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عددنا هذا

هــذا الملــف يتحــدث ويهتــم بموضــوع مهــم فــي 
مســتقبل البلــد اال وهــو موضــوع االنتخابــات وقــد 
ال تأخــذ االنتخابــات اهميــة خاصــة كمــا هــو الحال 
فــي البلــدان االخــرى، لكنهــا فــي هــذا المقطــع 
والنظــام  الديمقراطيــة  مســيرة  مــن  التاريخــي 
خاصــة  اهميــة  تأخــذ  العــراق  فــي  الدســتوري 
ومتميــزة وحساســة.. وذلــك بعــد َعقــٍد مــن الحيــاة 
الديمقراطيــة  وخــروج القــوات االجنبيــة وبعــد ان 
ــد الــى اعــادة النظــر الــى المربــع  اّدت ازمــات البل
والمقــوالت  االتهامــات  كل  االول حيــن اصبحــت 
التــي اعتمــدت موضــع تســاؤل ومناقشــة وتشــكيك 
، حتــى اصبــح البلــد علــى كــف عفريــت فــي وحدتــه 
واســتقراره ومســتقبله .. ازمــات حقيقيــة ، تهــم 

ــل  ــف والمل ــه ومــن كل الطوائ ــاع القــرار في كل صن
والتوجهــات فضــال عــن همــوم المواطــن البســيط 
الــذي اصبــح يتنــدر فــي الحكــم والحاكميــن وفــي 
كل اوضاعهــم الشــخصية او العامــة وغــدا الوضــع 
االمنيــة،  السياســية،  مجاالتــه  كل  فــي  العــام 
االداريــة، االقتصاديــة والماليــة واالعالميــة موضــع 
نقــد واســتخفاف واســتياء ، والمؤســف ان البلــد 
يعانــي اوضاعــا امنيــة ســيئة حيــث يقــدم يوميــا 
شــهداء.. والمعــارك علــى ابــواب بغــداد والتصعيــد 
الطائفــي والتحــدث باســم المذهــب علــى أعلــى 

مســتوياته..

جــاءت االنتخابــات كبارقــة امــل وفرصــة يمكــن مــن 
ــم  ــي ل خاللهــا تغييــر كل هــذه الصــورة الســيئة الت
يرتضهــا احــد مــن مســؤول ومواطــن واعتبرتهــا 
المرجعيــة فرصــة تاريخيــة للتغييــر ورفعــت شــعار 
التغييــر نحــو االفضــل ، ودخلــت المرجعيــة العليــا 
علــى خــط االنتخابــات بــكل قــوة واتخــذت مــن 
منبــر الجمعــة وســيلة لتطــل مــن خاللهــا علــى االمة 
منبهــة ومرشــدة وناصحــة علــى وفــق مبانيهــا فــي 
ــي المســميات  العمــل السياســي، دون ان تدخــل ف
وان تدخلــت فــي كثيــر مــن التفاصيــل الجزئيــة 
والمهمــة منهــا ، وكان لهــا فــي كل جمعــة مبــادرة 
وتوصيــة تعــد خطــوة نحــو الهــدف المرســوم وهــو 
التغييــر نحــو األفضــل ممــا اســتفز المحافظيــن 
علــى الســلطة واللذيــن يــرون انهــم اّدوا مــا عليهــم.
رايتــه  ورفعــت   ، التغييــر  ولمــا تصاعــد خطــاب 
المرجعيــة العليــا ونــادى بــه الجميــع رفــع ايضــا 
اصحــاب الســلطة ندائهــم بالتغييــر وبقــوة وهــو 
حكومــة  الــى  الحكومــة  تشــكيل  طريقــة  تغييــر 
ــا  ــي اشــرنا اليه ــد الت ــة وان كل مآســي البل االغلبي
بحكومــة  لنــا  جــاءت  التــي  االدارة  ســوء  ســببها 
المحاصصــة ، وبالتالــي ال يتحمــل احــد ســيئة ، 
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وانمــا النظــام االداري هــو الســبب فليــس هنــاك 
وانمــا  مقصــر  وال  فاســد  وال  ســيء  وال  فاشــل 
المشــكلة فــي نظــام المحاصصــة والحــل فــي تغييــر 

طريقــة تشــكيل الحكومــة ليــس اال.

وذهــب اإلعــالم والشــعب علــى وفــق هــذا المبنــى 
ليحّمــل الشــركاء مســؤولية كل تقصيــر مــن غيــاب 
حقــد  مــن  فــزاد  والســكن  والخدمــات  االمــن 
الســلم  يهــدد  هــذا  وبــدأ  بعــض  علــى  بعضهــم 
االهلــي قســمها الســنة واكــراد ومشــكلة البلــد هــو 
النصــاب المكونــات .. والســنة واالكــراد مشــكلتهم 
ان االشــكال فــي ادارة الشــيعة او هــذا الفصيــل 
ــن الشــيعة  ــن المعلــوم ان االخــر م ــس م ــم ولي منه

افضــل ممــا هــم موجــودون.

الجميــع  فرصــة  االنتخابــات  اصبحــت  وبذلــك 
ســواء مــن هــم فــي الســلطة او اآلخــرون إلعــادة 
ترتيــب ادارة البلــد ، وفرصــة للشــعب كبصيــص 
امــل لمــا ســوف يكــون عليــه الوضــع افضــل وفرصة 
للمنطقــة التــي وضعــت ايديهــا علــى قلبهــا منتظــرة 
المســار الــذي ســوف تــؤول اليــه االمــور. وكانــت 
ــه وصــوره واعالمــه  ــات كرنفــاال فــي الوان االنتخاب
وسياســية  ثقافيــة  دورة  االنتخابــات  وكانــت 
للحــوارات والنقاشــات والنقــد والنقــد المقابــل ،  
ســاهم فــي تطويــر ذهنيــة االمــة ، واالنتخابــات 
الــى  ويذهبــوا  المســؤولون  ليتواضــع  فرصــة 
اماكــن الناخبيــن وبيوتهــم ودواوينهــم ليســتجدونهم 
وليتعرفــوا  معهــم  صفقــات  وليعقــدوا  اصواتهــم 
فرصــة  العــام  هــذا  انتخابــات  وكانــت  عليهــم 
مــن مطالبهــم  كثيــرا  للنــاس حيــث حلــت  رائعــة 
ووزعــت مــا يقــارب 300 الــف قطعــة ارض وجــرى 
ــة ووزعــت  ــف الحكومي ــي الوظائ ــر ف ــن  الكثي تعيي
االمــوال الحكوميــة منهــا وخاصــة علــى العوائــل 
ارتفعــت  حتــى   ، الشــهداء  ذوي  و  المســتضعفة 

مطالــب بعضهــم بإجــراء االنتخابــات كل عــام او 
والمنــح  االغداقــات  بهــذه  ينعمــوا  حتــى  عاميــن 

والهبــات.

وانتهــت االنتخابــات بتطــور فــي االداء عبــر اجهــزة 
الســلطة فــي اســتعمال البطاقــة الذكيــة و البصمــة 
بالنتائــج  واذا   ، شــابه  ومــا  والباركــود  والهويــة 
وبــدأت ترتفــع  واحزنــت اخريــن  افرحــت طرفــاً 
ادلــة  والمقدميــن  بنزاهتهــا  المشــككين  اصــوات 
وشــواهد وبراهيــن وكانــت االمــم المتحــدة حاضــرة 
وبقــوة وقــد اشــادت باالنتخابــات وان اّيــدت بعــض 
الخروقــات لكنهــا عدتهــا غيــر مؤثــرة علــى مجمــل 
ــة وصنفتهــا ضمــن ســياقات المنطقــة انهــا  العملي

ــة  مقبول

ــا  نحــن فــي المعهــد العراقــي لحــوار الفكــر جهدن
لموضــوع  هــذا  عددنــا  وخصصنــا  وعملنــا 
االنتخابــات فــي كل افاقهــا واوضاعهــا تاريخيــا او 
ــا  مقارنــة بالعهــد الملكــي كنظــام وقانــون ثــم بحثن
موضــوع البرامــج االنتخابيــة واهميتهــا وقيمتهــا 

والواقعيــة. الدســتورية 

وناقشــنا ايضــا توجهــات الناخــب والمؤثــرات علــى 
قــراره واجرينــا اســتفتاًء بذلــك واســتطالعا لرأيــه.

نأمــل ان نكــون قــد وثقنــا هــذه المرحلــة التاريخيــة 
ــخ  ــن تاري ــذه الموضوعــة الحساســة م ــة وله المهم
االنتخابــات ونأمــل ان نكــون موضوعيــن وعملييــن 
ومحايديــن فــي تســجيلنا لهــا علــى امــل ان يســتفاد 
واالكاديمــي  والباحــث  القــرار  صاحــب  منهــا 
العراقــي  والمواطــن  العراقــي  بالشــأن  والمهتــم 
الــذي يبحــث عــن االســباب  والحلول.مــل أمــل .

هيأة التحرير
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اتجاهات وسلوك الناخب في مدينة بغداد

في انتخابات مجلس النواب 201٤

مقدمة

على الرغم من اتساع حركة البحث في العراق، اال 
ان النقص ما زال قائما، وبخاصة في مجال علم 
النفس السياسي، وربما نجد ان بعض الدراسات 
تناولته نظريا، وابتعدت عن دراسته تطبيقيا، 

ألسباب متعددة كونه يمّثل ميدانا حديثا يرتبط 
بأمور سياسية جديدة على المواطن العراقي، والذي 

قد تتعارض نتائجه مع توجهات السلطة.

ومن أبرز الموضوعات التي نجد ندرة في خوضها 
ما يرتبط بقيادة الناس والتأثير فيهم، وكيفية 
مشاركتهم السياسية النتخاب من يعتقدون انه 

يمثلهم في اي عملية انتخابية.
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استطالع المعهد العراقي للحوار

المشــاركة  يلقــي الضــوء علــى  قــد  فــان هــذا االســتطالع  لــذا 
مكــون  تفضيــل  او  غيــره،  دون  مرشــح  اختيــار  فــي  السياســية 
سياســي علــى غيــره مــن المكونــات، فضــال عــن أســاليب الدعايــة 

والتأثيــر فــي الناخــب.

فــي  اشــتركوا  (١٠٠٠) مواطــن  مــن  ا�ســتط�ع عينــة مكونــة  تنــاول  وقــد 

ا�نتخابــات بواقــع (٧٠٠) مواطنــا مــن الرصافــة، و(٣٠٠) مواطنــا من الكرخ، 

ا� ان هنــاك (١٤) إجابــة كانــت ناقصــة وغيــر واضحــة وتــم اســتبعادها ممــا 

أصبــح حجــم العينــة النهائيــة (٩٨٦) مواطنــا.

بواقــع  فــرد  بلــغ حجــم عينــة االســتطالع )1000(  العينــــة//  ـ 
)700( فــرد فــي جانــب الرصافــة و )300( فــرد فــي جانــب الكــرخ 

ــي: ــا فــي الجــدول اآلت ــداد كم ــى مناطــق بغ يتوزعــون عل

حجم المنطقة
العينة

النسبة 
المئوية

٪505.1الكاظمية
٪494.9أبو دشير
٪505.1االسكان

٪505.1الشرطة الرابعة
٪545.5حي العامل

٪495.0الشعلة
٪404.1البلديات
٪373.8الحسينية
٪474.8الزعفرانية

٪404.1الشعب
٪404.1العبيدي
٪484.9الكرادة
٪383.9الكمالية
٪303.0المشتل
٪424.3النهروان

٪404.1بغداد الجديدة
٪414.2حي اور

٪505.1سوق عريبة
٪505.1سوق مريدي

٪404.1شارع فلسطين
٪505.1مدينة الصدر سوق االولى
٪515.2مدينة الصدر سوق الداخل

100٪986المجموع
ـ نتائج االستطالع
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أوال:األسباب التي دفعت الناخب الختيار الكتلة

جدول1

االسباب
حجم 

الوسط 
المرجح

الوزن 
المئوي

75.5٪1.97قوة شخصية المرشح
65.4٪1.96توجيهات المرجعية

ما قدمه المرشح من مساعدات 
50.6٪1.52ومنافع

44.2٪1.32االنتماء المذهبي للمرشح
31.1٪0.93البرنامج االنتخابي
26.5٪0.80الدعاية واالعالم

الموقع الوظيفي الحالي 
25.0٪0.75للمرشح

18.0٪0.54االنتماء العشائري
قرب سكن المرشح من 

٪0.4916.5المنطقة

األسباب االخرى

النسبة التكراراألسباب
المئوية

٪881الكفاءة العلمية
٪551صاحب دين ومخافة من اهلل
٪441له عالقات اجتماعية واسعة
٪441المحافظة على وحدة العراق

٪330النزاهة

ــي دفعــت الناخــب  يتضــح مــن جــدول )1( الخــاص باألســباب الت
ــة مــا يأتــي: ــار الكتل الختي

1ـ )قــوة شــخصية المرشــح( احتلــت المرتبــة األولــى مــن بيــن 
مئــوي  وبــوزن  الكتلــة  الختيــار  الناخــب  دفعــت  التــي  األســباب 
ــة  ــا انعكاســات إيجابي ــوة الشــخصية له ــدارهُ )75،5٪( اذ ان ق مق
علــى الناخبيــن، اذ ان صاحــب الشــخصية يجــذب انتبــاه االخريــن 
ويؤثــر فــي اتجاهاتهــم وميولهــم، وقــد أكــد علمــاء النفــس ان قــوة 
الشــخصية )التــي تعنــي امتــالك ســمات فاعلــة ومؤثــرة( مــن اهــم 
ــم، كمــا  ــن وتعــدل مــن اتجاهاته ــر فــي االخري ــي تؤث العوامــل والت

واالمكانــات  والنفــوذ  الســلطة  المرشــح  امتــالك  القــوة  مــن  ان 
والعالقــات.

2ـ )توجيهــات المرجعيــة( احتــل هــذا الســبب المرتبــة الثانيــة 
بــوزن مئــوي مقــداره )65،4٪( مــن وجهــة نظــر المشــاركين فــي 
االســتطالع اال ان فهمــا مزدوجــا الرادة المرجعيــة حــدث لــدى 
الناخبيــن فــكل منهــم فهــم ارادة المرجعيــة بشــكل مغايــر لالخــر.

3ـ )مــا قدمــه المرشــح مــن مســاعدات ماديــة ومنافــع( جــاء هــذا 
الســبب بالمرتبــة الثالثــة، بــوزن مئــوي مقــداره )60،6٪( ويرتبــط 
هــذا العامــل بالعامــل االول حيــث غالبــا مــا ترتبــط قــدرة المرشــح 

علــى تقديــم المســاعدات والمنافــع بالســلطة والنفــوذ وغيرهــا.

ــي  ــر ف ــب دورا كبي ــا زال يلع ــي للمرشــحين م ــاء المذهب 4ـ )االنتم
التاثيــر بســلوك الناخبيــن، حيــث يالحــظ ان العامــل الدينــي بقيمــة 
وبــوزن مئــوي )44،2٪( حيــث يميــل اتبــاع كل طائفــة وديــن بانتخاب 

مرشــح مــن نفــس الطائفــة والديــن

5ـ)البرنامــج االنتخابــي( ينخفــض تاثيــر البرنامــج علــى اختيــار 
بالمرتبــة الخامســة وبــوزن مئــوي  الســبب  المرشــح جــاء هــذا 
المواطــن  بــان  يؤكــد  وهــذا  الوســط  مــن  اقــل  وهــو   )٪31،1(
العراقــي ال يعتمــد البرامــج االنتخابيــة فــي اختيــار المرشــحين 
لقــوة تأثيــر العوامــل األخــرى فضــال عــن ضعــف الوعــي االنتخابــي 
لديــه او لشــعوره بعــدم مصداقيتهــا او فاعليتهــا. او تداخلهــا.

6ـ )الدعايــة واالعــالن( كان تأثيــر هــذا العامــل ضعيــف وجــاء 
بالمرتبــة السادســة وبــوزن مئــوي )26،5٪( وهــذه النتيجــة تشــكل 
الدعايــة  علــى  صــرف  مــا  ان  اذ  االنتخابــي  للمحلــل  صدمــة 
واالعــالن التــي وصلــت الــى حــد صــرف المبالــغ الطائلــة التــي 
ليســت لهــا حــدود واغــراق الشــوارع بالالفتــات الدعائيــة والصــور 
بشــكل أربــك الشــارع العراقــي والمواطــن العراقــي فــي الوقــت 
نفســه. وهــذا يؤكــد التصــورات واالنطباعــات المســبقة تتحكــم 
بتوجهــات الناخبيــن أكثــر مــن تأثيــر وســائل الدعايــة واالعــالن 

وهــذا يرتبــط بالوعــي االجتماعــي عمومــاً.

العامــل  هــذا  جــاء  للمرشــح(  الحالــي  الوظيفــي  )الموقــع  7ـ 
بالمرتبــة الســابعة وبــوزن مئــوي )25٪( الــذي يقتــرب مــن درجــة 
الصفــر وعليــه فــان تأثيــر هــذا العامــل ضعيــف ال ســيما ان معظــم 
ــس  ــة متقدمــة فمــن أعضــاء مجل المرشــحين هــم بمواقــع وظيفي

النــواب الــى وكالء وزارات الــى درجــات خاصــة.

الثامنــة  المرتبــة  العامــل  هــذا  احتــل  العشــائري(  )االنتمــاء  8ـ 
وبــوزن مئــوي واطــئ مقــداره )18٪( ممــا يؤشــر بــأّن هــذا العامــل 
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ضعيــف فــي تأثيــر االنتمــاء العشــائري فــي االنتخابــات وذلــك 
لتبايــن االنتمــاءات السياســية داخــل العشــيرة الواحــدة وتبايــن 
المرشــحين فــي العشــيرة نفســها مــن كتــل انتخابيــة متعــددة. 
ويجــب ان ال يغيــب عــن البــال ان التأثيــر العشــائري فــي عمليــات 
ــى مرافــق  ــة عل ــة الدول ــن يقــل كلمــا ازدادت هيمن ــار الناخبي اختي
المجتمــع وكلمــا ضعفــت الدولــة ازدادت فاعليــة المؤثــر العشــائري 
وخصوصــا األوســاط الحضريــة اال انــه مؤثــر بنســبة مــا إذ يالحظ 

فــوز عــدد مــن المرشــحين بفعــل العامــل العشــائري.

9ـ )قــرب ســكن المرشــح مــن المنطقــة( جــاء هــذا العامــل بالمرتبة 
األخيــرة وبــوزن مئــوي متدنــي اذ بلــغ )16،5٪( وعليــه فــان قــرب او 
بعــد المرشــح مــن الناخــب مــن حيــث الســكن ال يؤثــر فــي انتخابــه 
ــدة  ــزت بغــداد وألســباب عدي اال بدرجــة ضعيفــة جــداً. فقــد تمي
بالتغيــرات الســريعة فــي مناطــق الســكن بحيــث ال يمكــن ان تجــد 
مرشــحاً يتميــز باالســتقرار الســكني فــي منطقــة معينــة بشــكل 

عــام.

ـ األســـباب األخرى

ذكــر بعــض مــن افــراد العينــة عوامــل أخــرى بلــغ عددهــا خمســة 
عوامــل لــم تذكــر مــن بيــن العوامــل المثبتــة فــي االســتبيان ولكنهــا 
ُذكــرت بعــدد قليــل وهــذا يعــود الــى طبيعــة االســتبيان المفتــوح الن 
المجيــب يذكــر فيــه مــا يــدور فــي ذهنــه باســتمرار او بشــكل كبيــر 

وهــذه العوامــل هــي:

اـ )الكفــاءة العلميــة( ذكــر هــذا العامــل )8( افــراد مــن افــراد العينــة 
والــذي يقصــدون بــِه أصحــاب الشــهادات العليــا والــذي يشــكل 

.)٪0،81(

ــون )صاحــب  ــة انهــم يفضل ــر )5( افــراد مــن افــراد العين ب ـ وذك
الديــن والمخافــة مــن اهلل( والذيــن يشــكلون مــن حجــم العينــة 

نســبة حوالــي )٪0،51(.

ج ـ ذكــر )4( مــن افــراد العينــة )انهــم يفضلــون الشــخص الــذي لــه 
عالقــات اجتماعيــة واســعة( ويشــكل هــذا العامــل حوالــي )٪0،41( 

تقريبــا مــن حجــم العينــة.

د ـ أشــار )4( افــراد الــى عامــل )المحافظــة علــى وحــدة العــراق( 
بوصفــه أحــد العوامــل التــي تؤثــر علــى الناخبيــن فــي اختيــار 

الكتلــة وبنســبة )٪0،41(.

هـــ ـ فــي حيــن ذكــر )3( افــراد مــن حجــم العينــة عامــال اخــر وهــو 
)النزاهــة( أي ان يتصــف المرشــح بالنزاهــة ويشــكل هــذا العــدد 

.)٪0،30(

رسم التوضيحي1

ثــانــيــًا: الوسيلة اإلعــالمــيــة الــتــي اثـــرت فــي الناخب عند 
االنتخاب

جدول2
نسبتها المئويةالوسيلة االعالمية

٪47.4التلفزيون
٪31.5اللقاءات المباشرة للمرشح

٪9.4الصور
٪6.5المنشورات
٪4.4الفيس بوك

٪0.8أخرى
100٪المجموع

يتضح من الجدول )2( ما يأتي:

1ـ جــاء )التلفزيــون( مــن بيــن الوســائل اإلعالميــة المؤثــرة فــي 
الناخــب، بالمرتبــة األولــى وبنســبة )47،4٪( وذلــك لكــون التلفزيون 
ــه يمتلــك وســيلتين متزامنتيــن للتأثيــر،  صــوت وصــورة ممــا يجعل

وهمــا الســمع والبصــر.

بالمرتبــة  للمرشــح(  المباشــرة  )اللقــاءات  الوســيلة  جــاءت  2ـ 
الثانيــة )31،5٪( وهــذه الوســيلة تؤكــد ان التفاعــل الشــخصي بيــن 
المرشــح والناخــب لــه تأثيــر فــي اختيــار الناخــب لكتلتــه، اذ ان 
أســلوب اللقــاء المباشــر قــد يــؤدي الــى االقنــاع لكــن تأثيــره ال 
يســتمر طويــاًل لعــدم تكــرار اللقــاءات ويعتمــد هــذا التأثيــر علــى 

الوســامة الشــخصية للناخــب وكفائتــه فــي إدارة الحــوار.
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وبنســبة  الثالثــة  بالمرتبــة  الصــورة  وســيلة  جــاءت  )الصــور(  3ـ 
)9،4٪( مــن حيــث تأثيرهــا االنتخابــي، وقــد يعــود ســبب انخفــاض 
الــى انهــا تقتصــر علــى حاســة البصــر فقــط فضــال  تأثيرهــا 
عــن كثــرة الصــور وعــدم تنظيمهــا، فوضعــت بشــكل يربــك انتبــاه 

الناخــب.

وبنســبة  الرابعــة  بالمرتبــة  )المنشــورات(  الوســيلة  وجــاءت  4ـ 
)6،5٪( وقــد يعــود ســبب انخفــاض تأثيرهــا لكونهــا قــد ال تصــل 
الــى جميــع المواطنيــن الن أســلوب توزيعهــا عشــوائي غيــر منتظــم، 

ــر بشــكل مباشــر. ــك ان المنشــورات ال تؤث ــى ذل أضــف ال

5ـ جــاء )الفيــس بــوك( بالمرتبــة األخيــرة وبنســبة )4،4٪( وقــد 
يعــود ســبب انخفــاض نســبته الــى ان عــددا كبيــرا مــن المواطنيــن 
ــى  ــى عل ــوك( اذ يقتصــر بالدرجــة األول ــس ب ال يســتخدمون )الفي

الشــباب والمثقفيــن وكمــا مبيــن فــي الشــكل 2.

رسم توضيحي2
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ثالثًا: الفضائيات التي يشاهدها الناخبون عادًة

يوضــح الجــدول )3( النســب المئويــة للفضائيــات التــي يشــاهدها 
الناخبــون عــادًة حيــث يوضــح الجــدول هــذه الفضائيــات التــي 

ــات: ــل االنتخاب ــون عــادة قب شــاهدها الناخب

جدول3

النسب المئويةالفضائية
٪30.4العراقية
٪12.2االنوار

٪6.6البغدادية

٪5.8الفرات
٪5.0افاق

٪2.7الجزيرة الرياضية
٪2.7سي بي ام
٪2.6السومرية
٪2.2النهرين
٪2.1االتجاه
٪2.0الشرقية
٪1.4األضواء

٪1.3الحرة عراق
٪1.2العهد

٪0.9المعارف
٪0.7فرسان العراق

٪0.6العقيلة
٪0.5ميوزك الحنين

٪0.5ناشينال جيوكرافيك
٪0.3العربية
٪0.3الفيحاء
٪0.1الغدير
٪0.1كربالء

٪17.8بال تحديد
يتضح من الجدول رقم )3( ما يأتي:

1ـ احتلــت )الفضائيــة العراقيــة( المرتبــة األولــى فــي المشــاهدات 
للناخبيــن وبنســبة )30،4٪( وقــد يعــود ســبب احتاللهــا المرتبــة 
األولــى لكونهــا تمثــل فضائيــة الدولــة والحكومــة ومــن الطبيعــي ان 
ــاط  ــر الســلطة والحكومــة وارتب ــى تأثي الفــرد ينقــاد ال شــعورياً ال

مصالحــه بهــا.

2ـ جاءت )فضائية االنوار( بالمرتبة الثانية وبنسبة )٪12،2(.

3ـ جاءت فضائية )البغدادية( بالمرتبة الثالثة وبنسبة )٪6،6(.

4ـ احتلت )فضائية الفرات( المرتبة الرابعة وبنسبة )٪5،3(.

5ـ وجاءت فضائية )افاق( بالمرتبة الخامسة وبنسبة )٪5(.

ــت اعالهــا  ــة كان ــت بنســب واطئ ــات األخــرى فكان ــاما الفضائي 6ـ
بنســبة )٪2،7(.
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ــًا: الـــبـــرامـــج الــتــلــفــزيــونــيــة الــتــي يــفــضــل الــنــاخــبــون  ــعــ رابــ
مشاهدتها عادًة

يوضــح الجــدول رقــم )4( النســب المئويــة للبرامــج التلفزيونيــة 
التــي يفضــل مشــاهدتها الناخبــون. جــدول4

نسبتها المئويةالبرنامج
16.1٪البرامج العامة
11.9٪برامج دينية

7.5٪برامج رياضية
7.1٪برامج سياسية

5.3٪حوارات
4.1٪خط احمر

2.6٪برامج ثقافية
2.4٪اكو فد واحد

1.6٪أفالم
1.1٪مسلسالت
40.3٪متفرقة
100٪المجموع

ويتضح من الجدول )4( ما يأتي:

ــن  ــى مــن بي ــة األول ــة المرتب ــة العام ــت البرامــج التلفزيوني 1ـ احتل
وبنســبة  عــادة  الناخبــون  يشــاهدها  التــي  التلفزيونيــة  البرامــج 

.)٪16،1(

2ـ جاءت البرامج الدينية بالمرتبة الثانية وبنسبة )٪11،9(.

3ـ جاءت البرامج الرياضية بالمرتبة الثالثة وبنسبة )٪7،5(.

4ـ احتلت البرامج السياسية المرتبة الرابعة وبنسبة )٪7،1(.

5ـ جاء برنامج حوارات بالمرتبة الخامسة وبنسبة )٪5،3(.

6ـ جــاء برنامــج خــط احمــر الــذي تبثــه قنــاة الســومرية بالمرتبــة 
السادســة وبنســبة )٪4،1(.

7ـ جاءت البرامج الثقافية بالمرتبة السابعة وبنسبة )٪2،6(.

8ـ جــاء البرنامــج الفكاهــي )اكــو فــد واحــد( والــذي تبثــه قنــاة 
.)٪2،4( وبنســبة  الثامنــة  بالمرتبــة  الســومرية 

9ـ وجاءت مشاهدة األفالم بالمرتبة التاسعة وبنسبة )٪1،6(.

وبنســبة  العاشــرة  المرتبــة  المسلســالت  مشــاهدة  احتلــت  10ـ 
.)٪1،1(

جــاءت  مختلفــة  لموضوعــات  متفرقــة  مشــاهدات  هنالــك  11ـ 
.)٪40،3( بنســبة 

ويمكــن ان نســتنتج مــن ذلــك ان الوعــي االجتماعــي للناخــب الزال 
وعيــاً عموميــا وال يرتكــز علــى حــاالت محــددة.

في  انتخبت  التي  نفسها  الكتلة  انتخاب  مــدى  خامسًا: 
مجالس المحافظات

التــي اعيــد  يوضــح الجــدول رقــم )5( النســب المئويــة للكتلــة 
الحاليــة  االنتخابــات  فــي  المحافظــات  مجالــس  فــي  انتخابهــا 

النــواب. لمجلــس 

جدول5
نسبتها المئويةاالجابة

٪45.7الكتلة نفسها
٪54.3كتلة أخرى
100٪المجموع

يتضــح مــن الجــدول )5( ان )54،3٪( انتخبــوا فــي مجلــس النــواب 
كتلــة جديــدة غيــر الكتلــة التــي انتخبوها في مجالــس المحافظات، 
فــي حيــن )45،7٪( انتخبــوا الكتلــة ذاتهــا، ممــا يؤشــر بــأن تغييــرا 
قــد حــدث فــي اتجاهــات بعــض الناخبيــن فــي انتخابــات مجلــس 

النــواب عمــا كانــت عليــه فــي انتخــاب مجالــس المحافظــات.

ــس محافظــة  ــه مجل ــا قدم ــى عــدم رضــاه عم ــك ال ــود ذل ــد يع وق
بغــداد مــن خدمــات فــي المــدة الفاصلــة بين االنتخابات، او بســبب 
تأثيــر العالقــات الشــخصية ومــا قــام بــه االعــالم مــن حملــه مكثفــة 

لتســقيط البعــض وإظهــار شــخصيات جديــدة.

وال شــك ان هــذا مؤشــر داللــة يفيــد بــان الوعــي االجتماعــي 
التوجهــات. فــي  تحــوالً  يشــهد  العراقــي 

سادسًا: اطالع الناخب على البرامج االنتخابية

علــى  الناخــب  الطــالع  المئويــة  النســبة   )6( الجــدول  يوضــح 
يأتــي: مــا  منــه  يتضــح  والــذي  االنتخابيــة  البرامــج 

ان 61،2٪ مــن الناخبيــن لــم يطلعــوا علــى البرامــج االنتخابيــة 
قبــل اختيــار الكتلــة التــي انتخبوهــا فــي االنتخابــات، فــي حيــن 
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ان 38،8٪ كان لهــم اطــالع علــى البرنامــج االنتخابــي للكتلــة التــي 
انتخبهــا.

جدول6

االطالع على البرامج 
النسبة المئويةاالنتخابية

٪61.2ال
٪38.8نعم

100٪المجموع
وقد يعود عدم اطالع الناخبين على البرامج االنتخابية الى ان 
هذه البرامج دون مستوى مالمسة الواقع االجتماعي او دون 

مالمسة الوعي االنتخابي لدى المواطن العراقي. وهذا ما يؤشر 
ان العوامل التي تتحكم بتوجيهات الناخبين لم تزل دون مستوى 
البرامج االنتخابية، كذلك خصائص السكان الناخبين التعليمية 

والمهنية والعمرية.

سابعًا: الكتل االنتخابية التي اطلع الناخب على برامجها

يوضــح الجــدول )7( النســب المئويــة ألفــراد العينــة التــي اطلعــت 
علــى برنامــج كل كتلــه انتخابيــة: جــدول7

الكتل االنتخابية التي اطلع 
الناخب على برامجها

نسبتها 
المئوية

٪21.3دولة القانون
٪10.9ائتالف المواطن
٪4.6ائتالف االحرار

٪0.3التحالف المدني الديمقراطي
٪0.3تياراالصالح

٪0.2ائتالف العراق
٪0.2الفضيلة
٪0.2الوطنية

٪0.2شباب المستقبل
٪0.1الصادقون
٪0.5متفرقة

ويتضح من الجدول )7( ما يأتي:

1ـ ان برنامــج دولــة القانــون االنتخابــي حظــي بأكبــر نســبة مــن 
اطــالع الناخبيــن اذ جــاء بنســبة )٪21،3(.

2ـ احتــل برنامــج ائتــالف المواطــن المرتبــة الثانيــة فــي اطــالع 
وبنســبة )٪10،9(. الناخبيــن 

3ـ جــاء برنامــج ائتــالف االحــرار مــن حيــث اطــالع الناخبيــن عليــه 
بالمرتبــة الثالثــة وبنســبة )٪4،6(.

4ـ جــاءت االئتالفــات األخــرى بنســبة واطئــة ومتفاوتــة تتــراوح مــا 
بيــن )0،3٪( الــى )٪0،1(.

ــى  ــة األول ــون بالمرتب ــة القان ــة دول ــالل برنامــج كتل وقــد يعــود احت
الــى امتالكهــا الجــزء الكبيــر مــن االعــالم والقــدرة علــى االتصــال 
بالجماهيــر وتوزيــع المنشــورات بــكل ســهولة، يضــاف لذلــك حجــم 
الناخبيــن المؤيديــن لكتلــة القانــون ونســبة القاعــدة االنتخابيــة 

للكتلــة.
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يعد المنهاج الوزاري العنصر الثاني من العناصر 

التي نص الدستور على ضرورة عرضها على مجلس 
النواب من اجل منحه الثقة للحكومة استنادًا 

الى نص المادة )76/ رابعًا( من الدستور العراقي 
لعام 2005 التي نصت على ما يأتي: )يعرض رئيس 

مجلس الوزراء المكلف اسماء وزارته والمنهاج 
الوزاري على مجلس النواب ويعد حائزًا ثقتها عند 
الموافقة على الوزراء منفردين والمنهاج الوزاري 
باألغلبية المطلقة( وسنحاول في هذا المقال ان 
نستعرض المنهاج الوزاري للحكومتين الدائمتين 

لعام 2006 و2010 باعتبارهما اول حكومتين دائمتين 
تشكلتا بعد التغيير الديمقراطي فيه مستثنين 
من نطاق البحث الحكومة المؤقته لعام 2005 

والحكومة االنتقالية لعام 2006 وذلك لقصر فترة 
واليتهما في تلك الفترة.

المنهاج الوزاري للحكومـة العـراقية

في 2006 و2010
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عرض وتعـليق ـ جمال ناصر الزيداوي

اواًل: برنامج الحكومة العراقية المشكلة عام 2006

تضمــن برنامــج الحكومــة العراقيــة المشــكلة عــام 2006)34(
فقــرة كمــا عرضــه رئيــس الــوزراء نــوري المالكــي وأشــتمل 

علــى ماياتــي:

1ـ يعتمــد تشــكيل حكومــة الوحــدة الوطنيــة علــى أســاس 
مبــدأ المشــاركة وتمثيــل المكونــات العراقيــة اعتمــاداً علــى 
المصلحــة  ومقتضيــات  اإلنتخابــي  اإلســتحقاق  أســاس 

الوطنيــة.

2ـ العمــل وفــق الدســتور واإللتــزام بــه، وأن أيــة تعديــالت 
الحقــة ســتجري وفــق المــادة 142 مــن الدســتور.

وتوســيع  الوطنــي  الحــوار  سياســة  فــي  قدمــا  الســير  3ـ 
دائــرة االشــتراك فــي العمليــة السياســية بمــا ينســجم مــع 
الدســتور ويبنــي عراقــا حــرا تعدديــا اتحاديــا ديمقراطيــا 

والمصارحــة. المصالحــة  وبــروح 

4ـ نبــذ العنــف، وإدانــة منهــج التكفيــر بشــكل واضــح وصريــح 
واإلرهــاب بــكل أشــكاله، واالصطفــاف لمكافحتــه، وتطبيق 
قوانيــن مكافحــة اإلرهــاب بشــكل فعــال وعبــر مؤسســات 

كل  وإيجــاد  العالقــة،  ذات  الدولــة  ومؤسســات  القضــاء 
والتســامح  المحبــة  روح  لترســيخ  المالئمــة  الظــروف 
ــة لحقــوق  ــر الدولي ــرام المعايي ــاء الوطــن مــع احت ــن أبن بي

اإلنســان.

اســتقالله  وتعزيــز  العــراق  العمــل علــى صيانــة ســيادة  5ـ 
ــددة  ــوات المتع ــه، والتعامــل مــع مســألة وجــود الق ووحدت
الجنســيات في إطار قرار مجلس األمن 1546، واإلســراع 
فــي خطــط اســتكمال القــوات العراقيــة وفــق الدســتور 
وعلــى أســاس مــن المهنيــة والــوالء الوطنــي، واإلســراع 
ــى قــوات  ــة إل ــات األمني فــي نقــل المســئوليات والصالحي
الجيــش والشــرطة واألمــن العراقيــة، والتأكيــد علــى مبــدأ 
ــراق والقــوات المتعــددة الجنســيات بمــا  ــن الع ــاون بي التع
يحقــق اســتكمال المســتلزمات الذاتيــة وفــق جــدول زمنــي 
موضوعــي لتســلم القــوات العراقيــة المهــام األمنيــة كاملــة، 
وانتهــاء مهــام القــوات المتعــددة الجنســيات وعودتهــا إلــى 

بلدانهــا.

6ـ ترســيخ دولــة المؤسســات وبنــاء دولــة القانــون، واتبــاع 
األصــول اإلداريــة والمؤسســاتية وفــق مبــدأ المواطنــة، 
ورفــض التفــرد والقــرارات االرتجاليــة، واعتبــار الــوزارات 
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ومؤسســات الدولــة هويــة وطنيــة، وملــكا للشــعب وليســت 
أي  ومنــع  الشــخصية،  وقراراتــه  الوزيــر  لحــزب  هويــة 
جماعــات  أو  فئــة  أليــة  وصايــة  أو  هيمنــة  أو  اســتئثار 
العامــة. والمؤسســات  واإلداريــة  الحكوميــة  بالتشــكيالت 

والعنصريــة  والطائفيــة  والدكتاتوريــة  التفــرد  منــع  7ـ 
الدولــة  سياســات  فــي  ذلــك  وتجســيد  أشــكالها،  بــكل 

. تها رســا ومما

8ـ المــرأة نصــف المجتمــع ومربيــة النصــف اآلخــر، لذلــك 
يجــب أن تأخــذ دورهــا الفاعــل فــي بنــاء المجتمــع والدولــة 

واحتــرام حقوقهــا فــي المجــاالت المختلفــة.

كافــة  توفيــر  يجــب  ولــذا  المســتقبل،  أمــل  الشــباب  9ـ 
طاقاتهــم  لتنميــة  ومناســبة  صالحــة  بيئــة  مســتلزمات 
الوطنيــة. والقيــم  العــراق  بنــاء  يعــزز  بمــا  وقدراتهــم 

الدعــم  وتقديــم  وإعمارهــا  المقدســة  العتبــات  رعايــة  10ـ 
الســياحة  الكامــل لحفــظ أمنهــا وأمــن زوارهــا وتنميــة 

الدينيــة.

وإعــادة  اســتقاللها  ودعــم  العلميــة  الجامعــات  رعايــة  11ـ 
بمــا  المراحــل  كل  فــي  التعليميــة  المناهــج  فــي  النظــر 
يجعلهــا مواكبــة للتطــورات العلميــة، وتخليصهــا مــن الفكــر 

الشــوفيني والطائفــي وبمــا يعــزز الوحــدة الوطنيــة.

والهيئــة  العراقيــة  اإلعــالم  شــبكة  اســتقاللية  12ـ ضمــان 
الوطنيــة لالتصــاالت ومنــع التدخــل الحكومــي فــي شــئونها 

ــا. ــة لعمله ــن المنظم ــزام بالقواني وااللت

ــع األخــذ  ــار م ــاء واإلعم ــة شــاملة للبن 13ـ وضــع خطــة تنمي
باالعتبــار واقــع الحرمــان والمظلوميــة والتخلــف الــذي 
أصــاب المناطــق والســكان بســبب سياســات واســتبداد 

النظــام البائــد.

14ـ تنشــيط عمليــة إعــادة اإلعمــار وإعطــاء األولويــة للمناطق 
المحرومــة والمتضررة.

15ـ اإلسراع في تأهيل قطاع الطاقة الكهربائية.

16ـ تنظيــم إدارة قطــاع الهيدروكربونــات )النفــط والغــاز( 
حقــوق  يضمــن  وبمــا  الغــرض  لهــذا  تشــريع  بإصــدار 

األقاليــم عنــد تشــكيلها والمحافظــات وفــق مــا ورد فــي 
الدســتور.

17ـ تشــجيع االســتثمار واســتقطاب رؤوس األمــوال الوطنيــة 
واألجنبيــة بمــا يســاهم فــي التنميــة واإلعمــار وبمــا يحفــظ 

الوحــدة الوطنيــة.

والصناعــي،  الزراعــي  بالقطاعيــن  الفائــق  االهتمــام  18ـ 
ووضــع القوانيــن والقــرارات وتقديــم الدعــم الحكومــي 

بإنمائهــا. الكفيــل 

19ـ الحكومــة كٌلّ متحــد معِبّــر عــن العــراق وشــعب العــراق 
الــذي اختارهــا عبــر آليــات االنتخــاب الحــر، وتنظــم عالقة 
بيــن الحكومــة االتحاديــة وحكومــات ومجالــس األقاليــم 
والمحافظــات بمــا يعــزز المبــدأ االتحــادي والالمركزيــة 
بيــن  االتحاديــة  العالقــات  وتطويــر  الدولــة  بنــاء  فــي 

مكوناتــه فــي العــراق.

ــاون مــع دول  ــادل وتع ــرام متب ــة واحت ــاء عالقــة صداق 20ـ بن
بيــن  المشــتركة  المصالــح  يحقــق  بمــا  والعالــم  الجــوار 
العــراق وتلــك الــدول، وعــدم التدخل في الشــئون الداخلية، 

ــة. ــا العالق ــاوض لحــل القضاي ــاد الحــوار والتف واعتم

21ـ تعزيــز الــدور األساســي لألقاليــم عنــد تشــكيلها ومجالس 
المحافظــات وتنظيــم انتخابــات حــرة ونزيهــة لمجالــس 
المحافظــات  تلــك  إدارة  فــي  واعتمادهــا  المحافظــات، 
واألقاليــم، وتنظيــم عالقــة الحكومــة المركزيــة معهــا وفــق 

ــك. ــن المنظمــة لذل الدســتور والقواني

الدســتور  مــن   140 المــادة  بتنفيــذ  الحكومــة  تلتــزم  22ـ 
الدولــة،  إدارة  قانــون  مــن   58 المــادة  علــى  المعتمــدة 
والمتمثلــة بتحديــد مراحــل ثــالث: التطبيــع واإلحصــاء 
ــازع  واالســتفتاء فــي كركــوك وغيرهــا مــن المناطــق المتن
عليهــا، وتبــدأ الحكومــة إثــر تشــكيلها فــي اتخــاذ الخطوات 
الالزمــة إلجــراءات التطبيــع بمــا فيهــا إعــادة األقضيــة 
هــذه  تنتهــي  األصــل.  فــي  لكركــوك  التابعــة  والنواحــي 
وتبــدأ مرحلــة اإلحصــاء  م  فــي 2007-3-29  المرحلــة 
ــرة وهــي  ــة األخي ــم المرحل ــا فــي 31-7-2007 م، وتت فيه

م.  2007-11-15 فــي  االســتفتاء 
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مــن خــالل  األمنــي  الملــف  بمعالجــة  الحكومــة  تلتــزم  23ـ 
االضطــالع بخطــة متكاملــة ذات محــاور أمنيــة واقتصاديــة 
وسياســية واجتماعيــة وغيرهــا، وتجــري متابعتهــا بالقــدر 

نفســه مــن االهتمــام.

24ـ اعتمــاد مبــدأ التــوازن والكفــاءة فــي إدارة البــالد وتوزيــع 
المســئوليات والتوظيــف فــي الدوائــر الحكوميــة والجيــش 
والشــرطة وأجهــزة األمــن والســفارات بمــا يحقــق العدالــة 

فــي المشــاركة وتحســين مســتوى األداء المهنــي.

ومعالجــة  اإلنفــاق  مراقبــة  فــي  فاعلــة  آليــات  وضــع  25ـ 
الدســتورية  المــواد  وتفعيــل  والمالــي،  اإلداري  الفســاد 

بهــا. بااللتــزام  والتعهــد  بذلــك  الخاصــة 

26ـ تطويــر نظــام للتكافــل والضمــان االجتماعــي لمعالجــة 
الفقــر والتخلــف.

ــا يخــدم  ــي بم ــم والبحــث العلم ــر مؤسســات التعلي 27ـ تطوي
ــاء. ــاء العــراق الجديــد وينســجم مــع حاجــات التقــدم والبن بن

ــات المســتقلة،  28ـ إعــادة النظــر فــي هيكليــة وقوانيــن الهيئ
ودعمهــا بمــا فيهــا الهيئــة الوطنيــة العليــا الجتثــاث البعــث 

وهيئــة النزاهــة بمــا ال يتنافــى مــع الدســتور وتعديالتــه.

29ـ إعــادة النظــر فــي قانــون االنتخابــات وتشــكيل المفوضيــة 
العليــا لالنتخابات.

30ـ العمــل علــى ضبــط الحــدود الدوليــة ومنافذهــا وتفعيــل 
المــواد الدســتورية الخاصــة بهــا.

31ـ إيقــاف عمليــات التهجيــر القســري مــن جميــع أنحــاء 
البــالد وإعــادة المهجريــن إلــى أماكــن ســكناهم األصليــة.

األمنيــة  األجــواء  وتوفيــر  العلميــة  الكفــاءات  رعايــة  32ـ 
والمعاشــية المناســبة بمــا يحــول دون هجرتهــا، واعتمــاد 

إجــراءات فاعلــة لعــودة الكفــاءات إلــى الوطــن.

مهمتهــا  الــوزارة  تأليــف  فــور  لجنــة حكوميــة  تشــكيل  33ـ 
متابعــة قضايــا المعتقليــن، وإطــالق ســراح األبريــاء منهــم 
فــورا، وتفعيــل القضــاء عبــر إحالــة المتهميــن إلــى المحاكم 
وإطــالق ســراح المواطنيــن الذيــن لــم يتــم اعتقالهــم بأمــر 

قضائــي فــورا.

34ـ تطبيق قانون 91 المتعلق بالميليشيات.

ومــن خــالل ماتقــدم اعــاله مــن فقــرات للمنهــاج الــوزاري 
نؤشــر عليــه مجموعــه مــن المالحظــات النظريــة والعمليــة 

نوجزهــا بمــا يأتــي:

1ـ طغيــان لغــة الشــعارات علــى فقــرات المنهــاج الــوزاري بمــا 
الينســجم مــع طبيعــة المنهــاج الــوزاري الــذي يفتــرض فيــه 
ان يكــون خطــة عمــل الحكومــة ألربــع ســنوات وهــي مــدة 

واليتهــا.

2ـ ان العديــد مــن الفقــرات قــد تضمنهــا الدســتور العراقــي 
هــذه  إلعــادة  مبــرر  يوجــد  ال  لــذا   2005 لعــام  الدائــم 

الفقــرات مــرة اخــرى فــي متــن المنهــاج الــوزاري.

3ـ غيــاب الخطــط العمليــة والتطبيقيــة فــي شــتى المجــاالت 
االقتصاديــة واالجتماعيــة واالمنيــة وغيرهــا وانمــا نــص 

عليهــا بشــكل عــام.

4ـ ان بعــض الفقــرات تعــد مــن االمــور البديهيــة وبالتالــي 
ال نجــد مبــررا للنــص عليهــا مثــل االلتــزام بالدســتور او 
ــات الحكومــة. ــم واجب ــد مــن صمي ــا تع ــن ألنه ــق القواني تطبي

الشــرائح  بعــض  علــى  المنهــاج  فــي  االشــارة  محاولــة  5ـ 
للمجتمــع العراقــي دون وجــود حاجــة عمليــة لهــذا االمــر.

امــا مــن الناحيــة العمليــة فنالحــظ عــدم تطبيــق العديــد ممــا 
ورد فيــه مــن فقــرات ونشــير الــى ابرزهــا وكمــا يأتــي:

1ـ عــدم تطبيــق مايتعلــق ببنــاء دولــة القانــون والمؤسســات 
اذ بقيــت الــوزارات العراقيــة دون تعانــي مــن المحســوبية 
والطائفيــة  الحزبيــة  المحاصصــة  وشــيوع  والواســطة 
اضافــة الــى اســتمرار شــيوع الفســاد االداري والمالــي فــي 

هــذه المؤسســات.

2ـ عــدم تنفيــذ مايتعلــق بتأهيــل الطاقــة الكهربائيــة اذ بقــي 
العــراق يعانــي مــن نقــص فــي الطاقــة الكهربائيــة فضــال 
عــن بقــاء القطــاع الصناعــي والزراعــي متخلفــا ولــم يحــث 

فيــه أي تطــور.

الــى  ادى  ممــا  الدســتور  مــن   140 المــادة  تنفيــذ  عــدم  3ـ 
تأجيلهــا للســنوات الالحقــة وعــدم اجــراء االحصــاء الســكاني 

الــذي تضمنــه المنهــاج ووضــع لــه مــدد زمنيــة.

       19 م متـــوز ٢٠١٤  ـــ -  ــ ــضــان ١٤٣٣هـ رم شــهــر   | ــعــاشــرة  ال الــســنــة   |  29 ــعــدد  ال  |



4ـ اســتمرار تدهــور الوضــع االمنــي وعــدم وضــع خطــة فعالــة 
فــي معالجتــه وفــق مانــص عليــه المنهــاج الــوزاري للحكومــة.

ـ ثانيًا: برنامج الحكومة العراقية المشكلة عام 2010

أشــتمل برنامــج الحكومــة العراقيــة المشــكلة عــام 2010 علــى 
)43( نقطــة وهــي كمــا ياتــي:

1ـ الحفــاظ علــى دســتور العــراق واإللتــزام بــه والعمــل بــكل مــا 
أقــره، وأن أيــة تعديــالت الحقــة التجــري إال وفــق المــادة 
بــال  وبنــوده  مــواده  وتفعيــل جميــع  الدســتور،  مــن   142
ــة ومتابعــة عمــل اللجــان المشــكلة وفقــا للدســتور  إنتقائي
القانونيــة  الســياقات  وإعتمــاد   ،140 المــادة  وبخاصــة 
مرجعــا رئيســا لعمــل الحكومــة وحــل جميــع الخالفــات 
القــوى  تلتــزم  وأن  أساســه  علــى  العالقــة  واإلشــكاالت 
ــوزراء بالدســتور والمنهــاج  السياســية وأعضــاء مجلــس ال
ــاره الجامــع المشــترك للقــوى واألحــزاب  الحكومــي بإعتب

المشــاركة فــي العمليــة السياســية.

ــق اإلســتقرار السياســي وتوســيع قاعــدة المشــاركة  2ـ تحقي
ــة. ــة الديمقراطي ــز التجرب ــة السياســية وتعزي فــي العملي

وإتبــاع  القانــون  دولــة  وبنــاء  المؤسســات  دولــة  ترســيخ  3ـ 
المواطنــة  مبــدأ  وفــق  والمؤسســاتية  اإلداريــة  األصــول 
وإعتبــار الــوزارات ومؤسســات الدولــة هويــة وطنيــة وملــكاً 
للشــعب وليســت هويــة لحــزب الوزيــر وقراراتــه الشــخصية 
ومنــع أي إســتئثار أو هيمنــة أو وصايــة أليــة فئــة أو جماعــات 
بالتشــكيالت الحكوميــة واإلد حقــوق االنســان بالشــكل الــذي 
وإرائهــم  معتقداتهــم  عــن  التعبيــر  حريــة  للجميــع  يضمــن 

وشــعائرهم فــي ظــل القانــون.

لــكل  والتصــدي  والتمييــز  واإلرهــاب  العــدوان  نبــذ  5ـ 
الممارســات العدوانيــة واإلرهــاب والتمييــز التــي يقــوم بهــا 
أعــداء الشــعب العراقــي وفــي مقدمتهــم البعــث الصدامــي 
الطائفيــة  ومحاربــة  واإللتــزام  اإلرهابيــة،  والجماعــات 
ــى عهــود اإلســتبداد  ــة للعــودة بالبــالد إل ــة محاول ــع أي ومن
والدكتاتوريــة واإلرهــاب والتكفيــر ومصــادرة اآلخــر، وإدانة 
جرائــم التهجيــر واألنفــال والمقابــر الجماعيــة، والحــروب 

والمغامــرات والسياســات العدوانيــة واإلنقالبــات.

6ـ العمــل علــى ضمــان حــق العيــش بســالم وأمــان وحريــة 
ــات  ــان والقومي ــع األدي ــن جمي ــه، م ــي وطن ــي ف ــكل عراق ل
اإلجتماعيــة  بمكوناتــه  العــراق  يكــون  وأن  والمذاهــب، 

نموذجــا فــي االخــاء والتعايــش والتســامح.

لتعزيــز  العنــف  ونبــذ  واالخــاء  التســامح  ثقافــة  تركيــز  7ـ 
الســلم األهلــي ومعالجــة الشــروخ التــي أحدثتهــا الفتنــة 
ــى إشــاعة  ــة فــي النســيج اإلجتماعــي والعمــل عل الطائفي

اإلعتــدال. روح 

8ـ إدامــة العمــل لتحقيــق أفضــل العالقــات مــع محيــط العــراق 
العربــي و اإلقليمــي والدولــي واإلنفتــاح علــى العالــم، وحــل 
المشــاكل العالقــة مــع دول الجــوار التــي خلفهــا النظــام 
الســابق، وتوثيــق العالقــات بيــن العــراق والمجتمــع الدولــي 
المتبــادل  اإلحتــرام  أســس  علــى  جيرانــه  مــع  خاصــًة 
الشــؤون  فــي  التدخــل  وعــدم  المشــتركة،  والمصالــح 
الداخليــة والعمــل علــى ضبــط الحــدود الدوليــة ومنافذهــا 

ــا. ــواد الدســتورية الخاصــة به ــل الم وتفعي

9ـ تعزيــز النجاحــات األمنيــة والسياســية والدبلوماســية التــي 
حققتهــا حكومــة الوحــدة الوطنيــة فــي توقيــع إتفــاق ســحب 
القــوات األجنبيــة وفــق الجــدول الزمنــي المعلــن وإســتعادة 
الســيادة الوطنيــة، ونجاحهــا فــي رفــع العقوبــات الدوليــة 
التــي فرضــت علــى العراق بســبب سياســات النظام المباد، 
واإلســتفادة مــن موقــف المجتمــع الدولــي الداعــم للعمليــة 
ــن  ــد م ــق المزي ــي تحقي ــة ف ــة العراقي السياســية والحكوم
المكاســب فــي المجــاالت المختلفــة بمــا يســاعد عــودة 
العــراق إلــى وضعــه الطبيعــي سياســيا وإقتصاديــا وأمنيــا 

وتعزيــز مكانتــه إقليميــا ودوليــا.

10ـ إســتكمال بنــاء القــوات المســلحة واألجهــزة األمنيــة علــى 
أســس وطنيــة ومهنيــة بعيــدا عــن اإلنتمــاءات الضيقــة 
واإللتزامبالدســتوروالقانون لمكافحــة اإلرهــاب والجريمــة 
والتصــدي لــكل مــن يتجــاوز علــى القوانيــن النافــذة، ودعــم 
وتعزيــز قــدرات األجهــزة العســكرية باألســلحة والمعــدات 
والمســتلزمات التــي تحتاجهــا ألداء مهمتهــا األساســية فــي 

حمايــة الســيادة الوطنيــة.

الدولــة  بيــد  الســالح  وحصــر  القانــون  ســلطة  بســط  11ـ 
ورفــض أي نشــاط عســكري أو أمنــي مــن قبــل أيــة جهــة 
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ــة والخــروج عــن  ــزة األمني وعــدم الســماح بتســيس األجه
القانــون، وتفعيــل مبــدأ اإللتــزام بالقانــون وإحتــرام حقــوق 

ــة. ــوات األمني ــب الق ــن جان اإلنســان م

12ـ القضــاء مســتقل ويجــب دعمــه وفــرض هيبتــه واإللتــزام 
المشــترك بإحترامــه وتســهيل مهمــة الهيئــات الرقابيــة 
المســتقلة وتذليــل الصعوبــات التــي تعتــرض عملهــا وتفعيل 
دور الجهــاز القضائــي والرقابــي فــي مكافحــة الفســاد 

والجريمــة.

13ـ رعايــة العتبــات المقدســة والمســاجد والكنائــس ودور 
العبــادة، وإعمارهــا وتقديــم الدعــم الكامــل لحفــظ أمنهــا 

ــة. ــة الســياحة الديني وأمــن زوارهــا، وتنمي

14ـ إعتمــاد مبــدأ التــوازن والكفــاءة فــي إدارة البــالد وتوزيــع 
المســؤوليات والتوظيــف فــي الدوائــر الحكوميــة والجيــش 
والشــرطة وأجهــزة األمــن والســفارات بمــا يحقــق العدالــة 
فــي المشــاركة وتحســين مســتوى األداء المهنــي شــرط 

اإللتــزام بالكفــاءة والنزاهــة والمهنيــة.

15ـ إكمــال مشــروع المصالحــة الوطنيــة الــذي بدأنــاه عــام 
2006 الــذي حقــق نجاحــات كبيــرة والمضــي بــه لتحقيــق 
كامــل األهــداف وفتــح آفــاق جديــدة للعالقــات بيــن القــوى 
الطائفــي  اإلحتقــان  آثــار  وإزالــة  الوطنيــة  واألحــزاب 
والعرقــي بفعــل سياســات النظــام الســابق والممارســات 

اإلجراميــة التــي إرتكبتهــا المنظمــات اإلرهابيــة.

16ـ متابعــة تنفيــذ عقــود النفــط والغــاز التــي أبرمــت حكومــة 
فــي  الكبــرى  العالميــة  الشــركات  مــع  الوطنيــة  الوحــدة 
المســتويات  إلــى  العراقــي  النفــط  إنتــاج  رفــع  مجــال 
والســقوف الزمنيــة المتفــق عليهــا بمــا يزيــد مــن عائــدات 
العــراق الماليــة مــن ثرواتنــا النفطيــة والغازيــة والعمــل 
ــر قطاعــات  ــدات مــن خــالل تطوي ــع هــذه العائ ــى تنوي عل

والســياحة. الزراعــة والصناعــة 

17ـ تحريــر اإلقتصــاد العراقــي مــن النظــام المركــزي إلــى 
وحمايتــه  الخــاص  القطــاع  وتشــجيع  الســوق  إقتصــاد 
ــاء  ــة البن ــا فــي عملي ــن ليكــون شــريكا قوي بأنظمــة وقواني

واإلعمــار.

18ـ تحقيــق اإلســتقرارلإلقتصاد العراقــي وتثبيــت العملــة 
ظاهــرة  ومعالجــة  التضخــم  حصــول  ومنــع  الوطنيــة 
ــن  ــر فــرص العمــل فــي القطاعي ــة مــن خــالل توفي البطال

والعــام. الخــاص 

19ـ تطويــر القطاعيــن الصناعــي والتجــاري وتوســيع شــبكات 
الجانــب  بــأن  علمــا  والجــوي،  والبحــري  البــري  النقــل 
إلــى  وبحاجــة  وإهمــال  تخريــب  مــن  يعانــي  الصناعــي 

جديــدة. اســتراتيجية 

فــي  الخدمــات  مســتوى  ورفــع  تطويــر  فــي  اإلســراع  20ـ 
مجــاالت الصحــة والكهربــاء والميــاه والصــرف الصحــي، 
فــي  عليهــا  المتعاقــد  المشــاريع  تنفيــذ  فــي  واإلســراع 

الســابقة. الحكومــة 

مــع  للتعــاون  المواطنيــن  لحــث  القيــام بحملــة وطنيــة  21ـ 
وترشــيد  واألمنيــة  الخدميــة  الحكوميــة  المؤسســات 
ــه  ــى التحتي ــة البن ــاه وحماي اإلســتهالك فــي الطاقــة والمي
األثريــة. المواقــع  وحمايــة  وصيانــة  الدولــة  لمؤسســات 

22ـ تفعيــل وتشــجيع اإلستثماروإســتقطاب رؤوس األمــوال 
الوطنيــة واألجنبيــة لبنــاء الوحــدات الســكنية لمختلــف 
للفقــراء  ســكنية  وحــدات  وبنــاء  الدخــول،  مســتويات 
وعوائــل الشــهداء والســجناء، باإلســتناد إلــى ماأنجزنــاه 
اإلســتثمار  مجــال  فــي  الوطنيــة  الوحــدة  حكومــة  فــي 
وتشــريع القانــون الخــاص بــه الــذي يمثــل قاعــدة قويــة 

اإلســكان. قطــاع  تطويــر  بعمليــة  لإلنطــالق 

الزراعــة،  بقطــاع  باإلهتمــام  الدولــة  توجهــات  تفعيــل  23ـ 
بإعتبارهــا مــوردا مهمــا لدعــم القطــاع اإلقتصــادي بمــا 
يوفــر فرصــة لتحقيــق األمــن الغذائــي و توفيــر فــرص 
عمــل، وتحســين للبيئــة والمنــاخ، مــن خــالل مبــادرات دعــم 
البحــث العلمــي و إســتقدام شــركات الخبــرة العالميــة فــي 
ــة. ــق أســس علمي ــر الزراعــي وف ــة والتطوي مجــال الزراع

24ـ مواصلــة الجهــود المبذولــة فــي مجــال إســتخدام األنظمة 
الحديثــة فــي الــري والزراعــة واإلســتثمار األمثــل لمواردنــا 

المائيــة وإســتصالح األراضي.

25ـ وضعــت الحكومــة منظومــة مشــاريع لإلهتمــام بســكان 
المــدن القــرى واألريــاف وتوفيــر الخدمــات المناســبة لهــم 
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وتعويضهــم عــن الحرمــان الكبيــر الــذي أصابهــم جــراء 
ــا النظــام الســابق  ــي إتبعه سياســة اإلهمــال المتعمــدة الت

ــم والطــرق. ــة والتعلي ــي مجــاالت الصحــة والتربي ف

26ـ المضــي بتطويــر نظــام التكافــل والضمــان اإلجتماعــي 
منهــا  تعانــي  التــي  والتخلــف  الفقــر  ظاهــرة  لمعالجــة 

المحرومــة. الطبقــات 

أجبرهــم  الــذي  بالمهجريــن  المتعلــق  الملــف  إنهــاء  27ـ 
اإلرهــاب علــى مغــادرة مدنهــم ومنازلهــم وتوفيــر فــرص 
العمــل المناســبة وتحقيــق األمــن وكل مــا مــن شــأنه أن 

المشــروعه. حقوقهــم  يضمــن 

28ـ اإلهتمامبالمــراة وضمــان دورهــا السياســي والقيــادي 
ــر  ــزن الكثي ــة وواســعة تخت ــل شــريحة مهم ــا تمث بإعتباره
مــن الطاقــات والكفــاءات ومصــدرا ثريــا لبنــاء الدولــة 
ــاء  والمجتمــع، إلــى جانــب اإلهتمــام بالطفــل واألســرة لبن
بهــا  يؤمــن  التــي  القيــم  وفــق  متماســك  ســليم  مجتمــع 

العراقــي. مجتمعنــا 

29ـ تلتــزم الحكومــة بتخصيــص إمكانيــات ماديــة توفــر الدعم 
ــد  المناســب لقطــاع الرياضــة والشــباب بإعتبارهــم رصي
ــاء واإلعمــار والتطــور، والحــرص  المســتقبل وقاعــدة البن
علــى توفيــر الظــروف المشــجعة لإلســتفادة القصــوى مــن 

طاقاتهــم فــي جميــع المجــاالت.

30ـ ســتواصل حكومــة الشــراكة الوطنيــة اإلســتمرار فــي حــل 
المشــاكل وإســتكمال التشــريعات التــي تنظــم العالقــة بيــن 
الحكومــة اإلتحاديــة وحكومــات األقاليــم والمحافظــات، 
ودعــوة مجلــس النــواب إلســتكمال تشــريع القوانيــن المهمة 
وقوانيــن  الماليــة  والمــوارد  والغــاز  النفــط  قانــون  مثــل 
الــوزارات والمؤسســات والهيئــات العامــة، والعشــرات مــن 
مشــاريع القوانيــن التــي أحالتهــا حكومــة الوحــدة الوطنيــة 

إلــى مجلــس النــواب الســابق.

ومعالجــة  اإلنفــاق  مراقبــة  فــي  فاعلــة  آليــات  وضــع  31ـ 
الدســتورية  المــواد  وتفعيــل  والمالــي  االداري  الفســاد 
الخاصــة بهــا والتعهــد باإللتــزام بهــا، ودعــم مؤسســات 
النزاهــة والشــفافية وإبعادهــا عــن الخالفــات السياســية 

والحزبيــة.

32ـ إعــادة النظــر فــي قانــون اإلنتخابــات ودعــم إســتقالل 
ونزاهــة المفوضيــة العليــا لإلنتخابــات بمــا يضمــن كفاءتها 

وحياديتهــا.

33ـ الــدور الكبيــر الــذي تمثلــه العشــائر العراقيــة، بإعتبارهــا 
تشــكل قاعــدة صلبــة لوحــدة هــذه المكونــات، ســيكون 
مشــاركتها،  وتنظيــم  بالعشــائر  اإلهتمــام  علينــا  لزامــا 
لحمايــة وحــدة العــراق وســالمة بنيتــه اإلجتماعيــة كمــا 

نــص عليــه الدســتور.

34ـ حمايــة المجتمــع العراقــي مــن الممارســات التــي تتعارض 
مــع الدســتور وقيمــه الدينيــة واآلداب العامــة التــي عــرف 
بهــا المجتمــع العراقــي وتفعيــل القوانيــن النافــذة لمواجهــة 

أي خــرق فــي هــذا المجــال.

35ـ معالجــة اإلنتكاســات والتراجــع فــي العمليــة التربويــة 
إبــان  العراقيــة  الجامعــات  منــه  عانــت  ومــا  والتعليميــة 
الحكــم الســابق والتــي كانــت نموذجــا يحتــذى بهــا فــي 
المنطقــة والعمــل علــى رفــع المســتوى العلمــي وتقديــم 
المناهــج  وتحديــث  التقــدم  مســتلزمات  وتوفيــر  الدعــم 
 واإلنفتــاح والتواصــل مــع العالــم للحــاق بركــب التطــور.

36ـ رعايــة الجامعــات العلميــة ودعــم إســتقاللها وتطويــر 
ــي المناهــج  مؤسســات البحــث العلمــي، وإعــادة النظــر ف
التعليميــة فــي كل المراحــل بمــا يجعلهــا مواكبــة للتطــورات 
العلميــة وتخليصهــا مــن الفكــر الشــوفيني والطائفــي بمــا 

يعــزز الوحــدة الوطنيــة.

المعلميــن  وشــرائح  العلميــة  الكفــاءات  دعــم  مواصلــة  37ـ 
ومســتوياتهم  رواتبهــم  وتحســين  الجامعــات  واســاتذة 
والوحــدات  الحياتيــة  الظــروف  وتوفيــر  المعيشــية، 
لعــودة  المالئمــة  الظــروف  المالئمــة، وتوفيــر  الســكنية 

المهاجــرة. العقــول 

38ـ تشــجيع دور منظمــات المجتمــع المدنــي ومســاعدتها فــي 
فتــح اآلفــاق أمامهــا لتكــون فاعلــة وداعمــة لجهــد الحكومــة 
ومؤسســات الدولــة المختلفــة ومدافعــة عــن المواطــن وفــق 

الدســتور والقانون.

ــن أداء  ــن م ــن العراقيي ــن اإلعالميي 39ـ دعــم اإلعــالم وتمكي
دورهــم الرقابــي المســؤول بحريــة وظــروف أمنيــة مناســبة 
وتعزيــز دور الصحافــة فــي بنــاء الدولــة وإصــالح المجتمــع 
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ــة  ــة، ودعــوة المؤسســات اإلعالمي بإعتبارهــا ســلطة رابع
المحليــة واألجنبيــة لإللتــزام بمعاييــر اإلعــالم.

40ـ إحتــرام التعدديــة اإلعالميــة وحريــة التعبيــر وإعتبارهمــا 
ــة  ــة السياســية والتجرب ــان أساســيتان لدعــم العملي ركيزت

الديمقراطيــة.

والفنانيــن  والمثقفيــن  لألدبــاء  الــالزم  الدعــم  تقديــم  41ـ 
المجــاالت  جميــع  فــي  والمبدعيــن  والــرواد  والشــعراء 
والتخصصــات العلميــة والفنيــة مــن أجــل اإلرتقــاء بالنتــاج 

واإلنســاني. والفكــري  العلمــي 

42ـ العــراق الــذي يعــد مهــد الحضــارة وبلــد الثقافــة، فــان 
الحكومــة ستســعى لبنــاء المؤسســات الثقافيــة وتوســيعها 
فــي عمــوم البــالد ودعــم األنشــطة الثقافيــة المختلفــة على 

قاعــدة حريــة الفكــر واإللتــزام بالضوابــط الدســتورية.

43ـ ســتواصل حكومــة الشــراكة الوطنيــة اإلســتمرار فــي حــل 
المشــاكل بيــن الحكومــة اإلتحاديــة وحكومــات األقاليــم 
ــق الدســتور  ــم وف ــي إقلي ــة ف ــر المنتظم والمحافظــات غي

وقانــون مجالــس المحافظــات.

لغــة  نفــس  اســتمرار  البرنامــج  هــذا  علــى  يالحــظ  44ـ 
ــي اســتخدمت فــي صياغــه  ــه والت الشــعارات فــي صياغت
علــى مفاهيــم عامــة  واشــتماله  برنامــج حكومــة 2006 
ومبــادئ اساســية ســبق ان وردت فــي الدســتور الدائــم 
لعــام 2005 دون ان تنطــوي فقراتــه علــى خطــط زمنيــة 
ــاء مؤسســات  ــة وبن ــذ برامــج ســتراتيجية فــي التنمي لتنفي
الدولــة كمــا ان بعــض مــا اشــتمل عليــه البرنامــج الحكومــي 
هــو مــن اختصــاص مجلــس النــواب وليــس مــن اختصــاص 

الحكومــة مثــل تشــريع القوانيــن.

البرنامــج  هــذا  بتنفيــذ  مايتعلــق  علــى  نؤشــر  ان  ويمكــن 
- االتيــة:  المالحظــات 

1ـ لــم يتــم تعديــل الدســتور خــالل واليــة هــذه الحكومــة علمــا 
ــواب اســتنادا  ــس الن ــد مــن اختصاصــات مجل ــك يع ان ذل
للمــادة 142 مــن الدســتور كمــا ان الحكومــة علقــت تنفيــذ 

المــادة 140 مــن الدســتور.

ــزال تعانــي اغلــب مؤسســات الدولــة مــن الشــخصنة  2ـ ال ت
والمنســوبية  والمحســوبية  االداري  الفســاد  وشــيوع 

الطائفيــة. والمحاصصــة 

حلــول  ايجــاد  دون  الكهربائيــة  الطاقــة  ازمــة  اســتمرار  3ـ 
ناجحــة لمعالجــة هــذه االزمــة مــع ان معالجــة هــذه االزمــة 
ــن الســابقتين مــع اســتمرار  ــات الحكومتي كانــت مــن اولوي

تدهــور القطــاع الصحــي.

الجيــش  تســليح  اســتكمال  وعــدم  االرهــاب  اســتمرار  4ـ 
الحكومــي. البرنامــج  تضمنــه  مــا  وفــق  العراقــي 

5ـ عــدم تحقيــق اي تطــور في المجــاالت الزراعية والصناعية 
ومــن  االهمــال  مــن  تعانــي  القطاعــات  هــذه  التــزال  اذ 

ــد مــن المشــاكل والمعوقــات. العدي

والحقيقــة وإننــا علــى اعتــاب حكومــة جديــدة ألربــع ســنوات 
قادمــة نأمــل فــي البرنامــج الحكومــي القــادم ان يكــون 
خطــة عمــل حقيقيــة ال مجــرد وعــود التســتند الــى برامــج 
فعالــة او حقيقيــة وان يصــاغ مــن قبــل مختصيــن وان تتــم 
مناقشــته مناقشــة فعالــة مــن قبــل اعضــاء مجلــس النــواب 
وفــق مــا نــص عليــه الدســتور ال ان يكــون مجــرد شــعارات 
القــوى  فــي حســابات  لــه اهميــه  ليــس  وعمــل تكميلــي 
السياســية المشــكلة للحكومــة وان تصــاغ فقراتــه وفــق 
ــة بعيــدا عــن لغــة الشــعارات وان تكــون وفــق  اســس علمي
والسياســي  واالجتماعــي  االقتصــادي  الوضــع  اولويــات 
العراقــي وان يلبــي الحاجــات الحقيقيــة والملحــة البنــاء 

الشــعب العراقــي.
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المقدمة

تعد األحزاب السياسية إحدى أدوات التنمية 
السياسية في العصر الحديث، فكما تعبر سياسة 
التصنيع عن مضمون التنمية االقتصادية، تعبر 

األحزاب والنظام الحزبي عن درجة التنمية 
السياسية في النظام السياسي. ومن أسس ومهام 
الحزب السياسي توفير قنوات للمشاركة الشعبية 
والصعود بمستوى هذه المشاركة إلى درجة من 

الرقي والتنظيم الفاعل، بشكل يسهل لألفراد طرح 
أفكار واختيار البدائل للتفاعل السياسي. وبمعنى 
آخر، أن مهمة األحزاب هي سد الفراغ الناشئ عن 

إحساس الهيئة الناخبة بالحاجة لالتصال مع 
الهيئة الحاكمة.

الطبيعة القانونية
للبرنامج االنتخابي لألحزاب السياسية
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م.م. زيد محمد حسين الزبيدي

ــة التــي تنشــأ فيهــا إلــى التعبيــر  وتســعى األحــزاب فــي ظــل البيئ
عــن جملــة مــن المصالــح فــي المجتمــع فــي شــكل برنامــج تصــاغ 
فيــه المعوقــات والمشــاكل ويتــم تشــخيصها بطريقــة علميــة ويضــع 
التــي تكفــل  أمامهــا الحلــول المناســبة وفقــاً لألســس العلميــة 
آمــال  بمجملهــا  تعكــس  زمنــي  جــدول  وفــق  معالجــات  تحقيــق 

وتطلعــات الشــعب، يعبــر عنــه بالبرنامــج االنتخابــي.

وغالبــا مــا يكــون إخفــاق الحكومــات فــي تحقيــق أمــال وتطلعــات 
الشــعب بســبب عجزهــم عــن تقديــم أفــكار وطروحــات واقعيــة 
إلخــراج البلــد مــن أزماتــه الحاليــة، وفــي مقّدمتهــا محاربة الفســاد 
واإلرهــاب، ونجــد هــذا واضحــاً فــي العــراق والداللــة علــى ذلــك 
ــذا كان  ــوزارات ولمجالــس المحافظــات، ل انعــدام برامــج عمــل لل
التلكــؤ فــي تنفيــذ المشــاريع وتقديــم الخدمــات هــو ســّيد الموقــف.

مــن خــالل هــذه وغيرهــا ســنحاول مقاربــة إشــكاالت ومفاهيــم 
البرنامــج االنتخابــي مــن خــالل معالجــة األســئلة المطروحــة فــي 

ــة: ــة التالي المحــاور البحثي

أوالً: مفهوم البرنامج االنتخابي

ثانياً: أهمية البرنامج االنتخابي

ثالثاً: كيفية صياغة البرنامج االنتخابي

رابعاً: األساس القانوني للبرنامج االنتخابي

خامســاً: تحليــل البرامــج االنتخابيــة للقوائــم التــي فــازت فــي 
2010 انتخابــات 

أواًل: مفهوم البرنامج االنتخابي

إن الســمة البــارزة للــدول الحديثــة هــي الديمقراطيــة القائمــة علــى 
التعدديــة والتــي تشــكل المركزيــة للفعــل والنشــاط السياســي، ممــا 
ــن  ــاع اآلخري يجعــل األحــزاب تعمــل مــا فــي وســعها مــن أجــل إقن

بتصوراتهــا ورؤيتهــا ومقاربتهــا للمواضيــع المطروحــة)1(.

ويحتــم هــذا علــى األحــزاب السياســية أن تضــع برنامجــاً يُلخــص 
اختيــارات الحــزب السياســية واالجتماعية والثقافيــة واالقتصادية 
والبيئيــة، كمــا يُلخــص رؤيــة الحــزب تجــاه االختيــار الديمقراطــي 
األولويــات  يرســم  كمــا  اآلخــر،  مــع  الحــوار  وقبــول  والتعدديــة 
المطلوبــة، حســب الزمــان والمــكان واألحــوال والســياقات لتنفيــذ 
البرنامــج االنتخابــي، حيــث يســعى كل حــزب إلــى كســب المؤيديــن 

لــه عــن طريــق إقنــاع الناخبيــن ببرنامجــه االنتخابــي.

ومــن الناحيــة الواقعيــة ال يمكــن ألي حــزب أن يحــرز انتصــاراً 
إذا لــم يكــن قــادراً علــى التعبيــر عــن المشــاعر واآلمــال واألفــكار 
الكامنــة لــدى المواطنيــن لدرجــة شــعورهم باالنتمــاء إلــى الحــزب 

باحث في الدراسات القانونية الدولية والدستورية
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ــي، وهــو بذلــك يعطــي لهــذه اآلمــال واألفــكار  وبرنامجــه االنتخاب
قــوًة ووضوحــاً ويفقــد البرنامــج االنتخابــي للحــزب التأثيــر فــي 
المواطنيــن وبشــكل تدريجــي إذا فقــد اســتجابته ألمــال الــرأي 
العــام، وهنــا يمكــن للناخــب أن تكــون لــه فرصــة الختيــار بوضــوح 

ــراع )2(. ــة االقت ــاء عملي أثن

ــم برنامــج مســتوعب لهمــوم  ــون السياســيون بتقدي ويتعهــد الفاعل
ــم  ــأن معال ــن ويقنعوهــم ب ــاه الناخبي ــروا انتب ــى يثي ــن، حت المواطني
تمكيــن  أثنــاء  عمليــة  إجــراءات  إلــى  ســتخضع  البرنامــج  هــذا 
الحــزب مــن دواليــب الســلطة، لذلــك فالحــزب يعبــئ كل نُخبــِه 
ــس  ــد يقي ــج، وق ــة هــذا البرنام ــن أجــل تهيئ ــُه م ــن مع والمتعاطفي
المتتبــع للشــأن السياســي درجــة أهميــة برنامــج مــا مــن خــالل 
نســبة الديمقراطيــة التــي خضــع لهــا أثنــاء التحضيــر والتهيئــة )3(.

ويســاهم تبايــن الــرؤى فــي إفــراز برامــج متفاوتــة نســبياً فــي 
فــي  العوامــل  مــن  مجموعــة  وتتداخــل  والمقاربــة،  التشــخيص 

فشــله. أو  البرنامــج  إنجــاح 

ــل مجموعــة  ــي يمث ــى ضــوء مــا تقــدم فــأن البرنامــج االنتخاب وعل
مــن الحلــول » المقترحــة » لمشــكالت » قائمــة«، تنبــع مــن نظــرة 
إســتراتيجية أو خــط سياســي للمرشــح تجــاه القضايــا العامــة )4(.

والبرنامــج االنتخابــي الــذي ننشــده وفــق مــا هــو ســائد فــي النظــم 
الديمقراطيــة يقــوم علــى دعامــات أساســية وغالبــا مــا تكــون هــذه 
الدعامــات واألســس مســتقاة مــن المبــادئ الدســتورية، ومــن أهمــا 

:)5(

ضــرورة مراعــاة حقــوق اإلنســان )الناخــب والمرشــح( فــي العمليــة 
االنتخابيــة مــن إعمــال لقواعــد الممارســة الديمقراطيــة والتنافــس 
السياســي وتداول الســلطة والمشــاركة السياسية الجادة والواسعة 
واليســيرة واحتــرام إرادة الناخبيــن وعــدم تزويــر االنتخابــات وعدم 

انحيــاز جهــات اإلدارة وأجهــزة األمن)6(.

ضــرورة مراعــاة الحقــوق السياســية للمواطنيــن بصفــة عامــة، 
الســيما الحريــة الواســعة وتكافــؤ الفــرص واعتبــار أن الســيادة 

للشــعب، وحقــوق التعبيــر والمشــاركة.. الــخ)7(.

ضــرورة مراعــاة الحقــوق االقتصاديــة للمواطنيــن، مــن قبيــل توافــر 
الحقــوق الدنيــا لحيــاة آمنــة مســتقرة للجميــع ثــم إتاحــة الفرصــة 

أمــام الجميــع للعمــل الحقيقــي.. الــخ)8(.

ضــرورة مراعــاة الحقــوق الثقافيــة للمواطنيــن، فيمــا يتعلــق بالهوية 
واالنتمــاء والوعي )9(.

ضــرورة مراعــاة الحقــوق القانونيــة للمواطنيــن فــي ظــل تكافــؤ 
الفــرص والمســاواة المطلقــة للجميــع أمــام القانــون.. الــخ )10(.

وحقوقهــم  االنتخابيــة  الدائــرة  مواطنــي  خصوصيــة  مراعــاة 
واالجتماعيــة  واالقتصاديــة  )السياســية  المجــاالت  كافــة  فــي 
والثقافيــة(، وتوفيــر كافــة المقومــات األساســية الداعمــة لحمايــة 
دون  الحقــوق  هــذه  عــن  للدفــاع  آليــات  وطــرح  الحقــوق،  هــذه 

فحســب. بتعديدهــا  االكتفــاء 

والفتــات  مطبوعــات  صــورة  فــي  انتخابيــة  شــعارات  إعــداد 
مســتخرجة مــن البرنامــج االنتخابــي الداعــم لحقــوق اإلنســان 
ــرة، ويتســم بالبســاطة  ــى مســتوى الدائ ــة وعل ــى مســتوى الدول عل

المبالغــة. عــن  والبعــد  والواقعيــة  والموضوعيــة 

اســتخدام قدرتهــا  هــو  األفــكار  مــن طــرح  الرئيســي  والغــرض 
التأثيريــة لــدى متلقيهــا، وحتــى يتحقــق ذلــك فــإن هــذا يتطلــب 
ــن، مــن خــالل  ــى معنــى التواصــل الفكــري مــع اآلخري التركيــز عل

خطــوات متدرجــة يتــم القيــام بهــا )11(:

ــا فــي  ــكار بحســب مــدى إلحــاح المشــكالت والقضاي ــم األف تنظي
الدائــرة ومــدى تعبيــر هــذه األفــكار عمــا يريــده الناخبــون بالنســبة 

لهــذه القضايــا.

تنقية األفكار وضبط البرنامج.	 

استطالع آراء الناخبين.	 

طرح البرنامج.	 

ثانيًا: أهمية البرنامج االنتخابي

ولطالمــا تناولنــا أهميــة البرنامــج االنتخابــي لألحــزاب فإننــا البــد 
وأن نتوقــف قبــل ذلــك عنــد نقطــة هامــة تخــص العمليــة االنتخابية 
نفســها ،  ألنهــا تمثــل نقلــة فــي أســلوب االنتخابــات وطريقــة اختيــار 
النــواب، فلقــد بــدأ االتجــاه نحــو تعميــق مفهــوم التصويــت لبرنامــج 

الحــزب وليــس الســم األفــراد المرشــحين )12(.

حيــث أثبتــت األيــام والتجربــة السياســية أن االختيــار الــذي يعتمــد 
ــة ال  ــوذ والرشــاوى االنتخابي ــي أســماء العائــالت والمــال والنف عل
يأتــي بمــن يمثلــون الشــعب تمثيــاًل نيابيــاً حقيقيــاً ،  ولقــد آن األوان 
لتغييــر أســلوب االختيــار علــي أســاس األســماء وإنمــا االختيــار 
طمــوح  يمثــل  الــذي  للحــزب  االنتخابــي  البرنامــج  علــي  يكــون 
الجميــع ،  فالمواطــن عليــه أن يصــوت للحــزب الــذي يحقــق آمالــه 
وتطلعاتــه مــن خــالل برنامــج طمــوح وواقعــي  وقابــل للتنفيــذ )13(.
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وتتمثــل أهميــة البرنامــج االنتخابــي باعتبــاره دليــل العمــل والخطــة 
ــي يســعى  ــه أهدافــه الت ــي يضعهــا المرشــح ليوضــح مــن خالل الت
لتحقيقهــا أثنــاء عضويتــه فــي مجلــس النــواب وهــو بنفــس الوقــت 
ــث يســعى لكســب  ــن حي ــى الناخبي ــل عــرض هــذه الخطــة عل يمث
أصواتهــم مــن خــالل مــا يحــدده مــن أهــداف ومطالــب فــي هــذا 

البرنامــج.

البرنامــج  يتضمنهــا  التــي  والمطالــب  األهــداف  كانــت  وكلمــا 
االنتخابــي قريبــة مــن احتياجــات الناخبيــن وتالمــس الواقــع الــذي 
ينتمــون إليــه كلمــا كان اقتناعهــم بــه أكبــر وبالتالــي حــاز علــى 
ثقتهــم وقامــوا بانتخابــه، وطبعــاً هنــاك جانــب مهــم للغايــة فــي 
كســب ثقــة الناخبيــن أيضــاً وهــو تاريــخ وســمعة المرشــح ومــدى 
إيجابيتــه االجتماعيــة أو المهنيــة والتــي تســاهم حتمــاً فــي تقريــر 

االختيــار.

وال شــك أن التشــابه بيــن البرامــج االنتخابيــة أمــر وارد وليــس 
بمســتغرب، وذلــك ألن االحتياجــات التــي يرغــب المجتمــع فــي 
تحقيقهــا تتشــابه إلــى حــد كبيــر، كمــا أن احتياجــات المرحلــة التــي 
تجــرى االنتخابــات فــي ظلهــا تــكاد تتماثــل إلــى حــد كبيــر فالبيئــة 
واحــدة والشــعب واحــد والثقافــة واحــدة، والــذي يفصــل بيــن هــذه 
البرامــج هــو األولويــات التــي ينظــر لهــا الحــزب والتــي يســعى إلــى 

تحقيقهــا )14(.

فــي  المشــاركة  لألحــزاب  االنتخابيــة  البرامــج  إعــداد  ويســهم 
االنتخابــات إلــى نشــر إيديولوجيــات وتوجهــات األحــزاب المختلفــة 
وهــي تســعى فــي ســبيل تحقيــق ذلك إلــى االنتقاد لبرامــج األحزاب 
الالزمــة  بالمعلومــات  العــام  الــرأي  تمــد  بذلــك  وهــي  األخــرى 
لتعضيــد وجهــة نظرهــا وهــذه المعلومــات التــي تقدمهــا األحــزاب 
للمواطنيــن ضروريــة لتكويــن رأي عــام مســتنير إذ يســتحيل علــى 
ــج  ــا البرام ــي تحويه ــات الت ــى هــذه المعلوم ــن الوصــول إل الناخبي
االنتخابيــة بمجهوداتهــم الفرديــة، ومــن اجــل ذلــك يكــون لزامــا 
يعكــس  انتخابيــاً  برنامجــاً  بصياغــة  تقــوم  أن  األحــزاب  ًعلــى 

تطلعــات الشــعب )15(.

ــي  ــج انتخاب ــز برنام ــي تمي ــم يتدخــل ف ــاك عنصــر مه ــا أن هن كم
عــن آخــر، ويســتمد هــذا التميــز مــن خبــرات األحــزاب الســابقة، 
ــك، فــي  ــى توظيــف كل ذل ــا عل ــي ومــدى قدرته ــا الحال وتخصصه
وقــدرة  االنتخابــي،  لبرنامجهــا  اإلســتراتيجية  الخطــوط  رســم 
الحــزب علــي وضــع برنامــج انتخابــي قــوي هــي دليــل حيويــة هــذا 
الحــزب وقدرتــه علــي المنافســة الحقيقيــة ، وان غيــاب الوعــي 
االنتخابــي علــى أســاس البرنامــج االنتخابــي وتأثيــر النزاعــات 
والمصالــح علــى العمليــة االنتخابيــة واحــدة مــن أهــم األســباب 

هــذا  كل  وبرغــم  االنتخابيــة،  البرامــج  أهميــة  مــن  تقلــل  التــي 
فالبرنامــج االنتخابــي يبــث الوعــي والثقافــة االنتخابيــة )16(.

ثالثًا: كيفية صياغة البرنامج االنتخابي

مــن الضــروري أن يكــون لــكل حــزب ولــكل مرشــح برنامــج انتخابي، 
وليــس المقصــود بهــذا البرنامــج أن يكــون قصيــدة أدبيــة أو فلســفة 
سياســية معقــدة، وإنمــا هــو مجموعــة األفــكار التــي يريــد المرشــح 
فــي األوضــاع  رأيــه  فيهــا عــن  ويعبــر  الناخبيــن  أمــام  إبرازهــا 
القائمــة ومقترحاتــه للتطويــر المســتقبلي، بعبــارة أخــرى، فــإن 
الحــد األدنــى مــن البرنامــج االنتخابــي هــو الوعــود االنتخابيــة 

للمرشــح )17(.

علميــة  أســس  علــى  االنتخابــي  البرنامــج  تصميــم  يتــم  ولكــي 
وموضوعيــة ينبغــي إقامتــه على أســاس التشــخيص الموضوعي 
والكمــي للمشــاكل، أو مــا يســمى بتحديــات التنميــة الوطنيــة، أي ال 
يجــوز أن يســّمى )برنامــج انتخابــي( لمجــرد احتوائــه علــى تمنيــات 
أو تطلعــات، مثــل تقديــم خدمات الكهرباء والماء وزيادة االســتثمار 
ومحاربــة البطالــة، وإصــالح التربيــة والتعليــم، وبنــاء المصانــع، 
ــل  ــا ليســت برامــج ب ــة، هــذه كله ــى التحتي وتحســين الســكن والبن
هــي عناويــن وتمنيــات، ألنهــا تمثــل غايــات عامــة، فالبرنامــج لــه 
جانــب تنفيــذي ولــه بعــد زمنــي محــدد، أي ألربعــة ســنوات قادمــة 
يمثــل عمــر الحكومــة التــي تتبنــى البرنامــج االنتخابــي كمنهــاج 
حكومــي قابــل للتنفيــذ، وينبغــي أن يتســم بالمواصفــات والمعاييــر 

ــة )18(: اآلتي

أن يكــون محــدداً جغرافيــاً )أي خــاص بــكل محافظــة(، وزمنيــاً )أي 
مرحليــاً ألربعــة ســنوات قادمة(.

أن يتضمــن البرنامــج مشــاريع محــددة، مســتمدة من تشــخيصات 
خاللهــا  مــن  يتــم  مســبقة.  تشــخيصية  أو تقاريــر  دراســات  أو 
تشــخيص المشــاكل والمعوقــات ووضــع الحلــول العلميــة المناســبة 

لهــا.

فضــال عــن ذلــك، إن تنفيــذ مشــروعات البرامــج المطروحــة، فــي 
حالــة تــم تبنّيهــا مــن قبــل الحكومــة المنتخبــة، يتطلّــب تمويــال. 
فكــم هــي المبالــغ أو االســتثمارات المطلوبــة لتنفيذهــا خــالل 
األربــع ســنوات القادمــة؟ هــل فكــر الســادة المرشــحون الذيــن 
يتحدثــون عــن القضــاء علــى البطالــة، بالمــوارد المطلوبــة لذلــك؟ 
مــن أيــن ســتأتي هــذه المــوارد؟ هــل مــن مــوارد الحكومــة المركزيــة 
الفدراليــة، أم مــن المــوارد المحليــة، أم مــن جلــب اســتثمارات 
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بالبرامــج  نعنيــه  مــا  هــو  هــذا  االقتــراض؟  مــن  أم  خارجيــة، 
االنتخابيــة.

ان يتضمــن البرنامــج الحكومــي أهدافــاً وكذلــك تحديــد الوســائل 
واآلليــات اإلجرائيــة للتنفيــذ.

برامــج  تضمنتهــا  التــي  للوعــود  الحكومــي  البرنامــج  اســتجابة 
للحكومــة. المشــكلة  األحــزاب 

يتمناهــا  التــي  المســتقبلية  والطموحــات  اآلفــاق  فــإن  وأخيــراً 
ويرســمها المرشــح لدائرتــه االنتخابيــة، ومــا يجــب أن تكــون عليــه 
دائرتــه االنتخابيــة فــي المســتقبل، وواقعيــة هــذه الخطــط والــرؤى 
المســتقبلية وإمكانيــة تنفيذهــا، ســتميز وال شــك برنامــج انتخابــي 

عــن آخــر وترســم لــه خطــى النجــاح مــن عدمــه.

ويتعيــن علــى األحــزاب رســم السياســة العامــة فــي ضــوء التوافــق 
فــي البرامــج االنتخابيــة التــي ســتكون القاعــدة الرئيســية ألي 
تحالــف فــي مرحلــة مــا بعــد االنتخابــات. وان أي انحــراف عــن 
البرامــج المعلنــة والســيما تلــك التــي تتقاطــع مــع الدســتور، أو 
للعمليــة  رعايتهــا  فــي  للدولــة  المحايــدة  اآلليــة  إلغــاء  محاولــة 
السياســية ســلمياً، وتجيرهــا لصالــح كتلــة معينــة أو حــزب معيــن 
مــن خــالل تأطيرهــا سياســياً ويديولوجيــاً وقانونيــاً، فإنــه أمــر 
يجــب أن يواجــه جماهيريــا ودســتوريا بالمطالبــة بســحب الثقــة 
العمليــة  والحفــاظ علــى  قانونيــاً  بهــا  الحكومــة لإلطاحــة  عــن 

.)19( الديمقراطيــة 

رابعًا: األساس القانوني للبرنامج االنتخابي

إذا كانــت أهميــة البرنامــج االنتخابــي للحــزب تعــود لكونــه يعكــس 
ــان، إال  ــة مقاعــد البرلم ــوز بأغلبي ــي الف ــه عل ــوة الحــزب وقدرت ق
أن هنــاك أهميــة أخــرى لهــذا البرنامــج وهــي انــه يمثــل المنهــاج 
الــذي ســوف تســير عليــه الحكومــة التــي يشــكلها الحــزب بعــد 
نجاحــه فــي االنتخابــات والحصــول علــي تلــك األغلبيــة ،  وهنــا 
علــي  للبرنامــج حيــث يصبــح لزامــاً  تكمــن األهميــة الحقيقيــة 
حكومــة الحــزب ،  أن تمتلــك المقومــات والقــدرة علــي تحقيــق هــذا 
ــك هــل  ــرة الســنوات القادمــة، ومــن خــالل ذل البرنامــج خــالل فت
ــواب  ــس الن ــن الناخــب وعضــو مجل ــة بي يمكــن أن توصــف العالق
علــى إنهــا وكالــة عامــة؟ ومــا هــو دور الشــعب فــي مراقبــة أداء 
الحكومــة المنبثقــة مــن البرلمــان، هــل تكــون آليــة الرقابــة مــن 
ــذي انتخــب  ــه والشــعب هــو ال ــة من ــا منبثق ــان كونه خــالل البرلم
يســتطيع  أم  مباشــر  غيــر  بشــكل  الحكومــة  وانتخــب  البرلمــان 
مســالة الحكومــة عــن برنامجهــا االنتخابــي بشــكل مباشــر، وعبــر 

ــة؟. ــة قانوني ــة آلي أي

وقبــل اإلجابــة عــن هــذه التســاؤالت والبحث عن طبيعة المســؤولية 
ــد مــن إيضــاح طبيعــة  ــي للمنهــاج الحكومــي  الب واألســاس القانون
ــد  ــم تحدي ــى ضــوءه يت ــذي عل ــراق وال ــي الع النظــام الدســتوري ف

المجــال الدســتوري الــذي يحكــم هــذا الموضــوع.

أن النظــام الدســتوري فــي العــراق رســخ لمفهــوم الديمقراطيــة 
شــبه المباشــرة )20(، وقــد أشــار الدســتور العراقــي فــي المــادة 
)76/رابعــاً( منــه، علــى المنهــاج الــوزاري، وجــاءت المــادة موفقــة 
فــي اســتخدام لفظــة »المنهــاج« دون »البرنامــج« للتفريــق بيــن 
البرنامــج االنتخابــي وبيــن المنهــاج الحكومــي )21(، وهــذه اإلشــارة 
جــاءت الوحيــدة لذكــر المنهــاج الــوزاري ولــم يتعــرض الدســتور 
علــى اإلطــالق إلــى مفــردة البرنامــج االنتخابــي، حيــث وضعــت 
المنهــاج  بعــرض  تتمثــل  محــددة  دســتورية  آليــة  أعــاله  المــادة 
الــوزاري ويســبقه أســماء أعضــاء الــوزارة علــى مجلــس النــواب 

للتصويــت باألغلبيــة المطلقــة )22(.

ومــا يالحــظ علــى هــذه المــادة أنهــا فصلــت بيــن الكابينــة الوزاريــة 
وأعضائهــا وبيــن المنهــاج الــوزاري وجعلــت التصويــت منفــرداً علــى 
ــه  ــا، ان ــى الذهــن عــدة تســاؤالت، منه ــادر إل كل منهمــا، ولكــن يتب
إذا حــازت أســماء أعضــاء الحكومــة إلــى ثقــة مجلــس النــواب مــن 
خــالل التصويــت باألغلبيــة المطلقــة ولــم يحظــى المنهــاج الــوزاري 
علــى الثقــة، فمــا مصيــر الحكومــة. وهــل يصــار إلــى تغيــر المنهــاج 
الــوزاري؟ فــي مــورد اإلجابــة علــى هــذا الســؤال نفــرق بيــن حالتين:

إذا كان هــذا المنهــاج الــوزاري هــو نفســه وذاتــه الــذي صــوت عليــه 
الشــعب كبرنامــج انتخابــي تقــدم بــه الحــزب فــي االنتخابــات، 
فيصبــح إلزامــاً أدبيــاً وأخالقيــاً علــى أعضــاء مجلــس النــواب 

التصويــت بالموافقــة عليــه.

وإذا لــم يكــن هــذا البرنامــج هــو ذاتــه الــذي صــوت لصالحــه 
الشــعب )الحــزب الــذي تبنــى هــذا المنهــاج( أصبــح علــى أعضــاء 
مجلــس النــواب ذات اإللــزام األدبــي واألخالقــي فــي رفــض هــذا 

البرنامــج اســتناداً إلــى نظريــة الوكالــة عــن الشــعب )23(.

هــذا  فــي  البرلمانيــة  والســوابق  الطبيعيــة  المجريــات  وفــي 
كــون  معطلــة عمليــاً  الدســتورية  المــادة  هــذه  فــان  الخصــوص 
التصويــت علــى المنهــاج الــوزاري هــو عمليــة تحصيــل حاصــل 
بعــد التصويــت علــى أســماء أعضــاء الحكومــة منفرديــن باألغلبيــة 

المطلقــة.

وفــي ســياق ممارســة الحكومــة للســلطة التنفيذيــة ومــدى التزامهــا 
بالمنهــاج الحكومــي الــذي صــوت عليــه مجلــس النــواب باألغلبيــة 
المطلقــة. فهــل يحــق لمجلــس النواب مســألة الحكومة ومحاســبتها 
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ــذي صــوت  ــاج الحكومــي ال ــع المنه ــاق سياســتها م عــن عــدم اتف
عليــه باألغلبيــة المطلقــة؟.

رســم الدســتور آليــة محــددة يتــم مــن خاللهــا ُمســالة الســلطة 
التنفيذيــة، ولكنــه لــم يذكــر األســباب الموجبــة لُمســالة الحكومــة 
فــي عــدم التزامهــا بالمنهــاج الحكومــي، ولكــن يمكــن فهــم إحاطــة 
هــذا  فــي  ج(  ب،  )61/ســابعاً/أ،  المــادة  فــي  المشــرع  توجــه 
المضمــون والســياق الدســتوري، إذ أشــارت الفقــرة )ســابعاً/ ب( 
ــه يجــوز لخمســة وعشــرين عضــواً  ــى ان ــورة، إل مــن المــادة المذك
مــا  وكذلــك  الــوزراء،  أداء وسياســة مجلــس  حــول  االســتيضاح 
أشــارت إليــه الفقــرة )ســابعاً/ج( حــول توجيــه اســتجواب إلــى 
رئيــس مجلــس الــوزراء أو الــوزراء لمحاســبتهم فــي الشــؤون التــي 

تدخــل فــي اختصاصهــم )24(.

مــن خــالل هــذا العــرض نؤســس علــى أن االلتزامــات التــي تأخذها 
األحــزاب المرشــحة علــى نفســها أمــام الناخبيــن وخاصــة تلــك 
التــي حددتهــا فــي برنامجهــا االنتخابــي تعتبــر بمثابــة عقــد أدبــي 
والتــزام معنــوي وأخالقــي تجــاه الناخبيــن الذيــن قامــوا بانتخــاب 
الحــزب بنــاًء علــى هــذه الوعــود التــي قطعهــا علــى نفســه، وعليــه 
فــإن محاســبة األحــزاب المرشــحة فــي حــال عــدم إيفاءهــا بهــذه 
الوعــود وااللتزامــات ســيتم حتمــاً مــن قبــل الناخبيــن مــن خــالل 

عــدم انتخابهــم مــرة ثانيــة لــو أراُد الترشــيح.

وكذلــك ينصــرف هــذا التأســيس علــى المنهاج الحكومي، فالشــعب 
الحكومــة  لمحاســبة  والقانونيــة  الدســتورية  األدوات  يمتلــك  ال 
وإنمــا، ووفقــاً لمــا تــم عرضــه، إن مجلــس النــواب يمتلــك تلــك 
الوســائل الدســتورية والقانونيــة لمحاســبة الحكومــة عنــد عــدم 
التزامهــا بمنهاجهــا الحكومــي الــذي تــم التصويــت عليــه باألغلبيــة 

ــة )25(. ــة البرلماني ــع تشــكيل الحكوم ــة م المطلق

فازت  التي  للقوائم  االنتخابية  البرامج  تحليل  خامسًا: 
في انتخابات 2010

تبنتهــا  التــي  االنتخابيــة  البرامــج  عــن  ملخــص  إلــى  ســنتطرق 
ــي تشــكلت  ــام 2010 والت ــات ع ــي انتخاب ــازت ف ــي ف األحــزاب الت

التوافقيــة، وفقــا لالتــي: االئتالفيــة  الحكومــة  بموجبهــا 

أوال: القائمة العراقية
تركــز برنامجهــا االنتخابــي حــول محاربة الفســاد المالي واإلداري، 
اعتمــاد الكفــاءة معيــاراً الختيــار المســئولين فــي الدولــة، بنــاء 
دولــة قويــة بعيــدة عــن المحاصصــة الطائفيــة، اعتمــاد الكفــاءة 
فــي القيــادات األمنيــة وبنــاء القــوات المســلحة بشــكل يســمح لهــا 

تاميــن الحــدود، إعــادة العمــل بنظــام التجنيــد اإللزامــي، وتكريــس 
الوحــدة الوطنيــة بيــن مختلــف المكونــات فــي العــراق، واالهتمــام 
ــة فــي العاصمــة  ــاء المهمل ــى األحي ــز عل ــف الخدمــات والتركي بمل

والمحافظــات.

ثانيا: ائتالف دولة القانون
التركيــز علــى االســتقالل والســيادة الوطنيــة مــن خــالل اخــراج 
مشــروع  فــي  الســير  مواصلــة  الســابع،  البنــد  مــن  العــراق 
المصالحــة الوطنيــة، تأهيــل القــوات المســلحة والشــرطة الوطنيــة 
ــة الحــرب علــى اإلرهــاب  وقــوات األمــن وحــرس الحــدود، مواصل
ــة  ــرادات المالي ــع اإلي ــن للبعــث والتطــرف، تنوي ــة المروجي ومعاقب
ــة وتخطيــط اإلنفــاق االســتثماري، خفــض  ــة االتحادي فــي الموازن
رواتــب المســئولين والنــواب، محاربــة الفســاد اإلداري، مالحقــة 
ومحاكمــة رمــوز النظــام الســابق، االهتمــام بالصناعــة وتطويــر 
القطــاع الخــاص، االهتمــام بقطــاع الكهربــاء وصــوال إلــى كهربــاء 

بــدون انقطــاع عــام2014.

ثالثا: االئتالف الوطني العراقي
القضايــا  علــى  ركــز  عراقيــاً،  خبيــراً   80 كتابتــه  فــي  أســهم 
االجتماعيــة والصحيــة، كحماية حقوق اإلنســان، مكافحة الفســاد، 
إطــالق ســراح المعتقليــن مــن الســجون الذيــن لــم تثبــت فــي حقهــم 
اإلدانــة، وخصــص البرنامــج االنتخابــي لالئتــالف حيــزاً واســعاً 
للموضــوع األمنــي والمؤسســات العســكرية ومكافحــة اإلرهــاب، 
وبالنســبة إلــى قضيــة كركــوك أكــد التحالــف علــى أن هــذه المدينــة 
ــي  ــي ف ــي والمذهب ــي والدين ــوع أالثن ــة التن ــرة لحقيق صــورة مصغ
العــراق، وانــه ينبغــي التعامــل معهــا بمــا يضمــن العدالــة واإلنصــاف 
لجميــع التنوعــات القوميــة والمذهبيــة، ويســهم فــي تعزيــز الوحــدة 
الوطنيــة. وفــي الموضــوع النفطــي يــرى االئتــالف أن مســتقبل 
العــراق السياســي واالقتصــادي واالجتماعــي يعتمــد اعتمــاداً كبيراً 
علــى الرؤيــة اإلســتراتيجية لتطويــر قطــاع صناعــة النفــط بــكل 
ــان وجودهــا اســتثنائي  ــي ف ــالل األمريك ــوات االحت ــا ق ــاده، أم أبع
مرفــوض ومســؤولية االئتــالف تحتــم عليــه العمــل علــى تعجيــل 
االئتــالف  برنامــج  وافــرد  األجنبيــة.  القــوات  جميــع  انســحاب 
الوطنــي العراقــي فقــرة مخصصــة للمرجعيــة الدينيــة العليــا التــي 

ــرام توجيهاتهــا الرشــيدة. ــى احت تعهــد بموجبهــا بالعمــل عل

رابعا: كتلة التحالف الكردستاني
تطبيــق المــادة140 الخاصــة بكركــوك إلعــادة الوضــع إلــى مــا 
ــة قبــل ســبعينيات القــرن الماضــي وضمهــا  هــو عليــه فــي المدين
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ــي  ــة ف ــة الكردي ــم كردســتان، ضــم المناطــق ذات الغالبي ــى إقلي إل
ــم، دعــم  ــى اإلقلي ــن إل ــى وصــالح الدي محافظــات الموصــل وديال
ــي  ــاب االســتثمار األجنب ــح ب ــالد، وفت ــي الب ــف االقتصــادي ف المل
بمــا يخــدم جميــع الجوانــب، تحســين الخدمــات المقدمــة إلــى 

المواطنيــن الســيما فيمــا يتعلــق بملــف الكهربــاء.

خامسا: كتلة التغيير
ضــم جميــع األراضــي الكرديــة إلــى كردســتان واعتبــار كركــوك 
ــأي شــكل مــن األشــكال،  ــازل عنهــا ب ــة وال يمكــن التن ــة كردي مدين
ضــرورة تعزيــز الواقــع الخدمــي فــي المناطــق الكرديــة ومســاعدة 
الرعايــة  شــبكة  توســيع  طريــق  عــن  والمحروميــن  المعوزيــن 

والزراعــة. باالقتصــاد  والنهــوض  االجتماعيــة، 

سادسا: التوافق العراقية
تســليح وتأهيــل الجيــش العراقــي وإعــادة بنائــه وفــق أســس وطنيــة 
واالســتعانة بالضبــاط فــي الجيــش العراقــي الســابق فــي هــذا 
المجــال، التمســك بإجــراءات التعديــالت المطلوبــة علــى بعــض 
النقــاط فــي الدســتور العراقــي، تشــجيع االســتثمار فــي القطاعــات 
الصناعيــة والزراعيــة واالقتصاديــة، منــح ملــف الخدمــات األولويــة 
التــي تســتحقها فــي البرنامــج الحكومــي والتخصيصــات، جدولــة 
وإبعــاد  المليشــيات،  وإلغــاء  العــراق  مــن  األمريكــي  االنســحاب 

األجهــزة األمنيــة عــن ســطوة األحــزاب والميلشــيات.

سابعا: ائتالف وحدة العراق
بنــاء مؤسســات الدولــة بعيــدا عــن أنظمــة المحاصصــة واالعتمــاد 
تمليــك  مشــروع  دعــم  والمتخصصــة،  العلميــة  الكفــاءات  علــى 
الدولــة للمواطــن لتعزيــز الروابــط بيــن الدولــة والمواطــن وتوزيــع 
قطعــة ارض لــكل عراقــي عنــد بلوغــه 18 عامــا، توســيع دائــرة 
المشــاركة لــكل العراقييــن بغــض النظــر عــن انتماءاتهــم العرقيــة 
ــز مشــروع  ــة والخاصــة، تعزي ــات العام ــة الحري ــة، صيان والطائفي
المصالحــة الوطنيــة، ودعــم االنفتــاح الخارجــي علــى دول العالــم.

ثامنا: قائمة االتحاد اإلسالمي الكردستاني

وتدعــو هــذه القائمــة فــي برنامجهــا االنتخابــي إلــى اللحمــة ورص 
ــراق العــرب  ــن الرئيســيتين فــي الع ــاء القوميتي ــن أبن الصفــوف بي
والكــرد، وتطالــب بترســيم حــدود إقليــم كردســتان وضــم كركــوك 

إليهــا.

تاسعا: الجماعة اإلسالمية الكردستانية

إلغــاء القوانيــن التــي ال تتفــق مــع أســس الشــريعة اإلســالمية، 
ــى تنفيــذ المــادة140، وحــل مشــكلة كركــوك والمناطــق  العمــل عل

األخــرى المتنــازع عليهــا.

ــزة  ــة للقــوى الفائ ومــن خــالل اســتعراض هــذه البرامــج االنتخابي
ــل السياســية  ــب برامــج الكت ــأن اغل ــا ب ــر لن ــات، يظه فــي االنتخاب
تشــترك فــي المفــردات خاصــة فيمــا يتعلــق بالجانــب األمنــي 
والخدمــي واالقتصــادي مــع الفــارق فــي تقديــم احدهمــا عن األخر 
وبصياغــات مختلفــة، إضافــة إلــى تفضيــل بعــض الكتــل والقوائــم 
بعــض البرامــج االنتخابيــة التــي تخــدم مصالحهــا بالــذات كمــا هــو 
الحــال فــي برامــح الكتــل واألحــزاب الكرديــة التــي ركــزت علــى 

ــازع عليهــا. قضيــة كركــوك والمناطــق المتن

إال أن جميــع الكتــل اتفقــت بشــكل عــام علــى ضــرورة تحقيــق 
االقتصــاد  وانعــاش  واإلداري  المالــي  الفســاد  ومحاربــة  األمــن 
العراقــي، وتكريــس الوحــدة الوطنيــة واالبتعــاد عــن المحاصصــة 
والطائفيــة واســتبدالها بإشــاعة روح التعايــش الســلمي، واالعتمــاد 
علــى الكفــاءات العلميــة والمتخصصــة، وتعزيــز ودعــم بنــاء الوحــدة 
الوطنيــة ومشــروع المصالحــة الوطنيــة. ومــا نالحظــه هــو أن اغلب 
برامــج هــذه الكتــل واألحــزاب تمتــاز بالعموميــات وتتجنــب الخوض 
فــي التفاصيــل وربمــا يكــون ذلــك تهربــا مــن المســؤولية فــي حــال 

تعثرهــا فــي تنفيــذ برامجهــا فيمــا لــو وصلــت إلــى الحكــم.

كمــا لــم توضــح هــذه األحــزاب اآلليــات المناســبة التــي ســتتبعها 
لتطبيــق تلــك البرامــج لكــي يتمكــن المواطــن مــن تشــخيص الخلــل 
ــك  ــا، كذل فــي عمــل الحكومــة ومحاســبتها فــي حــال تشــكيلها له
لــم تقــدم تلــك األحــزاب تعهــدات أخالقيــة للفــرد العراقــي تلتــزم 
بموجبهــا بتطبيــق برامجهــا االنتخابيــة تلــك فــي حالــة فوزهــا وإال 
ــي  ــازات الت ــي عــن االمتي ــة والتخل ــن الحكوم ــا االنســحاب م عليه

حصلــت عليهــا عــن طريــق أصــوات الناخبيــن.

ــة  ــد الناخــب العراقــي نجــد أن البرامــج االنتخابي ــى صعي أمــا عل
للكتــل واألحــزاب السياســية العراقيــة لــم تكــن ذات أهميــة لديــه 
والناخبيــن  المرشــحين  بيــن  االرتبــاط  وســيلة  تعــد  أنهــا  رغــم 
ــم يعتبرهــا األســاس فــي انتخــاب  ــة، إذ ل فــي النظــم الديمقراطي
المرشــحين إلــى الســلطة التشــريعية ألســباب عديــدة منهــا ضعــف 
ــاء الشــعب العراقــي  ــرة مــن أبن ــدى نســبة كبي الوعــي السياســي ل
وبالتالــي فقدانهــا القــدرة علــى التمييــز بيــن البرامــج االنتخابيــة 
ــه بشــدة ببعــض  ــا، أو نتيجــة تعلق ــار األفضــل منه ــا واختي ونقده
الرمــوز السياســية والحكوميــة والدينيــة بــدون دقــة وعقالنيــة ممــا 
ــة السياســية،  ــي العملي ــة فائضــة ف ــج حلق ــن هــذه البرام ــل م جع
أضــف إلــى ذلــك أن اغلــب تلــك البرامــج هــي برامــج فئويــة وليســت 
السياســية  والتنظيمــات  األحــزاب  بهــا  تتســابق  وطنيــة  برامــج 
لكســب الناخــب مــن نفــس المكــون الــذي تنتمــي إليــه وبالتالــي 
يميــل الناخــب إلــى انتخــاب ابــن المكــون الــذي ينتمــي إليــه مبتعــداً 
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عــن المرشــح الــذي ينتمــي إلــى مكــون آخــر بغــض النظــر عــن 
ــه. ــي تقــدم إلي ــة الت البرنامــج االنتخابي

ـ الخاتمة والتوصيات
أن أهميــة البرنامــج االنتخابــي ليــس فقــط فــي وجــوده وإنمــا ايظــاً 
فــي قابليتــه علــى التنيفــذ اذ يجــب ان يتــم التصوّيــت للبرنامــج 
االنتخابــي الواقعــي، أي القابــل للتنفيــذ، والنظــر بعيــن ثاقبــة إلــى 
واضعــي البرنامــج وتاريخهــم القريــب والبعيــد وســلوكهم النضالــي 
ــا  ــن. م ــات للمواطني ــم الخدم ــي تقدي ــم ف تجــاه الوطــن وإمكانيته
ــا مــدى  ــه وم ــم صياغت ــف تت ــي وكي ــوم البرنامــج االنتخاب هــو مفه
أهميتــه بالنســبة لألحــزاب وكذلــك للشــعب ومــا مــدى إلزامــه 

ــاه. للحــزب والحكومــة التــي تتبن

مــن  نســوق جملــة  البحــث  هــذا  فــي  تناولنــاه  مــا  ومــن خــالل 
التوصيــات التــي يمكــن أن تســهم فــي إبــراز مفهــوم البرنامــج 

منهــا: جهــات،  عــدة  إلــى  موجهــا  وهــي  الحكومــي، 

ـ إلــى األحــزاب السياســية // تطويــر برامــج انتخابيــة واضحــة 
الشــباب  خاصــة  للمواطنيــن  المشــروعة  للتطلعــات  تســتجيب 
وجــذب  الناخبيــن  مــع  للتواصــل  مســتمرة  وتوعيــة  وتنظيــم 
للمــرأة. السياســية  المشــاركة  وتعزيــز  دعــم  جــدد،  منخرطيــن 

ـ إلــى وســائل اإلعــالم// توســيع وتطويــر برمــج ووســائل اإلعــالم 
الحمــالت  بأنشــطة  االهتمــام  علــى  الناخبيــن  وتوعيــة  إلشــعار 
والبرامــج االنتخابيــة والمســاهمة فــي مناقشــة القضايــا المتعلقــة 

بالسياســة العامــة.

ـ إلــى منظمــات المجتمــع المدنــي // لمــا لهــا مــن دور مهــم وفاعــل 
فــي الســاحة العراقيــة وتمــاس مباشــر مــع المواطنيــن وكذلــك 
ــات التــي يمكــن ان تشــارك فــي  ــة الوصــول إلــى كافــة الفئ امكاني
العمليــة االنتخابيــة، والتوعيــة حــول اهميــة البرامــج االنتخابيــة 
بالنســبة للعمليــة الديمقراطيــة وتحقيــق الرقابــة الشــعبية بالشــكل 

األمثــل.

وفــي ختــام هــذا البحــث نطــرح مجموعــة جديــدة مــن اإلشــكاالت 
وفــي ســياق مــا تناولنــاه، وهــي:

هــل هنــاك فعــال فهــم واضــح لمفهــوم البرنامــج االنتخابــي؟ ومــا 
عالقتــه بتعزيــز الثقافــة الديمقراطيــة؟ وهــل هنــاك تمييــز بيــن مــا 
هــو محلــي ووطنــي أثنــاء وضــع البرامــج االنتخابيــة؟ وهــل يمكــن 
ــي؟  ــج انتخاب ــن برنام ــات ضمــن مضامي ــات والتطلع ــج المتمني دم
مــا نســبة جاهزيــة البرنامــج للتنفيــذ ومــدى التزامــه بمــدة زمنيــة 
محــددة؟ وكيــف يؤثــر مــا اصطلــح عليــه )بالجغرافيــة السياســية( 

فــي تشــكيل البرامــج االنتخابيــة؟

الهوامش:

1. تعنــي الديمقراطيــة مســاهمة اكبــر عــدد مــن المواطنيــن فــي ممارســة 
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)الســيادة للقانــون، والشــعب مصــدر الســلطات وشــرعيتها يمارســها باالقتــراع 
ينظــر:  وللمزيــد  الدســتورية(.  مؤسســاته  وعبــر  المباشــر  العــام  الســري 
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المقارنــة، مطبعــة جامعــة بغــداد، 1986، ص 47.

4. جمــال عليــش، كيفيــة التعامــل مــع الحمــالت االنتخابيــة، ضمــن برنامــج 
الدعــم الفنــي للمرشــحات، المجلــس القومــي للمــرأة، القاهــرة، 2013، ص6.

5. المرجع نفسه، ص 7-6.

6. أشار الدستور إلى مبدأ التداول السلمي للسلطة في )م/6(.

7. أورد الدستور الحقوق المدنية والسياسية من )م/14 - م/21(.

8. أورد الدستور الحقوق االقتصادية من )م/22 – م/36(.

9. انظر نص المادة )41( من الدستور.

10. نصــت )م/14( مــن الدســتور العراقــي علــى مبــدأ مســاواة العراقيــون 
أمــام القانــون دون تميــز، و)م/16( منــه، علــى كفالــة حــق التكافــؤ في الفرص.

11. جمال عليش، مرجع سابق، ص 7.

12. شــددت مرجعيــة النجــف االشــرف فــي أكثــر مــن موقــف علــى ضــرورة 
التصويــت للبرنامــج االنتخابــي لألحــزاب وللمرشــحين فــي انتخابــات 2014، 
وان المواطنــون يريــدون دولــة مؤسســات ال دولــة أشــخاص وكيانــات. ينظــر 

فــي ذلــك الموقــع االلكترونــي علــى شــبكة االنترنــت:

http://imamhussain.org/fri/74vie.html
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والتوصيــات، المعهــد الديمقراطــي الوطنــي للشــؤون الدوليــة، ترجمــة: نــور 

.121 ص   ،2011 لبنــان،  األســعد، 

       31 م متـــوز ٢٠١٤  ـــ -  ــ ــضــان ١٤٣٣هـ رم شــهــر   | ــعــاشــرة  ال الــســنــة   |  29 ــعــدد  ال  |
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الجيوديموجرافيــة النتخابــات مجلــس الشــعب المصــري عــام 2005، الجمعية 

الجغرافيــة المصريــة، العــدد 21، مصــر، 2008، ص 16.

16. سامح عبد الوهاب، مرجع سابق، ص 33-32.

17. جمال عليش، المرجع السابق، ص 6.

18. للمزيــد عــن صياغــة البرامــج الحزبيــة، ينظــر: الدليــل التدريبي لألحزاب 
السياســية، ترجمــة- ناتالــي ســليمان، المعهــد الديمقراطــي الوطنــي للشــؤون 

الدوليــة، لبنــان، 2006، ص 32-31.

19. انظــر: التقريــر النهائــي عــن االنتخابــات التشــريعية بالمغــرب 25 نوفمبــر 
2011، المعهــد الديمقراطــي الوطنــي للشــؤون الدوليــة، لبنــان، 2012، ص 

.9-8

20. إن الديمقراطيــة المباشــرة تجعــل الشــعب يتولــى بنفســه شــئون الحكــم 
والديمقراطيــة النيابيــة تحصــر دور الشــعب فــي مجــرد اختيــار نوابــه دون 
أن يكــون لــه عليهــم أي ســلطة، وان الديمقراطيــة شــبه المباشــرة تطعــم 
ــن  ــة المباشــرة وتضــع بي ــة ببعــض مظاهــر الديمقراطي ــة النيابي الديمقراطي
الشــعب وســائل يســتطيع بهــا ممارســة بعــض ســلطات الحكــم ومراقبــة نوابــه، 
ــاً فــي ظــل الديمقراطيــة شــبه المباشــرة،  وهكــذا يلعــب الشــعب دوراً ايجابي
ومــن وســائل هــذا األســلوب، االســتفتاء الشــعبي، وقــد ورد فــي الدســتور 
العراقــي العديــد مــن المــواد حــول االســتفتاء الشــعبي فــي مواضيــع مختلفــة 
منهــا، اختيــار لغــة إضافيــة أخــرى )م4/ خامســاً(، حــق تكويــن إقليــم )م119(، 
إجــراء التعديــالت الدســتورية )م126/ ثانيــاً/ ثالثــاً/ رابعــاً(. وللمزيــد حــول 

ــة، انظــر: ســعاد الشــرقاوي، مرجــع الســابق، ص 139. صــور الديمقراطي

ريــُق الواضــح، والوســيلة  21. الِمنَهــاُج، وجمعــه: َمناِهُج وَمناهيــُج، ويعنــي الطَّ
البَْرنَاَمــُج   : َراِســيُّ والِمنَْهاُج الدِّ معّينــة،  غايــة  إلــى  توّصــل  التــي  المحــّددة 
، قــال تعالــى فــي ســورة المائدة آيــة 48 ﴿ ِلــُكلٍّ َجَعلْنـَـا ِمنُْكــْم ِشــْرَعًة  َراِســيُّ الدِّ

ــي: ــى الموقــع االلكترون ــا﴾. انظــر قامــوس المعانــي عل َوِمنَْهاًج

http://www.almaany.com/home.php?langua

22. إذ نصــت علــى أن )يَعــرض رئيــس مجلــس الــوزراء المكلــف، أســماء 
ويعــد حائــزاً  النــواب،  علــى مجلــس  الــوزاري،  والمنهــاج  وزارتــه،  أعضــاء 
ثقتهــا، عنــد الموافقــة علــى الــوزراء منفرديــن، والمنهــاج الــوزاري، باألغلبيــة 

المطلقــة(.

23. سعاد الشرقاوي، مرجع سابق، ص 139-138.

ــواب أن  ــس الن ــى أن )لعضــو مجل ــادة )61/ ســابعاً/ أ( عل 24. إذ نصــت الم
يوجــه إلــى رئيــس مجلــس الــوزراء والــوزراء، أســئلة فــي أي موضــوع يدخــل فــي 

اختصاصهــم، ولــكل منهــم اإلجابــة عــن أســئلة األعضــاء، وللســائل وحــده حــق 
التعقيــب علــى اإلجابــة. ونصــت الفقــرة )ب( منهــا، علــى أن )يجــوز لخمــس 
وعشــرين عضــو فــي األقــل مــن أعضــاء مجلــس النــواب، طــرح موضــوع عــام 
ــوزارات،  ــوزراء، أو إحــدى ال ــس ال للمناقشــة، الســتيضاح سياســة وأداء مجل
ــوزراء موعــداً  ــس ال ــواب، ويحــدد رئيــس مجل ــس الن ــى رئيــس مجل ويقــدم إل
ــى  ــا، عل ــرة )ج( منه ــواب لمناقشــته. ونصــت الفق ــس الن ــام مجل للحضــور أم
توجيــه  النــواب، وبموافقــة خمســة وعشــرين عضــواً،  أن )لعضــو مجلــس 
اســتجواب إلــى رئيــس مجلــس الــوزراء أو الــوزراء، لمحاســبتهم فــي الشــؤون 
التــي تدخــل فــي اختصاصهــم، وال تجــري المناقشــة فــي االســتجواب إال بعــد 

)7( أيــام فــي األقــل مــن تقديمــه(.

25. إن هنالــك مفهــوم خاطــئ وشــائع، ألن فــي النظــام البرلمانــي ال ننتخــب 
حكومــة، نحــن ننتخــب أعضــاء فــي مجلــس النــواب والحكومــة تشــكل مــن 
األغلبيــة البرلمانيــة فنحــن ابتــداًء ال ننتخــب وزراء، بــل ننتخــب أعضــاء فــي 
مجلــس النــواب وفقــاً هــذه األغلبيــة، إذن المصطلــح األدق هــو الحكومــة 
البرلمانيــة وليــس الحكومــة المنتخبــة. انظــر نــص المــادة )49( والمــادة )76( 

مــن الدســتور العراقــي.
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المنهاج الحكومي

للوزارات العراقية في العهد الملكي

ـ المقدمة
تعد االنتخابات الممارسة األكثر قبواًل لدى شعوب 

العالم سواء المتقدمة منها أو التي ما زالت في 
طريق تحقيق التنمية، باعتبارها إحدى ركائز بناء 
المجتمعات الديمقراطية التي تساعد على بناء 

الدولة، فاالنتخابات هي عملية قيام الشعب في اختيار 
اإلفراد الذين يباشرون السلطة باسمهم، ويعد العراق 
من أوائل بلدان الشرق األوسط التي نشأ وترعرع فيها 

النظام البرلماني، ففي حفل تتويج الملك فيصل 
األول ألقى خطابًا أوضح فيه بأجراء االنتخابات التي 
سيتمخض عنها مجلس تأسيسي، وهذا يدل ويؤكد 

على أهميتها في حياة األمة.
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أ.م.د. علياء محمد حسين الزبيدي

وكان علــى الملــك بعــد تتويجــه ان يعقــد معاهــدة بيــن العــراق 
وبريطانيــا وقــد تــم التوقيــع عليهــا فعــال مــن قبــل الســيد عبــد 
الرحمــن النقيــب رئيــس الوزراء عن العراق والمندوب الســامي 
عــن بريطانيــا وكان يجــب انتخــاب المجلــس التأسيســي الــذي 
يقــوم بإقــرار القانــون األساســي )الدســتور( وقانــون انتخــاب 
وهكــذا  البريطانيــة،  العراقيــة  والمعاهــدة  النــواب  مجلــس 
الــوزارة النقيبيــة الثالثــة إرادة ملكيــة بتاريــخ 19  أصــدرت 
تشــرين األول حــول إجــراء االنتخابــات للمجلــس التأسيســي.

وأعربــت األوســاط الوطنيــة فــي بغــداد وكبريــات مــدن البلــد 
واســتقالت  االنتخابــات،  إلجــراء  معارضتهــا  عــن  األخــرى 
الــوزارة النقيبيــة وألــف الســيد عبــد المحســن الســعدون وزارة 
لتقــوم بأجــراء االنتخابــات ورغــم المقاومــة الجماهيريــة فانــه 
تــم انتخــاب أعضــاء المجلــس التأسيســي فــي ظــروف متأزمــة 
وجــرى اجتماعــه األول فــي خضــم المظاهــرات واإلضرابــات 
التــي  الجلســات  بعــض أعضائــه حضــور  تعــذر علــى  وقــد 
عقــدت وأقــرت فيهــا مســودة قانــون االنتخــاب والدســتور 
حياتنــا  بدأنــا  وهكــذا  -البريطانيــة  العراقيــة  والمعاهــدة 

الديمقراطيــة بــأول عمليــة تزويــر انتخابيــة.

التفصيــل  مــن  وبشــي  البحــث  هــذا  فــي  التطــرق  وســيتم 
إلــى تشــكيل المجلــس التأسيســي وعمليــة الشــروع بإجــراء 
االنتخابــات األولــى فــي تاريــخ العــراق وصياغــة قانــون انتخاب 
النــواب والكيفيــة التــي تتــم بهــا االنتخابات النيابيــة للحكومات 
المتعاقبــة ومــدى تأثيــر وأهميــة توفــر المنهــاج الحكومــي 
للــوزارات العراقيــة المتعاقبــة فــي عمليــة االنتخابــات فــي 
عهــد الملــك فيصــل األول. وذلــك وفقــاً للمواضيــع اآلتيــة:

أوالً: المجلس التأسيسي واألمر بإجراء االنتخابات.

ثانياً: قبل الشروع في العملية االنتخابات.

ثالثاً: المنهاج الحكومي وقانون انتخاب النواب

رابعــاً: المنهــاج الحكومــي واالنتخابــات النيابيــة للحكومــات 
المتعاقبــة.

أواًل: المجلس التأسيسي واألمر بإجراء االنتخابات

أعلــن الملــك فيصــل بــن الحســين فــي يــوم تتويجــه فــي 23/
آب/1921، ملــكاً علــى عــرش العــراق، بــأن أول عمــل ســيقوم 
بــه إجــراء االنتخابــات التــي ســيتمخض عنهــا قيــام المجلــس 

التأسيســي والــذي يضــع دســتوراً للبــالد)1(.

كلية التربية ابن رشد - قسم التاريخ
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واســتجابت بريطانيــا لدعــوة تشــكيل مجلــس عــام منتخــب 
ليضــع قانونــاً أساســياً للعــراق، وقــد وجــه الحاكــم العســكري 
والسياســي فــي بغــداد كتابــاً إلــى النــواب الســابقين في مجلس 
المبعوثــان العثمانــي لتشــكيل لجنــة منهــم لتأليــف مؤتمــر عــام 
منتخــب عــن أهالــي العــراق، وذلــك لســن قانــون لالنتخابــات 
ــات  ــة االنتخاب ــم األمــور المتعلقــة بذلــك، وعقــدت لجن وتنظي
العراقيــة جلســتها األولــى فــي 6 آب 1920 انتخــب المبعوثــون 
مــن بينهــم أشــخاصاً كــي يقومــوا مقــام الغائبيــن والمتوفيــن، 
وكان عددهــم ثمانيــة عشــر شــخصاً، إال أن انتخــاب المجلــس 
التأسيســي الــذي قررتــه لجنــة االنتخابــات أجــل مــن قبــل 
الحكومــة البريطانيــة لحيــن تنصيــب األميــر فيصــل ملــكاً علــى 

العــراق وجــرى ذلــك فــي 23/أب/1921)2(.

وبعــد يــوم واحــد مــن نشــر المعاهــدة العراقيــة البريطانيــة فــي 
14 تشــرين األول 1922 وجهــت وزارة الداخليــة كتابــاً برقــم 
15159 إلــى مجلــس الــوزراء تقتــرح فيــه الشــروع بانتخابــات 
المجلــس التأسيســي فوافــق مجلــس الــوزراء باتفــاق اآلراء 
علــى ذلــك وقــرر عــرض األمــر علــى الملــك، وفــي 17 تشــرين 
اإلرادة  عــرض صــورة  الــوزراء  مجلــس  قــرر   1922 الثانــي 
انتخابــات  بإجــراء  باألمــر  الخاصــة  الملــك  علــى  الملكيــة 
طبقــاً   1922 األول  تشــرين   24 فــي  التأسيســي  المجلــس 
للنظــام المؤقــت النتخابــات المجلــس التأسيســي الصــادر فــي 

4 آذار 1922 )3(.

وتشــرف اللجنــة علــى االنتخابــات تحــت الحمايــة البريطانيــة 
وتكونــت مــن )18( شــخص وســارت هــذه اللجنــة فــي عملهــا 
بعــد  العثمانــي  المبعوثــان  مجلــس  انتخابــات  قانــون  علــى 
ــون  ــن وأشــترط أن يك ــى درجتي تنقيحــه وجــرى االنتخــاب عل
عامــاً   25 الثانــوي  والمنتخــب  عامــاً  ثالثــون  النائــب  ســن 
ــادة )4(. ــا )71( م ــة وجــاء فيه ــة الئحــة انتخابي واعــدت اللجن

ــي  ــة، والت ــة اعــدد الئحــة انتخابي ــات اللجن ــام وواجب ومــن مه
جــاء فــي أولهــا، تســمية المجلــس الــذي ســيُنتخب )والــذي 
التأسيســي( وواجبــه أن يضــع  المجلــس  بعــد  ســمي فيمــا 
قانــون ويؤلــف حكومــة ثــم ينســحب وبعدهــا يتكــون المجلــس 
النيابــي. وثانــي مهامهــا، تحديــد أعضــاء المجلــس التأسيســي 
نســبة إلــى عــدد نفــوس العــراق الــذي ُخمــن عــدده بمليــون 
وأربعمائــة ألــف نســمة مــن الذكــور تقريبــا فيكون لــكل 20 ألف 
نســمة نائبــاً واحــداً وبهــذا يكــون عــدد الممثليــن فــي المجلــس 

ثــم ُعدلــت لجنــة االنتخابــات نســبة التمثيــل   ،)5( 70 نائبــاً 
إلــى 60 نائبــاً ففــي واليــة بغــداد مثــاًل 22 نائــب وعــن واليــة 
الموصــل 16 نائــب وعــن واليــة البصــرة 22 نائــب، وجعلــت 
نــواب كل واليــة يــوزع علــى مناطقهــا بنســبة عــدد المنتخبيــن 
األوليــن وقــد أُشــركت فــي هــذه االنتخابــات العشــائر الرحالــة 
والعشــائر المســتقرة فــي االنتخابــات واتفقــت اللجنــة علــى ان 
عــدد ممثلــي العشــائر الرحالــة هــي ســتة يضــاف إلــى الســتين 
ســابقاً، يتــم اختيارهــم مــن قبــل الحكومــة والذيــن يمثلــون 

ــات والمناطــق األخــرى)6(. وجهــاء الوالي

األول/1922  19/تشــرين  فــي  الملكيــة  اإلرادة  وصــدرت 
األساســي  القانــون  ليقــرر  التأسيســي  المجلــس  بتأليــف 
للمملكــة العراقيــة وقانــون انتخــاب مجلــس النــواب والمعاهــدة 
العراقيــة البريطانيــة وقــررت الحكومــة إجــراء االنتخابــات 
ابتــداًء مــن 12/تمــوز/ 1924، وتــم فعــاًل انتخــاب المنتخبيــن 
الثانوييــن. إال أن الشــعب قاطــع هــذه االنتخابــات بدعــوى 
االشــرف  النجــف  فــي  الديــن  ورجــال  العلمــاء  وفتــاوى 
لذلــك  الداعيــة  الفتــاوى  وأصــدروا  المقدســة  والكاظميــة 
وطالبــوا بالمقاطعــة مــا لــم تنفــذ الحكومــة الشــروط اآلتيــة:

إلغاء اإلدارة العرفية.

إطالق حرية المطبوعات واالجتماعات.

إعادة المنفيين السياسيين إلى وطنهم.

السماح بتأليف الجمعيات.

تأجيــل  إلــى  الحكومــة  اضطــرت  الموقــف  هــذا  وتجــاه 
االنتخابــات ريثمــا تتخــذ مــا تــراه بحــق المعارضيــن. وبذلــك 
لــم تتــم االنتخابــات وبقيــت معطلــة حتــى عــام 1924، وفــي 
االنتخابــات،  تمــت  الســعدون  المحســن  عبــد  وزارة  عهــد 
وافتتــح المجلــس التأسيســي فــي 1924/3/27 وألقــى الملــك 

فيصــل خطبــة االفتتــاح)7(.

وممــا يالحــظ علــى المجلــس الجديــد بــأن عمليــة االنتخابــات 
ــق  تمــت مــن دون وجــود إحصــاءات رســمية دقيقــة فيمــا يتعل
التخميــن  علــى  الحكومــة  واعتمــدت  العــراق  ســكان  بعــدد 
أول مجلــس  الســكان، وهكــذا ظهــر  لتقديــر عــدد  أساســاً 
تشــريعي منتخــب فــي تأريــخ العــراق المعاصــر بعــد مخــاض 

ــا. ــف به ــه المكل ــدأ بمباشــرة أعمال عســير، ليب
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ثانيًا: قبل الشروع في عملية االنتخابات

عنــد دراســة موضــوع انتخابــات المجلــس التأسيســي البــد 
ــع نقــاط مهمــة تكــون مفتاحــاً لهــذا البحــث: ــد أرب مــن تحدي

1ـ كان هنــاك تصميــم علــى التدخــل فــي االنتخابــات وإصــدار 
تعليمــات إلــى الموظفيــن العراقييــن والبريطانييــن ليســتعملوا 
نفوذهــم علــى قــدر اإلمــكان لضمــان قبــول المعاهــدة مــن قبــل 
المجلــس التأسيســي، وهــذا ال يتــم إال مــن خــالل التدخــل فــي 
االنتخابــات لضمــان فــوز اكبــر عــدد ممكــن مــن المرشــحين 
ــة المرتبطــة  ــن للمعاهــدة وسياســة الحكومــة العراقي المؤيدي

بالحكومــة البريطانيــة.

وليــدة  وهــي  االنتخابــات  لمقاطعــة  دعــوة  هنــاك  كان  2ـ 
الظــروف التــي صاحبــت المباحثــات حــول المعاهــدة بيــن 
العــراق وبريطانيــا، إذ أدركــت الحركــة الوطنيــة ان الغــرض 
ــى  ــس يصــادق عل ــات هــو المجــيء بمجل مــن إجــراء االنتخاب
المعاهــدة االنتدابيــة لعــام 1922 لذلــك بــادر رجــال الديــن 
فــي تمــوز مــن العــام نفســه إلــى الدعــوة لمقاطعــة االنتخابــات 
السياســية  والتنظيمــات  األحــزاب  فعلــت  وكذلــك  المقبلــة 

للحركــة الوطنيــة فــي بغــداد.

3ـ يمكــن تقســيم عمليــة انتخابــات المجلــس التأسيســي إلــى 
مرحلتيــن، األولــى تبــدأ منــذ صــدور األمــر بإجــراء االنتخابــات 
فــي 24 تشــرين األول 1922 حتــى توقفهــا بــدون إتمامهــا فــي 
أواخــر كانــون الثانــي 1923. وتبــدأ المرحلــة الثانيــة عنــد 
صــدور األمــر بإجــراء االنتخابــات مجــددا فــي 12 تمــوز 1923 

بعــد توقفهــا وحتــى نهايــة االنتخابــات.

ــد  ــد المؤي ــدل هــو الحــزب الوحي 4ـ كان الحــزب الحــر المعت
نجــل  النقيــب  محمــود  برئاســة  لهــا  والداعــم  للحكومــة 
رئيــس الــوزراء، أمــا الحزبيــن الوطنــي والنهضــة فكانــا مــن 
المعارضيــن للحكومــة وهــذه األحــزاب الثالثــة هــي األحــزاب 

المجــازة رســمياً فقــط)8(.

ثالثًا: المنهاج الحكومي وقانون انتخاب النواب

إلــى  القانــون األساســي  وفــق  التشــريعية  الســلطة  أُنيطــت 
مجلــس األمــة والمكــّون مــن مجلــس األعيــان ومجلــس النــواب، 
يعينهــم الملــك، ومــدة  ويضــم مجلــس األعيــان 20 عضــواً 

العضويــة فــي المجلــس 8 ســنوات علــى ان يتبــدل نصفهــم 
كل أربــع ســنوات.

أمــا مجلــس النــواب، فقــد باشــر المجلــس التأسيســي عملــه 
لســن قانــون انتخــاب النــواب، فبموجــب المــادة )37( مــن 
القانــون األساســي التــي نّصــت علــى أن يكــون )تعييــن طريقــة 
انتخــاب النــواب بقانــون خــاص يراعــى فيــه أصــول التصويــت 

الســري ووجــوب تمثيــل األقليــات غيــر اإلســالمية( )9(.

فــي  إتمــام عملهــا  بعــد  العراقيــة  العدليــة  وزارة  وعرضــت 
وضــع الئحــة مشــروع قانــون انتخــاب النــواب، علــى المجلــس 
التأسيســي، الــذي قــرر فــي الجلســة 42 المنعقــدة فــي 21 
البــدء  قبــل  المشــروع  تدقيــق  لجنــة  تشــكيل   1924 تمــوز 
فــي مناقشــته، وقدمــت اللجنــة بعــد دراســته تقريرهــا إلــى 
ــى  ــم يكــن تقريــر اللجنــة عل المجلــس فــي 26 تمــوز1924، ول
قــدر كبيــر مــن الدقــة نتيجــًة لضيــق الوقــت، فاللجنــة لم تتمكن 
مــن فحــص المشــروع بــل اكتفــت بمالحظــة قانــون االنتخــاب 
العثمانــي، ونظــام انتخــاب المجلــس التأسيســي واســتفادت 
مــن تجــارب بعــض أعضائهــا التــي اكتســبوها عنــد إشــرافهم 
علــى االنتخابــات الســابقة، إال انــه مــن الجديــر بالذكــر أن 
اللجنــة قــد راعــت فــي عملهــا كمــا ورد فــي مقّدمــة التقريــر 
األحــكام  علــى  المحافظــة  األولــى  أساســيتين،  مســألتين 
والعبــارات الــواردة فــي القانــون األساســي العراقــي، أي عــدم 
تعــارض مــواد الالئحــة الجديــدة مــع مــواد القانــون األساســي، 

ــن وســائل التدخــل)10(. ــة حفــظ ســالمة االنتخــاب م والثاني

ــى القانــون فحصــل علــى  وفــي 2 آب 1924 تــم التصويــت عل
قانــون  احتــوى  وقــد  األعضــاء،  لعــدد  الســاحقة  األكثريــة 
انتخــاب النــواب لســنة 1924 علــى 52 مــادة موزعــة علــى 
مقدمــة ضّمــت أحــكام عامــة وأربعــة فصــول، واهــم مــا جــاء 
فيــه ان مبــدأ االنتخــاب علــى درجتيــن إي االنتخــاب غيــر 
المباشــر، ينتخــب النائــب بحيــث يمثــل 29 إلــف مــن الســكان، 
ــغ الثالثيــن مــن عمــره وان يكــون مــن  ويجــب ان يكــون قــد بل
دافعــي الضرائــب، أمــا المنتخــب األول، فيجــب ان يكــون مــن 
الذكــور الذيــن بلغــوا الحاديــة والعشــرين مــن العمــر ومــن 
منتخبــاً  أوالً  منتخبــاً  كل 250  وينتخــب  الضرائــب،  دافعــي 
ثانيــاً، ويجــب ان يكــون المنتخــب الثانــي قــد بلــغ الخامســة 

والعشــرين ومــن دافعــي الضرائــب)11(.

       37 م متـــوز ٢٠١٤  ـــ -  ــ ــضــان ١٤٣٣هـ رم شــهــر   | ــعــاشــرة  ال الــســنــة   |  29 ــعــدد  ال  |



المســيحية  الطائفتيــن  يمثلــون  اضافيــون  نــواب  وينتخــب 
والبصــرة، ويقســم  والموصــل  بغــداد  ألويــة  فــي  واليهوديــة 
العــراق إلــى ثــالث مناطــق انتخابيــة وكل لــواء يعتبــر دائــرة 
ــم  ــذا ت ــت الســري، هك ــة، ويجــري االنتخــاب بالتصوي انتخابي
وضــع أول قانــون انتخــاب النــواب فــي تأريخ العــراق المعاصر.

للحكومات  النيابية  واالنتخابات  الحكومي  المنهاج  رابــعــًا: 
المتعاقبة.

بــدأت االســتعدادات عــام 1924- 1925 لالنتخابــات بتشــكيل 
أول مجلــس نــواب فــي العــراق، وتحولــت إلــى حــدث سياســي 
مهــم علــى مــدى األشــهر العديــدة التــي اســتغرقتها، واتســمت 
االنتخابــات بحيويــة اكبــر مــن انتخابــات أعضــاء المجلــس 
التأسيســي، واشــتركت فــي هــذه االنتخابــات ســتة أحــزاب، 
هــي حــزب النهضــة، حــزب األمــة، حــزب االســتقالل، الحــزب 
الديمقراطــي، الحــزب الوطنــي العراقــي، وباســتثناء حــزب 
األمــة الــذي كان أنشــط األحــزاب في المعركــة االنتخابية، ولم 
ــات  ــه االنتخاب ــي توجي ــن لألحــزاب األخــرى دور واضــح ف يك

وإنمــا أقتصــر دورهــا علــى مراقبــة االنتخابــات)12(.

رافقــت  ســلبيات  مــن  االنتخابــات  هــذه  نتائــج  تخلــوا  ولــم 
ســير العمليــة االنتخابيــة، منهــا عــدم توفــر إحصــاءات دقيقــة 
ــاد  ــة ودار االعتم ــن الحكوم ــراق، وتدخــالت كل م لســكان الع
البريطانيــة حيــث مارســوا ضغوطــات مختلفــة لضمــان وصــول 

ــى مقاعــد البرلمــان)13(. مرشــحيها إل

اشــترط عبــد المحســن الســعدون فــي انتخابــات عــام 1928 
ــي  ــة، والشــروع ف ــه الثالث ــواب لتشــكيل وزارت ــس الن حــل مجل
انتخــاب مجلــس جديــد بســبب عــدم توحيــد الكلمــة وإجمــاع 
الــرأي لــدى ممثلــي األمــة، باإلضافــة إلــى عــدم اســتقرار 
األحــزاب السياســية فــي مجلــس النــواب بحيــث إنهــا غيــر 
ثابتــة علــى انتهــاج خطــط واضحــة كمــا تتطلــب ذلــك الحيــاة 
بمصالــح  متعلقــة  قضايــا  الحكومــة  لــدى  كذلــك  النيابيــة، 
الشــعب عليهــا إتمامهــا، منهــا المعاهــدة العراقيــة البريطانيــة، 
واالتفاقيــات الماليــة والعســكرية، وقضيــة الدفــاع الوطنــي.

بحــل  الثانــي 1928  كانــون  فــي 18  ملكيــة  إرادة  فصــدرت 
الداخليــة  وزارة  أصــدرت  منــه   22 وفــي  النــواب،  مجلــس 
لخــوض  باالســتعداد  العــراق  ألويــة  لمتصرفــي  تعليماتهــا 
حقــه  الســتعمال  الشــعب  فتحفــز  الجديــدة،  االنتخابــات 

الشــرعي فــي المنافســة، لكــن الســلطة مارســت كل أســاليب 
الترغيــب والترهيــب لضمــان نجــاح مؤيديهــا، ممــا دفــع الملــك 
باالتصــال برئيــس الحكومــة طالبــاً منــه عــدم التدخــل واتخــاذ 
الحكومــة  وعلــى  المتجاوزيــن  بحــق  القانونيــة  اإلجــراءات 
صيانــة االنتخابــات، لكــن األخيــرة اســتمرت علــى نهجهــا حتــى 

نهايــة االنتخابــات.

عهــد الملــك فيصــل األول فــي انتخابــات عامي 1930 و 1932 
إلــى نــوري الســعيد بتشــكيل وزارتــه األولــى حيــث شــّكلها فــي 
ــع  ــدة م ــد معاهــدة جدي ــه األول عق 23 آذار1930، وكان هدف
ــوزارة  ــن، فأنجــزت ال ــن البلدي ــم العالقــات بي ــا لتنظي بريطاني
مهمتهــا بالتوقيــع فــي 30 حزيــران1930 علــى نــص المعاهــدة 
الجديــدة، التــي ســتعرض علــى البريطانيين لغــرض تصديقها.

ولــم يكــن رئيــس الــوزراء نوري الســعيد مطمئناً علــى المعاهدة 
داخــل البرلمــان، لــذا عــزم العقــد علــى حــل المجلــس وإجــراء 
مؤيــدة  أغلبيــة  وصــول  يضمــن خاللهــا  جديــدة  انتخابــات 
ــواب  ــس الن ــة فــي حــل مجل ــن أن الرغب للمعاهــدة، بينمــا أعل
حتــى يتــم انتخــاب مجلــس جديــد مــن اجــل الوقــوف علــى رأي 

الشــعب علــى أســاس قبــول المعاهــدة أو رفضهــا.

وبعــد مــرور يــوم واحــد علــى توقيــع المعاهــدة صــدرت إرادة 
ملكيــة فــي 1 تمــوز1930 بحــل المجلــس النيابــي، وحــدد يــوم 
10 منــه موعــداً لبــدء االنتخابــات علــى أن يتــم انجازهــا فــي 

مــدة ال تتجــاوز الشــهرين.

الحكومــة  قبــل  مــن  واســعاً  تدخــاًل  االنتخابــات  وشــهدت 
وبأســلوب لــم يســبق لــه مثيــل، لضمــان انتخــاب مجلــس مــواالً 
لهــا، وتــم انتخــاب المنتخبيــن الثانوييــن فــي معظــم األلويــة 
علــى الرغــم مــن االنتقــادات وأجــواء المعارضــة الشــديدة، 
وعّيــن يــوم 20 تشــرين األول 1930 موعــداً النتخــاب النــواب، 
فتقلــد نــوري الســعيد منصــب وزارة الداخليــة وكالــًة ليديــر 
ــوري  ــة ن ــت حكوم ــذا األســلوب تمكن ــات بنفســه، وبه االنتخاب
لصالحهــا، حيــث حصلــت  االنتخابــات  إنهــاء  مــن  الســعيد 
ــداً مــن أصــل 88 مقعــد مــن مقاعــد  ــى 74 مقع الحكومــة عل
مجلــس النــواب، ممــا يؤلــف 84.9٪ مــن مجمــوع أعضــاء 
المجلــس الجديــد وهــي نســبة تكفــي لضمــان موافقــة األكثرية 

الســاحقة مــن األصــوات ألي مشــروع.
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افتتــح مجلــس النــواب يــوم 1/تشــرين الثانــي/ 1930 وألقــى 
الملــك فيصــل األول خطــاب العــرش، وكان أطــول خطبــة أمــام 
المؤسســة التشــريعية، وأدى النــواب اليميــن الدســتوري، وتــم 

انتخــاب جعفــر العســكري لرئاســة المجلــس.

ــا  ــي رســمها له ــات بالصــورة الت ــج االنتخاب ــذا جــاءت نتائ هك
رئيــس الحكومــة نــوري الســعيد، فقــد حصلــت المعارضــة على 
اقــل المقاعــد بينمــا أعطــت لنــوري الســعيد نفــوذاً كبيــراً فــي 
المجلــس الــذي ضــم أنصــاره ومؤيديــه، وكان هدفــه األســاس 
الحصــول علــى موافقــة أغلبيــة أعضــاء المجلــس لتصديــق 

المعاهــدة العراقيــة البريطانيــة لعــام 1930.

علــى  حصولــه  بعــد  العــراق  أن  األول  فيصــل  الملــك  رأى 
ــه عضــواً  ــذ معاهــدة 1930م ودخول االســتقالل بموجــب تنفي
فــي عصبــة األمــم عــام 1932، ان يســير فــي حيــاة جديــدة 
علــى نهــج جديــد فالبــد مــن إجــراء تعديــالت فــي سياســة 
ــوري الســعيد قــد انتهــت مهمتهــا، فعهــد  ــة، وان وزارة ن الدول
بتشــكيل الــوزارة إلــى ناجــي شــوكت، وكانــت أولى مهــام الوزارة 
هــو حــل مجلــس النــواب وأجــراء انتخابــات جديــدة، حيــث 
األلويــة  إلــى متصرفــي  أوامرهــا  الداخليــة  وزارة  أصــدرت 

بالشــروع فــي االنتخابــات فــي 10 كانــون األول 1932.

ويصــف عبــد الــرزاق الحســني، االنتخابــات قائــاًل: )بوشــر 
فيهــا »اي االنتخابــات« فــي جــو مشــبع بالهــدوء والســكينة، 

حتــى ان معظــم االهليــن كانــوا ال يســمعون عنهــا شــيئاً(.

ويمكــن القــول أن االنتخابــات التــي أجرتهــا الــوزارة أســفرت 
عــن نــوع مــن الموازنــة بيــن مختلــف األحــزاب القائمــة، انتهــت 
االنتخابــات بتشــكيل مجلــس النــواب الــذي عقــد اجتماعــه 
األول فــي 8 آذار 1933، وانتخــب النــواب جميــل المدفعــي 

رئيســاً لمجلســهم )14(.

خامسًا: المنهاج الحكومي لبعض الوزارات

1ـ المنهاج الحكومي لوزارة جعفر العسكري الثانية:

الــوزارة منهاجــا لهــا فــي الصحــف لكنهــا  لــم تنشــر هــذه 
فــي  الــوزراء  رئيــس  ألقــاه  بشــكل خطــاب  منهاجــا  أعــدت 
 ،1927 الثانــي  تشــرين  فــي  المنعقــدة  النيابيــة  الجلســة 
وهــو ))ان الغايــة التــي ترمــي إليهــا وزارتنــا فــي أعمالهــا 
بعــد االتــكال علــى اهلل هــي إنمــاء القــوى الوطنيــة الماديــة 

واألدبيــة فــي جميــع الفــروع وتعزيــز موقــف البــالد الداخلــي 
والخارجــي وإحــالل الســيادة القوميــة محلهــا الممتــاز فــي 
األعمــال والتعــاون مــع حليفتنــا حكومــة بريطانيــا العظمــى 
ليتولــى العــراق المســؤوليات التــي تتحتــم عليــه بصفــة كونــه 
دولــة مســتقلة ولتســهيل دخولــه عصبــة األمــم بأســرع وقــت. 
وســتعير الــوزارة اهتمامهــا بصــورة خاصــة إلــى توســيع نطــاق 
األمــن والتعليــم والصحــة والمشــاريع االقتصاديــة والعمرانيــة 
القانــون  عليهــا  نــص  التــي  القانونيــة  اللوائــح  وإحضــار 
األساســي وانجــاز اللوائــح القانونيــة الموضوعــة علــى بســاط 
البحــث بعــد تدقيقهــا ســيما مــا يتعلــق منهــا بالدفــاع الوطنــي 
وإدارة األلويــة والموظفيــن والتعاقــد وكذلــك إتمــام مــا شــرع 
بــه مــن األمــور واألعمــال المفيــدة، وســتبادر الــوزارة بتســريع 

األمــور اآلتيــة:

1ـ انجــاز تعديــل االتفاقيــات الــذي شــرعت به الوزارة الســابقة 
وفقــا لرغبــات المجلــس التأسيســي وحســم مــا أشــار إليــه 

تقريــر لجنــة المعاهــدة مــن األمــور فــي هــذا الصــدد.

2ـ توســيع دائــرة التمثيــل الخارجــي وتأســيس الصــالت مــع 
الــدول ســيما المجــاورة منهــا علــى أســس المــودة واالحتــرام 

المتبادليــن.

البــالد  إلدارة  الضروريــة  األمــور  علــى  النفقــات  قصــر  3ـ 
وذلــك  والــواردات  الصــادرات  بيــن  التــوازن  إلــى  والســير 
بتســهيل المشــاريع التــي مــن شــانها ان تســاعد علــى نمــو 
المصنوعــات واالنتاجــات الوطنيــة والترغيــب فــي اســتعمالها، 
ــا تحتاجــه  ــن بــكل م ــام الوطني ــة لقي واتخــاذ الوســائل الالزم
البــالد مــن األعمــال والصناعــات وتحســين الطــرق التجاريــة 
الرئيســية ســيما فــي الشــمال، وإصــالح الطــرق الموجــودة، 
ــة العشــر بمقطــوع يســاعد  ووضــع األســس الســتبدال ضريب
الفــالح والــزراع علــى االهتمــام بالزراعــة، ويزيــل الشــكوى 
علــى  اآلهليــن  وتشــجيع  الحاضــرة،  الجبايــة  أصــول  مــن 
إحيــاء األراضــي الخاليــة وتملكهــا، وتشــمل حــق القــرار علــى 

األراضــي األميريــة المســتثناة مــن هــذا الحــق.

4ـ توحيــد أعمــال الزراعــة والبيطرة والتجارة في وزارة واحدة 
المحصــوالت،  جــودة  وتاميــن  الفــروع  هــذه  رقــي  وتســهيل 
واالهتمــام بمكافحــة اآلفــات الزراعيــة، وبتأســيس المصــارف 

والغــرف الزراعيــة ونقابــات التعــاون.
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5ـ احتــرام العشــائر الدينيــة، خاصــة فــي المــدارس، وترقيــة 
تعميمــه،  وتســهيل  مناهجــه  وتحســين  التعليــم،  مســتوى 
ومســاعدة البلديــات لتمكينهــا مــن العنايــة براحــة الســكان، 
وتســير األمــور الوقفيــة علــى طريــق يكفــل االســتفادة منهــا 
والمعاهــد  بالمعابــد  الزائــد  واالهتمــام  وعمرانيــاً  أدبيــاً 

الدينيــة.

ومــا كاد رئيــس الــوزراء ينتهــي مــن إلقــاء هــذا المنهــاج الوزاري 
حتــى قوبــل بعاصفــة مــن التصفيــق وأعلــن انــه يريــد ثقــة 
المجلــس أوالً ليتمكــن مــن مزاولــة أعمالــه الوزاريــة فنالهــا 

باإلجمــاع)15(.

2ـ منهــاج وزارة عبــد الرحمــن النقيــب الثانيــة 12 أيلــول 1921 
إلــى 19 اب 1922

لقــد أثبتــت التدقيقــات والتجــارب االجتماعيــة والسياســية 
واالقتصاديــة ان الشــعب ال يمكنــه ان ينهــج ســبيل التقــدم 
ويرقــى فــي ســلم الحضــارة إال باســتناده الــى حكومة دســتورية 
ــى  ــر أمــوره عل ــإدارة شــؤونه وتدبي ــوم ب ــة تق ــة ديمقراطي نيابي
غايــة مــن العــدل واإلحســان واعتمــاده علــى رجالــه الذيــن يــرى 
فيهــم مــن حســن الجــدارة واألقــدام علــى مهــام الحكومــة مــن 
كل الوجــوه وعليــه فوزارتنــا التــي أجلــى فيهــا حســن نيــة األمــة 
تصــرف قصــارى جهدهــا لتأيــد حكومتنــا العراقية الدســتورية 
ــة  ــة واألدبي ــة واســتكمال أســبابها المادي ــة الديمقراطي النيابي
بــإرادة ثابتــة وعــزم بــات بــدون توقــف أو إحجــام. وقــد قســم 
منهــاج الحكومــة إلــى عــدة مجــاالت، الزراعــة، االقتصــاد، 

والجيــش.

المملكــة  ان  المعلــوم  فمــن  الزراعــة  صعيــد  علــى  أمــا 
العراقيــة المعروفــة بخصــب تربتهــا الثمينــة وثروتهــا الطبيعــة 
درجــة  ونزلــت  الحرفــة  وقلــت  الزراعــة  وتناقصــت  كانــت 
االقتصاديــات الــى حــد ال تناســب مملكــة حــرة مســتقلة فرأينــا 
مــن الواجــب علينــا ان نواظــب علــى العمــل حتــى ترقــى فيهــا 
العلــوم والمعــارف والخــرف العصريــة وتنظيــم وســائل الــرأي 
واالســتفادة مــن ككبــار المتخصصيــن لوضــع منهــاج إلرواء 

األراضــي وتوســيع نطــاق الزراعــة.

أمــا علــى الصعيــد االقتصــادي، حيــث تســعى وزارتنــا فــي 
اتخــاذ جانــب االقتصــاد وتقليــل المصاريــف وبــذل الهمــة فــي 
تزيــد واردات الحكومــة والتفكــر فــي اتخــاذ الوســائل الفعالــة 

لصيانــة الحقــوق األميريــة وإيجــاد وســائل للجبايــة بصــورة 
ــة والشــعب. ــح الحكوم ــة لمصال موافق

ــة  ــد العســكري ولمــا كانــت المملكــة العراقي ــى الصعي أمــا عل
تحتــاج إلــى جيــش وطنــي يلــم شــعثها داخــاًل ويدافــع عــن 
كيانهــا خارجــاً وال يمكــن بقائهــا إال بهــذا الســور الحــي الــذي 
يضمهــا بيــن جنبيــه فــي حالتــي الســلم والحــرب، تــرى وزارتنــا 
ان تواصــل الســعي فــي تأليــف جيــش متطــوع مــن اآلهليــن 
ــه مــن الوظائــف المهمــة لتكــون المملكــة  يقــوم بمــا عهــد إلي
العراقيــة فــي امــن مــن الطــوارئ والحــوادث المســتقبلة وتســير 

ــا لتحقيــق األمــن والنظــام )16(. ســيرا حثيث

 /20 بتاريــخ  الثالثــة  النقيــب  الرحمــن  عبــد  وزارة  منهــاج  3ـ 
1922 الثانــي  تشــرين   16  -1922 أيلــول/ 

لــم تضــع الــوزارة منهاجــاً إلعمالهــا ألنهــا تكونــت مــن جــل 
األعضــاء الذيــن كانــوا فــي الــوزارة النقيبيــة الثانيــة وقــد كان 
لتلــك الــوزارة منهــاج معــروف يضــاف إلى ذلــك ان عمر الوزارة 
الجديــدة كان قصيــرا إذا كان رئيســها يعلــم علــم اليقيــن ان 
مهمــة وزارتــه ســتنتهي بانتهــاء التوقيــع فــي المعاهــدة العراقية 
االنكليزيــة التــي عالجتهــا وزارتــه المســتقيلة لــذا لــم يضــع 

منهاجــا جديــدا.

ــى  ــاً إل ــد وجــه كتاب ــي ق ــدوب الســامي البريطان ــم كان المن نع
الملــك فيصــل حــول مهمــة هــذه الــوزارة الجديــدة وقــد بعــث 
الملــك بصــورة هــذا الكتــاب إلــى الســيد النقيــب ليطلــع عليــه 

الذيــن سيشــاركونه فــي المســؤولية )17(.

ــك  ــي المل ــرة تول نالحــظ ممــا ســبق ان العــراق شــهد فــي فت
فيصــل األول عــرش العــراق مــن 1921 وحتــى عــام 1933، 
إجــراء خمســة عمليــات انتخابيــة أســفرت عــن والدة مجلــس 

تأسيســي و4 مجالــس للنــواب.

وقــد جــرت العــادة إلــى أن تقــوم الحكومــات المتعاقبــة بحــل 
المجالــس النيابيــة وإجــراء انتخابــات جديــدة تتدخــل فــي 
اختيــار أعضائهــا للتمثيــل فــي المجالــس النيابيــة لتضمــن 
الدعــم والتأييــد للحكومــة لتنفيــذ منهــاج الحكومــة القائمــة.

ــم يكــن وضــع أو صياغــة المنهــاج الحكومــي هــو األســاس  ول
فــي عمليــة تســويق الحكومــة إلــى الجمهــور ففــي العــادة كانــت 
تصــدر الحكومــة منهاجهــا الــوزاري فــي الجريــدة الرســمية 
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وغالبــاً مــا كان المنهــاج الحكومــي يتلــوه رئيــس الــوزراء علــى 
شــكل خطبــة أو كلمــة أمــام المجلــس النيابــي وقــت منــح الثقــة 
مــن قبــل المجلــس للحكومــة، حيــث يمكــن القــول إن المنهــاج 
العلميــة  عــن الحســابات  بعيــداً  روتينيــاً  كان يمثــل إجــراءاً 
والمعالجــات التــي تســعى الحكومــة إلــى معالجتهــا دون ان 

تعكــس همــوم ومشــاكل وتطلعــات الشــعب.

ـ الخاتمة:

وممــا ســبق فــأن العــراق يُعــد مــن أوائل بلدان الشــرق األوســط 
ــذ تأســيس  ــي، فمن ــي نشــأ وترعــرع فيهــا النظــام البرلمان الت
الحكومــة العراقيــة وتتويــج فيصــل ملــكاً علــى العــراق، حيــث 
ألقــى خطابــاً بمناســبة تتويجــه، مؤكــداً إجــراء االنتخابــات 

لتشــكيل مجلــس يمثــل األمــة إلدارة شــؤونها.

ــة  ــي 17 عملي ــد الملك ــة العه ــراق خــالل حقب ــي الع وجــرت ف
ــك فيصــل وأربعــة  ــا فــي عهــد المل ــة كان خمســة منه انتخابي
فــي عهــد الملــك غــازي األول، وخمســة فــي عهــد الوصــي 
عبــد اإللــه، وثالثــة فــي عهــد الملــك فيصــل الثانــي اتســمت 
أغلبيتهــا بتدخــل الحكومــة مــن اجــل فــوز عناصرهــا المؤيــدة 
لسياســتها. وعنــد قيــام النظــام الجمهــوري الغــي القانــون 
األساســي والمؤسســات القائمــة عليــه منهــا مجلــس األمــة 
بهيئتيــه مجلــس النــواب واألعيــان، ولــم يشــهد العــراق أي 
انتخابــات برلمانيــة إال فــي عــام 1980 حيــث كانــت انتخابــات 

شــكلية ألن المرشــحين كانــوا يمثلــون الحــزب الحاكــم.
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العراق

في مدار األزمات

خالصة تنفيذية:
لربما تجدر اإلشارة إلى وجود عوامل خارجية عدة، 
وتأثيرات إقليمية تشوب سماء العراق وتعكر صفاء 
أجواءه السياسية واألمنية واالقتصادية، إاّل أن ذلك 
ال يرفع عن عاتق القيادات السياسية والعسكرية فيه 
مسؤولية ما يحدث، والتحديات األمنية الكبيرة التي 
تحد من سعيها لمعالجة االنقسامات الداخلية على 
المستوى الحكومي والطائفي والعرقي، فضاًل عن 

مواجهة الجماعات اإلسالمية المسلحة واالضطرابات 
والميليشيات المحلية وفقدان األمن المتزايد والعنف 

المتأتي من الحرب األهلية في سوريا.
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مركز الدراسات اإلستراتيجية والدولية

أنطوني كوردسمان، وسام كازاي، ودانيال ديويت

ترجمة: حاتم فرحان

ـ تحديات ُتشّكل العنف في العراق:

أصبــح العــراق اليــوم ســاحة للمعتــرك الطائفــي المتوجــه نحــو 
الحــدود العراقيــة، فالحــرب فــي ســوريا ليســت محصــورة 
داخلهــا فحســب بــل تمتــد إلــى العــراق وإيــران والســعودية 
ودول الخليــج األخــرى أيضــاً، ونتيجــة لتوســط العــراق موقعــاً 
مهمــا بيــن هــذه القــوى فقــد أصبــح أرضــا خصبــة القتتالهــا 

ــى حســاب اســتقرار الشــعب العراقــي. عل

تؤثــر اإلنقســامات الداخليــة فــي العــراق بشــكل رئيســي علــى 
االضطرابــات فــي المنطقــة كونــه يتميــز بموقــع اســتراتيجي 
ــة.  ــوى المجــاورة فضــاًل عــن الخارجي ومحــوري بالنســبة للق
بيــن  السياســي  الصــراع  خضــم  فــي  ينحصــر  إنــه  حيــث 
الواليــات المتحــدة والــدول العربيــة وإيــران، ويشــّكل منطقــة 
مهمــة للتنافــس بيــن الواليــات المتحــدة وإيــران مــن جهــة، 
وبيــن إيــران ودول الخليــج مــن جهــة أخــرى. ويؤثــر كذلــك، إن 
لــم يكــن عنصــراً أساســياً، علــى الصــراع األهلــي فــي ســوريا، 
وأكثــر أهميــة مــن ذلــك علــى الصراعــات األوســع نطاقــاً بيــن 
الســنة والشــيعة، وبشــكل عــام للعــراق تأثيــر ونفــوذ كبيــر علــى 

ــم اإلســالمي. جــزء مهــم مــن العال

يشــّكل العنــف فــي العــراق حتماً مطّباً يســتنزف البالد، ويمكن 
وصفــه بأعــراض مرضيــة أكثــر مــن كونــه ســبباً للمشــاكل. أمــا 
االختــالل الهيكلــي المتأصــل والتنافــر السياســي المســتمران 

فهمــا يقبعــان فــي قلــب األزمــة األمنيــة.

حتــى وإن كانــت بيانــات وأســباب العنــف واضحــة فــي العــراق 
فإنهــا ال تــزال تشــّكل غموضــاً فــي تفســير معانيهــا. وبمــا أن 
التاريــخ تســّيره األحــداث، فــإن أفعــال العنــف أو الهجمــات 
غالبــاً مــا تــؤدي إلــى االنتفاضــات أو الصراعــات الكبيــرة. 
أو  مســجد  علــى  فهجــوم  العــراق،  مــع  الحــال  هــي  وهــذه 
انفجــار كبيــر فــي منطقــة مدنيــة يكــون لــه أحيانــاً وقــٌع أكبــر 

مــن أنمــاط الهجمــات االعتياديــة.

مختصــة  دراســة  أوجــدت  ديســمبر/2013،  فــي  عالميــاً، 
برصــد تحــركات وحــوادث اإلرهــاب حــول العالــم، أنــه فــي 
عــام 2012 تركــزت غالبيــة األحــداث اإلرهابيــة علــى مســتوى 

العالــم

ـ في ثالثة بلدان: العراق وأفغانستان وباكستان.

أظهــرت األحــداث فــي أواخــر عــام 2013 ومــا تالهــا بشــكل 
واضــح أن العــراق أمــة تمــر بأزمــة تهــوي بهــا تجــاه حــرب 
أهليــة، وتعانــي مخلفــات حــروب طويلــة األمــد وصراعــات 
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ــم وفشــل  ــات الحك ــى الســلطة فضــاًل عــن إخفاق ــة عل داخلي
القيــادة الــذي أدى إلــى تفاقــم االنقســامات الطائفيــة بيــن 
صفــوف الســنة والشــيعة مــن جهــة، والعــرب والكــرد مــن جهــة 

أخــرى.

يمكــن أن تُعــزى أحــداث العنــف فــي العــراق للفتــرة التــي تلــت 
ــا بمســتقبل  ــى عــدة مســببات ال يُبشــر أي منه عــام 2011 إل
مشــرق أو اســتقرار للبــالد. فبعــد انســحاب القــوات األميركيــة 
أعمــال  يواجــه  العــراق  أخــذ  المذكــور،  العــام  أواخــر  فــي 
تخريــب داخليــة، وبعدهــا تحديــات الحــرب األهليــة في ســوريا 
ومــا يدخــل إلــى العــراق عبــر الحــدود مــن مجاميــع إرهابيــة 
تخريبيــة. وعليــه فــإن العــراق ســيبقى يواجــه تحديــات داخليــة 
وخارجيــة وإقليميــة تهــدد اســتقراره أكثــر مــن خطــر تواجــد 
القــوات األميركيــة فيــه. كذلــك ويمكــن أن يُعــزى اإلخفــاق فــي 
إبــرام اتفاقيــة اســتراتيجية فعالــة مــع الواليــات المتحــدة فــي 
أواخــر عــام 2011 إلــى تراكــم المشــاكل فــي البــالد. حيــث 
كانــت هنــاك اتفاقيتــان وقعتــا عــام 2008 )اتفاقيــة اإلطــار 
اإلســتراتيجي واتفاقيــة وضــع القــوات األمريكيــة العراقيــة - 
ســوفا( ولــم تمــددا نتيجــة لرفــض المســؤولين فــي العــراق 

منــح الحصانــة القانونيــة للقــوات األجنبيــة.

ال يخفــى أن العــراق يعانــي أيضــاً مــن إرث أخطــاء الواليــات 
المتحــدة فــي أعقــاب حــرب عــام 2003، والمتمثــل بظهــور 
ــة  ــا يدعــى بالدول ــة كالقاعــدة وم الحــركات الســنية المتطرف
اإلســالمية فــي العــراق والشــام واألســوأ مــن ذلــك أنــه أصبــح 
بشــكل غيــر مســبوق ضحيــًة لهــذه الحــركات، وبشــكل مماثــل 
ظهــور الميليشــيات الشــيعية وضغــوط دول الجــوار واحتماليــة 

انعــزال العــراق عــن عــدة دول عربيــة مهمــة.

هــذا  العراقيــة  الحكومــة  أفعــال  غــّذت  أخــرى،  جهــة  مــن 
اإلنســان  لحقــوق  الكبيــرة  االنتهــاكات  خــالل  مــن  الصــراع 
وســوء اســتخدام األجهــزة األمنيــة التــي ال تتعــدى كونهــا أداة 
بيــد النظــام فــي قمــع وتهميــش فئــات كبيــرة مــن المجتمــع 
والجماعــات  القاعــدة  قبــل  مــن  اســتُغلت  والتــي  العراقــي 
أن  ينبغــي  التــي  القــوات  نفــس  فــإن  بالتالــي،  المتطرفــة. 
تســاعد فــي اســتتباب األمــن واالســتقرار فــي البــالد، عملــت 
علــى زعزعــة االســتقرار فيــه وأســهمت فــي ازديــاد العنــف 

وأصبحــت جــزءاً مــن المخاطــر المحدقــة بــه.

أظهــرت بيانــات مــن مصــادر للواليــات المتحــدة والحكومــة 
فــي  الضحايــا  إحصــاء  ومنظمــة  يونامــي  وبعثــة  العراقيــة 
العــراق، أن أحــداث العنــف قــد انخفضــت بشــكل ملحــوظ بيــن 

عامــي 2010 و 2011، ثــم أخــذت باالرتفــاع فــي عــام 2012، 
ثــم تفاقمــت فــي العــام الــذي تــاله إلــى مســتوى يثيــر القلــق.

العــراق  فــي  رئيســي  بشــكل  العنــف  أحــداث  يســّير  مــا  إن 
هــي التوتــرات الطائفيــة وامتعــاض المجتمــع الســني لكونهــم 
مســتبعدين مــن الحكومــة وغيــر محمييــن مــن الشــرطة وكذلك 
مســتهدفين بشــكل مجحــف مــن قبــل القــوات االمنيــة ممــا 
ــع المســلحة الســنية، األمــر الــذي أدى  ســّهل تشــكل المجامي
إلــى انخفــاض تعــاون الســكان فــي المناطق الســنية مع القوات 
الحكوميــة. وعليــه فإنــه مــن الواضــح أن أغلــب الهجمــات التــي 
تشــنها المجاميــع الســنية المتعصبــة تســتهدف الشــيعة رداً 
علــى الحكومــة المســيطر عليهــا شــيعياً. مــن جانــب آخــر، 
يبيــن خبــراء اســتخباريين أن معظــم تلــك الهجمــات مرســومة 
لزيــادة التوتــرات الطائفيــة إن لــم تكــن لدفــع البــالد نحــو 

صــراع أهلــي.

هنــاك مجاميــع مســلحة أخــرى ظهــرت علــى الســاحة، وهــي 
ميليشــيات عصائــب أهــل الحــق المنســلخة مــن جيــش المهدي 
والــذي ُحــّل بعــد عــام 2007. وتشــير صحيفــة نيويــورك تايمــز 
أن تلــك المجاميــع المدعومــة مــن إيــران قــد وجــدت طريقهــا 
الــوزراء لالحتفــاظ  ضمــن الحكومــة كمحاولــة مــن رئيــس 
ــع  ــع هــذه المجامي ــة. وتتمت ــات المقبل ــد االنتخاب بالســلطة بع
مــع مجاميــع شــيعية أخــرى بهويــات تعريفيــة حكوميــة فضــال 
ــه وفــي عــام 2013 صــّرح بحــل  عــن التســليح. بعدهــا، إال أن
الميليشــيات الشــيعية قائــاًل: ســتُطارد كافــة الميليشــيات غيــر 
القانونيــة والعصابــات المســلحة التــي تحــرض علــى االقتتــال 

المجتمعــي، ألن ذلــك يشــكل خطــاً أحمــراً.

تقــع علــى عاتــق كافــة الفئــات السياســية الرئيســة فــي العــراق 
ــن  ــة. م ــوات األميركي ــد انســحاب الق ــا حــدث بع مســؤولية م
جهــة، اســتمر المالكــي بتعزيــز قبضتــه علــى الســلطة مــن 
خــالل اعتقــال أو تخويــف منافســيه السياســيين. ومــن جهــة 
إضعافــه  إلــى  الســنية  السياســية  الفئــات  ســعت  أخــرى، 
تلــك  ســاعدت  بالعنــف.  تنــذر  تهديــدات  شــكلوا  وأحيانــاً 
األفعــال والصراعــات السياســية فــي انتشــار العنــف الطائفــي 
فــي البــالد وشــكلت مخرجاتهــا اضطرابــاً سياســياً وتحديــاٍت 

ــرة. ــة كبي أمني

علــى األغلــب كســائر بلــدان العالــم العربــي، ال يمكــن للعــراق 
ــة أو  ــه الحقيقي ــكار تحديات ــق إن أن يتجــاوز المحــن عــن طري
ــن يجــدي التدخــل العســكري  ــن، ول ــى اآلخري ــوم عل ــاء الل إلق
ــدم  ــات واألخطــاء. فتق ــي معالجــة اإلخفاق ــاً ف ــي نفع األميرك
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العــراق مرهــون برغبــة قــواه السياســية بتــرك التركيــز الضيــق 
علــى المناصــب والطائفيــة والعرقيــة والفئويــة ألنهــا ســتوجه 
عجلــة البــالد باتجــاه منزلــق الحــرب األهليــة وتزايــد العنــف 

والقمــع نتيجــة لهــا، وفــي كلتــا الحالتيــن ستفشــل الدولــة.

لغــرض النجــاح، ال يمكــن لقيــادة العــراق تجاهــل المســتويات 
علــى  الوقــت  نفــس  فــي  االعتمــاد  أو  للعنــف،  المتزايــدة 
ــث يجــب أوالً  ــة. حي اســتخدام القــوة فــي حــل األزمــة الراهن
وتركيبــة حكوميــة  السياســي  للوفــاق  بنــاء هيكليــة جديــدة 
فاعلــة ونظــام اجتماعــي قــادر علــى التقليــل مــن المشــاكل 
التــي خلفتهــا الدكتاتوريــة والحــروب والعقوبــات واالحتــالل 
والصــراع المدنــي الــذي بــدء منذ ســبعينيات القــرن المنصرم، 
معناهــا  للديمقراطيــة  تعطــي  وطنيــة  حكومــة  وتشــكيل 
الحقيقــي وتوفــر احتياجــات المواطنيــن. إذاً، مــن الضــروري 
والشــيعية  الســنية  المجتمعــات  بيــن  االنقســامات  معالجــة 
والعــودة إلــى درجــة مــن األمــان واالســتقرار فــي المناطــق كــي 
ال يضطــر المواطنــون إلــى اللجــوء إلــى الميليشــيات المحليــة 
ــاً للحمايــة. وعليــه يمكــن للعــراق أن يتقــدم خطــوة تجــاه  طلب
الثغــرات  ســد  علــى  قــادرة  جديــدة  وطنيــة  هويــة  تشــكيل 

الطائفيــة والعرقيــة.

ـ األوضاع السياسية:

أدى تاريــخ العــراق السياســي واالقتصــادي والعســكري إلــى 
مــا تشــهده ســاحته اليــوم مــن تدهــور واضطرابــات وحــركات 
مختلفــة، وهنــاك أيضــاً عوامــل أنشــأتها القيــادات السياســية. 
فبــدالً مــن توحيــد وضمــان اســتقرار البــالد، أدت انتخابــات 
عــام 2010 إلــى تقســيم األمــة، وآلــت برئيــس مجلــس الــوزراء 
المالكــي إلــى التركيــز علــى االســتحواذ علــى الســلطة والتحول 
علــى األغلــب إلــى حاكــم مســتبد، وســاهم قــادة شــيعة وســنة 
وكــرد فــي تفاقــم االســتقطاب الطائفــي والعرقــي ممــا أدى 

إلــى تضــاؤل الثقــة العامــة بالقيــادات السياســية.

منــذ ذلــك الحيــن والصــراع علــى الســلطة قائــم بيــن المالكــي 
والقــادة الســنة، فضــاًل عــن تزايــد التوتــرات بيــن الحكومتيــن 

المركزيــة واإلقليميــة فــي كردســتان.

ــوزراء المالكــي،  ــس ال ــادة رئي ــراق، بقي ــت الشــيعة فــي الع أثب
ــة  ــالد الطبيعي ــروات الب ــى ث ــى الســيطرة عل ــادرون عل ــم ق أنه
وإدارة الملــف األمنــي والمفاصــل األخــرى المهمــة للدولــة. 
إال أنــه كان للســنة رد فعــل مــن خــالل االحتجاجــات والعنــف 

بشــكل مســتمر، األمــر الــذي أدى إلــى الــرد مــن ناحيــة الشــيعة 
ــل. بالمقاب

ــة  ــرب الســنة وبســبب اســتبعادها عــن العملي ــع الع إن مجامي
السياســية، قامــت برفــع مســتويات العنــف ضــد الحكومــة 
وقاعدتهــا الشــيعية. وهنــاك عوامــل ثانويــة أدت إلــى تدهــور 
األوضــاع السياســية وتفاقــم أزماتهــا فــي البــالد بضمنهــا، 
الفســاد اإلداري والمالــي، تســييس المؤسســات المســتقلة، 
تهميــش المعارضــة، ضعــف المجتمــع المدنــي، عــدم رغبــة 
علــى  قدرتهــا  وانعــدام  القضايــا  هــذه  بمعالجــة  الحكومــة 

توفيــر الخدمــات االجتماعيــة األساســية.

لــم ينظــر المالكــي حتــى فــي التخلــي عــن منصــب القائــد 
العــام للقــوات المســلحة، والتجــأ بــدالً مــن ذلــك خلــف ذريعــة 
الطائفيــة، مصــّراً علــى اعتبــار أي تســاؤل عــن أفعالــه كقائــد 
عــام مســألة طائفيــة، وهــذه محاولــة لخــداع الشــعب، فليــس 
للطائفيــة أي دخــل بذلــك ألن مــن يشــتكي عــن مظلوميــة 
أو تعــّدي ال يعنــي ذلــك طائفيــة. ولكــن كان ال بــد لنــا أن 
نســأل المالكــي: مــاذا تســّمي اعتقــال الســنة العــرب؟ وقانــون 
المخبرين الســريين؟ واســتبعاد الســنة عن المناصب األمنية؟ 

ــة؟ ــر هــذه ممارســات طائفي أال تعتب

يريــد رئيــس الــوزراء أن يحصــن نفســه خلــف جــدار الطائفيــة 
كــي يتســنى لــه حشــد الشــارع الشــيعي خلفــه. فالعــرب الســنة 
لــم يعانــوا مــن هــذه اإلســاءات علــى أيــدي المجتمــع الشــيعي 
للشــيعة.  كذلــك  أســاءت  التــي  الســلطات  أيــدي  علــى  بــل 
فــكل اعتــداء يقــوم بــه يختلــف عــن ســابقه، وهــذا مــا أدى 
بالســيد مقتــدى الصــدر والســيد عمــار الحكيــم إلــى التصريــح 

ــة. ــى ممارســات الحكوم ــم عل باعتراضه

فــي صيــف عــام 2013، كان مــن الواضــح بالنســبة لألمــم 
فــي  بأزمــة.  يمــر  العــراق  أن  آخريــن  ومراقبيــن  المتحــدة 
المتحــدة  لألمــم  العــام  األميــن  فيــه  رفــع  الــذي  الوقــت 
تقريــراً إلــى مجلــس األمــن فــي يوليــو 2013، مبينــاً بعــض 
النقــاط اإليجابيــة عــن التنميــة فــي العــراق، ركــز أيضــاً علــى 
وارتفــاع  السياســة  فــي  والعرقيــة  الطائفيــة  االنقســامات 

الســنة. نفــس  النصــف األول مــن  فــي  العنــف  مســتويات 

إن الصــراع علــى الســلطة بيــن المالكــي وعــالوي ومــا حــدث 
بعــد اتفاقيــة أربيــل، هــو مــا قســم الشــيعة والســنة، والعــرب 
واألكــراد، وهــو المصــدر الرئيســي الرتفــاع مســتويات العنــف 
فــي العــراق ممــا يصعــب توحيــد الــرؤى حــول أي مســألة 
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ــق انقســاماً عميقــاً وحكومــة شــبه  ــى خل مهمــة، وممــا أدى إل
مشــلولة. وكان علــى رئيــس الــوزراء نــوري المالكــي التعامــل مع 
الصــدر، والضغــط اإليرانــي، واتهامــات كونــه عميــال للواليــات 
المتحــدة، وفــي الوقــت نفســه كان عليــه درء اتهامــات كونــه 
قريبــاً جــدا مــن إيــران. وعديــدون حول المالكــي ممن ال يثقون 
ــات نظــره الخاصــة،  ــت وجه ــا كان ــات المتحــدة، ومهم بالوالي
اســتبعد تمديــد وجــود القــوات األميركيــة، قائــال: »ســيغادر 
آخــر جنــدي أميركــي مــن العــراق وهــذا ال يخضــع للتغييــر«. 
كذلــك وإن أي خطــة لتمديــد وجــود القــوات األميركيــة ينبغــي 

أن يقرهــا البرلمــان العراقــي، وذلــك لــن يكــون ســهال.

كل هــذه العوامــل تؤثــر فــي جهــود العــراق فــي إعــادة تعريــف 
ــاً.  ــه فــي المنطقــة خارجي ــاً، وانحيازات ــة داخلي ــه الوطني هويت
فالعــراق يعمــل جاهــداً علــى إيجــاد التــوازن بيــن إيــران والدول 
العربيــة والواليــات المتحــدة. ويواجــه تحديــات ليســت ســهلة 
فــي رســم عالقاتــه مــع تركيــا ومــدى انخراطهــا فــي الحــرب 

األهليــة فــي ســوريا.

كمــا هــي الحــال مــع باقــي دول الشــرق األوســط، تعتبــر حريــة 
ــع  ــث يمن ــراق. حي ــي الع ــة ف ــة مشــكلة مهم ــر والصحاف التعبي
ــن دخــول مناطــق االحتجاجــات  ــن م ــش الصحفيي ــادة الجي ق
بحجــة االحتــرازات األمنيــة. فــي هــذا المضمــار، صــرح قائــد 
ــواء مرضــي المحــالوي الدليمــي فــي 3/  ــار الل عمليــات األنب
آذار/ 2013 أنهــم تلّقــوا أوامــر مــن الســلطات العليــا بعــدم 
الســماح للصحفييــن غيــر العراقييــن بدخول محافظــة األنبار.

وفــي أبريــل مــن نفــس العــام منعــت الســلطات الصحفييــن مــن 
االقتــراب مــن مدينــة الحويجــة التــي تعمــل قــوات األمــن فيهــا 
بقمــع التظاهــرات. وفــي بعــض األماكــن هــددت قــوات األمــن 
باحتجــاز المراســلين إن لــم يوافقــوا علــى توقيــع تعهــد بعــدم 

ممارســة مهنتهــم حســب تقريــر مرصــد حريــة الصحافــة.

إن كل مــا يحــدث وعلــى كافــة األصعــدة فــي العــراق هــي 
مؤشــرات تفيــد أن قائــداً شــيعياً مســيطراً قــد يقمــع الفئــات 
المعارضــة لــه كمــا فعــل طغــاة العــراق فــي الماضــي، ولكــن كل 
مــا يحتاجــه العــراق الســتقرار حقيقــي هــو حكومــة وطنيــة 
توحــد كل فئــات العــراق وتعطــي لــكل منهــا نصيبــاً عــادالً فــي 
ــد  ــاح الوحي ــروة والســلطة. وهــذه اإلصالحــات هــي المفت الث
ــروة  ــة ونمــو اقتصــادي واســتفادة تامــة لث ــة فاعل لقــوات أمني
العــراق النفطيــة. إن اإلصــالح فــي العــراق يجــب أن يبــدأ 
بعمليــة إصــالح سياســية مــن الداخــل وال يمكــن ألي قــوة 
خارجيــة أن تصنــع ذلــك. فالعــراق وحــده قــادر علــى ذلــك، وال 

يمكــن إعــادة تقديــم القــوات األميركيــة كحــل للوضــع ألن ذلــك 
ــداً. ــد األمــور إال تعقي ــن يزي ل

ـ األوضاع االقتصادية:

يُعــزى نمــو العــراق االقتصــادي فــي اآلونــة األخيــرة إلــى زيــادة 
إنتــاج النفــط وارتفــاع أســعاره فــي الســوق العالميــة. لكــن 
ــوع  ــاب التن ــدات النفــط وغي ــى عائ االعتمــاد بشــكل كامــل عل
االقتصــادي تبقيــان معضلــة لالقتصــاد فــي العــراق فضــاًل 
ــب االقتصــادي  ــن الجان ــي قطاعــات أخــرى م عــن أســباب ف

كالقطــاع الزراعــي.

واقعيتــه  رغــم  آخــر  جانــب  مــن  النفطــي  القطــاع  يفتقــر 
تنمويــة  وأهــداف  وخطــط  واألمنيــة  القانونيــة  البنيــة  إلــى 
ــة  ــة الداخلي ــة للتنمي ــات تجاري ــزات وترتيب ــى محف ــة، وإل فعلي
والخارجيــة، فتخصيــص عائــدات النفــط يعتبــر تحديــاً كبيــراً 

واإلقليميــة. العرقيــة  لالنقســامات  دائمــاً  ومصــدراً 

ليــس هنــاك أرقامــاً يمكــن االعتمــاد عليهــا فــي االقتصــاد 
أو  اقتصاديــة فعليــة  بيانــات  لعــدم وجــود  نتيجــة  العراقــي 
صحيحــة ولصعوبــة تقييــم القطاعــات غيــر الســوقية فيــه ممــا 

يجعــل النفــط المؤشــر المعتمــد الوحيــد للثــروة.

)خــارج  األخــرى  الصناعــات  زالــت  فيــه، ال  وممــا ال شــك 
القطــاع النفطــي( ضعيفــة ومتأخــرة مؤديــة إلــى ارتفــاع واضــح 
فــي أعــداد البطالــة بحيــث أن هنــاك مــا يقــارب 23٪ مــن 
العراقييــن ال يزالــون يعيشــون تحــت خــط الفقــر وفقــاً آلخــر 
فــي  الدوليــة  الشــفافية  ومنظمــة  المتحــدة  لألمــم  دراســة 

أواخــر عــام 2013.

يتوجــب علــى الحكومــة فــي العــراق تحســين فعالياتهــا فــي 
الميزانيــة  وإمكانيــات  البرامــج  ووضــع  التخطيــط  تطويــر 
والتركيــز علــى مجــاالت جوهريــة مثل التعليــم والصحة والبنى 
التحتيــة. فاالســتثمار فــي هــذه المجــاالت فضــاًل عــن اإلنفــاق 
التنمــوي مقيــد بشــكل حــاد بمؤسســات داخليــة ضعيفــة ونمط 
إنفاقــي ُمركــز علــى التوظيــف وقطــاع الدولــة الــذي غالبــا مــا 
تكــون مخرجاتــه ضئيلــة. فاإلخفــاق فــي تحديــث وإعــادة بنــاء 
القطاعيــن التعليمــي والصحــي يعتبــر مشــكلة دائمــة تعــود 

أســبابها أحيانــاً إلــى إنــكار حجــم المشــكلة.

علــى العــراق أيضــاً معالجــة المشــاكل الضمنيــة مــن حيــث 
ــع االقتصــاد المعتمــد  ــد للســكان وتنوي ــة النمــو المتزاي مواكب
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تقريبــاً كليــاً علــى صــادرات النفــط التــي تشــكل 95٪ مــن 
الحكومــة. عائــدات 

ـ مؤشرات عالمية:

عــن  مهمــة  معــدالت  المهمــة  الدوليــة  المنظمــات  قّدمــت 
اإلحصائيــات  فــي  تلخيصهــا  يمكــن  العــراق  فــي  األوضــاع 

التاليــة:

1- صنــف البنــك الدولــي العــراق بــأن اإلدارة مترّديــة فيــه، 
ويأتــي فــي المرتبــة 178 مــن حيــث المســائلة، وفــي المرتبــة 
نوعيــة  فــي  و182  السياســي،  االســتقرار  حيــث  مــن   201
تنظيمــات الحكومــة، و أخيــراً فــي المرتبــة 193 فــي الســيطرة 

ــى الفســاد. عل

مــدركات  فــي مؤشــر  المرتبــة 171  فــي  العــراق  يأتــي   -2
الدوليــة. الشــفافية  بمنظمــة  الخــاص  الفســاد 

3- صنــف البنــك الدولــي العــراق أيضــاً فــي المرتبــة 151 مــن 
حيــث تســهيل بــدء وتأديــة األعمــال، وتســجيل العقــارات ومنــح 
الحــدود  عبــر  والتجــارة  المســتثمرين  وحمايــة  الضمانــات 

وتنفيــذ العقــود وإصــالح العجــز.

4- يقــع العــراق فــي المرتبــة 131 مــن حيــث التنميــة البشــرية 
حســب مؤشــر األمــم المتحــدة، بينمــا تأتــي اإلمــارات فــي 

المرتبــة 41، والســعودية 57

5- علــى الرغــم مــن عائــدات النفــط الهائلــة للعــراق إال أن 
وبهــذا  دوالر(   1000( يتجــاوز  ال  فيــه  الفــرد  دخــل  معــّدل 
بيــن دول  واألدنــى  العالــم،  فــي  المرتبــة 141  فــي  يُصنــف 

الخليــج.

6- مــع إن معــدل الــوالدات قــد هبــط، ال يــزال العــراق يعانــي 
التعــداد  يقــدر مكتــب  مــن ضغــط ديمغرافــي حــاد. حيــث 
التابــع للواليــات المتحــدة أنــه كان فــي العــراق )5.2( مليــون 
نســمة فــي عــام 1950، وفــي عــام 1980 وصــل إلــى )10،3( 
مليــون نســمة، و )22( مليــون عــام 2000، )31( مليــون نســمة 
فــي عــام 2013، ويقــدر أن يصــل المعــدل إلــى )40،4( فــي 

عــام 2025.

ـ العوائل النازحة والمهجرة:

تتمثــل  أخــرى  مشــكلة  إلــى  هنــا  اإلشــارة  مــن  بــد  ال  كان 
بأوضــاع المهجريــن فــي العــراق والذيــن اضطــروا إلــى تغييــر 

أماكــن ســكناهم أو أجبــروا علــى ذلــك فــي المناطــق الســنية 
والشــيعية علــى حــد ســواء، تاركيــن اعمالهــم وبيوتهــم ممــا 

ســبب الضــرر واألذى لهــذه العوائــل.

لــم يتــم رفــع تقاريــر بالعديــد مــن حــاالت مثــل هــذه الخســائر 
المفوضيــة  القتــل. حيــث أظهــر تقريــر  فــي حــاالت  حتــى 
الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن أن عــدد طالبــي 
اللجــوء فــي العــراق فــي بدايــة عــام 2013 حوالــي )4،914(، 
و )218،800( مهجريــن  و )1،131،810( الجئيــن عائديــن، 
داخليــاً، و )120،000( مشــرد، ممــا يكــّون )1،656،616( مــن 

ــق. ــى نحــو مقل ــر المســتقرين عل الســكان غي

ــن خــارج  ــي لجــوء عراقيي ــاك أيضــا )23،920( مــن طالب وهن
البــالد و )746،440( الجــئ، وذلــك ال يشــمل األثريــاء ومــن لــم 

يتضــرر بفوضــى األحــداث فــي العــراق.

ال يســتقبل العــراق أعــداداً كبيــرة مــن الالجئيــن الســوريين 
العراقييــن  مــن  العديــد  عــودة  أيضــا  يشــهد  بــل  فحســب، 
منهــا إلــى بالدهــم والذيــن بطبيعــة الحــال لــن يعــودوا إلــى 
أماكــن ســكناهم األصليــة، األمــر الــذي يخلــق نوعــاً ثانويــاً 
مــن النــزوح. إن هــذه األعــداد تضيــف عبئــاً آخــر علــى البنــى 
التحتيــة والخدمــات العامــة المتضــررة أساســاً مــن الحــروب 
ــات المؤسســية محــدودة.  ــات بينمــا تبقــى القابلي واالضطراب
ــاً  ــن داخلي ــة عــودة المهجري ــق مــن إمكاني ــذه الحــاالت تعي فه

إلــى أماكــن ســكناهم.

ممــا يســتوجب الحكومــة وضــع آليــات وبرامــج لحلــول دائمــة 
لهــذه الفئــات وإســكانها فــي المناطــق المختلفــة للتقليــل مــن 

الضغــط الســكاني.
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ـ المقدمة

بعد األطإلع على أرشيف وزارة الخارجية األمريكية 
تبين وجود عدد من الوثائق الرسمية األمريكية 
العائدة لوزارة الخارجية األمريكية و المتعلقة 

بالعراق وهي الوثائق التي سمحت الوزارة بإطالع 
ألجمهور عليها.

اختيرت 4 وثائق تتعلق بتوتر العالقات العراقية- 
السعودية للفترة 1955-1957 و الدور الذي لعبته 
الواليات المتحدة آنذاك في محاولة المصالحة 

بين الدولتين. جرى ترجمة الوثائق حرفيا 
للحفاظ على سالمة النص.

توتر العالقات العراقية-السعودية

1957-1955

كما وردت في وثائق وزارة الخارجية األمريكية
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ـ كيف نقرأ الوثائق

الوثائــق صــادرة عــن مكتــب المــؤرخ التابــع لــوزارة الخارجيــة 
أألمريكيــة و هــي تحمــل فــي صفحتهــا أألولــى ختــم شــعار 
الواليــات المتحــدة أألمريكيــة. يأتــي بعدهــا رقــم المجلــد 
ألــذي تعــود لــه الوثيقــة و الفتــرة الزمنيــة التــي تنتمــي اليهــا و 
المنطقة و الدول ذات العالقة. بعدها يأتي الرقم المتسلســل 
ضمــن وثائــق المجلــد وعنــوان الوثيقــة و مــن ثــم يأتــي النــص 
تليــه قائمــة بأضابيــر أالشــخاص ذوي العالقــة مــع الوثيقــة. 

والوثيقــة عــادة ماتحتــوي علــى هوامــش توضيحيــة. 

ــي جــرى إســتخدام  ــد ترجمــة أألقــواس فــي النــص أألصل عن
]...[ أمــا عنــد إضافــة عبــارة توضيحيــة فقــد أســتخدمت 

 .)...(

ـ الوثائق

1 الوثيقــة رقــم 110 و تتضمــن برقيــة تشــجع فيهــا الواليــات 
ــى دعــم أألردن فــي  المتحــدة كل مــن العــراق و الســعودية عل

كافــة المجــاالت.

ــراق  ــس وزراء الع ــم 208 و تتضمــن شــكوى رئي ــة رق 2 الوثيق
إلــى الســفير أألمريكــي فــي بغــداد عــن الدعــم الســعودي 

للحــزب الشــيوعي العراقــي
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3 الوثيقــة رقــم 220 و تتضمــن أألجــراءات التــي إتخذتهــا 
الواليــات المتحــدة و أإلقتراحــات لتخفيــف التوتــر بيــن العــراق 

و الســعودية.

4 الوثيقــة رقــم 376 و تتضمــن نشــوء مشــكلة بيــن العــراق و 
ــة  ــود أألمريكي ــراق بســبب الســعودية و الجه شــركة نفــط الع

لحلهــا.

ـ مالحظات المترجم

- إن الواليــات المتحــدة تبــذل أقصــى جهدهــا فــي ســبيل 
ــج  ــت للنفــط مــن دول الخلي ضمــان التدفــق المســتمر و الثاب
إلــى الغــرب وهــي مســتعدة إللقــاء ثقلهــا السياســي و المعنــوي 
بهــذا أألتجــاه و حــل كافــة أإلشــكاالت مهمــا كانــت مصادرهــا 
الهــدف. هــذا إضافــة  مــن أجــل تحقيــق هــذا  و طبيعتهــا 
مــع شــركات  و أإلســتثنائية  المتميــزة  إلســتغالل عالقاتهــا 
النفــط العاملــة فــي الخليــج و لهــذا الغــرض فهــي توظــف 

جميــع مــوارد الحكومــة أألمريكيــة. 

- وجــود عالقــة ممتــازة بيــن الواليــات المتحــدة و المملكــة 
مــن  أألقــل  علــى  الخارجيــة  وزارة  مســتوى  علــى  المتحــدة 
و  الطرفيــن  مصالــح  تهــم  التــي  المعلومــات  تبــادل  ناحيــة 
ــوزارة فــي ذات أإلختصــاص  تشــمل هــذه العالقــة موظفــي ال
ــدان  ــا ويســعى هــذان البل ــى المســتويات كم ــى أعل وصــوال إل
إلــى حــل مشــاكلهما فــي هــذا المجــال بطرحهــا علــى الجهــة 

الصالحيــة. ذات 

- إن الحكومــة األمريكيــة تولــي أي معلومــة تصلهــا إهتمامهــا 
وتقــوم بالتأكــد منهــا إضافــة إلــى تحليلهــا و مــن ثــم إتخــاذ 
إجــراء بصددهــا مهمــا يبــدو إحتمــال حدوثهــا منافيــا للمنطــق 

البســيط. 

- تســعى الواليــات المتحــدة الــى حــل المشــاكل بيــن حلفائهــا 
بطريقــة تبــدو فيهــا أن المبــادرة إلــى الحــل كانــت مــن الحلفــاء 

ذاتهــم و أن الواليــات المتحــدة ال عالقــة لهــا بالموضــوع.

و بهــذا الصــدد تقــدم الواليــات المتحــدة مقترحــات متنوعــة 
للحــل مــن أجــل تســهيل قبولهــا مــن أألطــراف المتنازعــة.

- تعطــي الوثائــق فكــرة عن إســلوب العمل فــي وزارة الخارجية 
أألمريكيــة فــي منتصــف الخمســينات و كيفيــة تعاملهــا مــع 

المشــاكل التــي تواجههــا.

- أن موضــوع العالقــات العراقيــة الســعودية المتوتــرة كانــت 
محــط إهتمــام الرئيــس أألمريكــي آنــذاك آيزنهــاور.

- تــم أإللتــزام بترجمــة الكلمــات الــواردة فــي الوثيقــة بشــكل 
حرفــي.

ـ الوثيقة االولى // الوثيقة رقم )110(

وزارة خارجية الواليات المتحدة
مكتب المؤرخ

العالقات الخارجية للواليات المتحدة 1957-1955
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110. برقيــة مــن وزارة الخارجيــة )أألمريكيــة( الــى الســفارة 
ــة( فــي أألردن )1( )أألمريكي

واشنطن 20 تشرين الثاني 1957-الساعة 9:06 مساءا.

1227. الــوزارة قــرأت برقيتكــم )المرقمــة( 1000)2( بأهتمــام 
كبيــر. نحــن نعتقــد أن المزيــد مــن التقــارب بيــن أألردن و 
ــراق و  ــة الســعودية أو أألردن و الع ــراق أو أألردن و العربي الع
الســعودية ســيكون تطــورا بنــاءا علــى شــرط أن تكــون المبــادرة 
ــة للنجــاح  ــة. لضمــان أفضــل إحتمالي ــدول ذات العالق مــن ال
فإنهــا )المبــادرة( يجــب أن تكــون حركــة آنيــة و ذاتيــة إال أننــا 
ــي  ــة الت لســنا فــي وهــم حــول المصاعــب السياســية و العملي
ســتواجهها. ونشــعر و نظــرا لألجــواء الســائدة فــي المنطقــة 
أن التدخــل أألمريكــي مــع الــدول ذات العالقــة كبديــل محــدد 
عــن مثــل هــذا التراصــف قــد ينتــج عنــه عواقــب سياســية غيــر 
حميــدة و يشــكل عائقــا للتقــدم لــذا نحــن نعتقــد أنــه فــي هــذه 
اللحظــة يجــب أن ال تبــادر الواليــات المتحــدة فيمــا يخــص 
مشــروع )الملك(حســين ولكنهــا فــي الوقــت ذاتــه عليهــا أن 
ال تقــف ضــده ممــا سيفســح المجــال للــدول المعنيــة إلتخــاذ 

أألجــرآءات التــي تراهــا مناســبة.

سنســتمر فــي تشــجيع العــراق و العربيــة الســعودية علــى إبــداء 
المســاعدة السياســية و أألقتصاديــة لــألردن و فــي حالــة بــروز 

الحاجــة )حتــى لل( أألســناد العســكري.

)جون فوستر( داالس

)وزير خارجية الواليات المتحدة( 
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الهوامش
المركزيــة،  أألضابيــر  الخارجيــة،  وزارة  المصــدر:   .1
11/785.00-1657 ســري للغايــة. أعــدت المســودة مــن قبــل 
روكويــل و بيرجــس و صــادق عليهــا بيــري الــذي بــدوره و قعهــا 

عــن داالس. أعطيــت نســخة الــى لنــدن.

2. غير مطبوعة 

أألشخاص
1. دونالــد ســي بيرجــس المســؤول عــن العالقــة بيــن أألردن و 

إســرائيل فــي مكتــب شــؤون الشــرق أألدنــى وزارة الخارجيــة.

2.جيمــس ل بيــري المســاعد الخــاص لمعــاون وكيــل وزيــر 
الخارجيــة لــإلدارة مــن 21 تشــرين أول 1955 و لغايــة 30 آب 
ــة لشــؤون  ــر الخارجي ــل مســاعد وزي ــن وكي 1956. بعدهــا عي

ــا. ــوب آســيا و أفريقي الشــرق أألدنــى و جن

3. حسين ملك أألردن.

4.ســتيوارت دبليــو روكويــل معــاون مديــر مكتــب شــؤون الشــرق 
ــى 11 آب  ــة مــن 1 تمــوز 1956 ال ــى فــي وزارة الخارجي أألدن

1957 بعدهــا أصبــح المديــر.

ـ الوثيقة الثانية // وثيقة رقم )220(
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220. برقيــة مــن وزارة الخارجيــة )أألمريكيــة( إلــى الســفارة 
)أألمريكيــة( فــي العربيــة الســعودية)1(

واشنطن 9 آذار 1956 الساعة 06 و 12 دقيقة مساءا.

434. طــرح نــوري )الســعيد( مــع الســفير )أألمريكــي فــي 
بغــداد( غالمــان عــدة مــرات مســألة الدعــم الســعودي لعناصــر 
المعارضــة فــي العــراق و العناصــر المناهضــة للغــرب فــي دول 
عربيــة أخــرى ورد الســفير غالمــان علــى هــذه الطروحــات 
بتأريــخ 2 آذار مشــيرا إلــى أن وزارة الخارجيــة )األمريكيــة( 

تؤمــن أن النفــوذ الســعودي يمكــن تقليلــه مــن خــالل تقليــل 
ــه )2(.  ــراق و أصدقائ ــك ســعود نحــو الع شــكوك المل

طلبــت الــوزارة )الخارجيــة أألمريكيــة( مــن الســفير )أألمريكي 
فــي بغــداد( أن يســبر؟؟ مــع نــوري األحتمــاالت لتحقيــق تفاهــم 
أفضــل بيــن العــراق و العربيــة الســعودية. تحركــت الــوزارة 
علــى إفتــراض أن )الملــك( ســعود ليــس ســعيدا بشــكل كامــل 
مــن النفــوذ المصــري فــي العربيــة الســعودية وربمــا يتأثــر 
بإيحــاءات مــن العــراق وأبــدت الواليــات المتحــدة إســتعدادها 
المصالحــة  كانــت  إذا  )الدولتيــن(  توافــق  علــى  للمســاعدة 

ممكنــة.

رد نــوري بثالثــة أســئلة تقلــق العالقــات العراقيــة - الســعودية: 
)أال وهــي( الحجــاز وعالقــة العــراق الخاصــة مــع ســوريا و 
موقــع كل مــن العــراق و العربيــة الســعودية فــي منطقــة الخليــج 
ــة الســعودية  ــة المالك ــى العائل ــوري أن عل ــد ن الفارســي. يعتق
الكــف عــن الدعايــة التحريضيــة فيمــا يخــص موضــوع الحجاز 
ألن العــراق إلتــزم الصمــت حيالهــا. فيمــا يخــص ســوريا يعتقد 
نــوري أن علــى العربيــة الســعودية أن تعتــرف بعالقــات العــراق 
الخاصــة وأهميــة المنفــذ الســوري للنفــط العراقــي ولكنــه أكــد 
علــى أنــه يريــد ســوريا مســتقلة وشــدد نــوري علــى إيمانــه أن 
ــه )أي  ــراق الســوفياتي وأن ــف بغــداد مصمــم لوقــف اإلخت حل
الحلــف( يخــدم حمايــة العربيــة الســعودية فــي الوقــت الــذي 
يســعى الــى حمايــة العــراق وإقتــرح )نــوري( أن توقــف العربيــة 

الســعودية دعايتهــا التحريضيــة ضــد الحلــف. 

يعتقــد نــوري إن الشــخصية الرئيســية فــي العربيــة الســعودية 
ــة  ــا( و أن أي محاول ــك الحق ــر فيصــل )المل ــوم هــي أألمي الي
للتقــرب يجــب أن تكــون بإتجــاه فيصــل أوال. يؤمــن نــوري 
ــى ضــوء  ــادرة عل ــة الســعودية أخــذ زمــام المب ــى العربي أن عل
فعالياتهــا األخيــرة هــذا علــى الرغــم مــن حقيقــة فشــل العــراق 
بالــرد المناســب علــى زيــارة )ملــك الســعودية( ســعود بمناســبة 

تتويــج فيصــل )الثانــي ملــك العــراق(.

قدمــت الــوزارة )الخارجيــة أألمريكيــة( إقتراحــات أخــرى فيــم 
يخــص المصالحــة وهــي:

1- أن يصــرح الملــك فيصــل )الثانــي( الــى الملــك ســعود 
ــم ذلــك مــن  ــة ســواءا ت ــة الراهن بقلقــه حــول المشــاكل العربي
خــالل رســالة أو مــن خــالل مبعــوث خــاص علــى أن تبــرر هــذه 
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ألطريقــة علــى أســاس اإلحتــرام للملــك ســعود أألكبــر ســنا و 
ــا لألماكــن المقدســة.  ــه حامي كون

2- أن يحــج الملــك فيصــل ربمــا برفقــة الملــك حســين عاهــل 
األردن فــي حزيــران هــذه الســنة عندمــا )يبــدأ( موســم الحــج.

3- مباحثات حكومية حول المشاكل المشتركة.

4- إجتمــاع ملكــي علــى متــن أحــد اليختيــن إمــا العراقــي أو 
الســعودي فــي الخليــج الفارســي و بشــكل مشــابه)لما حصــل 
ســابقا( عندمــا قابــل )الملــك( فيصــل )األول( إبــن ســعود علــى 
متــن ســفينة صاحبــة الجاللــة )البريطانيــة المســماة( لوبيــن 

عــام 1930.

5- لقــاء فــي الصحــراء علــى الحــدود ربمــا فــي المنطقــة 
المحايــدة

هــذا  فــي  إطــالع  علــى  البريطانييــن  إبقــاء  فــي  نســتمر 
الموضــوع ولكــن لــم يتــم مناقشــة مقاربــة الســعوديين معهــم. 
تــم تحذيــر نــوري بإســتخدام أقصــى درجــات الكتمــان فــي 
مناقشــة الموضــوع إلنــه مــن األهميــة أن ال يتــم ربــط الواليــات 
المتحــدة بــأي شــكل مــن األشــكال مــع أي إقتــراح مقبــول وإن 
أي تطــور ذاتــي ســوف لــن يكــون إنتقــاده مبــررا مــن قبــل مصــر 

أو ســوريا.

ــى أســاس  ــم إرســال مــا ورد أعــاله عل ــي يت فــي الوقــت الحال
مبــدأ لمعلوماتــك فقــط وإن وزارة الخارجيــة ترحــب بتعقيبــك 
و مقترحاتــك حــول إحتمــاالت المقاربــة مــع فيصــل أو ســعود 
حــول هــذا الموضــوع )3(. إن الــوزارة تعتبر التقارب العراقي- 
الســعودي مفتاحــا أساســيا فــي جهــود تحســين موقــف الغــرب 

فــي المنطقــة.

الهوامش:

المركزيــة،  أألضابيــر  الخارجيــة،  وزارة  المصــدر:   -1
3/786.00-956 ســري للغايــة. أعــدت المســودة مــن قبــل 
نيوســوم و صــادق عليهــا راونتــري. أرســلت إلــى بغــداد و لندن.

ــان )الســفير فــي بغــداد( مــع نــوري  2- إن مــادة حــوار غالم
تــم إرســالها فــي البرقيــة 881 مــن بغــداد بتأريــخ 1 آذار. إن 
وجهــة نظــر الــوزارة حــول التقــارب العراقــي - الســعودي تــم 

ــخ 27 شــباط.  ــداد بتأري ــى بغ ــة 636 ال إرســالها بالبرقي

3- ردا علــى هــذه البرقيــة أجــاب وادزورث )الســفير أألمريكي 
فــي العربيــة الســعودية( بتأريــخ 29 آذار بــأن الملــك ســعود 
العربيــة  فــي  المفتاحيــة«  »الشــخصية  ليــس فيصــل هــو  و 
الســعودية و أن المبــادرة للمقاربــة يجــب أن تأتــي مــن الملــك 
فيصــل )الثانــي ملــك العــراق(، و أن الملــك حســين يمكــن أن 
ــع  ــن جمي يكــون أفضــل وســيط. أضــاف واردزورث إن مــن بي
المقاربــات المطروحــة فــي البرقيــة األســاس فــإن أفضــل 
واحــدة مناســبة لمــزاج ســعود الحالــي ســتكون زيــارة دولــة 
يقــوم بهــا فيصــل خــالل موســم الحــج منتصــف تمــوز ]البرقيــة 
434 مــن جــدة[. بتأريــخ 1 أيــار أخبــرت الخارجيــة الســفارة 
فــي بغــداد بــأن الملــك ســعود إقتــرح فــي رســالة ســرية للغايــة 
إلــى وادزورث بأنــه ســيكون مســرورا لقيــام فيصــل العــراق 
بزيــارة الســعودية. إســتنادا إلــى الــوزارة فــإن ســعود وافــق علــى 
قيــام الحســين ملــك أألردن بــدور الوســيط. ]البرقيــة 897 

إلــى بغــداد[.

أألشخاص:
الرائد جون آيزنهاور ضابط ركن للرئيس أألمريكي

فيصل الثاني ملك العراق
والدمار غالمان-سفير الواليات المتحدة في العراق

هربــرت هوفــر وكيــل وزيــر الخارجيــة أألمريكيــة حتــى 21 
1957 شــباط 

حسين ملك أألردن
ديفيــد نيوسوم-الســكرتير الثانــي فــي الســفارة األمريكيــة فــي 

العراق
ويليام راونتري مساعد وزير الخارجية أألمريكية

المملكــة  فــي  المتحــدة  الواليــات  ســفير  وادزورث-  جــورج 
الســعودية العربيــة 
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الحواربيــن  وضمــن  الثانــي)1956(  كانــون   19 بتأريــخ 
مســؤولين أمريــكان و بريطانييــن طــرح أيــان صموئيــل مــن 
وزارة الخارجيــة ألبريطانيــة مشــكلة المــال الســعودي. الحــظ 
صموئيل ان المال الســعودي » ســالح خطير للغاية« و أضاف 
أنــه يجــب إيجــاد طريقــة للطلــب مــن أرامكــو )شــركة النفــط 
أألمريكيــة العربيــة( بالتوقــف عــن دفــع المقدمــات )الماليــة(.

]مذكــرة حــوار مكتوبــة مــن قبــل )ديفيــد( نيوســوم بتأريــخ 19 
)أألمريكيــة(  الخارجيــة  وزارة  وثائــق  الثاني)ضمــن(  كانــون 
القســم   59 المجموعــة  أألدنــى  الشــرق  مكتــب  أضابيــر 
518 محادثات)رئيــس وزراء بريطانيــا( إيدن)المقبلــة فــي( 
واشــنطن مــن 28 كانــون الثانــي إلــى 1شــباط 1956]أألوراق 
ألتحضيريــة[[. فــي نفــس اليــوم و خــالل الحــوار مــع يوجيــن 
أوف  أويــل  ســتاندرد  شــركة  مســؤولي(  )أحــد  هولمــان 
نيوجيرســي )للنفــط( دَون )الوزيــر( داالس مالحظاتــه عــن 
القلــق البريطانــي وبيــن الوزيــر إن الزيــارة المقبلــة لرئيــس 

الــوزراء إيــدن

الموقــف  علــى  حــاد  بشــكل  ســتركز  شــك  أدنــى  بــدون   «
الســعودي وبيــن الشــعور البريطانــي إن إســتحقاقات شــركة 
النفــط أألمريكيــة )أرامكــو( تســاعد الســعوديين علــى تمويــل 
فــي  البريطانيــة  المصالــح  علــى  إعتبــاره حربــا  يمكــن  مــا 
الشــرق أألدنــى« )ثــم( أضــاف داالس«مــن المحتمــل أن يضعنــا 
ألبريطانيــون فــي موقــف صعــب بســبب هــذا الموضــوع العــام 
وخاصــة فيمــا يخــص النــزاع علــى أألراضــي. ] المصــدر: 
مذكــرة حوار)مكتوبــة مــن قبــل وزيــر ألخارجيــة أألمريكــي 
جــون فوســتر( داالس بتأريــخ 19 كانــون الثانــي)1956( وهــي 
)محفوظــة( فــي مكتبــة آيزنهــاور )تحــت عنــوان( أوراق داالس 

مذكــرات عامــة للحــوار[. 

بتأريــخ 24 كانــون الثانــي و جوابــا علــى التقاريــر بــأن رئيــس 
وزراء العــراق نــوري الســعيد كان قلقــا مــن الحملــة الســعودية 
المزعومــة لتمويــل عناصــر شــيوعية فــي العــراق ماليــا قامــت 
وزارة الخارجيــة )أألمريكية(بإأليعــاز الــى الســفير )أألمريكــي(
فــي العــراق والدمــار غالمــان ألبــالغ نــوري بأنهــا » درســت 
و  للغــرب  معاديــة  فعاليــات  حــول  التقاريــر  متنامــي  بقلــق 
ــي تزعــم  ــة الت ــل المرافق ــع الدالئ ــداد( م ــف )بغ ــة للحل معادي
بوجــود مشــاركة ســعودية-مصرية« وجــرى أأليعــاز الحقــا الــى 
غالمــان بإبــالغ نــوري ان هــذه الدراســات ال تزال مســتمرة وإن 
الواليــات المتحــدة تخطــط إلحاطــة الملــك ســعود بقلقهــا] 

المصــدر البرقيــة 544 الــى )الســفارة فــي( بغــداد أألضابيــر 
المركزيــة لــوزارة الخارجيــة )أألمريكيــة( 686أ.2356-1/87[

وفــي ذات اليــوم أوعــزت وزارة الخارجيــة )أألمريكيــة( الــى 
)الســعودي(  الملــك  إلبــالغ  جــدة  فــي  وادزورث  )الســفير( 
بعلــم الواليــات المتحــدة بالنشــاط الســعودي فــي أألردن و 
ــة  ــوزارة الخارجي ــة ل ــر المركزي ــة 352أألضابي العــراق] البرقي

]2456-1/780.022

أألشخاص:
الســير أنتونــي إيدن-رئيــس الــوزراء البريطانــي و اللــورد أألول 

لية للما

الرائد جون آيزنهاور-ضابط ركن للرئيس أألمريكي

والدمار غالمان-سفير الواليات المتحدة في العراق

الفيكونت صاموئيل هود-وزارة الخارجية البريطانية

ديفيــد نيوسوم-الســكرتير ألثانــي فــي الســفارة أألمريكيــة فــي 
العراق

المملكــة  فــي  المتحــدة  الواليــات  ســفير  وادزورث-  جــورج 
الســعودية العربيــة 

ـ الوثيقة الرابعة// وثيقة رقم )376(
وزارة خارجية الواليات المتحدة

مكتب المؤرخ
العالقات الخارجية للواليات المتحدة 1954-1952

المجلــد 9 الجــزء األول الشــرق األدنــى و المتوســط )مــن 
376 الوثيقــة  جزئيــن( 

: برقية 3054-887.2553

ــة المتحــدة  ــي المملك ــن الســفير)األمريكي( ف ــة م 376. برقي
)آلدريــج( الــى وزارة الخارجيــة )األمريكيــة( )1(

لندن 30 تشرين الثاني1954 -الساعة 6 مساءا.

سري

2578. أبلــغ ممثــل مصالــح ألواليــات المتحــدة فــي شــركة 
نفــط العــراق الســفارة )األمريكيــة فــي لنــدن( أن مفاوضــات 
شــركة نفــط العــراق حــول األســعار و التــي كانــت تبــدو أنهــا 
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ــم وقفهــا مــن قبــل العراقييــن  ــى وشــك اإلنتهــاء )2( قــد ت عل
الحكومــة  مــن  لمعلومــات  )العراقييــن(  إســتالم  أثــر  علــى 
الســعودية حــول إتفــاق األخيــرة مــع شــركة أرامكــو )شــركة 
النفــط األمريكيــة العربيــة( مؤخــرا. جرى األبــالغ أن الحكومة 
الســعودية أخبــرت العراقييــن أنهــا أبرمــت إتفاقــا يدخــل حيــز 
التنفيــذ بتأريــخ 1 كانــون الثانــي 1953 و بموجبــه يتــم تســوية 
األربــاح  إقتســام  أســاس  علــى  الســابقة  المطالبــات  كافــة 
ــة  ــى قاعــدة 50-50 مــن »أســعار الخليــج الفارســي الدولي عل
المكســيك  خليــج  ألســعار  المعروفــة  للمعادلــة  إســتنادا  و 

الواليــات المتحــدة مــع فروقــات النقــل«.

أنجــزت  أرامكــو  أن  هنــا  لمصــادر  إســتنادا  الحقائــق   .2
ســتدخل  والتــي  الســعودية  العربيــة  حكومــة  مــع  التســوية 
حيــز التنفيــذ فــي 6 تشــرين أول خالفــا لإلدعــاءات الســابقة 
وهنالــك خصــم 2٪ ال يدخــل ضمــن تســوية 6 تشــرين أول. إن 
شــركاء أرامكــو يفاوضــون مــن أجــل إتفــاق لمــدة إضافيــة و هم 
يصــرون علــى أســاس قاعــدة أســعار الحقــة لتقســيم األربــاح 

ــع. ــف البي ــة كل ــة لتغطي ــان بالمائ مــع خصــم إثن

3. المصــادر تقــول أنــه بغــض النظــر فيمــا إذا كانــت الرســالة 
الســعودية ســببها يعــود إلــى تقريــر ســيء أم ال و خاصــة فــي 
توصيــف األســعار أو أنهــا تعــزى لدافــع خفــي فإنهــا دفعــت 
ــى جــدة  ــا( إل ــل )عنه ــرار( إرســال ممث ــراق إلى)ق ــة الع حكوم
للحصــول علــى الحقائــق فيمــا يخــص اإلتفــاق بيــن الســعودية- 
الحكومــة  إعــالم  يتــم  أن  المهــم  مــن  إنــه  نعتبــر  أرامكــو و 
العراقيــة بشــكل صحيــح مــن مصــادر )أخــرى( عــدا مصــادر 
يخــص مضمــون  فيمــا  األقــل  وعلــى  العــراق  نفــط  شــركة 
الفقــرة الثانيــة قبــل مغــادرة ممثــل )الحكومــة العراقيــة( إلــى 
العربيــة )الســعودية(. نقــدر مســاعدة الســفارة )األمريكيــة( 

بهــذا الصــدد. 

4. ســيكون مفيــدا إذا زودت الســفارة )األمريكيــة( فــي جــدة 
لنــدن و بغــداد بمعلومــات إضافيــة  كل من)ســفارتينا فــي( 
حــول التعــاون الســعودي- العراقــي فــي هــذا المجــال وبالدقــة 
الصارمــة فيمــا يخــص المضاميــن المزعومــة لإلتصــاالت 
الســعودية مــع الحكومــة العراقيــة والتــي جــرت مؤخــرا )3(. 

الهوامش
1.أعيــد إرســال البرقيــة إلــى )الممثليــات أألمريكيــة( فــي 

بغــداد و جــدة و الظهــران.

2. الرســالة 107 مــن بغــداد بتأريــخ 12 كانــون األول أفــادت 
أن وزيــر األقتصــاد العراقــي و ممثلــي شــركة نفــط العــراق 
أبلغــوا الســفارة )األمريكيــة( بأنهــم كادوا أن يحســموا األمــور 
التــي كانــت مثــار البحــث منــذ العــام 1952. الرســالة 166 
مــن بغــداد بتأريــخ 22 تشــرين األول أفــادت بأنــه مــن المتوقــع 
عــودة المديــر األداري لشــركة نفــط العــراق إلــى العــراق فــي 
نهايــة تشــرين األول إلنهــاء المفاوضــات. الوثائــق المتعلقــة 
لــوزارة  العائــدة  األضبــارة  فــي  موجــودة  الموضــوع  بهــذا 

)األمريكيــة( 887.2553 الخارجيــة 

3. البرقيــة 358 مــن بغــداد بتأريــخ 11 كانــون أول أفــادت 
بأنــه مــن المتوقــع أن ترســل حكومــة العــراق ممثــال لهــا إلــى 
ــع  ــاق م ــل اإلتف ــة الســعودية )لإلستفســار( عــن تفاصي العربي
ــل(  ــة( ولكــن )الممث ــة العربي أرامكــو )شــركة النفــط األمريكي
لــن يغــادر فــورا وســيتم إبــالغ الســفارة )األمريكيــة فــي بغــداد( 
عندمــا يذهــب )ممثــل حكومــة العــراق إلــى الســعودية(. طلبــت 
الســفارة )األمريكيــة فــي بغــداد( المزيــد مــن األيضاحــات عــن 
األتفاقــات مــع أرامكــو و أقترحــت أن ترســل الســفارة فــي 
العربيــة الســعودية مــا يمكنهــا مــن مــواد مــا اســتطاعت إلــى 
ذلــك ألن العــراق إدعــى أنــه يريــد إتفاقــا مناســبا ومشــابها لمــا 
حصلــت عليــه العربيــة الســعودية ولكنــه )العــراق( لــن يســعى 
 266 الرســالة  ذلــك.]1154-12/887.2553[  مــن  ألكثــر 
مــن بغــداد بتأريــخ 13 كانــون أول جــاء فيهــا ترجمــة لرســالة 
ممثليــة العربيــة الســعودية فــي بغــداد الــى وزارة الخارجيــة 
ــم  ــي ت ــاق مــع أرامكــو موجــزة النقــاط الت ــة عــن األتف العراقي

التوصــل إليهــا مبدئيــا.]1354-12/887.2553[

األشخاص
ــة المتحــدة  ــى المملك ــج: الســفير أألمريكــي إل ــروب آلدري ونث

منــذ 20 شــباط 1953
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لم يغادر اي شخص الى منطقة الخليج، اال والحظ حجم الخالف في 
التصورات والمفاهيم بين الغرب والشرق األوسط، والتي اصبحت خالل 

السنتين االخيرتين بمثابة )هوة( على المستوى الستراتيجي. 
ما زال العديد في الغرب يرون االضطرابات السياسية في االقليم 
على انها مقدمة لهوة كبيرة تواجه عملية االنتقال الحقيقي نحو 

الديمقراطية. ركز المحللين الغربيين على ايران بشكل اكبر بسبب 
جهودها في اكتساب قدرة نووية، ونظروا الى السعودية ودول الخليج 
العربية المحافظة االخرى على انها دول متورطة بعدة حاالت ذات 

مستوى منخفض من العداء.
الحقيقة في الخليج هي شيء مختلف تماما. فلو انطلقنا من التصور 

السعودي ودول الخليج العربية االخرى، فاالضطرابات في العالم العربي 
تمثل بداية الهوة نحو الفوضى وانعدام استقرار، وتغيير النظم الذي 

انتج عنفا اكثر وتراجعا اقتصاديا. تعكس التوترات بين ايران والسعودية 
صراع واسع لالستحواذ على السيطرة والذي يركز على االمن الداخلي 

والسيطرة االقليمية، وتهديدات اخرى غير متماثلة تتجاوز القوة 
النووية. تؤثر المنافسة بين ايران ودول الخليج العربية على المصالح 

الحيوية وبقاء النظام لكل طرف. 

المملكة العربية السعودية و ايران

)الصدام بين الحضاراة(
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مركز واشنطن للدراسات الستراتيجية الدولية

انتوني كوردسمان
استاذ استراتيجية في معهد الدراسات االستراتيجية الدولية CSIS في واشنطن دي سي.

ترجمة: مصطفى الحيدري

اصبــح الصــراع بيــن ايــران و الســعودية اكثــر تعقيــدا مــع 
ــن بخصــوص  ــن الســعوديين والعــرب اآلخري نمــو الشــكوك بي
مســتقبل تحالفهــم مــع الواليــات المتحــدة وطبيعــة السياســة 
االمريكيــة فــي االقليــم. فلــو تابعنــا المســتوى الشــعبي، قــادت 
هــذه الشــكوك الــى مســتوى واســع مــن نظريــات المؤامــرة 
ــهيأ للتخلــي  العربيــة والتــي مفادهــا ان الواليــات المتحــدة تتـ
عــن حلفاءهــا فــي العالــم العربــي وتتحــول نحــو ايــران. وعلــى 
اخــذت  الدفــاع،  ووزراء  الحكومــة   - الرســمي  المســتوى 
شــكوكهم شــكل القلــق فــي ان )اســتقالل الطاقــة( وامريــكا 
ــها الحــرب هــي فــي تراجــع، وهــي مقيــدة بحالــة  التــي انـهكتـ
)الالقــرار الرئاســي( ونقاشــات الموازنــة المســتمرة، والتحــول 
نحــو آســيا، وربمــا تكــون الواليــات المتحــدة غيــر راغبــة فــي 

ــج والشــرق األوســط. ــي الخلي ــا ف ــة التزاماته تلبي

يفهمــون  والغــرب  المتحــدة  الواليــات  فــي  القليــل  اخيــرا، 
حدودهــم فــي حــال تواجــه كل مــن ايــران ودول الخليــج العربية 
صراعــا متناميــا حــول مســتقبل االســالم. هــذا هــو الصــراع 
بيــن الســنة والشــيعة، وانــه صــراع بيــن كل انظمــة االقليــم 

والمتشــددين االســالميين الذيــن يؤمنــون بالعنــف.

انــه صــراع تــم تأشــيره مــن قبــل )مركــز مكافحــة االرهــاب 
االمريكــي( وجهــود أخــرى لمتابعــة نمــاذج االرهــاب والــذي 

يميــزه  الــذي  والضحايــا  الهجمــات  انــواع  جميــع  يســجل 
استـــهداف المســلمين بواســطة المســلمين، ومعظــم الضحايــا 
ــرب  ــل الســنة. الغ ــن قب يســقطون جــراء اســتهداف الســنة م
هــم فــي محيــط هــذا الصــراع، وليســوا فــي مركــزه. ))انــه 
ــن الحضــارات. ــس صــدام بي صــدام ضمــن الحضــارة((، ولي

ــة والتــي ال تســتطيع  ــة والعربي هــذه هــي التصــورات الخليجي
اوربــا والواليــات النتحــدة تجاهلهــا. بــل انهــم يؤثــرون علــى 
االنقســانات والتهديــدات التــي هــي جميعهــا حقيقيــة فــي 
المنطقــة التــي تصــدر 20٪ مــن االنتــاج النفطــي العالمــي، 
ــر  ــذي يم ــز بحــرا، وال ــذي يجه ــي ال ــط العالم ــن النف و35٪ م
مــن خــالل مضيــق هرمــز، اضافــة الــى كميــات متزايــدة مــن 
ــر البحــر  ــز عب ــي تجه ــل االخــرى الت ــن البرامي ــاز. وماليي الغ
األحمــر وكميــات اخــرى تتزايــد تجهــز عبــر تركيــا. ان خطــوط 

ــدم االســتقرار االقليمــي. ــر بع ــل هــذه تتأث النق

يعتمــد االســتقرار العالمــي الســيما فــي االمم المتقدمة بشــكل 
كبيــر علــى اســتقرار وامــن هــذا التدفــق لمصــادر الطاقــة، 
والمعــدالت الثابيــه فــي المســتقبل. وال أمــة يمكــن لهــا عــزل 
نفســها مــن األزمــة فــي الخليــج. ســوف تدفــع كل االمــم الثمــن 
الباهــض علــى المســتوى العالمــي فــي اي أزمــة تتعلــق بمصــدر 
تزويــد النفــط. الحديــث عــن االســتقالل النفطــي للواليــات 
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المتحــدة تجاهــل حقيقــة ان وزارة الطاقــة االمريكيــة مــا تــزال 
تضــع جدولــة مفادهــا ان 32٪ مــن االكتفــاء االمريكــي النفطــي 
ســوف يتحقــق بحلــول 2040 علــى األقــل فــي اخــر تقديــر تــم 
أهميــة  واكثــر   .2013 ديســمبر   / االول  كانــون  فــي  نشــره 
مــن ذلــك، ســوف يبقــى االقتصــاد االمريكــي معتمــدا بشــكل 
ــر  ــن تصدي ــة م ــر المباشــرة والقادم ــواردات غي ــى ال ــر عل اكب
المنتجــات مــن آســيا والتــي هــي بضائــع مصنعــه تعتمــد علــى 

نفــط الخليــج.

ـ الــتــصــورات االيــرانــيــة والعربية حــول الــتــوتــرات فــي الخليج 
واالقليم:

مــع  العربيــة  الخليــج  دول  بيــن  التوتــرات  حــول  جديــد  ال 
ايــران. بنيــت مخــاوف العــرب علــى كابــوس مفــاده طموحــات 
الشــاه ومطالبتــه ظــم البحريــن، وهــو مــا نــادت بــه ايــران 
بشــكل مســتمر وباوقــات متباينــة منــذ االنســحاب البريطانــي 
مــن االقليــم فــي ســتينات القــرن العشــرين. باالظافــة الــى 
االحتــالل االيرانــي لجزيــرة أبــو موســى وجــزر طنــب بالقــرب 
مــن ممــرات الشــحن البحــري الغربيــة لمضيــق هرمــز، وبرامج 

ــة. نظــام الشــاه لالســلحة النووي

بنيــت مخــاوف العــرب كذلــك علــى ذاكــرة ثمــان ســنوات مــن 
النــزاع بيــن العــراق وايــران )وحــرب الناقــالت( التــي تدخلــت 
بهــا الواليــات المتحــدة، و كذلــك الســعودية وباقــي دول الخليج 
ــى  ــراق. وهــم أخــذوا عل ــع الع ــزاع م ــرة الن ــة خــالل فت العربي
ــج،  ــى الخلي ــا ال ــر قرب ــي االكث محمــل الخطــر التدخــل االيران
والتدخــل االيرانــي فــي لبنــان والــذي يعــود الــى تأســيس حــزب 
اهلل، والــدور المتنامــي اليــران فــي العــراق منــذ ســقوط نظــام 
صــدام حســين عــام 2003، التحالــف االيرانــي مــع ســوريا 
العراقيــة -  الحــرب  مبكــر خــالل  وقــت  منــذ  بــدأ  والــذي 
االيرانيــة والــذي اخــذ دورا متصاعــدا منــذ 2011، باالضافــة 
الــى ســباق التســلح المتصاعــد فــي منطقــة الخليــج والــذي 
تصاعــد تدريجيــا منــذ تولــى الرئيــس احمــدي نجــاد الرئاســة 

عــام 2005.

تعــززت مؤخــرا مخــاوف العــرب بســبب االتفاق النــووي األخير 
بيــن مجموعــة الخمــس وايــران، والــذي تزامــن مــع ضعــف او 
غمــوض التحــرك االمريكــي ازاء ســوريا، مــا يعنــي ان الواليــات 
المتحــدة امــا غيــر راغبــة بالمخاطــرة فــي التعامــل مــع ايــران، 
او ربمــا تصــل الــى تســوية مــا مــع ايــران علــى حســاب العــرب. 
اكتمــل  )ان  االتفــاق  هــذا  العــرب  مــن  البعــض  اعتبــر  لــذا 
وحصــل( صــورة طبــق االصــل لمــا تتمنــاه ايــران. لكــن مــع 

ذلــك يأمــل بعــض العــرب ان يكــون االتفــاق بمثابــة انفــراج 
ســتراتيجي و منطلــق لعالقــة مســتقرة مــع ايــران.

مخــاوف وقلــق العــرب ازاء ايــران، علــى المســتويين الرســمي 
العــراق  فــي  بدورهــا  يتعلــق  بمــا  وباالخــص   - والعســكري 
وســوريا، مــا زال كمــا هــو. فمــن جانــب الــدول الخليجيــة 
ــها  ــاط فيـ ــار الضب ــرى المســؤولين وكب الداعمــة للســعودية، ي
ــة واســعة النطــاق  ــدات عســكرية حقيقي ــل تهدي ــران تمث ان اي
مصدرهــا القــوة العســكرية غيــر المتماثلــة والســعي الــدؤوب 
المتــالك الســالح النــووي. وانهــم ينظــرون للواليــات المتحــدة 
ــج، اذ تزودهــم  ــي الخلي ــوى ف ــزان الق ــي لمي ــا الحام ــى انه عل
باســلحة حديثــة تعــادل قيمتهــا 70 مليــار دوالر ســنويا، ولكــن 
باتخــاذ مواقــف ازاء مصــر والعــراق وســوريا عليهــا ان تقــدم 
الشــرح للقلــق الســعودي المتنامــي ازاء الواليــات المتحــدة 
وتصرفــات اخــرى مثــل رفــض مقعــد دائــم فــي مجلــس االمــن 

ــي. الدول

ال تــزال وفــي مســتوى آخــر، صعوبــة الحضــور الــى مؤتمــر 
اكاديمــي عربــي يتعلــق بالوضــع االمنــي فــي الخليــج بــدون 
مواجهــة عــدد واســع مــن االصــوات التــي تعتقــد ان الواليــات 
المتحــدة تخــوض حــوار ســري، ان لــم يكــن مؤامــرة، لتشــكيل 
تحالــف مــع ايــران، خادعــة بذلــك حلفاءهــا العــرب، وداعمــة 
المؤامــرة  ))نظريــة  تعكــس  الســنة.  مــن  بــدال  للشــيعة 
الحــدود  العربــي  الخليجــي  بالــرأي  الخاصــة  العربيــة(( 
الحرجــة والضيقــة للدراســات الســتراتيجية ودور االعــالم 
لديـــهم، والفشــل فــي دراســة وتعقــب لغــة األرقــام، الحقائــق، 
تــوازن القــوى االقليمــي، وتفاصيــل  واالتجاهــات، تفاصيــل 
التعــاون والتدريبــات االمريكيــة و البريطانيــة والفرنســية مــع 
هــذه الــدول. كنظرائهــم االيرانييــن، االصــوات العربيــة هــذه 
اختــارت نظريــة المؤامــرة وآمنــت بهــا، ودفعــت نحــو التشــدد، 

ولــم تختــار التحقــق مــن الحقائــق الموجــودة.

فــي الوقــت ذاتــه، المخــاوف والطموحــات االيرانيــة هــي صورة 
ــى 30  ــوا تصوراتهــم عل ــم بن ــة. انه ــك العربي ــق االصــل لتل طب
عامــا مــن الحــرب والتوتــرات مــع العــرب. يــرى االيرانيــون 
خــالل حربــه  العــراق  دعمــت  أمــة  انهــم  علــى  للســعوديين 
اعــداء  وانهــم  الكويــت،  حــررت  المتحــدة  الواليــات  معهــم، 
ايــران  تريــد  ســوريا.  فــي  الجهادييــن  الســلفيين  يدعمــون 
تقويــض التحالفــات الخليجيــة مــع الواليــات المتحــدة، وكذلــك 
مــع بريطانيــا وفرنســا. اليــران دينـــها وطموحاتهــا الثوريــة، 

وروابطهــا مــع الشــيعة وبعــض الطوائــف خــارج ايــران.
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انبثقــت المخــاوف االيرانيــة مــن التحالــف االمريكــي مــع دول 
الخليــج العربيــة مــن تاريــخ المواجهــة مــع القــوات االمريكيــة 
فــي الخليــج والــذي اتخــذ شــكل المواجهــة الحقيقيــة خــالل 
علــى  ردوا  وانهــم   .1988-87 عامــي  الناقــالت((  ))حــرب 
محــاوالت التــي بــدت فيهــا الواليــات المتحــدة راغبــة باجتيــاح 
ايــران بعــد ان فعلــت ذلــك فــي افغانســتان والعــراق، اذ خشــى 
االيرانيــون مــن وجــود خطــط كبــرى لتغييــر النظــام فــي ايــران 

بالقــوة.

ــوم،  ــا الي ــج واورب ــن فــي الخلي ــى االيرانيي اذا تحدثــت احــد ال
تجــد ان بعضهــم لديهــم طمــوح حقيقــي بــان تضــع المفاوضات 
بيــن ايــران ومجموعــة الخمــس )5+1( حــول قضيــة الملــف 
ــران  ــام اي ــات وتفســح المجــال ام ــا للعقوب ــووي حــدا نهائي الن

للحداثــة والتقــدم ويكــون نظامهــا ايجابيــا اكثــر.

ــذي  ــن مــن ال ــد مــن االيرانيي ــه، مــا زال العدي فــي الوقــت ذات
يريــدون نظامــا اكثــر حداثــة ال ينظــرون الى الواليــات المتحدة 
والغــرب عمومــا بالثقــة الكافيــة. ويرون بالدهم تحت التـــهديد 
فــي  رائــدة  قــوة  تكــون  ان  انهــا يجــب  يعتقــدون  فــي حيــن 
الخليــج. انـــهم يــرون الصــراع الطائفــي ضمــن االســالم علــى 
ــن متطرفــي الســنة والشــيعة، وينظــرون  ــام بي ــه صــراع متن ان
اليــران علــى انهــا مطوقــة مــن دول معاديــة، وانهــا ضحيــة بنــاء 
قــوة كبيــرة للغايــة مــن قبــل دول الخليــج والواليــات المتحــدة. 
انهــم عــادة مــا يخشــون الروابــط االمريكيــة مــع الخليــج اكثــر 
ممــا يخشــى الخليجيــون بعــض االفعــال االمريكيــة ازاء ايــران 

واحتمــال التحالــف معهــا.

المتحــدة  الواليــات  بــان  تشــددا  االكثــر  االيرانيــون  يشــعر 
واوربــا لــن يقبلــوا بشــيء اقــل مــن ان تكــون ايــران ضعيفــة 
امريكيــة  وهيمنــة  النظــام،  فــي  جــذري  تغييــر  وخاضعــة، 
- عربيــة. هــذا النــوع مــن التفكيــر هــو االكثــر شــيوعا بيــن 
علمــاء الديــن والمســؤولين المتشــددين فــي الحــرس الثــوري 
االســالمي. لكــن حتــى المحادثــات الهادئــة مــع المعتدليــن 
فــي ايــران فــي اوربــا والخليــج اوضحــت جليــا بــان معظــم 
االيرانييــن يــرون هنــاك تـــهديد المتـــهم وثقافتهــم، ويتســاءلون 
عــن دوافــع واهــداف الواليــات المتحــدة مــن ذلــك، وقلقيــن مــن 

المتشــددين الســنة.

ـ » الربيع العربي« مقابل بقاء الوطن:

ال يمكــن ان تنفصــل هــذه التوتــرات بيــن ايــران والســعودية 
ودول الخليــج العربيــة االخــرى عــن االضطــراب السياســي 

فــي اجــزاء اخــرى مــن العالــم العربــي، التوتــرات مــع الواليــات 
المتحــدة، والعوامــل األخــرى التــي تحــرك الخليــط الكامــل 
للقضايــا االمنيــة فــي المنطقــة. انهــم جــزء مــن لعبة الشــطرنج 
ثالثيــة االبعــاد والتــي ال تظــم قواعــد ثابتــة وتميــل القطــع ان 
تكــون تتحــرك مــن تلقــاء نفســها، لكــن كل قــوة اقليميــة عليـــها 

أن تلعــب.

ال يرى - كبار المســؤولين والضباط الســعوديين - واالعضاء 
الرئيســيين فــي العائــالت المالكــة، االضطرابــات فــي العالــم 
لالصــالح  تمهيــدا  او  الربيــع  مــن  نــوع  انهــا  علــى  العربــي 
السياســي والديمقراطــي والتنميــة. مثــل القــادة االيرانييــن، 
الضبــاط والمســؤولين، الذيــن وضعــوا االســتقرار الوطنــي 

واالمــن أوال.

انهــا ليســت ببســاطه قضيــة بقــاء للنظــام، فاغلبهــم يــرون 
الخطأ أو الفشــل في بلدهم او النظام السياســي، لكنهم يرون 
ــل فــي عــدم االســتقرار  ــة اي اضطــراب او فوضــى تتمث تكلف
السياســي الكبيــر، فشــل الحكــم و النظــام السياســي الجديــد، 

ازمــة اقتصاديــة، الجئيــن ومعانــاة انســانية.

انهــم ينظــرون فــي جميــع أنحــاء المنطقــة ويــرون الفوضــى 
وجــود  مــع  واليمــن،  والعــراق  وتونــس  وليبيــا  مصــر  فــي 
تحيــز كبيــر للســنة، ويــرون عــدم االســتقرار فــي البحريــن، 
و تركيــز الواليــات المتحــدة وأوروبــا بشــأن »حقــوق اإلنســان« 
ــدول  ــر ال ــر أكث ــل ســوى تدمي ــم تفع ــي ل ــة« الت و »الديمقراطي

المتأثــرة مباشــرة، وتهــدد بالدهــم ونظامهــم السياســي.

ال يؤمن القادة والمســؤولون أالكثر فهما وثقافة في الســعودية 
والخليــج نظريــات عــن المؤامــرات األميركيــة مــع إيــران أو 
الجهــود االمريكيــة واألوربيــة لجلــب اإلخــوان المســلمين إلــى 
الســلطة فــي مصــر. اال أنهــم، ومــع ذلــك، يعتبــرون جهــود 
الواليــات المتحــدة وحلفائهــا فــي العــراق أدت إلــى خلــق أمــر 
واقــع للدكتاتوريــة الشــيعية هنــاك، فضــال عــن تدميــر القــوات 
العراقيــة التــي كانــت تعمــل بمثابــة مــوازن عســكري مــع إيــران 

حتــى غــزو الواليــات المتحــدة للعــراق عــام 2003.

انهــم ينظــرون الــى الجهــود االمريكيــة واالوربيــة علــى انهــا 
وســائل غيــر فعالــة وســبب لزعزعــة االوضــاع فــي افغانســتان، 
وكانــت ســبب رئيــس فــي ســقوط نظــام مبــارك وخلــق الفوضى 
ــة فــي مصــر - الفوضــى التــي جعلــت  السياســية واالقتصادي
كثيــر مــن المســؤولين العــرب والمحلليــن يتســاءلون بشــكل 
خــاص عــن مــدى تحمــل الجيــش المصــري العبــاء فــرض 
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القانــون واالســتقرار. يــرى القــادة العــرب ان هنــاك خلــال فــي 
اي جهــود امريكيــة او اوربيــة مفيــدة فــي ليبيــا وتونــس. انهــم 
يــرون ان هنــاك تركيــز علــى حقــوق الشــيعة فــي البحريــن 
ــون مخاطــر العنــف وانعــدام االســتقرار،  والســعودية ويتجاهل
والــدور الــذي لعبتــه ايــران فــي دعــم الشــيعة )الــدور الــذي يتــم 
المبالغــه فيــه احيانــا(، لكــن احيانــا مــا تكــون معلومــات خبــراء 
االســتخبارات والدبلوماســيين الغربييــن حقيقيــة الــى حــد مــا.

ربمــا يجــادل بعــض الخبــراء الغــرب بمقــدار مــن الصحــة 
حــول ان االضطرابــات فــي العالــم العربــي منــذ 2011 مــا 
هــي اال نتــاج لعقــود مــن القمــع الدكتاتــوري، الحكــم الضعيــف 
والالناجــح، فشــل السياســات االجتماعيــة، ضعــف التنميــة 
الفســاد  الدخــل،  توزيــع  فــي  الالعدالــة  ونمــو  االقتصاديــة 

الرأســمالية. والمحســوبية 

واالنظمــة  الســعودية  ان  حــال،  كل  علــى  الحقيقــة،  تبقــى 
لتــرى  لهــا اســباب مقنعــه  الملكيــة الخليجيــة االخــرى 
علــى  مباشــرة  تهديــدات  بمثابــة  االضطرابــات  هــذه 
او قــرب حدودهــا، وكذلــك بالنســبة لالنظمــة الملكيــة 
العربيــة االخــرى، المغــرب واالردن، يمكنـــهم ان يثبتــوا 
انهــم االفضــل فــي تلبيــة احتياجــات شــعوبهم مــن وفرتهــم 
ــة شــمولية  ــة عربي ــي انظم ــا هــو الوضــع ف ــة عم النفطي
اخــرى فيهــا ديمقراطيــات زائفــة. فمــن المثيــر لالهتمــام 
أيضــا أن نالحــظ كيــف ان العديــد مــن الدبلوماســيين 
والخبــراء الــروس والصينييــن لديهــم نفــس االنطبــاع مــن 
نتائــج االضطرابــات فــي العالــم العربــي والــرد الغربــي.

مــن الصعــب ان نجــزم بــان معظــم مواطنــي دول الخليــج 
العربيــة او االنظمــة الملكيــة االخــرى يريــدون ان يحاكــوا 
التجربــة فــي بلــدان كتونــس وليبيا والعــراق ومصر ولبنان 
ــة  ــات الخارجي ــت التوقع ــا كان وفلســطين او اليمــن. مهم
فــي هــذه الــدول بــان تجلــب لهــم اخيــرا الديمقراطيــة 
والحداثــة، اال انهــم ال يتمكونــا ان يمــروا بهــذه التجــارب 
الــى اجــل غيــر معلــوم. فــي الوقــت الحاضــر، افضــل مــا 
يمكــن ان تقــوم بــه قــوة خارجيــة يتمثــل بايجــاد مســار 
اخــر يعتمــد اقــل الخيــارات ســوءا، مجــرد انــه يتجنــب 

المخاطــرة الكبيــرة، واقــل ضــررا فــي المســتقبل.

ــة  ــج العربي ــرى الســعودية ودول الخلي ــر مــن ذلــك، ت واكث
االخــرى الربيــع العربــي مــن وجهــة نظــرة مغايــرة عــن 
تلــك التــي اليــران. فاالضطرابــات السياســية فــي العالــم 
ــد تواجــه  ــي ق ــى االن. فه ــران حت ــادت اي ــد اف ــي ق العرب

تهديــد حقيقــي مــن الســنة المتشــددين، لكــن لهــا فرصهــا 
الحقيقيــة فــي العــراق ولبنــان وســوريا، كمــا أنهــا لــم تعــد 
تواجــه مصــر المســتقرة والمعاديــة كمــا كانــت ســابقا، 
ولهــا فرصــا جديــدة لمحاولــة االســتفادة مــن الشــيعة فــي 

دول الخليــج العربــي واليمــن.

ـ مجموعة مختلفة من تصورات التـهديدات واألولويات:

اذا مــا حلــل شــخص مــا التـــهديدات األمنيــة التــي تســبب 
التوتــرات بيــن الســعودية وايــران بتفصيــل اكبــر، مــن 
كال  فهــم  لكيفيــة  الهرمــي  التسلســل  نفهــم  ان  المهــم 
الدولتيــن لهــذه التـــهديدات. االمــن الوطنــي ومكافحــة 
يكــون  والتأثيــر  االقليمــي  االمــن  اوال.  يأتــي  االرهــاب 
بالمرتبــة الثانيــة. الحــرب الالمتماثلــة والتقليديــة ثالثــا، 

والتهديــدات النوويــة االيرانيــة أخيــرا.

ـ التـهديد في المرتبة االولى: التهديدات الداخلية واستقرار 
النظام:

ــه يشــعر بأمــن  ــي بان ــدو النظــام االيران فــي هــذه النقطــة، يب
نســبي للتعامــل مــع تهديداتــه الداخليــة - بالرغــم مــن ان 
االمريكيــة  الجهــود  نســبيا.  يبــدو  زال  مــا  باالمــن  الشــعور 
ــا  ــن له ــم يك ــم تنجــز شــيئا او ل ــر النظــام ل ــي ســعت لتغيي الت
تأثيــر حقيقــي. »الثــورة الخضــراء« قمعــت بشــكل نهائــي. لــم 
يعــد احــد يتحــدث بــــ »وريــث للشــاه« او تنظيــم المعارضــة 

»مجاهــدي خلــق«.

يبــدو ان االضطرابــات العربيــة فــي جنــوب غــرب إيــران قــد تم 
قمعهــا بشــكل كامــل، والعناصــر مناهضــة للنظــام فــي مناطــق 
اثــارة  الشــرقي شــرق قادريــن علــى  الجنــوب  فــي  البلــوش 
العنــف بشــكله الرمــزي فقــط. الرئيــس روحانــي قــد يكــون 
»معتــدل« داخــل هيــكل الســلطة االيرانيــة لكــن ال يطعــن فــي 
موقــف او دور المرشــد األعلــى. انــه بمثابــة مانعــة الصواعــق 

التــي تنــزع فتيــل إرث التطــرف ألحمــدي نجــاد.

نجــد ان وجهــة نظــر الســعودية ودول الخليــج العربيــة علــى 
التـــهديدات الداخليــة لهــم مختلفــة. فخــالل أي وقــت مضــى 
ومنــذ عــام 2003، واجهــت المملكــة العربيــة الســعودية تهديــدا 
العربيــة  الجزيــرة  فــي شــبه  القاعــدة  تنظيــم  مــن  حقيقيــا 
ــات فــي اراضــي المملكــة  )AQAP( - اذ نفــذت عــدة عملي
ــاك.  ــي هن ــهديدها الفعل ــى تـ ــن وبق ــى اليم ــت إل ــا انتقل ولكنه
تواجــه دول الخليــج العربيــة األخــرى تهديــدات أقل من تطرف 
ــزال جميعهــا  ــهديدات ال ت ــن الســنة، ولكــن هــذه التـ الجهاديي
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ــرة فــي اســتعدادات  ــادات كبي ــة جــدا وتنعكــس فــي زي حقيقي
قــوى األمــن الداخلــي وكذلــك فــي الجهــود الجديــدة الرئيســية 
فــي خلــق فــرص العمــل وتلبيــة الطموحــات الشــعبية األخــرى.

تتفاعــل القــوى الديموغرافيــة واالقتصاديــة التــي ســاعدت 
فــي توليــد االضطرابــات السياســية فــي بقيــة العالــم العربــي 
علــى نحــو متزايــد مــع اإلرهــاب والتطــرف الدينــي. جعلــت 
بــال  الشــباب  مــن  العديــد  الســكان  فــي  الهائلــة  الزيــادات 
ــن  ــراوح بي ــرات تت ــة - التقدي ــة المقنع ــل أو يواجــه البطال عم
20-30٪ فــي المملكــة العربيــة الســعودية. بينمــا الكويــت، 
وقطــر، واإلمــارات العربيــة المتحــدة لديهــا مــا يكفــي مــن 
ــى األقــل فــي المــدى  ــرات عل ــل هــذه التوت ــاء مث ــروة الطف الث
القريــب، خــالف المملكــة العربيــة الســعودية، وســلطنة عمــان، 

والبحريــن.

قلــة فــي الواليــات المتحــدة والغــرب يفهمــون العالقــة النســبية 
للنفــط »الثــروة« مــن حيــث نصيــب الفــرد مــن الدخــل مــع 
ــة لدعــم  ــة ايجــاد فــرص العمــل، والحوافــز االقتصادي امكاني
النظــام. وتشــير تقديــرات وكالــة االســتخبارات المركزيــة أن 
ــة مــن حيــث نصيــب  قطــر تحتــل المرتبــة االولــى وأغنــى دول
الفــرد فــي العالــم. الكويــت تحتــل المرتبــة 25، دولــة اإلمــارات 
العربيــة المتحــدة فــي المرتبــة 49، )اذا حســبنا كل من العمالة 
المحليــة واألجنبيــة. دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة لديهــا 
اكثــر مــن مــا يكفيهــا مــن الثــروة لرعايــة مواطنيهــا األصلييــن(.

فــي المقابــل، تحتــل المملكــة العربيــة الســعودية المرتبــة 44 
- اي مرتبــة متوســطة مــن المعاييــر العالميــة لألمــة مــع عــدد 
كبيــر مــن الســكان األصلييــن. إيــران - مــع انخفــاض نصيــب 
الفــرد ليكــون ترتيــب الدخــل ضمــن التسلســل 100 فــي العالم، 
ــة والقمــع،  ــى الدعاي ــر بكثيــر عل ــل إلــى االعتمــاد أكث قــد تمي
الخطابــة  العربيــة األخــرى علــى  الــدول  واعتمــدت معظــم 

وتركــت الوضــع يــزداد ســوءا.

أكثــر  مشــاكل  تدريجيــا  األخــرى  العربيــة  الــدول  تواجــه 
خطــورة. ســلطنة عمــان فــي المرتبــة 51 فــي الناتــج المحلــي 
 -  52 المرتبــة  فــي  والبحريــن  الواحــد،  للفــرد  اإلجمالــي 
الرتــب مــن معتدلــة إلــى منخفضــة -. أمــا بالنســبة للــدول 
العربيــة األخــرى فــي منطقــة الخليــج، األردن فــي المرتبــة 
147، والعــراق فــي المرتبــة 140، واليمــن فــي المرتبــة 187 - 
الجميــع ضمــن )المــدى األقــل إلــى مســتوى األزمــة( وجميعهــم 
يواجهــون التهديــدات الخطيــرة علــى االســتقرار الداخلــي الــى 

حــد كبيــر.

تواجــه العديــد مــن دول الخليــج العربيــة تهديــدات طائفيــة، اذ 
يخشــون إيــران التــي تعمــل اآلن بنشــاط. الكويــت والبحريــن 
والمملكــة العربيــة الســعودية واإلمــارات العربيــة المتحــدة، 
واليمــن لديهــم ســكان شــيعة باعــداد كبيــرة، والبحريــن - 
الــدرع الجزئــي بالنســبة للمملكــة العربيــة الســعودية - لديهــا 
أغلبيــة الشــيعية. ال أحــد لديــه تقديــر موثــوق لنســب الســكان 
النســبية مــن حيــث طبيعــة الســنة والشــيعة أو نســبة الشــيعة 
مــن العمــال األجانــب والمقيميــن. ومــع ذلــك، فقــد تــم تقديــم 
المشــاكل األمنيــة الداخليــة فــي كل دولــة خليجيــة، فــي جــزء 
منــه ألنهــم غالبــا مــا يتعرضــون للتمييــز الدينــي واالقتصــادي 
والسياســي. التواجــه إيــران مــن جانبهــا أي تهديــدات طائفيــة 

داخليــة خطيــرة.

بينمــا تبالــغ دول الخليــج العربيــة أحيانــا فــي تعظيــم دور 
ــران فــي تنفيــذ جهــود ســرية الســتخدام ســكانها الشــيعة. إي

يتفــق مختصيــن مــن المخابــرات األمريكيــة واألوروبيــة علــى 
ان مزيــج مــن العناصــر الســرية للحــرس الثــوري االيرانــي 
اإلســالمي المســمى )قــوة القــدس( - نفــس المجموعــة التــي 
حاولــت اغتيــال الســفير الســعودي عــادل الجبيــر فــي الواليات 
فــي  القومــي  واألمــن  االســتخبارات  وزارة  و   - المتحــدة 
جمهوريــة إيــران اإلســالمية قــد دعمــا بنشــاط االضطرابــات 
التــي قــام بهــا الشــيعة فــي الخليــج العربــي وخاصــة فــي 

البحريــن واليمــن.

ــا  ــة حالي ــج العربي ــة الســعودية وباقــي دول الخلي نظــرا الولوي
فــي تحقيــق االمــن الداخلــي، يعتبــر ذلــك عامــل محــرك فــي 
تصوراتهــم حــول ايــران علــى انهــا تمثــل تهديدا يماثل التـــهديد 

الــذي يشــكله الجهادييــن والســلفيين الســنة.

الخليج  دول  بين  الــتــوتــرات  الثانية،  المرتبة  فــي  التـهديد  ـ 
العربية مع ايران حول سوريا، العراق و لبنان:

التـــهديدات  مــن  الثانيــة  المجموعــة  إلــى  نظرنــا  مــا  إذا 
والتوتــرات مــن حيــث وجهــات نظــر دول ايــران، دول الخليــج 
أن  أخــرى  مــرة  نالحــظ  وغيرهــا،  الســعودية،  و  العربيــة 
العربيــة  الخليــج  ودول  للســعودية  االســتراتيجية  األولويــات 
ال تعطــي البرامــج النوويــة االيرانيــة نفــس األولويــة كمــا هــو 
الحــال مــع الواليــات المتحــدة وأوروبــا وإســرائيل. المملكــة 
مــن  خــاص  بشــكل  قلقــون  وجيرانهــا  الســعودية  العربيــة 
التـــهديدات التــي تشــكلت نتيجــة للغــزو الــذي قادتــه الواليــات 
المتحــدة للعــراق، االضطرابــات السياســية فــي ســوريا، وعــدم 
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اســتقرار طويــل األمــد فــي لبنــان. انهــم يخشــون مــا اطلقــت 
عليــه األصــوات العربيــة مثــل الملــك عبــد اهلل ملــك األردن 
»الهــالل الشــيعي« - منطقــة النفــوذ اإليرانــي الــذي يمتــد 
مــن خليــج عمــان والمحيــط الهنــدي إلــى البحــر األبيــض 

المتوســط  .

إيــران لديهــا اآلن وجــود عســكري كبيــر ومنطقــة نفــوذ فــي 
ــدرة  ــزو األمريكــي الق ــر الغ ــان. لــم يدم ــراق وســوريا ولبن الع
خلــق  بــل  فحســب،  إليــران  الموازنــة  العراقيــة  العســكرية 
مســتوى مــن التوتــرات الطائفيــة والعرقيــة واوجــد حكومــة 
ــد مــن  ــران المزي ــح اي ــها الشــيعة االمــر الــذي من ــهيمن عليـ يـ
ــات المتحــدة.  ــوذ الوالي ــن نف ــر م ــراق هــو اكث ــي الع ــوذ ف النف
مــع ذلــك العــراق ليــس تابــع إليــران، لكنــه أيضــا ليــس »دولــة 
عربيــة« مرتبطــة مــع دول عربيــة أخــرى. والشــيعة، وليــس 

الســنة هــم اآلن النخبــة السياســية المهيمنــة.

العــراق،  ازاء  موحــد  نهــج  العربــي  الخليــج  دول  تعتمــد  ال 
ــدول  ــة الســعودية وعــدد مــن ال ــة العربي ــرى ان المملك لكــن ن
وحكومتــه  المالكــي  نــوري  الــوزراء  لرئيــس  تنظــر  األخــرى 
ــك  ــراق لذل ــل الع ــل، ويمث ــي الثقي ــهم تحــت النفــوذ اإليران بأنـ
تهديــدا محتمــال. عدلــت المملكــة العربيــة الســعودية قواتـــها 
ــراق وإيــران  ــهديد محتمــل مــن الع العســكرية للتعامــل مــع تـ
العــراق لديــه  الخليــج وتماشــيا مــع حقيقــة أن  فــي اعلــى 
حــدود تبلــغ 814 كيلومتــر مــع إيــران. تقــوم المملكــة العربيــة 
الســعودية ببنــاء ســياج أمنــي علــى طــول الحــدود مــع العــراق، 
وأيضــا تخشــى خطــر أن إيــران قــد تحــاول التوجــه مــن خــالل 

ــت. ــراق ضــد الكوي الع

هــذه  تــرى  ال  ربمــا  الســعودية  العربيــة  المملكــة  بينمــا 
ــها مــرة أخــرى  ــهديدات بوصفهــا احتمــال كبيــر، لكــن لديـ التـ
وجهــة نظــر مختلفــة جذريــا عــن الواليــات المتحــدة وأوروبــا. 
هــذه التهديــدات هــي علــى حدودهــا، والقــرب وحــده يعطيـــها 
أهميــة ســتراتيجية بحيــث ال يمكــن للمملكة العربية الســعودية 

تجاهلــه.

فــي نفــس الوقــت، تــرى المملكــة العربيــة الســعودية وكافــة 
دول الخليــج الحــرب األهليــة الســورية بمثابــة الكابــوس الــذي 
ــق كارثــة إنســانية، وترابــط األســد مــع العلوييــن  أدى إلــى خل
والدعــم اإليرانــي، دفعــت المتمرديــن الســنة علــى نحــو متزايــد 
بعــدم االســتقرار فــي  التطــرف الجهــادي، واالرتبــاط  الــى 
الصــراع الطائفــي فــي العــراق و الصــراع الطائفــي فــي ســوريا 
ــث انتشــر  ــراق بحي ــي الع ــم القاعــدة ف ــز تنظي ــان - تعزي ولبن

نفــوذه عميقــا فــي ســوريا، وكان لــه بعــض التأثيــر فــي تعزيــز 
ــي  ــة. )القاعــدة ف ــرة العربي ــي شــبه الجزي ــم القاعــدة ف تنظي

جزيــرة العــرب( تمثــل تهديــدا فــي الســعودية واليمــن.

ال تشــكل النتيجة النـــهائية ما تراه الســعودية و االردن والدول 
ــد  ــر والتهدي ــو متصاعــد للتأثي ــه نم ــى ان ــة االخــرى عل العربي
الــدور  مصداقيــة  حــول  تســاؤالت  اثيــرت  بــل  االيرانــي، 
مــن االهــداف  العديــد  الخليــج ومصداقيــة  فــي  األمريكــي 

والمواقــف االنســانية للغــرب.

عربيــة  ودول  واألردن  الســعودية  العربيــة  المملكــة  تهتــم  ال 
أخــرى كثيــرا بجهــود الواليــات المتحــدة للقضاء على األســلحة 
الكيميائيــة فــي ســوريا أو عقــد مؤتمــرات مثــل جنيــف الثانــي. 
أنهــم قلقــون مــن الفشــل االمريكــي األوروبــي لعقــد صفقــة 
جيــدة مــع العناصــر المتمــردة المعتدلــة ضــد األســد، وفشــل 
األســد  لنظــام  عســكرية  ضربــة  لتوجيــه  أوبامــا  الرئيــس 
بصواريــخ كــروز بعــد اســتخدام النظــام لألســلحة الكيميائيــة 

فــي أغســطس 2013.

ومعاملــة  للعــراق،  األمريكــي  الغــزو  بنتائــج  يـــهتمون  أنهــم 
مخــاوف  تثــار  اذ  ومبــارك،  لمصــر  المتحــدة  الواليــات 
الســعودية وبعــض الــدول العربيــة بشــكل جــاد فــي وضــع الثقــة 
فــي الواليــات المتحــدة - وخاصــة فــي ضــوء اتفــاق )5+1( مــع 
إيــران و المحادثــات الســرية بيــن الواليــات المتحــدة وإيــران 

التــي ســاهمت فــي جعــل هــذا االتفــاق ممكنــا.

مــع ذلــك، ال يــزال مســتوى ايــران مــن الضعــف اإلقليمــي 
المصلحــة  بقــدر  فقــط  يذهــب  ونفوذهــا  جــدا،  حقيقــي 
الذاتيــة مــن العراقييــن ونظــام األســد وحــزب اهلل والفصائــل 
الشــيعية والعلويــة التــي تتزامــن مــع السياســات اإليرانيــة. 
كمــا هــو الحــال دائمــا، فالشــرق األوســط يتميــز بانــه منطقــة 
ــان تكــون لاليجــار ولكــن ليســت  التحالفــات فــي بعــض األحي

للبيــع الدائــم ابــدا.

علــى قــادة إيــران أن يفهمــوا أن العــراق وســوريا ولبنــان ليســوا 
»وكالء« لهــم. وحتــى حلفــاء إيــران هــم حلفائهــــا إلــى الــحــــد 

الــذي يحققــون فيــه مكاســب.

ــى  ــد األعلـ ال تؤخــذ الثــورة االيرانيــة أو مفهومهــا مــن المرشـ
على محمـــل الجـــد، والعلوييــــن ليـــسوا شيعــــة بكــــل ما تحمله 

الكلمــة مــن معنــى.
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علــى الرغــم مــن شــكوك الســعودية ودول الخليــج العربيــة 
حــول الواليــات المتحــدة، يفهــم االيرانييــن ان العقوبــات كلهــا 
حقيقيــة جــدا، وكانــت ضغــوط الواليــات المتحــدة والــدول 
الكبــرى للحــد مــن واردات األســلحة االيرانيــة هــي فعالــة؛ 
الجــو  فــي  الســاحقة  الهيمنــة  تمتلــك  المتحــدة  والواليــات 
والبحــر، والقــوة الصاروخيــة، بدعــم مــن الحلفــاء الرئيســيين 

مثــل بريطانيــا وفرنســا.

ـ التـهديد في المرتبة الثالثة، مخاطر الحرب الغير متماثلة 
والتقليدية و)االقتراب من الخليج(:

المجموعــة الثالثــة مــن التهديــدات التــي تشــكل التوتــرات 
الخليــج  ودول  الســعودية  العربيــة  والمملكــة   - إيــران  بيــن 
العربيــة األخــرى - هــو التراكــم الثابــت لقــدرات الحــرب غيــر 
المتماثلــة إليــران فــي الخليــج، حــول مضيــق هرمــز وخليــج 
عمــان. ايــران التــي تكــرر بشــكل مطــرد تـهديداتـــها باســتخدام 
تفوقهــا فــي حــرب األلغــام والقــوارب والهجــوم الصاروخــي، اذ 
تـــهدد القــوات البحريــة الحــرس الثــوري اإليرانــي بالغواصــات 
األراض  مــن  تطلــق  التــي  والصواريــخ  البحريــة،  والــزوارق 

والجــو المضــادة للســفن بــــــ »إغــالق الخليــج«.

قدمــت إيــران أول هــذه التهديــدات علنــا فــي يونيــو 2008، 
الثــوري  الحــرس  قائــد  جعفــري،  علــي  محمــد  بتـــهديد 
اإليرانــي، عندمــا اعلــن ان بــالده ســتغلق مضيــق هرمــز إذا مــا 
ــات المتحــدة. صعــدت  ــل إســرائيل أو الوالي هوجمــت مــن قب
هــذه التـــهديدات بشــكل متكــرر فــي عــام 2012، وزادت بشــكل 
مطــرد مــن النشــاط والتهديــدات بعــد عــام 2008 الظهــار 
مــدى جديــة تهديدهــا الــذي يمكــن أن يكــون - جنبــا إلــى 
جنــب مــع إنشــاء قواعــد جديــدة ومرافــق علــى طــول الســاحل 
بأكملــه فــي منطقــة الخليــج علــى الجــزر اإليرانيــة الرئيســية، 
وزيــادة فــي القــدرة علــى نشــر قــوات شــرق المضيــق وخليــج 

عمــان.

كمــا قدمــت ايــران تدريبــات او )منــاورات( مــرة أخــرى فــي 
ينايــر كانــون الثانــي، شــباط ونيســان، ويوليــو عــام 2013، 
خلقــت إيــران قــدرات عســكرية حقيقيــة جــدا وتــدار علــى 
نحــو منتظــم. الشــيء رمــزي عــن هــذه األنشــطة اإليرانيــة، 
وبينمــا يمكــن للواليــات المتحــدة والمملكــة العربيــة الســعودية، 
ودول الخليــج العربيــة األخــرى مواجهــة الجهــود اإليرانيــة، 
اال ان هــذا يمكــن أن يســتغرق فتــرة تصــل الــى عــدة أســابيع 
ــج  ــح الخلي ــة إلعــادة فت ــه الكفاي ــة بمــا في ــود فعال ــم جه لتقدي

تحــت أســوأ الظــروف.

لقــد كان لتراكــم القــوة اإليرانيــة بهــذا الشــكل الخطــورة بمــا 
فيــه الكفايــة بالنســبة للواليــات المتحــدة الجــراء منــاورات 
دوليــة رئيســية لمواجهــة حــرب لأللغــام، والعمــل مــع المملكــة 
العربيــة الســعودية ودول الخليــج العربيــة األخــرى لتحســين 
قدرتهــا علــى الدفــاع عــن الســواحل ومرافقهــا فــي منطقــة 
الخليــج، نشــر مزيــد مــن حــرب األلغــام وزوارق الدوريــة، نشــر 
ســفن قيــادة القــوات الخاصــة وقاعــدة فــي منطقــة الخليــج، 
وضــع وبــدء تنفيــذ خطــط إلعــادة هيكلــة القــدرات الجويــة 
فــي  المتحــدة  للواليــات  الخامــس  والصاروخيــة لالســطول 

ــة. المنطق

ــات المتحــدة  ــى تفســير لمــاذا انفقــت الوالي هــذا يســاعد عل
ميزانيــة تبلــغ قيمتهــا نحــو 50،4 $ مــن شــحنات األســلحة 
الجديــدة بيــن عامــي 2004 و 2011 - مــن مجمــوع عقــود 
تســليح مــع دول الخليــج العربــي بلغــت 78.4 مليــار دوالر، 
مــن  مليــار دوالر  مــن 70  أكثــر  اآلن  لديهــا  ولمــاذا أصبــح 
الطلبيــات الجديــدة فــي التســليم - معظمهــا للمملكــة العربيــة 
مــن  وغيرهــم  المتحــدة،  العربيــة  واإلمــارات  الســعودية 
دول الخليــج العربيــة التــي اشــترت مقاتــالت اكثــر تقدمــا، 
منظومــات ارضيــة للدفــاع الجــوي وقــدرات الحــرب البحريــة 

ــم. ــي العال ف

ـ التـهديد في المرتبة الرابعة: الصواريخ وحرب الجو- بحر:

تكمــن المجموعــة الرابعــة مــن التـــهديدات التــي تفصــل إيــران 
عــن المملكــة العربيــة الســعودية ودول الخليــج العربيــة فــي 
تغييــر ميــزان القــوى الصاروخيــة اإليرانيــة مقابــل الدفاعــات 
الصاروخيــة للواليــات المتحــدة ودول الخليــج العربيــة وقــوى 
ــى  ــة حت ــاء األســلحة النووي ــران بن البحــر - جــو. ال تنتظــر اي
تعمــل تراكــم مطــرد لقــوات الصواريــخ الباليســتية أالكبــر التــي 
يمكنـــها مهاجمــة أهــداف فــي جميــع أنحــاء الخليــج. بينمــا قــد 
تقلــق إســرائيل مــن أنظمــة الصواريــخ بعيــدة المــدى اإليرانيــة 
مثــل شــهاب 3، والواليــات المتحــدة قــد تقلــق بشــأن المخاطــر 
علــى المــدى الطويــل مــن بعــض أشــكال القــدرة الصاروخيــة 
اإليرانيــة التــي قــد تضــرب اهــداف فــي عمــق أوروبــا أو قــد 
تصــل الواليــات المتحــدة. تواجــه المملكــة العربيــة الســعودية 
بفعــل  جديــة  أكثــر  تهديــدات  بالفعــل  االن  الخليــج  دول  و 

الصواريــخ االكثــر اختالفــا عــن الســابق.

متوســطة  الــى  قصيــرة  البالســتية  الصواريــخ  مــن  العديــد 
المــدى والتــي تملكهــا ايــران يمكــن اســتخدامها لضــرب أي 
هــدف فــي منطقــة الخليــج. ويمكن اســتخدام بعــض الصواريخ 
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المدفعيــة لضــرب اهــداف فــي الخليــج هــي أالقــرب إلــى 
إيــران. التقديــرات غيــر الســرية لالعــداد والقــدرات باألرقــام 
غيــر مؤكــدة جــدا، كمــا هــو الحــال بخصــوص مســتوى الدقــة 
فــي القــدرة علــى الضربــة وهــل ان قدرتـــها كبيــرة بمــا يكفــي 
أو »نحتــاج وابــال« مــن هــذه األســلحة الجــل إلحــاق أضــرار 
مجــرد  تكــون  ان  مــن  بــدال  الرئيســية  باألهــداف  جســيمة 
أســلحة الثــارة الرعــب و تدميــر المبــان وقتــل المدنييــن بشــكل 

ــا. عشــوائيا تقريب

هنــا يكمــن الســبب فــي ان جميــع دول الخليــج العربيــة قــد 
ــدرس  ــوت وت ــخ باتري اشــترت إصــدارات محســنة مــن صواري
تقدمــا  األكثــر  الصاروخيــة  للدفاعــات  المتاحــة  الخيــارات 
مثــل )ثاد(و)ســتاندارد(. ذلــك هــو الســبب فــي أن الواليــات 
ــدة للدفــاع  المتحــدة تنشــر الســفن التــي تحمــل اســلحة جدي

الصاروخــي فــي الخليــج وشــرق المتوســط.

تســعى إيــران أيضــا إلــى ابتــكار أنظمــة أكثــر دقــة التــي يمكنهــا 
مــن خاللهــا أن تهاجــم البنيــة التحتيــة واالهــداف الحيويــة فــي 
الجانــب العربــي للخليــج. انهــا تطــور صواريــخ كــروز وطائــرات 
مســلحة بــدون طيــار. كمــا أنهــا تعمــل علــى تطويــر الصواريــخ 
المــدى  بعيــدة  طيــار  بــدون  والطائــرات  للســفن  المضــادة 
وغيرهــا مــن النظــم الستـــهداف خصومهــا. باالضافــة الــى ان 
تـــهديد الصواريــخ اإليرانيــة الخاصــة بالقــدرة البحريــة اليران 
تتمثــل فــي اســتخدام زوارق صغيــرة والغواصــات، ومجموعــة 

متنوعــة مــن األلغــام العاديــة و«الذكيــة«.

هــذا هــو الســبب وراء مــزج القــوة البحريــة والجويــة الضاربــة 
وفــق  العربيــة  الخليــج  ودول  المتحــدة  الواليــات  مــن  لــكل 
ــهديد النــووي اإليرانــي،  مفهــوم جديــد بغــض النظــر عــن التـ
ــة مــن  ــج العربي ــق الســعودية ودول الخلي وهــو ســبب آخــر لقل
عمــق التــزام الواليــات المتحــدة للدفــاع عنـــهم واصبــح قضيــة 

ــة. حرجــة للغاي

بــه،  موثــوق  حليــف  هــي  المتحــدة  الواليــات  بقــت  طالمــا 
إيــران قــد تكــون أي شــيء باســتثناء »المهيمــن علــى الخليــج«. 
ليــس لديهــا أي طائــرات قتاليــة متقدمــة حقــا فــي المخــزون 
االســتراتيجي - ســوى عــدد محــدود مــن اإلصــدارات الســابقة 
 4S-F 14 وS-24S، F-SU مــن طــراز ميــج 29، وكذلــك
مــن حقبــة الشــاه. نظــم الدفــاع الجــوي البريــة تتكــون بشــكل 
اساســي مــن اســلحة هــوك االمريكيــة ارض - جــو الــذي يعــود 
لحقبــة الشــاه، ونظــم تكنولوجيــة روســية وصينيــة اخــرى - مــا 

TOR- عــدا عــدد قليــل جــدا مــن صواريــخ قصيــرة المــدى
MS تعــود إلــى حــرب فيتنــام.

العربيــة  واإلمــارات  الســعودية  العربيــة  المملكــة  مــن  لــكل 
 ،F16 و F15 المتحــدة طائــرات مقاتلــة أكثــر تقدمــا مثــل
واخــرى مــن طــراز تايفــون بأعــداد أكبــر مــن إيــران. فــي 
حيــن ان ال الســعودية وال اإلمــارات العربيــة المتحــدة يؤكــد 
حقيقــة امتالكهمــا مــن هــذه الطائــرات، وكالهمــا يشــترون 
ــهم اســتخدامها  أنظمــة ضربــات موجهــة بعيــدة المــدى يمكنـ
ضــد إيــران. الواليــات المتحــدة لديهــا ليــس فقــط حامــالت 
فــي  البريــة  و  الجويــة  القــوات  قاعــدة  ولكــن  للطائــرات، 
الكويــت، والبحريــن، واإلمــارات العربيــة المتحــدة ويمكنهــا 
الوصــول إلــى المرافــق البريطانيــة فــي قاعــدة دييغو غارســيا. 
اذ يمكنهــا نشــر أعــداد أكبــر مــن طائــرات الشــبح والدفاعــات 
ــن  ــق م ــي تطل ــا و الت ــر تقدم ــروز أالكث ــخ ك و أســلحة وصواري

البحــر.

للواليــات المتحــدة أيضــا تقــدم هائــل من حيــث النظم البحرية 
الحديثــة، وأنظمــة القيــادة والســيطرة الرئيســية، علــى الجــو 
والفضــاء تدعمهــا نظــم االســتخبارات والمراقبــة واالســتطالع 
الموجــودة. يمكــن أن تضــرب - وتنســيق الضربــات - ضــد 
إيــران وكذلــك اســتخدامها للدفــاع والــردع بطــرق ال توجــد 
دولــة أخــرى يمكــن أن تفعلــه. عــالوة علــى ذلــك، قــدرات 
الواليــات المتحــدة هــذه، واالتفاقــات الثنائيــة مــع المملكــة 
العربيــة الســعودية ودول الخليــج العربيــة األخــرى، والمناورات 
والمنتظمــة  منهــا  الثنائيــة  الخليــج  نطــاق  علــى  تتــم  التــي 
التعويــض  المتحــدة  للواليــات  تســمح  التدريبــي،  والنشــاط 
إلــى حــد كبيــر عــن حقيقــة ان دول مجلــس التعــاون الخليجــي 
محــدودة القــدرات ومــا يملكــه يعتبــر شــكلي، وبالتالــي يمكــن 

ــة. ــج العربي ــال مــع قــوات دول الخلي التنســيق الفع

ــات المتحــدة و الســعودية و دول  ــوات الوالي ــج مــن ق ــه مزي ان
الخليــج العربيــة، بدعــم مــن بريطانيــا وفرنســا - التــي تعــوض 
تفــوق القــوات اإليرانيــة والصواريــخ، يعــزز الــردع والدفــاع فــي 
ــي  ــوة اســتقرار رئيســية. ف ــة ق ــج، ويعمــل بمثاب ــة الخلي منطق
ــات  ــدون الوالي ــزال حــدود قــدرة العــرب ب الوقــت نفســه، ال ت
المتحدة حرجة. تشــكل التـــهديدات اإليرانية حقيقة بالنســبة 
ــها العــرب، ومــرة   أخــرى  ــة الســعودية وجيرانـ للمملكــة العربي
تســاعد فــي خلــق مخــاوف ســعودية و عربيــة عميقــة حــول 

مصداقيــة واســتمرار دور الواليــات المتحــدة فــي الخليــج.

ـ التـهديد في المرتبة الخامسة، سباق التسلح النووي:
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حقيقــة أن المملكــة العربيــة الســعودية ودول الخليــج العربيــة 
األخــرى ال تعطــي األولويــة للتـــهديد النــووي مــن ايــران وال 
تحســبه ضمــن التـــهديدات المباشــرة، ال يعنــي أنهــا ال تعتــرف 
أنــه ال يعنــي أنهــا ال تشــارك الواليــات  أنــه حقيقــي، كمــا 
المتحــدة قلقهــا مــن أهميــة تجنــب حــدوث االختــراق النــووي 
اإليرانــي الــذي هــو ضمــن التركيــز الحالــي لمباحثــات )1+5(.

دفعــت األصــوات الســعودية المؤثــرة اليجــاد منطقــة خاليــة 
فــي  األوســط.  الشــرق  فــي  الشــامل  الدمــار  أســلحة  مــن 
نفــس الوقــت، المملكــة العربيــة الســعودية تــدرس الخيــارات 

العســكرية الخاصــة بهــا.

قــوات  اســتيراد  مــن  الســعودية  العربيــة  المملكــة  رفعــت 
ــه.  ــة وتوســعت بمناطــق إطالق ــخ الباليســتية الصيني الصواري
وقــال مفتــاح المفكريــن االســتراتيجيين فــي الســعودية األميــر 
ــووي،  ــار الن تركــي الفيصــل أن الســعوديين يفكــرون فــي الخي
األســلحة  تبيــع  قــد  باكســتان  أن  المحلليــن  بعــض  ويعتقــد 

النوويــة للمملكــة العربيــة الســعودية.

التفــاوض.  مــن  أكثــر  هــو  بمــا  المتحــدة  الواليــات  قامــت 
ــه  ــارات العســكرية لتوجي ــح الخي ــررت بشــكل مطــرد ترجي وك
ضربــات وقائيــة. ثــم بــدأت وزيــرة الخارجيــة هيــالري كلينتــون 
مناقشــة إعطــاء دول الخليــج العربــي نفــس النــوع مــن معــدات 
الــردع النــووي التــي عرضتـــها الواليــات المتحــدة مــرة ألوروبــا 
فــي عــام 2008، وقــدم هــذا العــرض بشــكل علنــي فــي البــث 
اإلذاعــي الذاعــه NPR فــي 29 أغســطس 2009. كمــا أكــدت 
الواليــات المتحــدة مــرارا انـــها لــن تتســامح مــع نشــر األســلحة 
العســكرية  الخيــارات  لذلــك  ووضعــت  اإليرانيــة  النوويــة 
وتوجيــه ضربــات وقائيــة - وتأكــد التخطيــط لذلــك بشــكل 
غيــر رســمي مــن قبــل الضبــاط االمريكييــن العامليــن فــي 

هيئــة األركان المشــتركة األمريكيــة.

خططــت إســرائيل بشــكل واضــح وتدربــت علــى أشــكال أكثــر 
مــن محــدودة لصــد الضربــات الوقائيــة. األهــم مــن ذلــك، انهــا 
و منــذ فتــرة طويلــة تشــارك فــي ســباق تســلح نــووي وقائــي مــع 
ــة  ــة العربي ــل المملك ــة مث ــران ودول عربي ــران، و كال مــن إي إي
الســعودية علــى علــم تــام بــه. رفعــت إســرائيل مــن مديــات 
صواريخهــا البالســتية فــي أواخــر الثمانينــات، وكان ان حققــت 
مســتوى الفــت مــن الوصــول إلــى التقنيــة الفرنســية لالنشــطار 
وتصميــم األســلحة النوويــة الحراريــة وبيانــات االختبــار قبــل 
ان يقطــع ديغــول عالنيــة عالقــات بــالده مــع اســرائيل فــي 
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فــي الوقــت نفســه، هنــاك أســباب تقــف وراء شــكوك المملكــة 
المتحــدة  الواليــات  التـــزام  بخصــوص  الســعودية  العربيــة 
الحاليــة والمســتقبلية للدفــاع عــن الخليــج ودعــم المملكــة 
العربيــة الســعودية ودول الخليــج العربيــة، ومســتقبل محادثات 
نــووي مجــدي حقــا.  والوصــول التفــاق  ايــران  مــع  الغــرب 
تشــعر المملكــة العربيــة الســعودية بقلــق عميــق إزاء احتمــال 
نشــر إيــران فعــال قــوة نوويــة يمكــن أن تقــوض مصداقيــة كل 
مــن قــوات الــردع االمريكيــة والخليجيــة فــي المنطقــة مــع 
االســتعداد الســتخدامها فــي الواقــع. لــم تســاعد النــداءات 
األخيــرة فــي مجلــس الشــوري االســالمي االيرانــي لتخصيــب 
60٪ إذا زادت الواليــات المتحــدة مــن العقوبــات علــى ايــران 
لتهدئــة المخــاوف الســعودية، وال تكــون كل الشــكوك المحيطة 
المحــاكاة  واختبــارات  اإليرانيــة  األســلحة  تطويــر  بأنشــطة 

ــل )بارشــين(. ــم فــي مــكان مث ممكــن ان تت

مــن وجهــة نظــر الســعودية، برامــج ايــران النوويــة ليســت 
ممارســة فــي وضــع معيــن أو مكانــة مــا. فهــي ليســت مســألة 
الوصــول إلــى العتبــة النوويــة. فهــي مســألة امتــالك ايــران 
فعــال القــدرة التــي يمكــن أن تبــدأ مــع إطالقــات نوويــة حقيقية 
قــادرة علــى التحذيــر أو االطــالق بقــدرات هجوميــة، واختبــار 
مصداقيــة الضمانــات األمنيــة األميركيــة واســتعداد العــرب 
ــة،  ــة االيراني ــخ التقليدي ــض عــن حــدود الصواري ــل، تعوي للعم
وتعويــض الســعودية ودول الخليــج العربيــة، واختبــار قــدرة 
الواليــات المتحــدة األمريكيــة الهائلــة فــي تقديــم المســاعدات 

الســيما فــي مجــال القــوة البحريــة.

ــة  ــهديدات النووي ــى التـ ــإن اإلشــارات إل ــك، ف ــى ذل عــالوة عل
الحقيقيــة هــو فرضيــة بعيــدة بالنســبة الــى المملكــة العربيــة 
الســعودية ودول الخليــج العربيــة مقارنــة باســرائيل، قــد تكــون 
ــر مــن الســكان ولهــا اهــداف  ــة ذات عــدد صغي إســرائيل دول
رئيســية، ولكــن اســرائيل لديهــا القــدرة علــى إطــالق رؤوس 
حربيــة نوويــة حراريــة ضــد كل مدينــة إيرانيــة وتنتــج ضــررا 

كبيــرا فــي ايــران.

مــا اســماه برنــارد بــرودي »تــوازن الرعــب غيــر المحتشــم« 
ــر  ــة جــدا وتثي ــة أخــرى حقيقي ــج هــو قضي فــي منطقــة الخلي
ــة الســعودية، وتســبب  ــة العربي ــران والمملك ــن إي االنقســام بي
القلــق العميــق حــول حقيقيــة مــا ســيكون عليــه اتفــاق الغــرب 
مــع إيــران، وقــوة التحالفــات مــع الواليــات المتحــدة. فــي 
الواقــع أي مــن هــذه القــدرة اإليرانيــة المحتملــة ســوف تحتــاج 
علــى األقــل عــدة ســنوات حتــى تتحقق. ال يعني أن التـــهديدات 
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النوويــة ليســت قضيــة مهمــة وهــي جــزء حقيقــي مــن التوتــرات 
بيــن إيــران والمملكــة العربيــة الســعودية.

ـ التطلع نحو المستقبل:

ال توجــد طــرق ســهلة للتعامــل مــع أي مــن القــوى الرئيســية 
ــهدد  التــي تقســم اآلن إيــران والمملكــة العربيــة الســعودية وتـ
بالنســبة  للغايــة  حرجــة  منطقــة  فــي  واألمــن  االســتقرار 
لالقتصــاد العالمــي. فمــن الســهل جــدا أن »اعتقــال المشــتبه 
بهــم المعتاديــن« والدعــوة إلــى مؤتمــرات األمــن اإلقليمــي و 
البحــث فــي الحلــول، والخــوض فــي مفاوضــات الحــد مــن 
الحــوار  مــن  والمزيــد  الصلــة،  ذات  والمعاهــدات  التســلح 
وتدابيــر بنــاء الثقــة فــي حســن نوايــا جميــع األطــراف المعنيــة، 
ــم  ــود العال ــي جه ــل ملحــوظ ف ــدم قلي ــد أدى تق ــك، فق ــع ذل م
ــى اآلن، ومــرة أخــرى  فــي حــل النزاعــات بشــكل حقيقــي حت
هنــاك الكثيــر مــن المتغيــرات األساســية، أن هــذه هــي لعبــة 
ــث ال توجــد قواعــد وال حــدود  ــاد حي ــة االبع الشــطرنج ثالثي

واضحــة لعــدد مــن الالعبيــن.

التقليــل مــن شأنـــها. فمحادثــات  بعــض األشــياء ال يمكــن 
5+1 تعــد اتفــاق ناجــح حقــا مــع إيــران يمكــن أن يكــون لــه 
تأثيــر قــوي فــي القضــاء علــى التـــهديد األكثــر خطــورة ضمــن 
تاكيــد  أن  المنطقــة.  فــي  البعيــد  الــى  المتوســط  المــدى 
الواليــات المتحــدة األمريكيــة وغيرهــا مــن الــدول الغربيــة 
ضمــن محادثــات 5+1 علــى االصــرار علــى التحقــق مــن جهــود 
األســلحة النوويــة اإليرانيــة او القضــاء عليـــها، يمكــن ان تقطــع 
شــوطا طويــال نحــو تحقيــق االســتقرار العســكري، تمامــا كمــا 
يمكــن وضــع حــدا للعقوبــات وإقامــة عالقــات طبيعيــة بيــن 
الــدول الغربيــة وإيــران، مــن شــأنه أن يخفــف إلــى حــد كبيــر 
المخــاوف اإليرانيــة. وهــذا يســتغرق عامــا علــى األقــل، وإنمــا 

ــة. هــي البداي

الجهــود االمريكيــة لطمأنــة الســعودية وباقــي دول الخليــج 
العربيــة بانهــا لــن تتحــول الــى ايــران، وتتعهــد بادامــة تحالفهــا 
العســكري معهــم، ســوف تكــون حساســة الي جهــود ســعودية 
و عربيــة للتعامــل مــع ايــران وتجنــب الجهــود العربيــة لحيــازة 
اســلحة نوويــة. بــدأت الواليــات المتحــدة هكــذا جهــود عندمــا 
زار وزيــر الدفــاع االمريكــي الجنــرال )تشــاك هاغــل( الخليــج 
مطلــع ديســمبر 2013، وخطابــه فــي الســابع مــن الشــهر نفســه 

فــي )حــوار المنامــة(.

كمــا أشــار الوزيــر هاغــل، زادت الواليــات المتحــدة علــى ارض 
الواقــع مــن وجودهــا الفاعــل فــي الــدول العربيــة عــام 2012، 
وســوف تســلمهم بمــا يعــادل 70 مليــار دوالر اســلحة متقدمــة، 
ــا  ــة تشــير انه ــة االمريكي ــق الدفاعي وان ســتراتيجيتها والوثائ
ســوف تحيــط الشــرق االوســط بنفــس أولويــة آســيا. وتحتــاج 
ــاون مــع  ــا والتع ــب وضعه ــى اعــادة ترتي ــات المتحــدة ال الوالي

بريطانيــا وفرنســا.

تحتــاج الواليــات المتحــدة وأوروبــا أيضــا الــى تعديل نظرتـــهما 
بخصــوص رؤيــة االضطرابــات السياســية اإلقليميــة علــى انهــا 
ــم الديمقراطيــة الغربيــة،  تمهــد بشــكل موجــز النتصــار القي
والتركيــز علــى أثرهــا الحقيقــي للعالــم والبشــرية فضــال عــن 
أنهــا تشــكل تهديــدا للــكل. هــذا ال يعنــي قبــول القمــع فــي هــذه 
ــي  ــه ال يعن ــي، لكن ــورط اإليران ــم الت ــول بتضخي ــدول أو القب ال
التخلــي عــن أمــن واســتقرار الــدول الحليفــة ومنحهــا األولويــة 
ــول حقيقــة أن الحاجــة لســنوات  ــي قب ــي تســتحقها. و يعن الت
مــن الجهــد مــع الــدول غيــر المســتقرة وتغييــر األنظمــة فيهــا. 
و يعنــي ايضــا التعامــل مــع العواقــب اإلنســانية المترتبــة علــى 
مــا يحــدث، وفهــم علــى نحــو عميــق خطــر الصراعــات الدينيــة 

فــي اإلســالم والــذي يشــكله التطــرف الدينــي العنيــف.

أخيــراً، هنــاك حاجــة لــكل االطــراف لبــدء جهــود إليجــاد شــكل 
ــة  ــل للتفــاوض ذي مصداقي ــي القاب ــكل األمن مــن أشــكال الهي
فــي الخليــج يمكــن أن يخفــف مــن ســباق التســلح الحالــي. 
ــة،  ــدء بمفاوضــات جدي ــل الب ــر ســنوات قب ــد يســتغرق االم ق
المفاوضــات  أشــكال  مــن  شــكل  إلــى  هنــاك حاجــة  ولكــن 
العربيــة  والمملكــة  إيــران  بيــن  الثقــة  مــن  المزيــد  النتــاج 
الســعودية ودول عربيــة أخــرى، وتخفيــف االعتمــاد العربــي 
بشــكل تدريجــي علــى الواليــات المتحــدة االمريكيــة والوجــود 
اي مخــاوف عربيــة  دون خلــق  مــن  الخليــج  فــي  األوروبــي 
جديــدة أو تمكيــن إيــران. هــذا قــد يســتغرق عشــر ســنوات فــي 
ظــل الظــروف العالميــة الراهنــة، وتحقيــق اتفــاق بيــن الــدول 
الخمــس و إيــران هــو شــرط مســبق وضــروري اليجــاد بدايــة 
ذات مغــزى، انــه، مــع ذلــك، الهــدف االســتراتيجي الوحيــد 

ــه ضمــان األمــن الدائــم واالســتقرار.    ــذي يمكن ال

ـ المصدر: 

https://csis.org/publication/saudi-arabia-
iran-and-clash-within-civilization
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المقدمة

تشترك الجريمة اإلرهابية مع عدد من المفاهيم 
القانونية والسياسية وال سيما الجريمة السياسية 

والكفاح المسلح وأعمال المقاومة وحرب العصابات 
الخ، في عدد من العناصر، مما أوقع الكثير من الخلط 

في هذه المفاهيم لصعوبة التمييز فيما بينها، 
مما فتح الباب على مصراعيه لتفسيرات وأوصاف 

مختلفة ومتناقضة لفعل واحد، فكل يفسر الفعل وفقا 
لمصلحته السياسية، فسادت على نطاق واسع سياسة 

ازدواجية المعايير أو ما يطلق عليها سياسة الكيل 
بمكيالين وخاصة على المستوى الدولي، فعلى سبيل 
المثال تم توصيف أعمال إرهابية قامت بها إسرائيل 

على إنها أعمال دفاع عن النفس. في حين تم توصيف 
أعمال مقاومة قام بها الشعب الفلسطيني ضد 
 االحتالل اإلسرائيلي على إنها أعمال إرهابية.

التمييز بين الجريمة اإلرهابية 

والجريمة السياسية
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إسماعيل علوان التميمي

ــي معظــم  ــة ف ــة اإلرهابي الشــك أن االنتشــار الواســع للجريم
مــن  الحــادي عشــر  بعــد هجمــات  العالــم وخاصــة  أرجــاء 
ســبتمبر فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة ومــا ترتــب عليهــا 
مــن ردود فعــل وإجــراءات قامــت بهــا هــذه الدولــة كان مــن 
تحظــى  أن  إلــى  أدى  والعــراق،  أفغانســتان  احتــالل  بينهــا 
الجريمــة اإلرهابيــة بالمزيــد مــن االهتمــام مــن قبــل الهيئــات 
التشــريعية والهيئــات القضائيــة وفقهــاء القانــون الجنائــي على 
الصعيديــن الداخلــي والدولــي، فصــدرت تشــريعات خاصــة 
لمواجهــة اإلرهــاب فــي العديــد مــن دول العالــم بســبب عــدم 
كفايــة النصــوص العقابيــة الــواردة فــي القوانيــن الجنائيــة 
ــدان لمواجهــة هــذا الخطــر المتعاظــم. العامــة فــي هــذه البل

اســتنادا الــى فتــاوى تكفيريــة عابــرة للقــارات تعــرض الشــعب 
موجــة  إلــى  يتعــرض  ومــازال   2004 عــام  منــذ  العراقــي 
إرهابيــة عاتيــة كان ضحيتهــا مئــات األلــوف مــن العراقييــن 
األبريــاء نســاء ورجــاال وشــيوخا وأطفــاال اســتهدفت المــدارس 
والمستشــفيات واألحيــاء الســكنية والمطاعــم والمقاهــي ودور 
العبــادة التــي يتجمــع فيهــا المواطنــون أدخلــت الرعــب والفــزع 
لــدى جميــع أفــراد الشــعب بــدون تمييــز، ممــا اســتوجب تدخــل 
فــي  اإلرهــاب  بمكافحــة  خــاص  قانــون  إلصــدار  المشــرع 
العــراق وكذلــك صــدور قانــون لمكافحــة اإلرهــاب فــي إقليــم 

كردســتان، حــاول المشــرع ان يميــز هــذه الجريمــة عــن غيرهــا 
مــن الجرائــم المقاربــة لهــا مــن خــالل تحديــد عناصــر هــذه 
الجريمــة فــي متــن القانــون تمييــزا لهــا عــن الجرائــم األخــرى 

وال ســيما الجريمــة السياســية.

مــن هنــا وجدنــا مــن المفيــد إن نبحث أوجه الشــبه واالختالف 
ثالثــة  فــي  السياســية  والجريمــة  اإلرهابيــة  الجريمــة  بيــن 
مباحــث خصصنــا المبحــث األول للجريمة اإلرهابية وقســمناه 
الجريمــة  عرفنــا  األول  المطلــب  فــي  مطالــب  ثالثــة  إلــى 
اإلرهابيــة مــع نبــذة تاريخيــة موجــزة وفــي المطلــب الثانــي 
بحثنــا أركان الجريمــة اإلرهابيــة خصصنــا الفــرع األول للفعــل 
الجرمــي والفــرع الثانــي للنتيجــة اإلجراميــة للفعــل والفــرع 
الثالــث للعالقــة الســببية بيــن الفعــل الجرمــي والنتيجــة والفرع 
ــي  ــل الجرم ــا الفع ــدف له ــي يه ــة الت ــات اإلرهابي ــع للغاي الراب
ــة فــي بعــض  ــا الجريمــة اإلرهابي ــث بحثن ــب الثال وفــي المطل
التشــريعات العربيــة المقارنــة. فــي المبحــث الثانــي تناولنــا 
الجريمــة السياســية فــي عــدة مطالــب خصصنــا المطلــب 
األول لتعريــف الجريمــة السياســية مــع نبــذة تاريخيــة وفــي 
ــي عــدة  ــة السياســية ف ــا أركان الجريم ــي بحثن ــب الثان المطل
ــا الفــرع األول للفعــل الجرمــي والفــرع الثانــي  فــروع خصصن
للنتيجــة اإلجراميــة للفعــل أمــا الفــرع الثالــث فقــد خصصنــاه 
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ــا  ــي والنتيجــة وخصصن ــل الجرم للعالقــة الســببية بيــن الفع
الفــرع الرابــع لتحقيــق الغايــات السياســية التــي تهــدف إليهــا 
الجريمــة وفــي المطلــب الثالــث بحثنــا الجريمــة السياســية في 
بعــض التشــريعات العربيــة المقارنــة. أمــا فــي المبحــث الثالــث 
واألخيــر بحثنــا فــي المطلــب األول أوجــه الشــبه بيــن الجريمــة 
اإلرهابيــة والجريمــة السياســية وفــي المطلــب الثانــي بحثنــا 
ــة  ــي الخاتم ــا ف ــم تناولن ــن، ث ــن الجريمتي ــالف بي أوجــه االخت

ــا إليهــا مقرونــة بالتوصيــات. النتائــج التــي توصلن

 المبحث األول// الجريمة اإلرهابية

المطلب األول: تعريف الجريمة اإلرهابية مع نبذة 
تاريخية عنها

تعريف اإلرهاب:
فــي الوقــت الــذي اتفقــت فيــه دول العالــم علــى الوقــوف بوجــه 
ــا  ــى تعريفــه تعريف ــذات الوقــت اختلفــت عل ــا ب اإلرهــاب فإنه
جامعــا مانعــا حيــث فشــلت منظمــة االمــم المتحــدة ولغايــة 
الوقــت الحاضــر فــي وضــع تعريــف محــدد لالرهــاب. ويعــود 
ــدول حــول تعريفــه فــكل  ــى اختــالف وجهــات نظــر ال ذلــك ال
طــرف ينظــر الــى االرهــاب مــن منظــاره الخــاص المبنــي علــى 
اســباب ايدولوجيــة وسياســية وهــذا مــا تجلــى مــن الخالفــات 
التــي نشــأت بيــن الــدول اثنــاء المناقشــات التــي دارت فــي 
لجنــة تعريــف االرهــاب الدولــي التــي انشــأتها االمــم المتحــدة 
ــة  ــت احداهــا مهم ــالث لجــان تول ــا ث ــق عنه عــام 1972 وانبث
وضــع تعريــف لالرهــاب الدولــي ومــا ان بــدات اللجنــة عملهــا 
حتــى ظهــرت الخالفــات بيــن الــدول المشــاركة حــول تعريــف 

االرهــاب ومضمونــه وتركــز الخــالف علــى نقطتيــن:

االولــى: هــي ضــرورة التفرقــة بيــن االرهــاب باعتبــاره عمــال 
ــر  ــة و تقري ــي ســبيل الحري ــاح ف ــن الكف ــا وبي ــا ومجرم محرم

ــاره عمــال مشــروعا. ــر بأعتب المصي

وارهــاب  االفــراد  ارهــاب  بيــن  التفرقــة  ضــرورة  الثانيــة: 
الدولــة فالــدول العربيــة ومعهــا دول عــدم االنحيــاز ركــزت 
علــى ارهــاب الدولــة فــي حيــن ركــزت الواليــات المتحــدة علــى 
فقدمــت  فقــط.  والمنظمــات  واالفــراد  االشــخاص  ارهــاب 
الواليــات المتحــدة مشــروع تعريــف يعتبــر ان )كل شــخص 
يقــوم بظــروف غيــر مشــروعة بقتــل شــخص اخــر او احــداث 
ــكاب  ــه او يحــاول ارت ــوم باختطاف ــه او يق ــي اخــر ل ضــرر بدن

هــذا الفعــل فانــه يرتكــب جريمــة ذات بعــد دولــي(.)1(

الفرع االول/ االرهاب لغة
جــاء فــي لســان العــرب فــي مــادة )رهــب( وأرهبــه ورهبــة 

وافزعــه اخافــه  واســترهبه. 

اما في القران الكريم فانها وردت بمعنيين.

االول: بمعنــى الخشــية وتقــوى اهلل ســبحانه وتعالــى )يــا بنــي 
اســرائيل اذكــروا نعمتــي التــي انعمــت عليكــم وأوفــوا بعهــدي 

اوفــي بعهدكــم وأيــاي فأرهبــون()2(

الثانــي: بمعنــى الرعــب والخــوف )واعــّدوا لهــم مــا اســتطعتم 
مــن قــوة ومــن ربــاط الخيــل ترهبــون بهــم عــدو اهلل وعدوكــم 

وآخريــن مــن دونهــم ال تعلمونهــم اهلل يعلمهــم()3(.

حديثــة  ككلمــة  ارهــاب  كلمــة  اللغــوي  المجمــع  اقــر  وقــد 
فــي اللغــة العربيــة وقــد اطلــق فــي معجمــه الوســيط علــى 
انــه وصــف يطلــق علــى الذيــن يســلكون ســبيل  االرهابيــن 

.)4( السياســية  اهدافهــم  لتحقيــق  واالرهــاب  العنــف 

الفرع الثاني/التعريف الفقهي لإلرهاب
حتــى االن لــم يتوصــل الفقــه الــى تعريــف مانــع وجامــع لجميــع 
ــى تعــدد االتجاهــات  ــك ال ــواع االرهــاب وصــوره ويرجــع ذل ان
السياســية التــي تتدخــل لوصــف الفعــل فمــا تعتبــره بعــض 
االتجاهــات السياســية عمــل ارهابــي تعتبــره اتجاهــات اخــرى 
عمــل تحــرري. ومــع ذلــك بذلــت جهــود كبيــرة ســواء مــن 
الفقهــاء او االكادمييــن او المنظمــات والمؤتمــرات الدوليــة.

ــف االرهــاب  ــة لتعري ــت مــن اهــم المحــاوالت الفقهي لقــد كان
ــذي  ــي ال ــون الجنائ ــد القان ــي هــو المؤتمــر االول لتوحي الدول
الفقهيــة  التعريفــات  هــذه  ومــن  اوســلو  مدينــة  فــي  انعقــد 
االجرامــي  العمــل  ســويتل)بانه  الفقيــه  ماذكــره  لالرهــاب 
المصحــوب بالرعــب او العنــف او الفــزع بقصــد تحقيــق هــدف 
ــة  ــن االرهــاب بنظــرة عام ــه ليمكي ــد عــّرف الفقي محــدد( وق
ــف(. ــاس بمســاهمة اعمــال عن ــف الن ــى تخوي ــه )يقــوم عل بان

ــات  ــي االتفاقي ــاب ف ــف االره ــث / تعري ــرع الثال الف
ــة الدولي

أ ـ تعريــف اتفاقيــة جنيــف 1937. عرفــت المــادة االولــى مــن 
ــي  ــان )اعمــال االرهــاب( تعن ــة ب ــا الثاني ــة فــي فقرته االتفاقي
)االعمــال االجراميــة الموجهــة ضــد دولــة تهــدف او تخطــط 
الــى احــداث حالــة مــن الرعــب فــي افــكار اشــخاص معينيــن 

او مجموعــة مــن النــاس او لــدى العامــة(.)5(
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ب ـ تعريــف المؤتمــر الثالــث لتوحيــد قانــون العقوبــات الــذي 
انعقــد تحــت اشــراف الجمعيــة الدوليــة لقانــون العقوبــات فــي 

بروكســل عــام 1930.

عــرف هــذا المؤتمــر االرهــاب الدولــي علــى انه )هو اســتخدام 
فعــل  الرتــكاب  اداة  ايحــاد  علــى  القــادرة  للوســائل  متعمــد 
يعــرض حيــاة االفــراد ايــا كان عددهــم وايــا كانــت جنســياتهم 
او جنســهم للخطــر والدمــار كمــا يهــدد صحتهــم وســالمتهم 
بصفــة عامــة كمــا يدمــر الممتلــكات الماديــة محدثــا خســائر 

فادحــة()6(.

ج. تعريــف لجنــة االرهــاب الدولــي التابعــة لالمــم المتحــدة 
عنــد وضعهــا مشــروع اتفاقية موحدة بشــأن اجــراءات مواجهة 
ــي  ــي عــام 1980 ذكــرت )يعــد االرهــاب الدول االرهــاب الدول
عمــال مــن اعمــال العنــف الخطيــرة او التهديــد بــه، يصــدر مــن 
فــرد او جماعــة ســواء كان يعمــل بمفــرده او باالشــتراك مــع 
افــراد اخريــن وموجــه ضــد اشــخاص او منظمــات او المواقــع 
الحكوميــة او الدبلوماســية او وســائل النقــل والمواصــالت او 
الجمهــور العــام دون تمييــز للــون او جنــس او جنســية بقصــد 
تهديــد هــوالء االشــخاص او التســبب فــي اصابتهــم او موتهــم 

او التســبب فــي الحــاق الخســارة بهــم()7(.

مفهــــوم اإلرهــــاب فــــي اإلتفاقيــــة العربيــــة: لقد نصت المادة 
األولــى مــن اإلتفاقيــة العربيــة لمكافحــة اإلرهــاب فــي بندهــا 
األول: علــى تعريــف اإلرهــاب بأنــه )كل فعــل مــن أعمال العنف 
أو التهديــد أيــا كانــت بواعثــه و أغراضــه، يقــع تنفيــذا لشــروع 
إجرامــي فــردي أو جماعــي، و يهــدف إلــى إلقــاء الرعــب بيــن 
ــإيذائهم، أو تعريــض حياتهــم أو أمنهــم  النــاس، أو ترويعهــم بـ
أو  المرافــق  بأحــد  أو  بالبيئــة  الضــرر  إلحــاق  أو  للخطــر، 
األمــالك العامــة أو الخاصــة، أو احتاللهــا أو اإلســتيالء عليهــا 

و تعريــض أحــد المــوارد الوطنيــة للخطــر(.

الفرع الرابع/نبذة تاريخية عن اإلرهاب
لــم تعــرف المجتمعــات القديمــة جريمــة اإلرهــاب بمفهومهــا 
ــا نجــد ان  الشــائع بالعصــر الحديــث وبالرغــم مــن ذلــك فإنن
الجريمــة لهــا جــذور ممتــدة عبــر التاريــخ اإلنســاني)8(. بــل انــه 
ولــد مــن والدة اإلنســان اول مــرة ومــا واقعــة قتــل قابيــل ألخيــه 

هابيــل اال دليــل علــى ذلــك)9(.

بــل ان ظاهــرة العنــف كانــت الســمة المميــزة للمجتمعــات 
البدائيــة ومجتمــع شــريعة الغــاب والبقــاء لالقــوى واســتمرت 
هــذه الظاهــرة وتنامــت بعــد ظهــور المجتمــع المدنــي المنظــم 

ــور  ــل ظه ــة قب ــاح الهكســوس لمصــر الفرعوني ــا فــي اجتي وله
الســيد المســيح )عليــه الســالم( خيــر مثــال علــى ذلــك)10(. 
ــام 1198 ق.م  ــة جريمــة االرهــاب فــي ع كمــا عــرف الفراعن
واطلقــوا عليهــا اســم جريمــة المرهبيــن حيــث كان هنــاك 
ــال الملــك رمســيس الثالــث عرفــت بمؤامــرة  محــاوالت الغتي

الحريــم الكبــرى)11(

وقــد عــرف اآلشــوريون اإلرهــاب فــي القــرن الســابع قبــل 
الميــالد حيــث اســتخدموا الوســائل االرهابيــة علــى نطــاق 

البرابــرة)12(. واســع ضــد اعدائهــم 

وقــد كانــت أقــدم منظمــة ارهابيــة عرفهــا التاريــخ هــي منظمــة 
منطقــة  فــي  المتطرفيــن  بعــض  شــكلها  التــي  الســيكاريون 
فلســطين فــي فتــرة 66/73 ق.م بعــد ان كان البابليــون قــد 

شــتتوهم عــام 586 ق.م )13(.

وفــي عصــر الرومــان كان مــن الصعــب التفرقــة بيــن اإلرهــاب 
لألمــة  عــدو  يعتبــر  المجــرم  حيــث  السياســية  والجرائــم 
العامــة  الجرائــم  ضمــن  تعــد  السياســية  الجرائــم  وكانــت 
ــدى  ــي يتع ــرة الت ــال الخطي ــي تشــمل األفع ــم الت وهــي الجرائ
ــل التآمــر مــع  ضررهــا األفــراد فتصيــب المجتمــع بأســره مث
أعــداء الوطــن وجرائــم المســاس بأمــن الدولــة وإثــارة الفتــن 

والقالقــل والتمــرد والثــورة علــى ســلطة الرئيــس )14(.

وعنــد اإلغريــق كانــت الجريمــة السياســية مرتبطــة بالمفهــوم 
الدينــي ولكــن هــذه النظــرة بــدأت تتغيــر بتطــور الحضــارة 
عــن  ينفصــل  السياســية  الجريمــة  مفهــوم  وبــدأ  اليونانيــة 
مفهــوم الجريمــة الدينيــة حيــث أصبحــت الجريمــة السياســية 
هــي الجريمــة الموجهــة إلــى الدولــة أو بنائهــا االجتماعــي أو 

ضــد ســيادة الشــعب)15(.

وفــي عصــر الجاهليــة قبــل صــدر اإلســالم كان يســود مجتمــع 
ظهــر  اإلســالم  ظهــور  وبعــد  والســيطرة  واإلرهــاب  العنــف 
اإلرهــاب القائــم علــى التطــرف الدينــي ويــرى بعــض الباحثيــن 
انــه يرجــع فــي تاريــخ اإلســالم إلــى حركــة الخــوارج التــي 
ــي شــهدها  ــن الحــركات المنشــقة الت ــد م ــا العدي ــث عنه انبع

التاريــخ اإلســالمي )16(.

وبحلــول القــرن الســادس للميــالد شــهد العالــم اإلرهــاب وهــو 
ينتقــل إلــى أعالــي البحــار حيــث أخــذت عصابــات خارجــة عــن 
القانــون ترتكــب هنــاك أعمــال القرصنــة والنهــب واعتقــال 
الســفن التجاريــة وتمــارس القرصنــة و ابتــزاز األمــوال وإرغــام 
الســلطات علــى تحقيــق مطالــب سياســية وقيــل بــان القرصــان 
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عــدو مشــترك للبشــرية كمــا اعتبــرت القرصنــة جريمــة ضــد 
قانــون الشــعوب)17(.

البطــش  صنــوف  أبشــع  الوســطى  القــرون  شــهدت  وقــد 
والعنــف متمثلــة فــي محاكــم التفتيــش التــي نصبهــا البابــاوات 
لالنتقــام مــن مخالفيهــم وكل مــن ال يديــن الــوالء للكنيســة 
البابويــة واســتمر هــذا العنــف واخــذ شــكال جماعيــا عنــد 
الثــورة الفرنســية عــام 1789م وســقوط لويــس الســادس عشــر 
والقضــاء علــى النظــام اإلقطاعــي، مــرت فرنســا بمرحلــة مــن 
ــدت مــن  ــي امت ــة الت ــة اليعقوبي ــد الجمهوري اإلرهــاب فــي عه

عــام 1792 إلــى 1794)18(.

المطلب الثاني // عناصر الجريمة اإلرهابية في 
قانون مكافحة اإلرهاب رقم 13 لسنة 2005

الفرع االول /الركن الشرعي
بالنســبة للركــن الشــرعي: أصبــح مــن القواعــد الثابتــة فــي 
ــص،  ــة اال بن ــة وال عقوب ــث ال جريم ــي الحدي التشــريع الجنائ
فالمشــرع وحــده هــو مــن يملــك بيــان األفعــال المعاقــب عليهــا 
وتحديــد العقوبــات التــي توقــع علــى مرتكبيهــا ومقتضــى ذلــك 
ان جميــع القواعــد والنصــوص التــي تتنــاول التجريــم والعقــاب 
ــة)19(  ــع الســلطة التشــريعية فــي الدول ــزم ان تكــون مــن صن يل
إن وصــف أي فعــل بأنــه جريمــة إرهابيــة البــد مــن النــص 
علــى تجريمــه بموجــب قانــون أو قــرار لــه قــوة القانــون وهــذا 
مــا يســمى بمبــدأ المشــروعية أو قاعــدة الجريمــة وال عقوبــة 
اال بنــص القانــون الجزائــي يشــمل قانــون العقوبــات والقوانيــن 
المكملــة لــه والقوانيــن الجزائيــة الخاصــة. وبالتالــي يحــدد 
فــي كل نــص الشــروط التــي يتطلبهــا فــي الفعــل كــي يخضــع 
ــر المشــروعة ويحــدد  ــة غي ــه الصف ــص ويســتمد من ــذا الن له
العقوبــة المقــررة لهــذا الفعــل، لــذا فــان القاضــي ال يســتطيع 
أن يعــد فعــاًل معينــاً جريمــة إال إذا وجــد نصــاً يجــرم هــذا 
الفعــل، فــإذا لــم يجــد مثــل هــذا النــص فــال ســبيل إلــى عــد 
الفعــل جريمــة، ولــو اقتنــع بأنــه مناقــض للعدالــة أو األخــالق 

ــن )20(. أو الدي

الفرع الثاني: - الركن المادي
ان قانــون مكافحــة االرهــاب يتطلــب ان يكــون هنــاك عمــل 
نــص علــى تجريمــه  قــد  الفعــل  يكــون  اجرامــي بمعنــى ان 
والعقــاب عليــه فــي القانــون الداخلــي او الخارجــي وعلــى 
الرغــم مــن ان التعريــف الــوارد فــي هــذا القانــون ال يشــير 
صراحــة الــى الوســائل المســتخدمة فــي الفعــل االجرامــي. 

اال ان مراجعــة االفعــال الــواردة فــي كل مــن المادتيــن الثانيــة 
والثالثــة تشــيران الــى ان العمــل االرهابــي قــد يتــم مــن خــالل 
العنــف او التهديــد بــه او مــن خــالل التحــري)اي العمــل غيــر 
مصحــوب بالعنــف( امــا قانــون كردســتان فقــد نــص صراحــة 
علــى ان العمــل االرهابــي هــو كل اســتخدام منظــم للعنــف او 

ــوة. ــة بالق ــر مصحوب بوســائل غي

ومــن ناحيــة ثانيــة فــان هــذا العمــل اإلجرامــي طبقــا للقانــون 
العراقــي قــد يرتكبــه فــرد او جماعــة منظمــة اي مجموعــة مــن 
األفــراد ذات تنظيــم ولقــد ذهــب البعــض الــى ان المشــرع قــد 
ــق باشــتراطه ان يكــون االرهــاب عمــال منظمــا  ــه التوفي جانب
فمــن المتصــور ان يكــون االرهــاب عمــل غيــر منظــم وال يدخــل 
مــن ضمــن مــا يعــد إرهابــا وفــي المقابــل ذهــب البعــض الــى 
ان عــدم التنظيــم ال يعنــي ان العمــل مبــاح ولكنــه يعنــي العمــل 

خــارج نطــاق االرهــاب.

امــا قانــون كردســتان فمــن المتصــور طبقا لــه ان يرتكب العمل 
االرهابــي مــن جانــب فــرد او جماعــة او منظمــة برغــم انــه 
يشــير فــي المــادة المذكــورة الــى الجانــي بصيغــة الفــرد فلقــد 
ــادة86(  ــي التشــريع المصــري )الم ــر ايضــا ف اســتعمل التعبي
مــن قانــون العقوبــات والتــي تنــص علــى تعريــف االرهــاب بانــه 
كل اســتخدام للقــوة او العنــف او التهديــد او الترويــع يلجــأ 
اليــه الجانــي. هــذا الــى ان القانــون تضمــن فــي المــواد التاليــة 

تجريمــا للتنظيمــات االرهابيــة)21(.

ومــن ناحيــة ثالثــة فــان العمــل االرهابــي يجــب طبقــا للقانــون 
العراقــي ان يتــم تنفيــذا لمشــروع ارهابــي منظــم فــردي او 
جماعــي ولقــد ورد هــذا التعبيــر فــي كل مــن االتفاقيــة العربيــة 
االســالمي  المؤتمــر  منظمــة  واتفاقيــة  االرهــاب  لمكافحــة 
ــه  ــل فان ــة. وفــي المقاب فضــال عــن بعــض التشــريعات العربي
ال يلــزم وفقــا لقانــون مكافحــة االرهــاب فــي كردســتان ان يتــم 
العمــل االرهابــي تنفيــذا لمشــروع اجرامــي فــردي او جماعــي 
ــى ان العمــل قــد  ــون عل ــى مــن القان فقــد نصــت المــادة االول
يتــم لتنفيــذ مشــروع وليــد اللحظــة او عشــوائي وبهــذه المثابــة 
فانــه يوســع مــن الحــاالت التــي تــدرج تحــت بنــد االرهــاب)22(.

الفرع الثالث: - الركن المعنوي
فينصــرف الــى القصــد الجنائــي الخــاص الــذي يميــز العمــل 
االرهابــي، وطبقــا للقانــون العراقــي فــان العمــل االجرامــي 
الــى  ينصــرف  ان  يجــب  االرهــاب  عــداد  فــي  يدخــل  لكــي 
تحقيــق نتيجــة معينــة، وهــي االخــالل بالوضــع االمنــي او 
االســتقرار والوحــدة الوطنيــة او ادخــال الرعــب او الخــوف 
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والفــزع بيــن النــاس امــا قانــون االرهــاب فــي كردســتان فقــط 
القصــد الجنائــي الخــاص يصــورة اكثــر اتســاعا حيــث اشــارت 
المــادة االولــى منــه الــى ان القصــد مــن العمــل االرهابــي هــو 
ايقــاع الرعــب والخــوف والفــزع والفوضــى لالخــالل بالنظــام 
العــام او تعويــض امــن وســالمة المجتمــع واالقليــم وحيــاة 
المواطنيــن وحرياتهــم ومقدســاتهم للخطــر او ايــذاء االفــراد 
او  الطبيعيــة  المــوارد  احــد  او  بالبيئــة  الحــاق االضــرار  او 

االمــالك الخاصــة.

إن نــص المــادة )4( مــن قانــون مكافحــة اإلرهــاب رقــم 13 
اعمــال  تشــكل  التــي  األفعــال  وصــف  حينمــا   2005 لســنة 
إرهابيــة لــم يكتفــي بالوصــف الن معظــم هــذه األفعــال كانــت 
ــا ورد  ــى وفــق م ــذة وعل ــة الناف ــن العقابي ــا القواني قــد جرمته
ذكــره آنفــا وإنمــا قرنهــا بشــرط تحقيــق غايــات إرهابيــة مــن 
خــالل نشــر الرعــب وإثــارة الخــوف والهلــع بيــن النــاس الــذي 
ســيكون محــال للبحــث عنــد التطــرق إلــى األركان المكونــة 
للجريمــة اإلرهابيــة لكــن ســنقف عنــد عبــارة تحقيــق غايــات 
إرهابيــة، والبــد مــن اإلشــارة إلــى أن هــذه العبــارة تعتبــر مــن 
المآخــذ علــى تعريــف اإلرهــاب فــي القانــون المذكــور، إذ انــه 
لــم يحــدد تعريــف صريــح لإلرهــاب وإنمــا عــاد يــدور فــي فلــك 
التوصيــف الغائــي للفعــل، إال إن الغايــة والهــدف مــن وراء 
اقتــراف هــذه الجريمــة يعــد الضابــط األقــوى لتمييــز هــذه 
الجريمــة عــن غيرهــا و أيــاً كان الهــدف سياســيا أو اجتماعيــاً 

أو أيديولوجيــا )23(.

واول مــا يالحــظ علــى هــذا التحديــد للركــن المعنــوي اتســاع 
لقانــون كردســتان عنهــا  المــراد حمايتهــا طبقــا  المصالــح 
العراقــي. فهــي تشــمل عــالوة علــى االخــالل  القــاون  فــي 
ــى حــد  ــل ال ــي تمث ــاس. والت ــة ارواح الن ــام وحماي بالنظــام الع
مــا مــا جــاء فــي قانــون االرهــاب فــي العــراق كال مــن البيئــة 
والمــوارد الطبيعــة وتعريــض امــن وســالمة المجتمــع للخطــر 
والمالحظــة الثانيــة هــي ان تعبيــرات االخــالل بالنظــام العــام 
وتعريــض ســالمة المجتمــع للخطــر تتســم بالمرونــة واالتســاع 
وتســتعصي علــى التحديــد. وال تعيــن كثيــرا فــي تمثيــل جرائــم 
االرهــاب وال شــك ان عــدم وضــوح هــذه التعبيــرات ســوف 
يفضــي الــى نتيجــة مؤداهــا صعوبــة اثبــات هــذا القصــد. 
ــه  ــى ان المتهــم قــد اســتهدف بفعل فكيــف يمكــن الوقــوف عل
ــه  ــد اخــل بنظام ــه ق ــع او ان ــن وســالمة المجتم االخــالل بأم
العــام ومــا هــي القرائــن المقبولــة علــى هــذا القصــد فــي هــذه 
الحالــة؟ وهــل تكفــي هــذه القرائــن الن تقطــع داللتهــا فــي 

ــة؟)24(. توافــر القصــد فــي هــذه الحال

هــذا الــى ان االخــالل بالنظــام العــام وســالمة المجتمــع وامنــه 
يتحقــق فــي كافــة الجرائــم وليــس جريمــة االرهــاب فحســب.

واخيــرا قــد اشــار القانونــان الــى عنصــر البواعــث او الغايــات 
المتوخــاة مــن العمــل االرهابــي فــان كان قانــون االرهــاب فــي 
العــراق قــد اكتفــى باالشــارة الــى الغايــات االرهابيــة فــان 
قانــون كردســتان ينــص علــى تحقيــق مــأرب سياســية او فكريــة 

ــة)25(. ــة او عنصري ــة او طائفي او ديني

المبحث الثاني: الجريمة السياسية / تعريفها، تاريخها، 
اركانها

المطلب االول: - تعريف الجريمة السياسية
الفرع االول / التعريف اللغوي

الجريمــة لغــة مشــتقة مــن جــرم يجــرم، او جرمــه يجرمــه، اي 
ــو  ــرم فه ــب اي اجــرم، واجت ــال فــالن اذن ــه، ويق ــه وقطع خرم
مجــرم، اي ارتكــب جريمــة، والجــرم والذنــب يعنــي الجريمــة 

.)26(

وللجريمــة مفهــوم اجتماعــي وهــو كل فعــل او امتنــاع يتعــارض 
مــع القيــم االخالقيــة بعضهــا او كلهــا، او كل فعــل يتعــارض 
مــع االفــكار المتعــارف عليهــا فــي المجتمــع والتــي اســتقرت 
ــي فهــو )كل فعــل  فــي وجــدان الجماعــة، امــا معناهــا القانون
او امتنــاع يجرمــه القانــون ويقــرر لــه جــزاءا جنائيــا، طبقــا 

للتشــريع الجنائــي( )27(.

والسياســة مــن ســاس يســوس األمــر سياســة بمعنــى دبــره 
ــوه يسوســهم وهــي مصــدر  ــه، وسوســه القــوم اي جعل ــام ب وق
ســاس، يقــال ســاس الوالــي الرعيــة امرهــم ونهاهــم وهــي 
كذلــك القيــام علــى الشــيء بمــا يصلحــه، فيقــال هــو يســوس 
رعيتــه او يســوس الــدواب، بمعنــى انــه يقــوم عليهــا ويرعاهــا 

والوالــي يســوس رعيتــه )28(

فــي االنكليزيــة policy، وتعنــي مدينــة ويبــدو انها مشــتقة من 
الحــكام والمحكوميــن الذيــن ينظمــون العالقــات بيــن النــاس 
حكامــا ومحكوميــن، تنظيمــا يحقــق مصلحــة الجماعــة فــي 
ظــل المدينــة اليونانيــة القديمــة التــي تمثــل تنظيمــا سياســيا 
ــة  ــة )29(، وهــو مــا يســمى بدول ــة الحديث متكامــال يشــبه الدول

المدينــة.
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التنظيمــات  قــدم  قديمــة  اصطالحــا  السياســية  الجريمــة 
السياســية، ولكــن تحديــد مفهومهــا مــازال محــل جــدل طويــل 

بيــن السياســة والفقــه والقضــاء )30(.

السياســية  الجريمــة  تعريــف  فــي  قيــل  مــا  افضــل  ومــن 
الــذي يرتكــب ضــد الدولــة بدافــع سياســي( الفعــل  )انهــا 
)31( فالجريمــة السياســية اذن هــي التــي تقــع انتهــاكا للنظــام 

السياســي للدولــة كشــكل الدولــة ونظامهــا السياســي والحقوق 
لالفــراد)32(. السياســية 

او هــي الجرائــم التــي تكــون موجهــة مباشــرة ضــد الدولــة 
باعتبارهــا هيئــة سياســية وبعبــارة اخــرى هــي الجرائــم التــي 
ــة)33(. ــم السياســي للدول ــة مباشــرة ضــد التنظي ــون موجه تك

والجــرم السياســي الحقيقــي هــو الجــرم الوحيــد فقــط ضــد 
الحكومــة والنظــام السياســي.

ــة ضــد الشــكل السياســي لمجموعــة  ــم الموجه وهــي الجرائ
ــة شــريطة ان يكــون  ــاس تعيــش فــي شــكل دول ــة مــن الن معين
الدافــع الــى هــذا االجــرام منزهــا عــن الغايــات الشــخصية)34(.

امــا المشــرع العراقــي فقــد عــرف الجريمــة السياســية بانهــا 
)الجريمــة التــي ترتكــب بباعــث سياســي او تقــع علــى الحقــوق 
السياســية العامــة او الفرديــة وفيمــا عــدا ذلــك تعتبــر الجريمة 

عادية(.

ـ اركان الجريمة السياسية
الفرع االول: الركن الشرعي

انــه ال جريمــة اال  الحديــث علــى  القانونــي  الفكــر  اســتقر 
بقانــون وال عقوبــة اال بنــص وتقــرر ذلــك المبــدأ منــذ الثــورة 
الفرنســية وحتــى يســتبعد تســلط الحــكام وظلمهــم ولكــي يعلــم 
النــاس مالهــم ومــا عليهــم والن اســاس العقوبــة هــي مخالفــة 
ــة فــال يتصــور حــدوث المخالفــة اال  ــة الثابت االوامــر القانوني

اذا وجــد النــص اآلمــر او الــص المانــع لذلــك الفعــل.

والنــص القانونــي هــو الــذي يســمى بالركــن الشــرعي للجريمــة 
وهــو النــص الــذي يجــرم النشــاط صراحــة حيــث ال جريمــة 
وال عقوبــة اال بنــص وتجريــم المشــرع الفعــال يكــون تبعــا لمــا 
يضــر مصلحــة المجتمــع ويتــم تصنيــف الجرائــم حســب الركــن 
الشــرعي للجريمــة، و اهــم تقســيم للجرائــم هــو السياســية 
واخــرى غيــر سياســية والــى جرائــم عســكرية واخــرى عاديــة.

كمــا يشــترط فــي التشــريع الجنائــي ان يكــون النــص التجريمي 
ــف  صريحــا وواضحــا وال يســتنتج اســتنتاجا او قياســا ويختل
المشــرعون مــن دولــة الــى اخــرى فــي طريقــة النــص علــى 
الجريمــة. السياســية وكذلــك ترتيــب ذلــك النــص في الدســتور 

او النصــوص العاديــة.

امــا المشــرع العراقــي فنجــده فــي المــادة 20 مــن قانــون 
العقوبــات رقــم 111 لســنة 1969قــد قســم الجرائــم مــن حيــث 

ــة واخــرى سياســية. ــم عادي ــى جرائ ــا إل طبيعته

وفــي المــادة 21 مــن القانــون نفســه عــرف المشــرع الجريمــة 
السياســية علــى إنهــا )الجريمــة التــي ترتكــب بباعــث سياســي 
أو تقــع علــى الحقــوق السياســية العامــة أو الفرديــة وفيمــا 

عــدا ذلــك تعتبــر الجريمــة عاديــة(.

إال إن المشــرع اســتثنى عــددا مــن الجرائــم ولــم يعتبرهــا 
جرائــم سياســية وان ارتكبــت بباعــث سياســي وهــي الجرائــم 
التــي ترتكــب بباعــث أنانــي دنــيء والجرائــم الماســة بأمــن 
فيهــا  والشــروع  العمــد  القتــل  جرائــم  الخارجــي.  الدولــة 
والجرائــم  الدولــة  رئيــس  حيــاة  علــى  االعتــداء  وجريمــة 
اإلرهابيــة و الجرائــم المخلــة بالشــرف كالســرقة واالختــالس 
والتزويــر وخيانــة األمانــة واالحتيــال والرشــوة وهتــك العــرض 
علــى المحكمــة إذا رأت أن الجريمــة سياســية أن تبيــن ذلــك 
فــي حكمهــا. وهــذا يعنــي اذا لــم ينــص قــرار الحكــم بــان 

الجريمــة سياســية فإنهــا تعــد جريمــة عاديــة.

الفرع الثاني: الركن المادي

اذا كان الركــن المــادي فــي الجرائــم عامــة هــو اقتــراف الفعــل 
او تركــه ففــي الجريمــة السياســية كغيرهــا مــن الجرائــم ال 
يتحقــق الركــن المــادي اال بتتابــع مرحلــة التفكيــر ثــم الدراســة 
ثــم التحضيــر وهــو مانســميه االعمــال التحضيريــة ثــم التنفيــذ 
او مــا نســميه الشــروع فــي الجريمــة ثــم مرحلة اتمــام الجريمة 

وهــو الفعــل التــام او ارتــكاب الجريمــة فعــال.

الفرع الثالث: الركن المعنوي

ســنتحدث فــي هــذا الفــرع عــن القصــد الجنائــي ثــم المصلحــة 
التــي يحميهــا النــص التجريمي.

اوال: القصد الجنائي
ــه الظــروف  ان اشــتراط القصــد الجنائــي فــي الجريمــة تملي
الخاصــة بــكل جريمــة ففــي الجريمــة السياســية التــي اراد 
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بهــا المشــرع حمايــة كيــان الدولــة الداخلــي حســب مــا يقــرره 
الدســتور بالتفســير الواســع للفــظ نظــام الحكــم ليشــمل كافــة 
الهيئــات التــي تباشــر الســلطات العامــة فــي الدولــة وتقــع 
الجريمــة بمجــرد المحاولــة فــكان مــن الطبيعــي اشــتراط نيــة 
االنقــالب لــدى الجانــي حتــى يمنكــن تحديــد وصــف الجريمــة 
تحديــدا منضبظــا ويمكــن تميزهــا عــن الجرائــم االخــرى التــي 
تمــس ايضــا شــخص رئيــس الدولــة او رئيــس الحكومــة او 

ــا. اعضائه

ثانيا: المصلحة التي يريد ان يحميها النص
بالرجــوع الــى نصــوص تجريــم االفعــال الماســة بأمــن الدولــة 
نجدهــا تهــدف الــى حمايــة الدســتور او النظــام الجمهــوري 
او  باالنقــالب  يهــدده  خطــر  مــن  القائــم  الحكــم  شــكل  او 
التغييــر باســتعمال القــوة او التهديــد ولذلــك يمكــن القــول بــان 
المصلحــة التــي قصدهــا المشــرع فــي الجريمــة السياســية 

ــر نظــام الحكــم. هــي تغيي

 شروط الجريمة السياسية
رغــم توافــر اركان الجريمــة السياســية اال انــه يشــترط 
لتكييــف الجريمــة بانهــا جريمــة سياســية ال بــد مــن 
ــق بشــخص المجــرم  ــا مايتعل ــة منه ــر شــروط هام تواف
مايتعلــق  ومنهــا  االجرامــي  بالفعــل  مايتعلــق  ومنهــا 
بالســلطة الحاكمــة المعتــدى عليهــا وبهــذه الشــروط 

المتكاملــة نكــون امــام جريمــة سياســية ممتــازة.

الفرع االول: شروط في شخص المجرم
شــخصية المجــرم السياســي هــي محــل اعتبــار وقــد 
اجمــع الفقهــاء علــى ان هنــاك شــروطا ضروريــة يجــب 
توفرهــا فــي الشــخص المجــرم حتــى يمكــن وصفــه 

بالمجــرم السياســي وســنجملها بمــا يأتــي.

اوال: ان تكون دوافعه نبيلة
ان المجــرم السياســي ينطلــق مــن دوافــع شــريفة ونبيلــة 
حســب تصــوره كالحــب الشــديد للوطــن فهــو يغامــر 
النقــاذ امتــه مــن الواقــع الــذي تعيشــه تحــت حكــم جائــر 
ســلبها حقوقهــا وحريتهــا ودوافــع هــذا المغامــر بعيــدة 
عــن االنانيــة والمصلحــة الذاتيــة وهــو يعتقــد انــه يقــوم 
بعمــل نزيــه متجــرد ايمانــا منــه بمعتقــد صالــح اراد بــه 
تحقيــق الخيــر والنظــام االمثــل للمجتمــع. وبعيــدا عــن 
المصلحــة الذاتيــة وكل الجهــوده فــي ســبيل اصــالح 

مايــراه مترديــا وهــذا المبــرر الوحيد والحجة السياســية 
التــي اعتمدهــا الفقهــاء للتفريــق بيــن المجــرم السياســي 

والمجــرم العــادي.

ثانيا: ان يكون القائم بها مواطنا
ان المبــرر الــذي تســتند اليــه الجريمــة السياســية هــو 
الثــورة علــى النظــام السياســي القائــم وتغييــر األوضــاع 
ــم  ــاذه مــن حكــم ظال ــاع عــن حقــوق الشــعب وانق والدف
ومســتبد وهــذا الهــدف ال يتوقــع اال مــن مواطــن ضــد 
حكومتــه التــي اذاقتــه انــواع القهــر والــوان العــذاب امــا 
ان تكــون الثــورة مــن شــخص اجنبــي يقيــم فــي دولــة 
ــور  ــوق السياســية ويث ــا بالحق ــع فيه ــه ال يتمت ــر دولت غي
ــم يخضــع لســلطتها  ــا ول ــه به ــى حكومــة ال عالقــة ل عل
او حكمهــا فهــذا يعتبــر تعــد اجنبــي ســافر وتدخــل فــي 

ــة. الشــؤون الداخلي

ثالثا:ان يكون له عقل وادراك
ان الحظــوة التــي امتــاز بهــا المجــرم السياســي عــن 
غيــره كانــت بســبب ارائــه وأهدافــه النبيلــة فــال يعقــل 
ان تكــون هــذه االهــداف وهــذه البواعــث مــن شــخص 
مجنــون او يعانــي مــن اختــالالت عقليــة او امــراض 
نفســية كمــا يجــب ان يكــون واعيــا بافعالــه التــي يقــوم 
ــة  ــغ راشــد كامــل االهلي بهــا وال يكــون ذلــك اال مــن بال

يتحمــل الحقــوق ويــؤدي االلتزامــات.

رابعا: ان يكون الدافع سياسيا
مــن شــروط الجريمــة السياســية االن تكــون دوافعهــا 
سياســية بغــض النظــر عــن الحــق المعتــدى عليــه فيهــا. 
ــا  ــا او اجرامي ــى اقترافهــا عادي امــا اذا كان الباعــث عل
غيــر سياســي خرجــت الجريمــة عــن النطــاق السياســي.

الفرع الثاني: شروط الفعل االجرامي
اوال: االعالن عن االهداف والمطالب

اذا كان للمجــرم السياســي مطالــب واهــداف يبتغيهــا 
فيشــترط عليــه اوال قبــل اللجــوء الــى اقتــراف الفعــل 
الســلمية  الوســائل  ان يســتنفذ  ان عليــه  اي  المجــرم 
المتاحــة فــي بلــده فقــد تكــون تلــك الوســائل الضعيفــة 
جــدا او غيــر مســموح بهــا لكــن مــع ذلــك فالتعبيــر عــن 
المطالــب واالهــداف بوضــوح قــدر المتــاح يكــون مبــررا 

لــه للجــوء بعــد ذلــك الــى العنــف والقــوة.
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ثانيا: ان يستهدف نظام الحكم
يوجــه  ان  السياســي  المجــرم  علــى  كذلــك  يشــترط 
ــس  ــه كالرئي ــم او مايتصــل ب ــه ضــد نظــام الحك جريمت
والجيــش وقــوات االمــن او النظــام السياســي عامــة.

ثالثا: اال يستهدف اشخاص الحكام
رغــم وجــود المحــرك النبيــل واالهــداف السياســية اال 
الجرائــم  يخرجــون  الموضوعيــة  النظريــة  انصــار  ان 
نطــاق  مــن  سياســي  بدافــع  تقتــرف  التــي  العاديــة 
الجرائــم السياســية مثــل االعتــداء علــى حيــاة الملــك 
ــوزراء او  ــوزراء او احــد ال ــة او رئيــس ال او رئيــس الدول
اي شــخصية سياســية بهــدف احــداث تغيــر فــي النظــام 

السياســي للدولــة.

رابعا: اال تكون الوسيلة وحشية واالسلوب ارهابيا
يجــب علــى المجــرم السياســي النبيــل والمغامــر مــن 
اجــل المصلحــة العامــة النقــاذ شــعبه لكــي يتمتــع بتقدير 
واحتــرام وتعاطــف الــرأي العــام ولكــي يعامــل معاملــة 
متميــزة بالرأفــة و الحمايــة مــن التســليم وضمــان حــق 
اللجوء السياســي يشــترط في فعله اال يســتعمل الوسيلة 
او  بتكويــن عصابــات  االرهابــي  واالســلوب  الوحشــية 
جماعــات ارهابيــة تنشــر الفــزع والذعــر فــي اواســط 
النــاس باســتعمال االســاليب الوحشــية التــي ال تتناســب 

مــع تحقيــق الغــرض او الهــدف المنشــود.

المبحث الثالث: التمييز بين الجريمة االرهابية والجريمة 
السياسية

المطلب االول: - التمييز من الناحية الدولية
اوالً: - الجريمــة اإلرهابيــة محــل اتفــاق المجتمــع الدولــي 
علــى مكافحتهــا والتصــدي لهــا بكافــة األشــكال الممكنــة حيــث 
صــدرت العديــد مــن قــرارات مجلــس االمــن الدولــي لمواجهــة 
 1937 عــام  باريــس  اتفاقيــة  اســتبعدت  حيــث  االرهــاب 
الجرائــم االرهابيــة والجرائــم التــي ترتكــب بدافــع دنــيء مــن 
ــدة  ــة عدي ــات دولي ــاك اتفاقي ــة السياســية وهن نطــاق الجريم
لمناهضــة اإلرهــاب نذكــر منهــا االتفاقيــات التــي صــدرت منــذ 

ــة الوقــت الحاضــر. عــام 1963ولغاي

ــى  ــي ترتكــب عل ــال األخــرى الت ــم واألفع ــة الجرائ )أ - اتفاقي
متــن الطائــرات بشــأن امــن الطيــران الموقعــة فــي طوكيــو 

بتاريــخ 14 ايلــول 1963.

علــى  القانونــي  غيــر  االســتيالء  مكافحــة  اتفاقيــة   - ب 
الطائــرات بشــأن اختطــاف الطائــرات الموقعــة فــي الهــاي 

.1970 االول  كانــون   16 بتاريــخ 

ج - اتفاقيــة قمــع جرائــم االعتــداء علــى ســالمة الطيــران 
المدنــي الموقعــة بمدينــة مونتريــال بتاريــخ 23 ايلــول 1971.

د-اتفاقيــة منــع وقمــع الجرائــم المرتكبــة ضــد االشــخاص 
المتمتعيــن بحمايــة دولية، بما فيهم الموظفين الدبلوماســيين، 

والمعاقبــة عليهــا لعــام 1973.

هـــ - االتفاقيــة الدوليــة لمناهضــة اخــذ الرهائــن الموقعــة فــي 
18 كانــون االول 1979 )نيويــورك(.

و - اتفاقيــة الحمايــة الماديــة للمــواد النوويــة لعــام 1980 
وتعديالتهــا.

ز - البروتوكــول المتعلــق بقمــع اعمــال العنــف غيــر المشــروعة 
ــام  ــي لع ــي الدول ــران المدن ــي تخــدم الطي ــي المطــارات الت ف

.1988

ح - اتفاقيــة قمــع االعمــال غيــر المشــروعة الموجــه ضــد 
ســالمة المالحــة البحريــة الموقعــة فــي رومــا بتاريــخ 10 آذار 

.1988

ط - بروتوكــول قمــع االعمــال غيــر المشــروعة الموجهــة ضــد 
ســالمة المنشــآت الثابتــة الموجــودة علــى الجــرف القــاري 

ــام 1988. لع

ي - اتفاقيــة تمييــز المتفجــرات البالســتيكية بغــرض كشــفها 
لعــام 1991.

ــل  ــة بالقناب ــع الهجمــات اإلرهابي ــة لقم ــة الدولي ك - االتفاقي
لعــام 1997.

م - االتفاقية الدولية لقمع تمويل اإلرهاب لعام 1999.

ــام  ــووي لع ــال اإلرهــاب الن ــع أعم ــة لقم ــة الدولي ن - االتفاقي
.2005

ص - مشروع اتفاقية شاملة بشأن اإلرهاب الدولي( )35(.
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فــي حيــن نجــد ان الجريمــة السياســية كانــت دومــا محــل 
مبــدا  اســتقر  حيــث  الدولــي  والقانــون  الفقــه  تعاطــف 
اســتثناء الجرائــم السياســية مــن نطــاق قاعــدة جــواز تســليم 
المجرميــن، ويعــد هــذا االســتثناء مــن التطــورات الحديثــة 
فــي فقــه القانــون الدولــي، وهــي التطــورات التــي أعقبــت 
التغيــرات السياســية والدســتورية التــي ترتبــت علــى قيــام 
الثــورة الفرنســية وأفضــت إلــى تغيــر النظــرة إلــى الجرائــم 

التــي تُوجــه ضــد النظــام السياســي للدولــة.

وقــد جــرى العمــل الدولــي علــى معاملــة الشــخص المتهــم 
بارتــكاب جريمــة سياســية - أي المجــرم السياســي - معاملــة 
خاصــة مقارنــة بالمجــرم العــادي، فعلــى ســبيل المثــال، إذا 
كان ال يجــوز إطالقــاً لــدور البعثــات الدبلوماســية ومــا فــي 
حكمهــا إيــواء المجرميــن العادييــن، فــإن األمــر علــى خــالف 
روح  دفعــت  فقــد  السياســيين،  للمجرميــن  بالنســبة  ذلــك 
ــة  ــا بالنســبة لهــذه الفئ ــام يبديه ــرأي الع ــي كان ال العطــف الت
مــن المجرميــن، منــذ قيــام الحــركات التحرريــة فــي الــدول 
المختلفــة، إلــى التســامح فــي شــأن إيوائهــم حمايــة لهــم مــن 
األخطــار التــي قــد تكــون مهــددة لحياتهــم،، كمــا نصــت المــادة 
الرابعــة عشــرة مــن االعــالن العالمــي لحقــوق االنســان علــى 
حــق المجــرم السياســي التمــاس اللجــوء السياســي )لــكل فــرد 
حــق التمــاس ملجــأ فــي بلــدان أخــرى والتمتــع بــه خالصــا 
مــن االضطهــاد واليمكــن التــذرع بهــذا الحــق إذا كانــت هنــاك 
مالحقــة ناشــئة بالفعــل عــن جريمــة غيــر سياســية أو عــن 

ــا(. ــم المتحــدة ومبادئه ــال تناقــض مقاصــد األم أعم

ثانيا - من الناحية الدستورية
تنــص اغلــب دســاتير العالــم علــى قاعــدة عــدم جــواز تســليم 
المجــرم السياســي الــذي يلجــا الــى دولــة اخــرى غيــر دولتــه 
)يجــوز الي  ديباجتــه  فــي  الفرنســي  الدســتور  نــص  حيــث 
شــخص يتعــرض لالضطهــاد بســبب افعالــه فــي ســبيل الحرية 
ان يطالــب بحــق اللجــوء الــى اراضــي الجمهوريــة( كمــا نــص 
الدســتور االلمانــي فــي الفقــرة )1( مــن المــادة 16علــى )يحــق 
ــاد الســباب سياســية  ــن يتعرضــون لالضطه لالشــخاص الذي

ــى اللجــوء(. ــوا عل ان يحصل

امــا الدســتور العراقــي لســنة 2005 فقــد نصــت الفقــرة ثانيــا 
مــن المــادة 21 منــه علــى )ال يجــوز تســليم الالجــئ السياســي 
الــى جهــة اجنبيــة او اعادتــه قســرا الــى البلــد الــذي فــر منــه.

فــي حيــن نــص الدســتور العراقــي علــى مكافحــة االرهــاب فــي 
ديباجتــه وفــي عــدد مــن مــواده ومنهــا مــا جــاء فــي الديباجــة 

)... لــم يثننــا التكفيــر واإلرهــاب مــن أن نمضــي قدمــا لبنــاء 
دولــة القانــون..( .

ــى  ــان يتبن ــادة 7 اوال )يحظــر كل كي ــي الم ــا جــاء ف ــك م وكذل
الدولــة  ثانيا)تلتــزم  التكفيــر...(  او  االرهــاب  او  العنصريــة 
حمايــة  علــى  وتعمــل  اشــكاله  بجميــع  االرهــاب  بمحاربــة 
اراضيهــا مــن ان تكــون مقــرا او ممــرا او ســاحة لنشــاطاته(.

ثالثًا: - من ناحية التشريعات الجنائية
اصــدرت العديــد مــن دول العالــم نصــوص جنائيــة خاصــة 
بعناصــر  االرهابيــة  الجريمــة  لتفــرد  االرهــاب  بمكافحــة 
خاصــة ال تســتوعبها بشــكل كاف وفعــال النصــوص العقابيــة 
العامــة وقــد حــددت هــذه التشــريعات عقوبــات صارمــة علــى 

مــن يرتكــب الجريمــة االرهابيــة.

الجريمــة  عمومــا  الجنائيــة  التشــريعات  ميــزت  حيــن  فــي 
السياســية عــن الجرائــم العاديــة، وناخــذ مــا اخــذ بــه المشــرع 
العراقــي  الجنائــي  المشــرع  ميــز  حيــث  كمثــال  العراقــي 
الجريمــة السياســية عــن الجريمــة العاديــة عندمــا نــص فــي 
المــادة 22علــى )يحــل الســجن المؤبــد محــل اإلعــدام فــي 
فــي  بهــا  المحكــوم  العقوبــة  تعتبــر  الجرائــم السياســية.وال 
جريمــة سياســية ســابقة فــي العــود وال تســتتبع الحرمــان مــن 
الحقــوق والمزايــا المدنيــة وال حرمــان المحكــوم عليــه مــن 

إدارة أموالــه او التصــرف فيهــا(.

رابعا: - من ناحية شخصية المجرم
فــي الجريمــة السياســية يكــون شــخص المجــرم محــل اعتبــار 
ومحــل احتــرام وتعاطــف محلــي وداخلــي ومحــل عنايــة ودفــاع 
ــاب  ــع الكت ــة بحقــوق اإلنســان وجمي ــع المنظمــات المعني جمي
ويعــد  العالــم  دول  معظــم  فــي  واالعالمييــن  والسياســيين 
ــام  ــر ويحظــى باهتم ــن ســجناء الضمي الســجين السياســي م
الحــكام عمومــا ويشــمل دائمــا بقــرارات العفــو ال بــل غالبــا مــا 

تصــدر قــرارات عفــو خاصــة بالسياســيين.

ــي  ــة فــال تكــون شــخصية اإلرهاب ــا فــي الجريمــة اإلرهابي ام
محــل احتــرام الــرأي العــام المحلــي والدولــي وال يحظــى بــأي 
تعاطــف معــه فهــو شــخصية خطــرة ومتطرفــة وخاليــة مــن 
النــوازع اإلنســانية وال يملــك إال حــد ادنــى مــن الضميــر ال بــل 

ال نجــد لديــه اي قــدر مــن الضميــر.
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خامسًا:من ناحية الحق المعتدى عليه
ــق  ــه يتعل ــدى علي ــون الحــق المعت ــة السياســية يك ــي الجريم ف
بالدولــة أو النظــام السياســي القائــم ومــا يتصــل بــه من هيئات 
يكــون  حيــن  فــي  الدولــة  بســلطة  عالقــة  ذات  ومؤسســات 
ــا حقــوق  ــة غالب ــه فــي الجريمــة االرهابي ــدى علي الحــق المعت
مواطنيــن مدنييــن ابريــاء ال عالقــة لهــم بســلطات الدولــة 
حيــث ان المجــرم السياســي يتجنــب اســتهداف المدنييــن فــي 
حيــن يتعمــد االرهابــي اســتهداف المدنييــن لخلــق حالــة مــن 

ــدى عمــوم المجتمــع. الرعــب والفــزع ل

طابــع  لــه  عنــف  علــى  ينطــوي  إرهابــي  عمــل  سادســاً:كل 
سياســي بينمــا كل جريمــة سياســية ال يشــترط أن تنطــوي 

إرهــاب. علــى 

سابعا من ناحية تشديد العقاب و تخفيفه

ــى  ــل دائمــا إل فــي الجريمــة السياســية نجــد إن المشــرع يمي
عــدم التشــدد فــي العقوبــة علــى المجــرم السياســي فــي حيــن 
نجــد المشــرع يشــدد العقــاب علــى المجــرم اإلرهابــي كمــا 
مــر فــي البحــث آنفــا وذلــك لمــا يمثلــه المجــرم اإلرهابــي مــن 

خطــر شــديد علــى المصالــح األساســية للمجتمــع.

ـ الخاتمة

بإيجــاز  واإلرهابيــة  السياســية  الجريمتيــن  تناولنــا  إن  بعــد 
تعريفــا وتاريخــا واركانــا وميزنــا بيــن الجريمتيــن وبالــذات 
علــى  كبيــرة  خطــورة  مــن  تمثلــه  لمــا  اإلرهابيــة  الجريمــة 

التاليــة: النتائــج  إلــى  توصلنــا  المجتمــع 

للجريمــة  والمتعاظــم  المتزايــد  الخطــر  مــن  بالرغــم   -  1
اإلرهابيــة إال إن األمــم المتحــدة لــم تتوصــل إلــى تعريــف مانــع 

وجامــع للجريمــة اإلرهابيــة.

2 - رغــم صــدور قــرارات عديــدة مــن مجلــس األمــن لمكافحــة 
اإلرهــاب فــي العالــم وال ســيما بعــد أحــداث 11 أيلــول نجــد إن 
الجريمــة اإلرهابيــة لــم تــدرج رســميا ضمــن الجرائــم الدولية.

3-هنــاك اتجــاه دولــي عــام بتضييــق نطــاق الجرائم السياســية 
إلــى أضيــق الحــدود وكذلــك تخفيــف العقاب المفــروض عليها 
فــي حيــن نجــد هنــاك اتجــاه دولــي عــام الــى التوســع فــي 
نطــاق الجرائــم اإلرهابيــة وتشــديد العقوبــات عليهــا بدليــل ان 
اغلــب الــدول فــي العالــم وضعــت تشــريعات حديثــة عالجــت 
ــون  ــة بتشــريعات خاصــة خــارج القان ــا الجريمــة اإلرهابي فيه

الجنائــي الداخلــي وذلــك لتزايــد خطــر الجريمــة اإلرهابيــة 
فــي معظــم أنحــاء العالــم. وعــدم كفايــة القوانيــن الجنائيــة 

العامــة المعتمــدة لمعالجــة الجريمــة اإلرهابيــة.

4 - إن التحــوالت الديمقراطيــة وال ســيما فــي الــدول العربيــة 
فــي العالــم قــد حــّدت إلــى حــد بعيــد مــن وقــوع الجرائــم 
السياســية فــي حيــن إن هــذه التحــوالت ذاتهــا زادت إلــى حــد 

بعيــد مــن الجرائــم اإلرهابيــة.

 التوصيات

إلــى تعريــف دولــي جامــع مانــع للجريمــة  التوصــل  1-ضــرورة 
اإلرهابيــة.

2 - اعتبار الجريمة اإلرهابية جريمة دولية.

الجريمــة  لمواجهــة  حديثــة  عربيــة  جنائيــة  سياســة  3-وضــع 
وفعاليــة. كفــاءة  أكثــر  بأســاليب  اإلرهابيــة 

4-ضــرورة تجريــم نشــر وترويــج األفــكار التكفيريــة المتطرفــة فــي 
الدســاتير والقوانيــن الجنائيــة العربيــة أســوة بالعــراق والدعــوة 
إلــى إشــاعة ثقافــة التســامح وقبــول الــرأي اآلخــر وإدخالهــا فــي 

المناهــج الدراســية.

5 - إطــالق تنميــة اقتصاديــة واجتماعيــة وثقافيــة شــاملة بهــدف 
ــون  ــف حيــث يعتمــد عليهمــا اإلرهابي ــى الفقــر والتخل القضــاء عل

فــي تجنيــد المجرميــن.

6 - تضييق نطاق الجرائم السياسية الى اقل ما يمكن.

ـ المصادر:

1ـ د. محمــد تــاج الديــن الحســيني، مســاهمة فــي فهــم ظاهــرة 
االرهــاب الدولــي، الربــاط عــام 1990،

2ـ سورة البقرة االية 40

3ـ سورة االنفال االية 60.

4ـ الدكتــور مســعد عبــد الرحمــن زيــدان قاســم، االرهــاب فــي 
ضــوء القانــون الدولــي، دار الكتــب القانونيــة، مصــر، 2007، ص37

الدولــي  االرهــاب  بــوادي،  المحمــدي  حســنين  دكتــور  لــواء  5ـ 
االســكندرية. الجامعيــة،  المطبوعــات  دار  ومكافحــة،  تجريمــا 
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6ـ محمــد عبــد المطلــب، تعريــف االرهــاب الدولــي بيــن االعتبارات 
الجديــدة،  الجامعــة  دار  الموضوعيــة،  واالعتبــارات  السياســية 

االســكندرية مصــر، 2007.

7ـ االرهــاب الدولــي بيــن الواقــع والتشــويه، دراســة اعدهــا المركــز 
الدولــي للنشــر والتوزيــع والدراســات، منشــورات المركــز، ط1 

مــارس 1982.

8ـ المصدر السابق نفسه،

9ـ د. محمد عبد المطلب، مصدر سابق،

10ـ محمــد عبــد اللطيــف عبــد العــال، جريمــة اإلرهــاب، دراســة 
ــة، القاهــرة، 1964، ــة، دار النهضــة العربي مقارن

والجتماعيــة  السياســية  الثقافــة  موســوعة  رشــيد،  عامــر  11ـ 
واالقتصاديــة والعســكرية - مصطلحــات مفاهيــم، ط1، دار القلــم 

العربــي، حلــب، ســوريا، 2003.

12ـ محمــود ســالم، موجــز تاريــخ النظــم االجتماعيــة والقانونيــة، 
مطبعــة العربيــة الحديثــة، القاهــرة، 1975.

13ـ د. عبــد الوهــاب حومــد، اإلجــرام السياســي، دار المعــارض، 
ــان، 1963، لبن

14ـ إبراهيــم نافــع، كابــوس اإلرهــاب وســقوط األقنعــة، مركــز 
1994 القاهــرة،  والنشــر،  للترجمــة  األهــرام 

15ـ عثمــان علــي حســين، اإلرهــاب الدولــي القانونيــة والسياســية 
فــي ضــوء أحــكام القانــون الدولــي العــام، ط1، مطبعــة منــارة، 

اربيــل، العــراق،، 2006،

16ـ حســين شــريف، اإلرهــاب الدولــي وانعكاســاته فــي الشــرق 
األوســط، ج1، الهيئــة المصريــة العامــة للكتــاب، القاهــرة، 1997،

17ـ القاضي سالم روضان الموسوي، تعريف الجريمة االرهابية

التشــريعية  السياســة  الديــن،  شــمس  توفيــق  اشــرف  د.  18ـ 
لمكافحــة االرهــاب ومــدى اتفاقهــا مــع اصــول الشــرعية الجنائيــة، 

دراســة نقديــة، مجلــة الدســتورية، العــدد 13

19ـ د. عابديــن عبــد الحميــد قنديــل، دراســة تحليليــة لقانونــي 
مكافحــة االرهــاب فــي العــراق، كليــة االقتصــاد والعلــوم السياســية، 

جامعــة القاهــرة مطبعــة الجامعــة،

20ـ د. عابدين عبد الحميد قنديل، مصدر سابق.

21ـ فيــروز ابــادي، القامــوس المحيــط، مؤسســة الحلبــي، القاهرة، 
ج4

22ـ د. علي بك بدوي، االحكام العامة في القانون الجنائي، ج1

العربــي،  التــراث  احيــاء  دار  العــرب،  لســان  منظــور،  ابــن  23ـ 
،1992 ط3،  بيــروت، 

24ـ د. ماجــد راغــب الحلــو، الدولــة فــي ميــزان الشــريعة والنظــم 
السياســية، م س

25ـ د. محمــد عطيــة راغــب، التمهيــد لدراســة الجريمة السياســية 
فــي التشــريع الجنائــي العربــي المقــارن، مكتبــة النهــة العربيــة 

1966

26ـ د. علــي ماهــر باشــا، القانــون الدولــي، مجموعــة محاضــرات 
ســنة ســنة 1923، 1924.

27ـ د. جــاد ســامح الســيد، مبــادىء قانــون العقوبــات دار الــوزان 
مصــر القاهــرة 1978 م.

28ـ د. منذر عرفات الجريمة السياسية م س

29ـ د. حومــد عبــد الوهــاب االجــرام السياســي دار المعــارف 
بيــروت 1963 م م س

ــات  ــي هــادي حميــدي الشــكراوي، دراســة فــي االتفاقي 30ـ د. عل
ــل ،  ــون ، جامعــة باب ــة القان ــة لمكافحــة االرهــاب ، كي الدولي
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المقدمة: 
يعد العنف ضد المرأة ظاهرة قديمة وكثيرة االتساع 
حيث عوملت النساء معاملة العبيد، من المهد الى 
اللحد وفي السلم والحرب وتعرضت النساء للتمييز 
في المجتمع، فتعد ظاهرة منتشرة في كافة انحاء 

العالم ومجتمعاته، وها نحن في القرن الحادي 
العشرين ورغم كل االنجازات والتطورات العلمية 
والثقافية الهائلة التي يحققها االنسان إال انه 

مازال ينظر الى المرأة بدونية، فلم تستطع الحداثة 
بمجتمعاتها المدنية ان تخّلص االنسان مما علق به 
من مظاهر السلوكية الهمجية والجاهلة ويعد العنف 

احد السلوكيات المترسخة منذ العصور المظلمة، 
وتكمن خطورته بتهديده للمنجزات التي حققها 

االنسان خالل السنوات الماضية حينما يمتد العنف 
ليشمل الفئات الضعيفة في المجتمع كالمرأة. 

مظاهر وأسباب العنف

ضد المرأة
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ابتهال جاسم رشيد الشمري

العنف ضدالمرأة قضية مجتمعية

ــداً اليقتصــر فقــط  ــرأة تحدي ــارس ضــّد الم ــف المم ــار العن أّن آث
علــى الضحيــة المباشــرة، بــل تشــمل أيضــاً كّل أفــراد األســرة 
واألشــخاص المحيطيــن بالضحيــة، اضافــة الــى ان العنــف يعيــق 
ــر  ــا يؤّث ــٍل وســليم، مم ــن ممارســة أدوارهــن بشــكٍل فاع النســاء م

ســلباً علــى مواقعهــن وتطورهــن االجتماعــي.

إذ إّن إنــكار وجــود هــذه المشــكلة فــي المجتمــع يســا هــم فــي 
اســتمرار أفعــال العنــف وتصاعــد حّدتــه، ألّن مناهضــة العنــف 
ضــد العائلــة القائــم علــى الجنــدر، مســؤولية مجتمعيــة؛ ألّن العمــل 
علــى تعديــل الّســلوك الفــردي ال يمكــن فصلــه عــن التغييــر القيمــي 

االجتماعــي.*

ولتوضيــح مفهــوم الجنــدر تشــير الكاتبــة الدكتــورة نظلــة احمــد 
الجبــوري الــى ان )الجنــدر( مصطلــح اجتماعــي، بينمــا )الجنــس( 
مصطلــح بايولوجــي. فالجنــدر يســاوي النــوع االجتماعــي، و يوضح 
العالقــة بيــن المــرأة والرجــل علــى أســاس اجتماعــي وثقافــي 
وسياســي. فاالختالفــات بيــن الرجــال والنســاء هــي اختالفــات 
االنســانية.  تاريــخ  عبــر  انفســهم  البشــر  أوجدهــا  مصطنعــة 
فالجنــدر هــو )منظــم للحيــاة(. فالجنــس، )أي الذكــورة واالنوثــة( 
ــه يتكــون  ــر بوصف ــل للتغيي ــدر قاب ــر، بينمــا الجن ــل للتغيي ــر قاب غي

اجتماعيــا. فالجنــدر ال يعنــي الجنــس البشــري، بــل يعنــي ادوار 
بالمــرأة  يتمثــل  النــوع االجتماعــي بوصفــه مفهومــا اجتماعيــا، 

والرجــل، وماهيــة دوريهمــا اجتماعيــا واقتصاديــا وسياســيا.*

مفاهيم العنف: -

لـغـويـــاً... يعــرف العنــف بأنــه ضــد الرفــق، وعنفــوان الشــيء: اولــه، 
وهــو فــي عنفــوان شــبابه: أي قوتــه، وعّنفــه تعنيفــاً: المــه وعتــب 
ــاًل فــي اســتخدام  ــه. ممــا يعنــي ان العنــف ضــد الرفــق، متمث علي
القــوة القوليــة، والفعليــة ضــد األخــر. وثمــة تحديــد لغــوي للعنــف، 
يربــط العنــف بالشــدة وعــدم الرفــق أي القــوة، لكنــه ال يحصــره في 
ــر والشــتم، مستشــهداً  ــة والتحقي ــوم أي االهان ــر والل ــى التعيي معن
بالحديــث النبــوي الشــريف » إذا زنــت أَمــة احدكــم، فليجلدهــا، 

وال يعنفهــا *.

ــف  ــي لتعري ــون الجنائ ــراء القان ــاً... فقــد تصــدى خب امــا قـانـونـيـ
ــن:- ــي إطــار نظريتي ــف ف العن

علــى  وتركــز  الماديــة  بالقــوة  تأخــذ   - التقليديــة:  النظريــة   .1
الجســدية. القــوة  ممارســة 

الجنائــي  العنــف  فــي  الســيادة  ولهــا   - الحديثــة:  النظريــة   .2
ــز  ــراه االرادي، مــن دون التركي المعاصــر. وتأخــذ بالضغــط واالك

تدريسية في كلية الكفاءات العراقية
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علــى الوســيلة، وإنمــا علــى نتيجــة متمثلــة فــي إجبــار إرادة األخــر 
بوســائل معينــة علــى االتيــان بتصــرف معيــن.

وعــرف بعضهــم العنــف: بأنــه المســاس بســالمة الجســم وان لــم 
يكــن جســيماً، بــل كان بصــورة تعــدِّ وايــذاء. وعليــه فــان العنــف 
علــى وفــق التشــريعات الجنائيــة: هــو كل مســاس بســالمة جســم 
المجنــي عليــه او ارادتــه، ســواء اكان ذلــك بإلحــاق األذى بــه او 

اكراهــه *.

يتســم  الــذي  الســلوك  بأنــه   - العنــف:  يعــرف  وســيكولوجيا... 
بالقســوة والشــدة واإلكــراه، إذ تســتثمر فيــه الدوافــع العدائيــة 
التحطيــم  او  لألفــراد  والتقتيــل  كالضــرب  صريحــاً،  اســتثماراً 
للممتلــكات كمــا ينــدرج فــي إطــار العنــف النفســي، رفــض األخــر 
وعــدم قبولــه واإلهانــة والتحقيــر والتخويــف والتهديــد والعــزل 
االكتــراث  وعــدم  والالمبــاالة،  العاطفــي  والبــرود  واالســتغالل 

وإهمالهــم*. باآلخريــن 

كمــا ُعــّرف فــي العلــوم االجتماعيــة: - بأنــه اســتخدام الضبــط او 
القــوة اســتخداما غيــر مشــروع او غيــر مطابــق للقانــون مــن شــانه 

التأثيــر علــى ارادة فــرد مــا*.

وتُعــّرف مدرســة فرويــد ونظريتــه الالشــعورية العنــف علــى انــه 
وهــو  واإلكــراه  والقهــر  والعــدوان  بالقســوة  المشــوب  الســلوك 
عــادة ســلوك بعيــد عــن التحضــر والتمــدن تســتثمر فيــه الدوافــع 
والطاقــات العدوانيــة اســتثمارا صريحــا بدائيا كالضــرب والتدمير 
للممتلــكات واســتخدام القــوة إلكــراه الخصــم وقهــره ويمكــن ان 

ــا *. ــا يمكــن ان يكــون جماعي ــا كم ــف فردي يكــون العن

كمــا أن النظريــات الخاصــة بعلــم الدراســات النســوية عرفــت 
عمليــة العنــف ضــد المــرأة بأنــه »عمليــة إجحــاف لحقــوق المــرأة 
ناجمــة عــن الثقافــات و الممارســات المرتبطــة بســيطرة الرجــل 

علــى المجتمــع واألســرة و المــرأة *.

المقتــرن  الســلوك  ذلــك  فهــو  للعنــف  العلمــي  التعريــف  امــا 
باســتخدام القــوة الفيزيائيــة وهــو ذلــك الفيــروس الحامــل للقســوة 

والمانــع للمــودة *.

- العنــف: هــو االســتخدام المتعمــد للقــوة أو الطاقــة البدنيــة، 
المهــدد بهــا أو الفعليــة ضــد أي فــرد مــن قبــل فــرد أو جماعــة 
ــى  ــه عل ــي أو محتمــل لصحــة الفــرد أو بقائ ــى ضــرر فعل ــؤدي إل ت

قيــد الحيــاة أو نمــوه أو كرامتــه.

ــة يهــدف  ــه بصمــات عدواني ــي في ــف: هــو أي عمــل هيجان - العن
إلــى إلحــاق أضــرار ماديــة أو معنويــة أو نفســية لفــرد أو جماعــِة *.

و العنــف ضــد المــرأة هــو مظهــر مــن مظاهــر عالقــات القــوى 
ــن الرجــل والمــرأة ممــا أدى  ــخ بي ــى مــر التاري ــة عل ــر المتكافئ غي
إلــى ســيطرة الرجــل علــى المــرأة وتمييــزه ضدهــا للحيلولــة دون 

ــل. ــرأة بالكام ــوض الم نه

ــم المتحــدة:  ــات األم ــي أدبي ــرأة ف ــف ضــد الم ــات العن ــا تعريف ام
فبــدأ الحديــث عــن قضيــة العنــف ضــد المــرأة يأخــذ حيــزا كبيــرا 
مــن اهتمامــات المنظمــات النســائية منــذ آواخــر القــرن العشــرين 
مــع بــدء صــدور االتفاقيــات الدوليــة الخاصــة بالمــرأة. وبعــد ذلــك 
ــع صــدور  ــدأ هــذا الموضــوع يأخــذ منحــى خاصــاً ومســتقاًل م ب
اإلعــالن العالمــي للقضــاء علــى العنــف ضــد المــرأة فــي العــام 
1993 م. وفــي نظــرة تسلســلية زمنيــة لهــذه االتفاقيات واإلعالنات 
التــي عنيــت بقضيــة العنــف ضــد المــرأة، نذكــر الوقائــع التاليــة:

1- اتفاقيــة »الغــاء جميــع أشــكال التمييــز ضد المرأة » )الســيداو( 
التنفيــذ  حيــز  فــي  ودخلــت  م.  العــام1979  فــي  التــي صــدرت 
فــي العــام 1981 م.. وهــذه االتفاقيــة، علــى الرغــم مــن أنهــا ال 
تتنــاول بشــكل صريــح ومباشــر » قضيــة العنــف ضــد المــرأة«، 
إال أن اللجنــة التــي تراقــب عمليــة التقيــد بهــا قــد أوضحــت فــي 
التوصيــات العامــة رقــم 19 للعــام 1992 م. أن العنــف ضــد المــرأة 
يشــمل »االتجاهــات التقليديــة التــي تضــع المــرأة فــي مرتبــة أدنــى 
مــن الرجــل، وتحددهــا بــاألدوار النمطيــة التــي ترســخ الممارســات 
المنتشــرة التــي تســتخدم العنــف واإلكــراه. ومــن ذلــك: العنــف 
األســري واإلســاءات األســرية، والــزواج القســري، والقتــل المتعلــق 
بالبائنــة، أي المهــر، والعنــف باســتخدام األســيد، وختــان البنــات.

2- مؤتمــر نيروبــي 1985 م. الــذي اعتبــر أن العنــف ضــد المــرأة 
هــو مــن أهــم المعوقــات ضــد الســالم والتنميــة والمســاواة. وقــد 
طالــب المؤتمــر بالقيــام بخطــوات قانونيــة تمنــع العنــف المؤســس 
علــى النــوع، أي الجنــدر، وتضــع آليــات للتعامــل مــع هــذه الظاهــرة.

ــون  ــرأة، كان ــف ضــد الم ــى العن ــي للقضــاء عل 3- اإلعــالن العالم
األول 1993 م. الــذي تبنتــه الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة، 
والــذي يعتبــر أول أداة عمليــة تتنــاول موضــوع العنــف ضــد المــرأة. 
و قــد عــرف هــذا اإلعــالن العنــف ضــد النســاء فــي مادتــه األولــى 
علــى الشــكل التالــي: »يقصــد بالعنــف ضــد النســاء أي فعــل عنيــف 
ــه  ــه أو يحتمــل أن ينجــم عن ــى أســاس الجنــس ينجــم عن ــم عل قائ
أذى أو معانــاة جســمية أو نفســية للمــرأة، بمــا فــي ذلــك التهديــد 
باقتــراف مثــل هــذا الفعــل، أو اإلكــراه أو الحرمــان التعســفي مــن 

الحريــة، ســواء أوقــع ذلــك فــي الحيــاة العامــة أو الخاصــة.
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4- مؤتمــر الســكان والتنميــة فــي القاهــرة عــام 1994 م. الــذي 
حــرص فــي وثيقتــه الختاميــة علــى إدانــة العنــف الموجــه ضــد 
األبيــض،  الرقيــق  وتجــارة  االغتصــاب،  خــاص  وبشــكل  المــرأة 
وتجــارة األطفــال مــن أجــل الدعــارة، والعنــف الجنســي بشــتى 

انواعــه.

5- مؤتمــر القمــة االجتماعيــة فــي » كوبنهاجــن« عــام 1995 م. 
ــواده. ــي بعــض م ــرأة ف ــف ضــد الم ــذي أدان أيضــاً العن ال

6- مؤتمــر المــرأة فــي بكيــن عــام 1995 م. والــذي عــرف العنــف 
ضــد المــرأة بأنــه »أي عمــل مــن أعمــال العنــف القائــم علــى 
الجنــدر يترتــب عليــه أو مــن المحتمــل أن يترتــب عليــه أذى بدنــي 
أو جنســي أو نفســي أو معانــاة للمــرأة، بمــا فــي ذلــك التهديــد 
بالقيــام بأعمــال مــن هــذا القبيــل، أو اإلكــراه أو الحرمان التعســفي 
مــن الحريــة ســواء حــدث ذلــك فــي الحيــاة العامــة أو الخاصــة » *.

ـ النظريات النفسية واالجتماعية المفسرة للعنف

اوال: العنــف فــي ضــوء نظريــة التحليــل النفســية: - يرجــع فرويــد 
العنــف امــا لعجــز )األنــا( عــن تكييــف النزعــات الفطريــة الغريزيــة 
مــع مطالــب المجتمــع وقيمــه ومثلــه ومعاييــره او عجــز الــذات عــن 
القيــام بعمليــة التســامي او اإلعــالء مــن خــالل اســتبدال النزعــات 
العدوانيــة والبدائيــة باألنشــطة المقبولــة خلقيــا وروحيــا ودينيــا 
واجتماعيــا، كمــا قــد تكــون )األنــا االعلــى( ضعيفــة وفــي هــذه 
الحالــة تنطلــق الشــهوات والميــول الغريزيــة مــن عقالهــا الــى حيــث 
تتلمــس االشــباع عــن طريــق ســلوك العنــف. كمــا يــرى فرويــد 
ــى  ــة عامــة تنقســم ال ــع مــن طاقــة بيولوجي ان دوافــع الســلوك تنب
ــاة( واخــرى هدامــة )دوافــع المــوت(  ــة )دوافــع الحي نزعــات بنائي
وتعبــر دوافــع المــوت عــن نفســها فــي صــورة دوافــع عدوانيــة 
عنيفــة وقــد تأخــذ هــذه الدوافــع صــورة القتــل والحقــد والتجنــي 
ومقــر دوافــع المــوت او غريــزة التدميــر هــو الالشــعور، فــي حيــن 
تــرى الفرويديــة الحديثــة ان العنــف يرجــع الصراعــات الداخليــة 
والمشــاكل االنفعاليــة والمشــاعر غيــر الشــعورية بالخــوف وعــدم 

االمــان وعــدم المواءمــة والشــعور بالنقــص.

ثانيــا - نظريــة التعلــم االجتماعــي:- وهــي مــن اكثــر النظريــات 
شــيوعا فــي تفســير العنــف وهــي تفتــرض ان االشــخاص يتعلمــون 
العنــف بنفــس الطريقــة التــي يتعلمون بها انماط الســلوك االخرى. 
وان عمليــة التعلــم هــذه تبــدأ مــن االســرة فبعــض اآلبــاء يشــجعون 
ابناءهــم علــى التصــرف بعنــف مــع االخريــن فــي بعــض المواقــف 
ويطالبونهــم بــأال يكونــوا ضحايــا العنــف، او عندمــا يجــد الطفــل 

ان الوســيلة الوحيــدة التــي يحــل بهــا والــده مشــاكله مــع الزوجــة او 
الجيــران هــي العنــف فانــه يلجــا الــى تقليــد ذلــك.

ثالثــا - مدرســة التنشــئة االجتماعيــة: - تفتــرض ان العنــف يُتعلــم 
ويكتســب خــالل عمليــة التنشــئة االجتماعيــة كمــا يتشــرب المــرء 
مشــاعر التمييــز العنصــري او الدينــي ويؤكــد ذلــك ان مظاهــر 
والثقافــات  الثقافــات  بعــض  فــي  واضــح  بشــكل  توجــد  العنــف 
الفرعيــة بينمــا تقــل فــي ثقافــات اخــرى، فبعض الثقافــات الفرعية 
ــة  ــا معــدالت عالي ــل نســبة الجريمــة فيه ــف تحت ــي تمجــد العن الت
كمــا نجــد انــه فــي المجتمعــات الذكوريــة التــي تعطــى الســلطة 
للرجــل كثيــرا مــا نجــد ان الرجــال يمارســون العنــف بشــكل واضــح 
ــى مــا يســود  ــة ال ــم، باإلضاف ــدة لعنفه ــررات المؤي ويســوقون المب
ــة  ــف متمثل ــدة ومعارضــة للعن ــة مؤي ــات فكري ــن توجه ــع م المجتم

ــال والعــرف والثقافــة الســائدة. فــي االمث

رابعــا - االتجــاه البنائــي الوظيفــي فــي تفســير العنــف: - يعتمــد 
هــذا االتجــاه علــى فكــرة تكامــل االجــزاء فــي كل واحــد واالعتمــاد 
المتبــادل بيــن العناصــر المختلفــة للمجتمــع الواحــد لذلــك فــان اي 
تغيــر فــي احــد االجــزاء مــن شــأنه ان يحــدث تغيــرات فــي االجــزاء 
االخــرى وبالتالــي فالعنــف لــه دالالتــه داخــل الســياق االجتماعــي 
فهــو امــا ان يكــون نتاجــا لفقدان االرتبــاط بالجماعات االجتماعية 
التــي تنظــم وتوجــه الســلوك، او نتيجة لفقــدان الضبط االجتماعي 
الصحيــح او نتيجــة الضطرابــات فــي احــد األنســقة االجتماعيــة 
مثل النســق االقتصادي او السياســي او االســري او نتيجة لســيادة 

الالمعياريــة فــي المجتمــع واضطــراب القيــم.

خامســا- نظريــة الصــراع فــي تفســير العنــف: - ترتكــز هــذه 
النظريــة علــى الفكــر الماركســي التــي ترجــع العنــف فــي المجتمــع 
الــى الصــراع وخاصــة الصــراع الطبقــي والصــراع ايضــا يمتــد 
ــة، وصــراع  ــة والديني ليشــمل كافــة الصراعــات السياســية واألثني
المصالــح والصــراع علــى الســلطة والصــراع يمثــل التربــة الخصبــة 
لزيــادة مظاهــر العنــف فــي الوقــت الراهــن خصوصــا فــي ظــل 
تــوازن القــوى فعــادة مــا يميــل الطــرف االقــوى لفــرض هيمنتــه 

ــف. ــرة العن ــك دائ ــى االضعــف لتســتمر بعــد ذل عل

سادســا- النظريــة االحباطيــة: - وضــع دوال رد مجموعــة مــن 
القوانيــن الســيكولوجية لتفســير العدوانيــة والعنــف منهــا.

1- كل توتر عدواني ينجم عن كبت

2- ازدياد العدوان يتناسب مع ازدياد الحاجة المكبوتة

3- تزداد العدوانية مع ازدياد عناصر الكبت

       83 م متـــوز ٢٠١٤  ـــ -  ــ ــضــان ١٤٣٣هـ رم شــهــر   | ــعــاشــرة  ال الــســنــة   |  29 ــعــدد  ال  |



ــة الحقــة بينمــا  ــى عدواني ــؤدي ال ــة ي ــة صــد العدواني 4- ان عملي
ــا مــن حدتهــا. ــو مؤقت ــل ول التخفيــف منهــا يقل

يوجــه العــدوان نحــو مصــدر االحبــاط وهنــا يوصــف العــدوان بانــه 
مباشــر وعندمــا ال يمكــن توجيــه العــدوان نحــو المصــدر االصلــي 
ــه  ــه يلجــا الــى توجيــه العــدوان نحــو مصــدر اخــر ل لإلحبــاط فان
عالقــة مباشــرة او رمزيــة بالمصــدر االصلــي وعندهــا يســمى هــذا 
العــدوان مزاحــا وتعــرف هــذه الظاهــرة بكبــش الفــداء فالمعلــم 
ــه ال  ــة ألن ــه نحــو الطلب ــره يوجــه عنف ــل مدي ــط مــن قب ــذي يحب ال
ــا  ــا زوجه ــي يعنفه ــر والزوجــة الت ــى المدي ــدي عل يســتطيع ان يعت

تقســو علــى اطفالهــا. *

ـ أسباب العنف ضد المرأة

الشــك أن هنــاك ثمــة أســباب كثيــرة ودوافــع أكثــر أهميــة لظاهــرة 
العنف ضد المرأة أســهمت بشــكل كبير على تناميها واســتمرارها 

بــل وســاعدت علــى وجودهــا وإثرائهــا فــي الفضــاءات المختلفــة

1( تأتــي النظــرة الدونيــة و القيمــة المنحطــة و الخاطئــة للمــرأة و 
المتجــذرة فــي الثقافــة االجتماعيــة و الشــعبية لمجتمعاتنــا العربية 
فــي مقدمــة العوامــل أو األســباب التــي ســاعدت علــى تنامــي و 
انتشــار ظاهــرة العنــف ضــد المــرأة، وذلــك لمــا يرتبــط بهــذه 
الثقافــة مــن تميــز ســلبي ضــد المــرأة قــادر علــى أن ينتــج امــرأة 
مستســلمة خاضعــة وضعيفــة يمكــن أن يمــارس ضدهــا العنــف بكل 
ســهولة مؤسســاً بذلــك لحيــاة تقــوم علــى التهميــش و االحتقــار 
ــذ  ــة و الســلطة من للمــرأة مــع إعطــاء الحــق دائمــا للرجــل للهيمن

الصغــر

2( عــدم حصــول المــرأة علــى نفــس الفــرص و المــوارد التــي 
يحصــل عليهــا الرجــل كالتعليــم و العمــل و المســاواة و التمكيــن 
وعــدم القــدرة علــى اتخــاذ القــرار علــى كل المســتويات بشــكل 
عــام، جعــل مــن المــرأة دائمــا فــي موقــف ضعــف يتســلل مــن خاللــه 

ــام. العنــف ضدهــا بهــدوء ت

3( كمــا أن الفقــر و الظــروف االقتصاديــة الســيئة، وعــدم التملــك 
و الحصــول علــى القــروض و التدريــب و التوظيــف يعــرض النســاء 
ــه المــرأة بدورهــا ألنهــا ال  ــا للعنــف و الــذي تقبل بــأن يكــنَّ ضحاي

تتمكــن مــن إعالــة نفســها أو إعالــة أوالدهــا.

4( عــدم وجــود القوانيــن الرادعــة للعنــف مــن قبــل الحكومــات و 
الســلطات ســاعدت كثيــرا فــي انتشــار ظاهــرة العنــف ضــد المــرأة 

وزاد علــى ارتفاعهــا فــي المجتمعــات المختلفــة.

5( تداعيــات الحــروب بــكل أشــكالها )أهليــة / كارثيــة( مرتــع 
خصــب لثقافــة العنــف و تجــاوز لحقــوق اإلنســان، فالمــرأة فــي 
و  الجســدي  االنتهــاك  و  لالغتصــاب  معرضــة  الظــروف  هــذه 

التحــرش الجنســي بشــكل قاســي مؤلــم. االســتغالل و 

6( لوســائل اإلعــالم دور فــي العنــف ضــد المــرأة إذ ال زالــت هــذه 
الوســائل تركــز علــى النظــرة التقليديــة للمــرأة و تبرزهــا كشــخصية 
ســلبية ضعيفــة متــرددة خاضعــة ال تســتطيع أن تقــوم بــأي دور 
دون الرجــل، ومسلســل الحــاج متولــي الشــهير الــذي تفانــت كافــة 
النســاء فــي محاولــة إرضائــه مــا هــو إال دليــل علــى ان وســائل 

اإلعــالم تتعامــل مــع المــرأة بنظــرة تقليديــة.

7( الفهــم الخاطــئ و المغلــوط لمــا جــاء فــي القــرآن الكريــم و 
الســنة المحمديــة يعتبــر مــن األســباب المباشــرة فــي العنــف ضــد 

المــرأة.

8( ضعــف المــرأة نفســها و خضوعهــا و استســالمها للعنــف و 
العنــف  مــن  جعــل  اإلنســانية  بحقوقهــا  إلمامهــا  وعــدم  القهــر 

بقــوة فــي المجتمعــات عامــة. ظاهــرة مشــاعة 

9( الموروثــات و التقاليــد التــي تقــوم علــى أن الرجــل هــو الســيد و 
المــرأة هــي احــدى ممتلكاتــه.

ـ اثار العنف على المرأة:-

يتــرك العنــف الموّجــه ضــد المــرأة اثــارا واضحــة تصيــب الجوانــب 
الصحيــة والجســمية والنفســية واالقتصاديــة ومــن هــذه االثار: 

1. اآلثــار الصحيــة: - فقــد بينــت الدراســات ان بقــاء المــرأة 
فــي العالقــات العنيفــة يــؤدي الــى تأثيــرات ســلبية علــى صحــة 
المــرأة العامــة كاإلصابــة بالكســور واإلصابــات الجنســية المعديــة 
واإلجهــاض غيــر األمــن وســوء اســتخدام الكحــول والمخــدرات 
واالكتئــاب والتدخيــن والســلوك الجنســي غيــر االمــن، والقتــل 
ــة ســابقة للعنــف خــالل  واالنتحــار ويلحــظ ان كــون المــرأة ضحي
اكثــر عرضــة لالكتئــاب ومحــاوالت االنتحــار  الطفولــة يجعلهــا 

الجســدية. واإلصابــات 

2. االثــار الجســدية: - تعــرض المــرأة للعنــف يــؤدي الــى اصابــات 
وإعاقــات جســدية وقــد تتعــرض بعــض النســاء الــى القتــل.

المعنفــات مــن االكتئــاب  النســاء  النفســية: - تعانــي  3. االثــار 
والقلــق ومشــكالت متعــددة. أمــا االثــار المترتبــة علــى االســاءة 
العاطفيــة والنفســية فهــي عديــدة مثــل صعوبــات تكويــن العالقــات 
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ــة  ــن، وضعــف الشــخصية واالنطــواء والشــعور بالدوني مــع االخري
ــن. ــن الوالدي ــة م ــدم المحب والشــعور بع

4. االثــار االقتصاديــة: - فباإلضافــة الــى الكلفــة المعنويــة للعنــف 
ضــد المــرأة واألبنــاء فهنــاك كلفــة ماديــة تتمثــل فــي فقــدان العمــل، 

وفــي التكاليــف العالجيــة وأتعــاب المحامــاة.

ـ خصائص النساء المعنفات: -
- تدني تقدير الذات

- لوم الذات
- عدم احترام الذات

- الشعور بالذنب
- المعاناة من القلق
- الشعور بالخوف

- االنطوائية واالنعزال
- سرعة االستثارة والغضب

- عدم القدرة على اقامة عالقات جديدة
- تدني في مستوى الذكاء

- تدني في القدرات المعرفية
- حب السيطرة والعدوانية

- وجود االفكار االنتحارية لديهن
- عدم مواجهة الحقائق

ـ تأثير العنف ضد المرأة على قدرتها كأم:

-ضعف قدرة األم على اشباع حاجات أطفالها اإلنمائية)عاطفية، 
اجتماعية، ومعرفية(.

-يقــل تســامح األم المعنفــة تجــاه الضغــوط المرتبطــة بالتربيــة 
وبالتالــي تميــل الــى تضخيــم مشــكالت األطفــال اليوميــة.

الــى  والميــل  االكتئــاب  أعــراض  المعنفــة  األم  علــى  تظهــر   -
األطفــال. عقــاب  فــي  عنيفــة  اســاليب  اســتخدام 

ــم الحقــا فــي  ــي تعرضــن للعنــف فــي طفولتهــن ث -األمهــات الالت
مرحلــة الرشــد يكــن أكثــر تأثــرا بالعنــف ممــن تعرضــن لــه فــي 

ــة الرشــد فقــط مرحل

-تشــير الدراســات أن حوالــي نصــف األمهــات الالتــي تعرضــن 
للعنــف فــي طفولتهــن، يتعرضــن للعنــف كراشــدات، وذلــك بســبب 
تأثيــرات العنــف علــى المــدى البعيــد. فاالكتئــاب و اضطرابــات 

مــا بعــد الصدمــة هــي نفســها عوامــل تــؤدي الــى عالقــات أســرية 
عنيفــة وغيــر ســوية.

ـ تأثير العنف الموجه ضد المرأة على أطفالها

- مشــاهدة العنــف يــؤدي إلــى شــعور هائــل لــدى الطفــل بالعجــز 
ــن مشــاهدة  ــة، لك ــس الضحي ــل لي ــن أن الطف والخــوف بالرغــم م
العنــف يــؤدي إلــى نفــس االضطرابــات التــي تحــدث لألطفــال 

الذيــن يتعرضــون ألزمــات ال يســتطيعون الســيطرة عليهــا.

مــن  بالعديــد  العائلــي  للعنــف  األطفــال  مشــاهدة  -ارتبطــت 
االضطرابــات النفســية مثــل: القلــق، الخــوف، االنعــزال، الســلبية، 
األمــراض النفســية الجســمية، العنــف، ومؤشــرات الرغبــة فــي 

االنتحــار.

ــم  ــف فــي طفولته ــن شــاهدوا العن ــا( الذي ــورا وإناث ــون )ذك -البالغ
ــف  ــاب وانخفاضــا فــي التكّي ــة مــن االكتئ أظهــروا مســتويات عالي

ــاث. ــن االن االجتماعــي وخاصــة بي

ـ العالقة بين العنف ضد المرأة وتقديرها لذاتها

-تقديــر الــذات يعنــي التقييــم الــذي يضعــه األفــراد ألنفســهم، 
ويتضمــن اتجاهــات القبــول وعــدم القبــول ومــدى شــعور الفــرد 

بالجــدارة واألهميــة والتمكــن والفعاليــة.

- وهــو مجمــوع مشــاعر الفــرد التــي يكونهــا عــن ذاتــه ودرجــة 
ــذات  ــرام ال الرضــا التــي يشــعر بهــا، بمــا فــي ذلــك الشــعور باحت

وجدارتهــا.

و يتضمن تقدير الذات عمليتين:

-إدراكية تتمثل في تقييم الفرد لنفسه.

-وجدانيــة تتمثــل فــي إحساســه بأهميتــه لــدى اآلخريــن أو أهميــة 
مســاعيه والثقــة بإمكاناتــه.

ــى حســاب  ــذات عل ــرور أو إشــباع ال ــي الغ ــذات ال يعن ــر ال و تقدي
اآلخريــن، بــل يعنــي شــعور الفــرد بالكفايــة والقــدرة علــى التعامــل 
مــع تحديــات الحيــاة والشــعور بأنــه يســتحق العيــش بأمن وســعادة.

ـ المصادر:
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- لبنــان- ص1- نشــر علــى األنترنيــت تــم اســترجاعه بتاريــخ 
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في سنتي 2007 و2008 كنت اقول ان على حكومة 
االقليم المحافظة على الثروة النفطية والغازية 

الموجودة في االقليم وعدم الجري وراء توقيع عقود 
مضرة جدا باالقليم خاصة وبالعراق عامة وابقاء هذه 
الثروة او الغالبية العظمى منها لالجيال القادمة سواء 

كانت هذه االجيال تعيش في حكم فيدرالي ضمن 
الدولة العراقية او ارادت العيش في دولة مستقلة 

تتعايش بسالم ووئام مع جيرانها وان عقود المشاركة 
باالنتاج في كل االحوال لن تكون عقودا دستورية كما 
ان طريقة تعاقدها وبمعزل تام او باالحرى بتحد تام 
للحكومة االتحادية سيخلق جوا من التوتر الشديد 
ليس للحكومة االتحادية فحسب بل مع بقية الشعب 
العراقي وباالخص الحلفاء التاريخيون للكرد ويشجع 
الشركات النفطية العالمية في االقليم على التمادي 
في طلباتها وعلى تاجيج الصراع مع المركز لزيادة 

ارباحها ونفوذها .

الجديد في عقود النفط والغاز
الموقعة من قبل حكومة إقليم كردستان

والسياسة النفطية لإلقليم
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فؤاد قاسم االمير 

مــن  كانــت حصتهــم  الذيــن  الكــرد  فــان  وفــي كل االحــوال 
الموازنــة تصلهــم فــي كل االحــوال ســوف يخســرون ماديــا 
ومعنويــا عنــد توقيــع هــذه العقــود المجحفــة بحقهــم وحــق 

العراقــي.  الشــعب  بقيــة 

ولكنــي ال اســتطيع ان اقــول مثــل هــذه االمــور االن وذلــك 
بعــد ان وقعــت حكومــة االقليــم وتحــت قيــادة المســؤولين 
ــد عــن الخمســين عقــدا  ــف النفطــي، مــا يزي الكــرد عــن المل
رغــم معارضــة الكثيريــن جــدا ســواء مــن االصدقــاء الكــرد 
ــة او  ــل الحكومــة االتحادي ــراق او مــن قب ــة انحــاء الع فــي بقي
مــن قبــل عــدد كبيــر مــن الكــرد وعلــى راســهم الرئيــس جــالل 

الطالبانــي. 

الحلــول  بعــض  اضــع  ان  احــاول  ادنــاه  المالحظــات  وفــي 
وبالعراقييــن  بالكــرد  لحــق  الــذي  االذى  تقليــل  لمحاولــة 
نتيجــة توقيــع هــذه العقــود عســى ان نصــل الــى نتيجــة تكــون 
فــي صالــح جميــع العراقييــن. واننــي علــى ثقــة تامــة بــان 
الكــرد ســيجدون بالنتيجــة ايــن تكــون مصلحتهــم الحقيقيــة 
وهــم الوحيــدون القــادرون علــى وضــع الحلــول الصحيحــة 
الزدهارهــم ولتعايشــهم الســلمي واالخــوي مــع جيرانهــم بشــكل 

او باخــر. 

قــد يبــدو الحــل المقتــرح الثالــث يفتقــر الــى الواقعيــة فــي 
ضــوء الظــروف الســائدة والقــوى التــي تتحكــم بالقــرارات 
النفطيــة فــي االقليــم اال ان الخطــاب فــي هــذا المقتــرح موجــه 
ــى  ــق عل ــي ال تواف ــرة الت ــة الخي ــوى الكردي ــى الق باالســاس ال
ان تكــون ارضهــا ومصالحهــا االقتصاديــة ســاحة للصراعــات 
ــى المصالــح  والمطامــع االقليميــة ونتوســم فيهــا الحــرص عل
قراراتــه  وتحريــر  ومســتقبله  الكــردي  للشــعب  العميقــة 
تدفــع  وان  االحتكاريــة  الشــركات  هيمنــة  مــن  المصيريــة 
ــي  ــول ويلب ــى المجه ــزالق ال ــب شــعبها االن ــول تجن باتجــاه حل
فــي الوقــت نفســه تطلعاتهــم المشــروعة لبنــاء خبراتهــم الدارة 
شــؤونهم ووطنهــم متــى نضجــت الظــروف الحقيقيــة وذهبــوا 

ــار.  ــك الخي ــى ذل ال

موافقــة  خــالل  مــن  تتــم  ان  يجــب  الخطــوة  هــذه  نــرى 
حكومــة االقليــم وبرلمانــه علــى الموازنــة االتحاديــة العامــة 
فهــي موازنــة فــي صالــح االقليــم بــكل المقاييــس واســتطيع 
ان اقــول هــي اكثــر مــن عاديــة بالنســبة لالقليــم وعلينــا ان 
ننظــر بعيــن االنصــاف لمصالــح الشــعب العراقــي واولــه الكــرد 
عنــد دراســة هــذه الموازنــة وان ال ننظــر الــى المطامــح غيــر 
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ــة فــي االقليــم او  العادلــة للشــركات النفطيــة االجنبيــة العامل
المســتفيدين مــن هــذه المصالــح مــن الكــرد. 

ان عــدم الموافقــة علــى الموازنــة االتحادية بســبب مســتحقات 
مصروفــات الشــركات هــو االســتهزاء والضحــك علــى الذقــون 
ــم دفعهــا يجــب ان  ــه. اذ ان ايــة مصروفــات يت بالكلمــات بعين
الالزمــة وبضمنهــا  والوثائــق  الوصــوالت  مــن خــالل  يكــون 
كميــة االنتــاج النفطــي ائنــاء انفــاق هــذه المصروفــات وبعــده 
وكــم بيــع منهــا لســداد المصروفــات وايــن ذهــب الباقــي. هــذه 
االمــور مــن اولويــات المحاســبة النظيفــة وهــي ليســت مطالــب 
جديــدة غيــر معروفــة وغيــر مطبقــة فــي العالــم ويريــد ديــوان 
واضــح  امــر  ايضــا  وهــي  االن!  تطبيقهــا  الماليــة  الرقابــة 
باالتفاقــات الموقعــة بيــن الحكومــة االتحاديــة واالقليــم والتــي 

لــم تطبــق. 

كانــت  الشــركات  التــي دفعــت عــن مصروفــات  المبالــغ  ان 
الوثائــق  تقديــم  يجــب  ولتصفيتهــا  تصفيتهــا،  يجــب  ســلف 
اعــاله لتدقيقهــا ولــم تقــدم لحــد االن! وال يمكــن االســتمرار 
باعطــاء ســلف الرقــام تضعهــا الشــركات مــن غيــر تدقيــق!!. 

قــد  كانــت  كردســتان  فــي  العاملــة  النفطيــة  الشــركات  ان 
ــم وهــي ال تســتحق  ــه فــي االقلي اســتلمت بالكامــل مــا صرفت
اي مبلــغ او فــي الواقــع فانهــا اســتلمت اكثــر ممــا تســتحق 
كمــا اوضحــت الدراســة وان كانــت لــم تســتلم مــا صرفتــه ياتــي 
الســؤال نفســه ايــن ذهبــت اذن مبالــغ النفــط المنتــج مــن هــذه 

الشــركات؟!. 

لقــد تحدثنــا فــي الدراســة عــن مبالــغ تزيــد عــن )15( مليــار 
الــى  تصــل  ان  الواجــب  مــن  كان   .2013 ايــار  حتــى  دوالر 
النفطيــة ولكنهــا  الشــركات  انتــاج  الموازنــة االتحاديــة مــن 
لــم تصــل وضاعــت فــي الدهاليــز!! وان مــن المهــم ان يتــم 
التحقيــق مــن قبــل شــعب االقليــم نفســه ببرلمانــه واحزابــه 

المدنيــة وحكومتــه.  وهيئاتــه 

ان جميــع الشــعب العراقــي خســر هــذه المبالــغ ولكــن الخاســر 
ــم.  ــم وعالقاته ــع نواحــي حياته ــي جمي ــرد وف ــر هــم الك االكب
وان اي تحقيــق جــدي وشــامل ودقيــق ســيجد ان مــا توصلــت 
ــا  ــر مم ــي كان اعظــم بكثي ــا خف ــل وم ــه الدراســة شــي قلي الي
وجدتــه، اذ مــا وجدتــه نتيجــة دراســة شــخصية بحتــة لشــخص 
فــي السادســة والســبعين مــن عمــره غيــر متفــرغ ومشــغول 

تكــون  ولكــي  المســتقرة  الصحيــة غيــر  بمعيشــته وظروفــه 
ــم مــن خــالل لجــان  ــة فيجــب ان تت ــة ودقيق الدراســة متكامل
مختصــة متفرغــة تحــت اشــراف حيــادي ونزيــه لنــرى ايــن 
ذهبــت مبالــغ النفــط المنتــج مــن حقــول االقليــم ويعمــل علــى 

ارجاعهــا او ارجــاع مــا تبقــة منهــا؟!!! 

الــذي يحــل التوتــرات بيــن  ان الحــل الصحيــح والمنطقــي 
االقليــم والمركــز ويضمــن مصالــح الشــعب العراقــي وينســجم 
مــع مــا جــاء بالدســتور، وكذلــك يضمــن مصالــح الشــركات 
النفطيــة المشــروعة، هــو الحــل الــذي ياتــي عــن طريــق تعديــل 
عقــود المشــاركة باالنتــاج التــي تعاقــدت بهــا حكومــة االقليــم 
مــع الشــركات التفطيــة وتحويلهــا الــى عقــود خدمــة وعلــى 
ــا الموافقــة بشــكل او  ــان علين ــي: يجــب ان نقــر ب الشــكل االت
باخــر باعطــاء حوافــز لهــذه الشــركات اكثــر ممــا تســتحقه 
ــة  ــود خدمــة فني ــد اصــال مــن خــالل عق ــو كان التعاق ــا ل فيم
ــن  ــة بي ــات جدي ــاك محادث ــذا يجــب ان تكــون هن ــة له اعتيادي
المــوارد  وزارة  )اي  االتحاديــة  والحكومــة  االقليــم  حكومــة 
الطبيعيــة ووزارة النفــط( للوصــول الــى رقــم منطقــي للحافــز 
الــذي ينســجم مــع مــا تــم اعطــاءه لشــركات فــي عقــود وزارة 
النفــط، مــع اخــذ نوعيــة الرقعــة االستكشــافية ومــدى احتمــال 
وجــود النفــط فيهــا اصــال، وحجــم مــا اكتشــف مــن النفــط 

ــم اكتشــاف النفــط فيهــا.  ــي ت فعــال فــي الرقــع الت

كذلــك نوعيــة النفــط وظــروف العمــل وغيرهــا مــن االمــور 
للوصــول الــى الحافــز المنطقــي الــذي يتــم اعطــاءه اعتياديــا 
فــي مثــل هــذه الظــروف. وبعــد الوصــول للحفــز المنطقــي 
تضــاف لــه زيــادة لفتــرة زمنيــة محــددة، كان تتــم زيادتــه بنســبة 
75٪ لفتــرة الثــالث ســنوات االولــى بعدهــا تخفــض الزيــادة 
الــى 50٪ لثــالث ســنوات اخــرى ثــم تخفــض الــى 25٪ الربعــة 

ســنوات اخــرى. 

رغــم ان المناقشــات االولــى التــي تتــم بيــن حكومتــي االقليــم 
والمركــز ويجــب ان تكــون بمراجعــة المــادة 122 مــن الدســتور 
ولكــن ادارة هــذه الحقــول تبقــى بيــد حكومــة االقليــم مــع 
ارســال تقاريــر مســتمرة للمركــز وابقــاء مراقبــة متبادلــة بيــن 

ــع الحقــول.  ــى جمي االقليــم والمركــز عل

ــذ هــذا االمــر ان توافــق وزارة النفــط  ــة تنفي ويمكــن فــي حال
المناطــق  فــي  الحقــول  بعــض  ادارة  االقليــم  تخويــل  علــى 
الداخلــي(  )البيــع  منــع  ذلــك  المتنــازع عليهــا ويجــب عنــد 
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غيــر  المصافــي  واغــالق جميــع  باتــا،  منعــا  )التهريــب(  او 
وســتكون  اخــرى.  ايــة منطقــة  وفــي  االقليــم  فــي  المجــازة 
فــي  الخروقــات  لمراقبــة  ومتبادلــة  رقابــة مشــتركة  هنــاك 
ــا ســيكون فقــط  ــا ســيباع داخلي ــراق، وان م ــع انحــاء الع جمي
للمصافــي الحكوميــة وغيــر الحكوميــة المجــازة، ويتفــق علــى 
اســعار النفــط والغــاز المبــاع داخليــا وعلــى اســعار المنتجــات 

النفطيــة لغــرض التوحيــد. 

ان التصدير يجب ان يتم عبر شــركة تســويق النفط المعروفة 
اختصــارا بأســم )ســومو(، وان جميــع عوائــد بيــع المنتجــات 
النفطيــة والغــاز، وكذلــك جميــع عوائــد حكومــة االقليــم نتيجــة 
حصصهــا فــي الشــركات النفطيــة او ضرائبهــا علــى اربــاح 
هــذه الشــركات او الهبــات المســتلمة مــن هــذه الشــركات، 

ترجــع الــى الموازنــة االتحاديــة العامــة. 

باعتقــادي هــذا الحــل ســتقبله الشــركات، اذا ضغطــت حكومــة 
االقليــم بهــذا االتجــاه، اذ يجــب ان ال يكــون موقــف حكومــة 
وانمــا  الشــركات(  ضغــط  )عــن  وتعبيــرا  واجهــة  االقليــم 
موقفهــا واجهــة وتعبيــرا عــن ضغــط الــراي العــام العراقــي 
والكــردي باالخــص، وتحــت ضغــط الحكومــة االتحاديــة حيــث 
تــرى جميــع هــذه الجهــات ضــرورة تعديــل العقــود بالشــكل 

ــه اعــاله.  المشــار الي

ان المكاســب التجاريــة للشــركات ســتكون عاليــة جــدا، وتفــوق 
اي مكاســب يمكــن ان تحققهــا الشــركات المماثلــة. اضافــة 
لذلــك فانهــا ســتحقق )االســتقرار والضمــان( ممــا قــد يحــدث 

فــي المســتقبل وعلــى المــدى الطويــل!! 

ــون  ــى قان ــق االمــر هــو االتفــاق عل ــى تحقي ان مــا يســاعد عل
اتحــادي للنفــط والغــاز. وبالتاكيــد ليســت مســودة 2007 دون 
مالحــق فهــي مرفوضــة تمامــا، وليســت مســودة لجنــة الطاقــة 
فــي مجلــس النــواب فهــي )عــار( علــى كل مــن وضعهــا وعمــل 
علــى تمشــيتها. وقــد يمكــن النظــر فــي مســودة وزارة النفــط 
بعــد اجــراء بعــض التعديــالت عليهــا. وهنــا يجــب ان تتضمــن 
المســودة عــدم الموافقــة علــى عقود المشــاركة باالنتاج، وعلى 
القــوى الكرديــة ان ال تقــف ضــد مثــل هكــذا مســودة، فــان لــم 
ــاد. وهــذا االمــر سيســاعد فــي  تؤيدهــا فليكــن موقفهــا الحي
الضغــط علــى الشــركات للقبــول بالمقتــرح اعــاله، باعتبــار ان 

هنــاك قانونــا اتحاديــا ال يقبــل بمثــل هــذه العقــود. 

ــى الحــل المطــروح فــي الفقــرة  ــة عــدم الموافقــة عل فــي حال
بالشــعب  تضــر  االخــرى  الحلــول  جميــع  فــان  اعــاله   )3(
ــة جــدا ليــس  ــرات عالي ــق توت العراقــي وبالكــرد خاصــة وتخل
بيــن حكومــة االقليــم والحكومــة االتحاديــة فحســب، وانمــا 
بيــن الكــرد وبقيــة العراقييــن ايضــا. ولكــن اذا الحــت حكومــة 
االقليــم وبرلمانــه وكذلــك رفضــت الجماهيــر الكرديــة مــا 
جــاء بالفقــرة )3( اعــاله واصــرت علــى ان عقودهــا افضــل 
لالكــراد ممــا تعطيــه عقــود الخدمــة فعنــد ذلــك يمكــن طــرح 
اقــل الحلــول ضــرارا مــع تكييفــه دســتوريا، وتقليــل الضــرر 
علــى بقيــة العراقييــن وتحقيــق )الميــزات( التــي تقــول حكومــة 
االقليــم ان عقودهــا تتمتــع بهــا فمــن الممكــن اتخــاذ مــا يلــي: 

ــن تكــون  ــم ل ــة لالقلي ان التخصيصــات التــي تضعهــا الميزاني
نقــدا، بــل تكــون عينــا اي نفطــا. فمثــال اعتمــدت ميزانيــة 
 )250( منهــا  /اليــوم  برميــل  مليــون   )2.9( تصديــر   2013
الــف برميــل /يــوم مــن االقليــم والبديــل يكــون اعتمــاد تصديــر 
)2.9( مليــو برميــل يوميــا منــه 17٪ مــن االقليــم )الن حصــة 
االقليــم مــن الموازنــة 17٪ اي يصــدر 493 الــف برميــل / 
تســويق  شــركة  شــركة  مــن  خطيــة  بموافقــة  وذلــك  يوميــا 
النفــط المعروفةاختصــارا باســم )ســومو( تخولــه ذلــك. ويتــم 
ذلــك بخطــه النفطــي الخــاص وتســلم العوائــد الــى الحســاب 
االقليــم  ولــدى  نيويــورك  فــي  الموجــود  نفســه  العراقــي 
االن امكانيــة انتــاج هــذه الكميــة وكذلــك الكميــة المطلوبــة 

لمصافيــه. 

ولكــن فــي الوقــت نفســه ســيكون هنــاك تعهــد مــن حكومــة 
ــل الحســاب بتســليم  ــن تفاصي ــك ضم ــم وكذل ــان االقلي وبرلم
حصتهــا مــن المصاريــف الســيادية الــى الحكومــة االتحاديــة. 

امــا فيمــا يتعلــق بالمصاريــف االســتثمارية للشــركات النفطيــة، 
للشــركات  االســتثمارية  المصاريــف  اعتبــار جميــع  فيمكــن 
ــف الســيادية،  ــن المصاري ــوب م ــي الشــمال والجن ــة ف النفطي
وتصــرف لقــاء وصــوالت ووثائــق وتدقيــق الزم، ومــن ضمنهــا 
تدقيــق ديــوان الرقابــة الماليــة. و هــذا االمــر ينطبــق علــى 
العــراق  فــي  الشــركات  لجميــع  االســتثمارية  المصاريــف 

وتعامــل المعاملــة نفســها مــن حيــث الرقابــة والتدقيــق. 

ســيكون هنــاك تعهــد وتنفيــذ غلــق جميــع المصافــي غيــر 
المجــازة فــي كردســتان وباقــي انحــاء العــراق، ومنــع البيــع 
الداخلــي والتهريــب منعــا باتــا. وتكــون هنــاك اجهــزة مراقبــة 
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مــن كل الجهــات المعنيــة لمالحظــة تنفيــذ هــذه الفقــرة، ويتــم 
حســم مبالغهــا - ان حدثــت - مــن العائــدات لتذهــب الــى 

موازنــة الجهــة االخــرى. 

ليــس حــال  لهــذا الحــل، وهــو  طبعــا هنــاك مشــاكل جمــة 
ــق  ــة فيمــا يتعل بنظــري اذ ان هنــاك ترقــب وعــدم ثقــة متبادل
بالتهريــب او البيــع الداخلــي. كمــا ان هنــاك مشــكلة كبيــرة فــي 
تصديــر نفــط كركــوك يجــب حلهــا واالهــم مــن ذلــك ســيلحق 
شــعب االقليــم غبــن كبيــر الن عقــود المشــاركة باالنتــاج تعطــي 
اصــال عوائــد لالقليــم وعوائــد اكثــر للشــركات. فجماهيــر 
االقليــم ستســتلم مبالــغ اقــل حتــى لــو اخذنــا بنظــر االعنبــار 
ان اســعار النفــط المصــدر مــن موانــىء المتوســط هــي اعلــى 
مــن اســعار النفــط المصــدر مــن الخليــج. كمــا ســتكون علــى 
ــل  ــة اي خل ــرة فــي مراقب ــر مســؤولية كبي البرلمــان والجماهي
كالتهريــب او البيــع الداخلــي او مــا شــابه ذلــك، الن جميــع 

ــد ســتكون لكردســتان العــراق.  العوائ

ان الحــل االفضــل مــن )4( هــو مــا ذكرنــاه فــي الفقــرة )1( 
اعــاله اي القبــول بالموازنــة وســتكون هنــاك موازنــات اخــرى 
للســنوات القادمــة تســير علــى نفــس المنــوال فــي تحديــد 
مــن  التصديــر  لخــط  ارســالها  يجــب  التــي  النفــط  كميــة 
االقليــم، وان لــم يرســلها كال او جــزء، يتــم اســتقطاع مبلــغ 
الكميــة غيــر المرســلة مــن حصــة االقليــم. وهنــا ايضــا تبقــى 
التوتــرات بســبب احتمــاالت التهريــب والبيــع الداخلــي لدفــع 
ــح( للشــركات وســتبقى الشــركات تضغــط  حصــة )نفــط الرب

باتجــاه )التصديــر المســتقل(.

اذا تــم )التصديــر المســتقل( فهــذا يعنــي بدايــة )الطــالق( 
بيــن االقليــم وبقيــة العــراق وال اعــرف نتائجــه، ولكنهــا ســتكون 

وخيمــة جــدا جــدا. 

خالصــة للكتــاب المطبــوع بنفــس العنــوان للكاتــب    *
)فــؤاد قاســم االميــر( ، مطبعــة قاهــر للطباعــة ، بغــداد ، 
2013، يقــع الكتــاب فــي 317 صفحــة وتضمــن عــددا مــن 

المالحــق 
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إعداد: هيأة التحرير

2014/3/3 رئيــس لجنــة العالقــات الخارجيــة النيابيــة الشــيخ 
د.همــام حمــودي يلتقــي المفكــر والصحفــي التركــي جنكيــز مــراد 
ويبحث معه تطورات األوضاع في المنطقة والعالم، وعالقة العراق 

مــع دول الجــوار.

2014/3/4 ارهابيــون يقتحمــون مبنــى المجلــس المحلــي فــي 
مدينــة ســامراء، وأربعــة منهــم يفجــرون انفســهم داخــل المبنــى، الــى 
ــة عــن استشــهاد  ــر ســيارة مفخخــة، وأســفرت العملي ــب تفجي جان

ــة 37 شــخصا بينهــم نائــب رئيــس المجلــس. وإصاب

2014/3/9 رئيــس الــوزراء العراقــي نــوري المالكــي يعتبــر فــي 
حــوار أجرتــه معــه قنــاة فرانــس 24 الفرنســية ان الســعودية وقطــر 
فــي حالــة حــرب ضــد العــراق، ويتهمهمــا بدعــم وتمويــل تنظيــم 

ــا. ــا وإعالمي ــراق سياســيا وعســكريا ومالي ــي الع القاعــدة ف

2014/3/9 تفجيــر ارهابــي فــي مدخــل محافظــة بابــل مــن جهــة 
بغــداد، يوقــع عشــرات الشــهداء والجرحــى ويتســبب بإحــراق اكثــر 

مــن اربعيــن ســيارة مدنيــة.

د.همــام  الشــيخ  االعلــى  المجلــس  فــي  القيــادي   2014/3/10
حمــودي يحــث المواطنين على المشــاركة في االنتخابات البرلمانية 
المقبلــة عمــال بتوصيــات وتوجيهــات المرجعيــة الدينيــة المباركــة.

2014/3/10 رئيــس المجلــس األعلــى اإلســالمي العراقــي الســيد 
عمــار الحكيــم يشــارك فــي االجتمــاع الســادس للمجمــع العالمــي 
للصحــوة االســالمية فــي العاصمــة االيرانيــة طهــران، الــى جانــب 
عشــرات الشــخصيات السياســية والدينيــة والفكريــة مــن مختلــف 

انحــاء العالــم االســالمي.

الصــدر  مقتــدى  الســيد  الصــدري  التيــار  زعيــم   2014/3/11
يدعــو اتباعــه الــى عــدم االنجــرار الــى مواقــف متشــنجة تضــر 
بالصالــح العــام، مبينــا ان تظاهرات االثنين )يوم 2014/3/12، قبل 
يــوم مــن دعوتــه( كانــت جوابــا كافيــا ووفيــا لتســجيل هــذا الموقــف 

المشــرف، ضــد تطــاوالت رئيــس الــوزراء نــوري المالكــي.

ــة اهلل العظمــى الســيد  ــر اي ــي الكبي 2014/3/11 المرجــع الدين
محمــد ســعيد الحكيــم يحّمل في بيان لــه الحكومة واألجهزة االمنية 
كامــل المســؤولية فــي حمايــة ارواح المدنييــن، علــى خلفيــة سلســلة 
تفجيــرات ضربــت البــالد، مطالبــا المنظمــات الدوليــة وخاصــة 
مجلــس االمــن الدولــي واألمــم المتحــدة اعتبــار العمليــات االرهابيــة 

التــي يتعــرض لهــا الشــعب العراقــي جرائــم ابــادة جماعيــة.

2014/3/11 رئيــس هيئــة الحــج والعمــرة الشــيخ محمــد تقــي 
المولــي ينجــو مــن ثانــي محاولــة اغتيــال خــالل اقــل مــن اســبوع فــي 

مفكرة األحداث
)3 آذار ـ 3 حزيران 2014(
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محافظــة نينــوى، وقــد اســفرت تلــك المحاولــة التــي نفــذت بعبــوات 
ــة. ــه بجــروح متفاوت ــة خمســة مــن افــراد حمايت ناســفة عــن اصاب

لمكافحــة  االول  الدولــي  بغــداد  مؤتمــر  انعقــاد   2014/3/12
االرهــاب فــي العــراق وعلــى مــدى يوميــن وبمشــاركة وفود تمثــل اكثر 
من خمســين دولة عربية وأجنبية من بينها الدول االعضاء الخمس 
فــي مجلــس االمــن الدولــي، وأكثــر مــن خمــس عشــرة منظمــة دوليــة 

وإقليميــة ومراكــز بحثيــة وأكاديميــة.

الصــدر  مقتــدى  الســيد  الصــدري  التيــار  زعيــم   2014/3/13
يعــود الــى النجــف االشــرف قادمــا مــن ايــران بعــد ثالثــة اســابيع مــن 
قــراره اعتــزال العمــل السياســي ومغــادرة العــراق والتوجــه إليــران 

لمواصلــة دراســته الدينيــة.

2014/3/14 التيــار الصــدري ينظــم تظاهــرة احتجاجيــة فــي 
محافظــة ذي قــار بمناســبة يــوم المظلــوم، تضمنــت خطابــا للســيد 

مقتــدى الصــدر القــي نيابــة عنــه.

ــي يصــادق  ــم كردســتان مســعود بارزان 2014/3/15 رئيــس اقلي
الــى  حلبجــة  قضــاء  بتحويــل  الكردســتاني  البرلمــان  قــرار  علــى 
والعشــرين  السادســة  الســنوية  الذكــرى  مــع  تزامنــا  محافظــة، 

ــل نظــام صــدام. ــة مــن قب ــا باألســلحة الكيماوي لقصفه

2014/3/16 اقليــم كردســتان يحــي الذكــرى الســنوية السادســة 
ــل  ــة مــن قب ــة حلبجــة باألســلحة الكيماوي والعشــرين لقصــف مدين
ــة االالف مــن المواطنيــن  نظــام صــدام، الــذي تســبب بقتــل وإصاب

ــرة. ــة كبي ــة وبيئي ــى الحــاق اضــرار مادي ــة ال ــرد، اضاف الك

2014/3/17 مجلــس الــوزراء العراقــي يقــرر الغــاء دوام الســبت، 
وجعلــه عطلــة اســبوعية للجامعــات والمعاهــد والمــدارس. ويخــّول 
وزارتــي التعليــم العالمــي والبحــث العلمــي، والتربيــة تحديــد موعــد 

العمــل بقــرار اإللغــاء.

ــن ان رئاســة مجلــس  ــة تعل ــة الخدمــات النيابي 2014/3/19 لجن
النــواب وافقــت علــى توصياتهــا بســحب الثقــة عــن وزيــر البلديــات 

وأميــن بغــداد إلخفاقهمــا بتقديــم الخدمــات. 
إذ قالــت اللجنــة »انــه نتيجــة االخفــاق المتكــرر ونســب الصــرف 
المتدنيــة والفشــل الــذي اتســمت بــه مشــاريع وزارة البلديــات وأمانة 
بغــداد، ولنســب اإلنجــاز التــي اقتربــت مــن الصفــر للكثيــر مــن 
ــة الســنوات األربعــة المنصرمــة، واســتنادا لطلــب  مشــاريعهما طيل
رئاســة مجلس النواب بتقييم عمل الوزارات الخدمية، اوصت لجنة 
الخدمــات النيابيــة بســحب الثقــة عــن وزيــر البلديــات واألشــغال 

العامــة عــادل مهــودر وأميــن بغــداد نعيــم عبعــوب«.

2014/3/20 عضــو الهيــأة القياديــة للمجلــس االعلــى الشــيخ 
د.همــام حمــودي يعتبــر الطعــن بشــرعية حكومــة البصــرة المحليــة 
وتقــّدم  المواطــن  لمصلحــة  وليــس  وانتخابيــة  سياســية  قضيــة 
المحافظــة. وصــّرح قائــال »مــا يســتغرب لــه ان يتــم الطعن بشــرعية 
حكومــة محليــة ناجحــة وخــالل فتــرة قصيــرة اثبتــت قدرتهــا علــى 
االدارة وتحســين االوضــاع فــي محافظــة مهمــة مثــل البصــرة وبآفاق 
تقييــم  شــركات  بإدخــال  جــدا  متطــورة  عمــل  وســياقات  جديــدة 
عاليــة التصنيــف وقبــول شــعبي طيــب بهــذه االجــراءات الجديــدة«.

2014/3/20 انطــالق فعاليــات معــرض بغــداد الدولــي الثانــي 
للكتاب بمشــاركة 250 دار نشــر من دول عربية وأجنبية عديدة، من 
بينهــا لبنــان ومصــر وســوريا واألردن واإلمــارات والكويــت، وعــرض 
فــي المعــرض اكثــر مــن مائــة وخمســين الــف عنــوان فــي المجــاالت 

المختلفــة.

2014/3/22، استشــهاد االكاديمــي والصحفــي العراقــي محمــد 
بديــوي الشــمري علــى يــد ضابــط فــي فــوج حماية رئيــس الجمهورية 

بمنطقــة الجادرية.

2014/3/23 عشــائر األنبــار تقــرر فــي اجتمــاع لهــا البــراءة مــن 
علــي حاتــم ســليمان رئيــس مــا يعــرف بـ)مجلــس ثــوار االنبــار( وهدر 

دمــه ومســلحين معــه لتســببهم بدمــار األنبــار وتهجيــر األهالــي.

2014/3/23 قيــادة عمليــات بغــداد تعلــن عــن تســلم واجباتها في 
حمايــة مداخــل الموقــع الرئاســي بــدال مــن الفوجيــن األول والثانــي، 
علــى خلفيــة استشــهاد االســتاذ الجامعــي والصحفــي محمــد بديــوي 

الشــمري برصــاص ضابــط فــي فــوج حمايــة المنطقــة الرئاســية.

2014/3/24 نائــب رئيــس الجمهوريــة خضيــر الخزاعــي يتوجــه 
ــة الخامســة  ــرؤس وفــد العــراق للقمــة العربي ــة الكويــت لت ــى دول ال

والعشــرين.

2014/3/24 اســتهداف مــزار الســيد محمــد بــن اإلمــام علــي 
الهــادي فــي قضــاء بلــد بمحافظــة صــالح الديــن.

2014/3/24 تعييــن رئيــس ديــوان الوقــف الشــيعي الســيد صالــح 
الحيــدري رئيســا لهيئــة الحــج والعمــرة بالوكالــة خلفــا لرئيســها 
ــه بقــرار وصــف  ــق عمل ــم تعلي ــذي ت ــى ال الشــيخ محمــد تقــي المول

ــوزراء. بالسياســي مــن مجلــس ال

2014/3/25 انطالق اعمال القمة العربية الخامســة والعشــرين 
فــي دولــة الكويــت بحضــور معظــم الزعماء العــرب، وقد مثــل العراق 

نائــب رئيــس الجمهورية خضيــر الخزاعي.
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المســتقلة  العليــا  المفوضيــة  مجلــس  اعضــاء   2014/3/25
لالنتخابات العراقية يعلنون اســتقالة جماعية احتجاجا على تدخل 
مجلــس النــواب فــي عملهــم، مــن خــالل اصــداره قــرارات مخالفــة 

ألحــكام الســلطة القضائيــة.

2014/4/1 انطــالق الحمــالت الدعائيــة لالنتخابــات البرلمانيــة 
المقــرر اجراؤهــا فــي الثالثين من شــهر نيســان، والتي يشــارك فيها 

9040 مرشحا.

2014/4/1 وفــاة معتمــد المرجعيــة الدينيــة فــي مدينــة الكاظمية 
المقدســة الســيد علــي الموســوي الواعــظ فــي احــدى مستشــفيات 

محافظــة الســليمانية عــن عمــر 63 عامــا، جــراء مــرض القلــب.

2014/4/5 ائتــالف المواطــن يعلــن فــي احتفال مركــزي برنامجه 
االنتخابــي لالنتخابــات البرلمانيــة، وحضــر االحتفــال عــدد من كبار 
قيــادات المجلــس االعلــى ومكونــات ائتــالف المواطــن، ومســؤولي 
البعثــات الدبلوماســية فــي البالد يتقدمهــم ممثل االمين العام لألمم 
المتحــدة نيكــوال مالدينــوف، وتضمــن كلمة لرئيــس المجلس االعلى 

االســالمي العراقــي الســيد عمــار الحكيم.

بشــير  الشــيخ  العظمــى  اهلل  آيــة  الدينــي  المرجــع   2014/4/6
النجفــي يتعــرض الزمــة صحية يدخل على اثرها المستشــفى، حيث 
اجريــت لــه عمليــة جراحيــة وتركيــب جهــاز لتنظيــم ضربــات القلــب.

2014/4/7 تنظيــم )داعــش( االرهابــي يقــدم علــى اغــالق ســدة 
النعيميــة فــي قضــاء الفلوجــة الواقعــة علــى نهــر الفرات، مما تســبب 
فــي غــرق اراضــي زراعيــة واســعة فــي قــرى زوبــع وحميــد الشــعبان 
والحــوز، وانخفــاض مناســيب ميــاه النهــر فــي عــدد مــن محافظــات 

الجنــوب والفــرات األوســط.

2014/4/9 وزيــر العــدل االيرانــي مصطفــى بــور محمــدي يــزور 
العــراق بدعــوة رســمية مــن نظيــره العراقــي حســن الشــمري، ويلتقي 
كل مــن رئيــس الــوزراء نــوري المالكــي ونائــب رئيــس الجمهوريــة 
خضيــر الخزاعــي، ورئيــس المجلــس االعلــى الســيد عمــار الحكيــم، 
اضافــة الــى وزيــر العــدل حســن الشــمري، ويبــرم معــه مذكــرة لتبادل 

المحكوميــن بيــن البلديــن.

2014/4/9 وفــاة البطريــرك الفخــري الكاردينــال عمانوئيــل دّلــي 
بمستشــفى فــي مدينــة ســان دييغــو االميركيــة عــن عمــر ناهــز ســبعة 
وثمانيــن عامــا، وكان قــد قــدم اســتقالته من منصبه كزعيم للكنيســة 
الكلدانيــة فــي العــراق فــي كانــون االول 2012، وخلفــه البطريــرك 

روفائيل االول ســاكو.

فــي  مناطــق  تضــرب  ارهابيــة  تفجيــرات  سلســلة   2014/4/9
العاصمــة بغــداد، هــي الكــرادة والشــعب والكاظميــة والشــماعية 
عشــر  الحاديــة  الســنوية  الذكــرى  مــع  تزامنــا  الصــدر،  ومدينــة 

صــدام. نظــام  لســقوط 

2014/4/10 رحيــل مســاعد رئيــس المجلــس االعلــى لشــؤون 
التنظيمــات النائــب الســابق فــي البرلمان العراقــي نبيل البلداوي مع 

احــد مرافقيــه فــي حــادث ســير علــى طريــق بغــداد - ذي قار.

الئتــالف  حاشــد  جماهيــري  تجمــع  اول  تنظيــم   2014/4/12
المواطــن فــي محافظة البصرة، بحضور مرشــحي ائتالف المواطن 
واجتماعيــة  وعشــائرية  سياســية  وشــخصيات  المحافظــة  عــن 
ــاء المحافظــة، وشــهد التجمــع  مختلفــة، وآالف المواطنيــن مــن ابن
القاء كلمة لرئيس المجلس االعلى االسالمي العراقي السيد عمار 

الحكيم.

الئتــالف  الثانــي  الجماهيــري  التجمــع  تنظيــم   2014/4/13
االئتــالف  مرشــحي  بحضــور  ميســان  محافظــة  فــي  المواطــن 
ــة  ــة واجتماعي ــة وشــخصيات سياســية وديني ــات البرلماني لالنتخاب
وجماهيــر حاشــدة، وقــد القــى رئيــس المجلــس االعلــى االســالمي 

العراقــي الســيد عمــار الحكيــم كلمــة فــي التجمــع.

ينجــو  النجيفــي  اســامة  النــواب  مجلــس  رئيــس   2014/4/13
مــن محاولــة اغتيــال بتفجيــر عبــوة ناســفة اســتهدفت موكبــه علــى 
الطريــق الرئيــس بيــن قضــاء داقــوق ومركــز مدينــة كركــوك، حيــث 

ــى قضــاء الحويجــة. ــا ال كان متوجه

2014/4/18 تنظيــم التجمــع الجماهيــري االنتخابــي الئتــالف 
المواطــن فــي محافظــة النجــف األشــرف بحضــور حشــد مــن ابنــاء 
جانــب  الــى  مختلفــة  وسياســية  دينيــة  وشــخصيات  المحافظــة 
مرشــحي ائتــالف المواطن فــي المحافظة، ورئيس المجلس االعلى 

الســيد عمــار الحكيــم يلقــي كلمــة فــي التجمــع.

2014/4/19 تنظيــم التجمــع الجماهيــري االنتخابــي الئتــالف 
المواطــن فــي محافظــة كربــالء المقدســة، متضمنــا كلمــة لرئيــس 

المجلــس االعلــى االســالمي العراقــي الســيد عمــار الحكيــم.

2014/4/20 ارهابيــون انتحاريــون عددهــم خمســة يهاجمــون 
ــون  ــة االمــام الكاظــم )ع( فــي حــي اور بالعاصمــة بغــداد، ويقتل كلي
ويصيبــون عــدداً مــن حــراس الكليــة، وقــد انتهــى الهجــوم بقتــل 

ــة. ــى الكلي ــن وســيطرة القــوات الخاصــة عل االرهابيي

وأحزمــة  مفخخــة  بســيارة  ارهابيــة  تفجيــرات   2014/4/25
بزعامــة  الحــق  اهــل  لحركــة  انتخابيــا  تجمعــا  تســتهدف  ناســفة 

       95 م متـــوز ٢٠١٤  ـــ -  ــ ــضــان ١٤٣٣هـ رم شــهــر   | ــعــاشــرة  ال الــســنــة   |  29 ــعــدد  ال  |



الشــيخ قيــس الخزعلــي فــي ملعــب نــادي الصناعــة وســط العاصمــة 
بغــداد يوقــع عشــرات الشــهداء والجرحــى.

2014/4/26 المرجــع الدينــي آيــة اهلل العظمــى الشــيخ بشــير 
النجفي يفتي بحرمة انتخاب من يشــتري المناصب بأراٍض عراقية 
او بالمــال العــام او الخــاص، داعيــا الــى »تغييــر الوجــوه التــي تمكنت 
مــن الســلطة ألنهــا لــم تــؤد مــا يريــد المواطــن«. ونقــل الشــيخ علــي 
النجفي عن والده »ان المرجع النجفي اكد في إفتائه على مشاركة 
الجميــع فــي االنتخابــات والنظــر الــى مــا قــد ســبق وبنــاء عليــه يحدد 
موقفه فهل استطاع من موجود اليوم ان يقدم امن وكهرباء وخدمات 
واقتصــاد وان يقــدم شــيئا علــى المســتوى التعليمــي والزراعــي وبنــاء 

عليــه يقــرر«.

2014/4/26 انعقــاد التجمــع الجماهيــري االنتخابــي الئتــالف 
المواطــن لمحافظــة بغــداد فــي ملعــب نــادي الصناعــة، بحضــور 
مرشــحي االئتــالف، وكبــار قيــادات المجلــس االعلــى وشــخصيات 
سياســية مختلفــة، وتضمــن التجمــع كلمــة لرئيــس المجلــس االعلــى 

الســيد عمــار الحكيــم.

الخــارج  لعراقيــي  التصويــت  عمليــة  انطــالق   2014/4/27
ــة  ــة، واســتمرت عملي ــة فــي تســع عشــرة دول لالنتخابــات البرلماني
التصويــت لمــدة يوميــن، قــدر فيهــا عــدد العراقييــن الموجوديــن فــي 
ــي 800 الــف شــخص. ــت بحوال ــم التصوي ــن يحــق له الخــارج الذي

2014/4/28 اجــراء عمليــة التصويــت الخــاص لمنتســبي االجهــزة 
ضمــن  والســجون  المستشــفيات  ونــزالء  والعســكرية  االمنيــة 
المســتقلة  العليــا  المفوضيــة  اكــدت  البرلمانيــة،  االنتخابــات 
لالنتخابــات ان عــدد الذيــن يحــق لهــم المشــاركة بعمليــة التصويــت 

الخــاص مليــون وأربعــة وعشــرين الــف شــخص.

ــوم  ــي عم ــة ف ــة العام ــات البرلماني 2014/4/30 اجــراء االنتخاب
العــراق، النتخــاب 328 عضــوا مــن بيــن 6032 التاكــد مــن العــدد 
مرشــحا يمثلــون 39 ائتالفــا و250 كيانــا سياســيا، ويحــق ألكثــر من 

واحــد وعشــرين مليــون عراقــي المشــاركة فــي تلــك االنتخابــات.

التهانــي  يتبادلــون  العــراق  وساســة  قــادة  كبــار   2014/4/30
والتبريــكات بنجــاح االنتخابــات البرلمانية العامــة، ورئيس المجلس 
كلمــة  يوجــه  الحكيــم  عمــار  الســيد  العراقــي  االســالمي  االعلــى 
متلفــزة الــى ابنــاء الشــعب العراقــي يعبــر فيهــا عــن شــكره وتثمينــه 

لمشــاركتهم فــي انجــاح ملحمــة االنتخابــات.

2014/5/1 المفوضيــة العليــا المســتقلة لالنتخابات في العراقي 
تعلن ان نسبة المشاركة في االنتخابات تجاوزت ٪60.

ــاًء للذكــرى  ــي فــي النجــف االشــرف احي 2014/5/2 حفــل تأبين
الســنوية الحادية عشــرة الستشــهاد شــهيد المحراب الســيد محمد 
باقــر الحكيــم )قــدس ســره( بمشــاركة شــخصيات دينيــة واجتماعية 

واكاديميــة وسياســية وجماهيــرة حاشــدة.

2014/5/3 احتفاليــة كبيــرة فــي العاصمــة بغــداد احيــاًء ليــوم 
اهلل  آيــة  المحــراب  شــهيد  استشــهاد  وذكــرى  العراقــي  الشــهيد 
العظمــى الســيد محمــد باقــر الحكيــم )قــدس ســره(، يشــارك فيهــا 
كبــار الشــخصيات السياســية فــي البــالد وزعامــات دينيــة لمختلــف 

ديانــات وطوائــف الشــعب العراقــي.

2014/5/6 المفوضيــة العليــا المســتقلة لالنتخابــات فــي العــراق 
تعلــن الخامــس والعشــرين مــن الشــهر الجــاري موعدا إلعــالن نتائج 
االنتخابــات البرلمانيــة العامــة التــي جــرت فــي الثالثيــن مــن شــهر 

نيسان.

2014/5/9 الرئيس االميركي باراك اوباما يعلن ترشــيح الســفير 
االميركي في االردن ســتيوارت جونز ليكون ســفيرا في العراق بدال 

من السفير بيكروفت.

بابكــر  الفريــق  العراقــي  الجيــش  اركان  رئيــس   2014/5/10
الديــن  صــالح  محافظــة  فــي  اغتيــال  لمحاولــة  يتعــرض  زيبــاري 
ــه وتســببتا باستشــهاد  ــن ناســفتين اســتهدفت موكب ــر عبوتي بتفجي

اشــخاص. خمســة  وإصابــة 

2014/5/11 زعيــم ائتــالف دولــة القانــون نــوري المالكــي يوجــه 
رســالة الــى قــادة وزعمــاء القوى السياســية الوطنيــة العراقية يوضح 
فيها رؤية ائتالف دولة القانون لحكومة االغلبية السياسية، ويحدد 
فــي رســالته المبــادئ االساســية التــي تقــوم عليهــا حكومــة االغلبيــة 

وأهدافها.

2014/5/12 وفــد مــن ائتــالف المواطــن برئاســة رئيس المجلس 
االعلــى الســيد عمــار الحكيــم يــزور رئيس الوزراء نــوري المالكي في 
منزلــه، وقــد تألــف الوفد من الشــيخ د.همام حمــودي، ورئيس حزب 
ــي، وعضــو المكتــب السياســي فــي  ــي احمــد الجلب المؤتمــر الوطن
المجلــس االعلــى محمــد هــادي االســدي، والمتحــدث بأســم ائتالف 
المواطــن بليــغ ابــو كلــل، وحضــر اللقــاء عــن ائتــالف دولــة القانــون، 
مستشــار رئيــس الــوزراء الشــيخ عبــد الحليم الزهيــري، وعضو دولة 
القانون ياسين مجيد، والقيادي في حزب الدعوة طارق نجم. وجاء 
ــي برئاســة  ــف الوطن ــوى التحال ــاع لق ــن مــن اجتم ــد يومي ــاء بع اللق

رئيــس التحالــف ابراهيــم الجعفــري وحضــور نــوري المالكــي.
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2014/5/13 سلســلة تفجيــرات ارهابيــة بســبع ســيارات مفخخة 
تضــرب مناطــق مدينــة الصــدر وجميلــة والبلديــات والكــرادة وحــي 

اور توقــع عشــرات الشــهداء والجرحــى مــن المدنييــن.

2014/5/13 اســتقالة المبعــوث االممــي والعربــي لحــل االزمــة 
الســورية االخضــر االبراهيمــي مــن منصبــه بعــد اكثــر مــن عــام علــى 
توليــه المنصــب خلفــا لكوفــي عنان، وســيترك منصبه اواخر الشــهر 
الجــاري وفــق مــا اعلــن االميــن العــام لالمــم المتحــدة بــان كــي مــون.

2014/5/14 انتخــاب العــراق لمنصــب نائــب رئيــس المؤتمــر 
الــوزاري لــوزراء خارجيــة حركــة دول عــدم االنحيــاز المزمــع عقــده 

خــالل شــهر ايــار الجاري.

2014/5/14 رئيــس المجلــس االعلى االســالمي العراقي الســيد 
عمــار الحكيــم يلتقــي علــى انفــراد كال مــن رئيــس القائمــة العربيــة 
صالــح المطلــك، واالميــن العام لمنظمة بدر هــادي العامري ويبحث 
وســياقات  واليــات  السياســي  الوضــع  مســتجدات  اخــر  معهمــا 

تشــكيل الحكومــة العراقيــة الجديــدة.

2014/5/14 القيــادي فــي المجلــس االعلــى االســالمي العراقــي 
ورئيــس لجنــة العالقــات الخارجيــة فــي البرلمــان العراقــي الشــيخ 
همــام حمــودي يســتقبل الســفير االيرانــي فــي العــراق حســن دانائــي 
بعــد  العراقــي  السياســي  الوضــع  مســتجدات  معــه  ويبحــث  فــر 

االنتخابــات البرلمانيــة العامــة.

فــي  االول  العالمــي  االســالمي  المؤتمــر  انعقــاد   2014/5/15
محافظــة البصــرة بمناســبة مرور اربعة عشــر قرنــا على تولي االمام 
علــي بــن ابــي طالــب عليه الســالم الخالفة. وقد شــارك في المؤتمر 
شــخصيات دينيــة اســالمية ومســيحية وصابئيــة، وشــخصيات مــن 

خــارج العــراق، وممثلــو عدد مــن مراجع الديــن العظام.

باقــر  محمــد  الســيد  العظمــى  اهلل  آيــة  رحيــل   2014/5/14
الشــيرازي نجــل المرجــع الكبيــر الراحل الســيد عبد اهلل الشــيرازي 
)قــدس اهلل روحيهمــا(، فــي ايــران عــن عمــر جــاوز الثمانيــن عامــا.

فيرادتــو  االندونيســي  الشــورى  مجلــس  رئيــس   2014/5/15
دانوتوبــر وتــو يــزور العــراق لعــدة ايــام ويلتقــي رئيــس مجلــس النــواب 
اســامة النجيفــي ورئيــس الــوزراء نــوري المالكي، ومســؤولين اخرين 

ويــزور مدينتــي كربــالء المقدســة والنجــف االشــرف.
رئيــس مجلــس القضــاء االعلــى العراقــي القاضــي مدحــت المحمــود 
يقــوم بزيــارة رســمية الــى الجمهوريــة االســالمية االيرانيــة اســتمرت 
اربعة ايام التقى خاللها الرئيس االيراني ورئيس مجلس تشــخيص 
مصلحة النظام ورئيس مجلس الشورى، ورئيس السلطة القضائية.

2014/5/18 رئيــس المجلــس االعلى االســالمي العراقي الســيد 
عمــار الحكيــم يلتقــي االميــن العــام لكتلــة مســتقلون ونائــب رئيــس 
الــوزراء لشــؤون الطاقــة حســين الشهرســتاني، وكذلــك يلتقــي رئيس 
كتلــة صادقــون الشــيخ قيــس الخزعلــي، ويبحــث معهمــا مســتجدات 

ــة فــي العــراق. ــة المقبل الوضــع السياســي واســتحقاقات المرحل

2014/5/18 رئيــس حكومــة اقليــم كردســتان نيجرفــان البارزاني 
يــزور بريطانيــا بدعــوة رســمية مــن الحكومــة البريطانيــة، ورئيــس 
االقليــم مســعود البارزانــي يلتقي رئيــس ائتالف الوطنية اياد عالوي 
في كردســتان ويبحثان اخر تطورات العملية السياســية في العراق.

2014/5/19 ائتــالف المواطــن يصــدر بيانــا رســميا يوضــح فيــه 
جملة من االدلة والشــواهد واألرقام على حاالت التالعب والتزوير 
التــي شــابت االنتخابــات البرلمانيــة التــي جرت فــي 2014/4/30.

2014/5/19 المفوضيــة العليــا المســتقلة لالنتخابــات العراقيــة 
تعلــن النتائــج النهائيــة لالنتخابــات البرلمانيــة العامــة، وائتــالف 
القانــون يحــرز المركــز االول بواقــع 95 مقعــدا، والتيــار  دولــة 
ــى  ــا بواقــع 34 مقعــدا، وائتــالف المواطــن حصــل عل الصــدر ثاني
31، وائتــالف متحــدون علــى 23 مقعــدا، وائتــالف الوطنيــة 21 
 19 علــى  حصــل  الكردســتاني  الديمقراطــي  والحــزب  مقعــدا، 
مقعــدا، واالتحــاد الوطنــي الكردســتاني علــى 19 مقعــدا، وحركــة 

التغييــر حصلــت علــى 9 مقاعــد.

نيجرفــان  يســمي  كردســتان  اقليــم  برلمــان   2014/5/20
البارزانــي رئيســا لحكومــة االقليــم وقبــاد الطالبانــي نائبــا لــه. وقــد 
ــول/2013، اي قبــل ثمانيــة  اجريــت انتخابــات االقليــم فــي 21/ايل

اشــهر.

ــة اهلل العظمــى  ــى آي 2014/5/20 مكتــب المرجــع الدينــي االعل
السيد علي السيستاني يدين االجراءات التعسفية لألجهزة االمنية 
ضــد بعــض الطلبــة االجانــب مــن باكســتان فــي الحــوزة العلميــة فــي 
مدينــة النجــف االشــرف ويطالب بوقف هذه االجــراءات المرفوضة 
والمدانــة وفتــح تحقيــق مــع مــن قامــوا بهــا واتخاذ االجراء المناســبة 

بحقهم.

2014/5/22 اعــالن نتائــج انتخابــات مجالــس المحافظــات فــي 
اقليــم كردســتان، في اربيــل احرز الحزب الديمقراطي الكردســتاني 
مقعــدا، واالتحــاد الوطنــي الكردســتاني 6 مقاعــد وحركــة   12
التغييــر 4 مقاعــد، وفــي الســليمانية حصلــت حركــة التغييــر علــى 
مقعــدا،   11 علــى  الكردســتاني  الوطنــي  واالتحــاد  مقعــدا،   12
والحــزب الديمقراطــي الكردســتاني علــى 3 مقاعــد، وفــي دهــوك 
ــي الكردســتاني  ــدا، واالتحــاد الوطن ــى 19 مقع ــر عل حصــل االخي
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واحــد،  مقعــد  علــى  حصلــت  التغييــر  وحركــة  مقعديــن،  علــى 
واالتحــاد االســالمي الكردســتاني علــى 3 مقاعــد.

ــرى  ــاء ذك ــر يشــاركون فــي احي ــن زائ ــة ماليي 2014/5/25 ثماني
الكاظــم،  جعفــر  بــن  موســى  االمــام  محمــد  ال  راهــب  استشــهاد 

ــم. ــة له ــن الحماي ــي لتأمي ــف عنصــر امن وبمشــاركة ســتين ال

2014/5/26 رئيــس اقليــم كردســتان مســعود البارزانــي يؤكــد 
علــى هامــش لقائــه رئيــس االئتــالف الســوري المعــارض احمــد 
الجربــا فــي باريــس ان االكــراد لــن يبقــوا شــركاء في حكومة يرأســها 
كردســتان  حكومــة  وان  المالكــي،  نــوري  الــوزراء  مجلــس  رئيــس 
ــة  ــع الوالي ــود مــع األطــراف االخــرى مــن اجــل من ســتبذل كل الجه
ــه فــي  ــة، وان ــة للمالكــي والبحــث عــن حكومــة شــراكة حقيقي الثالث
حــال تولــي المالكــي رئاســة الــوزراء فــي واليــة ثالثــة فأن خيــار اربيل 
هــو اللجــوء الــى اســتفتاء شــعبي باتجــاه ايجــاد صيغة اخــرى للعالقة 

مــع بغداد.

2014/5/28 رئيــس الــوزراء نــوري المالكــي يعلــن فــي كلمتــه 
ــار،  االســبوعية عــن النيــة لعقــد مؤتمــر للوحــدة الوطنيــة فــي االنب
ورئيــس المجلــس االعلــى االســالمي العراقــي الســيد عمــار الحكيــم 
يؤكــد فــي احتفاليــة بمناســبة المبعــث النبــوي فــي مكتبــه الخاص ان 
حكومــة مــن اغلبيــة بســيطة ســتكون هزيلــة ولــن يكتــب لهــا النجــاح.

مناطــق  تضــرب  ارهابيــة  تفجيــرات  سلســلة   2014/5/28
الكاظميــة ومدينــة الصــدر وبغــداد الجديــدة والجهــاد والــدورة توقــع 

والجرحــى. الشــهداء  عشــرات 

2014/5/29 ريــس المجلــس االعلــى االســالمي العراقــي الســيد 
عمار الحكيم يلتقي في مكتبه رئيس الوزراء نوري المالكي للتباحث 
بشــان تشــكيل الحكومــة المقبلــة. وشــدد الحكيــم فــي اللقــاء علــى 
ــاح  ــة، واالنفت ــى مؤسســة فاعل ــي إل ــل التحالــف الوطن ــة تحوي أهمي

علــى مختلف القــوى الوطنية.

5/30/ 2014 رئيــس اقليــم كردســتان مســعود البارزانــي يبــدأ 
ــكان فرانســيس  ــا الفاتي ــكان ويلتقــي باب ــا والفاتي ــى ايطالي ــارة ال زي
الثانــي، ويؤكــد ان االكــراد هــم حمــاة للمســيحيين، حيــث يقطــن 
30 الــف مســيحي فــي اقليــم كردســتان، وهــذا هــو اللقــاء االول 

للبارزانــي بزعيــم الفاتيــكان.

ومعتمــد  المقدســة  كربــالء  جمعــة  خطيــب   2014/5/30
المرجعيــة الدينيــة الشــيخ عبــد المهــدي الكربالئــي يدعــو الــى 
ــى اســس الشــراكة والحــوار والنزاهــة  تشــكيل حكومــة تعتمــد عل
ــة  ــن الحكوم ــات بي ــى ضــرورة حســم الخالف ــد عل ــاءة. ويؤك والكف

االتحاديــة وإقليــم كردســتان عبــر الســياقات واآلليــات الدســتورية، 
واللجــوء الــى المحكمــة االتحاديــة فــي حــال كان هنــاك خــالف 

بشــأن تفســير الدســتور.

لالتحــاد  رئيســا  مســعود  الخالــق  عبــد  انتخــاب   2014/5/31
ــل  ــا مقاب ــى 42 صوت ــه عل العراقــي المركــزي لكــرة القــدم بحصول
33 صوتــا لمنافســه ناجــح حمــود، وانتخــاب شــرار حيــدر نائبــا اول 

ــا. ــا ثاني ــار الزم نائب ــي جب للرئيــس وعل

برؤســاء  يلتقــي  المالكــي  نــوري  الــوزراء  رئيــس   2014/6/1
التعــاون  ضــرورة  علــى  ويؤكــد  العــراق  فــي  العربيــة  البعثــات 
والتواصــل مــع الــدول العربيــة فــي جميــع المجــاالت وباألخــص 
مكافحــة االرهــاب والتصــدي إلثــارة الفتــن والتحريــض الطائفــي.

مجلــس  فــي  الخارجيــة  العالقــات  لجنــة  رئيــس   2014/6/1
النــواب العراقــي الشــيخ د.همــام حمــودي يشــارك فــي مؤتمــر 
اصدقــاء ســوريا الــذي انعقــد فــي العاصمــة االيرانيــة طهــران.

2014/6/1 المبعــوث االممــي فــي العــراق نيكــوالي مالدينــوف 
يلتقــي المرجــع الدينــي آيــة اهلل العظمــى الســيد علــي السيســتاني 
فــي مكتبــه بمحافظــة النجــف االشــرف. ويبحــث معــه اســتحقاقات 

العمليــة السياســية وتشــكيل الحكومــة العراقيــة الجديــدة.

2014/6/3 انتخاب عبد الفتاح السيسي رئيسا لمصر.

متحــدون  ائتــالف  وزعيــم  النــواب  مجلــس  رئيــس   2014/6/2
رئيــس  مــن  كل  ويلتقــي  تركيــا  يــزور  النجيفــي  اســامة  لإلصــالح 
الجمهوريــة عبــد اهلل غــول ، ورئيــس الــوزراء رجــب طيــب اردوغــان. 
ويبحــث معهمــا اخــر مســتجدات الوضــع العراقــي الســيما تشــكيل 
الحكومــة الجديــدة على ضوء نتائــج االنتخابات البرلمانية االخيرة.
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المقدمة

قبل البدء في خط كلمات هذه القراءة البد من اإلشارة 
أوال الى انني كلفت من جانب احد الزمالء األعزاء 
بكتابة وجهة نظر ترك لي امر تحديد اتجاهها عن 

واقع األنظمة السياسية العربية بعد التغيير وفي حيز 
ما تطلق عليه االدبيات السياسية اإلسالمية بالصحوة 

في حين اختار االمريكيون مصطلح الربيع العربي 
للتعبير عن ذات المعنى و الموضوع،)1( ورغبة مني في 
ان اعكس جانبا متواضعا من قراءتي لهذا االمر فانني 
استشعر قيمة ما كتبه حنا بطاطو في كتابه )العراق/

الكتاب الثاني، الحزب الشيوعي، من دور للمعلم ساهم 
في فترة من فترات التاريخ العراقي الحافل باالحداث 
في مد األفكار الشيوعية بالكثير من الدعم في أوساط 
طلبة المدارس و المعاهد و الجامعات وهو دور اعتقد 
ان الفضائيات العربية قد انتبهت له حيث سحب جزء 

مهم من البساط من تحت أرجل المعلم لمصلحة 
األطراف المذكورة. 

قراءات في واقع األنظمة السياسية

 بعد التغيير
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د. حيدر أدهم عبد الهادي

ومــع ذلــك، يبقــى لالســلوب التقليــدي العتيــق الــذي يمثلــه 
ــث الخطــاب  ــاال حي ــرا فع ــا و تأثي هــذا االنســان دورا جوهري
ممــا  المتلقــي،)2(  أو  الطالــب  مــع  لوجــه  وجهــا  المباشــر 
يضفــي علــى كلماتــه بعــدا إنســانيا وصدقــا ال توفــره كلمــات 
أو مذيعــات  الظاهــرة  رغــم وســامتهم  الفضائيــات  مذيعــي 
جمالهــن  رغــم  والسياســية  اإلخباريــة  البرامــج  ومقدمــات 
ــر بشــكل خــاص اذا كان المتلقــي شــابا فــي  الســاحر و المؤث
العشــرين فهــل اســتلم المســؤولون فــي هــذه الفضائيــات فكــرة 
اإلســالمية  الشــريعة  فقهــاء  بهــا  ينــادي  التــي  التحســينات 
التــي  اليصــال رســالتهم بطريقــة مؤثــرة خدمــة لألهــداف 

يســعون الــى تحقيقهــا؟

اننــي فــي الوقــت الــذي أغامــر فيــه بالكتابــة فــي موضــوع 
يحمــل بعــدا سياســيا واضحــا حيــث ال أدعــي مطلقــا المامــا 
بالعلــوم السياســية أو تعامــال ضمــن نطــاق هــذا المفهــوم 
المعــذرة  فأرجــو  المثــال  ال  الواقــع  اعتبــارات  علــى  مبنيــا 
ــك  ــع ذل ــارئ تســطيحا للطــرح و المعالجــة، وم ان الحــظ الق
ــث فــي السياســة ال  ــى أن الحدي ــا عل ســأقبل التحــدي مراهن
يخلــو مــن متعــة ظاهــرة تغــري الكثيــر مــن النــاس و أنــا واحــد 
منهــم، فالشــأن العــام موضوعهــا دائمــا ممــا يعطــي الحــق لــكل 
انســان بالتحــدث فــي قضيــة تخصــه بعــض جوانبهــا. وأنــا فــي 

هــذا المقــام البــد أن أشــير أنــه ليــس لــي مــن غالــب مــن غالــب 
هــذه الســطور غيــر التنســيق والترتيــب و إعــادة الصياغــة ممــا 

يقتضــي التنويــه.

ــن ســأتطرق لموضــوع هــذا  فــي ضــوء مــا تقــدم مــن مضامي
البحــث أو التعليــق ان شــئتم ســادتي القــراء- ان كان هنــاك 
قــراء بــكل تأكيــد، وهــي اشــارة حرصــت علــى تكرارهــا دائمــا- 
ــي  ــم ســأتطرق ف ــر، ث ــي مبحــث اول أســباب التغيي ــاوال ف متن
المبحــث الثانــي ألســباب تبــوء الحــركات اإلســالمية مقاليــد 
الحكــم فــي دول مثــل تونــس و مصــر و هــي نتيجــة جــاءت مــن 
ــي  ــم مرحل ــم تقيي ــراع فضــال عــن تقدي ــق االقت خــالل صنادي
الهــرم  قمــة  تبوئهــا  اثنــاء  اإلســالمية  الحــركات  لتجربــة 

السياســي للدولــة.

المبحث األول: أسباب التغيير )الصحوة اإلسالمية( )الربيع 
العربي(

المتنوعــة  المظاهــر  ذات  اإلنســانية  العالقــات  تتميــز 
بديناميكيــة واضحــة فــال يمكــن أن يبقــى شــيء علــى حالــه 
دون تغييــر، وقــد بــرزت مجموعــة عوامــل ســاهمت فــي اشــعال 
مــا عــرف اليــوم تحــت مســميات مختلفــة مختلفــة منهــا الربيــع 
العربــي او الصحــوة اإلســالمية حيــث ال يمكــن رد مــا حــدث 
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ــة و  ــا توجــد مجموعــة عوامــل داخلي ــى عامــل واحــد و انم ال
خارجيــة بعضهــا جوهــري و االخــر غيــر ذلــك، كمــا ان منهــا 
مــا يرتبــط بعوامــل اجتماعيــة ات طبيعيــة اقتصاديــة و ثقافيــة 
و تاريخيــة و دينيــة و قوميــة، والتــي تعــد الحيــز الــذي يجــري 
فيــه االنتقــال فضــال عــن خيــارات القيــادات السياســية و 
رؤاهــا لمــا ينبغــي ان يكــون عليــه الوضــع فــي بلــدان الصحــوة 
مــن  مجموعــة  تأشــير  يمكــن  حــال،  كل  وعلــى  الربيــع.  او 
األســباب التــي قــادت الــى هــذه الثــورات نلخصهــا بثالثــة 

مجموعــات هــي:

1.فشــل األنظمــة السياســية التــي كانــت قائمــة قبــل التغييــر 
بمعالجــة األزمــات الداخليــة فــي مجمعاتهــا ســواء كانــت هــذه 
األزمــات ذات ســمة اقتصاديــة أو اجتماعيــة او سياســية او 
نتيجــة هزيمــة عســكرية، وممــا يترتــب علــى ذلــك كلــه فقــدان 
النظــام لكاريزمــا وجــوده و األســس التــي يســتمد منها شــرعية 
بقــاءه و اســتمراره فــي الســلطة، حيــث تبــرز قــوى المعارضــة. 
وغالبــا مــا تلجــأ النظــم غيــر الديمقراطيــة فــي هــذه الحالــة 
الــى اســتيعاب المعارضــة او ابتالعهــا، أمــا اذا كان الســخط 
قادمــا بصــورة واضحــة مــن الشــارع الــذي يعبــر عــن توجهاتــه 
مــن خــالل الثــورة او االنقــالب او االحتجاجــات المســتمرة 
فذلــك كلــه يمهــد لعمليــة التغييــر التــي قــد تتــم أيضــا مــن 
ــه  ــا فانجازات ــر الديمقراطــي فيه خــالل مســاهمة النظــام غي
التــي  االقتصاديــة  التنميــة  مــن  قــدر  بتحقيــق  المتمثلــة 
ــات متعلمــة  ــادة متوســط دخــل الفــرد، ووجــود فئ ــط بزي ترتب
)انتلجنســيا( تتســائل و تجيــب كلهــا تعــد عوامــل دافعــة نحــو 
االنتقــال الــى نظــام سياســي أكثــر انفتاحــا و أكثــر قربــا مــن 

المفاهيــم الديمقراطيــة.

2.مجموعــة ثانيــة مــن األســباب المرتبطــة بالقــوى السياســية 
ــة او  ــوة كل فئ ــدى ق ــم وم ــع وهوياته ــي كل مجتم الموجــودة ف
حــزب او تيــار بالمقارنــة مــع الفئــات األخــرى إضافــة الــى 
ــة مــن النظــام، وحجــم  موقــف المؤسســة العســكرية و األمني
الدعــم الشــعبي لهــا، ومــدى قــوة وفاعليــة اطــراف المعارضــة 
وقدرتهــا علــى تحــدي النظــام ودفعــه باتجــاه التغييــر، ومــا 
القائــم  المدنــي  المجتمــع  طبيعــة  تقــدم  مــا  بــكل  يرتبــط 
ومؤسســاته الفاعلــة وموقفهــا مــن النظــام و الحاجــة الــى 

التغييــر.

ــة  ــة خارجي ــاك مجموعــة عوامــل او أســباب ذات طبيعي 3.هن
حيــث دعــم القــوى الديمقراطيــة الكبــرى فــي العالــم لعمليــة 
التغييــر ســواء عــن طريــق تقديــم دعــم اقتصــادي او قانونــي 

وممارســة ضغــط سياســي عبــر فــرض عقوبــات علــى األنظمــة 
السياســية التــي تعتــق وجودهــا فــي الســلطة، كدعــم الواليــات 
االنتقــال  لعمليــة  األوربــي  االتحــاد  و  االمريكيــة  المتحــدة 
الديمقراطــي فــي جنــوب و شــرق ووســط أوروبــا وفــي أمريــكا 

الالتينيــة.

4.ثــورة المعلومــات التــي ســاهمت فــي خلــق وعــي واضــح 
بمفــردات حقــوق االنســان مــن خــالل انتشــار وســائل االتصــال 
النشــاط  المدنــي ذات  المجتمــع  و دور منظمــات  الحديثــة 
العالمــي و دور عامــل العــدوى او مــا يعــرف بنظريــة الدومينــو، 
وربمــا حتــى مضمــون فكــرة التجمهــر التــي يتداولها الدارســون 
لعلــم االجتمــاع قــد يشــكل عامــال دافعــا لخطــوات االنتقال في 
مجتمعــات أخــرى اذا مــا نجحــت عمليــة االنتقــال فــي مجتمــع 
قريــب منهــا و علــى أســاس مــن المحــاكاة، اال ان مــن المهــم 
االعتــراف بمحدوديــة تأثيــر عوامــل االنتقــال الخارجيــة التــي 
تختلــف فــي مــدى فاعليتهــا مــن دولــة الــى أخــرى فضــال عــن 
وجــوب تفاعــل العوامــل الخارجيــة مــع عوامــل داخليــة تقبــل 
تدخــل األولــى او تلقــي المســاعدة منهــا إضافــة الــى إمكانيــة 
وجــود مشــكلة انعــدام الثقــة بالعامــل الخارجــي لــدوره الســلبي 

فــي مراحــل ســابقة.)3(

ــة  ــي ظــل األنظم ــذي استشــرى ف ــل الفســاد ال 5.ســاهم عام
السياســية التــي حكمــت عــدة بلــدان عربيــة قبــل التغييــر فــي 
خلــق فئــة متميــزة عــن باقــي النــاس و منتفعــة مــن النظــام 
مقابــل فقــر مدقــع ومصاعــب حياتيــة جمــة واجهــت اغلــب 
ــارات اإلســالمية  افــراد المجتمعــات العربيــة ممــا حــرك التي
ــل تحــت  ــى مقاعــد المعارضــة او تعم ــس عل ــت تجل ــي كان الت
ــات  األرض بصــورة أساســية فضــال عــن حــراك ذوي التوجه
النظــام  اســقاط  هدفــه  مؤقــت  تحالــف  فــي  الليبراليــة 
السياســي القائــم و إقامــة نظــام ديمقراطــي يضمــن تحقيــق 
تــداول ســلمي للســلطة، و ان كانــت النتائــج التــي ظهــرت بعــد 
التغييــر ال تقــدم صــورة مشــرقة او طقســا ربيعيــا معتــدال 
و مشمســا للعالقــة بيــن مــن امســك بزمــام الســلطة و مــن 
بقــي فــي مقعــد المعارضــة السياســية فــي ظــل نظــام سياســي 
جديــد افرزتــه مرحلــة مــا بعــد التغييــر. و علــى كل حــال، فــان 
الثــورات العربيــة التــي اتخــذت بعــدا شــعبيا واضحــا و التــي 
لخصــت فيهــا جمــوع المحتجيــن مطالبهــا بالقــول: )الشــعب 
يريــد اســقاط النظــام( قــد ابــرز جليــا فشــل النظــام السياســي 
العربــي فــي حقبتــه الثانيــة- أي الجيــل الثانــي الــذي اعقــب 
جيــل المؤسســين - الــذي ولــد مــع نهايــات الحــرب العالميــة 
الثانيــة اثنــاء مرحلــة االســتقالل او بعد ذلك واتســامه بالســمة 
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القوميــة، ففــي مصــر تمخضــت عمليــة االنفتــاح االقتصــادي 
و التحــول نحــو الرأســمالية او اقتصــاد الســوق التــي بــدأت 
اشــكال  مــن  الــى شــكل  تحــول  عــن  الســبعينيات  منتصــف 
رأســمالية المقربيــن الــى الســلطة ممــا اضعــف مؤسســات 
الدولــة بنتشــار الفســاد فيهــا و باإلمــكان تثبيــت أربعــة عوامــل 

وســعت مــن ســمة الفســاد هــي:

العامــل األول: الطبيعــة الســلطوية للنظــام التــي عكســت عــدم 
ــو  ــق نم ــدف خل ــج اإلصــالح به ــي برنام ــة جــادة ف وجــود رغب
اقتصــادي عــن طريــق بنــاء نمــوذج تنمــوي يعتمــد اقتصــاد 
الســوق فــي حيــن زادت وتيــرة القمــع وغابــت المحاســبة و 

الشــفافية.

العامــل الثانــي: ضعــف المجتمــع المدنــي فاتحــادات العمــال و 
الفالحيــن و جمعيــات حقــوق االنســان وغيرهــا مــن مؤسســات 
المجتمــع المدنــي األخــرى اتســم عملهــا بعــدم الفاعليــة بحيث 
تمــادى أصحــاب المصالــح مــن الفاســدين فــي االســتحواذ 
علــى مصــادر الدخــل لالقتصــاد الوطنــي و الرفــاه العــام حتــى 
اصبحنــا امــام فئــات واســعة مهمشــة عانــت الفقــر و الحرمــان 
ــة نتيجــة ضعــف هــذه المجموعــات  وتمــت ادامــة هــذه الحال

فــي مقابــل فئــات محــددة مســتفيدة لكنهــا منظمــة.

العامــل الثالــث: تأثيــرات العولمــة فــي المجــال االقتصــادي 
علــى وجــه الخصــوص والتــي نجمــت عــن تأثيــرات مارســتها 
مؤسســات اقتصاديــة كبيــرة معروفــة علــى المســتوى الدولــي 
كصنــدوق النقــد الدولــي والبنــك الدولــي لألنشــاء و التعميــر 
وبصــورة ســلبية اثــرت فــي توجهــات السياســة االقتصاديــة 
لمصــر حتــى اختفــت هــذه الســمة) فكانــت المحصلــة هــي 
صيغــة مــا مــن التعايــش بيــن المشــروطية الدوليــة وشــبكات 
المحســوبية والفســاد المحليــة التــي تمكنــت مــن التكيــف مــع 

ــا مــن الخــارج(.)4( ــة المفروضــة عليه األطــر التنظيمي

ــاج  ــى إعــادة انت ــع: حــرص النظــام السياســي عل العامــل الراب
نفســه وبشــكل خــاص فــي الفتــرة التــي أعقبــت العــام 2000 
فمــع أهميــة ممارســة القمــع كان البــد مــن اجتــذاب فئــات 
علــى  الســيطرة  بهــدف  الحاكــم  الحــزب  لعضويــة  جديــدة 
البرلمــان، و المؤسســات السياســية األخــرى، وغيرهــا مــن 

الهيــاكل االقتصاديــة و السياســة المرتبطــة بالحكــم.)5(

فــي  التغييــر  كان  فــاذا  العــراق،  فــي  االمــر  يختلــف  ال  و 
النظــام السياســي الــذي كان قائمــا قبــل العــام 2003 قــد 
ــأن أوضــاع  ــي ف جــرى نتيجــة تدخــل عســكري خارجــي اجنب

ــل جــرى مأسســة الفســاد بعــد العــام  ــر ب ــم تتغي ــد ل هــذا البل
المذكــور حيــث يالحــظ مــدى ســعة انتشــار هــذه الظاهــرة و 
درجــة خطورتهــا و انعكاســها فــي صــورة مجموعــة اثــار علــى 
الوضــع االقتصــادي و االجتماعــي فــي هــذا البلــد حتــى ان 
ــع األول  ــة اشــارت صراحــة فــي الرب وزارة التخطيــط العراقي
مــن العــام 2014 الــى وجــود مــا يقــارب الســتة مالييــن انســان 
عراقــي يعيشــون تحــت مســتوى خــط الفقــر، إضافــة الــى 
األوضــاع السياســية الســيئة الناجمــة عــن عــدم االهتمــام 
ــم  ــرار بمصالحه ــة، و انشــغال أصحــاب الق بالمصلحــة العام
انتشــار  الشــخصية، و تجاهــل احتــرام حقــوق االنســان، و 
احتــرام  عــدم  عــن  فضــال  العشــوائية  االعتقــال  عمليــات 
القانــون، و انتشــار البطالــة، و ارتفــاع أســعار المــواد الغذائيــة، 
ــة، و شــيوع ظاهــرة التســول حتــى ان  وســوء الخدمــات الطبي
منظمــة الشــفافية الدوليــة صنفــت العــراق خــالل عــام 2010 
كرابــع دولــة بيــن الــدول األكثــر فســادا فــي العالــم فيــن حيــن 
ظــل هــذا البلــد حائــزا علــى المركــز الثانــي او الثالــث فــي 
تقاريــر ذات المنظمــة فــي األعــوام الســت األخيــرة. و هــذا 
يعنــي بــكل تأكيــد ان حجــم االســتجابة للتحــدي مــن جانــب 
المتعاطيــن للشــأن السياســي ال ترقــى الــى مســتوى التحــدي 

وال فــي ادنــى معاييــر تحمــل المســؤولية.

و يعتبــر برنامــج إعــادة اعمــار العــراق اكبــر عناويــن الفســاد 
األمريكــي  العــام  المفتــش  أصــدره  تقريــر  كشــف  حيــث 
المختــص بإعــادة اعمــار العــراق ســتيوارت بويــن عــن ضيــاع 
8.7 مليــار دوالر امريكــي مــن اصــل 9.1 دوالر مــن أمــوال 
البرنامــج، و هــذا يعنــي ان 96٪ مــن المبلــغ اإلجمالــي المــودع 
فــي الصنــدوق ال يعــرف مالهــا النهائــي فضــال عــن وجــود 
حــاالت فســاد أخــرى كثيــرة حيــث يتقاضــى االالف مــن بعــض 
النــاس المحســوبين علــى الســلطة مــن الذيــن تركوهــا دون ان 

يســنوا ضمــان مصالحهــم و تأميــن مســتقبلهم مقدمــا.)6(

بعد  اإلســالمــيــة  الــحــركــات  تــجــربــة  تقييم  الــثــانــي:  المبحث 
تبوءها للسلطة

البلــدان  مــن  العديــد  فــي  مســتقر  غيــر  المشــهد  يبــدو 
ــه مــن المبكــر  ــر. كمــا ان ــا التغيي ــي حــدث فيه اإلســالمية الت
تقييــم ماقــاك بــه اإلســالميين بعــد ان امســكو بزمــام الســلطة 
فجانــب مهــم مــن نتيجــة التقييــم ســتعتمد علــى درجــة نجــاح 
مــن خلفهــم فــي ســدة الحكــم اال ان هنــاك نتيجــة مــن المهــم 
التســليم بهــا مضمونهــا ان ايــة حركــة سياســية البــد ان يتبايــن 
ســلوكها بيــن فتــرة المعارضــة وفتــرة امســاكها بالســلطة حيــث 
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البعيــدة عــن حتميــة  الواقــع بدرجــة مــن النســبية  يفــرض 
االنســياق وراء نتائــج معــدة ســلفا أشــياء مختلفــة ال عالقــة لها 
بمثاليــات النظريــة. وفــي المعنــى المذكــور يشــير حنــا بطاطــو 
الــى هــذه الحقيقــة بقولــه: ) وعلــى العمــوم وكمــا ســيظهر 
بايديولوجيــا  المتعلقــة  المفاهيــم  بعــض  فــان  قليــل،  بعــد 
البعثييــن الخاصــة بالوســيلة تنتقــص بقــوة مــن ديمقراطيتهــم. 
ــق بهــذه النقطــة  ــا ان نتذكــر فيمــا يتعل ــر مــن هــذا علين و اكث
ان النظريــة البعثيــة شــيء و الممارســة شــيء اخــر، او بدقــة 
ــر  ــف الــى حــد كبي ــي المرشــح للســلطة مختل ــر فــان البعث اكب
ــى  ــي فــي موقــع الســلطة. ولكــن هــذا ال ينطبــق عل عــن البعث

ــا(.)7( البعــث وحــده طبع

التــي  اإلســالمية  الحــركات  علــى  ينطبــق  تقــدم  مــا  ان 
امســكت بالســلطة بعــد الثــورات العربيــة التــي ال نجــد لهــا 
ــم  ــن صمي ــد قامــت م ــر هــذا الوصــف فق ــا غي ــا صادق وصف
ــة  ــرب، مطلق ــع بعــض الحــكام الع ــاس لتصف ــاة الن ــع معان واق
الرصــاص األخيــرة علــى شــعارات اســتمرت مطروحــة دون ان 
تتــوج بعمــل حقيقــي يقــود الــى تحقيقهــا منــذ الخمســينيات، 
صناديــق  عيــر  الســلطة  الــى  اإلســالميون  وصــل  وهكــذا 
ــن  ــن و الشــيوعيين و الليبراليي ــث فشــل القوميي ــراع حي االقت
وبقايــا الملكييــن فــي تحقيــق مــا حققــه اإلســالميون مــن قفــزة 
سياســية مثلــت األولــى فــي تاريخهــم السياســي الحديــث، 
و يبــدوان جانبــا أساســيا مــن نجــاح هــؤالء كان مبنيــا علــى 
فشــل باقــي األطــراف التــي جربــت الســلطة فــي بلــدان أخــرى 
وانتهــت تجربتهــم بالفشــل أيضــا فضــال عــن عامــل االضطهــاد 
الــذي تعــرض لــه اإلســالميين فــي ظــل أنظمــة الحكــم العربيــة 
حــركات  نشــوب  قبــل  العربــي  العالــم  فــي  حكمــت  التــي 
دفــع  مضــاف  عامــل  لهــم  وفــر  ممــا  المذكــورة  االحتجــاج 
مجموعــات الفقــراء- وهــم الفئــة الكبيــرة ف العالــم العربــي- 
الــى التعاطــف معهــم فمهــروا اصواتهــم لهــذه التيــارات التــي 
احتفلــت بزفافهــا منتصــرة و التــي تعــد بصــورة او باخــرى 
األقــرب الــى مزاجهــم السياســي- مــزاج الفقــراء- بــل و مــزاج 

ــه. ــد أصاب ــم ق كل انســان يشــعر بظل

ان الســؤال المطــروح فــي هــذه اللحظــة يتمثــل بمــدى إمكانيــة 
تجربــة  تعكســه.  الــذي  الفشــل  او  النجــاح  درجــات  قيــاس 
اســالميو الســلطة، و قــد اشــرنا فيمــا تقــدم الــى ان تيــار 
الســلطة يختلــف عــن تيــار المعارضــة، فالنظريــة شــيء وواقــع 
األمــر شــيء اخــر، اذ ان التحديــات مختلفــة، و تبــرز الواقعيــة 
بأجلــى صورهــا، و يصبــح هــدف االحتفــاظ بالســلطة ســاميا 
ــن ان يتصــور انســان وجــود  ــث ال يمك ــى كل األهــداف حي عل

ــال برنامــج سياســي محــدد- ان كان  ــة العم ــر فعالي ــة اكث الي
هنــاك برنامــج- مــن االليــات التــي توفــر لمــن يملــك الســلطة، 
و بهــذا الخصــوص يمكــن تثبيــت بعــض المالحظــات التــي 
رافقــت تجربــة اإلســالميين وهــم علــى رأس الســلطة وفقــا 

ــاه: للترتيــب المــدرج فــي ادن

السياســية  التغيــرات  بيــن  نفــرق  ان  للغايــة  المهــم  1.مــن 
ــرن الحــادي و العشــرين نتيجــة  ــع الق ــت مــع مطل ــي حصل الت
ــى  ــراق، حت ــي الع ــة، وهــو الحــال ف تدخــالت عســكرية اجنبي
ــة األســباب  ــي ماهي ــه البحــث ف ــح طــرح ســؤال مضمون يصب
ــل العــام 2003 مــن  ــم قب التــي مكنــت نظامــه السياســي القائ
ــه و  ــة ل االســتمرار فــي الســلطة رغــم نبــذ المجموعــة الدولي
خســارته العســكرية فــي حــرب الخليــج الثانيــة ومــا نجــم عــن 
المقاطعــة االقتصاديــة مــن تخريــب لبنيــة المجتمــع العراقــي، 
فهــل منــح هــذا النظــام هويــة للعراقييــن؟ أم انــه الخــوف فــي 
اجلــى صــوره مــن بطــش مــن ال يفــرق بيــن العمــل السياســي و 
العمــل االجرامــي؟ إضافــة الــى اعتبــارات ذات طبيعــة طائفيــة 
دخلــت فــي حســابات بعــض ساســة المنطقــة، قمقابــر النظــام 
الجماعيــة وممارســته الديكتاتوريــة واضحــة)8(. ولمــاذا فشــل 

مــن جــاء بعــد العــام 2003 فــي تحقيــق شــيئ للعراقييــن؟

ان هــذه التجربــة يجــب ان تعالــج فــي اطــار مختلــف عــن 
حــاالت أخــرى صنعــت الثــورة فيهــا مــن جانــب الشــعوب الــى 
حــد كبيــر، كمــا هــو الحــال فــي تونــس و مصــر، وبيــن حــاالت 
حصــل فيهــا التغييــر بــأدوات داخليــة وان كان مــن الصعــب 
انــكار وجــود دعــم خارجــي ظهــر واضحــا فــي بعــض األحيــان 

كمــا هــو الحــال فــي ليبيــا.

ان هــذا التصنيــف ربمــا ينعكــس واقــع الرضــا أو الرفــض كمــا 
ال اليــه االمــر فــي كل بلــد، فألوضــاع التونســية و المصريــة 
افضــل ممــا عليــه األوضــاع فــي العــراق وليبيــا. و المالحــظ 
ان هنــاك تركيــز مــن جانــب بعــض الكتابــات- و ان لــم تصــرح 
بذلــك- علــى مســألة هشاشــة اإلحســاس بوجود هويــة عراقية 
وربمــا يمكــن الســبب فــي طــول الفتــرة التــي حكــم فيهــا العــراق 
مــن جانــب عناصــر خارجيــة تركيــة و فارســية، ففتــرة الصــراع 
ــى  ــذي اســتهدف الســيطرة عل ــل ال ــي الفارســي الطوي العثمان
ــة و العشــيرة  ــق نوعــا مــن اإلحســاس بالطائف ــد خل هــذا البل
ثــم القوميــة األمــر الــذي دعمتــه تجربــة رد فعــل النظــام علــى 
انتفاضــة الجنوب)الشــعبية( و األكراد)الشــمالية( فــي حيــن 
مــن الصعــب ان نلحــظ ذلــك ببلــد مثــل مصــر و ان كانــت 
مرشــحة لبــروز مثــل هــذه العناصــر فــي المهــد السياســي 
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الخــاص بهــا دينيــا بدرجــة أولــى و طائفيــا بدرجــة ال للغايــة ال 
قوميــا. فــاذا كانــت مليــارات دوالرات حقــول النفــط العراقيــة 
قــد ســاهمت لغايــة اللحظــة فــي الحفــاظ علــى العــراق كدولــة 
حتــى انهــا مثلــت عامــال مصلحيــا التقــى عليــه الجميــع رغــم 
عــدم وجــود قــوة وحيــدة تســتطيع فــرض ارادتهــا علــى الكافــة 
فــي حيــن تــدارك الجيــش المصــري مخاطــر إطالــة وجــود 
الســلطة  رأس  علــى  مختبــرة  غيــر  بافــكار  إســالمية  قــوى 
كان بقائهــا ســيمثل عامــال فــي خلــق ازمــة دينيــة إســالمية 
قبطيــة و ازمــة طائفيــة وان كان ذلــك بدرجــة اقــل للغايــة كمــا 
أشــرنا، وهكــذا تــم عــزل الرئيــس محمــد مرســي القــادم مــن 
جماعــة االخــوان المســلمين عــن طريــق صناديــق االقتــراع يــوم 
ــذي يقــوده  ــه الجيــش ال ــام ب 2013/6/30 بانقــالب ابيــض ق
وزيــر الدفــاع الفريــق اول عبــد الفتــاح السيســي مــع وجــود 
غطــاء شــعبي منظــم الــى حــد كبيــر فالمعارضــة المصريــة 
لحكــم مرســي نجحــت فــي جمــع اكثــر مــن )22( مليــون توقيــع 
طالــب برحيلــه بعــد فشــله فــي تحقيــق إنجــازات تذكــر البنــاء 
ــة  ــا بالهوي ــم شــعورا عالي ــن عكــس ســلوك غالبيته ــل الذي الني
المصــري  الجيــش  يفتقــده  لــم  الــذي  الجانــب  الوطنيــة، 
ــة  ــل الغالبي ــة مــن قب ــه محســوبة و مقبول أيضــا فكانــت حركت
ــا  ــو م ــداء وه ــض ابت ــي األبي ــا االنقالب ــة رغــم طابعه المصري
دفــع البعــض لطــرح احتماليــة تكــرار النمــوذج الجزائــري فــي 
مصــر ممــا يعنــي بقــاء المشــكلة قائمــة وفقــا للتحليــل الــذي 
يقدمــه المفكــر العربــي محمــد عابــد الجابري الــذي يقر بدور 
ــوري  ــة المــد القومــي الث العامــل الخارجــي فــي افشــال تجرب
ــي دور ذات العامــل بانحســار الصحــوة  ــه ال يجــادل ف ــا ان كم
ــارات او  ــد فشــل تي ــى ان الفشــل ال يع ــد عل اإلســالمية و يؤك
افــراد لكنــه فشــل تجربــة تأريخيــة فقــدت مبــررات نجاحهــا، 
بســبب  واضــح  بــدور  يقتــرن  الخارجــي  العامــل  دور  ان  و 
ــر االســتعداد  ــي، فمــن غي ــادم مــن العامــل الداخل الفشــل الق
الداخلــي ال تســتطيع العوامــل الخارجيــة ان تفعــل فعلهــا فــي 
أي شــيئ، فحركــة القوميــة العربيــة و التيــارات االتراكيــة و 
ــة  ــي فــي مرحل ــى الشــارع العرب ــي ســيطرت عل ــة الت الليبرالي
مــا قبــل الســبعينيات فضــال عــن حركــة الصحــوة اإلســالمية 
ــا  ــت معه ــي منتصــف الســبعينيات حمل ــا ف ــي ســادت ذاته الت
ــرة فــكال الحركتيــن عبــرت  ــة بثغــرة خطي ــذور فشــلها متمثل ب
ــت الجــزء االخــر  ــة و اهمل عــن وجــه واحــد للحقيقــة الواقعي
متجاهلــة إيــاه تمامــا، و هكــذا عبــرت حركــة القوميــة العربيــة 
و الثورييــن العــرب عــن تطلعاتهــم عــن أفــكار قطــاع واحــد مــن 
ــات  ــة مدعومــة بفئ ــة العصري ــال بقطــاع النخب المجتمــع متمث
مــن العمــال و الطــالب و الجماهيــر غيــر المســتقرة علــى 

رأي سياســي محــدد اال انهــا اهملــت فــي الوقــت ذاتــه النخــب 
ــن  ــوة، م ــل او بالق ــه بالفع ــا تســتطيع ان تجتذب ــة و م التقليدي
قطاعــات عريضــة مــن الفالحيــن و ســكان الريــف و فقــراء 
المــدن و العاطليــن عــن العمــل و شــبه العاطليــن )الجماهيــر 
الشــعبية( و كانــت القــوى اإلســالمية )النخــب التقليديــة( فــي 
ــة و هــي  ــة او الحي ــت القــوى العصري الوقــت نفســه قــد اهمل
المرتبطــة بقــوى اإلنتــاج و أدوات الحضــارة العصريــة )ليــس 
الن هــذه النخــب او القــوى تضــع نفســها خــارج اإلســالم، 
ــوع  ــى ن ــا ال توافــق أصحــاب الصحــوة اإلســالمية عل ــل النه ب
التطبيــق الــذي ينــادون بــه لالســالم المتمثــل فــي التمســك 
ببعــض المظاهــر كقطــع يــد الســارق. ......... هــذا االنقســام 
بــل هــذا االنفصــام األيديولوجــي يعكــس بصــدق الواقع العربي 
الراهــن: ان فــي الواقــع العربــي الراهــن بنــى اقتصاديــة و 
اجتماعيــة و فكريــة حديثــة تجــد تعبيرهــا األيديولوجــي فــي 
ــي  ــع العرب ــي الواق ــا- و ف ــة و طموحاته ــة العصري ــر النخب فك
الراهــن كذلــك بنــى اقتصاديــة و اجتماعيــة و فكريــة تقليديــة 
ــة  ــر النخب ــي فك تجــد هــي األخــرى تعبيرهــا األيديولوجــي ف
التقليديــة و مخايلهــا. و مــن هنــا النتيجــة الحتميــة التاليــة: ان 
ــن ان  ــي الراهــن ال يمك ــع العرب ــي المجتم ــر ف ــة تغيي أي حرك
تضمــن لنفســها أســباب النجــاح، أســبابه الذاتيــة الداخليــة و 
هــي األســاس، اال اذا انطلقــت فــي الواقــع العربــي كمــا هــو و 
اخــذت بعيــن االعتبــار الكامــل جميــع مكوناتــه العصريــة منهــا 
و التقليديــة النخبــات منــه مــع عمــوم النــاس، األقليــات منهــم 
و االغلبيــات، صفــوف العمــال و صفــوف الطــالب، و قبــل 
ذلــك و بعــده صفــوف المســاجد. ... صفــوف المصليــن. و 
واضــح ان االنطــالق مــن هــذا الواقــع كمــا وصفنــاه، و االخــذ 
بــكل مــا فيــه مــن تعــدد و تنــوع و مــن ائتــالف و اختــالف، 
ســيكون مصطنعنــا و هشــا اذا هــو اعتمــد التوفيــق و التلفيــق 
و التحالفــات السياســية الضرفيــة ذات الطابــع االنتهــازي. 
ــى المصلحــة  ــة تاريخيــة تنبنــي عل ــوب هــو قيــام كتل ان المطل
الموضوعيــة الواحــدة التــي تحــرك، فــي العمــق و مــن العمــق، 
جميــع التيــارات التــي تنجــح فــي جعــل اصدائهــا تتــردد بيــن 
صفــوف الشــعب، ال بــل بيــن صفــوف االمــة، بصــورة مــن 
الصــور: المصلحــة الموضوعيــة التــي تعبــر عنهــا شــعارات 
الحريــة و االصالــة و الديمقراطيــة و الشــورى و االشــتراكية و 
العــدل و حقــوق اهــل الحــل و العقــد و حقــوق المســتضعفين، 
و حقــوق األقليــات و االغلبيــات. ذلــك الن الحــق المهضــوم 
فــي الواقــع العربــي الراهــن هــو حقــوق كل مــن يقــع خــارج 
أصحــاب  غيــاب  مــن  المســتفيدين  المحضوضيــن  جماعــة 

ــذ(. )9( الحــق عــن مراكــز القــرار و التنفي
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2.ان نجــاح اإلســالميين فــي الوصــول الــى ســدة الحكــم عــن 
طريــق صناديــق االقتــراع كان امــرا واضحــا بامتيــاز اال ان 
هــذه الحــركات تواجــه اليــوم تحديــات ذات صلــة بكيفيــة إدارة 
الحكــم و أســلوب اعمــال برامجهــا التــي ســبق ان عبــرت عنهــا 
ــاس حيــث  ــة االســتمرار فــي كســب ثقــة الن فضــال عــن أهمي
الرهــان الصعــب المتمثــل بتمثيــل الجماعــة الوطنيــة بكافــة 
الوانهــا ال تمثيــل فئــة او طائفــة معينــة منهــا. ان الموقــف مــن 
قضايــا الديمقراطيــة و المواطنــة و حقــوق االنســان األقليــات 
كلهــا تحديــات تواجــه تجربــة اإلســالمية و هــي معيــار أساســي 
للحكــم علــى هــذه التجربــة فهــل تســتطيع التيــارات اإلســالمية 
التــي امســكت بالســلطة فــي تونــس و مصــر و المغــرب ان 
تتعايــش مــع األحــزاب العلمانيــة باســتخدام اليــات الصــراع 
المتاحــة فــي األنظمــة الديمقراطيــة كمــا هــو الحــال فــي 
التجربــة التركيــة اذا ســلمنا بعــدم وجــود مشــروع خفــي يجمــع 
ــالث  ــدول الث ــارات و األحــزاب خاصــة و ان ال ــن هــذه التي بي
المذكــورة مــن النــوع الــذي يمتلــك تجربــة دســتورية و برلمانيــة 
تســاهم فــي القــول بوجــود قاعــدة اكثــر مالئمــة لالنتقــال 
الديمقراطــي الحقيقــي مــن جــول أخــرى كالعــراق و ســوريا 
مثــال و اذا كان الفشــل الــذي حصــل للتيــارات اإلســالمية فــي 
تونــس أوال ثــم فــي مصــر ثانيــا فــان ذلــك اليعنــي عــدم وجــود 
دور تســتطيع ان تقــوم بــه التيــارات اإلســالمية، و هــي مســألة 
تعتمــد علــى درجــة الوعــي الخاصــة بالقيــادات السياســية 

فيهــا، و مــا يمكــن ان يســمح بــه مــن جانــب االخريــن لهــا.

3.فيمــا يتعلــق فــي الحالــة بالعــراق مــن الصعــب انــكار بــروز 
البعــد الطائفــي بيــن العــرب علــى وجــه التحديــد و البعــد 
القومــي بيــن العربــو االكــراد اذا كان معيــار الحكــم مبنــي علــى 
اخــذ تصــورات االكــراد و ســلوكهم السياســي و هذيــن البعديــن 
تــم تكريســهما نتيجــة نــوع األحــزاب السياســية التــي شــاركت 
بقــوة فــي االنتخابــات التــي جــرت بعد العــام 2003 االمر الذي 
ــات  ــة رغــم إمكاني ــي المســتويات كاف ــع ف ــى فشــل ذري أدى ال
النجــاح الماديــة المتوفــرة، فغيــاب تمثيــل حقيقــي للشــعب 
علــى  التركيــز  و  تجمعــه مصالــح مشــتركة  كوحــدة وطنيــة 
االنتمائــات الضيقــة القوميــة كانــت او الدينيــة او الطائفيــة 
ــة الفشــل التــي  ســاهم الــى حــد كبيــر فــي الوصــول الــى حال
باســتطاعة أي انســان تثبيتهــا مــن خــالل التجربــة العراقيــة، 
فحتــا الفيدراليــة التــي تقــوم فــي جوهرهــا علــى قبــول فكــرة 
فــي ظــل  بــدت  الواحــد  الوطــن  تحــت خيمــة  التنــوع  إدارة 
المشــهد السياســي العراقــي مــع تبنيهــا فــي ظــل دســتور العــام 
2005 ليســت الهــدف النهائــي للبعــض، و ال احــد يذيــع ســرا 
عنــد التصريــح بهــذا القــول، و مــا يمكــن ان يترتــب علــى ذلــك 

قتــل مــع ســبق اإلصــرار لفكــرة بنــاء الســالم التــي ال يمكــن ان 
تتحقــق دون االتفــاق تحــت خيمــة الدســتور الضامــن لوحــدة 

العــراق.

وقــد ســاهم فــي تكريــس مــا تقــدم حالــة الفســاد المستشــرية 
الــذي  التوافــق-  كان  السياســية،فاذا  الكتــل  صفــوف  فــي 
هــو رديــف للمحاصصــة فــي التجربــة العراقيــة- المتأتــي 
ــل  ــل النســبي هــو الحــل ألزمــة تمثي مــن اعتمــاد نظــام التمثي
الكافــة مــن نخــب تقليديــة و نخــب عصريــة و مــن يســتظل 
بمظلــة هاتيــن المجموعتيــن فــان ذلــك قــد اصطــدم بمشــكلة 
فســاد القيــادات، و انعــدام رؤيــة البنــاء بمظاهرهــا المتنوعــة، 
فالســلطة كمــا ظهــر لــم تعــد هدفــا فــي حــد ذاتهــا لتنفيــذ 
برنامــج سياســي و اقتصــادي و اجتماعــي و قانونــي محــدد، 
وانمــا كانــت المســألة تتعلــق بمــا توفــره الســلطة مــن ثــروة 
ماديــة و جــاه معنــوي، و هــي تــدرك أي هــذه التيــارات ان 
بقائهــا فــي الســلطة امــر غيــر متصــور فــي ظــل الظــروف 
ــان  ــم ف ــن ث ــة. و م ــراق و المنطق ــي تعصــف بالع ــة االت الراهن
ــا هــو  ــدر منهم ــر ق ــل و اكب ــازة للمــال و الجــاه ب ــق الحي تحقي
الهــدف االســمى، و هــذا مــا لــن يعالــج الحاجــة الضاغطــة 
فــي مخيلــة المتعاطيــن للشــأن السياســي الــى تحقيــق الشــعور 
بالجــاه و االحتــرام و االهتمــام مــن جانــب النــاس بهــم، فاصبح 
الســطو علــى المــال العــام و عــدم االهتمــام بمصيــر أبنــاء 
ــة و الوســيلة، و هــو مــا ظهــر واضحــا فــي  الشــعب هــو الغاي

تصريحــات مســيئة للغايــة اطلقهــا بعــض المســؤولين.

4.ان نجــاح تجربــة اإلســالميين فــي الوصــول الــى الســلطة 
فــي دول الربيــع العربــي حيــث مصــر و تونــس تحديــدا مــع 
ــرداً تعتمــد  ــه منف ــم تجربت ــذي يجــب تقيي ــراق ال اســتبعاد الع
علــى مــدى التركيــز علــى الديمقراطيــة و الياتهــا و الشــفافية و 
المحاســبة، و احتــرام حقــوق االنســان، و التعدديــة السياســية، 
و االيمــان بالتــداول الســلمي للســلطة، و هجــر العنف باشــكاله 
المتنوعــة، و التركيــز علــى تحقيــق خطــوات جــادة فــي مجــال 
التنميــة البشــرية، و تشــجيع قيــام مراجعــات ذات طابــع نقــدي 
لكافــة التيــارات السياســية فضــال عــن نبــذ التخويــن و كل 
االتهامــات الجــزاف لبعضهــا البعــض. و االنشــغال بمــا يحقــق 
مصلحــة الشــعب و الوطــن كلهــا أمــور يمكــن ان تثــري تجربــة 
اإلســالميين و غيرهــم فــي الســلطة.)10( و ربمــا كان الضعــف 
الخبــرة السياســية لقيــادات هــذه التيــارات و هــم علــى رأس 
الســلطة دور فــي الوصــول الــى نتيجــة مضمونهــا الفشــب فــي 

هــذه المرحلــة علــى اقــل تقديــر.
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5.اذا كان هــدف كل حــزب او حركــة سياســية مــن الناحيــة 
هــذا  فــان  الحكــم  الــى ســدة  الوصــول  تحقيــق  الجوهريــة 
الهــدف ال يعــد اال متطلبــا اجرائيــاً يســتهدف تحقيــق غايــات 
هــذا الحــزب باعمــال برنامجــه السياســي و االقتصــادي...... 
ألــخ فالصــراع السياســي يقــوم مــن الناحيــة الواقعيــة علــى 
تضــارب الــرؤى بيــن التيــارات المنافســة التــي تقــوم كل واحــدة 
منهــا منهجــا للحيــاة يســتخدم إمكانيــات الدولــة للوصــول 
اليــه، و االمــر المذكــور ال يختلــف بالنســبة لوضــع اإلســالميين 
قبــل امســاكهم بالســلطة و هــم علــى رأســها لذلــك فــان جانبــاً 
أساســياً مــن نجــاح هــذه التيــارات التــي جــاءت بعــد الثــورات 
العربيــة يتمثــل فــي حســن التعامــل مــع الثقافــات األخــرى 
او وجهــات النظــر المختلفــة فــاذا كان البــد مــن ان يمــاؤس 
اإلســالميون دورهــم فــي تحقيــق غاياتهــم فــان هــذا االمــر مــن 
المهــم اال يســتطدم الــى حــد القطيعــة مــع وجهــات النظــر 
المعارضــة، فليــس المطلــوب إحــالل رؤيــا محــل رؤيــة أخــرى 
بقــدر مــا يكــون المطلــوب العمــل علــى تحقيــق اكبــر قــدر مــن 
المرونــة فــي التعامــل مع االخرين و اســتخدام أســاليب التأثير 
اإليجابيــة ال طــرق القســر و االكــراه المــادي او المعنــوي، و كل 
مــا تقــدم يعكــس بعــداً ايديولوجيــاً و ثقافيــاً خلقتــه الثــورات 

العربيــة.

- الخاتمة

مثلــت األنظمــة السياســية التــي حكمــت بعــض البلــدان العربية 
ــر  ــاً او اكث ــذ مــا يقــارب الســنتين تقريب ــل اإلطاحــة بهــا من قب
نموذجــا متفســخاً بفعــل غيــاب رؤى اإلصــالح او عــدم وجــود 
رغبــة حقيقيــة فــي الســير بهــذا االتجــاه و تــرد هــذه النتيجــة 
الــى عــدة عوامــل مــن ابرزهــا شــخصنة الــدول و مصالحهــا، 
مرحلــة  فــي  شــهدت  قــد  العربيــة  الجماهيــر  كانــت  فــاذا 
الخمســينيات و الســتينيات و الســبعينيات مــداً قوميــاً رافقــه 
تصفيــة االســتعمار ممــا حســب فــي خانــة االنتصــارات اال ان 
ــة واجهــت  هــذه القــوى التــي اقترنــت توجهاتهــا بأفــكار قومي
مشــاكل عــدة فــي المرحلــة الثانيــة مــن ســيطرتها علــى مقاليــد 
الحكــم. و بشــكل خاصــة فــي ســبعينيات القــرن المنصــرم و 
التراجعــات  هــذه  اقترنــت  متسلســلة  بصــورة  و  ثمانينياتــه 
المحســوبين  و  المتنفذيــن  كبــار  طالــت  فســاد  بممارســات 
عليهــم بشــكل او باخــر و مــع فشــل السياســات المعلنــة علــى 
المســتويات كافــة و غيــاب تأثيــر الشــعارات و البرامــج التــي 
قدمــت دعمــا معنويــا متميــزاً لألنظمــة السياســية العربيــة 
الســابقة فضــال عــن عناصــر أخــرى ســهلت حشــد القــوى 

المطالبــة بالتغييــر لتمــارس دورهــا السياســي باتجــاه تصفيــة 
مرحلــة تعــد امتــدادا بــدء مــع نهايات الحــرب العالميــة الثانية.

مــن  مجموعــة  وجــود  اســتنتاج  يمكــن  ماتقــدم  ضــوء  فــي 
العوامــل التــي ســاهمت فــي عمليــة التغييــر التــي جــرت فــي 
العالــم العربــي وان كانــت بصــورة مختلفــة بيــن بلــد واخر حيث 
اليمكــن تجاهــل حقيقــة ان األنظمــة الملكيــة قــد اثبتــت انهــا 
ــة عندمــا  ــر اســتقرارا وتماســكا مــن األنظمــة الجمهوري األكث
قبلــت ان تتخلــى عــن بعــض قطــع الســكر المســتقرة فــي كعكــة 
ــت هــذه  ــي تذوق ــوب وبالتال ــي فنجــان الك الســلطة لتوضــع ف

ــة. األنظمــة شــيئا مــن مــرارة القهــوة العربيــة االصيل

االستنتاجات

يعــد التغييــر و حالــة عــدم بقــاء الحــال علــى مــا هــو . 1
عليــه ســنة الحيــاة التــي ال مفــر منهــا اال ان التغيــرات 
التــي تحصــل ترتبــط بمــدى قــدرة االنســان علــى مواجهــة 
ــات التــي تقــف امامــه و االســتجابة لهــا بطريقــة  التحدي
بقيادتهــا  العربيــة  األنظمــة  عمــرت  قــد  و  صحيحــة، 
التقليديــة التــي لــم يكتــب الســتمرارها على رأس الســلطة 
النجــاح نتيجــة الفشــل فــي عمليــة التنميــة بــكل واضــح

ســاهمت عــدة عوامــل فــي بلــورة حركــة االحتجاجــات . 2
العربيــة و تحولهــا الــى ثــورات ناجحــة أطاحــت بالحــكام 
انهيــار مســتوى  و  الفســاد  ممارســات  ارتبطــت  الذيــن 
معيشــة النــاس بفتــرة حكمهــم، منهــا مــا لعبتــه وســائل 
ــد - مــن  ــى وجــه التحدي ــا عل ــات منه االعــالم- الفضائي
إشــاعة للوعــي بيــن النــاس فحتــى اكــواخ الصفيــح التــي 
دفعــت جانبــا مــن البــرد عــن مالييــن الفقــراء العــرب، 
و بقايــا موائــد المترفيــن الذيــن يعجبــك منظرهــم دون 
التــي  و  العلمــي  او  األخالقــي  او  الفكــري  مضمونهــم 
هــدأت مــن قســوة احساســهم بالجــوع و التهميــش لــم 
تكــن تخلــو مــن أجهــزة اســتقبال المحطــات الفضائيــة 
حيــث يســتمر النــاس امــام شاشــاتها ليشــاهدوا اجمــل 
النســاء، و اكثــر المذيعيــن وســامة، و افخــر األزيــاء فهــل 
ــع  ــر تدف ــر او اكث ــل جــذب اكب ــد كل هــذا عوام توجــد بع
باتجــاه المقارنــة مــع الواقــع الســيئ المعــاش؟ فضــال 
عمــا تقــدم هنــاك مســألة لجــوء اغلــب شــباب العــرب الــى 
صفحــات التواصــل االجتماعــي التــي عبــروا مــن خاللهــا 
عــن رفضهــم لواقــع الحــال الســيئ و المســيطر علــى 
مجتمعاتهــم حيــث ال يمكــن اغفــال أســباب ذلــك و ارتبــاط 
هــذه األســباب بمــن هــم فــي ســدة الحكــم و ممارســاتهم 
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ــون  ــن فــي أوضــاع البشــر ان المرفوضــة، فــاذا كان التباي
ــان المســيرة البشــرية  ــة ف ــى المتســويات كاف ــي عل طبيع
علــى ســطح المعمــورة تعكــس وجــود حــد معيــن للتبايــن 
الــذي يمكــن قبولــه، و اذا وصلــت الشــعوب الــى الدرجــة 
القطعيــة مــع النظــام السياســي و هــذه هــي الخطــوة 
األولــى فــان الخطــوة الثانيــة ســتتمثل باســتخدام العنــف 
ضــده كدليــل علــى المعارضــة التــي تعكــس عــدم إمكانيــة 
الســلمية تمهيــدا الحــالل برنامــج  التغييــر باالســاليب 
أخطــاء  يعالــج  بديــل  الــخ   .... اقتصــادي.  و  سياســي 

النظــام السياســي الســابق.

لعــب العالــم الخارجــي او القــوى الدوليــة دوره فــي عمليــة . 3
المصالــح  ذات  القــوى  هــذه  عبــرت  بذلــك  و  التغييــر 
المتشــظية فــي بقــاع العالــم عــن رؤيــة مرنــة للغايــة فــي 
التعامــل مــع األمــور و عــن براغماتيــة عاليــة، هــي ســمة 
طالمــا التصقــت بهــا فقبلــت بالتغييــر رغــم معرفتهــا ان 
اإلســالميين هــم الذيــن ســيكونون فــي الصــدارة، و هــذا 
الســتراتيجية  المصالــح  عــن  التخلــي  مطلقــاً  يعنــي  ال 
لهــذه القــوى فــي البلــدان العربيــة الثائــرة فســمة الضعــف 
ســتبقى مالزمــة لألنظمــة السياســية العربيــة لفتــرة مــن 
الزمــن، و هــذه النتيجــة ناجمــة عــن وجــود مشــاكل كثيــرة 
التــي  الثقيلــة  للتركــة  نظــرا  الجــدد  الحــكام  ســتواجه 
ــف  ــدة فضــال عــن ضع ــة السياســية البائ ــا األنظم تركته
الخبــرة فــي التعامــل مــع االمــور مــن جانــب مــن تبــوء 
الســلطة لكونهــا مالزمــة لمقعــد المعارضــة لفتــرة طويلــة 

ــز. ــع ممي مــن الزمــن و ســمته بطاب

ســتواجه األنظمة السياســية العربية الجديدة اإلســالمية . 4
التوجهــات مشــاكل عديــدة، و هــو مــا حصــل فعــاًل حتــى 
تســتطيع تحويــل زخــم الثــورة الــى عمــل حقيقــي يقــوم 
علــى بنــاء االنســان و المرتكــزات االقتصاديــة األساســية 
لكــي تتحــول المجتمعــات العربيــة الــى مجتمعــات منتجــة 
ــي، و النجــاح  ــو التحــدي الحقيق ــذا ه ــا تســتهلكه، فه لم
ــي  ــا ف ــي السياســة، و لن ــي االقتصــاد ســبيل النجــاح ف ف
الــى  التركيــة خيــر مثــال علــى ذلــك إضافــة  التجربــة 
نهايــات  مــع  بــدأت  التــي  و  قبلهــا  األوروبيــة  التجربــة 
اإلســالميون  ســينجح  فهــل  الثانيــة.  العالميــة  الحــرب 
فــي هــذا التحــدي او مــع غيرهــم؟ ان الذيــن يبــدو حتــى 
هــذه اللحظــة فشــل هــؤالء فــي تحقيــق اســتجابة لمطالــب 
النــاس بســبب قــوة التصاقهــم األيديولوجــي المبتعــد عــن 
واقــع المطالــب الشــعبية حيــث تطالــب الشــعوب بالحريــة 

و الخبــز و ال انفصــال للواحــدة منهمــا عــن األخــرى، 
ورغــم ماحصــل فــي مصــر بعــد اإلطاحــة بحكــم الرئيــس 
محمــد مرســي و التلكــؤ فــي واقــع األداء لإلســالميين 
فــي تونــس تبقــى حقيقــة يجــب ان يســتوعبها الجميــع 
الــى  تحتــاج  ال  اإلســالمية  المجتمعــات  ان  مضمونهــا 
الخبــز فقــط و انمــا هنــاك أشــياء أخــرى ال يــرى المســلم 
اليهــا،  توصلــه  كوســيلة  اإلســالم  الــى  االنتمــاء  غيــر 
فاالســالم ليــس مجــرد ديــن عابــر مؤثــر فــي اتباعــه، 
وهــو لــم يكــن كذلــك مطلقــاً فــي أي وقــت مــن األوقــات 
لكنــه ثقافــة أمــم تتبايــن انتماءاتهــا القوميــة، وهــو أيضــا 
حضــارة كاملــة امتــدت لقــرون جمعــت هــؤالء كافــة، و مــا 
زال المســلمون يعتقــدون بيقيــن كامــل انهم يســتطيعون ان 
يقدمــوا الكثيــر ان لــم يكــن الخبــزا واحــداً منهــا فهنــاك 
أشــياء كثيــرة أخــرى ال يملكهــا غيرهــم تعالــج االم الــروح 
و حاجــات العقــل و ارهاصــات النفــس البشــرية و مــن ثــم، 
اذا كان اإلســالميون غيــر فعاليــن فــي عمليــة البنــاء فهــم 
كل تأكيــد مؤثريــن للغايــة فــي ايــة عمليــة تغييــر سياســي 

ــر سياســي. او غي

الهوامش

األول . 1 المنظــر  جانــب  مــن  الصحــوة  مصطلــح  اســتخدم 
عفلــق  ميشــيل  االشــتراكي  العربــي  البعــث  حــزب  الفــكار 
و  بقولــه:)...  االمــر  هــذا  الــى  بطاطــو  حنــا  يشــير  حيــث 
بكلمــات عفلــق نفســه فــان االنقــالب هــو الصحــوة او الــوالدة 
الجديــدة للــروح العربيــة. ...( حنــا بطاطــو، ترجمــة: عفيــف 
و  البعثيــون  و  الثالث،الشــيوعيون  الرزاز،العراق،الكتــاب 
القبس،الكويــت،ص45 دار  منشــورات  االحــرار،  الضبــاط 

يقــول حنــا بطاطــو: )كمــا يكــون المعلم،تكــون المدرســة.هكذا . 2
قيــل. وكانــت القيــادة الشــيوعية متنبهــة، بالقــدر الــذي لــم 
تكــن الحكومــة فيــه متنبــه، الــى هــذا المثــل القديــم. فمــن هــو 
ــم فــي بــذر  الــذي يشــغل الموقــع األكثــر حساســية مــن المعل
بــذور الثــورة فــي قلــب الجيــل الناشــئ، او مــن هــو االقــدر 
علــى زرع العالقــة بيــن الشــيوعية و حياتهــم اليوميــة فــي 
اذهانهــم؟ و لزكــن االهتمــام الــذي ركــزه الحــزب الشــيوعيعلى 
المعلميــن ال يفســر شــيئاً بحــد ذاتــه. و النقطــة الهامــة حقــاً 
هــي انفتــاح المعلــم علــى نــداءات الحــزب.و كان الكامــن وراء 
هــذا هــو حقيقــة ان المعلــم كان فــي االربيعينــات يعــي حالــة 
تمــرد ذهنــي كامــل...... و كان مــن الطبيعــي جــداً، فــي ظــل 
هــذه الظــروف، ان يصبــح المعلمون،وهــم االوعــى اجتماعيــا 
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بيــن الطبقــات المتأثــرة و االفقــر و األكثــر احتياجــاً. بيــن 
ان  و  الســائد  النظــام  عــن  غربــاء  العراقيــة،  االنتلجنســيا 
يســعوا الــى الهــرب مــن الصعوبــات المطبقــة عليهــم عبــر 

الشــيوعية او حــركات االحتجــاج األخــرى(.

العــراق،  الــرزاز،  عفيــف  ترجمــة:  بطاطــو،  حنــا 
دار  الشيوعي،منشــورات  الثاني،الحــزب  الكتــاب 

.3 0 7 -3 0 6 ص ، يــت لكو ا ، قبس

االنتقــال . 3 إبراهيــم،  توفيــق  حســنين  ذلــك  فــي  انظــر 
الديمقراطــي: اطــار نظــري، بحــث منشــور علــى موقــع مركــز 

:studies.aljazeer.net//htpp/ للدراســات  الجزيــرة 

انظــر فــي اإلشــارة لهــذه العوامــل فــي عمــرو العادلــي، دولــة . 4
الفســاد فــي عهــد مبارك،دولــة الفســاد فــي عهــد مبــارك، 
تفاعــالت الســلطة و الثــروة)1990-2011( متــاح علــى موقــع 

مبــادرة اإلصــالح العربــي،اذار،2012،ص6-4.

المصدر نفسه،ص7-6.. 5

مشــار الــى هــذه المعلومــات فــي الويكيبيديــا )الموســوعة . 6
الحــرة( متاحــة علــى شــبكة المعلومــات الدوليــة )االنترنيــت(.

حنا بطاطو، المصدر السابق،ص41.. 7

أشــار وزيــر الخارجيــة العراقــي الســابق طــارق عزيــز قــي . 8
مقابلــة تلفزيونيــة مــع احــد سياســي فتــرة مــا بعــد العــام 
2003 بثــت علــى قنــاة العربيــة الــى ضعــف القيــادة السياســية 
فــي العــراق قبــل العــام المذكــور ممــا جعلهــا رهينــة قــرار فــرد 

واحــد.

االنســان، . 9 حقــوق  و  الجابري،الديمقراطيــة  عابــد  محمــد 
العربيــة،  الوحــدة  دراســات  مركــز  الثالثــة،  الطبعــة 

.76 -74 2004،ص بيــروت،

10.ســعد المولى،الحــركات اإلســالمية و الربيــع العربي،مقال . 10
متــاح علــى شــبكة المعلومــات الدوليــة )االنترنيــت(.

-المصادر

الكتــاب  العــراق،  الــرزاز،  عفيــف  ترجمــة:  بطاطــو،  حنــا   .1
قبس،الكويــت. دار  الشيوعي،منشــورات  الثاني،الحــزب 

الكتــاب  العــراق،  الــرزاز،  عفيــف  ترجمــة:  بطاطــو،  حنــا   .2
الثالــث، الشــيوعيون و البعثيــون والضبــاط االحرار،منشــورات دار 

قبس،الكويــت.

3. حســنين توفيــق إبراهيــم، االنتقــال الديمقراطي،بحــث منــور 
علــى موقــع مركــز الجزيــرة للدراســات.

4. ســعد المولى.الحــركات االســالميةو الربيــع العربــي، مقــال 
الدولية)االنترنيــت(. المعلومــات  متــاح علــى شــبكة 

تفاعــالت  مبــارك،  عهــد  فــي  الفســاد  عادلي،دولــة  عمــرو   .5
مبــادرة  موقــع  علــى  متــاح   )2011-1990( الثــروة  و  الســلطة 

العربــي،اذار،2012. اإلصــالح 

ــى شــبكة  6. موســوعة الويكيبيديا)الموســوعة الحــرة( متاحــة عل
ــت(. ــة )االنترني ــات الدولي المعلوم

االنســان،  حقــوق  و  الديمقراطيــة  الجابــري،  عابــد  محمــد   .7
الطبعــة الثالثــة، مركــز دراســات الوحــدة العربية،بيــروت،2004. 

       109 م متـــوز ٢٠١٤  ـــ -  ــ ــضــان ١٤٣٣هـ رم شــهــر   | ــعــاشــرة  ال الــســنــة   |  29 ــعــدد  ال  |





 تحّدث عبد العظيم البدران مطواًل في
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بينما متغيراتها ال تمس الثوابت
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عبد العظيم البدران

نقــرأ بدايــة، أن موضــوع السياســات العامــة جديــد أكاديميــاً، 
ويعــود فــي بداياتــه إلــى النصــف الثانــي مــن القــرن العشــرين، 
عبــر أعمــال عالــم االجتمــاع األميركي هارولد دوايت الســويل. 
ويذهــب أحمــد دســوقي محمــد، فــي حديثــه عــن تاريخيــة 
اســتخدام  أول  تاريــخ   1992 عــام  إلــى  ونشــأته،  المفهــوم 
السياســة  عالــم  ماريــام،  تشــارلز  ربــط  عندمــا  للمفهــوم، 
األميركــي، بيــن النظريــات السياســية وتطبيقاتهــا، وذلــك لفهم 
نشــاط الحكومــة الفعلــي فــي المياديــن التنفيذيــة اإلجرائيــة. 
هــذا العلــم المعنــون بالسياســات العامــة، ذهــب الباحثــون فــي 
تعريفــه إلــى صياغــات شــتى، وقــد اعتــرف الجميــع بصعوبــة 
تقديــم تعريــف علمــي لــه، يكــون دقيقــاً ويحظــى باإلجمــاع، 
أندرســون،  جيمــس  لــدى  العامــة  السياســات  كانــت  هكــذا 
ــارة عــن برنامــج عمــل يوضــح الغــرض المقصــود بالعمــل  عب
والمحــددات المــراد تجاوزهــا فــي ســبيل الوصــول إلى الهدف، 
وقــد ذهــب »داي« المذهــب نفســه تقريبــاً، ولــم يخالفــه علــى 
ســبيل اإلجمــال خيــري عبــد القــوي الــذي صــاغ المحصلــة 
العامــة لتعريــف السياســات مــن مــادة مضمونهــا النظــري ومــن 
عناصــر إجراءاتهــا العمليــة، ومــن هدفهــا السياســي النهائــي 
الــذي يحقــق القبــول والرضــى االجتماعييــن، مــا يعــزز ديمومــة 
النظــام ويضــخ المشــروعية فــي أنســاقه السياســية وفلســفته 

العامــة للحكــم، تلــك المســتندة إلــى األيديولوجيــا، أو إلــى 
ــة. ــة السياســية الواقعي النظري

فــي ســياق هــذه التعريفــات، المختلفــة صياغــة والمؤتلفــة 
األوضــاع  البــدران  عبدالعظيــم  المؤلــف  يعايــن  مضمونــاً، 
اإليرانيــة، مــع انتصــار الثــورة اإليرانيــة عــام 1979، وبعــد 
وفــاة الخمينــي فــي عــام 1989، ومــا أعقــب ذلــك مــن إعــادة 
صياغــة لهيكليــة الســلطة، بالتزامــن مــع تعديــل الدســتور، بمــا 
يتناســب مــع واقــع غيــاب القائــد المؤســس، ومــا نتــج عــن ذلــك 
الغيــاب، مــن كاريزمــا الشــخص، ومــن فــراغ فــي المهمــات 
والمســؤوليات التــي مــا كان ممكنــاً أن يــؤول أمرهــا إلــى غيــره.

وفــي حديثــه عــن التجربــة اإليرانيــة، يشــير إلــى أن مرتكــزات 
التــي  »اإلســالمية«  صفــة  مــن  تنطلــق  العامــة  السياســات 
وضعــت قرينــة للجمهوريــة، التــي جــرى االســتفتاء عليهــا بعــد 
ــع  ــة م ــالزم اســم الجمهوري ــذا شــكل ت ــورة عــام 1979، وهك ث
إيــران،  صفــة اإلســالمية، ركنيــن أساســيين للسياســة فــي 
فاختيــار الجمهوريــة بديــاًل مــن النظــام الملكي حقــق امتيازات 
شــعبية للشــعب، فــي طليعتهــا حقــه، فــي االنتخــاب المباشــر 
لمســؤوليه، أمــا كلمــة اإلســالمية فمثلــت التعبيــر الخارجــي 
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عــن الشــريعة والوجــه التطبيقــي لهــا، بحيــث تتســع الشــريعة 
ــاة. ــب الحي لتطــاول كل جوان

وفــي البحــث عــن المرتكــزات المتعــددة التــي تســتند إليهــا 
مرتكــزات  بالشــرح  المؤلــف  يتنــاول  العامــة،  السياســات 
ــاب  ــا، طــرق ب ــن دون اإلحاطــة به ــن م أساســية عــدة، ال يمك
موضــوع رســم هــذه السياســات وســبل تنفيذهــا وتقويمهــا 

وتحليلهــا فــي مراحــل الحقــة.

ــة  ــه رؤي ــة، وهــذا في ــز األيديولوجــي فــي الطليع ــي المرتك يأت
القائــد الخمينــي مــع عــدد من آراء مفكــري الثورة األولين، يلي 
ذلــك المرتكــز الدســتوري، ودور الشــعب وموقعــه فــي النظــام. 
وكان ذا داللــة مــا تضمنتــه ديباجــة الدســتور، تعبيــراً عــن 
دعائــم المجتمــع اإليرانــي الثقافيــة واالجتماعيــة والسياســية، 
التــي  اإلســالمية  والمعاييــر  القواعــد  أســاس  علــى  وذلــك 
تجســد أهــداف األمــة. هــذه المعاييــر ســتظل هاديــة للمرتكــز 
السياســي ومتحكمــة بــه، فــي التعبيــر وفــي التنفيــذ، وضمــن 
خريطــة تــوزع القــوى والنفــوذ، فــي أروقــة صناعــة السياســات 

العامــة، وفــي متابعتهــا علــى امتــداد مراحلهــا المختلفــة.

ضمــن اإلســالمية اإليرانيــة، بــل فــي صلــب اســتقامة شــؤونها، 
ــن األول مــن  ــي تشــكل الرك ــه الت ــة الفقي تتصــدر مســألة والي
الثانــي  الركــن  العامــة،  ويمثــل رضــى  المشــروعية،  مفهــوم 
الفقيــه  واليــة  تكــون  هــذه،  المشــروعية  ســياق  فــي  منــه. 
تعبيــراً عــن االلتــزام الطبيعــي بالقيــام بالمســؤولية واإلشــراف 
عليهــا، وأداء الخدمــات الالزمــة فــي ســبيل إصــالح شــؤون 
النــاس )األمــة( وأحوالهــم، فــي مختلــف المجــاالت. هكــذا، 
يصيــر »القائــد« فــي خدمــة النــاس، ويكــون رضــى العامــة هــو 

ــه.  المســوغ لواليت

أمــا الحكومــة اإلســالمية التــي يتــم إنشــاؤها فتقــوم علــى 
أســاس الخدمــة، وليــس علــى أســاس الرئاســة أو الســلطة 
أو االســتيالء، هكــذا يضــاف إليهــا بعــداً »خدماتيــاً« أخالقيــاً، 
ويصيــر جهازهــا التنفيــذي خلــّواً مــن الفعــل القهــري واإلكــراه، 
بــل يبــدو أقــرب إلــى االنصيــاع لــرأي األمــة. عليــه، ووفــق رؤيــة 
الخمينــي، تصيــر الدولــة إطــاراً عامــاً لصــالح المســؤول، مــن 

خــالل رضــى »المواطــن«.

ــك فــي ســياق مســائل السياســات  ــف انعكــس كل ذل لكــن، كي
العامــة؟ وكيــف انســابت »اإلســالمية والمشــروعية« ضمــن 

فــي  محصالتهــا  كانــت  ومــاذا  ومســالكه؟  النظــام  قنــوات 
ــي  ــي اعترضتهــا؟ ومــا هــي القــوى الت ــات الت مواجهــة التحدي

ســاهمت فيهــا ومــا أوزانهــا ومصــادر قوتهــا؟

الحــظ الدســتور المعــدل بعــد عــام 1989 قيــام مؤسســات 
رســمية، أنيــط بهــا رســم السياســات العامة، والقيــام بأعبائها، 
منهــا مجلــس الخبــراء، أو مجلــس القيــادة، وهــذا تنبــع أهميتــه 
مــن كونــه اإلطــار الــذي يعيــن قائــد الجمهوريــة، ولــه صالحيــة 

عزلــه، والقيــام بمهماتــه فــي حــل عجــزه. 

ــه  ــي الفقي ــادة المعظــم، أو الول ــام القي ــادة، أو مق وموقــع القي
الــذي أشــير إليــه، يعــد األول ضمــن ســلطات البــالد، ثــم 
ــة والحكومــة  تتسلســل المواقــع الباقيــة مــن رئيــس الجمهوري
ومجلــس الشــورى اإلســالمي، إلــى مجمــع تشــخيص مصلحــة 
ــون،  ــة ومؤسســة اإلذاعــة والتلفزي النظــام والســلطة القضائي
فمجلــس األمــن الوطنــي األعلــى والجيــش وحــرس الثــورة 

اإلســالمية.

 هــذه المؤسســات الرســمية المعنيــة بصنــع السياســات، تبــدو 
ــة مكتســباتها، ومــا  ــورة وبصيان جميعهــا ملتزمــة بأهــداف الث
يظهــر بينهــا مــن خالفات ال يعــدو مجال االجتهاد في التنفيذ، 
العمليــة هــذه، تضبــط  فــي  األداء اإلجرائــي.  وفــي حســن 
واليــة الفقيــه اإليقــاع العــام بيــن المؤسســات، وتتدخــل لحســم 
خالفاتهــا، وإليهــا يعــود نقــض قانــون أو إنفــاذه أو تعليقــه، 
إذا تعــذر األمــر ضمــن المؤسســات الرســمية المعنيــة. حصــل 
ذلــك أثنــاء واليــة هاشــمي رفســنجاني الــذي تصــدى للمشــاكل 
االقتصاديــة الناجمــة عــن الحــرب العراقيــة - اإليرانيــة، ومــع 
محمــد خاتمــي الــذي حــاول القيــام بإصالحــات توســع هامــش 
الحريــات الفرديــة والعامــة، ومــع أحمــدي نجــاد الــذي تفاقمت 
معــه األوضــاع االقتصاديــة بســبب الحصــار الــذي ضــرب علــى 

إيــران، باالرتبــاط مــع تعقيــدات ملفهــا النــووي.

عــن  المســؤولة  الرســمية،  المؤسســات  هــذه  جانــب  إلــى 
كل عمليــة السياســات العامــة، ثمــة مؤسســات أخــرى غيــر 
رســمية، لهــا دور مواكــب، وإن كان الســؤال مطروحــاً حــول 
مــدى اســتقالليتها التامــة عــن النظــام، كونهــا ال تتعــارض مــع 

األســس والقيــم التــي يقــوم عليهــا.

 تتــوّزع هــذه المؤسســات علــى قــوى سياســية وعلــى أحــزاب، 
بعضهــا لــه صفــة نخبويــة، وضعيــف التأثيــر، وبعضهــا اآلخــر 
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ــة المؤتلفــة  ــى غــرار جمعي ــي، عل ــري داخل ذو حضــور جماهي
اإلســالمية، ورابطــة العلمــاء المناضليــن، وتجمــع علمــاء الدين 
ــاء اإليرانــي إلــى جانــب هــذه  المناضليــن، وحــزب كــوادر البن
األحــزاب هنــاك القــوى الدينيــة، وفــي صدارتهــا، مؤسســة 
الحــوزة العلميــة، واألمانــة الدائمــة ألئمــة الجمعــة والجماعــة، 
القــرار  صناعــة  فــي  المتدخلــة  االقتصاديــة،  القــوة  أمــا 
التــي  الخيريــة  والمؤسســات  البــازار،  فأبرزهــا  السياســي، 
ــا مؤسســة  ــة، ومنه ــة واالقتصادي ــا االجتماعي ــز بأهميته تتمي
المعوقيــن والمســتضعفين ومؤسســة الشــهداء والمضحيــن، 

ومؤسســة اإلمــام الرضــا...

ــة واإلعــالم  ــاك القــوى الثقافي وكتتمــة لهــذه المؤسســات، هن
أو  الضغــط،  وجماعــات  العســكرية،  والقــوى  والصحافــة، 
االنتبــاه،  الفتــاً  يظــل  مــا  أن  إاّل  المصلحيــة...  الجماعــات 
هــو أن تعــدد المؤسســات هــذه، وفــي المجــاالت كافــة، يبقــي 
ــدان  ــر ســوى المي ــران، وال يطــاول التغيي ــاً فــي إي ــت ثابت الثاب

اإلجرائــي الــذي يكفــل نفــاذ الثوابــت. 

هنــا ومهمــا قيــل مــن اجتهــادات، فــإن األيديولوجــي هــو الثابت 
األســاس، واللمســة »اإللهيــة« التــي يعمــل علــى إضافتهــا إلــى 
األعمــال كافــة كمــا إلــى مقاصدهــا، تظــل فــي منــأى عــن 
أي تغييــر حقيقــي، فــي الظــروف اإليرانيــة المعروفــة. يبــدو 
ذلــك واضحــاً، عندمــا يشــار إلــى مصــادر القــوة فــي النظــام 
السياســي اإليرانــي، حيــث ال تخطــئ العيــن أن الخيــط الناظــم 
ــاً، هــو الموقــع الدينــي، أي  ــاً ومنع تخطيطــاً ومراقبــة، ودعم
موقــع الولــي الفقيــه، وهــذا يســتند إلــى قــوى محافظــة تتــوزع 
علــى االقتصــاد، كمــا فــي البــازار ذي الــدور التاريخــي فــي 
إيــران، والمتحالــف مــع المؤسســة الدينيــة، وعلــى الجمعيــات 
التــي ذكــرت، وهــي مواقــع تجاريــة وإنتاجيــة وقنــوات توزيــع، 
ــورة  ــث الباســيج وحــرس الث ــى المؤسســة العســكرية، حي وعل

مكلفــان حمايــة الثــورة وصيانــة مكتســباتها. 

ــن المؤسســات  ــع، أن الفصــل الدســتوري بي إذاً، يظهــر للمتاب
يظــل خاضعــاً لتــوازن القــوى بينهــا، وأن أهميتهــا تنبــع مــن 
ــي  ــذي يتوالهــا، ومــن عناصــر القــوة والدعــم الت الشــخص ال

ــا. ــر إليه ــا، أو تفتق تمتلكه

ينتهــي المؤلــف مــن اســتعراضه العــام، إلــى خالصــة حــول 
الرؤيــة المســتقبلية للسياســات العامــة فــي إيــران، فيــرى أنهــا 
ــي  ــع االســتراتيجي ف ــاً يمــس الواق ــن تشــهد تطــوراً جوهري ل

البــالد، مثلمــا ال يــرى تغييــراً فــي طبيعــة ممارســات النظــام 
األساســية. 

وفــي المقابــل، فــإن مــا يمكــن أن يشــهد تعديــالت ال يتعــدى 
تنويــع إدارة العالقــات الخارجيــة، والســماح بحيــز أوســع فــي 
مجــال الحريــات العامــة، وتجديــد العــزم علــى الســيطرة علــى 
الســوق، والوضــع االقتصــادي المتدهــور، تضخمــاً وبطالــة 

ــة، وتراجــع ناتــج عــام...  وســعر صــرف عمل

كل ذلــك فــي ســبيل عــدم المســاس برضــى العامــة، الــذي ال 
تســتقيم مشــروعية النظــام مــن دونــه والــذي ينــال، فــي حــال 
غيابــه، مــن معنــى »واليــة الفقيــه« ذاتهــا، التــي تحــرص علــى 
ــن االســتيالء والســيطرة  ــداً م ــى نفســها، بعي ــة عل ــة األم والي

واإلكــراه.

ثمــة سياســات كثيــرة فــي إيــران، لكــن الطريــق إلــى المســتقبل 
مــا زال محفوفــاً بمشــكالت نظــرة إيــران إلــى نفســها أوالً، 
وفــي قدرتهــا علــى تعديــل هــذه النظــرة... قــد نكــون عندهــا 

أمــام إيــران أخــرى جديــرة بتراثهــا التاريخــي والحضــاري.
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  كتاب من تاليف الشيخ عزام الربيعي ويقع
في )284( صفحة من اصدار مركز الهدف 

للدراسات 2012.

قراءة في كتب وصلت المكتبة 
االنتخاب والترشيح في ضوء الشريعة االسالمية
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هيأة التحرير

ــات فــي  ــاب البحــث فــي موضــوع إقامــة اإلنتخاب ــاول الكت يتن
هــذا العصــر ـ وهــو عصــر غيبــة المعصــوم )عليهالســالم( 
وبالنســبة للمســلمين الشــيعة وعصــور مــا بعــد النبــي )صلــى 
اهلل عليــه وآلــه وســلم( بالنســبة للمســلمين الســنة ـ وذلــك 
آراء  أخــذ  أســاس  علــى  القائــم  اليــوم  المتعــارف  بشــكلها 
النــاس عمومــاً بتعييــن شــخص معيــن أو مجموعــة واحــدة 
لمنصــب سياســي وإداري فــي البــالد، وإعتمــاد النتيجــة علــى 
األقليــة،  رأي  علــى  وترجيحــه  األكثريــة  رأي  إتبــاع  أســاس 
الترشــيح  رأســها  وعلــى  اإلنتخــاب  هــذا  وكذلــك مقدمــات 
ــه، كل  ــة ل ــام بالرعاي ــه والقي ــة ب ــداء الرغب لهــذا المنصــب وإب
ذلــك مــن وجهــة نظــر الشــرع المقــدس، أي إكتشــاف الحكــم 
الشــرعي لهــذه المســائل مــن وجــوب أو حرمــة أو غيرهــا، 
وهــو الهــدف األســاس الــذي مــن أجلــه كتــب هــذا البحــث، 
إضافــة الــى دفــع مــا يمكــن أن يكــون مانعــاً مــن شــرعية ذلــك 

أو عدمــه، والــرد علــى الشــبهات فــي البيــن. 

ويكتســب هــذا التحقيــق والبحــث أهميتــه مــن خــالل الحاجــة 
الشــديدة إليــه اليــوم لكثــرة إبتــالء المؤمنيــن بهــذه القضيــة، 
وإنهــا غيــر مبحوثــة ســابقاً بشــكل مســتقل وواضــح وتفصيلــي، 
بــل تجــد لهــا جــذوراً أو فروعــاً أو نتفــاً متناثــرة هنــا وهنــاك 

ــاً  ــا البعــض ومتباعــدة زمان ــة عــن بعضه ــي أبحــاث منفصل ف
ومكانــاً، وتبحــث فــي أمــور متنوعــة أخــرى غيــر هــذه المســألة 
بالــذات، فــكان الجديــد فــي هــذا البحث تجميع ذلــك وتنظيمه 
وتحليلــه فقهيــاً وأصوليــاً بشــكل مســتقل ومتكامــل مــن خــالل 
اآليــات والروايــات وشــواهد التاريــخ واألدلــة اللفظيــة والعقليــة 
ــاً مــع  ــاء قديمــاً وحديث ــة وآراء العلمــاء والفقه ــة الممكن واللبي

شــيء مــن التحليــل والمقارنــة بيــن الفريقيــن.

عــدم  إمــا  البحــث:  هــذا  فــي  المتوقعــة  النتائــج  مــن  وكان 
المشــروعية المطلقــة لإلنتخــاب والترشــيح، أو المشــروعية 
اإلنتخــاب  شــرعية  إثبــات  أو  بشــرط،  ال  لهمــا  المطلقــة 

وبشــروط خاصــة. معينــة  بأدلــة  لــه  والترشــيح 

وهكــذا تــم التوصــل أخيــراً الــى األخيــر مــن هــذه اإلحتمــاالت، 
وكان أهــم شــرط فيهــا هــو: كــون اإلنتخابــات مثبتــاً للمطلوبيــة 
ومــا  األمــور،  وإدارة  المناصــب  لتولــي  الآلزمــة  والمقبوليــة 
يحتــاج إليــه المســؤول أحيانــاً مــن التصــرف فــي أمــوال النــاس 
وأنفســهم مــن النيابــة أو التوكيــل، ومــن التعهــد مــن النــاس 
بالنصــرة والتأييــد، وال يكــون مثبتــاً للشــرعية، فــال بــد أن 
يكــون اإلنتخــاب مســبوقاً بالشــرعية الدينيــة لهــذا الرئيــس 
البــاري  وهــو  الحقيقيــة  الحاكميــة  بيــده  ممــن  والمســؤول 
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ــة التصــدي للحكومــة  ــى صالحي ــه تعال جــل وعــال، ومــن وهب
والواليــة علــى النــاس وهــو المعصــوم )عليــه الســالم( أو نائبــه 
العــام فــي زمــن غيبتــه، بعــد الفــراغ عــن واليــة الفقيــه العامــة 
زمــن الغيبــة حيــث لــم تبحــث هنــا إال بإشــارات عابــرة، وعليــه 
فــكان البــد للمنتخــب مــن أذن هــذا الحاكــم ألجــل الحصــول 
ومســؤولياته  للحكــم  للتصــدي  الحقيقيــة  الشــرعية  علــى 

وتشــريع القوانيــن والمقــررات.

وكمــا هــو معلــوم فــأن لمثــل هــذا البحــث جــذوراً فــي بحــوث 
البيعــة التــي كانــت فــي التاريــخ اإلســالمي، وخاصــة تلــك التــي 
ــة  ــه وســلم( وبيع ــه وآل ــى اهلل علي ــي )صل ــت فــي زمــن النب كان
اإلمــام علــي )عليــه الســالم( واإلمــام الحســن )عليــه الســالم( 
وغيرهــا مــن البيعــات الطوعيــة واإلكراهيــة المعروفــة، وكذلك 
بحــوث الشــورى وأهــل الحــل والعقــد ومــا يعــرف باألحــكام 
الســلطانية، ومــا شــابه مــن بحــث واليــة الفقيــه والرجــوع الــى 
األمــة ودورهــا فــي قضيــة الحكــم وتعييــن الحاكــم، والروايــات 

الخاصــة بذلــك فــي بعــض المقــاالت والكتــب.

وقــد أعتمدالباحــث فــي كتابــة علــى أســلوب التحقيــق الفقهــي، 
والمنهــج المقــارن بيــن األدلــة الشــرعية عنــد اإلماميــة، وبينهم 
وبيــن المذاهــب األخــرى وترجيــح بعضهــا علــى بعــض أحيانــاً 

مــع بيــان الســبب فــي الترجيــح.

ــا  ــاب األول منهم ــل الب ــن، جع ــى بابي ــه ال ــف بحث وقســم المؤل
ــة فصــول. ــي فــي أربع ــاب الثان ــن، والب فــي فصلي

وقــد بحــث فــي الفصــل األول مــن البــاب األول بحوثــاً تمهيديــة 
ســبعة كانــت علــى التوالي:

وإصطالحــاً،  لغــة  الترشــيح  وإصطالحــاً،  لغــة  اإلنتخابــات 
مفاهيــم مشــابهة، مفاهيــم مرتبطــة، نظــرة تاريخيــة، لمــاذا 
هــذا البحــث، الديمقراطيــة والحريــة بيــن المفهــوم اإلســالمي 

والمفاهيــم الغربيــة.

أمــا الفصــل الثانــي مــن البــاب األول، فقــد نقــل فيــه آراء 
الفريقيــن شــيعة وســنة حــول الموضــوع، ومــا يرتبــط بــه مــع 
ــوال  ــة، مســتعيناً بأق ــل والمناقشــة والمقارن شــيء مــن التحلي
وفتــاوى بعــض كبــار العلمــاء والفقهاء والمفكرين اإلســالميين.

ــى الشــرعية  ــه لإلســتدالل عل ــد جعل ــي، فق ــاب الثان ــا الب وأم
منــه  األول  الفصــل  فــي  فبحــث  الممكنــة،  الموانــع  وبحــث 

األدلــة القرآنيــة، وفــي الفصــل الثانــي أدلــة الســنة الشــريفة، 
وفــي الفصــل الثالــث األدلــة العقليــة ومــا شــابهها من أدلــة لُبية 
وســيرة وشــهرة، وفــي الفصــل الرابــع واألخيــر ذكــر المؤلــف ما 
يمكــن أن يذكــر مــن موانــع أو شــبهات حــول شــرعية اإلنتخــاب 

والترشــيح، ورد عليهــا مــن العقــل والنقــل.
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