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مساحة حوار
وتستمر مجلة حوار الفكر في سنتها الثالثة عشرة واعدادها الدورية، وها �ي في عدد�ها 

( ٣٦، ٣٧) تطل ع�ى قرا�ها ومتابعيها والمهتم�ن بالشأن العرا�ي، في مرحلة يواجھ فيها 
العراق االرهاب ومشاكل االقتصاد، ويضاف اليها تقلص مساحة ال�وار ع�ى مستوى 

السياسة واالقتصاد والثقافة واالجتماع، و�ش�� اودنيس الى ذلك بقولھ (( كل ��يء 

 واقــل 
ً
 واكــ�ــ� تفك�ا

ً
 وأقـــل وحـــدة

ً
 واكــ�ــُ� تعصبا

ً
يـــزداد ســــوءا.. نحن الــيــوم اقـــُل تسامحا

.((
ً
 لآلخر وأشد ظالمية وانغالقا

ً
 وتقبال

ً
انفتاحا

يــجــب ان نــتــفــق ان ال مــنــاص اال الـــ�ـــوار لــيــخــلــصــنــا مــمــا نــحــن فــيــھ، الـــ�ـــوار بــمــجــاالتــھ 

المختلفة، الس�يل الوحيد لتقدمنا، ولزيادة سعة ال�وار يجب ان �عمل ال�ميع وم�ها 

المؤسسات الثقافية ع�� وسائلها المتنوعة واهمها اصدارا�ها و مجال�ها، ف�ي من اهم 

وسائل ال�وار.

�شتمل هذا العدد ع�ى مجموعة من البحوث المهمة في االقتصاد والسياسة والدين 

والــثــقــافــة، تــتــســم بالمن�� الــعــلــمــي، وكــمــا عــودتــكــم الــمــجــلــة فــا�ــهــا تــواكــب الــمــرحــلــة في 

موضوعا�ها.

ان االهم هو ما بعد ال�وار فقولھ سبحانھ { الذين �ستمعون القول فيتبعون أحسنھ} 

دليل وا�� ع�ى ان العمل يجب ان �ستند الى قراءة سليمة، وما احوجنا في العراق الى 

.
ً
 وممن��ا

ً
ان ي�ون عملنا كأفراد ومؤسسات مدروسا

في ال�هاية فان صدور هذا العدد محاولة لزيادة مساحة ال�وار في بلد بأمس ال�اجة 

لھ، نرجو ان ن�ون وفقنا في ذلك.

واللھ ولي التوفيق.

هيأة التحرير

كلمة العدد
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االقتصادالعراقي
بين الريعيةوالتنوع

ملفنا لهذا العدد

الخدمات السياحية في العراق واثرها

 في تنوع االقتصاد العراقي
1

تنمية الثروة السمكية في العراق كمورد 

بديل للنفط
2

المنشآت الصغيرة والمتوسطة 3
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 الخدمات السياحية في العراق
 واثرها في تنوع االقتصاد العراقي

الملخص:
عد السياحة اليوم أحد أهم القطاعات االقتصادية واالجتماعية في العالم 

ُ
ت

 في تنمية وتطوير البلدان. وقد ازدادت أهميتها كصناعة 
ً
 بارزا

ً
والتي تلعب دورا

 بعد أن تم استحداث وزارات 
ً
وحرفة من خالل وسائل اإلعالم كافة، خصوصا

تقنية  ومعاهد  وكليات  جامعات  وافتتاح  العالم  دول  معظم  في  للسياحة 

متخصصة بالسياحة والفندقة، وكذلك االنتشار الواسع للكتب والدراسات 

والبحوث العلمية التي تتعلق بالشؤون السياحية.

وجاء البحث بثالثة مباحث، كان االول عبارة عن اطار نظري مفاهيمي، اما 
يتطرق  ولم  العراق  في  المتنوعة  السياحية  الخدمات  بعض  فتناول  الثاني 

البحث اليها كلها الن هذا يحتاج الى مجلدات وليس بحثا، 
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جامعة ال�وفة / كلية االداب-  قسم ال�غرافية

جامعة بغداد/ كلية ال��بية ابن رشد للعلوم االنسانية / قسم ال�غرافية

أ.م. د.علي لفته سعيد

أ.م. د. وسام عبدالله جاسم

االسـتفادة  ام�انيـة  ع�ـى  الضـوء  ليلقـي  الثالـث  جـاء  بينمـا 
مـن الخدمـات السـياحة فـي توف�ـ� مصـادر ماليـة اخـرى دون 

االعتمـاد ع�ـى مصـدر واحـد، وخلـص البحـث الـى مجموعـة 

مـن االسـت�تاجات م�هـا، يزخـر العـراق بالعديـد مـن المناطـق 

انواعهـا، اختـالف  ع�ـى  السـياحية 

ان اسـتخدام اليـة صناعـة السـياحة باالعتمـاد ع�ـى شـركات 

عالميـة سـوف يجعـل باإلمـ�ان اسـتخدام هـذه الخدمـات فـي 

توف�ـ� مبالـغ �خمـة مـن خـالل توافـد السـواح مـن داخـل البلد 

ومـن خارجـھ.

المبحث االول:ـ االطار النظري
المقدمة

تعـد جغرافيـة الخدمـات مـن الفـروع المهمـة فـي ال�غرافيـة 

اذ  الـدول،  باقتصـاد  متعلقـة  كانـت  اذا  خاصـة  ال�شـرية 

االم�انـات  ذات  وخاصـة  الـدول  بعـض  هنـاك  ان  يالحـظ 

تطويـر  ع�ـى  تعمـل  انواعهـا،  بمختلـف  المتم�ـ�ة  السـياحية 

االقتصـادي  بالنفـع  عليهـا  �عـود  بمـا  الخدمـات  تلـك  مثـل 

الرافديـن) واحـدا  (ارض  العـراق  ال�وانـب، و�عـد  المتعـدد 

مـن تلـك الـدول المهمـة التـي تزخـر ارضـھ بالكث�ـ� مـن المناطـق 

السياحية ع�ى اختالف انواعها. وجاء بحثنا ليكشف النقاب 

عـن بعـض هـذه الخدمـات السـياحية فـي العـراق، والفوائـد 

االقتصاديـة المتأتيـة مـن اسـتثمارها االسـتثمار االمثـل ضمـن 

االقتصـاد  عـن  واالبتعـاد  السـياحة)،  بـ(صناعـة  �عـرف  مـا 

االحادي ال�انب المتمثل باالعتماد ع�ى مصدر واحد للدخل 
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كاالعتمـاد ع�ـى (النفـط، القمـح، القطـن، العقـارات، ال��ـوم) 

وكل ��ـيء خاضـع لتقلبـات السـوق العالميـة.

مشكلة البحث
١- هـل يمتلـك العـراق ام�انـات سـياحية متنوعـة؟ وهـل ت��كـز 

فـي محافظـات معينـة؟

٢- هـل يمكـن ان نسـتغل هـذه االم�انـات فـي تعـدد مصـادر 

العـراق؟ فـي  الدخـل 

٣- كيـف يمكـن اسـتغالل االم�انـات السـياحية فـي العـراق بمـا 

يحقـق تعدديـة فـي مصـادر الدخـل؟

فرضية البحث
تتمثـل  متنوعـة  سـياحية  ام�انـات  العـراق  يمتلـك   -١

بــالسياحة(الدي�ية، االثاريـة، الطبيعيـة، العالجيـة... وغ��هـا). 

العـراق. محافظـات  مختلـف  فـي  المواقـع  هـذه  وتنتشـر 

٢- مـن الممكـن ان نسـتغل هـذه االم�انـات فـي تعـدد مصـادر 

الدخـل فـي العـراق وذلـك مـن خـالل االهتمـام ال��ومـي الكب�ـ� 

الخالـي مـن افـة الفسـاد االداري �هـذه االم�انـات بمـا يحقـق 

تعدديـة فـي منافـذ ال�صـول ع�ـى االيـرادات الماليـة.

اتبـاع  مـن خـالل  السـياحية  االم�انـات  اسـتغالل  يمكـن   -٣

المسـؤولة  الـوزارات  جهـود  كتوحيـد  ال��يحـة  المعاي�ـ� 

االوقـاف  السـياحة،   ) وزارة  مثـل  السـيا�ي،  ال�انـب  عـن 

االسـالمية، الداخليـة، البيئـة.. وغ��هـا). اضافـة الـى اسـتقدام 

بعـض الشـركات المتخصصـة بصناعـة السـياحة السـتثمار 

الموجـودة. السـياحية  الخدمـات  بعـض 

مفاهيم تتعلق بموضوع البحث
السياحة:

تعـددت تعاريـف السـياحة فـي تحديـد مفهـوم السـياحة بسـ�ب 

اختـالف افـ�ار واختصاصـات الباحث�ـن فـي مجـال السـياحة. 

بـھ  الـذي جـاء  ومـن اهـم التعاريـف للسـياحة هـو التعريـف 

االسـتاذ السو�سـري (هونزك�ـ�) ع�ـى ا�هـا «مجمـوع العالقـات 

والظواهر التي ترت�ت ع�ى سفر او اقامة مؤقتة ل�خص اجن�ي 

في م�ان ما. طالما ان هذه االقامة المؤقتة ال تتحول الى اقامة 

دائمـة ولـم ترتبـط هـذه االقامـة ب�شـاط لهـذا االجن�ـي»(١)

وتعـرف السـياحة با�هـا ( ظاهـرة حضريـة و�ـي عمليـة اخـذ 

ان  اذ  الماديـة والمعنويـة)،  ال�وانـب  فيهـا  وعطـاء فتتمثـل 

ال�انـب المـادي فيهـا هـو كل مـا يـدور مـن فعاليـات اقتصاديـة 

داخـل البلـد المـزار مـن حيـث االنفـاق وااليـراد(٢).

انواع السياحة:

اقامتهـم  اماكـن  مـن  االفـراد  بانتقـال  تتمثـل  السـياحة  ان 

المعتاد الى اماكن اخرى لغرض ال�صول ع�ى خدمات وسلع 

 فـي رغبا�هـم طـوال 
ً
و�يئـة حياتيـة معينـة تحقـق لهـم اشـباعا

مـدة اقامتهـم فـي تلـك االماكـن لصعو�ـة او تعـذر ال�صـول ع�ـى 

مثـل تلـك السـلع والخدمـات والبيئـات التـي ي�تغو�هـا فـي اماكـن 

الطبيعيـة،  والمناظـر  الدائمـة كأماكـن االسـ��خاء،  اقامتهـم 

التاريخيـة(٣). واالماكـن 

هناك انواع كث��ة للسياحة حسب الهدف م�ها لكننا ولغرض 

االختصار سوف نتناول ما يخص بحثنا و�ي كاالتي:

- :)LeisureTourism ( أ- سياحة االستجمام
 قضـاء االجـازات او السـياحة ال��فيهيـة، ويتمثـل 

ً
وتسـم� ايضـا

وال��ويحيـة،  االسـتجمامية  والفعاليـات  بال�شـاطات  جان�هـا 

وال��فيـھ النف��ـي وال�سـدي لتقويـم ال��ـة واخـذ قسـط 

كاٍف من الراحة لتنا��ي اعباء العمل الروتي�ي الرتيب. وتشمل 

هـذه ال�شـاطات االسـتجمامية الذهـاب للمناطـق الخضـراء 

او شـواطئ البحـار او مناطـق جبليـة او ��راويـة او غابـات او 

منتجعـات، وتشـ�� عـدد مـن الدراسـات الـى ان هـذا النـوع مـن 

السـياحة �شـ�ل الكم االك�� من حركة السـياحة الدولية(٤).

- :)Cultural Tourism ( ب- السياحة الثقافية
الثقافـات  الـى اشـباع رغبـة ودوافـع معرفيـة ألنـواع  و�هـدف 

للمجتمعـات  التاريخيـة  القديمـة  وال�ضاريـة  ال��اثيـة 

آثـار  برؤيـة  والتمتـع  جديـدة  معالـم  ومشـاهدة  المختلفـة، 

االخريـن  عيـش  وطـرق  وتقاليـد  وعـادات  وفنـون  ومتاحـف 

عـادات  دراسـة  او  استكشـاف  السـياحة  هـذه  مـن  ويقصـد 

تباشـرها  العـادة  فـي  و�ـي  جديـدة،  بيئـات  وثقافـة  وتقاليـد 

مجموعـات مـن الطلبـة فـي ظـروف تتفـق مـع ال��امـج التعليميـة 

دوافـع  ع�ـى  اجريـت  لدراسـات   
ً
وطبقـا الماديـة،  واالم�انـات 

لمثـل هـذا النـوع مـن السـياحة فيمثـل نحـو ١٥ ٪ مـن حركـة 

الدوليـة(٥). السـياحة 

- :(Religious Tourism ) جـ - السياحة الدي�ية

وهـو نمـط قديـم وعريـق ومتم�ـ� فـي المجتمعـات ال�شـرية يرجـع 

عهدهـا الـى اوائـل ال�ضـارات ال�شـرية.

 
ً
وتطور هذا النوع من السـياحة ع�ى مر التاريخ وأصبح تقليدا

الدي�يـة  الطقـوس  ألداء  الشـعوب  مـن  الكث�ـ�  لـدى   
ً
الزاميـا

الالزمـة.

واستمرت ع�ى التطور حت� بلغت ذرو�ها في االسالم اذ أصبح 

 و ألداء هـذا الفـرض يتوجـھ المتمكـن الـى بيـت 
ً
الدافـع فرضـا

اللـھ ال�ـرام ألداء الفريضـة المطلو�ـة ومراسـيمها حيـث يـؤم 
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مكـة والمدينـة مئـات االلـوف مـن المسـلم�ن مـن انحـاء العالـم 

.(٦) 
ً
سـنويا

روحانيـة  ألسـباب  السـفر  يدفعهـم  النـاس  مـن   
ً
كث�ـ�ا وان 

والقصـد م�هـا زيـارة االماكـن المقدسـة او ألداء فريضـة ال�ـ� 

واداء الطقوس الدي�ية المفروضة ع�ى بعض الشعوب، وقد 

 للسياحة 
ً
 مهما

ً
ساعدت ظروف بعض الدول الن ت�ون موطنا

الدي�يـة، ولذلـك عـدت هـذه السـياحة مـن الركائز االقتصادية 

المهمـة فـي هـذه الـدول(٧).

 :)HistoricalTourism ( د- السياحة التاريخية
-

أن الــمــتــاحــف والــتــمــاثــيــل والـــمـــواقـــع الــتــاريــخــيــة، والــبــ�ــ� الــتــي 

أنــشــأهــا االنـــســـان و اآلثـــــار الــشــاخــصــة الــتــي اضــمــحــلــت تمثل 

ذكـــريـــات تــأريــخــيــھ مــرئــيــة لــ�ــقــب مـــن الـــ�ـــضـــارات الــقــديــمــة، 

و�ي تستقطب السياح الذين يتطلعون الى هذه الشواخص 

التاريخية بنوع من التفاخر واالع��از، فزيارة هذه الشواخص 

ــــارات الـــــتـــــي ازدهــــــــــرت  ــــ�ـــــضـ ــ�ـ ــ  لـ
ً
 جــــــيــــــدا

ً
ــــان فــــهــــمــــا ــــسـ ــــإلنـ تـــــوفـــــر لـ

واضمحلت، ولبعض السياح تعد السياحة التاريخية متعة 

ال تضاهيها متعة أخرى(٨).

- :(Curative Tourism ) هـ - السياحة العالجية

والهـدف م�هـا ي�ـون للعـالج او للنقاهـة او دخـول م��ـات 

وارتيـاد اماكـن ومناطـق تتمتـع بخصائـص شـفائية كالينابيـع 

الهـواء  ذي  المعتـدل  المنـاخ  ومناطـق  والمعدنيـة،  المائيـة 

لقـد  الدافـ�.  بالشـتاء  للتمتـع  او  السـاطعة  والشـمس  النقـي 

اهتمـت كث�ـ� مـن الـدول �هـذا النـوع مـن السـياحة فـي الوقـت 

ال�اضـر وتمـت اقامـة منتجعـات وم��ـات عالجيـة وفنـادق 

لخدمـة مرتاد�هـا كمـا فـي ايطاليـا وسو�سـرا والنمسـا و�ولنـدا 

 
ً
 سـياحيا

ً
وغ��هـا مـن الـدول، اذ تحقـق هـذه االماكـن دخـال

.(٩)
ً
كب�ـ�ا

التنمية السياحية:
ان التنمية ع�ى نحو عام �ي عملية ت��أ اليها الدول وال سـيما 

الـدول الناميـة بغيـة اسـتغالل مواردهـا االقتصاديـة سـواء 

ال�امنـة او المتاحـة بأفضـل الوسـائل الممكنـة للوصـول الـى 
زيـادة الدخـل القومـي والـذي يظهـر فـي ال�هايـة فـي زيـادة متوسـط 

نصيب الفرد من هذا الدخل ف�ي اذن « كل ال�هود ال�شرية 

التي تبذل من اجل النمو والتقدم وتحقيق الرفاهية للمواطن 

والمجتمع» فالتنمية كلمة جامعة ال تع�ي مجرد خطة و�رنامج 

 
ً
واجتماعيـا  

ً
اقتصاديـا الشـعوب  بحيـاة  لل�هـوض  مشـار�ع  او 

 كل عمل انساني بناء في جميع القطاعات 
ً
وانما تع�ي �ها ايضا

وفـي مختلـف المجـاالت وع�ـى كافـة المسـتويات(١٠).

التسـهيالت  توف�ـ�  با�هـا:  فتعـرف  السـياحية  التنميـة  أمـا 

والخدمـات إلشـباع حاجـات ورغبـات السـياح وتشـمل كذلـك 

جديـدة  عمـل  فـرص  ايجـاد  مثـل  السـياحة  تأث�ـ�ات  بعـض 

ودخول جديدة. وكذلك تعرف ع�ى با�ها « عملية تس�ى لدفع 

عوامـل االنتـاج فـي القطـاع السـيا�ي للنمـو بمعـدل اسـرع مـن 
معـدل نموهـا الطبي�ـي وذلـك عـن طريـق االسـتفادة القصـوى 

مـن مقومـات بنـاء السـياحة سـواء كانـت بشـرية او طبيعيـة 

الخدمـات  لتطويـر  الفض�ـى  بالطريقـة  اسـتخدامها  ثـم  ومـن 

 با�هـا: نشـاط حيـوي وحرـكي متغ�ـ� 
ً
السـياحية « وتعـرف ايضـا

يؤثـر فـي سـلوك الفـرد وتصرفاتـھ وذو تأث�ـ� فـي المجتمـع نتيجـة 

بالـغ  اقتصـادي  اثـر  وذو  االخريـن  بثقافـات  الفـرد  الحتـ�اك 

االهميـة(١١).

ف�ـي  السـياحية  التنميـة  عمليـة  م�ونـات  جانـب  مـن  امـا 

تشـمل جميـع ال�وانـب المتعلقـة باألنمـاط الم�انيـة للعـرض 

والطلب السـيا�ي والتوز�ع ال�غرافي للمنتجعات السـياحية، 

والتدفـق وال�ركـة السـياحية. ومـن البدي�ـي ان ت�ـون اهـداف 

 تتمتـع بالشـمولية مـن جان�هـا 
ً
التنميـة السـياحية �ـي اهدافـا

المدفوعـات  م�ـ�ان  وضـع  بتحسـ�ن  المتعلـق  االقتصـادي 

المتعلقـة   عـن االهـداف 
ً
وتوف�ـ� فـرص عمـل وغ��هـا فضـال

ألبنـاء  االجتماعيـة  الرغبـات  كتحقيـق  االجتما�ـي  بال�انـب 

المجتمـع وكذلـك اهـداف مهمـة ع�ـى الصعيـد البي�ـي كحمايـة 

الطبيعيـة(١٢). البيئـة 

صناعة السياحة)13(:
ان صناعـة السـياحة �ـي التنظيمـات العامـة و الخاصـة التـي 

تشـ��ك فـي تطويـر إنتـاج وتسـويق البضا�ـع و الخدمـات لخدمـة 

احتياجـات و رفاهيـة السـواح، و مصط�ـ� سـياحة �سـتعمل 

بصـورة عامـة لوصـف السـفر و �عكـس بعـض ال�ـاالت زيـادة 

التوسـع في السـفر ال��في�ي مثلما الذي يطلق عليهم السـواح، 

ومـا مـن صناعـة فـي العالـم القـت مـن الـرواج و االنتشـار مثـل 
مـا القتـھ صناعـة السـياحة فـي السـنوات األخ�ـ�ة مـن القـرن 

الما��ي، حيث بلغ اإلنفاق السـيا�ي في العالم في عام ١٩٩٨

حوالـي ٤٤٥ مليـار دوالر، و أصبحـت بعـض الـدول السـياحية 

فـي العالـم مثـل الواليـات األمريكيـة المتحـدة و الـدول األورو�ية 

تحقـق دخـال كب�ـ�ا مـن السـياحة(١٤).

تسويق صناعة السياحة:
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�عتقـد فـي صناعـة الفنـادق أن التسـويق والمبيعـات همـا ��ـيء 

فـي  واحـد، وهـذا ليـس باألمـر المسـتغرب. فـإدارة المبيعـات 

الفنـدق �ـي مـن أآثـر االدارات المرئيـة. إن مـدراء المبيعـات 

يـزودون الز�ائـن المرتقب�ـن ب��امـج الرحـالت، و�عرضون عليهم 

االسـتمتاع بالطعـام والشـراب الـذي توفـره فنادقهـم. وعليـھ 

فـإن وظيفـة المبيعـات �ـي وظيفـــة مرئيــــة بشـ�ل جلــــي، بينمـا 

تحصـل  للتسـويق  ال��ويجيـة  غ�ـ�  ال�شـاطات  معظـم  نجـد 

خلف أبواب موصده. وفي صناعة المطاعم، نرى العديد من 

النـاس يخلطـون مـا ب�ـن االعــالن وترويـح المبيعـات.
وليـس باألمـر المسـتغرب أن تجـد مديـري المطاعـم يقولـون 

بأ�هـم ال يؤمنـون بالتسـويق، عندمـا يقصـدون فـي الواقـع أ�هـم 

محبطـون نتيجـة فشـل االعـالن فـي اسـتقطاب الز�ائـن.

مـن  وظيفتـان  مجـرد  همـا  واالعـالن  البيـع  فـان  الواقـع  وفـي 

وظائـف التسـويق، وان هات�ـن الوظيفت�ـن ليسـتا بالوظيفت�ـن 

األهـم. فاإلعـالن والمبيعـات همـا مـن م�ونـات عنصـر ال��ويـج 

فـي المزيـج التسـويقي.

امـا عناصـر المزيـج التسـويقي األخـرى ف�ـي تتضمـن المنتـج، 

السعر، التوز�ع و مقدمي الخدمات، البيئة المادية وعمليات 

تقديـم الخدمـة. والتسـويق �شـتمل ايضـا ع�ـى البحـوث ونظـم 

المعلومـات والتخطيـط(١٥).

التنمية االقتصادية:

بذلـت الكث�ـ� مـن المحـاوالت لتحديـد لمفهـوم التنميـة، حتـ� 

غـدا هـذا المفهـوم مـن المفاهيـم الشـا�عة لـدى األفـراد أو 

الهيئـات، هـذا بعـد أن تعـددت مفاهيمهـا لدرجـة أحدثـت نـوع 

من الخلط بي�ها و��ن مفاهيم أخرى كالتطور والتقدم والنمو 

االقتصـادي.

و�عد االقتصادي «شومبي��» أول من حاول التمي�� ب�ن النمو 

االقتصادي والتنمية. فالنمو يحدث عادة بس�ب نمو الس�ان 

التقـدم  مـن  ت�تـج  التنميـة  أن  ح�ـن  فـي  واالدخـار،  وال�ـ�وة 

واالبتـ�ار التقني�ـن، وأن النمـو يتمثـل فـي حـدوث تغ�ـ�ات كميـة 

فـي بعـض المتغ�ـ�ات االقتصاديـة.

هـذه  فـي  نوعيـة  تغ�ـ�ات  حـدوث  فتتضمـن  التنميـة  أمـا 

المتغ�ـ�ات. ويت�ـ� مـن ذلـك أن النمـو االقتصـادي �سـبق 

التنميـة وهـو ظاهـرة تحـدث فـي المـدى القص�ـ�، فـي ح�ـن أن 

التنمية ال تحل إال ع�ى المدى الطويل، وال يمكن ال�كم عليها 

إال بعـد م��ـي ف�ـ�ة زمنيـة طويلـة نسـ�يا(١٦).

المبحث الثاني
الواقع السيا�ي في بعض مناطق العراق

بعـض  ع�ـى  الضـوء  نلقـي  ان  المبحـث  هـذا  فـي  سـنحاول 

المناطـق السـياحية لبعـض المناطـق العراقيـة (مـا عـدا اقليـم 

كردستان و المحافظات الغر�ية) ألسباب سيتم التطرق اليها 

فـي قـادم الـكالم، وسـنحاول ان نسـتعرض هـذا الموضـوع مـن 

خالل التطرق الى انواع السياحة المشار اليها سابقا من اجل 

الوصـول الـى صـورة مت�املـة للموضـوع.

١- سياحة االستجمام:

توجـد فـي العـراق العديـد مـن المناطـق السـياحية التـي يمكـن 

اعتبارهـا مناطـق اسـتجمام، م�هـا بح�ـ�ة الـرزازة فـي كر�ـالء، 

النجـف،  فـي  الشـواطئ  منطقـة  السـماوة،  فـي  سـاوة  بح�ـ�ة 

منطقـة شـط العـرب فـي البصـرة.

١- بح�ـ�ة الـرزازة(*) تقـع غـرب محافظـة كر�ـالء المقدسـة، 

السـابق  فـي  البح�ـ�ة  هـذه  كانـت  لقـد  صـورة(١).  شـ�ل(١) 

توليهـا  السـابقة  ال��ومـات  وكانـت  مهمـا،  سـياحيا  منتجعـا 

اهتمامـا مهـم نسـ�يا اذ كانـت تقتصـر ع�ـى السـواح العراقي�ـن 

خـذ دورهـا السـيا�ي بشـ�ل كب�ـ� وذلـك
ُ
فقـط، ولـم تأ

نتيجة لظروف ال�رب العراقية - االيرانية وما تالها من حرب 

الخليـج والعقو�ـات الدوليـة التـي شـملت كل مرافـق الدولـة، 

ممـا انعكـس سـلبا ع�ـى دورهـا كمرفـق سـيا�ي مهـم.

شكل )1( الموقع الجغرافي لبحيرة الرزازة
?https://www.google.iq/search :المصدر
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صورة)1( بحيرة الرزازة
?https://www.google.iq/search: :المصدر

٢- بح��ة ساوة(**) تقع غرب محافظة المث��، ش�ل(٢)

.(صورة(٢

لـم تنـل هـذه البح�ـ�ة المهمـة اهميـة سـياحية بسـ�ب اهمـال 

ال��ومـات السـابقة لهـا بشـ�ل ملفـت للنظـر، ويمكـن ارجـاع 

المتتاليـة،  باالنقالبـات  ال��ومـات  هـذه  انشـغال  الـى  ذلـك 

والصرعـات السياسـية، والدخـول فـي حـروب مدمـرة، وغيـاب 

العامل االم�ي. كل ذلك اثر ع�ى الواقع السيا�ي لهذه البح��ة 

وما�ـي يمكـن ان تـدره مـن عائـدات ماليـة فـي حـال اسـتغاللها.

شكل)2( الموقع الجغرافي لبحيرة ساوة

https://www.google.iq/search?q:المصدر

صورة )2( بحيرة ساوة

https://www.google.iq/search?q:المصدر

3- شط العرب)***(:
وهـو �هـر ثالـث فـي العـراق ناتـج عـن التقـاء �هـري دجلـة والفـرات 

فـي محافظـة البصـرة الفيحـاء، شـ�ل(٣)  عنـد (كرمـة ع�ـي) 

مـن  حـاال  افضـل  السـياحية  الناحيـة  مـن  وهـو  صـورة(٣)، 

البح��تـان السـابقة الذكـر، فقـد قامـت السـلطات المحليـة 

فـي محافظـة البصـرة ع�ـى االعتنـاء �هـذه االطاللـة البحريـة مـن 

خـالل اقامـة كورنيـش اطلـق عليـھ (كورنيـش شـط العـرب) 

العـرب  لشـط  السـياحة  االهميـة  هـذه  لكـن  صـورة(٤)، 

اقتصـرت ع�ـى سـ�ان مدينـة البصـرة وسـ�ان المحافظـة ممـا 

يقلـل مـن الفائـدة االقتصاديـة لهـذا ال�هـر.

شكل )3( الوقع الجغرافي لشط العرب

https://en.wikipedia.org/wiki/ :المصدر

Mesopotamian_Marshes
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صورة )3و٤(

https://en.wikipedia.org/wiki/ :المصدر

Mesopotamian_Marshes
٤- منطقة الشواطئ)****(:

و�ي جزء من منخفض بحر النجف، تقع جنوب غرب مدينة 

النجف، وتتم�� بوجود مقومات السياحة في حالة استغاللها 

بالش�ل االمثل العلمي، مثل مزارع النخيل و�سات�ن الفاكهة، 

والمسـطحات المائيـة التـي القريبـة مـن هـذه ال�سـات�ن التـي 

تكسـب المنطقـة جماليـة فائقـة. صـورة (٥).

صورة )٥(

2- السياحة الثقافية:

المعالـم  مـن  العديـد  العـراق  محافظـات  بعـض  فـي  تنتشـر 

والمتاحـف االثاريـة، و�عـض البيئـات المتنوعـة التـي تختلـف 

فـي  القديمـة  بابـل  فآثـار  سـ�ا�ها.  معيشـة  نمـط  حيـث  مـن 

فـي محافظـة ذي  الزقـورة  بابـل صـورة (٦)، واثـار  محافظـة 

قـار صـورة، اضافـة الـى المتحـف اآلثـاري فـي بغـداد، وطـاق 
كسـرى في قضاء المدائن صورة، وخان الشـيالن و�قايا سـور 

النجف السادس في مدينة النجف صورة (٧)، مق��ة ال�نود 

االن�ل�ـ� فـي مدينـة بغـداد صـورة (٨)، اضافـة طبيعـة ال�يـاة فـي 

بيئـة االهـوار والمسـتنقعات فـي محافظـات (ذي قـار، نيسـان، 

البصـرة) صـورة (٩)، وطبيعـة ال�يـاة فـي الواحـات المتمثلـة 

بواحـة ع�ـن التمـر فـي محافظـة كر�ـالء، طبيعـة ال�يـاة البحرية 

وصيـد االسـماك واللؤلـؤ فـي محافظـة البصـرة.

صورة )٦( اثار بابل

صور )٧( خان الشيالن

صورة )٨( مقبرة الجنود البريطانيين
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3- السياحة الدينية:
مراقـد   ) مثـل  الدي�يـة  المعالـم  مـن  بالعديـد  العـراق  يزخـر 

االن�يـاء (ع)، مراقـد االئمـة (ع) واهـل بيتهـم االطهـار، مراقـد 

ال��ابـة والتابع�ـن)، فيوجـد فـي العـراق مراقـد ان�يـاء اللـھ 

فـي النجـف االشـرف، والن�ـي  (نـوح، ابراهيـم، هـود، صالـ�) 

ايوب(ع) في محافظة بابل صورة (٩)، والن�ي (ذي الكفل)(ع) 

في ناحية الكفل، والن�ي عزير(ع) في قضاء العزير في محافظة 

ميسـان. ومراقـد االئمـة (ع) ( ع�ـي بـن ا�ـي طالـب صـورة (١٠)، 

ال�س�ن بن ع�ي(الشهيد)، مو��� بن جعفر(ال�اظم)، محمد 

بـن ع�ـي (ال�ـواد)، ع�ـي بـن محمـد (الهـادي)، ال�سـن بـن ع�ـي 

ابـو حنيفـة  (االمـام  الصال��ـن (رض)  (العسـكري). ومراقـد 

النعمـان صـورة (١١)، رشـيد ال��ـري، سـعيد بـن جب�ـ�، ميثـم 

التمـار، هانـئ بـن عـروة، المختـار الثقفـي، حبيـب بـن مظاهـر، 

سـلمان  الريا�ـي،  يزيـد  بـن  ال�ـر  النخ�ـي،  زيـاد  بـن  كميـل 

المحمـدي) و مراقـد اهـل البيـت(ع)( العبـاس بـن ع�ـي، ع�ـي 

االك�ـ� بـن ال�سـ�ن، مسـلم بـن عقيـل، القاسـم بـن ال�سـن)، 

اضافـة الـى وجـود معلـم دي�ـي اخـر وهـو (مق�ـ�ة وادي السـالم) 

صـورة (١٢) فـي النجـف االشـرف ثانـي اك�ـ� مق�ـ�ة فـي العالـم، 

كمـا تضـم ارض العـراق الكث�ـ� مـن المعالـم المقدسـة لـدى 

الديانـات االخـرى مثـل المسـيحية واليهوديـة).

صورة )٩( مرقد النبي ايوب في محافظة بابل

 صورة )1( االمام علي )ع( في محافظة النجف االشرف

صورة )11( مرقد االمام ابو حنيفة في  محافظة 
بغداد
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صورة )12(  مقبرة وادي السالم  في محافظة النجف 
االشرف

٤- السياحة التاريخية:
تتواجد في محافظات العراق الكث�� من الشواخص التاريخية 

ال�ـال  باقيـة ل�ـد االن، و�ـي بطبيعـة  التـي بقيـت معالمهـا 

تمثـل انع�اسـا لظـروف واحـداث وممالـك تاريخيـة عاشـت 

وازدهـرت واضمحلـت ولـم يبـق م�هـا اال الشـواخص. ومـن اهـم 

تلـك الشـواخص التاريخيـة ( طـاق كسـرى فـي المدائـن صـورة 

(١٣)، المأذنـة الملويـة فـي سـامراء، قصـر االمـارة فـي ال�وفـة، 

حصـن االخيضـر صـورة (١٤)، م�ـ�د ال�وفـة، بيـت االمـام 

ع�ي بن ا�ي طالب (ع)، خان الشيالن في النجف صورة (١٥)، 

المدرسـة المسـتنصرية فـي بغـداد، الشناشـيل فـي البصـرة).

المدائـن شـمال  فـي قضـاء  صـورة )13( طـاق كسـرى 
بغـداد

صـورة )1٤( حصـن االخيضـر فـي قضـاء عيـن التمـر غـرب 
كربـالء المقدسـة

صورة )1٥( الشناشيل في مدينة البصرة
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٤- السياحة العالجية:
تنتشـر المناطـق العالجيـة فـي العـراق حسـب نـوع العـالج ونـوع 

المـرض، فهنـاك مناطـق تسـتخدم العـالج بالميـاه المعدنيـة 

والرمـال ال�ـارة والعيـون الك��يتيـة كمـا هـو ال�ـال فـي قضـاء 

بحـر  منخفـض  ومنطقـة  كر�ـالء،  محافظـة  فـي  التمـر  ع�ـن 

المناطـق  بعـض  فـي  الموجـود  الميـاه  وتسـتخدم  النجـف، 

مثـل: ايضـا  للشـفاء  المقدسـة 

ـ ( ماء ب�� بيت االمام ع�ي (ع)).

ـ المـاء الموجـود تحـت مرقـد ا�ـي الفضـل العبـاس(ع) صـورة 

.(١٦)

ـ ماء قطارة االمام ع�ي (ع) في قضاء ع�ن التمر صورة (١٧).

ـ تر�ة ق�� االمام ال�س�ن (ع) سبط الرسول (ص)ـ 

الفضـل  ابـي  ضريـع  تحـت  النابـع  المـاء   )1٦( صـورة 
التأهيـل اعـادة  وبعـد  قبـل  العبـاس)ع( 

صـورة )1٧( قطـرات المـاء النابعـة مـن ال�خـرة التـي 
رفعهـا االمـام علـي )ع( بعـد عودتـه مـن حـرب صفيـن

المبحث الثالث:

امكانية االستفادة من الخدمات السياحية في 
تنشيط االقتصاد العراقي

االقتصاديـة  القطاعـات  أك�ـ�  مـن  السـياحة  صناعـة  تعـد 

الدوليـة مـن حيـث ال��ـم واألهميـة، اذ يقـدر عـدد السـياح فـي 

العالم بـ ٩٣٥ مليون سائح خالل العام ٢٠١٠، مقارنة بـ ٨٧٧

مليـون خـالل العـام ٢٠٠٩.

فـي الناتـج المح�ـي  وأصبحـت السـياحة أك�ـ� قطـاع مسـاهم 

العالمـي حيـث تسـاهم بمـا نسـ�تھ ١٥٪، بينمـا تسـاهم ب�سـبة 

١٦٪ مـن االسـتهالك العالمـي، و٧٪ مـن االسـتثمار العالمـي، 

و٩،٦٪ مـن إجمالـي اإلنفـاق ال��ومـي. وقـد شـ�لت إيـرادات 

السـياحة العالميـة حوالـي ٧-٨٪ مـن إجمالـي صـادرات العالـم 

مـن السـلع والخدمـات، ووفـرت حوالـي ٢٠٠ مليـون فرصـة 

فـي  العاملـة  القـوى  إجمالـي  مـن   ٪١١ �عـادل  مـا  أو  عمـل، 

العالـم(١٧).

اوال: معوقات التنمية السياحية في العراق
ع�ـى الرغـم مـن توافـر الكث�ـ� مـن مقومـات السـياحة فـي العـراق 

سواء أكانت الطبيعية م�ها أم ال�شرية، إال إن هذه المقومات 

لـم تسـتثمر بشـ�ل ي�هـض وير�ـى �هـا إلـى المسـتوى المطلـوب، 

ولعـل ذلـك �عـود إلـى أسـباب عـدة م�هـا:

١-عـدم اسـتقرار األوضـاع األمنيـة، فبعـد سـقوط النظـام فـي 

 أمنية است�نائية غ�� م��عة البتة 
ً
عام ٢٠٠٣ نشأت أوضاعا

ع�ـى قيـام السـياح بزيـارة العـراق، فمـن المعـروف إن الطلـب 

 جـدا بالظـروف السياسـية واألمنيـة 
ً
السـيا�ي �عـد حساسـا

 �ها، ف�لما تحقق االستقرار السيا��ي واألم�ي سواء في 
ً
ومرهونا

البلدان المصدرة للسياح أم المستقبلة لهم كلما زاد الطلب 

السـيا�ي والعكـس ��يـح، وفـي حالـة عـدم توفـر االسـتقرار 

األم�ـي فـإن هـذا يـؤدي إلـى نفـور السـياح عـن هـذه المناطـق 

(١٨) ٠
ً
 واسـتقرارا

ً
والبحـث عـن مناطـق جديـدة أك�ـ� أمانـا

وال�ـوي  ال�ـ�ي  النقـل  طـرق  انتظـام  وعـدم  قصـور   -٢

ال�ـذب  بمواقـع  الطـرق  هـذه  ارتبـاط  والبحري،وضعـف 

 عـن تخلـف وسـائط النقـل، فأغل�هـا قديمـة 
ً
السـيا�ي، فضـال

التـي ي�شـدها  الراحـة  وغ�ـ� مكيفـة وال تحتـوي ع�ـى وسـائل 

ح. لسـيا ا
وقصـور  السـيا�ي  والتسـويق  ال��ويـج  خطـط  تواضـع   -٣

والبحـوث  للتسـويق  المخصصـة  ال��وميـة  االعتمـادات 

واإلحصاءات، فال يمكن تحقيق تنمية سياحية ما لم يرافقها 

 احتلـت اسـبانيا المرتبـة األولـى 
ً
عمليـة ترويجيـة نشـطة، فمثـال
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فـي العالـم باإلنفـاق ع�ـى ال��ويـج السـيا�ي، إذ أنفقـت فـي عـام 
مليـون  بالمقابـل(٤٣)  وزارهـا  دوالر  مبلغ(٧١)مليـون   ١٩٩٧

سـائح أنفقوا(٦،٢٦)مليـار دوالر وهـذا �ع�ـي إن اسـبانيا تنفـق 

(٦٥،١)دوالر ع�ـى عمليـة ال��ويـج ل��غيـب كل سـائح واحـد، 

ولقـد دلـت اإلحصـاءات إن مـا أنفقـھ السـائح بإسـبانيا �عـادل 

الت�شـيط  ع�ـى  انفـق  دوالر  كل  فـأن  و�التالـي  (٦١٤)دوالر، 

وال��ويـج فـي اسـبانيا أنتـج عائـد �سـاوي (٣٧٢) دوالر(١٩) ٠

المـدن  فـي  العامـة  النظافـة  مسـتوى  وتدنـي  انخفـاض   -٤

والمراقـد الدي�يـة واألماكـن ال��فيهيـة، وعـدم كفـاءة دورات 

الميـاه وأنظمـة معال�ـة النفايـات فـي إطـار انخفـاض الو�ـي 

٠ السـيا�ي

 مما يقف 
ً
٥- تقليدية ال��امج السياحية او عدم وجودها اصال

حائـال دون اطالـة مـدة اقامـة السـائح فـي العـراق. فـال يمكـن 

للسـياحة إن تن�ـ� بـدون برامـج معينـة يتمتـع �هـا السـائح، 

وهذه ال��امج تشـمل مثال ال��ز المسـبق للسـائح في الفنادق 

 عـن الخدمـات االرشـادية 
ً
او عنـد وصولـھ البلـد المع�ـي، فضـال

و�رامـج زيـارة المناطـق واألماكـن االثريـة والتاريخيـة، واماكـن 

ال��فيـھ والم��ـات العالجيـة والمحـالت التجاريـة واالسـواق 

والمت��هـات.

٦- االهمـال الوا�ـ� للمناطـق االثريـة وتحـول معظمهـا إلـى 

قواعد وثكنات عسـكرية وال سـيما أثار بابل والزقورة، وهناك 

وإرجـاء  البنـاء  واعـادة  وال��ميـم  الصيانـة  اعمـال  فـي  تقص�ـ� 

 عـن 
ً
الكث�ـ� مـن اعمـال التنقيـب إلـى اجـل غ�ـ� مسـم�، فضـال

عـدم وجـود نظـام م��مـج لزيـارة وزيـادة جـذب السـائح�ن لهـذه 

المواقـع ٠

٧- عـدم كفايـة القوان�ـن الردعيـة ووسـائل ال�ـد مـن �هريـب 

تفاقـم  فـي  اسـ��جاعها ممـا سـاهم  او  االثريـة  اآلثـار والقطـع 

السـياحة ٠ المشـ�لة وتقويـض معالـم 

٨- ارتفاع أجور النقل جوا للوافد إلى العراق ع�ى م�ن طائرات 

ثمـن  (٢٥٪)مـن  تتقا��ـ�  والتـي  األجن�يـة  ال�ويـة  الخطـوط 

التذكـرة إضافيـة كرسـوم تأم�ـن ع�ـى الطائـرات القادمـة مـن 

 للمخاطـر المحتملـة التـي تصيـب الطائـرة 
ً
دول العالـم تحسـبا

فـي العـراق، وممـا تجـدر اليـھ إن سـعر تذكـرة السـفر مـن بغـداد 

 يبلـغ (٦٠٠)دوالر ذهابـا وإيابـا، فيمـا تحددهـا 
ً
إلـى عمـان جـوا

الخطـوط ال�ويـة األردنيـة بــ(٨٢٢)دوالر للرحلـة مـن عمـان إلـى 

بغـداد ذهابـا وإيابـا ٠

٩- تركـز معظـم الم�شـآت السـياحية وال��ويحيـة فـي العاصمـة 

وحديقـة  السـياحية  وال�زيـرة  األلعـاب  مدينـة  مثـل  بغـداد 

ال��ك�ـ�  وهـذا  السـياحية،  والفنـادق  والمطاعـم  ال�يوانـات 

يزيـد مـن عـبء اسـتعماالت األرا��ـي فـي بغـداد ومـا ي�تـج ع�هـا 

من ضغط ع�ى المرافق األساسية وتفاقم المشاكل المرورية 

 عـن اآلثـار السـلبية مـن تلـوث و��يج و�ي 
ً
ع�ـى الطـرق، فضـال

 مـن الضيـق وعـدم االرتيـاح وتـؤدي 
ً
أمـور تسـ�ب للسـائح نوعـا

إلـى ضيـاع كث�ـ� مـن وقتـھ ٠

١٠- ال يحظـى قطـاع السـياحة كقطـاع مهـم مـن قطاعـات 

التنميـة االقتصاديـة واالجتماعيـة بمـا �سـتحقھ مـن أولويـة 

واهتمام ودعم، فع�ى الرغم من وجود وزارة للسياحة واآلثار 

إال إن دورهـا غ�ـ� فعـال وال تتولـى عمليـة التخطيـط والت�سـيق 

واإلشراف ع�ى األفواج السياحية التي تقصد العراق ألغراض 

الـوزارة  ب�ـن   عـن ذلـك فـأن غيـاب الت�سـيق 
ً
الزيـارة، فضـال

ومديرتـي الوقـف السـ�ي والشـي�ي حالـت دون وضـع خطـط 

تنمويـة مسـتقبلية تخـدم القطـاع السـيا�ي العرا�ـي والسـيما 

الدي�يـة. السـياحة 

١١- انعـدام االسـتثمارات المحليـة واإلقليميـة والدوليـة فـي 

كافـة مجـاالت االسـتثمار السـيا�ي، سـواء فـي مجـال اإليـواء 

السـيا�ي (الفنـادق والـدور السـياحية) او فـي مجـال تطويـر 

جنـوب  فـي  االهـوار  إنعـاش  مجـال  فـي  او  الدي�يـة،  المـزارات 

العـراق او اسـتغالل المناطـق ال��راويـة، إن عمليـة جـذب 

هذه االستثمارات تحتاج و�ش�ل كب�� لعملية ال��ويج وجذب 

الفـرص االسـتثمارية السـياحية ذات ال�ـدوى االقتصاديـة 

وتسويقها لغرض ت��يع المستثمرين من اإلفراد والشركات 

والمؤسسـات لإلقبـال عليهـا وتنفيذهـا(٢٠)٠

لتنميـة  الالزمـة  الماليـة  التخصيصـات  وتدنـي  ضعـف  ١٢ـ 

القطـاع السـيا�ي وضمـان اسـتمراريتھ بحيويـة، إذ ال يحظـى 

 
ً
قياسـا التخصيصـات  مـن  القليـل  بال�ـ�ر  إال  القطـاع  هـذا 

٠ األخـرى  التنمويـة  بالقطاعـات 

١٣- ضعف الطاقة اإليوائية، إذ ال يوجد في العراق سوى (٥) 

فنـادق مـن الدرجـة الممتـازة (٢١)، إذ ال تـزال هـذه الفنـادق 

الموجـودة  بالفنـادق   
ً
قياسـا و�ا�سـة  تجه�ـ�ات قديمـة  ذات 

بالدول األخرى، كما إن اغلب هذه الفنادق خاصة الموجودة 

فـي بغـداد قـد تعرضـت إلعمـال السـلب وال�هـب و�عضهـا أصبـح 

.
ً
 ع�ـى قـوات االحتـالل حصـرا

ً
حكـرا

ذات  والمدر�ـة  المؤهلـة  ال�ـوادر  فـي  الكب�ـ�  النقـص   -١٤

التخصـص فـي مجـال السـياحة والفندقـة، فالعـراق يفتقـر 

إلـى األيـدي العاملـة الفنيـة والخب�ـ�ة التـي تعمـل فـي مختلـف 

المجاالت السياحية، فع�ى س�يل المثال هناك نقص في عدد 
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فـي الفنـادق  األ�ـخاص الذيـن يقومـون باألعمـال الخدميـة 

واألماكـن والمحـالت التـي يزورهـا وي�ـ�دد عليها السـياح،وكذلك 

السـياح  يرافقـون  الذيـن  السـياحي�ن  للمرشـدين  بال�سـبة 

واألماكـن  المناطـق  مختلـف  إلـى  وإرشـادهم  تجوالهـم  فـي 

٠ السـياحية(٢٢) 

التوعيـة  فعمليـة  السـيا�ي،  اإلعـالم  أداء  ضعـف   -١٥

السـياحية لـدى المواطن�ـن مـا تـزال متخلفـة، وذلـك يرجـع 

إلـى غيـاب اإلعـالم السـيا�ي أصـال وفقدانـھ لعناصـر االنتشـار 

بالملصقـات  العناصـر  هـذه  وتتمثـل  واإلقنـاع،  وال�ـذب 

وال�مـالت  وال��امـج  والمطبوعـات  والكتـب  ال�ائطيـة 

وسـائل  افتقـار  فـأن  ذلـك  عـن  السـياحية، فضـال  اإلعالنيـة 

اإلعـالم المقـروءة والمسـموعة والمرئيـة إلـى برامـج سـياحية 

متخصصـة وهادفـة اثـر بشـ�ل سـل�ي ع�ـى عمليـة التوعيـة، 

كمـا إن عـدم وجـود ت�سـيق مشـ��ك و�رامـج موحـدة ل��هـات 

اإلعالميـة فـي الـوزارات المرتبطـة بال�شـاط السـيا�ي ال �عطـي 

المطلو�ـة(٢٣)٠ فاعليتـھ  السـيا�ي  لإلعـالم 
اإلداري  اإلصـالح  وضعـف  والمالـي  اإلداري  الفسـاد   -١٦

واستفحال ظاهرة ال�ز�ية الضيقة وسوء استخدام الموارد 

فـي �هميـش  الماليـة وهدرهـا، كانـت مـن العوامـل األساسـية 

التنميـة السـياحية وإحبـاط أي مشـروع تنمـوي سـيا�ي ٠

ولتالفـي تلـك المعوقـات يجـب اتبـاع اسـاليب تخطيـط التنميـة 

السـياحية فـي العـراق لالسـتفادة مـن هـذا القطـاع فـي دعـم 

الوط�ـي. االقتصـاد 

ثانيا: تخطيط التنمية السياحية
رغـم تأكيـد ال��ومـة فـي السـنوات األر�ـع األخ�ـ�ة ع�ـى االهتمـام 

بتطوير وتدعيم قطاع السياحة إال إن المؤشرات اإلحصائية 

والنتائـج العمليـة لهـذه التوجهـات مـا زالـت سـلبية وال تعكـس 

 فـي هـذا القطـاع فأرقـام عائـدات السـياحة مـا 
ً
 جوهريـا

ً
تقدمـا

زالـت ضعيفـة إذا مـا قورنـت بإم�انـات العـراق السـياحية، 

وفـي الوقـت نفسـھ لـم تطبـق الدولـة بعـد ال��امـج والمفاهيـم 

السليمة والمتطورة الخاصة بالعملية التسويقية والدعائية 

وال��ويحيـة للمناطـق السـياحية العراقيـة٠

إن غياب التخطيط السيا�ي السليم أدى إلى تدهور ال�شاط 

السـيا�ي، لـذا فـان وضـع الخطـط السـياحية البعيـدة المـدى 

والكيفية التي ت�هض �ها من شأنھ إن يرفع من شأن السياحة 

وان إعـداد ايـة خطـة سـياحية يتطلـب إن تقـوم ع�ـى ثالثـة 

عناصـر �ـي(٢٤):

اسـ��اتيجية  واعتبـاره  السـياحة  لقطـاع  األولويـة  منـح   -١

اقتصاديـة تعمـل ع�ـى إصـالح االقتصـاد العرا�ـي واسـتيعاب 

العاملـة٠ ال�شـرية  القـوى 

٢- متابعة األسواق المنافسة مع األخذ بنظر االعتبار موضوع 

المحافظة ع�ى البيئة وكذلك رفع مستوى الخدمات٠

٣- مواجهة العراقيل والصعو�ات كافة التي تعيق نمو وازدهار 

السياحة في العراق ٠

ثالثا: مكونات التنمية السياحية
يرتبـط فهـم التخطيـط السـيا�ي بشـ�ل كب�ـ� بمعرفـة مفهـوم 

هـذه  ب�ـن  العالقـات  وطبيعـة  السـياحية  التنميـة  وم�ونـات 

الم�ونـات. إن التنميـة السـياحية �ـي أحـدث مـا ظهـر مـن أنواع 

التنمية العديدة، و�ي بدورها متغلغلة في كل عناصر التنمية 

المختلفـة، وتـ�اد ت�ـون متطابقـة مـع التنميـة الشـاملة، فـ�ل 

مقومـات التنميـة الشـاملة �ـي مقومـات التنميـة السـياحية.
لذلـك تعت�ـ� قضيـة التنميـة السـياحية عنـد الكث�ـ� مـن دول 

العالـم، مـن القضايـا المعاصـرة، كو�هـا �هـدف إلـى اإلسـهام فـي 
زيـادة الدخـل الفـردي ال�قيقـي، و�التالـي تعت�ـ� أحـد الروافـد 

الرئيسـية للدخـل القومـي، وكذلـك بمـا تتضمنـھ مـن تنميـة 

واإلنسـانية  الطبيعيـة  المقومـات  ل�افـة  شـاملة  حضاريـة 

والماديـة. ومـن هنـا ت�ـون التنميـة السـياحية وسـيلة للتنميـة 

االقتصاديـة.

ولل�هـوض بالقطـاع السـيا�ي فـي العـراق و�مـا يحقـق انتعـاش 

اقتصـادي ألبنـاء المجتمـع العرا�ـي، يجـب ان يصـار الـى انشـاء 

وتفعيـل م�ونـات التنميـة السـياحية فـي العـراق و�ـي كاالتـي:

١- عناصر التنمية السياحية

و تت�ون من عناصر عدة أهمها:

* عناصـر ال�ـذب السـيا�ي وتشـمل العناصـر الطبيعيـة مثـل: 

أشـ�ال السـطح والمنـاخ وال�يـاة والغابـات وعناصـر مـن صنـع 

اإلنسان، كالمت��هات والمتاحف والمواقع األثرية التاريخية. 

فـي المناطـق العراقيـة المشـار اليهـا  وهـذه العناصـر متوفـرة 

اعـاله.

* النقـل بأنواعـھ المختلفـة ال�ـ�ي، البحـري وال�ـوي. وهـذا 

ال�انـب يحتـاج الـى المزيـد مـن التطـور وخاصـة فيمـا يتعلـق 

والبحـري. ال�ـ�ي  بالنقـل 

والموتيـالت  كالفنـادق  م�هـا  التجـاري  النـوم سـواء  أماكـن   *

وأماكـن النـوم الخـاص مثـل: بيـوت الضيافـة وشـقق اإليجـار. 

تمتـاز مناطـق السـياحة الدي�يـة فـي العـراق بوجـود مثـل هكـذا 

اماكن اس��احة، اما با�ي المناطق السياحة المشار اليها فأ�ها 
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تفتقـر اليهـا بشـ�ل ي�ـ�اوح مـا ب�ـن القليـل جـدا الـى المعدوم، لذا 

فمن الضروري للوصول الى سـياحة جيدة ان تتوفر فيها مثل 

تلـك المرافـق.

* التسـهيالت المسـاندة بجميـع أنواعهـا كاإلعـالن السـيا�ي 

هـذه  ان  والبنـوك،  اليدويـة  واألشـغال  السـياحية  واإلدارة 

التسـهيالت مطلو�ة لل�هوض بالقطاع السـيا�ي في أي بلد، اال 

ا�هـا ومـع االسـف غ�ـ� مفعلـة بالعـراق اال بمعـدالت قليلـة جـدا 

الدي�يـة. بال�سـبة للسـياحة 

* خدمـات الب�يـة التحتيـة كالميـاه والكهر�ـاء واالتصـاالت.. 

وغ��هـا، وهـذه الخدمـات متدهـورة بصـورة كب�ـ�ة فـي اغلـب 

المناطـق العراقيـة، لـذا ومـن اجـل ال�هـوض بالقطـاع السـيا�ي 

�هـذه  الكب�ـ�  االهتمـام  المعنيـة  الدوليـة  بمؤسسـات  ي�ب�ـي 

الخدمـات.

ويضـاف إلـى هـذه العناصـر جميعهـا ال�هـات المنفذة للتنمية، 

فالتنميـة السـياحية تنفـذ عـادة مـن قبـل القطـاع العـام أو 

.
ً
الخـاص أو االثن�ـن معـا

٢- أهداف التنمية السياحة

تحـدد أهـداف التنميـة السـياحية عـادة فـي المراحـل األولـى مـن 

عميلة التخطيط السيا�ي، في مجموعة من األهداف كالتالي:

أ- على الصعيد االقتصادي:
- تحس�ن وضع م��ان المدفوعات.

فـرص عمـل  إيجـاد   
ً
اإلقليميـة خصوصـا التنميـة  تحقيـق   -

الريفيـة. المناطـق  فـي  جديـدة 

- توف�� خدمات الب�ية التحتية.

- زيادة مستويات الدخل.

- زيادة إيرادات الدولة من الضرائب.

- خلق فرص عمل جديدة.

ب- على الصعيد االجتما�ي:
- توف�� تسهيالت ترفيھ واستجمام للس�ان المحلي�ن.

- حماية وإشباع الرغبات االجتماعية لألفراد وال�ماعات.

ج - على الصعيد البي�ي:
إجـراءات  ووضـع  تدهورهـا  ومنـع  البيئـة  ع�ـى  المحافظـة   -

لهـا. مشـددة  حمايـة 

د- على الصعيد السيا�سي والثقافي:
- نشر الثقافات وزيادة التواصل ب�ن الشعوب.

الـدول  فـي  ال��ومـات  ب�ـن  السياسـية  العالقـات  تطويـر   -

. حية لسـيا ا

٣- أش�ال التنمية السياحية

 متعددة م�ها:
ً
تأخذ التنمية السياحية أش�اال

أتطوير المنتجعات السياحية:
وهـذا النـوع مـن التنميـة يركـز ع�ـى سـياحة اإلجـازات والعطـل، 

االكتفـاء  توفـر  التـي  المواقـع  أ�هـا  ع�ـى  المنتجعـات  وتعـرف 

وخدمـات  مختلفـة  سـياحية  أنشـطة  فيهـا  وتتوفـر  الذاتـي 

واالسـتجمام. واالسـ��احة  ال��فيـھ  ألغـراض  متعـددة 

ب - القرى السياحية:
 فـي أورو�ـا كمـا 

ً
و�ـي شـ�ل مـن أشـ�ال السـياحة المنتشـرة جـدا

بـدأت تنتشـر فـي العديـد مـن دول العالـم. ال�يـاة فـي القريـة 

نموذج يختلف عن ال�ياة في المدن، وتستهوي س�ان المدن 

 في التغي�� وال�سـاطة. و�عتمد قيام القرى السـياحية ع�ى 
ً
حبا

وجـود عنصـر المـاء ( الشـاطئ)، مناطـق الموانـئ، ال�دائـق 

العامة، مواقع طبيعية، مواقع تاريخية أثرية، مواقع عالجية، 

تلـك  مثـل  انشـاء  ويمكـن  أخـرى.  وترفيهيـة  رياضيـة  أنشـطة 

القرى السياحية ع�ى بح��ة ساوة مثال، او ال�دائق الموجود 

فـي منطقـة شـواطئ فـي النجـف، او بالقـرب مـن الزقـورة فـي 
محافظة ذي قار، او مناطق ذات صبغة عالجية مثل العيون 

الملونـة فـي ع�ـن التمـر فـي محافظـة كر�ـالء.

ع�ـى ان تتوفـر فيهـا مرافـق سـياحية تتمثـل بأماكـن اإلقامـة 

وم�شآت النوم والمرافق التكميلية مثل، األسواق والمناطق 

التجاريـة، خدمـات ترفيهيـة وثقافيـة، مراكـز للمؤثـرات ومرافق 

سـكنية خاصـة مختلفـة األ��ـام. ع�ـى ان يتـم التخطيـط 

إلنشـاء القـرى السـياحية عـادة فـي وقـت واحـد أي ضمـن خطـة 

سـياحية واحـدة ويأخـذ التنفيـذ مراحـل متعـددة وع�ـى ف�ـ�ات 
والطاقـة  السـيا�ي  الطلـب  عناصـر  تحددهـا  طويلـة  زمنيـة 

االسـتيعابية.

ج- منتجعات المدن:
يتطلـب هـذا النـوع مـن المنتجعـات دمـج برامـج اسـتعماالت 

البعـد  إهمـال  عـدم  مـع  االجتماعيـة،  والتنميـة  األرا��ـي 

االقتصـادي الـذي يوفـر فـرص ال�ـذب االسـتثماري للمشـار�ع 

(فنادق، اس��احات،......ال�) في المنطقة، وتحتاج إقامة هذا 

النـوع مـن المنتجعـات وجـود نشـاط سـيا�ي مم�ـ� أو رئي��ـي 

فـي المواقـع مثـل: ال��لـ� ع�ـى ال�ليـد، وجـود شـاطئ، أنشـطة 

سـياحية عالجيـة، مواقـع أثريـة أو دي�يـة. وهـذه متوفـرة ضمـن 

مناطق ( بح��تي الرزازة و ساوة و شواطئ شط العرب، قضاء 

ع�ـن التمـر، قصـر االخيضـر، مراقـد االئمـة االطهـار فـي النجـف 

االشـرف وكر�ـالء المقدسـة).

د- منتجعات العزلة:
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أصبـح هـذا النـوع مـن المنتجعـات مـن المناطـق السـياحية 

المفضلـة فـي جميـع أنحـاء العالـم، وتتم�ـ� هـذه المنتجعـات 

بصغـر ��مهـا ودقـة تخطيطهـا وشـمولھ. وعـادة يتـم اختيـار 
مواقعهـا فـي مناطـق بعيـدة عـن المناطـق المأهولـة مثـل: ال�ـزر 

الصغ�ـ�ة أو ال�بـال، والوصـول إليهـا يتـم بواسـطة القـوارب، 

المطـارات الصغ�ـ�ة أو الطـرق ال��يـة الضيقـة. ويمكـن ايجـاد 

الـذي يمتـاز  فـي منخفـض بحـر النجـف  تلـك المناطـق  مثـل 

ببيئـة شـبھ ��راويـة توفـر عامـل العزلـة، او بيئـة االهـوار 

والمسـتنقعات فـي محافظـة ذي قـار.

هـ - السياحة الحضرية:
و�ي نوع من السياحة الدارجة والمعروفة، وتوجد في األماكن 

ال�ضريـة الكب�ـ�ة، حيـث ي�ـون للسـياحة أهميـة بالغـة، لك�هـا 

ال ت�ـون ال�شـاط االقتصـادي الوحيـدة فـي المنطقـة. وتشـ�ل 
 ال يتجـزأ مـن اإلطـار ال�ضـري 

ً
مرافـق اإلقامـة والسـياحة جـزءا

العـام للمدينـة وتخـدم سـ�ان المدينـة أو المنطقـة وكذلـك 

السـياح القادم�ـن إليهـا.

 ع�ـى عاتقهـا تطويـر 
ً
وقـد أخـذت كث�ـ� مـن ال��ومـات حاليـا

وتنمية السياحة في المناطق ال�ضرية التي تتوفر فيها الموارد 

والمعطيـات السـياحية والتـي يمكـن تطويرهـا مثـل: المواقـع 

التاريخيـة واألثريـة وذلـك مـن أجـل إشـباع رغبـات السـ�ان 

المحلي�ـن مـن ناحيـة وجلـب الـزوار والسـياح إلـى المدينـة مـن 

أخـرى. ناحيـة 

ويمكـن مالحظـة ذلـك فـي مـدن العـراق الكب�ـ�ة والمتوسـطة 

مثـل العاصمـة بغـداد بمـا موجـود فيهـا مـن خانـات قديمـة 

و�عـض الشناشـيل البغداديـة، ومدينـة النجـف ومـا موجـود 

فيها من مناطق اثارية مثل خان الشـيالن، واالطواق القديمة 

لهـذه  القديـم  السـور  و�اقيـا  القديمـة،  السـكنية  للمحـالت 

المدينـة.

و- سياحة المغامرة:
وهـذا النـوع مـن السـياحة موجـھ للمجموعـات السـياحية التـي 

�هـدف إلـى ممارسـة ومعا�شـة خصائـص معينـة، و�ـي تعتمـد 

ع�ـى طـول ف�ـ�ة إقامـة السـائح بحيـث تسـمح لـھ هـذه اإلقامـة 

بال��فيـھ واالسـتجمام وفـي نفـس الوقـت التعا�ـش مـع العـادات 

والتقاليد االجتماعية والثقافية والمناظر الطبيعية المتوفرة 

فـي المنطقـة.

وال يتطلب هذا النوع من السياحة تنمية كب��ة أو استثمارات 

�خمـة أو خدمـات ومرافـق عديـدة، لكنـھ يتطلـب إدارة جيـدة 

خدمـات  وخب�ـ�ة،  مؤهلـة  سـياحية  لداللـة  عناصـر  وتوفـر 

نقـل، مرافـق إقامـة أوليـة وأساسـية وكذلـك خدمـات ومرافـق 

و�حالـة  النوعيـة  عاليـة  السـياحية  المجموعـات  السـتقبال 

السـالمة. مؤكـدة 

ز- سياحة الرياضة البحرية:
�عتمـد هـذا النـوع مـن السـياحة ع�ـى وجـود المـاء ( البحـار أو 

البح�ـ�ات)، تتفـاوت المـدة التـي يقضيهـا السـائح فـي ممارسـة 

ع�ـى  ال��لـ�  الغـوص،  مثـل:  المختلفـة  البحريـة  الرياضـات 

المـاء، العـوم، سـباق اليخـوت أو القوارب..الـ�.

وهـذا يمكـن ان يقـام فـي بح�ـ�ات ( الـرزازة و سـاوة)، ويمكـن 

االسـتفادة مـن شـط العـرب ايضـا للممارسـة تلـك ال�شـاطات.
تنميـة  مـن  االقتصاديـة  االسـتفادة  امكانيـة  رابعـا: 

العـراق فـي  السـياحية  الخدمـات 
سـوف نقـوم هنـا باسـتعراض ام�انيـة االسـتفادة مـن انـواع 

الخدمـات السـياحية التـي تـم ذكرهـا سـابقا و�ـي:

1- سياحة االستجمام:
سـابقا(الرزازة،  المذكـورة  الطبيعيـة  بالمظاهـر  االهتمـام 

ي�ـي: مـا  النجـف) مـن خـالل  سـاوة، شـواطئ 
رصـد االمـوال الالزمـة لتطويرهـا وال�هـوض بالواقـع السـيا�ي 

فيهـا. واذا كان هنـاك تقشـف مالـي فيجـب ع�ـى الدولـة ان تفتـح 

بـاب االسـتثمار المح�ـي واالقليمـي، مـع توف�ـ� كل التسـهيالت 

لتطويرهـا. الالزمـة 

االسـتعانة بمراكـز بحثيـة مـن جامعـات عراقيـة متخصصـة 

مـن  عاليـة  درجـة  ع�ـى  سـياحية  برامـج  ألعـداد  بالسـياحة 

الكفـاءة تشـمل ( الدعايـة المقـروءة والمسـموعة حـول هـذه 

المظاهـر، اعـداد خرائـط تعريفيـة لهـذه المناطـق، تأسـيس 

قنـوات فضائيـة ل��ويـج لهـذه المؤسسـات لتعريـف العالـم 

ع�هـا).

اولـى  (فنـادق درجـة  ب�ـ� تحتيـة جيـدة مـن  بتوف�ـ�  االهتمـام 

وتوف�ـ� خدمـات الكهر�ـاء والمـاء والصـرف الص�ـي، اسـواق 

تجاريـة تراثيـة تعـرض مصنوعـات عراقيـة، طـرق ووسـائط 

نقـل متنوعـة وذات كفـاءة عاليـة).

2- السياحة الثقافية والتاريخية:
فتح باب االستثمار لتأهيل المؤسسات التاريخية واالثارية.

هـذه  ع�ـى  المشـرفة  الـوزارات  قبـل  مـن  التسـهيالت  تقديـم 

وزارة  مثـل  المؤسسـات،  هـذه  مسـتثمري  الـى  المؤسسـات 

(السياحة واالثار، مجالس المحافظات التي توجد �ها، وزارة 

الداخليـة). وزارة  الدفـاع، 
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ع�ـى  باالعتمـاد  المؤسسـات  �هـذه  تعريفيـة  فولـدرات  اعـداد 

بالتاريـخ  المختصـة  العلميـة  واالقسـام  العراقيـة  ال�امعـات 

واالثار، اعداد خرائط ألبرز المواقع االثارية والتاريخية، تأسيس 

المؤسسـات. هـذه  لمثـل  لل��ويـج  اعالميـة  فضائيـة  قنـوات 

ال�امعـات  قبـل  مـن  ال�ديـدة  االثـار  عـن  التنقيـب  ابـواب  فتـح 

العراقيـة، وذلـك حفاضـا ع�ـى سـالمة القـى االثاريـة مـن السـرقة 

والتهريـب الـى الخـارج. اضافـة الـى حمايـة هـذه المواقـع مـن السـراق 

ومهر�ـي االثـار، ولتحقيـق ذلـك ي�ب�ـي ع�ـى ال��ومـات المحليـة ان 

تقـوم بتوز�ـع اراض سـكنية ع�ـى مقر�ـة مـن هـذه المواقـع لتوف�ـ� 

ال�مايـة لهـا مـن قبـل هـؤالء السـ�ان.

انشـاء اسـواق تراثيـة ذات م�ـ�ة تاريخيـة تفتـح مـن قبـل السـ�ان 

منتجا�هـم  فيهـا  وتعـرض  المواقـع  هـذه  مـن  بالقـرب  المقيم�ـن 

المختلفـة ويفضـل ان ت�ـون يدويـة لت�ـون ذات قيمـة فنيـة يقـوم 

المسـافر االجن�ـي باقتنا�هـا.

3- السياحة الدينية:
ع�ى الرغم من ما �شـاع من تطور السـياحة الدي�ية في العراق اال 

ا�هـا تعانـي مـن العديـد مـن المشـاكل التـي تـم التطـرق اليهـا سـابقا 

لـذا ي�ب�ـي اتبـاع مـا ي�ـي:

االهتمـام الكب�ـ� بالمراقـد المقدسـة مـن خـالل ( توسـعة المراقـد 

الستيعاب المزيد من الزائرين، توف�� فنادق راقية إليواء الزائرين، 

تطويـر منظومـة طـرق النقـل وال��ك�ـ� ع�ـى النقـل المعلـق والباط�ي)

ع�ـى  باالعتمـاد  المؤسسـات  �هـذه  تعريفيـة  فولـدرات  اعـداد 

بالمـزارات  المختصـة  العلميـة  واالقسـام  العراقيـة  ال�امعـات 

الدي�يـة ودوائـر الوقـف الشـي�ي والسـ�ي، اعـداد خرائـط ورقيـة 

تأسـيس  الفنـادق،  كل  ع�ـى  وتوز�عهـا  الدي�يـة  المراقـد  ألبـرز 

المؤسسـات  هـذه  لمثـل  لل��ويـج  اعالميـة  فضائيـة  قنـوات 

لمختلـف الطوائـف والديانـات ل�و�هـا تضـم رفـات االن�يـاء واالئمـة 

والصال��ـن، وان زيار�هـم تبعـث االطمئنـان فـي النفـس والتعـرف 

الكريمـة. ال�ـخصيات  لهـذه  العريـق  التاريـخ  ع�ـى 

٤- السياحة العالجية:
لـم تال�ـي السـياحة العالجيـة فـي العـراق روجـا سـياحيا كمـا هـو 
ال�ال في مناطق السياحة العالجية في العالم والمتمثلة بـ(العيون 

وغ��هـا)  السـاخنة  الرمـال  الطبيعيـة،  ال�مامـات  الك��يتيـة، 

ولتطويـر هـذا المرفـق السـيا�ي ي�ب�ـي اتبـاع مـا ي�ـي:

تطويـر المناطـق ذات الصفـة العالجيـة فـي العـراق مـن خـالل فتـح 

المجـال امـام الشـركات االسـتثمارية ذات الخ�ـ�ة والدرايـة �هـذا 

المجـال، توف�ـ� كل التسـهيالت لهـذه الشـركات لتسـهيل عمليـة 

االسـتثمار.

والمراكـز  تقليـدي،  الغ�ـ�  بالطـب  بالمتخصص�ـن  االسـتعانة 

البحثية المن�ثقة من وزارة ال��ة، لتقديم دراسات مستفيضة 

عـن االماكـن العالجيـة الموجـودة، وام�انيـة تقديـم العـالج بأن�ـ� 

العلميـة. االسـاليب 

ع�ـى  باالعتمـاد  المؤسسـات  �هـذه  تعريفيـة  فولـدرات  اعـداد 

المراكز المشار اليها سابقا، واعداد خرائط ورقية ألبرز المناطق 

العالجيـة مـع تفصيـالت دقيقـة عـن كل منطقـة وما�ـي االمـراض 

التـي مـن الممكـن ان تعالـ� فيهـا، تأسـيس قنـوات فضائيـة اعالمية 

لل��ويـج لمثـل هـذه المناطـق العالجيـة لتعريـف العالـم بوجودهـا. 
ومن ثم تقديم كل التسهيالت المتعلقة بمنح التأش��ة والوصول 

ب�ـوادر  العـالج  لتقديـم  ��يـة  مراكـز  وفتـح  للمر��ـ�  السـر�ع 

مدر�ـة. عراقيـة 

االستنتاجات:
١- يمتلـك العـراق العديـد مـن المواقـع المتنوعـة سـياحيا، و�ـي فـي 

حالـة اسـتثمارها سـوف تـؤدي الـى ت�شـيط القطـاع االقتصـادي فـي 

العـراق أل�هـا ليسـت مرتبطـة بتقلبـات السـوق العالميـة كالنفـط 

وغ�ـ�ه.

٢- تعانـي السـياحة فـي العـراق مـن معوقـات كث�ـ�ة، ولتالفـي تلـك 

بمختلـف  السـياحية  التنميـة  ع�ـى  التأكيـد  ي�ب�ـي  المعوقـات 

العـراق. فـي  السـيا�ي  بالواقـع  لل�هـوض  متطلبا�هـا 

٣- ي�ب�ـي تنفيـذ حزمـة مـن االليـات والمتطلبـات التـي فـي حـال 

تنفيذهـا سـوف �سـاهم القطـاع السـيا�ي بـدور كب�ـ� فـي ال�هـوض 

للعـراق. االقتصـادي  بالواقـع 

الهوامش و المصادر:
، القاهـرة، 

ً
 وتطبيقـا

ً
(١) محمـود كامـل، السـياحة ال�ديثـة علمـا

الهيئـة المصريـة العامـة للكتـاب ١٩٧٥، ص١٥-١٦.

(٢) خليـل ابراهيـم المشـهداني، اثـر التحضـر فـي تطويـر المواقـع 

السـياحية فـي مدينـة كر�ـالء، رسـالة ماجسـت��، جامعـة بغـداد، 

مركـز التخطيـط ال�ضـري واالقليمـي، ١٩٨٢، ص٢٩.

(٣) اكـرم زينـل الصال�ـي، السـ�ان والعمـل فـي ال�شـاط السـيا�ي 

وخاصـة السـياحة الدي�يـة فـي العـراق واثـاره ال�غرافيـة، مجلـة 

ال�معيـة ال�غرافيـة العراقيـة، العـدد٤٩، ٢٠٠٢، ص١٤٠.

(٤) طالب احمد عبد الرزاق ال�نا�ي، ام�انية استثمار السياحة 

ال��راويـة فـي العـراق، رسـالة ماجسـت��، جامعـة االنبـار، كليـة 

ال��بيـة، قسـم ال�غرافيـة، ٢٠٠١، ص٨٧.

(٥) المصدر نفسھ، ص٨٧.

والمت��هـات،  السـياحة  علـم  الكتانـي،  مصطفـى  مسـعود   (٦)

.١٨١  ،١٩٩٠ الموصـل،  جامعـة  الموصـل، 
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(٧) طالب احمد عبد الرزاق ال�نا�ي، مصدر سابق. ص ٨٨

(٨) حميد الطا�ي، ٢٠٠١، ص١٨٦

(٩) طالب احمد عبد الرزاق ال�نا�ي، مصدر سابق، ص ٨٨

االقليمـي،  والتخطيـط  التنميـة  البـدراوي،  م�ـي  عدنـان   (١٠)

ص٢٥.  ،١٩٩١ وال�شـر،  للطباعـة  الكتـب  دار  الموصـل، 

(١١) اكـرم عبـد الرحمـن عبـد الكريـم، وقـت الفـراغ واثـره في تنمية 

ال�امعـة  ماجسـت��،  رسـلة  وال��فيهيـة،  السـياحية  ال�شـاطات 

المسـتنصرية، كلية اإلدارة واالقتصاد، قسـم السـياحة، ٢٠٠٢، 

ص٢٣.

(١٢) المصدر نفسھ، ص ٢٤.

(١٣) زايـد مـراد، السـياحة كصناعـة فـي االقتصـاد الوط�ـي، حالـة 

 ) الدولـي حـول  الملتقـى  القيـت ع�ـى هامـش  ال�زائـر، مداخلـة 

اقتصاديـات السـياحة ودورهـا فـي التنميـة المسـتدامة) المقامـة 

التسـي��، جامعـة  والتجاريـة وعلـوم  االقتصاديـة  العلـوم  ب�ليـة 

محمد خيضر، بسكرة، ال�زائر، تاريخ االنعقاد للف��ة من ٩-١٠

مـارس، ٢٠١٠، بـدون صفحـة.

(١٤) توفيـق ماهـر عبـد العزيـز، صناعـة السـياحة، دار وهـران، 

عمـان، ١٩٩٨، بـدون صفحـة.

(١٥) حميـد الطا�ـي، المفهـوم المجتم�ـي للتسـويق فـي صناعـة 

السـياحة، بحـث ع�ـى هامـش الملتقـى االول التسـويق فـي الوطـن 

العر�ي ( الواقع وافاق التطوير) المنعقد خالل الف��ة من ١٥-١٦

اكتو�ر، ٢٠٠٢، الشارقة، االمارات العر�ية المتحدة. ص٤٣-٤٤.

(١٦) عبلة عبد ال�ميد بخاري، التنمية والتخطيط االقتصادي، 

مقدمـة فـي التخطيـط والتنميـة، محاضـرات م�شـورة ع�ـى الموقـع 

االلك��ونـي االتـي:

https://www.google.iq/
webhp?sourceid=chrome-
instant&ion=١&esp
(١٧) حقائـق وارقـام عـن السـياحة واالقتصـاد، تقريـر صـادر عـن 

هيئـة ت�شـيط السـياحة، االردن، بـدون تاريـخ، ص١.

(١٨) حمـادي عبـاس حمـادي و حيـدر عبـود كـزار، اسـ��اتيجية 

التنمية السياحية في العراق، مجلة القادسية للعلوم االنسانية، 

مجلـد ١١، العـدد ٣، ٢٠٠٨، ص٢٦٤.

(١٩) المصدر نفسھ، ص ٢٦٤.

(٢٠) عبـد اللـھ عبـدي جامـع، التطـور ال�ضـري واثـره فـي تنميـة 

الطلـب السـيا�ي، رسـالة ماجسـت�� غ�ـ� م�شـورة، كليـة االدارة 

٢٠٠١، ص٧٥. بغـداد،  المسـتنصرية،  ال�امعـة  واالقتصـاد، 

(٢١) ال��ويـج السـيا�ي،٢٠٠١، ص٣، مقـال م�شـور ع�ـى الموقـع 

االلك��ونـي االتـي:

www.islamictoursim.com
(٢٢)اكرم زينل الصال�ي، مصدر سابق، ص ١٦٨.

(٢٣) مظفر مندوب، اإلعالم السيا�ي في العراق وسائلھ واساليب 

تطبيقھ، مجلة ال�معية ال�غرافية العراقية، العدد٥٠، ٢٠٠٢، 

ص١٤٨.

(٢٤) حمـادي عبـاس حمـادي و حيـدر عبـود كـزار، مصـدر سـابق، 

ص ٢٦٦-٢٦٥.

Summary
Tourism is today one of the most important
economic and social sectors in the world، which
plays a prominent role in the development of
countries. Its importance as an industry and
trade has increased through the media and
all، especially after it was introduced and the
Ministries of Tourism in most countries of the
world and the opening of universities، colleges
and institutes specialized technical tourism and
hospitality، as well as the widespread availability
of books and scientific studies and research
relating to affairs tourist
The search in three sections، the first is a
theoretical framework conceptually، while
the second took up some of the diverse tourist
services in Iraq did not mention Find them
all because this needs to folders and are not
discussed، while the third came to shed light on
the possibility of benefiting from the services
of tourism in the provision of financial sources
Other without relying on a single source، the
research found a set of conclusions which، 

abounding Iraq، many of the tourist areas of
different kinds، The use of the mechanism of
the tourism industry based on international
companies will make it possible to use these
services to provide large sums of money
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المستخلص

العراق بما لديه من انهار وبحيرات واهوار وما يشكله من مساحة 

مائية كبيرة لم تتوفر لكثير من بلدان العالم ذات االنتاجية العالية 

في االسماك ما يتعين ان يكون في طليعة الدول المنتجة لالسماك 

وتكون رقما كبيرا وهاما في اقتصاده الوطني، لكن سوء االدارة 

وضعف الموارد المالية المستثمرة لتطوير وانهاض هذا القطاع 

الهام والحيوي من االقتصاد واهمال متابعة تطبيق القوانين ذات 

العالقة قد اسهمت بالوصول الى ما آل أليه حال الثروة السمكية من 

تردي وتدهور الثروة السمكية، خصوصا وان العراق يمتلك امكانيات 

كبيرة ومتنوعة لتنمية وتحسين الثروة السمكية بما يجعلها موردا 

مهما من موارد الدخل القومي واحد بدائل النفط المهمة التي تيسر 

حل االزمة المالية التي يعيشها في الوقت الحاضر.

تنمية الثروة السمكية في العراق

كمورد بديل للنفط
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جامعة بغدادـ  كلية ال��بية للعلوم االنسانية - ابن الرشدـ  قسم ال�غرافية

د. دالل حسن كاظم

المقدمة

فــي ظــل مــا تــشــهــده أســعــار الــنــفــط مــن تــراجــع كــبــ�ــ�، بـــرزت ال�اجة 

ــ�ـــ�وات وطــنــيــة أخــــرى مـــوجـــودة فـــي الــقــطــر  إلــــى ضـــــرورة االلـــتـــفـــاف لـ

وتــنــو�ــع مــصــادر الــدخــل فــي االقــتــصــاد الــوطــ�ــي ومــضــاعــفــة اإلنــتــاج 

فــي القطاعات التقليدية كالقطاع الصنا�ي والــزرا�ــي والسياحة 

وأنشطة التصدير وإعادة التصدير، والسيما ال��وة السمكية التي 

تمثل احد مصادر الدخل المهمة من خالل تنميتها وال�فاظ عليها 

من اال�هيار، واستثمارها لت�ون المصدر البديل للنفط.

تــمــثــلــت اهــمــيــة الــبــحــث كــــون الــــمــــوارد الــســمــكــيــة إحــــدى الــمــيــاديــن 

التنموية الهامة، لما تش�لھ من مصدر اقتصادي هام �ساهم في 
رفــع قيمة الناتج المح�ي. كما تساهم الــ�ــ�وة السمكية فــي تطوير 

الصناعات الغذائية فضال عن مساهمتها في تعزيز األمــن الغذا�ي 

لــلــبــلــد. ان االســـمـــاك ثــــروة قــومــيــة ويــجــب الــ�ــفــاظ عــلــيــهــا وتنميتها 

وحمايتها من المخاطر الطبيعية وال�شرية التي تتعرض لها،كماان 

 وان 
ً
االســتــثــمــار فـــي االســـمـــاك فـــي الـــوقـــت الــ�ــالــي ضـــــرورة خــصــوصــا

ــ�ـــ�وة  ــــدودة. ان مــــوضــــوع الــمــحــافــظــة عـــ�ـــى الـ ــــحـ مــــصــــادر الــــدخــــل مـ

الــســمــكــيــة يــقــع ضــمــن أحــــد الـــمـــجـــاالت الــ�ــيــويــة الـــتـــي تــحــتــاج إلــى 

 ألهمية ال��وة السمكية 
ً
مزيٍد من االهتمام والبحث العلمي نظرا

 للغذاء في العراق وتوف�� فرص العمل، كما 
ً
 رئيسيا

ً
واعتبارها موردا

ان لالسماك دور مهم في دعــم االقتصاد الوط�ي منذ ف��ة طويلة 

جـــدا، حيث كــانــت االســمــاك الــمــوجــودة فــي االهـــوار تش�ل اكــ�ــ� من 

٥٠٪ من االسماك المحلية، ولكن بعد قيام النظام البائد بجريمة 

تجفيف االهـــوار في تسعينات القرن الما��ي، ما ادى الــى اختفاء 

هذا المورد االسا��ي الذي كان يمثل نصف االسماك في العراق، 

ومما فاقم من هذه المش�لة، قلة ايــرادات الماء القادمة للعراق 

ع�� �هري دجلة والفرات من تركيا وايران، اضافة الى ارتفاع نسبة 

التلوث والملوحة في المياه، وعــدم وجــود سيطرة ع�ى المبازل او 

مخلفات المدن، فادى ذلك الى زيادة التلوث وما لھ من تأث�� كب�� 

عــ�ــى الــقــاعــدة الــغــذائــيــة لــالســمــاك ونــقــص كمية االوكــ�ــ�ــ�ــن مما 

يصعب ع�ى االسماك العيش فيها.

تمثلت مش�لة البحث ما هو واقع ال��وة السمكية في العراق، وما 
�ي المقومات التييمتلكها العراق لتطوير ال��وة السمكية كي ت�ون 

احـــد الــقــطــاعــات الــمــهــمــة الــبــديــلــة عــن الــنــفــط ومـــا �ــي إالمــ�ــانــيــات 

التي يمكن استثمارها لزيادة النتاج السم�ي لرفد الدخل القومي 

بموارد مالية مستدامة، وما �ي المعوقات التي تعيق عملية تطوير 

انتاج السم�ي في العراق.

امــا فرضية البحث العراق بما لديھ من ا�هار و�ح��ات واهــوار وما 

تش�لھ مــن مساحة مائية كب��ة لــم تتوفر لكث�� مــن بــلــدان العالم 

ذات االنتاجية العالية فــي االســمــاك مــا يتع�ن ان ي�ون فــي طليعة 

الــــدول المنتجة لــالســمــاك وتــ�ــون رقــمــا كــبــ�ــ�ا وهــامــا فــي اقــتــصــاده 

الـــوطـــ�ـــي مـــن خــــالل االمـــ�ـــانـــيـــات والـــمـــقـــومـــات الـــتـــي يــمــتــلــكــهــا اذا ما 

اســتــثــمــرت بــالــشــ�ــل الــ�ــ�ــيــح رغـــم الــمــعــوقــات الــتــي تــعــ�ــ�ض زيـــادة 

ــتــــاج وتـــطـــويـــره الـــتـــي يــمــكــن الــتــغــلــب عــلــيــهــا مـــن خــــالل الــخــطــط  االنــ

واالجراءات العلمية واالدارية والقانونية.

تمثل منطقة الـــدراســـة الــقــطــر الــعــرا�ــي، تــقــع جــمــهــوريــة الــعــراق في 

جنوب غرب قارة آسيا وتش�ل القسم الشمالي الشر�ي من الوطن 
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العر�ي تحدها تركيا من الشمال وإيران من الشرق وسوريا واألردن 

والعر�ية السعودية من الغرب والخليج العر�ي وال�ويت والعر�ية 

٥ ˚٢٩ و´٢٢ الــســعــوديــة مـــن الـــ�ـــنـــوب وتــمــتــد بــ�ــن خــطــي عــــرض́ 

٤٨شرقا. تبلغ مساحة   ̊٤٥ ٣٨و́   ̊٤٥ ˚٣٧شماال و��ن خطي طول́ 

الــعــراق (٤٣٥٠٥٢) كم ويبلغ عــدد س�انھ ٣٣٫٣٣٠ مليون نسمة 

لسنة ٢٠١٣(١)، يالحظ خريطة (١).

2ـ واقع االنتاج السمكي في العراق
�شتمل االنــتــاج السم�ي فــي الــعــراق ع�ى االنــتــاج الــ�ــهــري والبحري 

واالنتاج من المزارع السمكية والمفاقس وكما يأتي:
2٫1 واقع االنتاج النهري والبحري

بالرغم من توفر ال��وة السمكية االقتصادية المهمة �عت�� العراق 

من الدول المتأخرة في تنمية واستغالل ال��وة السمكية حيث لم 

تحض هــذه الــ�ــ�وة بــرعــايــة الــدولــة ولــم يحسب لها حــســاب ضمن 

السياسة التخطيطية للتنمية االقتصادية خالل المدة (١٩٨٥-

٢٠٠٣) ففي �هاية الثمانينات مــن الــقــرن الــمــا��ــي الغيت الهيئة 

العامة لالسماك وتم تأج�� المزارع السمكية الى القطاع الخاص 

ــاء مـــركـــز الـــبـــحـــوث وتـــأجـــ�ـــ� الــمــســطــحــات الـــمـــائـــيـــة عــــن طــريــق  والــــغــ

المزايدة العلنية واستخدمت كافة الوسائل في صيد االسماك حت� 

المحرمة دوليا في كافة لمواسم اضافة الــى تجفيف المسطحات 

المائية مثل االهــوار ان كل ما تقدم اثر تأث�� مباشر ع�ى المخزون 

الــســمــ�ــي فــــي الــمــســطــحــات الـــمـــائـــيـــة واســـتـــمـــر بـــالـــتـــدنـــي حـــتـــ� وصـــل 

المخزون السم�ي في المسطحاتى المائية بحدود ٣-٥كغم(٢).

ــلـــدونـــم الـــــواحـــــد مــن  ــتـــــاج لـ ــ تــشــ�ــ� االحـــصـــائـــيـــات الـــــى ان مـــعـــدل االنـ

الــمــســطــحــات الــمــائــيــة الــداخــلــيــة ال تــتــعــدى ٤كـــغـــم/ ســنــة مــقــابــل 

٥٠٠كغم/ سنة لالسماك المر�اة باحواض ال��ابية وهذه االرقام 

منخفضة مقارنة مع االنتاج العالمي الذي يصل فيھ معدل انتاج 

الدونم الواحد الى طن/ دونم سنويا(٣).

اخـــذيـــن بــنــظــر االعــتــبــار انــخــفــاض حــصــة الـــفـــرد الــعــرا�ــي مـــن لــ�ــوم 

االســمــاك مــن ٢٫٨ كــغــم/ فـــرد/ ســنــة عـــام ١٩٧٩ الـــى اقـــل مــن ١٫٤

كغم/ فــرد/ سنة عــام ٢٠٠٠ وارتفعت الــى ١٫٥٣ كغم/ فــرد/ سنة 

لـــلـــمـــدة(٢٠٠٥-٢٠٠٩) بعد تأسيس الهيئة الــعــامــة لتنمية الــ�ــ�وة 

السمكية(٤).

ــمــــاك فــي  ونــتــيــجــة ادخـــــــال الــــطــــرق الـــ�ـــديـــثـــة الــمــكــثــفــة لــ�ــ�بــيــة االســ

نالحظ تطور االنتاج بعد سنة 200٥ بلغ 

االنتاج 2٥٧33طن نتيجة ارجاع الهيئة 

العامة لتنمية الثروة السمكية بعد الغاءها 

سنة 1٩٨٩ واعادة تأهيل المزارع السمكية 

والمفاقس الحكومية لالسماك مما نتج 

عنه ارتفاع االنتاج السمكي للسنوات 

200٥ ولغاية 2012 الذي بلغ فيه االنتاج 

٤13٨1طن

الــمــســطــحــات الــمــائــيــة الـــداخـــلـــيـــة وانــــشــــاء عــــدة مــفــاقــس للتكث�� 

االصطنا�ي و�اشرت باطالق االصبعيات المنتجة في المسطحات 

المائية منذ ٢٠٠٧ وارتفاع االنتاج السم�ي ارتفعت حصة الفرد 

الــعــرا�ــي مــن لــ�ــوم االســمــاك الــى ٢٫٧ كــغــم/فــرد/ سنة عــام ٢٠١٣

و�ـــعـــد هــــذا الـــرقـــم مــنــخــفــض مـــقـــارنـــة بــمــا اقـــرتـــھ مــنــظــمــة االغـــذيـــة 

والزراعة ٧كغم /فرد/ سنة(٥).

ان حصة الفرد العرا�ي تعت�� منخفضة جدا اذا ما قورنت بحصة 
الــفــرد الــعــر�ــي الــتــي تــبــلــغ ٥٫٢ كــغــم/ســنــويــا والـــفـــرد عــ�ــى المستوى 

العالمي والــتــي تبلغ بــحــدود ١٤كــغــم/ســنــويــا وفــي الـــدول المتقدمة 

حصة الفرد بحدود٢٥٫٩كغم/سنويا(٦).

�ش�� ال�دول(١) ان الطاقة االنتاجية لالسماك في العراق للمدة 

(٢٠٠٠-٢٠١٤) بلغت ٥٧٢٫٥٢١ طن م�ها ١١٢٫٠٢٥طـــن اسماك 

بحرية ٤٦٠٫٤٩٧طــــن اســمــاك �هرية، ويــالحــظ ان انــتــاج االسماك 

ال�هرية من المياه لداخلية في تذبذب حيث تمثل سنة ٢٠٠٢ اوطأ 

انتاج بلغ ٨٩٨١ طن ولم يرتفع االنتاج كث��ا بعد هذا العام نتيجة 

الظروف االمنية وسقوط النظام السابق.
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بينما نالحظ تطور االنتاج بعد سنة ٢٠٠٥ بلغ االنتاج ٢٥٧٣٣طن 

نتيجة ارجــاع الهيئة العامة لتنمية ال��وة السمكية بعد الغاءها 

سنة ١٩٨٩ واعادة تأهيل المزارع السمكية والمفاقس ال��ومية 

لــالســمــاك مما نتج عنھ ارتــفــاع االنــتــاج السم�ي للسنوات ٢٠٠٥

ولغاية ٢٠١٢ الــذي بلغ فيھ االنــتــاج ٤١٣٨١طـــن ثم حــدوث قفزة 

كب��ة في االنتاج السم�ي ال�هري نتيجة ادخــال التقنيات ال�ديثة 

باستخدام الطرق ال�ديثة المكثفة ل��بية االسماك مثل االقفاص 

ــتـــداور فــضــال عـــن وجـــــود الــطــريــقــة  ــمـ الــعــائــمــة والـــنـــظـــام الــمــغــلــق الـ

التقليدية و�ي االحواض ال��ابية(الطي�ية) التي تستخدم العالئق 

المركزة ل��بية اسماك ال�ارب العادي بالدرجة االولــى ثم ال�ارب 

العش�ي والف��ي فبلغت كمية االنتاج سنة ٢٠١٣ بـ ٧٨٨٨٤ طن.

جدول)1( كميات االنتاج النهري والبحري /طن للمدة 
)201٤-2000(

السنةت
االنتاج 

ال�هري/ طن

االنتاج 
البحري/ 

طن

١٢٠٠٠١٠١٣٠١٢٢٧٦

٢٢٠٠١١٢١٨٥١٠١١٩

٣٢٠٠٢٨٩٨١٢٠٤٧٤

٤٢٠٠٣١٤٧٨٩٢٣٦٨

٥٢٠٠٤١٢٣٣٣٢٣٥٥

٦٢٠٠٥٢٥٧٣٣٢٥٢٨

٧٢٠٠٦٣٣٥٦٧١٢٧٧٤

٨٢٠٠٧٣١٢٧٦٩٥٦٠

٩٢٠٠٨٣١٠٧٧٤٨١٤

١٠٢٠٠٩٣٣٢٧٢٦٤٨٤

١١٢٠١٠٣٤٧٨٩٧١١٨

١٢٢٠١١٣٤٨٩١١٦٨٢

١٣٢٠١٢٤١٣٨١٩٦٩٦

١٤٢٠١٣٧٨٨٨٤٣٩٨٦

١٥٢٠١٤٥٧٢١٠٥٦٩١

٤٦٠٤٩٧١١٢٠٢٥المجموع

المصدر: دائــرة الــثــروة الحيوانية، قسم االســمــاك، بيانات غير منشورة 

للمدة)2000-201٤(.

امــا بال�سبة لــالنــتــاج الــبــحــري فــبــدا مرتفعا فــي الــســنــوات قبل عام 

٢٠٠٣ فبلغ ٢٠٤٧٤ طن في عام ٢٠٠٢ وانخفض بش�ل كب�� بعد 

عام ٢٠٠٣ الى ٢٣٦٨ طن نتيجة االوضاع االمنية السيئة واستمر 

بالتذبذب الكب�� اذ ارتفع االنتاج البحري سنة ٢٠٠٦ فبلغ ١٢٧٧٤

طن ثم انخفض بعد عام ٢٠٠٧ بش�ل كب�� فبلغ ٤٨١٤طن نتيجة 

الغاء اجازات سفن الصيد البحري بس�ب �هريب الوقود، واستمر 

ــــازة سفينة  االنـــتـــاج الــبــحــري بــالــتــذبــذب، بــعــدهــا تـــم مــنــح ٣٠٥ اجـ

للصيد البحري لغاية سنة ٢٠١٣(٧).يالحظ جدول (١).

و�عود س�ب االنخفاض في اإلنتاج السم�ي بالمقارنة مع الطاقة 

اإلنتاجية لمصائد األسماك إلى عدد من العوامل تتمثل في ضعف 

الـــقـــدرات الــفــنــيــة لــلــصــيــاديــن واالعــتــمــاد عــ�ــى الــوســائــل التقليدية 

وقـــصـــور الــبــ�ــيــة األســـاســـيـــة الـــضـــروريـــة وخـــاصـــة فـــي مـــجـــال الــنــقــل 

والتخزين والت��يد، وعدم آفــاءة موانئ الصيد المجهزة باألرصفة 

ــــى ضـــيـــق الـــرقـــعـــة الــمــائــيــة  ــــالح ســـفـــن الـــصـــيـــد، فـــضـــال الـ وورش إصــ

للصيد الــبــحــري عــ�ــى ســاحــل الخليج الــعــر�ــي اذ بــلــغ طــولــھ بــحــدود 

٥٠ كــم ومــســاحــة الــرصــيــف الــقــاري ٩٣٣كــــم انــعــكــس عــ�ــى ضعف 

االنــتــاج مــن االســمــاك واالحــيــاء البحرية فضال عــن ســوء االوضـــاع 

االمنية منذ عقد الثمانينات الى يومنا هذا اذ ان العراق ال يمتلك 

اسطوال رسميا لصيد االســمــاك في الوقت ال�اضر و�عتمد حاليا 

ع�ى القطاع الخاص والذي يمتلك عدد من الــزوارق ذات ا��ام 

واطــــوال مختلفة بــعــدد ٢١١ زورق تــ�ــ�اوح اطــوالــهــا بـــ�ـــن(٥-٢٨)م، 

وت��كز مناطق الصيد في الخليج العر�ي والمياه االقليمية العراقية 

خصوصا منطقة خور الز��� وخور العمية وميناء ام قصر وميناء 

الفاو وميناء الرأس البيشة وميناء البصرة/ العشار(٨).

٢ــ واقع االنتاج من المزارع السمكية والمفاقس

بــلــغ عــــدد الــــمــــزارع الــســمــكــيــة فـــي الـــعـــراق مــنــذ مــطــلــع الــســبــعــيــ�ــيــات 

ولغاية عــام ٢٠٠٣ بـ ١٦٠٩ مزرعة بمساحة مائية ٣١٠٢٣ دونم 

غ�� ان المنتجة م�ها ٥٣٤ مزرعة بمساحة مائية ١٥٧٢٨ دونــم، 

ان اكــ�ــ� مــن ٥٠٪ مــن هــذه الــمــزارع متوقفة عــن العمل وان انتاج 

الــمــزارع المنتجة ض�يل بالمقارنة مــع تصاميمها الفعلية بس�ب 

ســوء االدارة وارتــفــاع ت�اليف االنــتــاج وتعرض اغل�ها في السنوات 

االخ��ة مراض ف��وسية قاتلة لم تكن موجودة في العراق سابقا، 

وتستخدم هذه المزارع نمط واحــد ل��بية االسماك هو االحــواض 

ال��ابية تر�ية مكثفة باستخدام العالئق المركزة ل��بية اسماك 

ال�ارب.(٩)

اما بعد عام ٢٠٠٣ فتطور اعداد وانواع المزارع السمكية وازدياد 

عــدد المفاقس بش�ل كب�� وخصوصا للمدة ٢٠١٠-٢٠١٤ فبلغ 

عدد االحواض ال��ابية ٥٩٢٣ مزرعة.
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ــلـــغ عـــــدد االقـــفـــاص  ــا انـــتـــاجـــهـــا الــســمــ�ــي فــبــلــغ ٥١٠٫٢١ طــــن و�ـ ــ امـ

الــعــائــمــة ٦١٤٣ قــفــص امــــا انــتــاجــهــا فــ�ــان ٤٩١٤٫٤٠٠ طــــن، امــا 

الــنــظــام الــمــغــلــق الـــمـــتـــداور بــلــغ عــــدد احــــواضــــهــــا١٢٢ حــــوض و�ــلــغ 

انتاجها١١٧٫٢٠٠ طن.

نالحظ تفوق االنتاج السم�ي باستخدام االقفاص العائمة تلتها 

االحـــــواض الــ�ــ�ابــيــة وثـــم الــنــظــام الــمــغــلــق الــمــتــداور لــلــمــدة ٢٠١٠- 

٢٠١٤ يالحظ جدول (٢).

نــالحــظ تـــراجـــع االنـــتـــاج الــســمــ�ــي لـــالحـــواض الــ�ــ�ابــيــة لــســنــة ٢٠١٤

ــهـــار  ــــك لــ�ــ�ــة الـــمـــيـــاه فــــي اال�ـ عـــمـــا ســبــقــهــا فــبــلــغ ١١٤٤٤ طــــن وذلــ

والمسطحات المائية نتيجة السياسة المائية ال��كية السورية 

مما ادى الى توقف عدد م�ها ولسهولة تعرض االسماك لالمراض 

ولمهاجمة الطيور والــ�ــيــوانــات االخـــرى وســـوء ادارة البعض م�ها 

فضال عن سوء االوضاع االمنية في بعض المحافظات.

اما بال�سب الى القفاص العائمة فنالحظ تراجع االنتاج ايضا عن 

السنوات التي سبقتها و�عود الى ارتفاع ت�اليف انتاجها وحاجتها الى 

العناية المستمرة والى ال�وادر من اليد العاملة من ذوي الخ��ة في 

هذا المجال كونھ طريقة حديثة مكثفة دخلت القطر سنة ٢٠٠٨

وانتشرت في محافظات القطر بانتاج فع�ي سنة ٢٠١١.

امـــا الــنــوع االخــ�ــ� مــن الــ�ــ�بــيــة الــنــظــام المغلق الــمــتــداور فــقــد دخــل 

القطر حديثا اذ بــدأ ال��ويج لھ منذ سنة ٢٠٠٩ وتــم منح اجــازت 

للمر��ن ولمشار�ع اهلية سنة ٢٠١٤ في ار�ع محافظات �ي ديالى، 
كر�الء، بابل والديوانية ويالحظ ضعف انتشار هذا النوع من طرق 

ال��بية في با�ي المحافظات لت�اليف انشاءه المرتفعة جدا رغم ما 

يمتاز بھ من انتاجية عالية في وحدة المساحة واقتصاده باالرض 

والماء.(١٠)

للمفاقس دور كــبــ�ــ� فــي انــتــاج يــرقــات االصــبــعــيــات لــســمــك الــ�ــارب 

ــــھ االعــــتــــيــــادي والـــعـــشـــ�ـــي والــــفــــ��ــــي ويــــتــــم اطــــالق  ــــواعـ بــمــخــتــلــف انـ

ــى الـــمـــزارع  جــــزء مــ�ــهــا بــالــمــســطــحــات الــمــائــيــة و�ـــيـــع الـــ�ـــزء االخـــــر الــ

الــســمــكــيــة االهـــلـــيـــة، اذ بــلــغــت الـــمـــفـــاقـــس الــ�ــ�ــومــيــة ٤ مــفــاقــس 

لسنة ٢٠١٤ �ــي مفقس الصويرة فــي واســـط، ومفق��ي الميمونة 

والــمــشــرح فــي مــيــســان، ومفقس اســمــاك الــمــوصــل، وقــد تــم انشاء 

الــمــفــقــس الــصــيــ�ــي فـــي الـــصـــويـــرة يـــالحـــظ جـــــدول (٣) الـــــذي يــو�ــ� 

اعـــداد االصبعيات المنتجة والفعلية والمطلقة فــي المسطحات 

المائية والتي يتم بيعها الى ا��اب المزارع االهلية من المفاقس 

ال��ومية، اذ لها دور كب�� فــي تنمية وتكث�� الــ�ــ�وة السمكية مما 

ينعكس ع�ى زيــادة االنتاج من المزارع السمكية االهلية من جهة 

وزيادة المخزون السم�ي في المسطحات المائية من جهة اخرى. 

اذ بلغ عدد االصبعيات المنتجة في العراق ٢٧٫٠١٨٠٥٠ اصبعية 

والمطلقة في المسطحات المائية ٢٦٫٦٢٥ مليون اصبعية وعدد 

االصبعيات المسوقة للمزارع السمكية ٣٫٩٣٠٥٠٠ ألف اصبعية 

لسنة ٢٠١٤.

امــا بال�سبة للمفاقس االهلية بــدأ عــددهــا بالتصاعد فــي السن�ن 

االخـــ�ـــ�ة يــقــدر اكــ�ــ� مــن ٥٠ مفقسا لــغــايــة عـــام ٢٠١٢ حــيــث باتت 

تجلب ار�ــــاح وفــ�ــ�ة بــفــ�ــ�ات زمــنــيــة قــصــ�ــ�ة، واغــلــ�ــهــا مــشــار�ــع اهلية 

غ�� مجازة، اما المفاقس االهلية المجازة بلغ عددها ١٩ مفقسا 

بطاقة استيعابية ٤٥ مليون اصبعية موزعة ع�ى عدة محافظات 

جدول )2( عدد االحواض والمساحة المائية وكميات االنتاج للمزارع السمكية المختلفة للمدة 2010-201٤

السنة
عدد 

االحواض 
ال��ابية

املساحة 
املائية/
دونم

االنتاج/
طن

عدد 
االقفاص

املساحة 
املائية /

م٢

االنتاج
طن

عدد 
احواض 
النظام 
املغلق

املساحة 
املائية
م٣

االنتاج
طن

١٤٢٢١٠٦٧٢-٢٠١٠------

٢٠١١١٤٦٣١٤٠٨١٩٦٧٩١١١٨١٧٣٧٨٨٩٤٫٤٠٠---

٢٠١٢١٣٠٥١٤٤٨٦٨٣٤٣٢٦٤٤٣٧٦١٧٢١١٥٫٢٠٠---

١٠١٣١٦٥٦١٤٢٤٥١٠٨٨٣١٤٤١١٩٢٤٦١١٥٢٫٨٠٠---

١٠١٤١٤٩٩١٢٦٠٨١١٤٤٤٩٤٠١٣٨٧٠٧٥٢٫٠٠٠١٢٢٢٣٤٤١١٧٫٢٠٠

٥٩٢٣٥١٠٫٢١٦١٤٣٤٩١٤٫٤٠٠١٢٢١١٧٫٢٠٠ا��موع

المصدر: دائرة ال��وة ال�يوانية، قسم االسماك، شعبة ادارة المزارع السمكية، بيانات غ�� م�شورة.
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م�ها محافظة بابل، محافظة واسط، وفي بغداد/ الرصافة واخ��ا 

محافظة الديوانية(١١).

3. مقومات الثروة السمكية في العراق
تتمتع جمهورية العراق برقعة مائية داخلية �خمة تبلغ جملتها 

ــــم) وتــنــتــشــر هــذه  ــيـــون هــكــتــار (٢٧٥٠٠٠مــــلــــيــــون دونــ ــلـ حـــوالـــي ١٫١مـ

الرقعة في بيئات مختلفة تشمل �هري دجلة والــفــرات وروافدهما 

والــخــزانــات والــبــحــ�ــ�ات والــرقــعــة الــمــائــيــة فــي االهــــوار ومــيــاه الخليج 

العر�ي عالوة ع�ى المزارع السمكية وكما ي�ي:

١ــــ اال�هر والمسطحات المائية:ويقصد �ها كافة االماكن المنتهية 

عــنــد شــط الــعــرب والــتــي تــتــواجــد فيها االســـمـــاك، مــثــل �ــهــري دجلة 

ــلـــة ١٩٠٠كــــــــم ويــــدخــــل االرا��ـــــــي  والـــــفـــــرات، اذ يــبــلــغ طـــــول �ـــهـــر دجـ

ــلــــيــــار/م٣ لــســنــة  ــا�ـــي قــــــــــدره٩،٧٨ مــ الـــعـــراقـــيـــة ١٤١٨ كــــم بــــايــــراد مـ

ــهــــر دجـــلـــة خــمــســة روافــــــد مـــن الـــشـــمـــال الــــى الـــ�ـــنـــوب �ي  ــ�ــ ٢٠١٠ولــ

الـــخـــابـــور، الـــــزاب الــكــبــ�ــ�، الـــــزاب الــصــغــ�ــ�، الــعــظــيــم وديــــالــــى، وقــد 

اقيمت عليھ الكث�� من السدود مثل سد سامراء وال�وت وغ��ها. 

امــا �هر الــفــرات الـــذي �عد مــن اكــ�ــ� اال�ــهــار فــي الــشــرق االدنـــى فيبلغ 

طــولــھ ٢٣٠٠كــــم مخ��قا السهل الــ�ــ�ــراوي الــســوري الــى الــعــراق 

١٢١٣كــم وي��اوح عرضھ ب�ن ١-٤كــم وتبدأ دلتاه ع�ى بعد ٣٠كم 

من الناصرية عند سوق الشيوخ حيث يتفرع الى عدة روافد تتجمع 

وتــصــب فــي هـــور الــ�ــمــار، ويــبــلــغ ايــــراد الــ�ــهــر٨،٤٥ مــلــيــار/م٣ لسنة 

٢٠١٠ ويمتلك العديد من السدود مثل سد الهندية والم�خاب 

والــشــامــيــة والعكيكة والــ�ــفــار. يجتمع �ــهــري دجــلــة والـــفـــرات عند 

مدينة القرنة لي�ونا فرعا واحـــدا هــو شــط الــعــرب بطول ١٨٧كــم 

ومتوسط عرضھ ٥٠٠م ليصب في الخليج العر�ي عند مدينة الفاو 

ويتأثر شط العرب بمياه البحر ارتفاعا وانخفاضا في حدود ٢٫٤م 

اثناء المد وال�زر(١٢).

٣٫٢.البح��ات والخزانات: تشمل البح��ات العراقية مجموع رقع 

مياه بح��ات ال��ثار وا�ي دبس وال�بانية ودوكان ودر�ندخان، وتبلغ 

الــرقــعــة الــمــائــيــة للبح��ات الــعــراقــيــة حــوالــي ٤٤٠ الـــف هــكــتــار و�ــي 

بيئات مالئمة لنمو وتر�ية االســمــاك كو�ها بيئات مستقرة ساكنة 

ال تقع وسط المجاري المائية مما �سمح بنمو القاعدة الغذائية 

من احياء مجهرية حيوانية ونباتية تساهم في تغذية االسماك و�ي 

كما يأتي:

بح��ة ال��ثار من المنخفضات الطبيعية في العراق وتقع ع�ى بعد 
٥٥كــــم الـــى الــ�ــنــوب الــغــر�ــي مــن مــديــنــة ســـامـــراء و�ــســتــخــدم لخزن 

الــمــيــاه الـــزائـــدة مــن �ــهــر دجــلــة وتــر�ــة قــاعــهــا رمــلــيــة وتــبــلــغ مساحتها 

٢٧١٠كم٢ وسعتها الخزنية ٦٨ مليارم٣.(١٣)

بح��ة ال�بانية تعد اصغر البح��ات الطبيعية في العراق وتقع في 

ال�نوب الشر�ي لمدينة الرمادي، وادى انخفاض م�سوب الفرات 

الــــى تـــوقـــف الـــمـــيـــاه الـــعـــذبـــة مـــن الــــدخــــول لـــى الــبــحــ�ــ�ة مــمــا ادى الــى 

اختالل التوازن البي�ي في البح��ة واثر ع�ى انتاجيتها، وطبيعة تر�ة 

القاع رملية تختلط مع قليل من الطم� وكميات كب��ة من ال��س 

عــالوة ع�ى كميات كب��ة مــن االصـــداف، تبلغ مساحتها ٤٢٦كــم٢

وسعتها الخزنية ٣،٢ مليارم٣.

بح��ة الرزازة منخفض طبي�ي �ستمد مياهھ من المياه الفائضة 

لبح��ة ال�بانية ع�� ناظم الورار،وتقع ع�ى بعد ١٧كم من مدينة 

كــر�ــالء وتــصــب �ــهــا مــيــاه الــســيــول وعــ�ــن ســنــان ومــيــاه الــصــرف من 

ــــم وســعــتــهــا  كـــر�ـــالء وتــر�ــتــهــا رمــلــيــة طــيــ�ــيــة مــســاحــتــهــا ٦٨٠ الــــف دونـ

ــيـــارم٣(١٤).امـــا بــالــ�ــســبــة الـــى الــخــزانــات واهــمــهــا  ــلـ الــخــزنــيــة ٢٥،٥ مـ

جدول)3( عدد االصبعيات المنتجة والمطلقة والمسوقة الى المزارع السمكية من المفاقس الحكومية للمدة 2010- 201٤

السنةت
عدد االصبعيات املنتجة 

مليون
عدد االصبعيات املطلقة 

مليون

عدد االصبعيات 
املسوقة الى املزارع 

السمكية

١٢٠١٠١٤٫٩٩٩٨٥٠١٤٫٤٠٠٥٩٩٫٨٥٠

٢٢٠١١١٢٫٨٠٤٨٥٠٥٫٠٩٨٧٫٧٠٦٨٥٠

٣٢٠١٢٢٣٫٤٩٤٤٠٤١٨٫٢٧٧٨٠٠٥٫٢٦٦٦٠٤

٤٢٠١٣٢١٫٦١٤٥٧٠١٧٫٢٧٠٤٧٠٤٫٥٨٧١٠٠

٥٢٠١٤٢٧٫٠١٨٠٥٠٢٦٫٦٢٥٣٫٩٣٠٥٠٠

المصدر:- دائرة ال��وة ال�يوانية، قسم ال��بية والتكث�� االسماك، بيانات غ�� م�شورة، ٢٠١٥.
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خـــــزان ســـد الــمــوصــل وخـــــزان ســـد دوـكــــان وخـــــزان ســـد در�ــنــدخــان 

وخزان سد حديثة وخزان سد حمرين يالحظ جدول (٤).

جدول )٤( خزانات سدود المياه الرئيسة في العراق

اسم الخزان
سعة الخزن 

مليارم٣
مساحة الخزان 

كم٢

خزان سد 
املوصل

١١،١١٣٧١

خزان سد 
دوكان

٦،٨٢٧٠

خزان سد 
العظيم

١،٥٠١٢٠

خزان سد 
در�ندخان

٣،٧١٧١

خزان سد 
حمرين

٢،٥٦٤٥٠

خزان سد 
حديثة

٨،٣٥٠٣

المصدر: شهاب محسن عباس االم��ي، ا�هار وسدود العراق،مطبعة 

ايالف، بغداد، ٢٠١٤،ص١٤٦.

٣- االهوار:االهوار العراقية تقع في جنوب العراق و�ي منخفضات 

االرض الــتــي تتجمع فيها الــمــيــاه ويــرتــفــع فيها م�سوب الــمــيــاه وقت 

الفيضان عــن طــريــق روافـــد �ــهــري دجــلــة والــفــرات ثــم ينحسر بعد 

ذلــــك. تــعــتــ�ــ� االهــــــوار بــيــئــة طــبــيــعــيــة نـــــادرة وقــــد تــعــرضــت المنطقة 

الــى خطة تجفيف جائرة في ف��ة التسعينات ع�ى نحو كامل، وتم 

تأهيلها مــرة اخــرى بعد عــام ٢٠٠٣ وتبلغ مجمل مساحة االهــوار 

التي تم التخطيط العاد�ها بحدود ١٠٢٦ الف دونم وتش�ل ٣٣٪ 

مــن المساحة االجمالية لــالهــوار حسب حــدودهــا الطبيعية(١٥). 

ــــوار بــتــوفــر الـــظـــروف الــفــ�ــ�يــائــيــة  يــالحــظ جـــــــدول(٣)، وتــتــصــف االهــ

والــكــيــمــيــائــيــة الـــتـــي تــســاعــد عــ�ــى نــمــو االســــمــــاك واالحــــيــــاء الــمــائــيــة 

االخــرى وم�ها دفء المياه وتوفر االوك���ن الــالزم لها فضال عن 

وفرة الغذاء العضوي واستقرارية وركود المياه التي ساعدت ع�ى 

ترسيب المواد العالقة في الماء اذ ساهمت تلك العمليات في زيادة 

انتاج الغذاء الطبي�ي في االهوار(١٦)، يالحظ خريطة(٢).

جدول)3( اهم االهوار التي تم اغمارها بالمياه بعد عملية 

التجفيف

االهوار

مرحلة 
ما قبل 

التجفيف 
كم٢

مرحلة 
التجفيف 
 - ١٩٩٠
٢٠٠٢

مرحلة ما بعد 
االغمار

٣٤٦٥٨٥١٠٧٥ال�مار

٢٨٧١٨٥٨١٣٧٧ال�ويزة

االهوار 
الوسطى

٧٠٤٨٥٤٨٧٨

المصدر: ماهر �عقوب مو���، عب�� يح�� الساك�ي، تغ��ات بيئة 

اهوار العراق وتأث��ا�ها ال�غرافية، بغداد ٢٠١٣، ص١٠٣.

فـــي ضــــوء الــبــيــئــات الــمــخــتــلــفــة واخــــتــــالف الــطــبــيــعــة الــطــبــوغــرافــيــة 

والــ�ــيــولــوجــيــة لمسالك اال�ــهــار ومــيــاه المسطحات الــمــائــيــة حيث 

يــمــكــن تــقــســيــم تـــواجـــد االســــمــــاك وفـــقـــا لــلــمــنــاطــق الــ�ــغــرافــيــة الــى 

االقسام التالية:

1- المنطقة الجبلية
تــجــري فــي هــذه المنطقة االجــــزاء الشرقية مــن �هر دجــلــة وروافـــده 

وتتم�� بأ�ها محضنا معزوال لالسماك بش�ل عــام ولالسماك التي 
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تحتاج الى مياه باردة وغنية باالوك���ن ع�ى وجھ االخص والسيما 

خالل موسم الصيف و�النظر الى هذه الصفة فأن المنطقة ت�� 

ظــروفــا جــيــدة لــوضــع انـــواع معينة مــن االســمــاك ونــمــوهــا وت�اثرها 

قبل نزولها الى المناطق الوسطى وال�نو�ية.

2- منطقة االراض المتموجة
يجري في هذه المنطقة �هرا دجلة والفرات وتتم�� بان سرعة المياه 

فيها ابطأ من المنطقة االولــى واســرع من المنطقة الثالثة، ونظرا 

لــبــطــأ جـــريـــان الــمــيــاه فـــي هـــذه الــمــنــطــقــة ونــمــو االعـــشـــاب والــنــبــاتــات 

المائية فيها بك��ة لــذلــك فأ�ها تش�ل محاضن جــيــدة �هاجر اليها 

االســمــاك لــوضــع بيوضها فيها والــتــي عند تحولها لــى أجــنــة يحملها 

التيار الى منطقة االهوار والمستنقعات(١٧).

3- منطقة السهل الرسوبي
تشتمل هذه المنطقة ع�ى االهــوار والمستنقعات بالدرجة االولى 

الـــتـــي تــكــ�ــ� فــيــهــا الـــمـــواد الــنــبــاتــيــة والـــ�ـــائـــنـــات الــعــضــويــة لـــذلـــك تعد 

منطقة مالئمة جدا لتسم�ن االسماك وخاصة خالل فصل الر�يع 

حيث تمكث االسماك فيها لغاية ظهور بوادر ارتفاع درجة ال�رارة 

وعـــنـــدهـــا تـــبـــدأ االســــمــــاك بــالــ�ــ�ــرة الــــى الــمــنــاطــق الــعــلــيــا بــحــثــا عن 

االوك���ن ومياه اقل حرارة.

وتتسم منطقة االهوار باهمية كب��ة بال�سبة الى صيد السمك نظرا 

التساع مساحتها المائية التي تحتضن االسماك العراقية باالضافة 

الى ذلك فأن االهوار تجذب اليها في بعض اشهر السنة انواع معينة 

مــن االســمــاك البحرية مثل اســمــاك الصبور والسيجان والــبــوري 

باحثة من مياه اقل ملوحة من مياه الخليج العر�ي.

٤- منطقة شط العرب والخليج العر�ي

تــعــد هـــذه الــمــنــطــقــة مـــن الــمــراكــز الــهــامــة لــصــيــد االســـمـــاك الــ�ــهــريــة 

والبحرية و�النظر الــى اتــســاع مساحتها المائية فــأن كمية الصيد 

في هذه المنطقة غالبا ت�ون كب��ة ومتنوعة والسيما منطقة الفاو 

التي تعت�� اهم مركز للصيد فيها(١٨).

- ام�انيات تنمية واستثمار ال��وة السمكية في العراق

ان القطاع السم�ي بحاجة ماسة الى اجراءات ادارية وفنية ودعم 

مالي ومعنوي من قبل اجهزة ومؤسسات الدولة ل�ي ي�هض و�ستثمر 

ويصبح لھ دور اقتصادي متم�� في االنتاج ال�يواني، ويمتلك الكث�� 

من االم�انيات لتنميتھ واستثماره ل�علھ مورد بديل مهم للنفط 

ومن اهم االم�انيات لتنمية واستثمار هذا القطاع ما ي�ي:

١- اعادة تنظيم مؤسسات ادارة الدولة للقطاع السم�ي وال�هوض 

بـــھ عــ�ــى اســــس عــلــمــيــة وعــمــلــيــة تــطــبــيــقــيــة تــتــوافــق مـــع الــســيــاســات 

الزراعية واالقتصادية في العراق.

٢- اعــادة النظر بقوان�ن وتشر�عات سياسات االئتمان المصرفي 

واالســتــثــمــار الــخــار�ــي وت��يع الــقــطــاع الــمــصــرفــي الــخــاص والــعــام 

عن طريق تقديم القروض الميسرة للمشار�ع الكب��ة او الصغ��ة 

الفردية والتي تش�ل نسبة هامة في قطاع االسماك ودعوة رؤوس 

االموال العر�ية واالجنية للمساهمة في االستثمار في عدة اتجاهات 

تحت شروط ميسرة.

٣- ام�انية االستثمار في الصيدال�هري وتنمية المسطحات المائية 

حسب الخصوصية البيولوجية والبي�ية وال�غرافية ل�ل مسطح 

مــا�ــي مــن خــالل انــشــاء مــركــز علمي بح�ي متخصص ل��بية وتكث�� 

االســـمـــاك مــن االنـــــواع الــمــالئــمــة لــ�ــل مــســطــح مــا�ــي ويــقــوم بــاجــراء 

البحوث العلمية والفحوصات الدورية للمياه(١٩).

ــبــــحــــري وحــــســــب الــــظــــروف  ــار فـــــي الــــصــــيــــد الــ ــمــ ــثــ ــتــ ٤-امــــ�ــــانــــيــــة االســ

وام�انيات المياه االقليمية واالستفادة من قانون البحار الدولي 

للعمل في المياه الدولية عن طريق انشاء شركات مختلطة للصيد 

البحري و�التعاون مع دول ال�وار.
ــــزارع تــر�ــيــة االســــمــــاك بــاســتــخــدام الــطــرق  ٥- الـــتـــوســـع فـــي اقـــامـــة مــ

ال�ديثة المكثفة ذات االنتاج المرتفع والتي تقتصد في استخدام 
االرض والمياه مثل االقفاص العائمة والنظام المغلق المتداور 

لــزيــادة االنــتــاج السم�ي وســد الــســوق المحلية وتــصــديــر الفائض 

منھ وتقليل االست��اد.

٦- اقـــامـــة مـــــزارع لــ�ــ�بــيــة االســـمـــاك الــبــحــريــة فـــي الــخــ�ــ�ــان الــبــحــريــة 

والتوجھ ل��بية االحياء المائية البحرية مثل المحاريات والقشريات 

واالســـمـــاك ذات الـــمـــردود االقــتــصــادي الــعــالــي الغــــراض التصدير 

وجعلها مصدرا مهما في الدخل القومي كون بعض االسماك �عادل 

سعرها اضعاف سعر برميل النفط(٢٠).

٧- ام�انية اقــامــة مصانع تعليب االســمــاك البحرية وال�هرية مثل 

سمك Cat fish حيث ان المصائد البحرية وال�هرية ت�تج كميات 

كــبــ�ــ�ة مــنــھ فـــبـــاالمـــ�ـــان تـــصـــديـــره اذ يــقــل الــطــلــب عــلــيــھ بـــاالســـواق 

المحلية ويزداد باالسواق الخارجية.

٨- ام�انية استثمار االنــــواع السمكية البحرية غ�� الــمــرغــوب �ها 

او غ�� الصال�ة لالستهالك الــ�ــشــري فــي تص�يع اعـــالف لالسماك 

والــدواجــن من خــالل اقامة مصانع لهذا الغرض بــدال من رميها في 

البحر لسد ال�اجة من االعــالف المستوردة الباهضة الثمن من 

جانب وتوف�� فرص عمل من جانب اخر.
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٩- اقــامــة المحميات الطبيعية وتطويرها وذلـــك ل��فاظ ع�ى 
االسماك المحلية العراقية وزيادة انتاجها لسد حاجة السوق 

الــمــحــلــيــة والــــتــــوجــــھ نـــحـــو تـــصـــديـــرهـــا وخـــصـــوصـــا االنـــــــــواع ذات 

المردود االقتصادي العالي مثل الكطان والب�ي والشبوط وال��.

١٠- تطوير نمط عــرض االســمــاك في الــعــراق وخاصة االسماك 

ــــواع  الـــكـــبـــ�ـــ�ة مـــثـــا الــــ�ــــارب الــعــشــ�ــي والـــفـــ��ـــي والــــ�ــــ� و�ـــعـــض االنــ

البحرية االخرى عن طريق تقطيعها الى شرائح محفوظة بش�ل 

ص�ي(٢١).

١١- توف�� مستلزمات االنــتــاج بــاســعــار مــدعــومــة مثل اساطيل 
صيد متطورة وزوارق ومعدات صيد وشباك واست�باط طرق 

صيد ذات انتاجية عالية واقامة الب�� التحتية للقطاع السم�ي 

مــن مــخــازن تــ�ــ�يــد وتــجــمــيــد ووســـائـــل نــقــل مــجــمــدة ومــعــامــل ث�� 

ــ�ـــ�وش ومــــراكــــز تــســويــق مـــتـــطـــورة وغـــ�ـــ�هـــا مـــن الــبــ�ــ� الــتــحــتــيــة  مـ

المهمة لتنمية ال��وة السمكية.

١٢- بناء مفاقس متحركة وثابتة لتكث�� االســمــاك واطالقها في 

المسطحات المائية الداخلية المختلفة كالبح��ات واالهـــوار 

واال�هار والمسطحات البحرية المطلة ع�ى الخليج العر�ي بغية 
زيادة المخزون السم�ي وحمايتھ للمحافظة ع�ى التوازن البي�ي 

للمجتمع السم�ي ل�ل مسطح ما�ي(٢٢).

١٣- الــعــمــل عــ�ــى وضــــع بـــرنـــامـــج لــلــتــ�ــســيــق والـــتـــعـــاون مـــع دائــــرة 

مشار�ع الري والسدود والخزانات لضمان مناسيب مالئمة لنمو 

وت�اثر السماك وجدولة عمل الساللم ومعدات االسماك وذلك 

لتأم�ن مرور االسماك باتجاه مناطق ت�اثرها.

١٤- مــتــابــعــة تــطــبــيــق قـــانـــون تــنــظــيــم صــيــد واســـتـــغـــالل االحـــيـــاء 

المائية وحمايتها رقــم ٤٨ لسنة ١٩٨٦ والتعليمات والبيانات 

الصادرة بموجبھ و�الت�سيق مع ال�هات ذات العالقة.

١٥- الت�سيق والتعاون مع ال�امعات والمعاهد ومراكز البحوث 

العلمية المتخصصة لغرض استغالل كافة االم�انات العلمية 

في العراق لتنمية وتطوير ال��وة السمكية.
١٦- وضع الية لالحصاء السم�ي و�الت�سيق مع ال�هاز المركزي 

لالحصاء و�ناء بنك للمعلومات (قواعد بيانات) �عتمد عليها في 

التخطيط والــمــتــابــعــة مستقبال. وتنظيم الــعــالقــة بــ�ــن القطاع 

الـــخـــاص مـــن جــهــة والـــقـــطـــاع الــ�ــ�ــومــي قــانــونــيــا واداريــــــــا ومــالــيــا 

ــيـــاســـات الــــدولــــة وتــــزويــــدهــــا بــالــمــعــلــومــات  وااللـــــ�ـــــ�ام بــتــنــفــيــذ سـ

واالحصاءات ال��يحة عن كميات االنتاج السم�ي.

١٧- الــتــ�ــســيــق والـــتـــعـــاون مـــع الــمــنــظــمــات االقــلــيــمــيــة والــدولــيــة 

وتبادل الخ��ات العلمية وادخال التكنولوجيا ال�ديثة في مجال 

تر�ية وتكث�� وصيد االسماك وتنظيم استغالل المياه البحرية 

والدولية وفق قانون البحار الدولي(٢٣).

- المعوقات التي تواجھ ال��وة السمكية في العراق

هــنــاك عــدة مــعــوقــات تــواجــھ انــتــاج الــ�ــ�وة السمكية فــي الــعــراق 

ويمكن ادراجها كما ي�ي:-

�ــ�ــة الــمــيــاه نتيجة الــنــقــص فــي الـــــوارد الــمــا�ــي بــشــ�ــل م��وظ 

ســنــويــا فــي الــقــطــر لــ�ــهــري دجــلــة والـــفـــرات والــمــســطــحــات المائية 

االخرى ادى الى انخفاض االنتاج السم�ي فيها.

التغ�� الكب�� في الظروف البي�ية ال�وية من ندرة االمطار وارتفاع 

درجــــــات الــــ�ــــرارة وشـــــدة الــــريــــاح وارتــــفــــاع نــســب الــتــبــخــر فضال 

ــادة تــراكــ�ــ� االمــــالح وارتــفــاع  عــن �ــ�ــة الــمــيــاه وهـــذا يــؤثــر عــ�ــى زيــ

نسب التلوث التي تــؤدي الــى ابــادة ونفوق االحياء المائية وم�ها 

االسماك(٢٤).
زيــــادة اســـتـــ�ـــ�ادات الــ�ــ�ــوم الــبــيــضــاء مــن االســـمـــاك الــمــســتــوردة 

والمعلبة وانخفاض اسعارها يؤثر سلبا ع�ى انتاج االسماك.

تدهور الوضع االم�ي والظروف االقتصادية غ�� الطبيعية التي 

تمر بــالــعــراق فــي الــســنــوات الماضية و�ــالــوقــت الــ�ــاضــر ادى الى 

تدهور انتاج ال��وة السمكية.(٢٥)

غياب نشاط البحث العلمي الــذي من خاللھ يتم تطوير قطاع 

ال��وة السمكية، ونقص ال�ادر المتخصص في عملية االكثار 

وال��بية وافتقارهم الى الخ��ات ال�ديثة الالزمة لتطوير ال��وة 

السمكية وعــدم استخدام التكنولوجيا ال�ديثة بش�ل واسع 

واالعتماد ع�ى االساليب التقليدية.

الــصــيــد الــ�ــائــر فـــي الــمــســطــحــات الــمــائــيــة الــ�ــهــريــة والــبــحــريــة من 

خـــالل اســتــخــدام وســائــل غــ�ــ� قــانــونــيــة فــي الــصــيــد مــثــل الشباك 

غ�� المسموح �ها والمواد الكيمياوية السامة التي تحدث ابادة 

جماعية، استخدام الكهر�اء، استخدام المتفجرات..(٢٦)

ضعف الهي�ل االداري والف�ي الخاص بمتابعة استثمار ال��وة 

السمكية مما ادى الى حدوث فجوة ب�ن االجهزة االدارية والفنية 

ال��ومية والقطاع الخاص. وعدم تخصيص خطط استثمارية 

اقتصادية لقطاع ال��وة السمكية، وعدم دخول االستثمار في 

هذا المجال(٢٧).

٨- ارتفاع ت�اليف االنتاج من الطاقة واالعالف والنقل وغ��ها 

اذ ان بعض الطرق ال�ديثة في تر�ية االسماك تحتاج الى طاقة 

كهر�ائية مستمرة، وارتفاع ت�اليف تغذية االسماك (العليقة) 

نتيجة ارتفاع اسعار االعالف.

٩- قلة الدعم المادي المقدم للصيادين لشراء معدات الصيد 

ال�ديثة وال��اب المزارع وال �ستفاد من السلف التشغيلية 
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حيث ي�ون تسديدها سر�عا �ش�ل عبأ ع�ى كاهل المر�ي اذ ان 

مشار�ع االســمــاك تعت�� من المشار�ع الطويلة االمــد من حيث 

االنتاج(٢٨).

- االستنتاجات
تنوع المسطحات المائية الداخلية والخارجية تبلغ جملتها . ١

حــوالــي ١٫١مــلــيــون هكتار (٢٧٥٠٠٠مــلــيــون دونـــم) وتنتشر 

هذه الرقعة في بيئات مختلفة تشمل �هري دجلة والفرات 

وروافــــدهــــمــــا والــــخــــزانــــات والـــبـــحـــ�ـــ�ات والـــرقـــعـــة الــمــائــيــة في 

االهــوار ومياه الخليج العر�ي وهذه البيئات توفر ام�انيات 

هائلة لتنمية وتكث�� ال��وة السمكية.

تفوق االنتاج ال�هري لالسماك ع�ى االنتاج البحري وذلك . ٢

ــيــــاء الــبــحــريــة نتيجة  لــضــعــف االنـــتـــاج مـــن االســـمـــاك واالحــ

االعـــتـــمـــاد عــ�ــى الـــوســـائـــل الــتــقــلــيــديــة فـــي الـــصـــيـــد، وضــعــف 

القدرات الفنية للصيادين، وقصور الب�� التحتية للصيد 

البحري مثل المخازن ووسائل النقل الم��دة وغ��ها.

نجاح طرق تر�ية ال�ديثة والتقليدية لالسماك من خالل . ٣

توفر المقومات ال�غرافية الطبيعية وال�شرية التي تساعد 

ع�ى تنمية ال��وة السمكية وخصوصا في المياه الداخلية 

العذبة مثل االحواض ال��ابية واالقفاص العائمة والنظام 

المغلق المتداور.

بطىء انتشار الطرق التكنولوجية ال�ديثة مثل االقفاص . ٤

العائمة والنظام المغلق المتداورفي تر�ية االســمــاك التي 

توفر في استهالك المياه واالرض مقارنة بالطرق التقليدية 

القديمة االحواض ال��ابية.

عـــدم اســتــثــمــار الــمــصــادر الــمــائــيــة الــبــحــريــة الــمــتــوفــرة مثل . ٥

انــشــاء مــــزارع بــحــريــة متخصصة بالسمك الــبــحــري ومـــزارع 

مــتــخــصــصــة بـــاالحـــيـــاء الـــبـــحـــريـــة االخـــــــرى مـــثـــل الـــمـــحـــاريـــات 

والقشريات.

هناك قصور كب�� في استثمار القطاع السم�ي بما �ساهم . ٦

في زيــادة االنــتــاج وجعلھ احــد الــمــوارد االقتصادية المهمة 

البديلة عن النفط

ــمــــاك لــســد حــاجــة . ٧ ــتــــاج الــمــحــ�ــي مـــن االســ عــــدم كــفــايــة االنــ

الـــســـوق الــمــحــلــيــة مـــن لـــ�ـــوم االســــمــــاك وســــد الــنــقــص من 

است��اد ال��وم البيضاء.

ــنــــاعــــات الـــســـمـــكـــيـــة مـــثـــل االعـــــــــالف مــن . ٨ االفــــتــــقــــار الــــــى الــــصــ

االســمــاك ذات القيمة االقتصادية الواطئة وغ�� مرغو�ة 

ــنـــاعـــة الــتــعــلــيــب لـــالســـمـــاك ذات  مــــن قـــبـــل الــمــســتــهــلــك وصـ

القيمة االقتصادية العالية.

- التوصيات
اتـــبـــاع كـــل الـــطـــرق والـــوســـائـــل الــتــكــنــولــوجــيــة والــمــالــيــة . ١

والقانونية واالداريــــة والتنظيمية التي مــن شأ�ها زيــادة 

ــــع الـــ�ـــ�وة الــســمــكــيــة في  االنـــتـــاج الــســمــ�ــي وتــحــســ�ــن واقـ

الــعــراق مــن اجــل جعلها رافـــدا مهما مــن روافـــد الدخل 

ومصدر بديل للنفط.

تنظيم عملية الصيد ال�هري من خالل القوان�ن وتحديد . ٢

اوقــــات وامـــاكـــن الــصــيــد خـــالل الــســنــة ومــنــع اســتــخــدام 

ــمــــخــــزون الــســمــ�ــي  ــــرق الـــصـــيـــد الـــمـــحـــرمـــة الدامــــــــة الــ طــ

وحماية االنواع المحلية من االنقراض.

التوسع في استثمار المسطحات المائية مثل البح��ات . ٣

والخزانات بش�ل اوسع والتعاون مع ال�هات المختصة 

ــــري والـــــســـــدود والـــخـــزانـــات  الـــمـــســـؤولـــة عـــ�ـــى مـــشـــار�ـــع الــ

لضمان مناسيب ماء مالءمة لنمو وت�اثر االسماك.

استثمار الموارد المائية الطبيعية التي لم تستثمر ل�د . ٤

ــ�ـــ�ل والـــشـــواطـــيء الــبــحــريــة  االن مــثــل شــبــ�ــات الــــري والـ

ــــزارع حديثة  ــار الــفــائــضــة مـــن خـــالل اقـــامـــة مـ ــ ومـــيـــاه االبـ

ل��بية وتكث�� االسماك.

ــاء الــــــمــــــزارع الـــســـمـــكـــيـــة وفــــــق الـــطـــرق . ٥ ــ ــــشـ ــــي انـ ــتــــوســــع فـ الــ

ــــاص الــعــائــمــة  ــفـ ــ الـــ�ـــديـــثـــة الــمــكــثــفــة مـــثـــل طـــريـــقـــة االقـ

والنظام المغلق المتداور للمياه بما يحقق زيادة كب��ة 

في االنتاج السم�ي وتقتصد بالماء واالرض بما يتالئم 

ومش�لة ��ة المياه في القطر.

ادخـــــــال الــتــقــنــيــات الــتــكــنــولــوجــيــة الـــ�ـــديـــثـــة فــــي انـــشـــاء . ٦

مخازن م��دة واسطول نقل متخصص واماكن تسويق 

خاصة والب�� التحتية المهمة الخرى.

تحس�ن واقع الصيد البحري من خالل انشاء اساطيل . ٧

بحرية متخصصة بالصيد مــزودة بالتقنيات ال�ديثة 

من معدات صيد وتخزين واالهتمام باقامة الصناعات 

السمكية القريبة م�ها.

االهــتــمــام بعملية تكث�� االســـمـــاك الــمــحــلــيــة واالجــنــ�ــيــة . ٨

ــيـــمـــة االقــــتــــصــــاديــــة الـــعـــالـــيـــة وزيـــــــــــادة اعــــــداد  ذات الـــقـ

الــمــفــاقــس للتكث�� االصــطــنــا�ــي لــالســمــاك و�ــاســتــخــدام 

التكنولوجيا ال�ديثة وتنفيذ الــدراســات الــالزمــة بغية 
زيادة المخزون السم�ي والمحافظة ع�ى التوازن البي�ي 
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للمجتمع السم�ي وحسب خصوصية كل مسطح ما�ي 

عــن طريق اطــالق االصبعيات فــي المسطحات المائية 

المختلفة.

- المصادر
١- االمــــــــــ�ــــــــــ�ي، شــــــهــــــاب مــــحــــســــن عـــــــبـــــــاس، ا�ـــــــهـــــــار وســــــــــدود 

العراق،مطبعة ايالف، بغداد، ٢٠١٤.

٢- ال�نا�ي، صــالح، سعدي ع�ي غالب، جغرافية العراق، 

الموصل، ٢٠٠٣.

٣- حس�ن، باسم جمعة، واقــع ومستقبل استغالل ال��وة 

السمكية في العراق، مكتب الفاو، العراق، ٢٠١٢.

٤- الخياط، كمال محمد سعيد، دراســة اقتصادية لل��وة 

السمكية في العراق، مطبعة االرشاد، بغداد، ١٩٧٨.

ــــ�وة الـــســـمـــكـــيـــة،  ــ�ــ ــ ــــر، تـــنـــمـــيـــة الــ ــاكـ ــ ــــودي شـ ــمـ ــ ٥- رســـــــــول، حـ

ــيــــوانــــي، دراســـــــــة غــ�ــ�  ـــ�ــ ــــاج الـ ــتــ ــ وزارة الـــــــزراعـــــــة، قـــســـم االنــ

م�شورة،٢٠١٠.

ــ�ـــي عــــيــــ��ــــ�، واقـــــــع الـــــ�ـــــ�وة الـــســـمـــكـــيـــة لــــالعــــوام  ــ�ــــي، عـ ٦- عــ

من(١٩٧٠-٢٠٠٩)مجلة الزراعة العراقية، العدد الثالث، 

..٢٠١١

٧- عــ�ــي، ثــامــر ســالــم، طبيعة الـــغـــذاء والــعــالقــات الــغــذائــيــة 

السماك اهوار جنوب العراق، مجلة اهوار العراق دراسات 

بــيــ�ــيــة، مــركــز عــلــوم الــبــحــار، جــامــعــة الــبــصــرة، الـــعـــدد ١٨، 

.١٩٩٤

٨- عليوه، فــؤاد عبد العظبم، الــمــزارع السمكية فــي المياه 

العذبة انشاءها وادار�ها، ط١، االسكندرية،. ١٩٨٢.

٩- كاظم، دالل حسن، االس��راع السم�ي في العراق لسنة 

٢٠١٤، مجلة اوروك، العدد، ٢٠١٥.

١٠ـ ـــ مــعــروف، فــالح جمال واخـــرون، االســـاس فــي جغرافية 

العراق الطبيعية وال�شرية، ط٢، بغداد، ٢٠١٥.

١١- مو���، ماهر �عقوب، عب�� يح�� الساك�ي، تغ��ات بيئة 

اهوار العراق وتأث��ا�ها ال�غرافية، بغداد ٢٠١٣.

١٢- دائـــرة الــ�ــ�وة ال�يوانية، قسم االســمــاك، بيانات غ�� 

م�شورة للمدة(٢٠٠٠-٢٠١٤).

١٣- دائــرة الــ�ــ�وة ال�يوانية، قسم االســمــاك، شعبة ادارة 

المزارع السمكية، بيانات غ�� م�شورة.

١٤- دائرة ال��وة ال�يوانية، قسم ال��بية والتكث�� االسماك، 

بيانات غ�� م�شورة، ٢٠١٤.

١٥- دائــرة الــ�ــ�وة ال�يوانية، قسم االســمــاك، شعبة ادارة 

المزارع السمكية، بيانات غ�� م�شورة.

١٦- وزرة الزراعة، الهيئة العامة لتنمية ال��وة السمكية، 

قسم التخطيط والمتابعة، بيانات غ�� م�شورة، ٢٠٠٩.

١٧-وزارة التخطيط، ال�هاز المركزي لالحصاء، المجموعة 

ــغــــداد، جـــــدول رقــم  االحـــصـــائـــيـــة الــســنــويــة لــســنــة ٢٠١٣، بــ

.(١/٢)

١٨- وزارة الـــــزراعـــــة، دائــــــرة الــتــخــطــيــط والــمــتــابــعــة، قسم 

االنتاج ال�يواني، بيانات غ�� م�شورة، ٢٠١٤.

١٩- وزارة الــزراعــة، دائـــرة الــ�ــ�وة ال�يوانية، قسم ال��بية 

وادارة الــمــســطــحــات الــمــائــيــة، شــعــبــة الــ�ــ�بــيــة،بــيــانــات غ�� 

م�شورة، ٢٠١٤.

٢٠- وزارة الزراعة، المعوقات وال�لول لل��وة السمكية في 

العراق، دراسة غ�� م�شورة،٢٠١٣.

ــيـــة، تــنــمــيــة الـــ�ـــ�وة  ٢١- الــمــنــظــمــة الــعــر�ــيــة لــلــتــنــمــيــة الـــزراعـ

السمكية بالمياه الداخلية في جمهورية العراق، الخرطوم، 

د�سم�� ١٩٨٦.

٢٢- مقابلة �خصية مع المهندس االقدم بش�� كاظم زيدان 

مــســؤول شعبة الــ�ــ�بــيــة، قــســم الــ�ــ�بــيــة وادارة المسطحات 

المائية، دائرة ال��وة ال�يوانية في ٢٠١٥/٣/٥.

- الهوامش
١ـ وزارة التخطيط، ال�هاز المركزي لالحصاء، المجموعة 

ــغــــداد، جـــــدول رقــم  االحـــصـــائـــيـــة الــســنــويــة لــســنــة ٢٠١٣، بــ

.(١/٢)

٢ـ وزارة الــزراعــة، الهيئة العامة لتنمية الــ�ــ�وة السمكية، 

قسم التخطيط والمتابعة، بيانات غ�� م�شورة، ٢٠٠٩.

٣ـ بــاســم جمعة حــســ�ــن، واقـــع ومستقبل اســتــغــالل الــ�ــ�وة 

السمكية في العراق، مكتب الفاو، العراق، ٢٠١٢،ص١٢.

ــــوام  ــــالعـ ــيـــة لـ ــكـ ــمـ ــــي، واقـــــــــع الــــــ�ــــــ�وة الـــسـ ــ�ـ ــ ــيــــ��ــــ� عـ ــ�ــــي عــ ٤ـ عــ

من(١٩٧٠-٢٠٠٩)مجلة الزراعة العراقية، العدد الثالث، 

٢٠١١،ص١٢.
٥ـ مـــقـــابـــلـــة �ــخــصــيــة مــــع مــــســــوؤل شـــعـــبـــة الـــصـــيـــد الـــ�ـــهـــري 

والــبــحــري فــي قــســم االســـمـــاك فــي دائــــرة الـــ�ـــ�وة الــ�ــيــوانــيــة في 

٢٥/ ٣/.٢٠١٥

ــيـــة،  ــمـــكـ ٦ـ حــــــمــــــودي شـــــاكـــــر رســــــــــــول، تـــنـــمـــيـــة الـــــــ�ـــــــ�وة الـــسـ

ــيــــوانــــي، دراســـــــــة غــ�ــ�  ـــ�ــ ــــاج الـ ــتــ ــ وزارة الـــــــزراعـــــــة، قـــســـم االنــ

م�شورة،٢٠١٠، ص١.
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٧ـ وزارة لــزراعــة، الهيئة الــعــامــة لتنمية الــ�ــ�وة السمكية، 

بيانات غ�� م�شورة، ٢٠١٤.

٨ـ حمودي شاكر رسول،مصدر سابق، ص١١.

٩ـ باسم جمعة حس�ن، مصدر سابق،ص١٦.

١٠ـ دالل حسن كاظم، االس��راع السم�ي في العراق لسنة 

٢٠١٤، مجلة اوروك، العدد، ٢٠١٥،ص٥-٦.

ــــرة الــتــخــطــيــط والـــمـــتـــابـــعـــة، قــســم  ــ ١١ـ وزارة الـــــزراعـــــة، دائـ

االنتاج ال�يواني، بيانات غ�� م�شورة، ٢٠١٤.

١٢ـ الــمــنــظــمــة الــعــر�ــيــة لــلــتــنــمــيــة الــــزراعــــيــــة، تــنــمــيــة الـــ�ـــ�وة 

ــــة فــــــي جــــمــــهــــوريــــة الــــــعــــــراق،  ــيـ ــ ــلـ ــ ــــداخـ الــــســــمــــكــــيــــة بــــالــــمــــيــــاه الـ

الخرطوم،د�سم�� ١٩٨٦،ص٨.

١٣ـ فــــالح جــمــال مـــعـــروف واخـــــــرون، االســـــاس فـــي جــغــرافــيــة 

العراق الطبيعية وال�شرية، ط٢، بغداد، ٢٠١٥،ص٨٠.

١٤ـ صــالح ال�نا�ي، سعدي ع�ي غالب، جغرافية العراق، 

الموصل، ٢٠٠٣، ص١٩٠-١٢٣.

١٥ـ باسم جمعة حس�ن، مصدر سابق، ص٤.

١٦ـ ثــامــر ســالــم عــ�ــي، طبيعة الـــغـــذاء والــعــالقــات الــغــذائــيــة 

السماك اهوار جنوب العراق، مجلة اهوار العراق دراسات 

بــيــ�ــيــة، مــركــز عــلــوم الــبــحــار، جــامــعــة الــبــصــرة، الـــعـــدد ١٨، 

١٩٩٤،ص٢١٧.

١٧ـ كمال محمد سعيد الخياط، دراســة اقتصادية لل��وة 

السمكية في العراق، مطبعة االرشاد، بغداد، ١٩٧٨، ص٦.

١٨ـ الــمــنــظــمــة الــعــر�ــيــة لــلــتــنــمــيــة الــــزراعــــيــــة، تــنــمــيــة الـــ�ـــ�وة 

السمكية بــالــمــيــاه الــداخــلــيــة فــي جــمــهــوريــة الـــعـــراق، مصدر 

سابق، ص٩.

١٩ـ وزارة الزراعة، المعوقات وال�لول لل��وة السمكية في 

العراق، دراسة غ�� م�شورة، ٢٠١٣، ص٥.

٢٠ـ ففي دولــة ال�ويت بلغ سعر ال�ليوغرام سمك الز�يدي 

١٨$ فــي حــ�ــن وصـــل ســعــر بــرمــيــل الــنــفــط ٦$ فيها مــمــا جعل 

الــدولــة تتوجھ نحو تنمية وتطوير الــ�ــ�وة السمكية وجعلها 

مصدر بديل للنفط.

٢١ـ حمودي شاكر رسول، مصدر سابق، ص٢٠.

٢٢ـ وزارة الــزراعــة، دائـــرة الــ�ــ�وة ال�يوانية، قسم ال��بية 

وادارة المسطحات المائية، بيانات غ�� م�شورة، ٢٠١٤.

٢٣ـ فــؤاد عبد العظبم عليوه، الــمــزارع السمكية فــي المياه 

الــعــذبــة انــشــاءهــا وادار�ـــهـــا، ط١، االســكــنــدريــة، ١٩٨٢، ص 

.٢١٣

٢٤ـ مقابلة �خصية مع المهندس االقدم بش�� كاظم زيدان 

مــســؤول شعبة الــ�ــ�بــيــة، قــســم الــ�ــ�بــيــة وادارة المسطحات 

المائية، دائرة ال��وة ال�يوانية في ٢٠١٥/٣/٥.

٢٥ـ وزارة الــزراعــة، دائـــرة الــ�ــ�وة ال�يوانية، قسم ال��بية 

وادارة الــمــســطــحــات الــمــائــيــة، شــعــبــة الــ�ــ�بــيــة،بــيــانــات غ�� 

م�شورة، ٢٠١٤.

٢٦ـ باسم جمعة حس�ن، مصدر سابق، ص٢١.

٢٧ـ وزارة الــزراعــة، دائـــرة الــ�ــ�وة ال�يوانية، قسم ال��بية 

وادارة الــمــســطــحــات الــمــائــيــة، شــعــبــة الــ�ــ�بــيــة،بــيــانــات غ�� 

م�شورة، ٢٠١٤.

٢٨ـ ع�ي عي��� ع�ي، واقع ال��وة السمكية لالعوام ١٩٧٠-

٢٠٠٩، مجلة الـــزراعـــة الــعــراقــيــة، الــعــدد الــثــالــث، بــغــداد، 

٢٠١١،ص١٣.
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المقدمة 

تعد المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة من القطاعات 

ذات األهمية الكبيرة لما لها في دور أسا�سي لدى صناع القرار 

االقتصادي في الدول المتقدمة والنامية على حد سواء وتعتبر حجر 

الزاوية في عملية التنمية االقتصادية واالجتماعية ويعود ذلك 

لمردودها االقتصادي اإليجابي على االقتصاد الوطني، فبعد أن 

وجدت تلك االقتصاديات عدم قدرة المشاريع الصناعية الكبيرة 

في تحقيق التنمية االقتصادية وعدم القدرة على توفير فرص عمل 

للعاطلين والحتياجها إلى استثمارات كبيرة فضال عن إن عامل 

التنافسية الدولية من جهة تقليص الكلفة االن أحد الدوافع التي 

دعت الى اللجوء الى المشروعات الصغيرة والمتوسطة كما تتجسد 

أهميتها بدرجة أساسية في قدرتها على توليد الوظائف بمعدالت كبيرة 

وتكلفة رأسمالية قليلة وبالتالي المساهمة في معالجة مشكلة البطالة 

التي تعانيها غالبية الدول المتخلفة خاصة عند الشباب،

المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة

- الواقع واآلفاق -

م38       38        نيسان ٢٠١٦  هـ -  | رجب ١٤٣٦  احلادية عشرة  السنة   | العدد ٣٦ - ٣٧   |



رئيس قسم ال�غرافية - كلية ال��بية - ال�امعة المستنصرية

اعداد: أ. د. قاسم شاكر محمود

السلع  الطلب ع�ى  التأقلم مع متغ��ات  القابلية ع�ى  لها   كمــا 

قياسا مع المشروعات الصناعية الكب��ة، فقد أثبتت قدرتها ع�ى 

تطوير الفن اإلنتا�ي واإلداري وحاجتها إلى مقومات ُب�ية تحتية 
متواضعة والتي ت���م مع طبيعة وأوضاع اقتصاديات الدول 

النامية.

:ـ اهمية الدراسة 
ً
أوال

الصغ��ة  المشروعات  تطوير  ان  اإلقتصادي�ن  العديد من  يرى 

اإلقتصادية  التنمية  عملية  روافد  اهــم  من  اقامتها  وت��يع 

واإلجتماعية في الدول المتقدمة بش�ل عام والدول النامية بش�ل 

خاص. حيث تمثل عدد م�شآتها ما نس�تھ ٪٩٠ من إجمالي عدد 

الم�شآت الصناعية في أغلب المجتمعات ويؤكــد ارتفاع األهمية 

ال�س�ية لتلك الم�شآت ب�ن اجمالي الم�شآت الصناعية العاملة 

في العراق و�الرغم من ذلك فإن هــذا النوع من المشروعات لم 

يحظ اإلهتمــام المطلوب من هــذا تأتي أهميــة هــذه الدراسة.

:ـ مشكلة الدراسة
ً
ثانيا

تنحصر مش�لة الدراسة في محدودية دور الصناعات الصغ��ة 

والمتوسطة في دفع عملية التنمية اإلقتصادية نتيجة للصعو�ات 

والمشكالت التــي تواجھ هــذا النوع من المشروعات.

:ـ حدود الدراسة
ً
ثالثا

أما   ٢٠١٠-٢٠٠٠  )  ) الف��ة  للدراسة  الزمانية  ال�دود  شملت 

بإست�ناء  العراق  محافظات  كافــة  تمثلت  الم�انية  ال�دود 

كــردستان. إقليم  محافظات 
:ـ هدف الدراسة

ً
رابعا

تهدف هذه الدراسة الى تحقيق ما ي�ي:

١ـ تقييم واقع المشروعات الصناعية الصغ��ة في العراق وأسباب 

تدهورها خالل الف��ة ٢٠٠٠-٢٠١٠.

٢ـ تحديد الصعو�ات والمشاكل التي تواجهھ تلك المشروعات 

معال�تها وآليات 

٣ـ تحديد اإلس��اتيجية المق��حة لتنمية وتطوير هذه المشروعات.

:ـ من�جية الدراسة
ً
خامسا

أعتمدنا في دراستنا ع�ى اإلسلوب الوصفي التحلي�ي إلنھ يتالئــم 

والمعطيات  المفاهيــم  مختلف  خالل  من  البحث  وموضوع 

واإلعتماد ع�ى  النتائج  الى  والوصول  بأسبابها  ور�طها  وتحليلها 

المشروعات. بتلك  تهتم  التي  الرسمية  المصادر 

ما �ي المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة:ـ
الصغ��  المشروع  لماهيــة  تحديد  تقديم  البداية  في  بنا  يجدر 

 للموضوع. في ال�قيقة ليس هنــاك إجماع عام 
ً
حت� نحدد إطارا

تعريف  يوجد  وال  والمتوسط.  الصغ��  المشروع  تعريف  حول 

جامع شامل للمشروعات الصغ��ة، إذ اختلفت النظرة العلمية 

والعملية بصدده، باإلضافة الى آلمتي صغ��ة و متوسطة آلمتان 

لهما مفاهيــم نس�ية تختلف من دولة الى اخرى ومن قطاع آلخر 

حت� في داخل الدولة. فقد أشارت الدراسات الى إن هنــاك اك�ــ� من 

مائة تعريف للمشروعات الصغ��ة والمتوسطة في دول مختلفة 

وحسب آل دولة و�عّرف المشروع الصغ�� هــوالم�شأة المستقلة 
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في الملكية واإلدارة و�ستحوذ ع�ى نصيب محدود من السوق. 

و�الرغم من ذلك فهناك معاي��مختلفة لتعريفها أهمهــا:-

طبيعة النظام اإلقتصادي في الدولة• 

طبيعة •  لتحديد  المستخدمة  المعاي��  إختالف 

المشروعات صغ��ة أو متوسطة أو كب�ــ�ة (قد ي�ون عدد 

أو   
ً
معا المعيارين  أو خليط من  المال  أو رأس  العمال 

التكنولوجيا المستخدمة في المشروع أو ��م المبيعات 

اخرى). معاي��  أو 

تص�يف  في   
ً
شيوعا المعاي��  أك�ــ�  العامل�ن  عدد  و�عد 

المشروعات الصناعية الصغ��ة تعرف منظمة األمم المتحدة 

بأنها  الصغ��ة  المشروعات  اليونيدو)   ) الصناعية  للتنمية 

ب�امل  يتكفل  واحد  مالك  يديرهــا  التي  المشروعات  تلك 

 
ً

المسؤولية وي��اوح عدد العامل�ن فيها ما ب�ن ٥٠-١٠ عامال

فيما يصف البنك الدولي المشروعات التي �عمل فيها أقل 

 بالمشروعات المتناهيــة الصغر، والتي �عمل 
ً

من (١٠) عامال

 بالمشروعات الصغ��ة والتي �عمل 
ً

فيها ب�ن) (٥٠-١٠ عامال
 بالمشروعات المتوسطة أما دول 

ً
فيها ب�ن ١٠٠-٥٠ عامال

المشروعات  تعرف  اإلقتصادي  والتعاون  التنمية  منظمة 

 
ً

 هي تلك الصناعات التي تضم من ١٩- ٥ عامال
ً
الصغ��ة جدا

 أما 
ً

والصناعات الصغ��ة هي التي تضم من ( ( ٩٩-٢٠ عامـــــــال

 ،
ً

الصـناعات المتوسطة هــــــي الــــــتي تضـــم مـــــــن ٤٩٩-١٠٠ عامال

أما بال�سبة لدول مجلس التعاون الخلي�ي فإنها تستخدم 

معيار رأس المال المستثمر للتمي�� ب�ن الصناعات حيث تعرف 

الصناعات الصغ��ة بأنها تلك الم�شآت التي يبلغ متوسط 
الصناعات  أما  دوالر  مليوني  من  أقل  المستثمر  رأسمالها 

المتوسطة فتتمثل بالم�شآت التي �ستثمر آل منها من ( (٦-٢

مليون دوالر بينما تعد الصناعات كب�ــ�ة إذا بلغ رأس المال 

المستثمر أك�ــ� من (٦) مليون دوالر.

و�التالي هنــاك مصادر مختلفة لإلحصاءات عن المشروعات 

ما  خلفية  وع�ى  المستخدمة  للمعاي��   
ً
تبعا وذلك  الصغ��ة 

تقدم أخذت العديد من الدول ومنها العراق بمعيار العامل�ن 

أهمها: العتبارات 

ل�ل •  ثابت  بعدد  يقاس  أن  يمكن  العامل�ن  عدد  إن 

وحسب  التص�يعية  الناحية  من  المتماثلة  المشار�ع 

مشروع. ل�ل  الفعلية  ال�اجة 

ال يتأثر بمستوى أداء اإلقتصاد و�خاصة حالة الت�خم • 

أو الركــود في اإلقتصاد أو ما شــابھ ذلك.

واقع المشروعات الصناعية الصغيرة
 والمتوسطة في العراق

بالغ   
ً
دورا العراق  في  والمتوسطة  الصغ��ة  الصناعات  تلعب 

شغلھ ع�ى 
ُ
األهميــة في اإلقتصاد العرا�ي من خالل ال��� الــــــــــــذي ت

مستوى المشروعات الصناعية ك�ل. إذ بلغ مجموع المشروعات 

 صناعيأ في عام ٢٠١٠ حيث �ش�ل 
ً
الصغ��ة ( ( ١١١٣١ مشروعا

ما نس�تھ (٪٩٥) من إجمالي المشروعات الصناعية.

أما نسبة العامل�ن في الصناعات الصغ��ة فقد ش�ل حوالي (٪١٦) 

من إجمالي العامل�ن في القطاع الصنا�ي في العراق إذ بلغ مجموع 

 
ً

عامال  (٣٦٨٩٨) الصغ��ة  الصناعية  المشروعات  في  العامل�ن 

وذلك رغم الدعم المحدود وغ�� الفعال لنمو وتطور هذا القطاع 

المهم سواء من خالل تذليل العقبات أو مراقبة جودة اإلنتاج أو 
زيادة القدرة اإلنتاجية أو دعم قدرة هذه الصناعات ع�ى منافسة 

مثيالتها األجن�ية. إذ أدى هذا اإلهمال إلى إنحسار دورها في عملية 

التنمية والتطور وإعتمادهــا ع�ى ما متاح من مستلزمات إنتاج 

 
ً
محلية وأدى هذا الواقع الى أن ت��كــز الصناعات الصغ��ة عموما

المنتجات  صناعة  مثل  ومحدودة  ضيقة  صناعية  مجاالت  في 

الغذائية والطباعة وال�شر وصناعة منتجات المعادن الالفلزية.

داخل   
ً
مهما  

ً
ح��ا العراق  في  الصغ��ة  الصناعات  قطاع  يحتل 

الصناعية  المشروعات  عدد  بلغ  حيث  الصناعــــــــــي  القطــــاع 

 في عام ٢٠١٠ أي ما نس�تھ 
ً
الصغ��ة العاملة ( ( ١١١٣١ مشروعا

(٪٦٩) من إجمالي عدد المشروعات الصناعية الصغ��ة بس�ب 

توقف تلك المشروعات وذلك بس�ب غياب النظرة السياسية 

ل���ومات المتعاقبة وعدم اإلهتمــام بالقطاع الصنا�ي والذي 

لإلقتصاد  القوية  المادية  األسس  لبناء  األسا��ي  المرتكز  �عت�� 

الصناعية. للدول  اإلقتصادية  التبعية  من  والتحرر 

جدول ) 1( عدد المشاريع والعمال في الصناعات 

التحويلية في العراق

السنوات

عدد المشروعات 

في الصناعات 

التحويلية

عدد العامل�ن

٢٠٠٠٣٣٨٨٥٨٧٤٥٣

٢٠٠٥١٠٠٨٨٣٦٣٧٩

٢٠١٠١١١٢٦٣٦٨٨٠

المصدر://ال�هاز المركزي لإلحصاء وتكنلوجيا المعلومات، المجموعھ 

اإلحصائية للعوام ٢٠٠٠-٢٠١٠
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النتائج نالحظ تراجع عدد المشروعات خالل  ومن خالل تلك 

الصنا�ي  القطاع  ان  الى  ذلك  و�عزى س�ب  الدراسة  قيد  ف��ة 

ب��كــة ثقيلة من المشكالت اإلقتصادية ولديھ معضالت  ابت�ــي 

اقتصادية ك�ــ�ى بس�ب ال�روب والسيطرة المركــزية للدولة مما 

ادى الى ضعف مساهمــة القطاع الخاص في نمو اإلقتصاد العرا�ي 

وتتمثل هــذه ال��كــة بالتخلف الصنا�ي وتهالك الب�ية التحتية. 

أما بعد عام ٢٠٠٣ وما خلفھ اإلحتالل من آثار ع�ى اإلقتصــــاد 

العرا�ي و�األخص القطاع الصنا�ي فواجهت هذا القطاع تحديات 

تتمثل بعدم وجود سياسة اقتصادية لتنمية وتطور المشروعات 

الصناعية.

واقع المشروعات الصناعية المتوسطة
٥٦  )  ) العاملة  المتوسطة  الصناعية  المشروعات  عدد  يبلغ 

 في عام ٢٠١٠ أي ما نس�تھ ( ( ٪٣٠ من إجمالي 
ً
 صناعيا

ً
مشروعا

عدد المشروعات الصناعية المتوسطة بس�ب توقف العديد من 

تلك المشروعات. حيث توظف هذه المشروعات حوالي ٪٠٫٤ من 

إجمالي القوى العاملة في القطاع الصنا�ي. مقارنة بسنة ٢٠٠٥

 وتوظف 
ً
 صناعيا

ً
فقد كانت عدد المشروعات ( ( ٧٦ مشروعا

حوالي ٪٠٫٨ من مجموع القوى العاملة في القطاع الصنا�ي أما 

 وآانت 
ً
 صناعيا

ً
في سنة ٢٠٠٠ فقد آان عددها ( ١٥٦) مشروعا

توظف ٪٠٫٨ من إجمالي القوى العاملة في القطاع الصنا�ي كمــا 

مو�� في ال�دول أدناه:

جدول ) 2( عدد المشروعات الصناعية المتوسطة والعاملين 

فيها خالل الفترة 2000 - 2010

السنوات
عدد 

المشروعات
عدد العامل�ن

٢٠٠٠١٥٦٢٢٧٥

٢٠٠١١٤٢٢١٢٣

٢٠٠٢٨٠١٢٣٧

٢٠٠٣٧٩١٤٠٧

٢٠٠٤٩٢١٦٦٨

٢٠٠٥٧٦١٣٩٧

٢٠٠٦٥٢٩٦٠

٢٠٠٧٥٧١١١٧

٢٠٠٨٥٤٩٩٤

٢٠٠٩٥١٨٧١

٢٠١٠٥٦٩٣٢

المصدر//

ال�هاز المركزي لإلحصاء وتكنلوجيا المعلومات، المجموعھ اإلحصائية 

للعوام ٢٠٠٠-٢٠١٠

ومن خالل تلك النتائج نالحظ تراجع عدد المشروعات خالل 

ف��ة قيد الدراسة و�عزى س�ب ذلك الى عدة عوامل منها 

عدم وجود خطة لتنمية القطاع الصنا�ي، الوضع األم�ي 

الخطر، عدم توفر الب�� التحتية توسيع الروت�ن بما يؤدي 

وفقدان  المنفلت  اإلست��اد  الصنا�ي،  ال�شاط  الى عرقلة 

الرقابة النوعية هــذه هي بعض العوامل التي أدت الى تراجع 

القطاع الصنا�ي بش�ل تدري�ي وخ�� ذلك دليل ع�ى ذلك 

إنحصار مساهمتھ في الناتج المح�ي اإلجمالي.

مساهمة القطاع الصناعية في الناتج المحلي االجمالي
�عد إجمالي الناتج المح�ي من المؤشرات اإلقتصادية األك�ــ� 

 وشهرة في إعطاء صورة أك�� واقعية عن توقعات نمو 
ً
شيوعا

المنظومة اإلقتصادية و�سهم ر�ط اجمالي الناتج المح�ي مع 

مؤشرات معدالت الت�خم والبطالة في ال�صول ع�ى صورة 

اك�ــ� واقعية عن النمو اإلقتصادي للمنظومات اإلقتصادية 

يتم حساب الناتج المح�ي اإلجمالي عن طريق جمع القيمة 

المضافة اإلجمالية لما ي�تجھ اإلقتصاد ويتم تعديل بياناتھ 

الناتج  ارتفاع  في حالة  آخر  بمع��  الت�خم  وفق معدالت 

المح�ي ب�سبة ٪٦ عن العام السابق في الوقت الذي ��لت 

الناتج  فإن  الف��ة  نفس  الت�خم ٪٢ خالل  فيھ معدالت 
المح�ي اإلجمالي سوف يطرح منھ معدالت الت�خم في�ون 

 قدره ٪٤ ومن خالل 
ً
الناتج المح�ي اإلجمالي قد ��ل ارتفاعا

ال�دول نالحظ تدني مساهمة الصناعات التحويلية في الناتج 

المح�ي اإلجمالي حيث بلغت اع�ى مساهمة لها في سنة ٢٠٠٣

في  باإلنخفاض  المــــــساهمة  تلك  واخذت   ٤٫٦٪ و��سبة(( 

السنوات التي تلت اإلحــــتالل األمري�ي للعـراق حيث تراوحـت 

تلك ال�ـسب ب�ن ٪٢٫٩ - ٪٢٫٢ وتعت�� هــذه المساهمــة قليلة 

 إلهميــة القطاع الصنا�ي في مجمل اإلقتصاد 
ً
 قياسا

ً
جدا

العرا�ي. و�عزى هذا ال��اجع هي عدم اهتمــام الدولة بهذا 

ال�يوي. القطاع 

التحويلية  الصناعات  لقطاع  اإلجمالي  المح�ي  الناتج 

ونسبة مساهمتھ في الناتج المح�ي اإلجمالي باألسعار الثابتة 

١٠٠=١٩٨٨
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جدول ) 3( الناتج المحلي اإلجمالي لقطاع الصناعات 

التحويلية ونسبة مساهمته في الناتج المحلي

السنوات
الناتج

اإلجمالي

ا���ي الناتج ا���ي
اإلجمالي ل�شاط 

الصناعة التحويلية

نسبة 
املساهة٪

٢٠٠٠٤٢٣٥٨٫٦١٧٤٨٫٣٤٫١

٢٠٠١٤٣٣٣٥٫١١٩٠٩٫٤٤٫٤

٢٠٠٢٤٠٣٤٤٫٩١٧٤٠٫٤٤٫٣

٢٠٠٣٢٦٩٩٠٫٤١٢٤٣٫٩٤٫٦

٢٠٠٤٤١٦٠٧٫٨٩٦٦٫٦٢٫٣

٢٠٠٥٤٣٤٣٨٫٨٩٥٦٫٠٢٫٢

٢٠٠٦٤٧٨٥١٫٤١٠٥٦٫٤٢٫٢

٢٠٠٧٤٨٥١٠٫٦١١٢٢٫٤٢٫٣

٢٠٠٨٥١٧١٦٫٦١١٦٧٫٣٢٫٢

٢٠٠٩٥٤٧٢٠٫٨١٥٨٧٫٥٢٫٩

٢٠١٠٥٧٩٢٥٫٩١٦٨٧٫٥٢٫٩

المصدر// ال�هاز المركزي لإلحصاء وتكنلوجيا المعلومات، المجموعھ 

اإلحصائية للعوام ٢٠٠٠-٢٠١٠

المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودورها في التشغيل
العر�ية  لألقطار  التنموية  التحديات  رأس  ع�ى  التشغيل  يقف 
قاطبة كــونها تعاني معدالت بطالة من ب�ن األع�ى ع�ى المستوى 

 
ً
العالمي، فمش�لة التشغيل والبطالة في الدول العر�ية بلغت حدا

يجعل منها محور التنمية ليصبح دعم التشغيل وتخفيض نسبة 

البطالة الهدف االسم� ل�ل جهد تنموي ومجال تعاون عر�ي إلن 

المش�لة تخص ال�ميع دون إست�ناء فالدول العر�ية تعاني من 

مش�لة البطالة التي تقدر معدالتها نحو ٪٢٤ وترتفع التقديرات في 

بعض الدول الى ٪٣٢أما في العراق يرتفع المعدل العام للبطالة الى 

٪١١ حسب التعريف الموسع في عام ٢٠١١ ويزداد التحدي الذي 

يواجھ الدول العر�ية بمالحظة ان أآ�� من ١٠٠ مليون من الشباب 

العر�ي سيدخلون سوق العمل.

وتكمن المش�لة االقتصادية في تعر�ف بسيط وهو ��ز األفراد 

 لقصور اإلم�انيات المتاحة 
ً
عن إشباع ال�اجات الم��ة نظرا

عن تحقيق اإلشباع لذا فإن هذا العمل يناقش مش�لة البطالة. 

وتعريف مش�لة البطالة هي وجود فرد يبحث عن عمل وهو قادر 

عليھ وال يجده والبطالة مش�لة اقتصادية لها أبعاد إجتماعية 

خط��ة مثل: -

تأخر سن الزواج بس�ب عدم وجود دخل ثابت للشباب• 

إدمان المخدرات• 

التطرف والعنف• 

ال��وء لألساليب الغ�� مشروعة لكسب المال• 
- ال�جرة الغير شرعية للدول االخرى

والسؤال الذي يطرح نفسھ هو آيف نستثمر الطاقة المعطلة في 

المجتمع.

المشروعات  أن  العالم  دول  معظم  أدرآت  إنھ  هي  واإلجابة 

الصغ��ة والمتوسطة هي أك�ــ� قطاع لخلق فرص العمل وتحس�ن 
الدخل لدى الفئات الفق��ة وهذه المشروعات هي العمود الفقري 

للنمو اإلقتصادي. لذلك يجب تفعيل دور المشروعات والم�شآت 

الصغ��ة والمتوسطة للتخلص من البطالة والمشاكل اإلجتماعية 

وعدم  اإلجتما�ي  العمل  الفردية وضعف  في ظل  لهما.  التابعة 

ال��ابط المؤس��ي في العراق يواجھ أ��اب المشروعات الصغ��ة 

 من المعوقات والع��ات التي تجعل تلك المشروعات غ�� 
ً
كث�ــ�ا

نا��ة وال تؤدي دورها في حل مش�لة البطالة.

النمو اإلقتصادي وخلق فرص العمل:
Economic  ) االقتصادي  للنمو  التوازن  حالة  حصول  ان 

Equilibrium)) مع النمو الس�اني حسب رأي الخ��اء االقتصادي�ن 

ي�ب�ي ان يبلغ النمو االقتصادي ثالثة امثال النمو في الس�ان. 

إذ توفر هذه ال�سبة نوع من االستقرار في توف�� الوظائف للنمو 

الس�اني ال�اصل او المتوقع،أي لو اف��ضنا إن قوة العمل في أي 

 فأن نمو الناتج المح�ي اإلجمالي ي�ب�ي 
ً
دولة تنمو بمعدل ٪٢ سنويا

 ل�ي تمكن االقتصاد من امتصاص الزيادة في 
ً
أن ي�ون ٪(٦) سنويا

قوة العمل أما لو كان المطلوب هو أن تمتص أيضا نسبة البطالة 

الم��اكمــة فأن النمو االقتصادي ي�بغـــــــي أن يرتفع بمعدل نمو 

 ولف��ة عقد من الزمان.
ً
يصـــــل إلى -٨) ٪(٩سنويا

ونالحظ في العراق ان قوة العمل تنمو بمعدل ( ( ٪٣٫٢ أما نمو 

الناتج المح�ي اإلجمالي فقد بلغ ( ( ٪٨. ٢ باألسعار الثابتة لسنة 

٢٠١١ أي يجب ان تقاس لنفس السنة أي ان العراق ضمن حالة 

التوازن.

وان  العمل  وفرص  اإلقتصادي  النمو  ب�ن  عالقة  هنــاك  وإن 

تلك العالقة سب�ية إذ يتوقف النمو في فرص العمل ع�ى النمو 

اإلقتصادي الذي يتوقف بدوره ع�ى الزيادة في معدالت اإلنتاجية. 

للتنمية  الرئيسة  العقبات  إحدى  المنخفضة  اإلنتاجية  وتعد 
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إلنها تقيد ال��اكــم الرأسمالي في اإلقتصاد وال تص�� هذه الدالة 

لتفس�� الظاهرة في العراق فالنمو اإلقتصادي ال �عتمد ع�ى زيادة 

اإلنتاجية بل ع�ى زيادة عائدات النفط وال تعتمد فرص العمل 

ع�ى النمو اإلقتصادي بل ع�ى نمط إستخدام وسياسات وإدارة 

النفط. عائدات 

- الصعوبات والمشاكل واالجراءات الكفيلة بازالتها وآليات 
معالجتها

�عاني  التي  المشكالت  عن  ناجمة  المشكالت  هــذه  بعض  إن 

منها المجتمع الذي يحتضن هــذه المشروعات سواء ما يتعلق 

بانخفاض الناتج المح�ي اإلجمالي، وضعف ميل األفراد لالدخار 
اخرى  مشكالت  الى  إضافة  المحلية  الموارد  و��  واإلستثمار 

المشروعات  في  تؤثر  التي  المشكالت  تص�يف  ويمكن  متفرقة 

باألوضاع  األولى  المجموعة  ترتبط  مجموعت�ن  ضمن  الصغ��ة 

المجتمع  بها  يمر  التي  واالجتماعية  واالقتصادية  السياسية 

إدارة المشروع وهي مجموعة  ولذلك يصعب تغي��هــا من قبل 

المشكالت الخارجية. أما الثانية ف�ي مشكالت داخلية وترتبط 

بالتوجهات العامة لسياسات المشروع ويمكن معال�تها من قبل 

إدارة المشروع. وسوف نسلط القليل من الضوء ع�ى بعض هذه 

المشكالت:

التمويل. ١

المواد االولية. ٢

العمالة الماهرة. ٣

الكفاءات االدارية والفنية. ٤

التسويق. ٥

االنتماء. ٦

الضرائب والرسوم. ٧

انخفاض االنتاج. ٨

تردي النوعية. ٩

ارتفاع الت�لفة. ١٠

- الحوادث واالمن الصنا�ي
من خالل الم�� الذي نفذتھ مديرية االحصاء الصنا�ي يمكن 

تحديد بعض تلك الصعو�ات والمشاكل التي تواجھ المشروعات 

التي  الرئيسة  المش�لة  والصغ��ة ف�انت  المتوسطة  الصناعية 

تأتي بالمرتبة االولى الصناعات المتوسطة والصغ��ة هو مؤشر 

عدم انتظام تجه�� القوة الكهر�ائية حيث بلغت ال�سبة ( ٪ ٨٥٫٨) 

وللم�شأة الصغ��ة ( ( ٪٨٤٫٤ تليها من حيث االهمية في المرتبة 

الثانية عدم توفر الوقود والزيوت حيث بلغت ال�سبة للم�شأة 

المتوسطة( ( ٪٦٤٫٦ وللصغ��ة (٪٥٤٫٩)، اما الصعو�ة التي جائت 

كلــف  ارتفاع  هو  المتوسطة  للم�شأت  بال�سة  الثالثة  بالمرتبة 

االنتاج حيث بلغت (٪٥٤) و�ال�سبة للم�شات الصغ��ة كان تردي 

الوضع االم�ي يحتل المرتبة الثالثة في ال��تيب حيث بلغ( (٪٤٨٫٦

اما المشاكل التي ي�ون تأث��ها اقل ف�ان مؤشر مشاكل االتصاالت 

والمعلومات بال�سبة للم�شات المتوسطة اما الم�شات الصغ��ة 

ف�ان مؤشر صعو�ات التحويل الخار�ي.

جدول ( ٤)

الصعو�ات والمشاكل التي تواجھ الصناعات الصغ��ة 

والمتوسطة في العراق

الصعو�ات 
واملشاكل

ال�سبة املؤية ٪العدد

قلة الطلب 
ع�ى منتجات 

امل�شأت

صغ��ةمتوسطةصغ��ةمتوسطة

٣٨٣٠٤٣٣٫٦٢٩٫٢

نقص املواد 
االولية

٥٧٣٦٦٥٠٫٤٣٥٫٢

٣٧٥٠٦٣٢٫٧٤٨٫٦الوضع االم�ي

نقص الطاقة 
االنتاجية

٢٣١٢٨٢٠٫٤١٢٫٣

ضعف 
املهارات 
االدارية

٧٧٦٫٢٠٫٧

ضعف 
مهارات 
التشغيل

١١٢٤٩٫٧٢٫٣

نقص 
املعدات

٢٨١٧٩٢٤٫٨١٧٫٢

٣٩١٧٠٣٤٫٥١٦٫٣مشاآل النقل

نوعية املواد 
االولية

٣٣٢٥٠٢٩٫٢٢٤٫٠

قطع الغيار 
وخدمات 
مابعد البيع

١٩٥٥١٦٫٨٥٫٣
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االجراءات 
الب��وقراطية 

ال��ومية
٢٨٦٩٢٤٫٨٦٫٦

ارتفاع آلف 
االنتاج

٦١٤٠٦٥٤٫٠٣٩٫٠

صعو�ات 
التحويل 
والتحويل 
الخار�ي

١٢٩١٠٫٦٠٫٩

االست��ادات 
غ�� القانونية

١٤٧٧١٢٫٤٧٫٤

عدم انتظام 
تجه�� القوة 
الكهر�ائية

٩٧٨٧٩٨٥٫٨٨٤٫٤

مشاآل 
االتصاالت 
واملعلومات

٤١٧٣٫٥١٫٦

عدم انتظام 
تجه�� املاء

٤٩٣٣٤٤٣٫٦٣٢٫١

نقص ام�انية 
الخزن

١٦٦٥١٤٫٢٦٫٢

عدم توفر 
الوقود 
والزيوت

٧٣٥٧٢٦٤٫٦٥٤٫٩

اعباء نظام 
ضائب 
الدخل

٢٣٦٢٢٠٫٤٦٫٠

المصــدر// ال�هــاز المركــزي لإلحصــاء وتكنلوجيــا المعلومــات، المجموعــھ 

للعــوام ٢٠٠٠-٢٠١٠ اإلحصائيــة 

استراتيجية تنمية المشروعات الصغيرة
 مفهوم واسع 

ً
 ان «مفهوم التنمية عموما

ً
بداية إننا ندرك تماما

وشمولي» ومهما جرت محاوالت لوضعها في إطار محدد والخروج 

، ولكن يمكن 
ً
بتعريف - جامع - فإن النتيجة غ�� موفقة حتما

 
ً
 ومن��ا

ً
 تتفق ع�ى اعتبار التنمية « مدخال

ً
ان يالحظ انها جميعا

ووسيلة وأداة للتغي�� اإلجتما�ي اإلرادي الوا�ي المنظم الموجب 

والموجھ «، وإنها تتطلب اختيار اس��اتيجية مالئمة أو تخطيط 

الهدف  حيث  حقيقية،  تنمية  ت�ون  ان  لها  اريد  إذا  مناسب 

في  ال�قيقي  اإليجا�ي  التغي��  إحداث  اإلس��اتيجية  لهذه  العام 

المجتمع والذي يتم عن طريق التخ�ي عن ممارسات وسياسات 

وسلوكيــات وإتجاهــات ومستويات اداء اقتصادي وف�ي وإجتما�ي 

غ�� فعالة، وتطويرها الى األفضل واألحدث واألك�ــ� إنتاجية وكفــاءة 

وفاعلية تتفق والبعد ال�ضاري لهذا المجتمع وجدير بالذكــر انھ 

ل�ي تتحقق اإلس��اتيجية الرئيسة البد ان تغذيها او تصب فيها 

مجموعة من اإلس��اتيجيات الفرعية والتي يجب ان تعمل بش�ل 

ومتناغم. متناسق 

من هــذا المنطلق فقد أصبحت المشروعات الصغ��ة أحد أهم 
عناصر اس��اتيجيات التنمية والتطوير اإلقتصادي في معظم دول 

 
ً
 للطبيعة المرنة لهذه المشروعات االك�ــ� استعدادا

ً
العالم، نظرا

للتواؤم مع الوضع العالمي ال�ديد الذي يتطلب سرعة اإلستجابة 

لمتطلبات السوق والتطور المواكب ل�ركة العرض والطلب و�اتت 

اك�ــ� بكث�� من المشروعات  البقاء  في  فرصة هذه المشروعات 

الكب��ة والمؤسسات ذات الهياكل ال�خمة قليلة المرونة أمام 

 فإن اس��اتيجية تنمية 
ً
متغ��ات السوق ومن هذا المنطلق أيضا

المشروعات الصغ��ة تع�ي أول ما تع�ي وضع خطة وطنية لدعم 

وت��يع ورعاية هذه المشروعات، بحيث تت�� بها األهــداف 

وتتحدد بموجبها اآلليات واألدوات واإلجراءات الالزمة لتنفيذ هذه 

 مع اس��اتيجية 
ً
الخطة ضمن جدول زم�ي وا�� وذلك ان��اما

التنمية من جهة وام�انية المشاركــة والت�سيق فيما ب�ن األطراف 

المعنية في الدولة من جهة اخرى وعليھ فإن تحقيق اس��اتيجية 

تنمية المشروعات الصغ��ة �ع�ي جملة من السياسات المت�املة 

في المجاالت المختلفة سواء.

في مجال سياسة التشر�ع والتنظيم• 

في مجال سياسة التمويل• 

في مجال سياسة الدعم الف�ي• 

اساليب دعم المشار�ع الصغ��ة المدرة للدخل في العراق

لغرض دعم المشار�ع الصغ��ة المدرة للدخل من خالل تقديم 

القروض الميسرة وفي إطار استكمال بناء القابلية ع�ى اإلستخدام 

والعمالة في مجال برنامج العمل الالئق وتقليص ��م البطالة 

وتوسيع ثقافة التشغيل الذاتي والعمل ال�ر وت��يع المبادرات 

الفردية.

أصدرت ال��ومة العراقية قانون دعم المشار�ع الصغ��ة المدرة 

للدخل وهو تمويل المشار�ع الصغ��ة التي ال يزيد عدد العامل�ن 
فيها عن (١٠) ا�خاص ع�ى ان المبلغ ال يزيد ع�ى (٢٠) مليون 

المشروعات  تطوير  لغرض  يمنح  فائدة  و�دون  عرا�ي  دينار 
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الصغ��ة من خالل تقديم اعمال مهنية للمبدع�ن ممن لديهم 
( صندوق  �سم�  تأسيس صندوق  تم  فقد  لذا  متطورة  أف�ار 

دعم المشار�ع الصغ��ة المدرة للدخل) في وزارة العمل والشؤون 

االجتماعية.

- االستنتاجات
.١ عدم وجود تعريــف دقيق وشامل للمشروعات الصغ��ة يمكن 

اعتماده والعمل بموجبھ.

.٢ ان المشروعات الصغ��ة تش�ل ما نس�تھ ( ٪٩٥) من إجمالي 

المتوسطة  المشروعات  أما  العراق  في  الصناعية  المشروعات 

تش�ل ما نس�تھ.

(٪٠٫٥). ٣ ان نسبة العامل�ن في المشروعات الصغ��ة ش�ل حوالي 

(٪١٦) من إجمالي العامل�ن في القطاع الصنا�ي لسنة ٢٠١٠ في 

العراق لذلك البد من توسيع هذه الصناعات ل�ي تستوعب عدد 

اآ�� من الشباب العاطل�ن ع�ى العمل والذين لديهم الرغبة في 

العمل أما المشروعات المتوسطة ف�انت نسبة العامل�ن فيها (. 

٠٫٤٪ )

في  والمتوسطة  الصغ��ة  الصناعية  الم�شأت  دور  تراجع   ٤.

توظيف االيدي العاملة بعد عام ٢٠٠٣ و�عود س�ب ال��اجع الى 

تردي  بس�ب  الف��ة  تلك  في  الصناعية  الم�شأت  انخفاظ عدد 

الوضع االم�ي وعدم توفر مستلزمات االنتاج وزيادة است��اد السلع 

 مما ادى الى اغالق 
ً
والتي اصبحت تنافس السلع المصنعة محليا

الكث�� من المصانع و��ــرة اغلب المستثمرين وا��اب المعامل 

الى ال�ول المجاورة لتشغيل اموالهم بمشار�ع مر�حة.

.٥ لوحظ ان عدد الم�شآت الصناعية الصغ��ة قد تراجعت خالل 

قيد الدراسة و�عزى ذلك الى تهالك الب�ية التحتية بس�ب ال�روب 

و�األخص  العرا�ي  اإلقتصاد  ع�ى  آثار  من  اإلحتالل  خلفھ  وما 

الصنا�ي. القطاع 

.٦ ان قيمة اإلنتاج قد تراجعت بعد أحداث ٢٠٠٣ و�عزى س�ب 

ذلك الى ان القطاع الصنا�ي ابتليھ ب��آة ثقيلة من المشكالت 

اإلقتصادية.

.٧ ان المشروعات الصناعية الصغ��ة تساهم بحوالي (٪٣٤) من 

إجمالي القيمة المضافة للقطاع الصنا�ي.

.٨ إنخفاض ال�سبة المئوية لمساهمة الصناعات التحويلية في 

الناتج المح�ي اإلجمالي باألسعار الثابتة في العراق للف��ة. (٢٠١٠-

(٢٠٠٠

.٩ عدم قدرة الصناعات ع�ى النمو والتوسع وذلك بس�ب ضيق 

وجود  وعدم  الخارجية  والمنافسة  التمويل  ومشاآل  السوق 

المحلية. السلع  ل�ماية  صريحة  اقتصادية  سياسة 

.١٠ عدم اإلهتمــام بتنمية المشروعات الصغ��ة يؤدي الى تفاقم 

مش�لة البطالة و�األخص ب�ن فئة الشباب (٢٤-١٥) سنة حيث 

أصبحت هي األع�ى حيث تصل الى ٪١٨ بواقع (٪٢٧) ب�ن الشابات 

و (٪١٧) ب�ن الشباب الذآور و�ش�لون ٪٥٥ من مجموع العاطل�ن.

.١١ ال��ومة العراقية تحاول تنامي دور المشروعات الصغ��ة 

المشروعات  تلك  لدعم  قوان�ن  اصدار  خالل  من  والمتوسطة 

الصغ��ة المدرة للدخل والذي تمول بموجبھ المشار�ع الصغ��ة 

بمبلغ ال يزيد عن (٢٠) مليون دينار عرا�ي.

.١٢ نالحظ ان فرص العمل التي وفرتها م�اتب التشغيل في وزارة 

ليس  الصناعية  المشار�ع  لدعم  اإلجتماعية  والشؤون  العمل 

بالمستوى المطلوب حيث هناك فجوة كب��ة ب�ن عدد الم��ل�ن 

الراغب�ن بالعمل وعدد المشتغل�ن.

- المقترحات
في ضوء ما يتعرض لھ اإلقتصاد الوط�ي والعرا�ي من تحديات 

ومنها ظاهرة اإلغراق والتي إستفحلت بعد عام ٢٠٠٣ من أك��هــا 

 والتي أصبح لها آثار اقتصادية وإجتماعية و�هدف تجاوز كل 
ً
تأث��ا

فقد  والمتوسطة  الصغ��ة  المشروعات  تواجھ  التي  التحديات 

جاءت هذه الدراسة لتسلط الضوء ع�ى واقع تلك المشروعات 

تلك  عمل  تنظم  اس��اتيجية  ولبناء  اإلنحراف  ظاهرة  ظل  في 

المشروعات من خالل تشر�عات مت�املة. فقد أوصت الدراسة 

- اآلتي: 

: - نظرا ألهميــة اإلطار التشر��ي والقانوني الذي ينظم عمل 
ً

أوال

تلك المشروعات نتم�� من مجلس النواب األخذ بالتوصيات الزام 

ال��ومة بتب�ي وتفعيل ومتابعة تطبيق القوان�ن االتية:

١ - تطبيق وفاعلية القوان�ن ذات العالقة ومنها: -

أ - قانون حماية المستهلك رقم (١) لسنة ٢٠١٠

ب- قانون حماية المنتجات العراقية رقم (١١) لسنة ٢٠١٠

جـ - قانون التعريفة الكمركية رقم (٢٢) لسنة ٢٠١٠

د -قانون المنافسة ومنع اإلحت�ار رقم (١٤) لسنة ٢٠١٠

المتوسطة  للمشروعات  عرا�ي  قانون  إقرار  ع�ى  العمل   -٢

والصغ��ة ع�ى أن يتضمن القانون تأسيس هيئة عراقية لرعاية 

هذه المشروعات اسوة بما معمول بھ في الدول المتقدمة و�عض 

الدول النامية وذلك ألهميــة تلك المشروعات في ال�د من ظاهرة 

 عن أهميتها في رفع الناتج المح�ي اإلجمالي.
ً

البطالة فضال
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المالية  الموازنة  ضمن  المشروعات  لتلك  دعم  تخصيص   ٣-

العامة.

-٤تقديم ال�وافز للصناعة الوطنية كتفعيــل اإلقراض وتخفيض 

ال�لف و�خاصة للمشروعات الصغ��ة والمتوسطة وكذلك تطوير 

الب�� التحتية وتخفيض آلف الطاقة واسعار الكهر�اء التي تزيد 

الت�لفة ع�ى الصنا�ي ليأخذ هذا القطاع دوره الريادي لزيادة 

مساهمتھ في الناتج المح�ي اإلجمالي كــونھ ��ر الزاوية في التنمية 

واإلجتماعية. اإلقتصادية 

- :
ً
ثانيا

 أمام تطبيق القوان�ن 
ً
١ تذليل كافــة العقبات التي تقف عائقا

النواب. مجلس  قبل  من  ترفع  والتي  والتشر�عات 

الصناعية  المشار�ع  تأهيل  إلعادة  صناعية  مبادرة  إطالق   ٢

المتوقفة وفق معاي�� محددة تدخل فيها التكنولوجيا ال�ديثة.

أ��اب  من  للمق��ض  الديون  إلطفاء  معينة  آلية  إيجاد   ٣

اإلنتاج. ع�ى  حثهم  بهدف  والمتوسطة  الصغ��ة  المشروعات 

للتخفيف  الوطنية  اإلس��اتيجية  تطبيق  في  اإلسراع  ضرورة   ٤

من حدة الفقر من خالل وضع برنامج اقراض لألنشطة المدرة 

للدخل وإنشاء أو تفعيل المراكز ال�رفية والتدريب ع�ى مهن مدرة 

للدخل في كافــة الوزارات.

- :
ً
ثالثا

١ ضرورة اإلهتمــام بهذا النوع من المشروعات إلنها باإلضافة 

لتوف��ها فرص ف�ي تعمل ع�ى زيادة القيمة المضافة لإلقتصاد 

عملية  يدفع  ما  وهو  اإلنتاجية  زيادة  ع�ى  تساعد  إلنها  العرا�ي 

لألمام اإلقتصادية  التنمية 

وخارج  داخل  منتجاتنا  لت��يع  الوطنية  المعارض  إقامة   ٢-

الدعم  والمتوسطة  الصغ��ة  المشروعات  منح  مع  العراق 

منتجاتها. بعرض  للمشاركــة  المناسب 

المواصفات  تطبيق  ع�ى  المشروعات  تلك  حث  ضرورة   ٣

القياسية العراقية وضرورة اعتمادها ع�ى معاي�� التص�يع ال�يد 

الوطنية. للمنتجات  اآليزو  شهادات  ع�ى  وال�صول 

للمستثمرين  الالزم  التمويل  بتوف��  الصنا�ي  المصرف  قيام   ٤

الصناعي�ن بقروض ميسرة إلغراض التأسيس والتطوير والتوسع 

من خالل اعتماد اسعار فائدة منخفضة وتحديد ف��ة التسديد 

الممنوحة. للقروض 

٥ بناء اس��اتيجية وطنية لإلرتقاء بهذه المشروعات بما يؤمن 

في  الوطنية  المنتجات  تنافسية  ورفع  عالية  وجودة  انتاجية 

ع��  التسويق  ت��يع  خالل  من  والعالمية  المحلية  األسواق 

األن��نيت، من خالل انشاء موقع خاص بالمشروعات الصغ��ة 

بالمشروعات  للتعريف  األلك��ونية  الشبكة  ع�ى  ومنتجاتها 

منتجاتها. وطبيعة  ونشاطاتها  الوطنية  الصغ��ة 

-٦ العمل من أجل تعزيز مقومات تقديم المساعدات اإلدارية 

والفنية للمبادرين وأ��اب المشار�ع الصغ��ة أي دعم مؤسسات 

مؤسسات  أداء  وتحس�ن  القدرات  وتطوير  التدريب  ومراكــز 

اإلقراض بش�ل أفضل مع إحتياجات المق��ض�ن من أ��اب 

المشار�ع الصغ��ة وإيجاد برامج متخصصة لتقديم اإلستشارات 

المبادرين. لهؤالء 

والهيئات  المنظمات  ب�ن  واإلتصال  ال��ابط  من  نوع  إيجاد   ٧

المسئولة عن تنمية المشروعات الصغ��ة والمتوسطة في األقطار 

العر�ية بهدف توحيد تعريف مفهوم هذه المشروعات وتوصيفها 

وضرورة تطوير وتحديث أساليب العمل لتحقيق افضل مردود 

تنمية  مجاالت  في  األعضاء  ب�ن  الخ��ات  وتبادل  اقتصادي 

والمتوسطة. الصغ��ة  المشروعات 

٨ ت��يع ثقافة المبادرة والعمل ال�رفي المجتمع لتشمل جميع 

 
ً
أف�ارا يمل�ون  والذين  الخاصة  إقامة مشروعاتهم  في  الراغب�ن 

وإم�انيات تؤهلهــم ليصبحوا أ��اب مشار�ع.

٩ ضرورة استحداث هيئة تضم جهات رسمية ( وزارات) وشبھ 
رسمية ( مؤسسات إقراض) ومؤسسات القطاع الخاص كالبنوك، 

ومنظمات شبھ رسمية ( الغرف التجارية -الصناعية-اإلتحادات) 

الصغ��ة)  المشار�ع  دعم  هيئة   ) الهيئة  هذه  تتحمـــــــل  بحيث 

مسؤولية وضع س��اتيجية خاصة بهذا القطاع.

- المصادر
عبــد الرحمــن �ســري. تنميــة الصناعــات الصغ�ــ�ة والمتوســطة . ١

ومشكالت تمويلها. الدار ال�امعية للطباعة وال�شر والتوز�ع. 

اإلسكندرية. ١٩٩٦.

وليــد زكريــا صيــام. فــرص نجــاح المشــار�ع الصغ�ــ�ة فــي ظــل . ٢

العولمــة. مجلــة افــاق اقتصاديــة العــدد ١٠٠ ســنة ٢٠٠٤.

والمتوســطة . ٣ الصغ�ــ�ة  المشــروعات  دور  الســهالوي.  خالــد 
فــي خلــق فــرص عمــل جيــدة. دراســة قياســية. مجلــة التعــاون 

االقتصــادي فــي الخليــج العر�ــي. العــدد ٩٤ ســنة ٢٠٠٤.

محمــد الهــواري. تقيــم الوضــع الراهــن للصناعــات الصغ�ــ�ة . ٤

والمتوسطة ومستقبلها ورقة عمل مقدمة الى الملتقى العر�ي 

الثالــث للصناعــات الصغ�ــ�ة والمتوســطة مســقط ٢٠٠٤.

لمعال�ــة . ٥ حلــول  م،  الرا��ــي ٢٠٠٨  عبــد  إبراهيــم محمــود 

مش�لة البطالة، اإلسكندرية، المكتب ال�ام�ي ال�ديث،ص 

.٤
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التوجهــات . ٦ الصغ�ــ�ة  الصناعــات  مشــعل،  فائــق  قــدوري، 

األول، جامعــة  العلمــي  المؤتمــر  التطويــر،  وآفــاق  التنمويــة 

٢٠٠٩ تكريت،العــراق، 

الصغ�ــ�ة . ٧ الصناعيــة  مراد،المشــروعات  فالــ�  مــراد، 

والمتوســطة ودورهــا فــي معال�ــة البطالــة فــي العــراق، رســالة 

.٢٠٠٨ ماجســت��،بغداد، 

تنميــة . ٨ فــي  اإلنتاجيــة  إدر�ــس، دور حاضنــات  هــالل  مجيــد، 

ابريــل،  متطلبــات  الدولــي،  الملتقــى  الصغ�ــ�ة،  المؤسســات 
٢٠٠٦ _ تأهيــل المؤسســات الصغ�ــ�ة والمتوســطة فــي الــدول 

العر�يــة، ال�زائــر، ١٧.

بــد الديــن عبــد الرحيــم. االليــات تمويــل مشــار�ع الصناعــات . ٩

الصغ�ــ�ة والمتوســطة ورقــة عمــل مقدمــة الــى الملتقــى العر�ــي 

الثالــث للصناعــات الصغ�ــ�ة والمتوســطة. مســقط ٢٠٠٦

ال�هــاز المركــزي لإلحصــاء وتكنلوجيــا المعلومــات، المجموعــھ . ١٠

اإلحصائيــة للعوام ٢٠٠٠-٢٠١٠.

د. ال�وهري، وهري،عبد الهادي،د.عبد ال�واد،احمد رفعت، . ١١

اإلجتماعية،  التنمية  في  دراسات  المنعم،  عبدى  بدر،  د. 

المكتب ال�ام�ي ال�ديث مصر:٢٠٠١

Abstract

The small and medium-sized industrial
projects from sectors of interest large as
they have in the rotation and found those
economies، the inability of large industrial
projectsintheeconomicdevelopmentandthe
inability to provide jobs for the unemployed
and their need for large investments as well
as the international competitiveness factor
on the one hand reduce the cost is now one
of the motives which called for resorting to
small and medium enterprises as embodied
an essential degree of importance in their
ability to generate jobs substantial rates low
capital cost and thus contribute to tackling
unemployment experienced by the majority
of the underdeveloped countries، especially
among young people is a problem، as have

the ability to cope with the demand for goods
variables compared with large industrial
projects، has proven its ability to develop the
productive and administrative Art and the
need to modest elements of infrastructure
and that are consistent with the nature and
conditions of the economies of developing
countries. through the influx of tourists from
within the country and outside.
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المقدمة

 
ً
حظيت حرية التعبير عن الرأي باهتمام عالمي وإقليمي تمثل بداية

في بلورة وصياغة هذه الحرية وتأكيد كفالتها في معظم الدساتير في 

العالم، فاتجهت الدول كافة على اختالف اتجاهاتها، وبغض النظر 

عن نظام الحكم فيها إلى تضمينها في دساتيرها الوطنية، بالرغم من 

 لتباين 
ً
اختالف تلك الدساتيـر بأنواعها في معالجتها لهذه الحرية تبعا

الظروف السياسية واإلقتصادية واإلجتماعية التي وضعت في ظلها، 

 لتباين األيدلوجيات والمذاهب الفكرية التي آمنت بها، فقامت 
ً
وتبعا

مرتكزة عليها، وال تكاد دساتير العالم الحديثة تخلو من هذا الحرية، 

بعدها ركيزة من ركائز نظام الدولة التي يقاس بها مدى ديموقراطيتها 

أو حتى مدى شرعيتها)1(.

 تطّور ُحرية التعبير عن الرأي

  في ظل المتغيّرات السياسية

 في العراق بعد عام 2003
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ــارة إلــــى أن الـــتـــطـــّور عــ�ــى صــعــيــد تـــدويـــن وتــضــمــ�ــن  ــ ــ وال بـــد مـــن اإلشـ

وكــفــالــة حــريــة التعب�� عــن الــــرأي لــم يـــؤِد إلـــى إحــــراز تــقــدم ملموس 

بالدرجة المرغوب فيھ ع�ى الصعيد العم�ي ال سيما في دول العالم 

الثالث، و�التحديد في الدول العر�ية، إذ يالحظ تصاعد اإلنتهاكات 

الخط��ة ل�رية التعب�� عن الرأي، وما يصاحب ذلك من أثر سل�ي 

فــي اإلســتــقــرار الــســيــا��ــي واإلقـــتـــصـــادي واإلجــتــمــا�ــي والــثــقــافــي، ومــا 

�همنا من هذه الدول العر�ية هو العراق، فلقد مرت حرية التعب�� 

عـــن الـــــرأي بــتــطــوٍر وا�ــــ� عــ�ــى عــ�ــى كــافــة الــمــســتــويــات السياسية 

 عــن الـــواقـــع الــمــلــمــوس الـــذي شــهــدتــھ الساحة 
ً
والــقــانــونــيــة، فــضــال

العراقية من بروز وا�� الستعمال هذه ال�رية بعد سقوط نظام 

صـــــدام حــســ�ــن عــــام ٢٠٠٣، ذلــــك الــنــظــام الـــــذي قــمــع هــــذا الــ�ــق 

األسا��ي من حقوق اإلنسان وُحرياتھ األساسية.

وعليھ، عند استعراض التاريخ الدستوري لهذا النوع من الُ�ريات 

الحظ أن الدسات�� العراقية مرت بمرحلت�ن مفصليت�ن 
ُ
األساسية؛ ن

فـــي ظـــل الــمــتــغــ�ــ�ات الــســيــاســيــة الــتــي حــصــلــت فـــي الـــعـــراق بــعــد عــام 

٢٠٠٣، إذ تتمثل المرحلة األولى بمرحلة الدسات�� التي ُس�ت قبل 

٩/نــيــســان/٢٠٠٣، وهــو تاريخ سقوط نظام صــدام حس�ن ع�ى يد 

قوات الواليات المتحدة األم��كية، وتمتد هذه المرحلة من العهد 

المل�ي الذي صدر فيھ دستور وحيد هو القانون األسا��ي العرا�ي 

لعام ١٩٢٥، حت� العهد ال�مهوري الذي شهد صدور عدة دسات�� 

وجــمــيــعــهــا مـــؤقـــتـــة، ابــــتــــدأت بـــدســـتـــور عــــام ١٩٥٨، حــتــ� مــشــروع 

دستور عام ١٩٩١.

ــيــــســــان/٢٠٠٣ حــتــ� عــام  أمــــا الــمــرحــلــة األخـــــرى فــ�ــي تــبــدأ بــعــد ٩/نــ

٢٠٠٥ إذ ُســـن فــيــهــا دســتــوريــن أحــدهــمــا مــؤقــت هـــو (قـــانـــون إدارة 
الدولة للمرحلة اإلنتقالية لعام ٢٠٠٤)، واآلخر دائمي هو (دستور 

 
ً
جــمــهــوريــة الـــعـــراق لـــعـــام ٢٠٠٥)، إذ شــهــد الـــعـــراق فــيــهــا انــفــراجــا

 في تفعيل ال�قوق وال�ريات األساسية بعامة ال 
ً
 وملموسا

ً
وا��ا

سيما حريتِھ في التعب�� عن رأيــِھ بــصــورٍة حــرٍة ومختارة بعيدة عن 

سطوة ال�اكم أو السلطة، و�الرغم مــن القيود التي لوحظت في 

تلك المرحلة ال سيما أوامــر سلطة اإلئتالف المؤقتة الــصــادرة في 

 ع�ى هــذا الــمــوضــوع ارتأينا 
ً
عــامــي ٢٠٠٣ و٢٠٠٤، ولــلــوقــوف جليا

تقسيم البحث إلــى مبحث�ن �سبقهما مبحث تمهيدي، ذلــك ع�ى 

النحو اآلتي: -

مبحث تمهيدي: - مفهوم حرية التعب�� عن الرأي

المبحث األول: - حرية التعب�� عن الـرأي قبل ٩/نيسان/٢٠٠٣

المبحث الثاني: - حرية التعب�� عن الرأي بعـد ٩/نيسان/٢٠٠٣

مبحث تمهيدي
مفهوم حرية التعبير عن الرأي

عد حرية الرأي من ال�ريات وال�قوق الذهنية األساسية، إذ إ�ها 
ُ
ت

تف�� المجال للفرد لت�وين آرائِھ الخاصة في كل ما يتعلق بالوقا�ع 

 أ�ها 
ّ

واألحداث، و�ي ضرورية إلحساس اإلنسان بمع�� وجودِه، إال

حرية �ع���ها النقص ما لم تق��ن بحريٍة أخرى �ي حرية التعب��(٢).

ال�امعة المستنصرية

م. د. مالك من�سي صالح الُحسيني
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ــــرأي مـــن مــجــتــمــع آلخـــر ومــن  ويــخــتــلــف مــفــهــوم حــريــة الــتــعــبــ�ــ� عـــن الـ
زمن آلخــر، وهــذا بال شك �عود إلى اختالف الفلسفات السياسية 

واالجتماعية والدي�ية في كل مجتمع وكل زمان(٣).

و�ــغــيــة الـــوقـــوف بــشــ�ــٍل وا�ــــ� عــ�ــى ذلـــك الــمــفــهــوم أرتــأيــنــا تقسيم 

ذلك المبحث ع�ى مطلب�ن ع�ى النحو اآلتي: -

:- تعريف حرية التعبير عن الرأي
ً
أوال

فــي الــواقــع هــنــاك عــدة تــعــاريــف تــنــاولــت تلك الــ�ــريــة، ويمكن إيــراد 

بعض تلك التعاريف ع�ى النحو اآلتي: -

ــــھ وأفـــ�ـــاره،بـــأي . ١ ((أن يــتــمــكــن كـــل إنـــســـان مـــن الــتــعــبــ�ــ� عـــن آرائـ

وســيــلــة مــن الــوســائــل، كـــأن يــ�ــون ذلـــك بــالــقــول أو بــالــرســائــل 

أو بــوســائــل ال�شر المختلفة، كال��يد أو الــ�ــ�ق أو اإلذاعــــة أو 

المسرح أو السينما أو التلفزيون أو ال��ف))(٤).

((الــتــعــبــ�ــ� عــن األفــ�ــار واآلراء عــن طــريــق الــكــالم أو الــكــتــابــة أو . ٢

عــمــل فــ�ــي، مـــن دون رقـــابـــة أو قــيــود حــ�ــومــيــة، بــشــرط أن ال 

 
ً
يمثل طريقة و مضمون األف�ار أو اآلراء ما يمكن اعتباره خرقا

لــقــوانــ�ــن وأعــــراف الــدولــة أو المجموعة الــتــي سمحت بحرية 

التعب��))(٥).

٣. ويــمــكــن تــعــريــف تــلــك الــ�ــريــة عــ�ــى إ�ــهــا ((مــكــنــة الــفــرد ع�ى . ٣

 ل�قوق وحريات 
ً
إظهار األف�ار واآلراء، من دون قيد استنادا

اإلنـــســـان الطبيعية «الــفــطــريــة» والــواجــبــة فــي نــفــس الــوقــت، 
 الــــدســــتــــور 

ّ
ــــل وال يــــحــــّدهــــا حـــــد إال ــائـ ــ ــــوسـ وتــــــمــــــارس بــــ�ــــافــــة الـ

واالعتبارات العامة كـ النظام العام واآلداب العامة والسالمة 

العامة أو السكينة العامة - الدين..... إل�))، وعليِھ فأن للفرد 

حرية فطرية أو طبيعية �ي حرية التعب�� والتي ال يحق ألحد 

، أو التي 
ً
أن يمنعها أو يقيدها بقيود غ�� القيود المقررة قانونا

أرادها المجتمع باعتبارها من الدين أو األعراف أو النظام أو 

اآلداب أو العتبارات أخرى...

عــ�ــى هــــذا األســـــاس نــفــهــم إن لــ�ــريــة الــتــعــبــ�ــ� وســـائـــل عــــدة يــتــم من 

خاللها التعب�� ع�هاو�ي: -

ــــالم . ١ ــ ــــأي وســــيــــلــــة مـــــن وســـــائـــــل اإلعـ ــ ــكـــــالم أو الـــــقـــــول بـ حــــريــــة الـــ

المسموعة أو المرئية، كــأن ت�ون بــاإلذاعــة أو التلفزيون أو 

عن طريق السينما أو المسرح أو المو�ايل أو عن طريق جهاز 

الستااليت...، أو حت� حرية التعب�� أو الكالم أو القول بالتجمع 

أو التظاهر السلمي(٦).

حرية الرسائل بأي وسيلة من وسائل االتصال كال��يد العادي . ٢

أو ال��ق أو الفاكس، أو بــأي تقنية حديثة أخــرى كاإليميل أو 

.....DHLال��يد السر�ع

حرية الكتابة و نقل المعلومات و الوصول إليها أو نشرها أو . ٣

طبعها بأي وسيلة كانت، كإن ت�ون بال��ف أو ال�رائد أو 

المجالت أو الكتب أو شبكة اإلن��نت...

وتتطلب حرية التعبير العناصر اآلتية حتى تقوم على الوجه 
األمثل: -

أن ي�ون المواطنون مستقلون عن ال��ومة أو السلطة بقدر . ١

المستطاع، أي أن ي�ون هناك ميادين ت��كها ال��ومة للفرد 

 عن ذلك ال 
ً
دون أن تستطيع السلطة المساس �ها(٧)، فضال

 
ّ

بد من انحسار ال�صانة عن أي فرد في المجتمع، بمع�� أال

 أو 
ً
 عالما

ً
 أو مح�وما

ً
ي�ون ألحد فيھ -أيما كانت صفتِھ حاكما

 
ً
- حصانة أو عصمة، فليس الــصــواب أو الخطأ حكرا

ً
جــاهــال

ع�ى فرد دون غ��ه أو جماعة دون غ��ها، و�ي نتيجة منطقية 

لأليمان بالعقل الذي قد يصيب وقد يخطئ (٨).

 عن حرية التعب�� عن الرأي؛ مالم . ٢
ً
كما ال يمكن ال�ديث بداهة

توجد بيئة ديمقراطية، تزدهر بال�ريات األساسية العامة، 

وتــصــون حــقــوق اإلنـــســـان، وتــطــبــق الــقــانــون عــ�ــى الــ�ــمــيــع، في 

ظــل قضاء عـــادل، ونــظــام تشر��ي منتخب ب��اهة، وتعددية 

وا��ة وشفافية صريحة، وفصل ب�ن السلطات(٩).

:- مدى أهمية حرية التعبير عن الرأي
ً
ثانيا

 
ّ

ال شك إن ال�ركات الفكرية الك��ى التي شهدها التأريخ ليست إال

وليدة ممارسة حرية التعب�� عن الــرأي، ف�ي تعد واحــدة من أهم 

الــ�ــريــات األســاســيــة الــتــي تــعــود ع�ى المجتمع بــأســره بالعديد من 

الفوائد النفعية ليس ع�ى المستوى ال�خ��ي فحسب؛ بل ع�ى 

المستويات كافة، ذلك أل�ها تن�� الطريق لمعرفة مدى تطبيقها في 

المجتمع دون أي ضغط داخــ�ــي أو خــار�ــي، ومــن ثــم معرفة حرية 

المجتمع ومــصــداقــيــتــھ(١٠)، ويــمــكــن تلمس تــلــك األهــمــيــة أو تلك 

الفوائد بالنحو اآلتي:ـ 

ــامــــة رئـــيـــســـة ألي مــجــتــمــع  ـــــرأي دعــ ــ 1- حـــريـــة الــتــعــبــيــر عــــن الـ
ديمقراطي

 لتشغيل أو تفعيل الديموقراطية 
ً
ذلك أل�ها تعد في وقت واحد شرطا

 لتحقيق الـــذات فــي مجتمع يح��م الــكــرامــة وال�قوق 
ً
 فــرديــا

ً
وحــقــا

 
ً
اإلنسانية، إذ ال يمكن قيام ديموقراطية إذا لم ي�ون الناس أحرارا

في أن يقولوا ما يريدون(١١).

وتتج�ى هـــذه األهــمــيــة فــي الــمــحــاكــم والــمــحــافــل الــدولــيــة العالمية، 

فـــقـــد اعـــتـــمـــدت الــ�ــمــعــيــة الـــعـــامـــة لـــألمـــم الـــمـــتـــحـــدة فــــي أول دورة 

انعقاد لها في عام ١٩٤٦ القرار رقم ٥٩ (١)، والذي �ش�� الى ال�ق 

فــي حــريــة الــتــعــبــ�ــ� بــمــعــنــاه الـــواســـع كــــــ ((واحـــــد مــن حــقــوق اإلنــســان 

األساسية... هو المعيار الذي تقاس بھ جميع ال�ريات التي تكرس 
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األمم المتحدة جهودها ل�مايتها))(١٢)، و قد كررت ل�نة حقوق 

اإلنـــســـان الــتــابــعــة لــألمــم الــمــتــحــدة هـــذه الــفــكــرة �ــهــذه األهــمــيــة من 

خالل اإلعالن بأن: ((ال�ق في حرية التعب�� ذو أهمية عظم� في أي 
مجتمع ديموقراطي))(١٣)، وكان لذلك أصداءُه في محاكم حقوق 
اإلنــســان حــول الــعــالــم، فلقد أكـــدت المحكمة األورو�ـــيـــة ل�قوق 

اإلنسان بقولها: (( تش�ل حرية التعب�� واحدة من األسس الرئيسة 

لمجتمع ديموقراطي، و�ــي واحــدة من الشروط األساسية لتقدم 

كل فرد ولتطّورِه...))(١٤).

٢- حرية التعب�� عن الرأي وسيلة للتقدم
 فـــي حــيــاة اإلنـــســـان إنــمــا هـــو ثــمــرة تلك 

ً
 أو صــغــ�ــ�ا

ً
فــ�ــل تــقــدم كــبــ�ــ�ا

ــــرأي بـــ�ـــن أفـــــراد  ــالـ ــ الــــ�ــــريــــة، فـــعـــمـــران األرض يـــقـــتـــ��ـــي الـــــتـــــداول بـ

ال�ماعة اإلنسانية ع�ى اختالف مستويا�ها ومجتمعا�ها، فما كان 

 في وقت من األوقات، وإنما هو عمل 
ً
 و�خصيا

ً
 فرديا

ً
التقدم عمال

جما�ي(١٥)، ف�ي خ�� وسيلة للتعرف ع�ى رغبات األفراد، فطالما 

أن اآلراء تــتــبــادل و�ــعــ�ــ� عــ�ــهــا بــحــريــة تــامــة عــنــدهــا يــمــكــن أن تش�ل 

 لديھ اإلم�انية في مراقبة ال��ومة من 
ً
 عاما

ً
من مجموع اآلراء رأيــا

خالل ال�صول ع�ى ال�قائق بشأن القضايا العامة(١٦).

٣- حرية التعب�� عــن الـــرأي فــي المجال السيا��ي أداه ألصــالح 
ال�كم

مظهر هذه األهمية في المجال السيا��ي، ألن الرأي في هذه ال�الة 

 إلــــى الــســلــطــة الـــعـــامـــة عــ�ــى ٌعـــدهـــا أداة الــمــجــتــمــع في 
ً
يـــ�ـــون مـــوجـــهـــا

تحقيق آمــالــھ وأهـــدافـــھ، فــالــ�ــكــم الــصــالــ� يــفــرض قــيــام السلطة 

ع�ى تحقيق رغبات المواطن�ن في اختيار أسلوب ال�كم المتبع، 

ورغبا�هم في تحقيق األمــن والسعادة والتقدم في المجاالت كافة، 

والسلطة التستطيع الــقــيــام �ــهــذه المهمة دون اإلفــســاح لهم بإن 

يمارسوا حقهم في حرية التعب�� عن الرأي(١٧).

٤- حرية التعب�� عن الرأي وسيلة رقابة الشعب ع�ى ح�امِھ
 فــــي رقــــابــــة الـــشـــعـــب عــ�ــى 

ً
 هــــامــــا

ً
ــــؤدي دورا كـــمـــا أن حـــريـــة الــتــعــبــ�ــ� تــ

حــ�ــامــِھ؛ فــ�ــي الــتــي �ــهــا يتس�� للمح�وم�ن اإلخـــبـــار والــتــعــلــيــق ع�ى 

تصرفات المسؤول�ن، وهــذا الــنــوع مــن الــرقــابــة يكفل للمواطن�ن 

ســالمــة تــصــرفــات حــ�ــامــهــم، أل�ــهــم ســيــ�ــاشــفــو�ــهــم بــ�ــل ســــوءه من 

ســوءا�ــهــم، وفــي ذلــك تــضــار ع�ى مستقبلهم السيا��ي فيضطرون 

 عن ذلك إنھ من دون هذه 
ً
لإلمتثال للنظام والقانون(١٨)، فضال

ال�رية ينعدم التواصل ب�ن ال�اكم والمح�وم، فال �عرف ال�اكم 

احــتــيــاجــات الــمــحــ�ــوم، ويــصــاب الــمــحــ�ــوم بــاإلحــبــاط والــالمــبــاالة، 

وينعدم دورِه في المشاركة اإليجابية في بناء المجتمع وتطويره ع�ى 

مختلف المجاالت(١٩).

٥- حرية التعب�� عن الرأي وسيلة لرد الطغيان ومقاومة الظلم

فللشعب أن يقدر تصرفات ح�امھ، فإذا كانت ��يحة أجازها، 

وإن كانت باطلة حملهم ع�ى الــعــدول ع�ها بما هــو مــشــروع لــھ من 

مقاومة الطغيان من جانب ال��ام لخروجهم ع�ى مبدأ تنصي�هم 

لــلــســلــطــة، إذ الــ�ــ�مــوا عــنــد تــولــيــهــم إيـــاهـــا بــاحــ�ــ�ام حــقــوق وحــريــات 

ــــواجـــــب بــمــعــ�ــ� حــــق هــــوالء  ــ�ـــن، وخــــروجــــهــــم عـــ�ـــى هـــــذا الـ ــنـ الـــمـــواطـ

 للظلم 
ً
المواطن�ن في مقاومتهم واس��داد السلطة من أيد�هم دفعا

الذي أنزلوه �هم(٢٠)، إذ أن العدالة تستلزم أن ي�ون من حق كل 

 مــن الضغط 
ً
فــرد ال�د األدنـــى مــن حريتھ فــي التعب��، وال بــد أيــضــا

ع�ى كــل مــن يحتكر هــذا الــ�ــق لمنعھ مــن تجريد الــفــرد مــنــھ، وأن 

وظيفة القانون هنا �ي منع مثل هذه الصدامات(٢١).

المبحث األول
حرية التعبير عن الرأي قبل ٩/نيسان/2003

شهد تاريخ العراق السيا��ي قبل ذلك التاريخ تطّورات دستورية 

عـــديـــدة ومــتــبــايــنــة أنــعــكــســت بــشــ�ــل وا�ـــــ� ومـــؤثـــر عــ�ــى مـــا عــرفــتــُھ 

الــبــالد مــن صـــدور عــدة دســاتــ�ــ�، ســـواء تلك الــتــي صـــدرت فــي العهد 

المل�ي أو مــا صــدر م�ها فــي العهد ال�مهوري، وقــد تضمنت أغلب 

 تكفل ال�ماية ل�رية التعب�� عــن الـــرأي، 
ً
هــذه الدسات�� نصوصا

لكن مع وفرة تلك النصوص، يالحظ إ�ها تعرضت إلى العديد من 

الخروقات والتقييدات، من ذلك تقييد تلك ال�رية بالعديد من 

القوان�ن والمراسيم التي تنظم تلك ال�رية كقوان�ن أو مراسيم 

المطبوعات أو المظاهرات أو اإلجتماعات أو قوان�ن العقو�ات.... 

 عــ�ــى تــلــك الـــدســـاتـــ�ـــ� ســــوف نـــقـــوم بتقسيم 
ً
ــلـــوقـــوف جــلــيــا إلـــــ�، ولـ

المبحث إلى مطلب�ن، وع�ى النحو اآلتي: -

المطلب األول
حرية التعبير عن الرأي في العهد الملكي

ُسن في مرحلة العهد المل�ي لتاريخ العراق ال�ديث دستور واحد 
فــقــط، هــو الــقــانــون األســا��ــي الــعــرا�ــي، الـــذي كــان �سبقُھ القانون 

األســـا��ـــي الــعــثــمــانــي الـــصـــادر بــتــاريــخ ١٨٧٦/١٢/٢٤، والـــــذي �عد 

أول وثــيــقــة دســـتـــوريـــة وضـــعـــت خــــالل خـــضـــوع الــــعــــراق لــلــســيــطــرة 

العثمانية(٢٢)، كما ُ�عد هــذا القانون من القوان�ن التي وضعت 

وفــق األســس و المفاهيم ال�ديثة للدسات�� وقــد جــاء بذكر حرية 

التعب�� عن الرأي في (م١٢) منھ التي قضت بأن ت�ون المطبوعات 

مطلقة(٢٣)، بالرغم من خضوعها لقانون المطبوعات العثماني 

الصادر عام ١٩٠٩.

و�ــالــرجــوع إلــى القانون األســا��ــي العرا�ي لعام ١٩٢٥، فلقد صدر 

هذا القانون بتاريخ ١٩٢٥/٣/٢٣، والذي �عد أول وثيقة دستورية 
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للدولة العراقية الــتــي تأسست عــام ١٩٢١، وقــد ورد فيھ حماية 

حرية التعب�� عن الرأي في (م١٢) منھ والتي كفلت حرية إبداء الرأي 

والــ�ــشــر واإلجـــتـــمـــاع..... ولــكــن ضمن حـــدود الــقــانــون، كــذلــك ركــزت 

(م١٥) ع�ى حماية الــمــراســالت الــ�ــ�يــديــة والــ�ــ�قــيــة والتلفونية، إذ 

تبقى مصونة وال يجوز مراقبتها وتوقيفها إال في األحــوال والطرائق 

التي �عي�ها القانون، وعليھ ضمنت هذه المادة للمراسالت ال��يدية 

و ال��قية و التلفونية السرية والتحرر من المراقبة والتوقيف، ولم 

 لألحوال التي يحددها القانون.
ً
�سمح بالتجاوز عليها إال وفقا

والـــمـــالحـــظ فـــي هــــذا الــــشــــأن، إنــــھ عــ�ــى الـــرغـــم مـــن كــفــالــة الــقــانــون 

ــــي لـــهـــذه الـــوســـائـــل مــــن حـــريـــة الــتــعــبــ�ــ� عــــن الــــــــرأي، إال إنـــھ  ــــا��ـ األسـ

تعرضت لبعض التقييدات، نتيجة صـــدور العديد مــن القوان�ن 

ــ�ـــن  ــهـــا، ومــــــن هــــــذه الـــقـــوانـ والــــمــــراســــيــــم الــــتــــي عــــمــــدت إلــــــى تـــقـــويـــضـ

والـــمـــراســـيـــم، قـــانـــون الــمــطــبــوعــات الــعــثــمــانــي الـــصـــادر عــــام ١٩٠٩

وتــــعــــديــــالتــــھ(٢٤)، وقــــانــــون الــمــطــبــوعــات رقــــم (٨٢) لــســنــة ١٩٣١

الـــذي �ــعــد أول قــانــون مــطــبــوعــات يــصــدره الــمــشــرع الــعــرا�ــي، وكــان 

فــيــھ كث�� مــن الــقــيــود عــ�ــى هـــذه الـــ�ـــريـــة(٢٥)، الســيــمــا فيما يتعلق 

بحرية الطباعة والــ�ــشــر(٢٦)، وقــد بقي هــذا الــقــانــون وتعديالتھ 

 في العراق حت� أل�ي بصدور قانون المطبوعات رقم (٥٧) 
ً
مطبقا

لسنة ١٩٣٣ والــذي ن�� نفس من�� القانون السابق فيما يتعلق 

بــالــشــروط الــواجــب تــوفــرهــا فيمن يــرغــب فــي إصــــدار مــطــبــوع، وقــد 

عدل هذا القانون بالقانون رقم (٣٣) لسنة ١٩٣٤.

جــديــر بــالــذكــر أن قــوانــ�ــن الــمــطــبــوعــات آنــفــة الــذكــر جــــاءت خالية 

من اإلشــارة إلى نظام الرقابة السابقة، إال أن ال��افة العراقية 

خضعت لــهــذا النظام بموجب مــرســومــاإلدارة العرفية رقــم (١٨) 

ــايـــات الـــمـــضـــرةرقـــم (٢٠)  لــســنــة ١٩٣٥ (٢٧)، وقــــانــــون مــنــع الـــدعـ

لـــســـنـــة١٩٣٨، ومـــرســـوم صــيــانــة األمــــن الــعــام وســالمــة الـــدولـــة رقــم 

(٥٦) لسنة ١٩٤٠(٢٨)، إضافة إلــى مراسيم اإلجتماعات العامة 

والــمــظــاهــرات رقـــم (٢٥) ومــرســوم المطبوعاترقم (٢٤) الــصــادرة 

 عـــن مـــرســـوم الــــطــــوارئ رقــــم (١) لسنة 
ً
عــــام ١٩٥٤(٢٩)، فـــضـــال

.(٣٠)١٩٥٦

يت�� مما تقدم، أن ما ورد في حماية لوسائل حرية التعب�� عن 

الــــرأي فــي الـــمـــواد الــمــنــصــوص عليها فــي الــقــانــون األســـا��ـــي الــعــرا�ــي 

أصبحت في حكم العدم.

المطلب الثاني
حرية التعبير عن الرأي في العهد الجمهوري

تم�� العهد ال�مهوري بصدور عــدة دسات�� تناولت حرية التعب�� 

 مــن دســتــور ١٩٥٨ حــتــ� مــشــروع دســتــور عــام 
ً
عــن الــــرأي إبـــتـــداءا

١٩٩١، إال أن جميع هــذه الدسات�� كانت مؤقتة ولــم �سن خالل 

تـــلـــك الــــمــــدة أي دســــتــــور دائــــمــــي، وتـــتـــصـــف هـــــذه الـــدســـاتـــ�ـــ� بـــوفـــرة 

نــصــوصــهــا الــضــامــنــة لــتــلــك الـــ�ـــريـــة، عــ�ــى الـــرغـــم مـــن كــ�ــ�ة الــقــيــود 

 ع�ى سوء تطبيق تلك النصوص أو إستغاللها 
ً
المحيطة �ها، فضال

بالوجھ الذي يخدم القابض�ن ع�ى السلطة ولتسليط الضوء ع�ى 

تلك الدسات��، سوف نقوم بأستعراضها ع�ى النحو اآلتي: -

: - دستور عام 1٩٥٨
ً
أوال

ُ�ــعــد هــذا الــدســتــور أول دســتــور جــمــهــوري مــؤقــت ُســن بعد إعــالن 

سقوط العهد المل�ي وقــيــام العهد ال�مهوري، وقــد صــدر بتاريخ 

١٩٥٨/٧/٢٧، و قــد كفل هــذا الــدســتــور حــريــة التعب�� عــن الــرأي 

بنص وحيد فقط، وذلك بالنص في (م١٠) ع�ى أن ( حرية اإلعتقاد 

والتعب�� مضمونة في حــدود القانون)، ومــن هــذا النص يت�� إن 

النظام السيا��ي لــم �عمل ع�ى تحديد وســائــل التعب�� مــن خالل 

تشر�عات منظمة لهذه ال�رية بل ع�ى العكس فقد مارس النظام 

إجــراءات قيدت ال��افة كوسيلة للتعب�� عن الــرأي ومنعت عن 

تأدية رسالتها وفرضت الرقابة ع�ى حرية نشر الكتاب والمطبوعات 

األخرى سواء الصادرة في العراق أو في الخارج بمرسوم المطبوعات 
 عن ذلك فأن هذا الدستور لم 

ً
رقم (٢٤) لسنة ١٩٥٤(٣١)، فضال

 إلى حق اإلجتماع، إال أن هذا لم يمنع المشرع العرا�ي 
ً
�شر إطالقا

مــن إصــــدار قــانــون اإلجــتــمــاعــات والــمــظــاهــرات الــعــامــة رقـــم (١١٥) 

لسنة ١٩٥٩(٣٢).

: - دستور عام 1٩٦٤
ً
ثانيا

صدر هذا الدستور المؤقت بتاريخ ١٩٦٤/٤/٢٩، وقد كفل حرية 

الــتــعــبــ�ــ� عـــن الـــــرأي فـــي (م٢٩) مــنــھ بــقــولــهــا ( حــريــة الـــــرأي والــبــحــث 
العلمي مكفولة ول�ل إنــســان حــق التعب�� عــن رأيــھ ونــشــره بالقول 

أو الكتابة أو التصوير أو غ�� ذلك في حدود القانون)، كذلك نصت 

(م٣٠) عــ�ــى إن ( حــريــة الــ�ــ�ــافــة والــطــبــاعــة والــ�ــشــر مــكــفــولــة في 

 عن (م٣٢) منھ التي كفلت حق اإلجتماع.
ً
حدود القانون)، فضال

لــكــن بـــالـــرغـــم مـــن هــــذه الــ�ــمــايــة لـــهـــذه الـــ�ـــريـــة، إال إن هـــنـــاك من 

الـــقـــوانـــ�ـــن مـــا قـــيـــدت هــــذه الـــ�ـــريـــة كـــقـــانـــون اإلجـــتـــمـــاعـــات الــعــامــة 

 عن القيود الــواردة 
ً
والمظاهرات رقم (١١٥) لسنة ١٩٥٩، فضال

في قانون المطبوعات رقم (٢٤) لعام ١٩٦٣(٣٣).

: - دستور عام 1٩٦٨
ً
ثالثا

بــعــد مــ�ــيء ثــــورة الــســابــع عــشــر مـــن تــمــوز ١٩٦٨ بــشــعــارات بــراقــة 

وضعت السلطة القائمة حي�ئذ هذا الدستور المؤقت بتاريخ ٢١/

أيــلــول لعام ١٩٦٨، الــذي نجد إن واضعيِھ قــد حــاولــوا إست�ساخ 

الكث�� من المواد القانونية التي وردت في الدسات�� السابقة(٣٤)، 

السيما دستور ٢٩ نيسان ١٩٦٤ المؤقت الذي قد أستمد معظم 

نصوصھ منھ، بأست�ناء ما يتعلق بأسلوب ممارسة السلطة(٣٥)، 
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مــع إضــافــة مـــواد قــانــونــيــة تــخــدم الــتــوجــھ الـــذي جـــاء بــھ البعثيون 

إلستعباد الناس و سرقة حقوقهم وأموالهم.

فــقــد جـــاءت (م٣١) بنفس تعب�� (م٢٩) مــن دســتــور عـــام ١٩٦٤، 

والتي قضت بكفالة حرية الــرأي والبحث العلمي، وحرية التعب�� 

ونــشــره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غ�� ذلــك ولــكــن فــي حــدود 

الــــقــــانــــون...، كـــذلـــك جـــــاءت (م٣٢) الـــتـــي كــفــلــت حـــريـــة الــ�ــ�ــافــة 

والطباعة وال�شر، ع�ى وفق مص��ة الشعب وفي حدود القانون، 

كذلك ال�ال في (م٣٤) بكفالة حق اإلجتماع واإلجتماعات العامة 

ولكن �هدوء و�دون حمل للسالح وفي حدود القانون.

و عــ�ــى الـــرغـــم مـــن هـــذه الــ�ــمــايــة، إال إن الــمــمــارســة الــعــمــلــيــة لتك 

ال�رية لم تكن كذلك ف�ي باإلضافة إلى تقييدها ضمن ضابط أن 

ت�ون وفــق مص��ة الشعب كما جــاء في (م٣٢) الــذي ال نعرف ما 

 للشعب من 
ً
هو ال�د الذي ي�ون فيھ التصرف بذلك ال�ق موافقا

عدمھ والتي يفهم م�ها إن المشرع تركها لسلطات الــدولــة، تقيده 

 لمصال�ها وأهــوا�ــهــا، فقد قيدت هــذه ال�رية 
ً
حسبما تشاء وفقا

 بــعــدة قوان�ن صـــدرت آنـــذاك مــن أهمها قــانــون اإلجتماعات 
ً
أيــضــا

الــعــامــة والــمــظــاهــرات رقــم (١١٥) لسنة ١٩٥٩، وقــانــون السالمة 
 عــن قــانــون 

ً
الــســالمــة الــوطــنــيــة رقـــم (٤) لسنة ١٩٦٥(٣٦)، فــضــال

المطبوعات رقم (٢٠٦) لسنة ١٩٦٨(٣٧).
: - دستور عام1٩٧0

ً
رابعا

ع�ى الرغم من أن الدستور المؤقت لعام ١٩٦٨ قد وعد الشعب 

العرا�ي بوضع دستور دائــم للبالد، إال أن ذلــك لم يحدث، وعدل 

هذا الدستور (٤) مرات إلى أن قرر مجلس قيادة الثورة (المنحل) 

إصدار الدستور المؤقت بتاريخ ١٦ تموز من عام ١٩٧٠(٣٨).

وقــد ورد الــنــص فــي حماية حــريــة التعب�� عــن الـــرأي فــي (م٢٣) منھ 

الــتــي قــضــت بــــ (( ســريــة الـــمـــراســـالت الــ�ــ�يــديــة والــ�ــ�قــيــة والــهــاتــفــيــة 

مــكــفــولــة، وال يــجــوز كــشــفــهــا إال لـــضـــرورات الــعــدالــة واألمـــــن، وفــق 

الــ�ــدود واألصـــول التي يقررها الــقــانــون))، و�ــذلــك يالحظ إن هذا 

الدستور ي�ون أول دستور في العهد ال�مهوري ينص ع�ى ال�ق 

فـــي ســـريـــة الــــمــــراســــالت، فــالــدســاتــ�ــ� الــســابــقــة أغــفــلــت الـــنـــص ع�ى 

هــذا ال�ق، كذلك ق��� نص (م٢٦) إن (( يكفل الدستور حرية 

الـــرأي والــ�ــشــر واإلجــتــمــاع والــتــظــاهــر وتــأســيــس األحــــزاب السياسية 

والنقابات وال�معيات وفق اغراض الدستور وفي حدود القانون، 

وتعمل الدولة ع�ى توف�� األسباب الالزمة لممارسة هذه ال�ريات 

التي ت���م مع خط الثورة القومي التقدمي)).

ــــذاك مــنــع تطبيقها  ورغــــم هـــذه الــ�ــمــايــة إال إن الــنــظــام الــقــائــم آنـ

مـــن قــبــل الــشــعــب الـــعـــرا�ـــي ومــــــارس كـــل أنــــــواع الــتــقــيــيــد والــتــلــســط 

ع�ى هــذه الــ�ــريــات، وتتج�ى هــذه التقييدات مــن ِقــــراءة مــا أنتهت 

�ها هــذه الــنــصــوص مــن عـــبـــارات...، فــبــالــرجــوع إلــى (م٢٣) نجد إنھ 

اليــجــوز كــشــف أي نـــوع مــن أنــــواع الــمــراســالت إال إلوضــــاع معينة 

�ي (ضــرورات العدالة واألمــن)، وكذلك قيدت بعبارة (في ال�دود 

واألصول التي يحددها القانون)، وفي ذلك خشية كب��ة وأكيدة ع�ى 
جوهر هــذه ال�رية، ذلــك إلن تلك الــضــرورات والــ�ــدود واألصــول 

يــصــعــب ضبطها أو تــحــديــدهــا وقـــد تستغل مــثــل هـــذه الــتــقــيــيــدات 

من قبل السلطة القائمة لمنع تطبيق هذه النصوص ع�ى الوجھ 

المحدد والمرسوم لها.

كــذلــك نــجــد إن (م٢٦) ألـــــزمــت الـــدولـــة بـــضـــــــرورة تــوفـــــ�ــ� األســبـــــاب 

الـــالزمـــــــة لـــــمــمــارســة هــــذه الـــ�ـــريـــات الـــتـــي تــ�ـــــ�ــ�ــم مـــع خـــــط الـــــثــورة 

الـــــقــومـــــي الــتــقــدمــي، ومــعــ�ــ� ذلـــك إن أي نــشــاط لــ�ــريــة التعب�� عن 

الرأي أو إحدى وسائلها ت�ون ممنوعة ومحرمة إذا لم ت���م تلك 

الوسائل مــع خــط الــثــورة القومي التقدمي - والـــذي هــو عــبــارة عن 

مفهوم فضفاض اليفهمھ سوى القابض�ن ع�ى السلطة -.
ــــذه الـــ�ـــريـــة بـــعـــدة قـــوانـــ�ـــن مــ�ــهــا قـــانـــون  ــيـــدت هـ ــــك قـ  عــــن ذلـ

ً
فـــضـــال

ــــم (١١٥) لــســنــة ١٩٥٩،  ــاعـــات الـــعـــامـــة والـــمـــظـــاهـــرات رقـ ــمـ ــتـ اإلجـ
وقانون السالمة السالمة الوطنية رقم (٤) لسنة ١٩٦٥، وقانون 

 وليس 
ً
المطبوعات رقم (٢٠٦) لسنة ١٩٦٨ السابق ذكرُه، وأخ��ا

 قانون العقو�ات رقم (١١١) لسنة ١٩٦٩.
ً
آخرا

 لألهمية الكب��ة التي يحظى �ها هذا القانون األخ�� كونھ اليزال 
ً
ونظرا

ساري المفعول ل�د اآلن، أرتأينا الوقوف ع�ى أهم ما يتضمنھ من 

قيود تتعلق بحرية التعب�� عــن الـــرأي، فقد تش�ل بعض مظاهر 

 
ً
التعب�� عن الرأي جرائم �عاقب عليها قانون العقو�ات(٣٩)، نظرا

 إلعتبارات 
ً
لما قــد يتضمنھ التعب�� عــن الـــرأي مــن �هديد أو إخـــالال

معينة كــاآلداب أو األخــالق العامة أو األمن العام أو األمن القومي، 

 لهذه اإلعتبارات، 
ً
وعليِھ فقد تقيد حرية التعب�� عن الــرأي طبقا

وسوف نسلط الضوء عليها ع�ى النحو آالتي(٤٠):-

أ- اآلداب أو األخالق العامة
عــاقــب قــانــون الــعــقــو�ــات أي �ــخــص يــخــل بـــأي صـــورة مــن صــورة 

اإلخــالل �هذا اإلعتبار ومــن هــذه الصور ال�ط بالسمعة أو الهيبة 

 عــ�ــى الــتــعــبــ�ــ� يــمــنــع الـــقـــذف والــســب 
ً
فــقــد تــضــمــنّ الـــقـــانـــون قـــيـــودا

واإلهــانــة، فعاقب بال��س والــغــرامــة المقرونة بالظرف المشدد 

كــل مــن قـــذف غــ�ــ�ه بــطــريــق الــ�ــشــر فــي الــ�ــ�ــف أو الــمــطــبــوعــات أو 

إحــدى طــرق اإلعــالم األخـــرى(٤١)، كذلك عاقب القانون ذاتــھ كل 

من ســّب غ��ه بال��س و�الغرامة المقرونة بالظرف المشدد إذا 

وقـــع الــســب بــطــريــق الــ�ــشــر فــي الــ�ــ�ــف أو الــمــطــبــوعــات أو إحــدى 

طرق اإلعالم األخرى(٤٢).
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 عــن ذلــك عاقب الــقــانــون بال��ن أو ال��س كــل مــن أهــان 
ً
فضال

بـــإحـــدى طــــرق الــعــالنــيــة األمــــة الــعــر�ــيــة أو الــشــعــب الـــعـــرا�ـــي أو فئة 

من س�ان الــعــراق أو العلم الوط�ي أو شعار الــدولــة(٤٣)، وعاقب 

 هو 
ً
 رمــــزا أو �ــخــصــا

ً
الــقــانــون بــعــقــو�ــة الــ�ــ�ــس كـــل مـــن أهــــان عــلــنــا

موضع تقد�س أو تمجيد أو إح��ام لدى طائفة دي�ية(٤٤).

ب. األمن العام أو األمن القومي)٤٥(
 كــل �خص أخــل بــأي صـــورة مــن صور 

ً
كما عــاقــب الــقــانــون أيــضــا

هذا اإلعتبار، فالقانون �عاقب كل من أقــدم ع�ى إثــاره العصيان 

المس�� ضــد السلطات القائمة بموجب الـــدســـتـــور(٤٦)، أو ع�ى 

إثارة النعرات الطائفية والمذهبية أو العنصرية أو حّرض ع�ى ال��اع 

ب�ن الطوائف أو إثــارة الشعور بالكراهية ب�ن س�ان العراق(٤٧)، 

إضـــافـــة إلـــى مــعــاقــبــة كـــل مـــن يــحــبــذ أو يــــروج مـــبـــادئ صــهــيــونــيــة بما 

 أو 
ً
فــي ذلــك الماسونية أو ينتسب لمؤسسا�ها أو مساعد�ها مــاديــا

.(٤٨)
ً
أدبيا

كــمــا وضـــع الــقــانــون عــقــو�ــات وقــيــود قــاســيــة كــل مــن يــمــارس حرية 

ـــخــــاص فـــأكـــ�ـــ� فــــي مـــحـــل عـــام   إذا تــجــمــهــر (٥) أ�ـ
ً
الـــتـــجـــمـــع، فـــمـــثـــال

وـكـــان مـــن شـــأن ذلـــك تــكــديــر األمــــن الـــعـــام وأمـــرهـــم رجــــال السلطة 

ــــر ورفـــــض طــاعــتــھ أو لم  الـــعـــامـــة بــالــتــفــرق فــ�ــل مـــن بــلــغــھ هــــذا األمـ

�عمل بــھ �ــعــاقــب بال��س لــمــدة ســنــة و�ــالــغــرامــة أو إحـــدى هات�ن 

العقو�ت�ن(٤٩)، في ح�ن عاقب القانون بالعقو�ة ذا�ها كل من دعا 

الى تجمهر في محل عام أو أدار حركتھ أو أش��ك فيھ مع علمھ بمنع 

السلطة الــعــامــة ذلــك التجمهر، أو حــرض بــاحــدى طــرق العالنية 

ع�ى التجمهر المشار اليھ ولم ت��تب ع�ى تحريضھ نتيجة(٥٠).

في ح�ن شدد القانون العقو�ة بال��س لمدة س�ت�ن و�الغرامة أو 

إحدى هات�ن العقو�ت�ن إذ كان الغرض من التجمهر إرت�اب جناية 

أو جنحة أو منع تنفيذ القوان�ن أو األنظمة أو الــقــرارات أو التاث�� 

ع�ى السلطات في أعمالها أو حرمان �خص من حرية العمل وكان 

ذلــك التاث�� أو هــذا الــ�ــرمــان بــالــقــوة أو الــتــهــديــد، أو إستعمل أحد 

 أو 
ً
المتجمهرين القوة أو التهديد وكان أحدهم يحمل سالحا ظاهرا

ادوات ظاهرة قد يــؤدي إستعمالها إلــى إحــداث الــمــوت، أو إرتكب 

 للغرض المقصود من التجمهر، 
ً
أحد المتجمهرين جريمة تنفيذا

ف�ل من دعا إلى هذا التجمهر أو أدار حركتھ وكل من أش��ك فيھ مع 

علمِھ بالغرض منھ أو بقي فيھ ولم ي�تعد عنھ بعد أن علم بالغرض 

المذكور �عاقب بالعقو�ة أعاله(٥١).

 عــن ذلـــك إن الــقــانــون عــاقــب بال��س والــغــرامــة مــن ي�شر 
ً
فــضــال

 مــن شــا�ــهــا الــتــأثــ�ــ� فــي الـــقـــضـــاة(٥٢)، 
ً
ــــورا بــإحــدى طـــرق الــعــالنــيــة أمـ

 نشر التهم أو المعلومات حول قضية لم 
ً
ومن صور هذا التأث�� مثال

 ع�ى حقوق األفراد وسمعتهم(٥٢)، 
ً
ي�ت القضاء فيها وذلك حفاظا

وكــذلــك األمـــر فــي مــا �ــ��ــيء إلـــى مــركــز متهم يــجــري التحقيق مــعــھ أو 

تجرى محاكمتھ مما يخل بحقوق الدفاع و���يء إلى العدالة(٥٣)، 

 عن إنتهاك سرية جلسات للمحاكم، إذ إن ال�لسة السرية 
ً
فضال

�ــي إست�ناء تــأمــر بــھ المحكمة لــظــروف ودوا�ــــي تــقــدرهــا، وإنتهاك 
هــــذه الــســريــة يــرتــب الــمــســؤولــيــة لــ�ــون الــ�ــشــر يــؤثــر عــ�ــى الــدعــوى 

إضافة ل�ونھ �ش�ل جريمة جنائية في حد ذاتھ حت� لو لم يؤثر ع�ى 

الدعوى(٥٤).

جدير بالذكر إنھ من حسن ال�ظ إنھ تم تعليق العمل بالمواد من 

(٨١-٨٤) من هذا القانون بأمر سلطة اإلئتالف المؤقتة رقم (٧) 

الصادر بتاريخ ١٠ حزيران ٢٠٠٣(٥٥)، إذ تق��ي تلك المواد التي 

حملت عنوان (المسؤولية في جرائم ال�شر)(٥٦)بمعاقبة رئيس 

 لــ�ــ�ــرائــم الــتــي أرتــكــبــت بــواســطــة 
ً
تــحــريــر الــ�ــ�ــيــفــة بــصــفــتــھ فـــاعـــال

��يفتِھ وإذا لم يكن ثمة رئيس تحرير �عاقب المحرر المسؤول 

عن القسم الــذي يحصل فيھ ال�شر (٥٧)، و إذا كانت الكتابة أو 

الرسم أو طرق التعب�� األخرى التي أستعملت في إرت�اب ال�ريمة قد 

وضعت أو نشرت خارج البالد أو لم يمكن معرفة مرتكب ال�ريمة 

عـــوقـــب الـــمـــســـتـــورد والـــطـــابـــع بــصــفــتــهــمــا فــاعــلــ�ــن، فــــإن تـــعـــذر ذلــك 

فالبا�ع والموزع والملصق(٥٨)، إلى غ�� ذلك من بقية المواد(٥٩).

: - مشروع دستور جمهورية العراق لعام 1٩٩1
ً
خامسا

بــعــد اإلنــتــفــاضــة الــشــعــبــانــيــة عـــام ١٩٩١، و الــتــي عــ�ــ�ت عــن رفــض 

الشعب العرا�ي للنظام ال�اكم، تم الشروع بكتابة نص (مشروع 

ــِھ كــان  ــ ــِھ، إلنـ ــ ــــذي لـــم يــتــم الــعــمــل بـ دســـتـــور جــمــهــوريــة الــــعــــراق)، الـ

للدعاية ولتلميع وجــھ الــنــظــام الــديــكــتــاتــوري الـــذي أذاق الشعب 

العرا�ي األمرين(٦٠)، فقد كانت مجمل ال�قوق وال�ريات العامة 

 عــ�ــى ورق، 
ً
الــمــنــصــوص عليها فــي هـــذا الــمــشــروع الــدســتــوري حــ�ــ�ا

 م�ها، إذ حكم ع�ى المواطن العرا�ي آنذاك بال�ديد 
ً
ولم يطبق أيا

والنار.

ــاء بـــوفـــرة من  ــتـــوري إنــــھ جــ ومــــن الـــغـــريـــب فـــي هــــذا الـــمـــشـــروع الـــدسـ

النصوص الدستورية التي تكفل حرية التعب�� عــن الـــرأي م�ها ما 

جاء في (م٤٨) التي نصت بأن (( سرية المراسالت ال��يدية وال��قية 

والـــهـــاتـــفـــيـــة مـــكـــفـــولـــة، وال يـــجـــوز إنــتــهــاكــهــا إال لـــــضـــــرورات الـــعـــدالـــة 

واألمـــــن، فـــي الـــ�ـــدود واألجــــــــراءات الــتــي يــقــررهــا الـــقـــانـــون))، كــذلــك 

نصت (م٥٢) ع�ى أن (( التجمع والتظاهر السلميان مكفوالن في 
حدود مقتضيات حماية األمن، أو النظام العام، أو حماية حقوق 

اآلخرين وحريا�هم، وينظم ذلك بقانون))، وقد نص في (م٥٣) ع�ى 

إن ((حرية الفكر والرأي والتعب�� عنھ، وتلقيِھ بالوسائل اإلعالمية 

والثقافية، مضمونة، وينظم القانون ممارسة هذه ال�ريات)).
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 عن ذلك نصت (م٥٤) ع�ى أن (( حرية ال��افة والطباعة 
ً
فضال

وال�شر مضمونة وينظم القانون ممارسة هذه ال�رية، وال تفرض 

الرقابة ع�ى ال��ف والمصنفات إال بموجب أح�ام القانون))، 

كما نصت (م٥٥) ع�ى أن (( تمارس وسائل اإلعالم رسالتها بحرية 

 عــن إتجاهات الــرأي 
ً
ومسؤولية بموجب مــبــادئ الــدســتــور، تعب��ا

 فـــي إعـــالمـــِھ وتــوجــيــهــِھ، والـــ�ـــفـــاظ عــ�ــى الــ�ــريــات، 
ً
الـــعـــام، وإســـهـــامـــا

وتــأكــيــد الــ�ــقــوف والـــواجـــبـــات، مـــع مـــراعـــاة اإلحـــ�ـــ�ام الـــواجـــب لما 

عــ�ــ�ت عــنــھ (م٨) مـــن الـــدســـتـــور، وعــــدم الــمــســاس بــحــرمــة الــ�ــيــاة 

ــتـــي يـــقـــوم عــلــيــهــا  ــــراد، فــــي إطــــــار األســــــس األخـــالقـــيـــة الـ ــــألفـ الـــخـــاصـــة لـ

المجتمع ومبادئ ثورة ١٧-٣٠ تموز «العظيمة»، والقيم السامية 

الــتــي ولــــدت عـــن قــادســيــة صــــدام «الـــمـــجـــيـــدة»، وفـــي مــقــدمــتــهــا قيم 

اإلستشهاد والفداء والت��ية)).

ورغــم وفــرة هــذه النصوص، إال إن مــا تحويِھ مــن قيود قــد يتجاز 

وفر�ها، فــإبــتــداًء يالحظ إن (م٤٨) التي تتعلق بسرية المراسالت 

�ي مادة مست��خة عن (م٢٣) من دستور عام ١٩٧٠ وما تحويھ 

، كما جـــاءت (م٥٢) مــن الــقــيــود مــا تحد 
ً
مــن قــيــود ذكــرنــاهــا ســابــقــا

بــِھ من ممارسة حرية التجمع والتظاهر، والتي قيدت بإعتبارات 

فضفاضة ومرنة يصعب تحديدها وتطبيقها ع�ى أرض الواقع مما 

يجعل من المحتمل أن تستغل بأبشع إستغالل من قبل النظام 

ــبـــارات (األمــــــن، الــنــظــام الـــعـــام، أو حــمــايــة  ــتـ الــقــائــم ومــــن هــــذه اإلعـ

 عن القيود التي يمكن مالحظتها 
ً
حقوق اآلخرين وحريا�هم)، فضال

بوضوح في (م٥٥)، والتي ال تحتاج إلى تعليق.

المبحث الثاني
ُحرية التعبير عن الرأي بعد ٩/نيسان/2003

شهد العراق بعد ٩/نــيــســان/٢٠٠٣ وسقوط نظام صــدام حس�ن 

مـــن قــبــل قـــــوات الــتــحــالــف بـــقـــيـــادة الــــواليــــات الــمــتــحــدة األمــ�ــ�كــيــة 

 فــــي مـــجـــال حـــقـــوق اإلنـــســـان 
ً
 واســــعــــا

ً
 وإنــــفــــراجــــا

ً
ــا  تـــاريـــخـــيـ

ً
مــنــعــطــفــا

ــــام، إذ تــمــتــاز هــذه  والـــ�ـــريـــات الــعــامــة لــلــمــواطــن الـــعـــرا�ـــي بــشــ�ــل عـ

المرحلة بالتحول الكب�� نحو الديمقراطية، و�ــنــاء دولـــة قانونية 

تـــرا�ـــي وتـــحـــ�ـــ�م حـــقـــوق اإلنــــســــان وحـــريـــاتـــھ األســـاســـيـــة الـــتـــي كفلتها 

الــقــوانــ�ــن والــمــعــاهــدات الــدولــيــة، وذلــــك بــعــد أن تــم الــقــضــاء ع�ى 

أقــ��ــ� نــظــام ديــكــتــاتــوري مستبد عــرفــھ تــاريــخ الــعــراق الــ�ــديــث بل 

الشرق األوسط بعامة، إذ شهدت تلك ال�قوق وال�ريات السيما 

 
ً
 صارخا

ً
حرية التعب�� عن الرأي بوسائلها كافة في تلك الف��ة إنتهاكا

منقطع النظ�� لــ�ــافــة الــمــواثــيــق الــدولــيــة والــدســتــوريــة الــتــي نــادت 
بال�ماية واألهمية لهذا ال�ق أو تلك ال�رية األساسية من حقوق 

اإلنسان.

وإزاء هذا التحول واإلنفراج الكب�� نحو تفعيل ال�قوق وال�ريات 

األســـاســـيـــة لــلــشــعــب الـــعـــرا�ـــي الــمــغــيــبــة طــــــوال عـــقـــود مــــن الـــزمـــن، 

ــــرأي بــ�ــافــة وســائــلــهــا، الســيــمــا تــعــدد  ــــرت حــريــة الــتــعــبــ�ــ� عـــن الـ أزدهــ

ال��ف والــمــطــبــوعــات(٦١)، وكــذلــك الــ�ــال بال�سبة لــإلذاعــات 

ومحطات التلفزيون التي أنش�ت مــن أفـــراد أو جماعات ليس لها 

صلة بال��ومة كما كانت هذه الوسائل متصلة بوزارة اإلعالم التي 

كانت تمثل الصوت الممجد للسلطة القائمة آنــذاك وال تمت إلى 

 و��افة 
ً
 تاما

ً
حرية التعب�� عن الرأي بأية صلة كو�ها مرتبطة إرتباطا

الــنــوا�ــي بالسلطة الــ�ــاكــمــة، حت� غــدا الــعــراق خــالل مــدة وج��ة 

 للرأي ال�ر واإلعالم الهادف والفكر 
ً
بعد سقوط ذلك النظام من��ا

الديمقراطي المتطّور والـــرأي اآلخــر بعد أن وجــد المفكر والثقافي 

 ما كان يصبو إليِھ(٦٢).
ً
والسيا��ي هامش ال�رية الذي كث��ا

وع�ى الرغم من الممارسة الواسعة لهذه ال�رية بعد سقوط ذلك 

النظام إال إن هــذا ال �ع�ي أن ت��ك هــذه ال�رية عشوائية سائبة 

دون حــدود ذلــك ودون وجــود ضابط يحكمها، ذلــك إلن ال�رمان 

وكتم األفـــواه الــذي عانى منھ الــمــواطــن الــعــرا�ــي، قــد ولــد ممارسة 

عــشــوائــيــة وكثيفة مــن قــبــلــِھ، األمـــر الـــذي قــد يـــؤدي إلـــى إفــــراغ تلك 

 عن األهمية المرجوة م�ها كما 
ً
ال�رية من محتواها ال�قيقي فضال

.
ً
أشرنا إلى ذلك سابقا

ع�ى هذا األساس - ومادام العراق بتلك الف��ة في ظل حكم سلطة 

اإلئتالف المؤقتة - فقد صدرت عن تلك السلطة عدة أوامر تخص 

كيفية ممارسة حرية التعب�� عن الرأي بوسائلها كافة والمحظورات 

 عن ذلك صدور دستورين في 
ً
التي تقيد ممارسة هذا ال�ق، فضال

غاية األهمية هما قانون إدارة الدولة المؤقت للمرحلة اإلنتقالية 

 
ً
لسنة ٢٠٠٤، ودستور العراق الدائم لسنة ٢٠٠٥، وللوقوف جليا

ع�ى ذلك الموضوع إرتأينا تقسم المبحث إلى مطلب�ن وع�ى النحو 

اآلتي: -
المطلب األول

أوامر سلطة اإلئتالف المؤقتة
صـــدرت مــن سلطة اإلئــتــالف الــمــؤقــتــة عـــدة أوامــــر لــهــا صــلــة وثيقة 

ــــرأي، إال أن ذلـــك الــتــنــظــيــم لـــم يكن  بــتــنــظــيــم حــريــة الــتــعــبــ�ــ� عـــن الــ

بـــالـــصـــورة الـــتـــي نـــراهـــا تـــرفـــع مـــن ســقــف الــ�ــمــايــة الــمــطــلــو�ــة لتلك 

ال�رية بل بالعكس جاء لتقوض وتقيد تلك ال�رية بسلسلة من 

التقييدات، ويمكن تسليط الضوء ع�ى تلك األوامر(٦٣)باآلتي: -

ــتــــالف رقــــم )1٤( بـــتـــاريـــخ 10/٦/2003،  :- أمــــر ســلــطــة اإلئــ
ً
أوال

الخاص بالنشاط اإلعالمي المحظور

جــاء فــي ديــبــاجــة هــذا األمـــر األســبــاب الموجبة الــتــي دفــعــت بسلطة 

اإلئـــتـــالف الــمــؤقــتــة بــمــديــرهــا اإلداري (بــــول بــريــمــر)، إلـــى إصـــــدارِه، 
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 بأهمية توف�� المعلومات 
ً
ومــن جملة األسباب الموجبة هو إدراـكــا

ــحــ�ــ�م فيها حرية 
ُ
 بــإيــجــاد بيئة ت

ً
الدقيقة للشعب الــعــرا�ــي، وإلــ�ــ�امــا

 
ً
التعب�� ويــمــكــن فيها تــبــادل الــمــعــلــومــات بــحــريــة وعــالنــيــة، وتــرحــيــبــا

 ع�ى منع إساءة 
ً
بتوف�� اإلعالم ال�ر والمستقل في العراق، وإصرارا

إســتــخــدام اإلعــــالم بــغــرض تــرويــج الــعــنــف أو تــعــريــض األمـــن الــعــام 

علن هذا األمر...
ُ
ل�خطر بش�ل عام، أ

وقــد جــاء ال�زء الثاني تحت عنوان (ال�شاط المحظور)، إذ ورد 

فيِھ جملة من المحظورات التي يجب أن تل��م �ها المؤسسات(٦٤) 

اإلعــالمــيــة، إذ يحظر عليها بــث أو نشر الــمــواد األصلية أو تلك التي 

عد لل�شر في أك�� من وسيلة إعالمية 
ُ
ُ�عاد ب�ها أو ُ�عاد طبعها أو التي ت

من شأ�ها أن: -

تـــحـــرض عــ�ــى اإلخــــــالل بــالــنــظــام الـــمـــدنـــي أو إثــــــارة الــشــغــب أو أ. 

اإلضرار بالممتل�ات.

تحرض ع�ى العنف ضد قــوات اإلئتالف أو موظفي السلطة ب. 

اإلئتالفية المؤقتة.

تدعو إلى تغي�� ال�دود العراقية بوسائل عنيفة.ت. 

تـــدعـــو إلــــى عـــــودة حــــزب الــبــعــث الـــعـــرا�ـــي إلــــى الــســلــطــة أو تــدلــي ث. 

ب�يانات ُيد�ى فيها أ�ها بيانات صــادرة نيابة عن حزب البعث 

العرا�ي.

فــــي حـــ�ـــن خـــولـــت (ف١) مــــن الــــ�ــــزء الـــثـــالـــث - الــــــذي ورد بــعــنــوان 

(إكتشاف ال�شاط المحظور) - المدير اإلداري لسلطة اإلئتالف 

ســلــطــة إســتــخــدام جــمــيــع الــــقــــرارات الــمــتــاحــة لــلــســلــطــة اإلئــتــالفــيــة 
ألغــراض إكتشاف ال�شاط المحظور، بينما وردت (ف٢) لُتجوز 

لــلــمــديــر اإلداري أن يــــأذن بـــإجـــراء عــمــلــيــات تــفــتــيــش لــألمــاكــن الــتــي 

تعمل فيها الــمــؤســســات اإلعــالمــيــة دون إخــطــار، بغية الــتــأكــد من 

إمــتــثــالــهــا لــهــذا األمــــر، كــمــا يــجــوز لــھ مـــصـــادرة أيـــة مــــواد أو مــعــدات 

 إغــالق أيــة مباٍن تعمل فيها هذه 
ً
إنتاج محظورة، ويجوز لھ أيضا

المؤسسات، ولــن تسمح بدفع أي تعويض عــن أي مــن الــمــواد أو 

المعدات المصادرة أو المباني المغلقة.

كــمــا خــولــت (ف١) مــن الــ�ــزء الـــرابـــع - الــمــعــنــون بـــ (الــــرد األمــ�ــي في 

حاالت الطوارئ) - قائد قوات اإلئتالف في حالة إذا ترتب ع�ى أي 

نــشــاط إعــالمــي نــشــوء خــطــر �ــهــدد أمـــن قـــوات اإلئــتــالف أو موظفي 

السلطة اإلئــتــالفــيــة، خــولــتــُھ بــإتــخــاذ أي إجــــراء مــبــاشــر لمنع وقــوع 

الخطر - المزعوم - أو دحرِه....

ولــــم يــكــتــفــي هــــذا األمــــر عــنــد هــــذا الــتــعــســف فـــي فــــرض الــقــيــود ع�ى 

المؤسسة اإلعالمية عند هذا ال�د، بل جاء في (ف١-٢) من ال�زء 

 فــي فرض 
ً
الخامس - المعنون بـــ (الــعــقــو�ــات) - مــا هــو أشــد تعسفا

المحظورات ع�ى نشاط المؤسسات اإلعالمية، إذ جاء في (ف١) 

بأنھ يجوز إحتجاز وإلقاء القبض ع�ى مسؤولي أي مؤسسة إعالمية 

 
ً
يتب�ن أ�ها مجرد أن تحاول أن ت�ث أو ت�شر، مواد محظورة إخالال

 عن إن سلطة 
ً
�هذا األمر، كما ويجوز محاكمتهم كذلك، هذا فضال

اإلئــتــالف يــجــوز لها أن تحكم عليهم بال��ن لــمــدة تصل إلــى عام 

واحــد و�دفع غرامة مالية تصل قيمتها إلى (١٠٠٠) دوالر أمري�ي، 

 لتقديره ��ب ترخيص 
ً
في ح�ن جوزت (ف٢) للمدير اإلداري وفقا

أي مؤسسة إعالمية، يرى أ�ها قد خالفت هذا األمر، كما يجوز لھ 

وقف عمليا�ها ومصادرة ممتل�ا�ها وإغالق مبانيها(٦٥).

:- أمــــر ســلــطــة اإلئـــتـــالف رقــــم )1٩( بـــتـــارخ ٧/٩/2003
ً
ثـــانـــيـــا

الخاص بحرية التجمع
 إلن 

ً
جاء في أهم األسباب الموجبة في إعالن هذا األمر هو إنھ نظرا

قيد 
ُ
أح�ام المواد (٢٢٠-٢٢١-٢٢٢) من قانون العقو�ات العرا�ي ت

 
ً
حق األفــراد في حرية التعب�� وحقهم في التجمع السلمي، وإنطالقا

مــن التصميم عــ�ــى إزالــــة الــقــيــود غــ�ــ� المقبولة الــتــي فــرضــهــا حــزب 

البعث العرا�ي السابق ع�ى حقوق اإلنسان، والتصميم ع�ى تعزيز 

 وع�ى نحو منظم، أعلن 
ً
حرية الشعب العرا�ي في أن يتظاهر سلميا

هذا األمر (٦٦).

وأهــم ما ورد في هذا األمــر، هو تعليقِھ أح�ام تلك المواد للغرض 

 أو محظورات كث��ة 
ً
أعــــاله(٦٧)، إال إن األمــر مع ذلــك وضــع قــيــودا

ع�ى حــريــة التجمع والــتــظــاهــر إذ علق مــمــارســة تلك الــ�ــريــات ع�ى 

موافقات وتراخيص مسبقة تصدر من سلطة اإلئــتــالف المؤقتة 

 عن تقييد ممارسة 
ً
وتد�ى بـ «سلطات ال��خيص»(٦٨)، هذا فضال

تــلــك الــ�ــريــات بـــشـــروط وضـــوابـــط مـــحـــددة يــحــظــر تـــجـــاوزهـــا(٦٩)، 

و�ـــخـــالف ذلــــك ســــوف �ـــعـــرض الـــمـــواطـــن نــفــســھ لــألحــتــجــاز وإلـــقـــاء 

القبض عليِھ ومحاكمتِھ وال�كم عليِھ بال��ن لمدة قد تصل إلى 

سنة(٧٠).

ــــم )٦٥( لــســنــة  ــــر ســـلـــطـــة اإلئـــــتـــــالف الـــمـــؤقـــتـــة رقــ :- أمــ
ً
ثــــالــــثــــا

200٤ الــقــا�ســي بــإنــشــاء الــمــفــوضــيــة الــعــراقــيــة لــإلتــصــاالت 
واإلعالم)٧1(

مــن أهـــم األســـبـــاب الــمــوجــبــة الــتــي وردت فــي مــقــدمــة هـــذا األمــــر هو 

أن إنـــشـــاء هــــذه الــمــفــوضــيــة جــــاء لــ�ــاجــة أجـــهـــزة األعـــــالم وخــاصــة 

ــــراض الــرقــابــة  الــ�ــ�ــافــة إلـــى تــطــويــر آلـــيـــات فــعــالــة تــســتــخــدمــهــا ألغـ

ــــذا �ــعــ�ــي عــــدم وجـــــود رقـــابـــة مــســبــقــة عــ�ــى أي وســيــلــة  الـــذاتـــيـــة، وهـ

إعالمية تحاول التعب�� عن رأ�ها وال��وء إلى الرقابة الالحقة والتي 

تــمــارســهــا الــمــفــوضــيــة الـــمـــذكـــورة، كــمــا يــأتــي الـــغـــرض مـــن اإلنــشــاء 

والمصادقة ع�ى اإلل��ام بالمبادئ الدولية ل�رية التعب�� عن الرأي 

 لما هو منصوص عليِھ في المواثيق الدولية وال�هوض بأعباء 
ً
طبقا

أك�� لممارسة هذه ال�رية(٧٢).
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تعمل المفوضية ع�ى تعزيز وحماية حرية األعالم ومساعدة أجهزة 

األعالم في العراق ع�ى تطوير وتقوية الممارسات المهنية في مجال 
العمل وال�فاظ ع�ى تلك الممارسات التي تعمل ع�ى تقوية دور 

(كــلــب الــ�ــراســة) الـــذي تــقــوم بــھ أجــهــزة األعـــالم لــرعــايــة المص��ة 

العامة(٧٣).

 تــطــبــق هـــذه الــمــفــوضــيــة مـــا جـــاء بــنــص (م١٩) مـــن ميثاق 
ً
وقـــانـــونـــا

العهد الدولي ل��قوق المدنية والسياسية المتعلقة بحرية التعب�� 

عن الرأي فيما يرتبط �هذه ال�رية من واجبات ومسؤوليات(٧٤).

كما تقوم المفوضية بإدارة عمليات ترخيص خدمات اإلتصاالت 

واإلعالم في العراق وشروطھ.

كما تــقــوم المفوضية بــأنــشــاء نــظــام تنظيمي لــإلتــصــاالت البعيدة 

ــلـــومـــات عــــن طــــريــــق جـــمـــلـــة مــــن الـــمـــهـــام مــن  والــــبــــث وخــــدمــــة الـــمـــعـ

ضم�ها(٧٥):-

وضـــــع و تــطــبــيــق مـــعـــايـــ�ـــ� وقـــــواعـــــد تــنــظــيــم مــــمــــارســــات الــعــمــل • 

اإلعــالمــي الــمــخــادعــة أو المضللة ومــســؤولــيــة الــبــث واإلرســـال 

وال�شاط اإلعالمي أثناء ال�مالت االنتخابية، إضافة ل�ماية 

حقوق الطبع.

ت��يع حرية التعب�� والمهنية ال��فية عــن طريق العمل • 

مــع المجتمع ال��افي الــعــرا�ــي مــن أجــل وضــع «أخــالقــيــات» 

العمل ال��افي، وتطوير نظام لتطبيق هــذه «األخــالقــيــات» 

من خالل التنظيم الذاتي، فال تحتاج ال��افة المكتو�ة إلى 
رخصة للعمل في العراق.

:- أمر سلطة اإلئتالف المؤقتة رقم )٦٦( المؤرخ في 20
ً
رابعا

آذار لسنة 200٤ القا�سي بإنشاء الهيئة العراقية العامة 
لخدمات البث واإلرسال

ــتـــالف عــ�ــى إعـــالن  ــبـــاب الــتــي دعــــت ســلــطــة اإلئـ ورد مـــن جــمــلــة األسـ

 بال�ق في حرية التعب��، بما في ذلك حرية 
ً
هذا األمر هو إنھ إع��افا

ال��افة وال�ق في اإلحتفاظ بــاآلراء دون تدخل فيها، وهو ال�ق 

 
ً
المنصوص عليھ في المواثيق الدولية، التي أقرها العراق، فضال

ــ�ـــ�اف بـــأن عـــدم الــتــدخــل فــي إســتــقــالل اإلعــــالم هــو واجــب  عــن اإلعـ

الــ�ــ�ــومــات بــالــمــقــابــل، والــتــأكــيــد عــ�ــى أن هـــذا اإلســتــقــالل فــي هــذا 

السياق �ع�ي عدم إخضاعھ للرقابة أو النفوذ غ�� المالئم وعدم 

الــتــدخــل فــي شـــؤونـــِھ أو تــعــريــضــھ للضغط مــن قــبــل قـــوى سياسية 

 عـــن أســبــاب 
ً
أو خــارجــيــة أخـــــرى، وإشــــــارة لـــألمـــر رقــــم (٦٥)، فـــضـــال

علن هذا األمر(٧٦).
ُ
أخرى..... فقد أ

إال إن الغرض األهم من هذا األمر هو إنشاء من�� ُحر يح��م حقوق 

اإلنسان وحرياتِھ األساسية و�عززها، السيما حقِھ في حرية التعب�� 

وتتم مناقشة وجهات النظر وتبادل المعلومات واآلراء والنقد دون 

تدخل(٧٧).

كما تعمل الهيئة العامة ع�ى اإلع��اف بآراء ال�مهور بشأن أدا�ها 

وت��يعِھ ع�ى التعب�� عــن تلك اآلراء، و ال��حيب بوجهات نظرِه 

في هذا الــشــأن(٧٨)، كما تعمل الهيئة ع�ى ت��يع وتعزيز إح��ام 

ال�مهور ل��قوق وال�ريات األساسية، بما في ذلك حرية التعب��، 

كما تعمل ع�ى ت��يع وتعزيز القيم والمؤسسات الديمقراطية 

وثقافة ال�وار العام(٧٩).

هـــذه أهـــم األوامــــر الــتــي أصــدر�ــهــا سلطة اإلئــتــالف الــمــؤقــتــة فــي تلك 

الـــمـــدة وقـــد الحــظــنــا أ�ــهــا عــ�ــى الـــرغـــم مـــن كــفــالــتــهــا وحــمــايــتــهــا ل�رية 

التعب�� عن الـــرأي، إال أ�ها حقيقة نعدها _بحسب رأيــنــا_ أوامــر ال 

تــخــدم المص��ة الــعــامــة لــلــعــراق، بــل الحــظــنــا أن أكــ�ــ�هــا وضعت 

لتخدم المص��ة الخاصة لسطة اإلئتالف المؤقتة السيما األمر 
رقــم (١٤) الــذي يحكم نشاط المؤسسات اإلعالمية المحظورة، 

 سلطات اإلحــتــالل، أكــ�ــ� مما تخدم 
ً
ف�ي أوامـــر جـــاءت لتخدم أوال

الشعب العرا�ي، لــذا ندعو من ال��لمان العرا�ي العمل ع�ى إلغاء 

 ع�ى سن قوان�ن 
ً
هذه األوامــر والتخلص من آثارها والعمل جاهدا

تخدم حقوق وحريات هذا الشعب بصورة كاملة وضامنة.

المطلب الثاني
حرية التعبير عن الرأي في الدستورين المؤقت والدائم

 ل��اجة الماسة للشعب العرا�ي ورغبتِھ في أن ُيحكم في ظل 
ً
نظرا

نظام دستوري يؤسس لدولة مؤسسات دستورية حقيقية تح��م 

 عن تلك المؤسسات 
ً
حقوق اإلنــســان وحرياتِھ األساسية، بعيدا

التسلطية الــتــي كــانــت تحكمھ إبـــان عــهــد الــنــظــام الــســابــق، سعت 

ال�معية الــوطــنــيــة الــعــراقــيــة جــاهــدة لتحقيق تــلــك الــرغــبــة وتل�ي 

طــمــوح ذلـــك الــشــعــب وتــحــقــق آمــالــهــم، و�ــالــفــعــل فــقــد تمخض عن 

تلك ال�هود أن شهد الــعــراق صــدور دستورين فــي غاية األهمية، 

أحدهما مؤقت وقد ُسمي بـ ( قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة 

ــــر دائــــم ســمــي بــــ ( دســـتـــور جــمــهــوريــة  اإلنــتــقــالــيــةلــعــام ٢٠٠٤) واآلخـ

الــعــراق لعام ٢٠٠٥)، وقــد كفل هذين الدستورين حرية التعب�� 

عــن الـــرأي فــي بعض مـــواده، ع�ى الــرغــم مــن السلبيات التي طــرأت 

عليها، ولتسليط الضوء ع�ى نصوص تلك الدسات�� ســوف نقوم 

بتوضيحهما ع�ى النحو اآلتي: -

: - قانون إدارة الدولة للمرحلة اإلنتقالية لعام 200٤
ً
أوال

صــدر هــذا القانون في ٨ /آذار- مــارس ٢٠٠٤(٨٠)مـــن قبل مجلس 

ال�كم في العراق، عقب نقل السيادة العراقية من سلطة اإلئتالف 

الــمــؤقــتــة إلـــى الــ�ــ�ــومــة الــعــراقــيــة الــمــؤقــتــة ورغـــم الــمــالحــظــات التي 
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ــانــــون(٨١)، إال إنــــھ ُ�ــعــد بمثابة  ــقــ يــمــكــن أن تــ�ــ�ــل حــــول هــــذا الــ

دســتــور مؤقت فــي الــعــراق والـــذي ع�� عــن ضم�� الشعب العرا�ي، 

بعد أن تــذوق طعم ال�رية بسقوط النظام الديكتاتوري، وهذا 

وا�� لما نصت عليِھ ديباجة هذا القانون من أن الشعب العرا�ي 

الــســا�ــي إلـــى إســـ�ـــ�داد حــريــتــِھ الــتــي صـــادرهـــا الــنــظــام اإلســتــبــدادي 

الــســابــق، هـــذا الــشــعــب الـــرافـــض للعنف واإلكـــــراه بــ�ــل أشــ�ــالــهــا، 

و�وجھ خاص عند إستخدامها كأسلوب من أساليب ال�كموقد 

 �سودُه حكم القانون.(٨٢).
ً
 حرا

ً
صمم ع�ى أن يظل شعبا

وفي ما يخص حرية التعب�� عن الرأي، فقد جاء النص ع�ى كفالة 

هــذه ال�رية مــن ضمن عــدة حــريــات وردت فــي نــص (م١٣)، فقد 

نــصــت (ف/ب) عــ�ــى أن (( الــ�ــق فــي حــريــة التعب�� مـــصـــان))، كما 

نــصــت (ف/ج) بــــأن (( الــ�ــق فـــي حــريــة اإلجـــتـــمـــاع الــســلــمــي وحــريــة 

اإلنتماء في ال�معيات هو حق مــضــمــون...))، في ح�ن نصت (ف/

 
ً
 وفــقــا

ً
ـــ) عــ�ــى أن (( لــلــعــرا�ــي الـــ�ـــق بــالــتــظــاهــر واإلضـــــــراب ســلــمــيــا هــ

للقانون)).

 بــكــفــالــتــِھ هــــذه الــ�ــريــة وذلـــك 
ً
ونــــرى أن هــــذا الـــقـــانـــون جــــاء مــعــيــبــا

لألسباب اآلتية: -

كــــان األولـــــى بــالــمــشــرع الـــعـــرا�ـــي أن يــفــرد لــهــذه الــ�ــريــة كــفــالــة . ١

 من إدراجها 
ً
خاصة، وذلك بالنص عليها في مادة مستقلة بدال

من ضمن عدة حريات في مادة واحدة كما جاء في نص (م١٣)

.(٨٣)

 إلــــى بــقــيــة وســـائـــل الــتــعــبــ�ــ� عن . ٢
ً
ــا أن الـــقـــانـــون لـــم �ــشــر إطــــالقــ

 ع�ىً كفالة سرية المراسالت 
ً
الـــرأي، فلم �شر القانون مثال

 عن عدم إشارتِھ إلى حرية 
ً
ال��يدية وال��قية والهاتفية، فضال

ال��افة والطباعة وال�شر، وال ألي إشارة لوسائل اإلعالم 

األخرى(٨٤).

إال أن أهم األسباب التي تعيب ذلك القانون تكمن في ما جاء . ٣

في (ف/ج/م٢٦) من القانون والتي تنص ع�ى (( أن القوان�ن 

واألنظمة واألوامــر والتعليمات الصادرة من سلطة االئتالف 

 عــ�ــى سلطتها بــمــوجــب الــقــانــون الـــدولـــي تبقى 
ً
الــمــؤقــتــة بـــنـــاءا

نــافــذة الــمــفــعــول إلـــى حــ�ــن إلــغــا�ــهــا أو تعديلها بتشر�ع يصدر 

حسب األصـــول و ي�ون لهذا التشر�ع قــوة الــقــانــون))، وهــذا 

�ــعــ�ــي بــقــاء أوامـــــر تــلــك الــســطــلــة ســـاريـــة الــمــفــعــول بسلبيا�ها 

الــعــديــدة، األمـــر الـــذي يــدعــو إلـــى الــتــســاؤل فيما لــو تعارضت 

فــي التطبيق الفقرات التي نــص عليها قــانــون إدارة الــدولــة في 

(م١٣)، مــع فــقــرات أوامـــر سلطة اإلئــتــالف المؤقتة السابق 

ذكــرهــا، فمن الــذي يجب العمل بــِھ يــاتــرى، هــل قــانــون إدارة 

الدولة؟ أم أوامر سلطة اإلئتالف المؤقتة؟.

: - دستور جمهورية العراق لعام 200٥
ً
ثانيا

تــمــت الــتــصــويــت عــ�ــى هـــذا الــدســتــور بــأســتــفــتــاء شــعــ�ــي عـــام فــي ١٥

 فــي ٢٨ ـكـانــون األول عــام 
ً
حـــزيـــران مــن عـــام ٢٠٠٥، وأصــبــح نـــافـــذا

 
ً
٢٠٠٥(٨٥) و�ُعد هذا الدستور من أهم الدسات�� العراقية قاطبة

ليس إلنــھ كفل حــريــة التعب�� عــن الـــرأي بوسائلها كــافــة فحسب، 

بل إلنھ �ُعد أول دستور (دائم) شهدُه العراق منذ تأسيس الدولة 

العراقية عام ١٩٢٥.

فــقــد كــفــل هـــذا الــدســتــور جــمــلــة مــن الــ�ــريــات الــتــي تــتــصــل بحرية 

التعب�� عن الرأي ع�ى عكس ما جاء في قانون إدارة الدولة للمرحلة 

اإلنتقالية.

فقد نصت (م٣٨) منھ ع�ى: - أن تكفل الدولة، بما ال يخل بالنظام 

العام واآلداب(٨٦):-

:ـ  حرية التعب�� عن الرأي ب�ل الوسائل(٨٧).
ً
أوال

:ـ  حرية ال��افة والطباعة واإلعالن واإلعالم وال�شر.
ً
ثانيا

:ـ  حرية االجتماع والتظاهر السلمي، وتنظم بقانون.
ً
ثالثا

ويــمــكــن التعليق بــإيــجــاز عــ�ــى هـــذه الــنــصــوص بــالــقــول أن ماتعنيِھ 

) هو أن حرية التعب�� عن الــرأي مكفولة ب�افة الوسائل، 
ً
(ف أوال

ولــم يحدد النص الوسيلة التي يتم مــن خاللها التعب�� عــن الــرأي 

، وفـــي هـــذا اإلتــجــاه يـــرى بــعــض الباحث�ن أن 
ً
 ومــطــلــقــا

ً
بــل جـــاء عــامــا

عدم النص ع�ى وسائل التعب�� عن الرأي هو ما ���ل من موقف 

إيجا�ي للمشرع العرا�ي فــي تنظيمِھ لهذه ال�رية، وذلــك ل�ون أن 

هذه العمومية تستوعب كل وسائل التعب�� عن الرأي ال�الية م�ها 

والــتــي قــد يكشف ع�ها العلم فــي المستقبل، وفــي ذلــك ضمانة لم 

تــوردهــا الكث�� مــن الــدســاتــ�ــ�، إذ جــرى العمل فــي بعض الدسات�� 

السيما في العالم الثالث(٨٨) ع�ى تعداد وسائل التعب�� عن الرأي 
ع�ى وجھ الدقة، ما �ع�ي أن ليس لألفراد التعب�� عن رأ�هم سوى 

مــن خـــالل هـــذه الــوســائــل وهـــذا مــا يفقد هـــذه الــ�ــريــة مــعــنــاهــا، إذ 

قد ال يتمكن األفراد من التعب�� عن رأ�هم من خالل هذه الوسائل 

 
ً
، فضال

ً
ل�ون هذه الوسائل غ�� قادرة ع�ى أداء هذه المهمة أصال

إلــى أن تحديد وســائــل التعب�� عــن الـــرأي �سهل إخضاعها لرقابة 

الدولة(٨٩).

 من حيث المبدأ، ولكن بالنتيجة 
ً
ولعل هذا الرأي قد ي�ون مقبوال

نحن لسنا معُھ، ذلك ل�ون إطالق النص �هذه الكيفية التي جاءت 

�ها (ف أوال)، قد ُ�ساء تفس��ه من قبل القابض�ن ع�ى السلطة، 

فمن الــمــؤكــد أن الــدولــة قــد تــأخــذ بالتفس�� الضيق لمفهوم هذا 
ــــذا مــــا يــحــصــل فــــي كــــل دول  الـــنـــص ولـــيـــس بــالــمــفــهــوم الـــــواســـــع، وهــ

الــعــالــم الســيــمــا دول الــعــالــم الــثــالــث والــتــي مــا زالـــت وال تـــزال أغل�ها 

 
ً
قائمة حقيقة ع�ى أنظمة ديكتاتورية و�التالي ف�ي تشهد ضعفا
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 ال 
ً
 مـــن نــاحــيــة مــمــارســتــهــا لــلــديــمــقــراطــيــة الــتــي تــ�ــشــدهــا شــكــال

ً
كــبــ�ــ�ا

 شت� ع�ى وسيلة 
ً
، فنجد أن هذه الدول قد تفرض قيودا

ً
مضمونا

ــــرأي بــ�ــ�ــة أن هـــذه الــوســيــلــة  مـــا مـــن وســـائـــل حــريــة الــتــعــيــ�ــ� عـــن الـ

لم ينص عليها في الدستور، لــذا ي�ون من األفضل أن ينص ع�ى 

تعداد وسائل التعب�� عن الرأي ال إطالقها ل�ي نستبعد أي إساءة 

أو إســتــغــالل لــهــذه الــ�ــريــة يفرغها مــن محتواها الـــذي تــقــررت من 

 بأن هذه الفقرة قد فصلت حرية التعب�� عن وسائلها 
ً
أجلِھ، علما

في الفقرات التي تليها، كما سنالحظ ذلك.

) فقد جاءت كما هو وا�� في النص أعاله 
ً
أما بخصوص (ف ثانيا

بحريات متعددة كحريات ال��افة والطباعة واإلعــالن واإلعــالم 

 هــو حــريــة ال��افة، 
ً
والــ�ــشــر، ومــا �همنا مــن هــذا الــنــص تــحــديــدا

 في تشكيل الــرأي 
ً
 مؤثرا

ً
فمما الشــك فيھ أن ال��افة تــؤدي دورا

الــعــام و�ــلــورتــِھ الســيــمــا إذا كــانــت �ــ�ــافــة حـــرة مستقلة ال رقــابــة 

للسلطة التنفيذية عليها، بل أن حرية ال��افة أصبحت مقياس 

لدرجة تطّور المجتمع.

والبد من التنويھ هنا هو أن الدسات�� إنقسمت في تنظيمها ل�رية 

ال��افة إلى إتجاه�ن:-

اإلتــجــاه األول:- ال �ش�� لهذه ال�رية صــراحــة ع�ى عــٌدهــا من • 

.(٩٠)
ً
وسائل التعب�� عن الرأي عموما

ــاه الــــثــــانــــي:- يـــنـــص عـــ�ـــى هـــــذه الـــ�ـــريـــة صــــراحــــة فــــي نــص •  اإلتــــجــ

مستقل، وهـــذا مــا أخــذ بــھ هــذا الــدســتــور كما ورد فــي الفقرة 

أعــاله، ومــا أخــذت بــِھ أغلب الدسات�� الــعــر�ــيــة(٩١)، وال شك 

أن اإلشـــارة الصريحة ل�رية ال��افة وإفـــراد نــص مستقل 

�ــهــا، تــأتــي إســتــجــابــة لــ�ــ�ــاجــة الــمــ�ــ�ــة لــلــشــعــب الـــعـــرا�ـــي لــهــذه 

ال�رية، بعد نصف قرن من كبت ال�ريات واإلعالم ال��ومي 

الموجھ، فحت� سقوط النظام السابق عام ٢٠٠٣ لم يكن في 

العراق سوى ال��افة ال��ومية التي تمجد بالنظام وحز�ِھ 

 ع�ى 
ً
 ع�ى أن هــذه ال�رية كانت حــكــرا

ً
وتـــروج إلفــ�ــارِه، فضال

فئة معينة تدين بــالــوالء ل��زب وال��ومة، فخالل عقدين 

ونصف العقد من الزمن لم يصدر في الــعــراق من المؤلفات 

ألھ ال�اكم وتمجدُه، أما ما يرد من 
ُ
الثقافية سوى تلك التي ت

الخارج من مطبوعات ف�ان يخضع لرقابة مشددة خشية أن 

تــ�ــون تلك المطبوعات فــي مــا قــد �س�� إلــى الــنــظــام وأفــ�ــارِه، 

ويكفي للتدليل ع�ى الــقــيــود المفروضة ع�ى حــريــة التأليف 

وال�شر، أن إقتناء مؤلف محظور السيما إذا كان ذا صبغة 

دي�ية قــد ي�ت�ي إلــى اإلعـــدام أو ال��ن المؤ�د و�ــهــذا الذنب 

عوقب اآلآلف.

) فقد نصت ع�ى حرية اإلجتماع والتظاهر 
ً
أما في ما يخص (ف ثالثا

السلمي وتنظم بقانون، وأول ما يمكن مالحظتِھ ع�ى تنظيم هذه 

ال�رية، أ�ها أش��طت أن ت�ون ممارسة هذه ال�رية سلمية، وهذا 

يصب في مص��ة النظام العام، مع العلم أن هناك دسات�� قد تأتي 

 مما قد يث�� إش�اليات وصعو�ات 
ً
بالنص ع�ى تلك ال�رية مطلقا

فـــي الــتــطــبــيــق(٩٢)، كــمــا جــــاءت هـــذه الــ�ــريــة مــقــيــدة بــمــا سيصدر 

، وقــد يأتي هــذا التقييد مراعاة لما تتم�� بــِھ هذه 
ً
من قانون الحقا

ال�رية من خصوصية، إذ قد ي�ت�ي اإلجتماع والتظاهر السلمي إلى 

تظاهر �سودُه العنف والفو���، ومثل هكذا أفعال ت�ون متوقعة 

في العراق السيما في األجــل القريب، نتيجة عــدم اإلستقرار األم�ي 

 عن 
ً
والصراعات السياسية التي تخيم ع�ى الواقع العرا�ي، فضال

إنتشار المجاميع الخارجة عن القانون، من هنا كــان تنظيم هذه 

الــ�ــريــة بــمــا ســيــصــدر مــن قــانــون الحـــق أمـــر الزم لــيــس لتقييد هــذه 

ال�رية ولكن لتوظيفها في خدمة أغراضها.

 ن ذلك نصت (م٤٠)ع�ى أن(( حرية اإلتصاالت والمراسالت 
ً
فضال

، وال يجوز 
ٌ
ال��يدية وال��قية والهاتفية واإللك��ونية وغ��ها مكفولة

مراقبتها أو التنصت عليها، أو الكشف ع�ها، إال لــضــرورٍة قانونيٍة 

وأمنية، و�قراٍر قضا�ي))، وأبرز ما يم�� هذا النص أنھ أورد تعداد 

وســائــل اإلتــصــال عــ�ــى س�يل الــمــثــال ال الــ�ــصــر، األمـــر الـــذي �ع�ي 

كفالة حرمة اإلتصال بالوسائل المتاحة أو التي قد يكشف ع�ها 

.
ً
العلم الحقا

ــــود ضــــرورة  ــ�ـــ�ط لــتــقــيــيــد هــــذه الــ�ــريــة وجـ كــمــا أن هــــذا الـــنـــص أشـ

قانونية وأمنية وصدور قرار قضا�ي ل�ي يج�� المراقبة والتنصت 

عليها، و�ذلك ي�ون المشرع العرا�ي قد وازن ب�ن حماية هذا ال�ق 

والــمــصــ�ــ�ــة العليا لــلــدولــة، إذ قــد تقت��ي تــلــك المص��ة فــرض 
رقابة ع�ى بعض اإلتصاالت في ظل ظروف أمنية إست�نائية يمر �ها 

البلد كال�رب واإلضطرابات الداخلية.

 
ً
 عــن ذلــك فــأن الــدســتــور قــد وفــر فــي بــدايــة نصوصِھ ضمانة

ً
فــضــال

ل��ريات الـــواردة فيھ بعامة ومــن ضم�ها هــذه ال�رية فقد نصت 
(ف/ج/م٢) منھ ع�ى أنھ (( ال يجوز سن قانوٍن يتعارض مع ال�قوق 

 عن نصِھ في 
ً
وال�ريات األساسية الواردة في هذا الدستور))، فضال

(م٤٦) ع�ى أن (( ال ي�ون تقييد ممارسة أٍي من ال�قوق وال�ريات 

الــواردة في هذا الدستور أو تحديدها إال بقانون أو بناًء عليھ، ع�ى 

أن ال يمس ذلــك التحديد والتقييد جوهر ال�ق أو ال�رية))، وفي 

الــواقــع هــنــاك صعو�ة فــي ُعــد هــذا التحديد أو التقييد يمس أو ال 

يــمــس بــجــوهــر الـــ�ـــق أو الـــ�ـــريـــة، وـكــــان مـــن األفـــضـــل مـــن الــمــشــرع 

اإلكــتــفــاء بــذكــر أن هـــذه الــ�ــقــوق والــ�ــريــات ال يمكن تقييدها إال 

 عليِھ(٩٣).
ً
بقانون أو بناءا
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وحــقــيــقــة األمــــر أن غــالــبــيــة هـــذه الــ�ــريــات �ــي حــريــات جــديــدة ع�ى 

الـــواقـــع الـــعـــرا�ـــي، ر�ــمــا إلن ســائــر دســاتــ�ــ� الــعــهــد الــ�ــمــهــوري كــانــت 

دســـاتـــ�ـــ� مـــؤقـــتـــة، أو لـــعـــدم إيـــمـــان الــقــابــضــ�ــن عــ�ــى الــســلــطــة خــالل 

ــنـــوع مـــن الـــ�ـــريـــات، أو أ�ـــهـــم وجــــــدوا أن  الــ�ــقــبــة الــمــاضــيــة �ـــهـــذا الـ

العراقيون لم يصلوا إلــى مرحلة الن�� السيا��ي والو�ي الثقافي 

الــذي يؤهلهم لممارسة مثل هــذه الــ�ــريــات، األمــر الــذي جعل من 

المواطن العرا�ي يتوق للنص ع�ى هــذه ال�ريات أو ممارستها من 

 من 
ً
الناحية الفعلية السيما وأن شــعــوب دول نامية أقــل تــطــّورا

الشعب العرا�ي مارست هذه ال�ريات بعد أن كانت ومازالت تنظر 

للمفكر والسيا��ي والمثقف العرا�ي بع�ن اإل��اب واإلكبار.

وع�ى الرغم من وفــرة هذه النصوص الضامنة ل�رية التعب�� عن 

الـــرأي، إال أن هــذا ال�ع�ي أن هــذا الدستور لم يقيد تلك ال�رية، 

 من خالل النص ع�ى ِعدة إعتبارات م�ها: 
ً
فقد جاء التقييد وا��ا

-

ما ورد في نص (م٣٨) ع�ى تقييد حرية التعي�� ووسائلها كافة بـ . ١

(النظام العام و اآلداب)، وهنا تجدر اإلشارة إنھ من الصعو�ة 

 لهذه اإلعتبارات 
ً
 معينا

ً
 أو توصيفا

ً
 ثابتا

ً
بم�ان إعطاء تحديدا

ذلــــك لــ�ــو�ــهــا تــحــمــل فـــي طــيــا�ــهــا مــفــاهــيــم ومـــعـــانـــي مــطــاطــة أو 

 عــن إخــتــالف مفهومها مــن دولـــة إلــى أخـــرى ومن 
ً
مــرنــة، فــضــال

 
ً
بيئة إلــى أخــرى ومــن وقــت إلــى آخــر مما �ستلزم تفس��ها وفقا

لمقتضيات وأعــــراف وتقاليد وثــقــافــات كــل دولـــة ع�ى ِحــدة، 

 عما قد تث��ُه من إش�اليات تتعلق في صعو�ة التطبيق، 
ً
فضال

ومــا يتعلق بــالــذات بإحتمالية إستغاللها مــن قبل السلطات 

ــــذي يـــخـــدم مــصــالــ�ــهــا ال الــمــصــ�ــ�ــة  الـــعـــامـــة وعـــ�ـــى الــــوجــــھ الــ

العامة، ف�ان من األجــدر من المشرع العرا�ي أن ي�ون أك�� 

 في إيــرادِه لهذه اإلعتبارات، أو يضيف للدستور نص 
ً
تحديدا

يجعل تحديد المع�� الدقيق لتلك اإلعــتــبــارات من صالحية 

الــقــضــاء الــمــدنــي و�ــمــســتــوى يــتــالئــم والــتــ�ــ�ــيــات الــتــي قدمها 

الـــعـــراقـــيـــون مـــن أجــــل نــيــلــهــا الســيــمــا وأن الــكــثــ�ــ� مـــن شــعــوب 

العالم تمارسها ع�ى وجهها ال��يح.

كما قيدت (م٤٠) حرية اإلتــصــاالت والــمــراســالت بأنواعها بـ . ٢

(الضرورات األمنية والقانونية)، فع�ى الرغم من كفالة هذه 

ال�رية وعم جواز مراقبتها أو التنصت عليها أو الكشف ع�ها، 

إال أنــھ يجوز التنصل عن ذلــك بدوا�ي تلك اإلعــتــبــارات، وفي 

ذلك خشية أكيدة ع�ى حرية المواطن�ن في التعب�� عن آرا�هم 

وإحــتــمــالــيــة إســـتـــغـــالل تــلــك اإلعــــتــــبــــارات مـــن قــبــل الــســلــطــات 

 عن صعو�ة تحديد المع�� الدقيق لها.
ً
العامة، فضال

 عليِھ، كما ورد في . ٣
ً
كذلك قيدت هذه ال�رية بالقانون أو بناءا

نص (م٤٦) أعاله.

إال أن أهــم قيد يــرد ع�ى حــريــة التعب�� عــن الـــرأي هــو مــا جاء . ٤

فــي نــص (م٣) مــن قــانــون مــ�ــافــحــة اإلرهـــــاب رقـــم (١٣) لسنة 

٢٠٠٥(٩٤)، والتي عدت الخروج عن حرية التعب�� عن الرأي 

جــريــمــة إرهـــابـــيـــة مــاســة بــأمــن الـــدولـــة وذلــــك بــالــتــحــريــض عن 

طريق وســائــل اإلعـــالم ع�ى كــل فعل مــن شــأنــِھ �هديد الوحدة 

الوطنية وسالمة المجتمع ويمس أمن الدولة و إستقرارها أو 

يضعف من قــدرة اإلجــهــزة األمنية في الــدفــاع أو إلقاء الرعب 

وتعريض حياة الناس وحريا�هم وأم�هم و ممتل�ا�هم ل�خطر.

(٩٥)

كما تجدر المالحظة أن أوامر سلطة اإلئتالف المؤقتة بالقيود . ٥

 
ً
التي حدت أو قوضت من حرية التعب�� عن الــرأي بقت أيضا

 الح�ام 
ً
لغ أو تعدل، وفقا

ُ
نافذة المفعول و�عمل �ها، مالم ت

هذا الدستور(٩٦).

- الخاتمة
مـــن خــــالل مـــا عـــرضـــنـــاه عــ�ــى صــفــحــات هــــذا الـــبـــحـــث، ـكـــان هــدفــنــا 

مـــنـــذ الــــبــــدء هــــو إلــــقــــاء الــــضــــوء عـــ�ـــى نـــصـــوص الـــدســـاتـــ�ـــ� الــعــراقــيــة 

الــتــي كــفــلــت حــريــة التعب�� عــن الــــرأي وقـــد أحــطــنــا هـــذه الــنــصــوص 

بالتعليق والتحليل وال�دل بقدر ما أمكننا ذلك، فقد تب�ن لنا أن 

حــريــة التعب�� عــن الـــرأي تــأتــي فــي مقدمة الــ�ــريــات الفكرية قاطبة 

ألهميتها المركزية ل��ياة والكرامة اإلنسانية ول�و�ها تش�ل دعامة 
رئيسية ل�ميع حقوق اإلنسان وال�ريات األساسية، والتي يجب 

أن يــحــرص عــلــيــهــا الــشــعــب إذ �ـــي الــوســيــلــة الــوحــيــدة الــتــي تضمن 

 ع�ى المعلومات التي تلزمھ ل�ي يــمــارس أعباء 
ً
لــھ أن يبقى مطلعا

مــســؤولــيــات الـــســـيـــادة الــثــقــيــلــة، و�ـــدو�ـــهـــا قـــد ال تــطــرح عــ�ــى بــســاط 

البحث إال بعض المسائل العامة دون غ��ها، كما قد ت�ساق األمة 

إلى ش�ل من أش�ال الخضوع واإلنقياد بحيث تفقد كل عالقة لها 

بالعالم وشــؤونــھ الك��ى، وع�ى هــذا األســـاس تــم التأكيد عليها في 

أغلب الوثائق الدستورية والدولية واإلقليمية.

وفــي ضــوء دراستنا ل�رية التعب�� عــن الـــرأي فــي الدسات�� العراقية 

التي ابتدأت من الدستور الوحيد الــذي ُسن في العهد المل�ي هو 

القانون األسا��ي العرا�ي الصادر عام ١٩٢٥، حت� صدور العديد 
مـــن الـــدســـاتـــ�ـــ� فـــي الــعــهــد الـــ�ـــمـــهـــوري والـــتـــي إبــــتــــدأت مـــن ســـن أول 
دستور جمهوري مؤقت عام ١٩٥٨، حت� صدور مشروع دستور 

جــمــهــوريــة الــــعــــراق عــــام ١٩٩١، وقــــد الحــظــنــا بــــأن نـــصـــوص تلك 

الدسات�� ع�ى الرغم من أهميتها في إقرار وتضم�ن حرية التعب�� عن 

الـــرأي، إال أ�ــهــا لــم تخل مــن قــيــود، وصـــدور عــدة قوان�ن ومراسيم 

م62        نيسان ٢٠١٦  هـ -  | رجب ١٤٣٦  احلادية عشرة  السنة   | العدد ٣٦ - ٣٧  |



قوضت إستعمال هذه ال�رية، أهما قوان�ن المطبوعات وقانون 

العقو�ات العرا�ي لعام ١٩٦٩، فقد شهدت هذه الدسات�� السيما 

 
ً
م�ها دســاتــ�ــ� مــن عـــام ١٩٧٠ حــتــ� الــدســتــور األخــ�ــ� أعــــاله، �هميشا

 لــمــجــمــل الــ�ــقــوق والـــ�ـــريـــات األســاســيــة للشعب 
ً
 صـــارخـــا

ً
وإنــتــهــاكــا

ــِھ، وأخـــص م�ها بالذكر  الــعــرا�ــي ال سيما حــريــتــِھ فــي التعب�� عــن رأيــ

مـــاشـــهـــده ذلــــك الــشــعــب فـــي عــهــد الـــنـــظـــام الـــديـــكـــتـــاتـــوري الــمــتــمــثــل 

بسلطة صدام حس�ن، والذي تسلط ع�ى ال�كم الفع�ي من عام 

١٩٧٩، مــن قــمــع وتــغــيــيــب حقيقي لتلك الــ�ــقــوق والــ�ــريــات ع�ى 

نــطــاق واســــع، ومـــا أن تــم ســقــوط ذلـــك الــنــظــام األخــ�ــ� عـــام بــتــاريــخ 

٢٠٠٣/٤/٩، حت� عــام ٢٠٠٥ حت� ُســن فيها دســتــوريــن أحدهما 

مــؤقــت هــو (قــانــون إدارة الــدولــة للمرحلة اإلنتقالية لــعــام ٢٠٠٤) 

واآلخـــــر هـــو دائـــمـــي هـــو (الـــدســـتـــور عـــرا�ـــي الـــدائـــم لــعــام ٢٠٠٥)، إذ 
 في تفعيل ال�قوق 

ً
 وملموسا

ً
 وا��ا

ً
شهد العراق آنــذاك إنفراجا

وال�ريات األساسية بعامة السيما حريتِھ في التعب�� عن رأيِھ، ع�ى 

الرغم من القيود التي الحظناها والتي أهما أوامر سلطة اإلئتالف 

المؤقتة لعامي ٢٠٠٣ و ٢٠٠٤.

عِ�� عــن حقائق موضوعية، فأن 
ُ
و�عد عــرض هــذه النتائج والــتــي ت

هناك بعض التوصيات التي يمكن تقديمها بصدد هذا الموضوع 

وتت�خص باآلتي: -

ندعو من مجلس النواب العرا�ي إلى تعديل الدستور و إفراد . ١

 لما هو منصوص 
ً
نص خاص ل�رية التعب�� عن الرأي، خالفا

عليِھ في الدستور الدائم الذي يجعل هذه ال�رية مدونة من 

ب�ن مجموعة مــن الــ�ــريــات، و�ــذلــك نعطي لهذه ال�رية ع�ى 

أقـــل تــقــديــر حــصــانــة تعصمها مــن ســيــطــرة الــ�ــاكــم أو الــ�ــزب 

فيتالعب �ها كيفما �شاء.

كذلك ندعوُه بضرورة مراجعة النصوص التشر�عية الخاصة . ٢

بحرية التعب�� عن الرأي، والمتفرقة ب�ن قوان�ن متعددة والتي 

تتعلق بالتنظيم والــقــيــود والــضــمــانــات و وفـــق مــا تس�� عليھ 

الدول الديمقراطية و�ما يحقق ال�رية والمسؤولية، السيما 

واإلس��شاد بالمواثيق الدستورية والدولية واإلقليمية التي 

تكفل هذه ال�رية وتصو�ها من أي إنتهاك.

ــــر ســلــطــة اإلئـــتـــالف الــمــؤقــتــة . ٣ كــمــا نـــدعـــوه إلـــى إلـــغـــاء كــافــة أوامـ

وإحــاللــهــا بــتــشــر�ــعــاٍت وطــنــيــة تــخــدم المص��ة الــعــامــة وتل�ي 

حاجات المجتمع العرا�ي، وت���م مع حريتِھ في التعب�� عن 

آراءه بــصــورة حــرة ومــخــتــارة، األمــر الــذي يــدعــوه بــاإلســراع إلى 

تــشــر�ــع قــانــون حــريــة التعب�� عــن الــــرأي الـــذي الزال يــــراوح في 

أروقة المجلس!

نرى ضــرورة التخفيف من القيود الــواردة ع�ى حرية التعب�� . ٤
عــن الـــرأي مــن خــالل وضــع ضــوابــط قانونية صريحة تصون 

هــذه ال�رية من تــجــاوزات سلطات الــدولــة إلــى جانب تحديد 

المقصود بالنظام العام أو اآلداب العامة أو األمــن العام أو 

الــقــومــي وغــ�ــ�هــا، وذلـــك ل��يلولة دون إنتهاكها تــحــت ذر�ــعــة 

المحافظة ع�ى تلك اإلعتبارات.

نــدعــو إلـــى إســتــقــاللــيــة كــافــة وســـائـــل حــريــة الــتــعــبــ�ــ� عـــن الـــرأي . ٥

ــــالم بــشــ�ــل خــــاص، فــلــضــمــان حــريــة  الســيــمــا الــ�ــ�ــافــة واإلعــ

التعب�� عن الــرأي، فإنھ من اإللزامي السماح لتلك الوسائل 

 عن تحكم ال��ومة، وذلــك للمحافظة 
ً
بإستقالليتها، بعيدا

ع�ى دور هــذه الــوســائــل ب�و�ها ع�ن الشعب وطــريــق وصــولــِھ 

إلــى طيف واســـع مــن اآلراء و�ــاألخــص فيما يتعلق بالمص��ة 

الــعــامــة، وهــــذا يــتــم مـــن خـــالل األحـــ�ـــام الــقــضــائــيــة الــتــي تل�ي 

الــقــرارات الــصــادرة عــن جهة تنفيذية والــتــي تنتهك فيها حرية 

هذه الوسائل أو تتعسف في إستعمال السلطة.

 البد من تفعيل دور المؤسسات الدستورية . ٦
ً
 و ليس آخرا

ً
أخ��ا

والقضائية في العراق السيما تفعيل دور المحكمة الدستورية 

المسماة بـــ (المحكمة اإلتــحــاديــة) التي أنــشــأت بنص (م٩٢) 

مــن الــدســتــور الـــدائـــم، و تــتــولــى مهمة الــرقــابــة عــ�ــى دســتــوريــة 

الــقــوانــ�ــن واألنــظــمــة الــنــافــذة، والــتــي تعد مــن أهــم الضمانات 

ل�رية التعب�� عن الرأي، فبموج�ها يمنح األفراد و�نص صريح 

حــق الطعن فــي دســتــوريــة الــقــوانــ�ــن هــذا الــ�ــق الـــذي تــقــرر في 

 عــن إخــتــصــاصــهــا فــي ال�كم 
ً
األصــــل لــضــمــان حــقــوقــهــم فــضــال

بإلغاء أي قانون إذا ث�ت تعارضھ مع الدستور.

وفـــي �ــهــايــة الــمــطــاف ال بـــد مـــن اإلشـــــارة إلـــى حــقــيــقــة هــامــة و�ــي 

أن مش�لة ال�قوق والــ�ــريــات األســاســيــة بش�ل عــام وحرية 

التعب�� عن الرأي بش�ل خاص، هو ليس النص أو عدم النص 

عليها في الوثائق الدستورية أو الدولية فحسب، بل التناقض 

 ليست في النصوص وإنما بما 
ً
ب�ن النص والواقع، فالع��ة إذا

يجري في ال�ياة العملية.

- المصادر
: - الكتب

ً
أوال

د. أبوال��يد ع�ي المتيت، النظم السياسية وال�ريات العامة، . ١

مؤسسة شباب ال�امعة، ط٣، اإلسكندرية، ١٩٨٢.

د. أحمد جالل حماد، حرية الرأي في الميدان السيا��ي، دار . ٢

الوفاء بالمنصورة، مصر ١٩٨٧.
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ــــ�الــــيــــة ونـــمـــاذجـــهـــا . ٣ ــيــــة الــــلــــيــــ� إكـــــــــــرام بــــــدرالــــــديــــــن، الــــديــــمــــقــــراطــ

التطبيقية، دار ال�وهرة للطباعة وال�شر والتوز�ع، ب��وت، 

.١٩٨٦

المعهد الــدولــي ل�قوق اإلنــســان، الدسات�� العر�ية و دراســة . ٤
مقارنة بمعاي�� ال�قوق الدستورية الــدولــيــة، كلية ال�قوق 

بجامعة دي بول، نيويورك، ط١، ٢٠٠٥.

الــمــعــهــد الـــدولـــي لــ�ــقــوق اإلنـــســـان، الــديــمــقــراطــيــة والــ�ــريــات . ٥

العامة، كلية ال�قوق بجامعة دي بول، ط١، ٢٠٠٥.

د. حــســن عــمــاد مـــ�ـــاوي، أخــالقــيــات الــعــمــل اإلعـــالمـــي دراســـة . ٦

مقارنة، الدار المصرية اللبنانية، ط١، القاهرة، ١٩٩٤.

حــســ�ــن جــمــيــل، حــقــوق اإلنـــســـان والـــقـــانـــون الــ�ــنــا�ــي، معهد . ٧

البحوث والدراسات العر�ية، ١٩٧١.

حس�ن كركوش، مع�� «القيم األخالقية» في الدستور العرا�ي . ٨

ــقـــال مـــ�ـــشـــور فــــي كــــتــــاب، مــــــأزق الـــدســـتـــور - نــقــد  الـــــدائـــــم؟، مـ

وتــحــلــيــل-، مــجــمــوعــة بــاحــثــ�ــن، مـــ�ـــشـــورات مــعــهــد الـــدراســـات 

اإلس��اتيجية، ط١، ب��وت، ٢٠٠٦.

د.رعــد نا�ي ال�دة، التشر�عات الدستورية في العراق، بيت . ٩

ال�كمة، قسم الــدراســات التاريخية، السلسلة الوثائقية، 

بغداد، ١٩٩٨.

د. رعــد نا�ي ال�دة، التطّورات الدستورية في الــعــراق، بيت . ١٠

ال�كمة، ط١، بغداد، ٢٠٠٤.

صال� جواد ال�اظم - ع�ي غالب خض�� - شفيق عبد الرزاق . ١١

الــســامــرا�ــي، النظام الــدســتــوري فــي الــعــراق، بــغــداد، ١٩٨٠ - 

.١٩٨١

د. صب�ي محمصاني، أركان حقوق اإلنسان، بحث مقارن في . ١٢

الشر�عة اإلسالمية والقوان�ن ال�ديثة، دار العلم للمالي�ن، 

ب��وت.

عـــارف عـــلـــوان، الــدســتــور الــ�ــديــد ومــشــ�ــلــة الــ�ــريــات، مقال . ١٣

م�شور فــي كــتــاب، مــأزق الــدســتــور - نقد وتحليل-، مجموعة 

بــاحــثــ�ــن، مــ�ــشــورات مــعــهــد الـــدراســـات اإلســ�ــ�اتــيــجــيــة، ط١، 

ب��وت، ٢٠٠٦.

د. عبدال�كيم حسن السعي�ي، ال�ريات العامة، دار الفكر . ١٤

العر�ي، بال سنة نشر.

عماد عبد ال�ميد النجار، الوسيط في تشر�عات ال��افة، . ١٥

مكتبة األنجلو المصرية، القاهرة، ١٩٨٥.

ــنـــور، حـــريـــة الــتــعــبــ�ــ� فـــي مــصــر، . ١٦ ــتـ نـــجـــاد الـــ�ـــ��ـــي، الــمــقــصــلــة والـ

م�شورات المجموعة المتحدة، القاهرة، ٢٠٠٤.

الــقــا��ــي وائــل عبداللطيف، دسات�� الــدولــة العراقية للف��ة . ١٧

ــائـــق، ط٢،  مـــن عــــام ١٨٧٦ لــغــايــة ٢٠٠٥، دار الــكــتــب والـــوثـ

بغداد، ٢٠٠٦.

: - األطاريح والرسائل
ً
ثانيا

أزهار عبد الكريم عبد الوهاب، ال�قوق وال�ريات العامة . ١

في ظل الدسات�� العراقية، رسالة ماجست��، كلية القانون - 

جامعة بغداد، ١٩٨٣.

عــبــدالــلــھ صـــالـــ�، الـــ�ـــقـــوق والـــ�ـــريـــات و ضــمــانــا�ــهــا فـــي ظل . ٢

دستور ال�مهورية اليمنية لسنة ١٩٩٠، رسالة ماجست�� 

مقدمة الى كلية القانون، جامعة بغداد، ١٩٩٥.

د.لطيفة حميد محمد، جرائم ال�شر في التشر�ع العرا�ي، . ٣

أطروحة دكتوراه، كلية القانون-جامعة بغداد، ١٩٩٩.

ميثم حنظل شريف، التنظيم الدستوري و القانوني ل�رية . ٤

ال��افة في العراق (دراســة مقارنة في المطبوع الــدوري)، 
رسالة ماجست��/ جامعة بغداد/كلية القانون، ١٩٩٩.

: - البحوث
ً
ثالثا

أم�� مو���، حقوق اإلنسان (مدخل إلى و�ي حقو�ي)، مركز . ١

دراسات الوحدة العر�ية، سلسلة الثقافة القومية، العدد 

(٢٤) سنة ١٩٩٤.

د. عــ�ــي يـــوســـف الـــشـــكـــري، الـــدســـتـــور الـــعـــرا�ـــي - دراســــــة في . ٢

الـــ�ـــقـــوق و الـــ�ـــريـــات الـــعـــامـــة، بــحــث مـــن ضــمــن مــجــمــوعــة 
ــــوان ((دراســـــــــــــــــات حــــــــول الــــدســــتــــور  ــنـ ــ ــعـ ــ ــــورة بـ ــــشـ ــ�ـ ــ بـــــحـــــوث مـ

الــعــرا�ــي))، مؤسسة آفـــاق لــلــدراســات واألبــحــاث العراقية، 

ط١، العراق، ٢٠٠٨.

مــالــك م���ي الُ�سي�ي، ِقــــراءة قانونية وتحليلية لدستور . ٣

الـــعـــراق الـــدائـــم ٢٠٠٥، مــجــلــة الــمــســتــقــبــل الـــعـــرا�ـــي، مــركــز 

العراق لألبحاث، العدد ٩، السنة الثالثة، بغداد، ٢٠٠٧.
: - المقاالت

ً
رابعا

ــــار عــبــدالــكــريــم، مــالحــظــات أولـــيـــة حـــول قـــانـــون إدارة . ١ د. أزهـ

الدولة العراقية للمرحلة اإلنتقالية، مقال م�شور في مجلة 

النبأ، العدد (٧١) حزيران - تموز/٢٠٠٤.

القا��ي كاظم عبدجاسم الزيدي، المسؤولية عن جرائم . ٢

ال�شر،مقال م�شور في جريدة الصباح ليوم ٢٠٠٨/٧/١٩.

ــــراءة فــي إدراك . ٣ كــامــل الدلفي، حــريــة التعب�� عــن الــــــرأي... ِقـ

المع�� و السلوك، مقال م�شور ع�ى اإلن��نت ضمن الموقع:

http://www.alsabaah.com/paper.php?sour
ce=akbar&mlf=interpage&sid=۳٦٦۲۳
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: - التقارير والندوات
ً
خامسا

1. التقارير
ــام / األمــــــم الــمــتــحــدة . ١ ــعــ ــتـــحـــدة، مــكــتــب اإلعــــــــالن الــ األمــــــم الـــمـ

وحقوق اإلنسان.

صـــالح الــديــن حــافــظ، ورقـــة عــمــل مــقــدمــة إلـــى أعــمــال الــنــدوة . ٢

ــــالم و حــقــوق اإلنـــســـان)، الــمــنــعــقــدة في  اإلقــلــيــمــيــة حـــول (اإلعـ

القاهرة من ٢١-٢٢ يناير/كانون الثاني، ٢٠٠٣، م�شورة ع�ى 

http://www.pogar.org/- :اإلنــ�ــ�نــت ضــمــن الــمــوقــع اآلتــــي

publications/books/humanrights/mediahr-a.pdf

٣. قناة الــ�ــرة - عــراق - األم��كية ٢٠٠٩/٦/٤، لــإلطــالع ع�ى . ٣

http://www. :نـــص الـــخـــطـــاب مــ�ــشــور عــ�ــى الـــمـــوقـــع اآلتــــــي

autodown=doc?-/١٦١٩١١٥٥/scribd.com/doc

نـــيـــ�ـــوالس هـــا�ـــســـوم، تـــأمـــالت بـــشـــأن إطـــــار تــنــظــيــمــي مـــن أجــل . ٤

الـــعـــراق، دراســــة مــقــدمــة الـــى مــؤتــمــر اليونس�و عــن اإلعــــالم في 

ــــم الــمــتــحــدة  ــعــــراق، مــكــتــب الـــدعـــم الـــدســـتـــوري، بــعــثــة األمـ الــ

لمساعدة العراق، بار�س، كانون الثاني، ٢٠٠٨.

2. الندوات
١. ال��افة وحقوق اإلنسان، دورة ت�وي�ية لفائدة ال��في�ن 

أقيمت مــن ١٣- ١٤ مــارس ١٩٩٨ فــي عاصمة الــر�ــاط فــي المملكة 

المغر�ية، مطبعة األمنية، الر�اط، ١٩٩٩.

٢. د. صباح ياس�ن، اإلعالم في العراق.. المس��ة.. الواقع...و إعادة 

البناء، ندوة عقدها مركز دراسات الوحدة العر�ية، لبنان، ٢٠٠٥.

: - وثائق األمم المتحدة
ً
سادسا

مت��ه تا�هون ضد جمهورية كوريا، ١٠ تشرين األول/أكتو�ر . ١

١٩٩٨، رسالة رقم ٦٢٨، الفقرة ٣، ١٠

ــانـــدي ســـايـــد ضـــد الــمــمــلــكــة الـــمـــتـــحـــدة، ٧ تــشــريــن الـــثـــانـــي / . ٢ هـ

د�سم�� ١٩٧٦، التطبيق رقم ٧٢/٥٤٩٣، الفقرة ٤٩.

: - المواثيق الدولية واإلقليمية
ً
سابعا

١. اإلعالن العالمي ل�قوق اإلنسان لعام ١٩٤٨.

٢. العهد الدولي ل��قوق المدنية والسياسية لعام ١٩٦٦.

٣. اإلتفاقية األورو�ية ل�ماية حقوق اإلنسان وال�ريات األساسية 

لعام ١٩٥٠.

٤. اإلتفاقية األم��كية ل�قوق اإلنسان لعام ١٩٦٩.

الميثاق األفريقي ل�قوق اإلنسان والشعوب لعام ١٩٨١.

الميثاق العر�ي ل�قوق االنسان لعام ١٩٩٧.

: - الدساتير والقوانين وجرائد الوقا�ع العراقية
ً
ثامنا

1. الدساتير

الدساتير العراقية من القانون األسا�سي العراقي لعام 1٩2٥
حتى دستور جمهورية العراق لعام 200٥

الدساتير العربية
الدستور األردني لعام ١٩٥٢.. ١

الدستور السوري لعام ١٩٧٣.. ٢

قانون فلسط�ن األسا��ي المعدل لعام ٢٠٠٣.. ٣

الدستور ال�ويتي لعام ١٩٦٢.. ٤

دستور اإلمارات العر�ية المتحدة ١٨ لعام ١٩٧١.. ٥

الدستور اليم�ي لعام ١٩٩٤.. ٦

القانون األسا��ي لسلطنة ُعمان لعام ١٩٩٦.. ٧

الدستور القطري لعام ٢٠٠٣.. ٨

الدستور الصومالي لعام ١٩٦٩.. ٩

الدستور ال�يبوتي لعام ١٩٩٢.. ١٠

2. القوانين وجرائد الوقا�ع العراقية
قوان�ن المطبوعات مــن عــام ١٩٠٩ حت� قــانــون رقــم (٢٠٦) . ١

لعام ١٩٦٨.

قانون العقو�ات العرا�ي رقم (١١١) لسنة ١٩٦٩.. ٢

النظام الداخ�ي لمجلس النواب العرا�ي لعام ٢٠٠٦.. ٣

جريدة الوقا�ع العراقية بالعدد (٣٩٧٨) المجلد (٤٤) في ١٧. ٤

آب ٢٠٠٣.

ــا�ـــع الـــعـــراقـــيـــة بـــالـــعـــدد (٣٩٨٢) لــســنــة ٢٠٠٤/. ٥ جـــريـــدة الـــوقـ

حزيران.

جريدة الوقا�ع العراقية بالعدد (٣٩٨١)، المجلد (٤٥).. ٦

جريدة الوقا�ع العراقية بالعدد (٤٠١٢)، السنة (٤٧).. ٧

: - أوامر سلطة اإلئتالف المؤقتة
ً
تاسعا

أمــــر ســلــطــة اإلئــــتــــالف رقــــم (١٤) لـــعـــام ٢٠٠٣، الـــــذي يحكم . ١

ال�شاط اإلعالمي المحظور.

أمر سلطة اإلئتالف رقم (١٩) لعام ٢٠٠٣ الذي يحكم حرية . ٢

التجمع.

أمر سلطة اإلئتالف المؤقتة رقم (٦٥) لعام ٢٠٠٤ القا��ي . ٣

بإنشاء المفوضية العراقية لإلتصاالت واإلعالم.

أمر سلطة اإلئتالف المؤقتة رقم (٦٦) لعام ٢٠٠٤ القا��ي . ٤

بإنشاء الهيئة العراقية العامة لخدمات البث و اإلرسال.

- الهوامش:
 عــ�ــى حــمــايــة هــذه 

ً
١- تـــجـــدر اإلشــــــارة إلــــى أنــــھ قـــد تـــم الــتــأكــيــد أيـــضـــا

ال�رية في الوثائق الدولية واإلقليمية ل�قوق اإلنسان، كما ورد 

فـــي (م١٩) مـــن اإلعــــــالن الــعــالــمــي لــ�ــقــوق اإلنــــســــان لـــعـــام ١٩٤٨، 

والعهد الدولي ل��قوق المدنية والسياسية لعام ١٩٦٦، و(ف١/
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م١٠)مــــن اإلتــفــاقــيــة األور�ـــيـــة ل�ماية حــقــوق اإلنــســان والــ�ــريــات 

األســاســيــة لــعــام ١٩٥٠، و(ف١-٢/م١٣) مــن اإلتفاقية األم��كية 
ل�قوق اإلنسان لعام ١٩٦٩، و(م٩) من الميثاق األفريقي ل�قوق 

 النص عليها في 
ً
 وليس آخرا

ً
اإلنسان والشعوب لعام ١٩٨١، وأخ��ا

(م٣٢) الميثاق العر�ي ل�قوق اإلنسان لعام ٢٠٠٤.
٢ - د. صب�ي مــحــمــصــانــي، أركــــان حــقــوق اإلنـــســـان، بــحــث مــقــارن 
فــي الــشــر�ــعــة اإلســالمــيــة والــقــوانــ�ــن الــ�ــديــثــة، دار الــعــلــم للمالي�ن، 

ب��وت، ١٩٧٩، ص٤١-٤٢.

٣- ميثم حنظل شــريــف، التنظيم الــدســتــوري والــقــانــونــي ل�رية 
ال��افة في العراق (دراســة مقارنة في المطبوع الــدوري)، رسالة 

ماجست��/ جامعة بغداد/كلية القانون، ١٩٩٩، ص١٥.

٤ـ ُيــنــظــر د. عــبــد ال�كيم حــســن السعي�ي، الــ�ــريــات الــعــامــة، دار 
الفكر العر�ي، بال سنة نشر، ص١١٥.

٥- كامل الدلفي، حرية التعب�� عن الرأي... ِقراءة في إدراك المع�� 
http:// والــســلــوك، مــقــال م�شور ع�ى اإلنــ�ــ�نــت ضمن الــمــوقــع

www.alsabaah.com/paper.php?source=
36623=akbar&mlf=interpage&sid

٦ - و�ذلك تتخذ تلك ال�رية ش�ل�ن أساسي�ن: ش�ل فردي 
إذ �ع�� الفرد عن رأيــِھ بأي محفل من المحافل، كأن ت�ون 
ــاعــــات... إلــــــ�، وشــ�ــل  ــمــ ــتــ ــمــــرات-اجــ ــؤتــ عـــ�ـــى شـــ�ـــل نــــدوات-مــ
جما�ي و�ع�� عن الرأي فيھ عن طريق مجموعة أ�خاص أو 
جماعات معينة، كأن ت�ون في مظاهرة سلمية أو إتخاذ آراء 

جماعية في حاالت معينة في هيئة تجمع سلمي.....
ــمـــاد عـــبـــد الــ�ــمــيــد الـــنـــجـــار، الـــوســـيـــط فــــي تــشــر�ــعــات  ٧ - عـ
الــ�ــ�ــافــة، مــكــتــبــة االنــجــلــو الــمــصــريــة، الـــقـــاهـــرة، ١٩٨٥، 

ص٤٧.
٨- د. حسن عماد م�اوي، أخالقيات العمل اإلعالمي دراسة 
مــقــارنــة، الـــدار المصرية اللبنانية، ط١، الــقــاهــرة، ١٩٩٤، 

ص٣٢.
٩- ُيــنــظــر صـــالح الــديــن حــافــظ، ورقـــة عــمــل مــقــدمــة إلـــى أعــمــال 
الــنــدوة اإلقليمية حــول (اإلعـــالم وحقوق اإلنــســان)، المنعقدة في 

القاهرة من ٢١-٢٢ يناير/كانون الثاني، ٢٠٠٣، لإلطالع ع�ى هذه 

http://- :ــــي الـــنـــدوة مــ�ــشــورة عــ�ــى اإلنــ�ــ�نــت ضــمــن الــمــوقــع اآلتـ

www.pogar.org/publications/books/
humanrights/mediahr-a.pdf

ويــضــيــف آخـــــرون عــنــصــريــن آخـــريـــن لــقــيــام مــمــارســة تــلــك الــ�ــريــة 

إحـــداهـــمـــا غـــيـــاب الـــمـــوانـــع أو الـــقـــيـــود الــخــارجــيــة عــ�ــى الـــســـلـــوك أو 

ال�شاط المرغوب فيھ، واألخــرى �ي غياب التهديد الخار�ي،ذلك 

الــتــهــديــد الـــــذي ال �ــســتــطــيــع أي �ــخــص عـــاقـــل أن يـــقـــاومـــُھ. إكــــرام 

بــدرالــديــن، الــديــمــوقــراطــيــة الــلــيــ�ــ�الــيــة ونــمــاذجــهــا التطبيقية، دار 

ال�وهرة للطباعة وال�شر والتوز�ع، ب��وت ١٩٨٦، ص٥٩.

١٠- أم�� مو���، حقوق اإلنسان (مدخل إلى و�ي حقو�ي)، مركز 
دراســات الوحدة العر�ية، سلسلة الثقافة القومية، العدد (٢٤) 

سنة ١٩٩٤، ص١٦٥.

١١- نـــيـــ�ـــوالس هـــا�ـــســـوم، تـــأمـــالت بـــشـــأن إطـــــار تــنــظــيــمــي مـــن أجــل 
العراق، دراسة مقدمة الى مؤتمر اليونس�و عن اإلعالم في العراق، 

مكتب الدعم الدستوري، بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق، 

بار�س، كانون الثاني، ٢٠٠٨، ص١.

عــتــمــد ذلـــك الــقــرار فــي ١٤ كــانــون األول / د�سم�� ١٩٤٦/ 
ُ
١٢ـ إذ أ

حــيــث تــمــت اإلشــــــارة الــــى حــريــة الـــوصـــول إلــــى الــمــعــلــومــات بالمع�� 

الواسع ل�رية تداول المعلومات واألف�ار، األمم المتحدة، مكتب 

اإلعالن العام / األمم المتحدة وحقوق اإلنسان، ص ٢٨.

١٣- مت��ه تا�هون ضد جمهورية كوريا - ١٠ تشرين األول / أكتو�ر 
 عــن حرية التعب��، 

ً
١٩٩٨، رســالــة رقــم ٦٢٨، الفقرة ٣، ١٠ نقال

م�شور من إعداد منظمة المادة (١٩)، ص٩.

١٤ـ هاندي سايد ضد المملكة المتحدة، ٧تشرين الثاني / د�سم�� 

١٩٧٦، التطبيق رقم ٥٤٩٣/ ٧٢، الفقرة رقم ٤٩، وتوجد نصوص 
مشا�هة في إجتهادات المحاكم وغ��ها من ال�هات القضائية حول 

العالم.

١٥ـ د. أحمد جالل حماد، حرية الرأي في الميدان السيا��ي، دار 
الوفاء بالمنصورة، مصر ١٩٨٧، ص١١١.

١٦- ُينظر د. أبوال��يد ع�ي المتيت، النظم السياسية وال�ريات 
الــعــامــة، مــؤســســة شــبــاب الــ�ــامــعــة، ط٣، اإلســكــنــدريــة، ١٩٨٢، 

ص١٩٢-١٩٣.

و�اما) �هذا الصدد في مناسبة 
ُ
١٧- يقول الرئيس األم��كي (باراك ا

إلــقــاء خطابِھ التاري�ي للعالم اإلســالمــي والعر�ي يــوم ٢٠٠٩/٦/٤

ــــ� أن جــمــيــع الــ�ــشــر يــتــطــلــعــون إلمــتــالك  ((... ُيـــالزمـــ�ـــي إعــتــقــاد را�ـ

ــهـــم فـــي أســـلـــوب الــ�ــكــم الــمــتــبــع في  قــــدرة الــتــعــبــ�ــ� عـــن أفــ�ــارهــم وآرا�ـ
بلدهم... إن أم��ي�ا تح��م حق جميع من يرفعون أصوا�هم حول 

الــعــالــم للتعب�� عــن آرا�ــهــم بــأســلــوب سلمي يــرا�ــي الــقــانــون حت� لو 

ــا...)). قــنــاة الــ�ــرة - عـــراق - األم��كية  ــنــ كــانــت آراؤهــــم مخالفة آلرائــ

٢٠٠٩/٦/٤، لإلطالع ع�ى نص الخطاب م�شور ع�ى الموقع اآلتي: 

-/١٦١٩١١٥٥/http://www.scribd.com/doc
autodown=doc?

١٨ـ د. أحمد جالل، مصدر سابق، ص١٣٢.
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١٩- عبداللھ صال�، ال�قوق وال�ريات وضمانا�ها في ظل دستور 
ال�مهورية اليمنية لسنة ١٩٩٠، رسالة ماجست�� مقدمة الى كلية 

القانون، جامعة بغداد، ١٩٩٥، ص٤٥-٤٦.

٢٠ـ المعهد الــدولــي لــ�ــقــوق اإلنـــســـان، الــديــمــوقــراطــيــة والــ�ــريــات 
العامة، كلية ال�قوق بجامعة دي بــول، ط١، نيويورك، ٢٠٠٥، 

ص ٨٨.

٢١- فاضل الصفار، ال�رية السياسية، مؤسسة الفكر االسالمي، 
ط١، ب��وت، ٢٠٠١، ص٢٢٧.

٢٢- د. رعــد نا�ي ال�دة، التطورات الدستورية في الــعــراق، بيت 
ال�كمة، ط١، بغداد، ٢٠٠٤، ص٣.

٢٣- د. رعد نا�ي ال�دة، التشر�عات الدستورية في العراق، بيت 

ال�كمة، قسم الدراسات التاريخية، السلسلة الوثائقية، بغداد، 

 صال� جــواد ال�اظم - ع�ي غالب خض�� 
ً
١٩٩٨، ص١١، و أيــضــا

- شفيق عبد الـــرزاق الــســامــرا�ــي، النظام الــدســتــوري فــي الــعــراق، 

بغداد، ١٩٨٠ - ١٩٨١، ص٢.

ــي بـــقـــاء نـــفـــاذ هــــذا الـــقـــانـــون إلــــى (م١١٣) من  ٢٤- يـــرجـــع الــســ�ــب فـ

القانون األسا��ي بنصها ( القوان�ن العثمانية التي كانت قد نشرت 

قبل تاريخ ١٩٢٤/١١/٥ والقوان�ن التي نشرت في ذلــك التاريخ أو 

بــعــده و�ــقــيــت مــرعــيــة فــي الـــعـــراق إلـــى حــ�ــن نــشــر هـــذا الــقــانــون تبقى 

نافذه فيھ).
ــبــــدالــــوهــــاب، الـــ�ـــقـــوق  ــــك أزهــــــــار عـــبـــدالـــكـــريـــم عــ ٢٥- ُيـــنـــظـــر فــــي ذلــ

والــ�ــريــات الــعــامــة فــي ظــل الــدســاتــ�ــ� الــعــراقــيــة، رســالــة ماجست��، 

كلية القانون - جامعة بغداد، ١٩٨٣، ص٦٨.

٢٦ - فقد منح هــذا القانون بموجب (م٣) وزيــر الداخلية سلطة 
البت في إصدار مطبوع ما، كذلك أقـر القانون مبدأ أنذار ال��يفة 

فـــــي (م١٣) وتعطيلهـا فـــــي الــمــادتــ�ــن (١٤- ١٥) و إلــغــاء إجــاز�ــهــا في 

(م١٧)، و قد عدل هذا القانون بالقانون رقم (٥٦) لسنة ١٩٣٢، 
 أخــرى فيما يتعلق بتوسيع ال�االت التي يجوز 

ً
الــذي فرض قيودا

فيها لوزير الداخلية إنــذار صاحب المطبوع أو تعطيل ال��يفھ 

أو إلغاء إجاز�ها.

٢٧- الـــــذي خــــول قـــائـــد الــــقــــوات الــعــســكــريــة فـــي ((ف٥/م١٤) من 

المرسوم، ال�ق بمراقبة الرسائل ال��يدية والتلغرافية والتلفونية.

٢٨- الذي خول وزير الداخلية في (ف١/م٥) من المرسوم،صالحية 

مــراقــبــة الـــرســـائـــل الــ�ــ�يــديــة و الــ�ــ�قــيــة والــتــلــفــونــيــة ومـــنـــع أو تقييد 

إستعمالها.

٢٩- حدد مرسوم المطبوعات في المواد (١٩- ٢٠ - ٢١ - ٢٢ - ٢٣

- ٢٤ - ٢٥) المواضيع الممنوع نشرها و�ي أي بيان أو قول م�سوب 

للملك أو نائبھ أو ولــي العهد إال بــأذن ال��ومة وكذلك التحريض 

ع�ى اإلخالل بأمن الدولة الداخ�ي أو الخار�ي أو بالنظام العام أو 

عــدم اإلنقياد للقوان�ن أو األنظمة أو مقاومة أي إجــراء قانوني أو 

الت��يع ع�ى إرت�اب ال�رائم أو إثارة البغضاء أو بث روح الشقاق 

ب�ن المجتمع، كما أوجبت (م٤) منھ ال�صول ع�ى موافقة السلطة 

التنفيذية (وزير الداخلية) بشأن إصدار ��يفة أو مجلة.

ــــوزراء فــي (ف١/م٢) مــن الــمــرســوم، بناء  ٣٠- الــــذي مــنــح رئــيــس الــ

ع�ى قرار مجلس الــوزراء حق إصدار البيانات واإلعالنات واألوامر 

والـــقـــرارات بــشــأن مــراقــبــة الــرســائــل الــ�ــ�يــديــة والــ�ــ�قــيــة أو منعها أو 

تقييدها.

٣١- د. رعد نا�ي ال�دة، التطورات الدستورية في العراق، مصدر 

سابق، ص٨٦.
ــانـــون  ٣٢- ُيـــنـــظـــر فــــي ذلـــــك حــســ�ــن جـــمـــيـــل، حـــقـــوق اإلنــــســــان والـــقـ

ال�نا�ي، معهد البحوث والدراسات العر�ية، ١٩٧١، ص ١٠٨.

ــمــــواد (١٧-١٨-١٩-٢٠-٢١- ٢٢)  ــانـــون فـــي الــ ٣٣- حــــدد هــــذا الـــقـ

المواضيع الممنوع نشرها و�ي ( أي بيان أو قول م�سوب إلى رئيس 

ال�مهورية أو من يقوم مقامھ أو نائبھ إال بأذن من ال�هة الرسمية 

المختصة أو التحامل بسوء نية ع�ى الــدول الصديقة أو ما���يء 

إلــى الــثــورة ومفاهيمها ومؤسسا�ها ومــا يــروج لألف�ار اإلستعمارية 

والرجعية واإلقليمية ويحرض ع�ى اإلخــالل بأمن الدولة الداخ�ي 

ــــ�ـــــاب الــــ�ــــرائــــم أو عـــــدم إطـــاعـــة  والــــخــــار�ــــي أو الـــتـــحـــريـــض عـــ�ـــى إرتـ
القوان�ن أو مقاومة أي إجـــراء قــانــونــي...). وقــد ُعــدل هــذا القانون 

بقانون المطبوعات رقم ( ٥٣) لسنة ١٩٦٤، الذي ن�� نفس من�� 

الــقــانــون الــســابــق، إذ حـــدد فــي الـــمـــواد (٢١-٢٢-٢٣-٢٤-٢٥-٢٦) 

المواضيع الممنوع نشرها.

٣٤- الــقــا��ــي وائــل عبداللطيف، دسات�� الــدولــة العراقية للف��ة 

مــن عــام ١٨٧٦لــغــايــة ٢٠٠٥، دار الكتب و الــوثــائــق، ط٢، بغداد، 

٢٠٠٦، ص٢٣٥.

٣٥- د. رعد نا�ي ال�دة، التشر�عات الدستورية في العراق، مصدر 

سابق، ص٩٧.

٣٦- إذ نظم هــذا القانون حالة الــطــوارئ في ظل هــذا الدستور إذ 

منح فيھ رئيس الوزراء سلطات است�نائية واسعة عند إعالن حالة 

الطوارئمن أهما: -

فرض أي قيد ع�ى حرية ال�خص في اإلجتماع وتفريق اإلجتماعات 

والتجمعات بالقوة إذا كان يخ��� م�ها اإلخــالل باالمن العام، وال 

نعلم ما هو المعيار الذي يحدد ما �ُعد أن ذلك اإلجتماع أو التجمع 

يخل باألمن العام أو ال؟.

فــرض الرقابة ع�ى ال��ف والمجالت والكتب وال�شرات وكافة 

المحررات ويجوز كذلك تعطيل ال��ف والمجالت لمدة معينة 
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 للـ (م٣٢) الــتــي كفلت حــريــة ال��افة 
ً
أو إلــغــاء إمــتــيــازا�ــهــا، خــالفــا

والطباعة وال�شر.

مراقبة الرسائل ال��يدية وال��قية وكافة وسائل اإلتصال السلكية 

والالسلكية وتفتيشها وضبطها، ومــن الطريف في هــذا الشأن إن 

 لـــم �ــشــر بــــأي مــــادة دســـتـــوريـــة تــكــفــل حــمــايــة هــذه 
ً
الـــدســـتـــور أصــــال

الــوســائــل مــن الــتــعــبــ�ــ� عــن الـــــرأي، مــا يــدعــو لــلــغــرابــة، ويــبــ�ــن بــذات 

الوقت عن مــدى تخوف النظام السيا��ي القائم حي�ئذ من تلك 

الوسائل.

٣٧- عــنــد إلــقــاء نــظــرة عــ�ــى نــصــوص هـــذا الــقــانــون نــجــدهــا إ�ــهــا قد 

 ما 
ً
وضــعــت قــيــود عـــديـــدة عــ�ــى حــريــة الــتــعــبــ�ــ� عـــن الـــــرأي مــ�ــهــا مــثــال

ورد فــي (ف١/م١٦) الــتــي قــضــت بــعــدم جــــواز بـــأي مــســاس لرئيس 

ال�مهورية أو أعضاء مجلس قيادة الثورة أو رئيس الــوزراء أو من 

يقوم مقامهم، إال إن القانون لم يب�ن مع�� (المساس) وأضفت 

عليهم ال�صانة وكأ�هم م��ه�ن عن الخطأ حت� ال يجوز نقدهم أو 

مراقبة تصرفا�هم من قبل وسائل التعب�� المختلفة.

٣٨- القا��ي وائل عبداللطيف الفضل، مصدر سابق، ص٢٥٩.

٣٩- ُينظر في ذلك د. لطيفة حميد محمد، جرائم ال�شر في التشر�ع 

العرا�ي، إطروحة دكتوراه، كلية القانون - جامعة بغداد، ١٩٩٩

ــبـــارات، إال أن  ــتـ ٤٠- بــالــرغــم مـــن مــشــروعــيــة هـــذه الــقــيــود، أو اإلعـ

الخشية تكمن في في عدم التطبيق ال��يح لمضمو�ها، أو المغاالة 

في تطبيقها ع�ى الوجھ الــذي يخرجها من الغرض التي جــاءت من 

أجلھ.

٤١- ُينظر (م٤٣٣). ٤٢- ُينظر (م٤٣٤). ٤٣- ُينظر (م٢٠٢).

٤٤- ُينظر (م٣٧٢) و التي تُعد من القيود الدي�ية التشر�عية ع�ى 

حرية التعب�� عن الرأي.

٤٥- يرى جانب من الفقھ الدولي، بأن القيود التي توضع ل�ماية 

أمــن الدولة ال يمكن إثار�ها إال ل�ماية وجــود المجتمع أو سالمتھ 

أو إستقاللھ السيا��ي ضمن القوة والتهديد، فال يمكن إثــارة هذا 

الــمــ�ــ�ر كــذر�ــعــة لــفــرض قــيــود تحكمية وغــ�ــ� وا�ــ�ــة وضـــد مجرد 

�هديدات محلية، ويجب عند إثارة قيد أمن الدولة توف�� ضمانات 
ــــاوزات، الـــ�ـــ�ـــافـــة وحـــقـــوق  ــــجـ ــتـ ــ مــنــاســبــة ووســــائــــل تــظــلــم ضــــد الـ

اإلنــســان، دورة ت�وي�ية لــفــائــدة ال��في�ن أقيمت مــن ١٣- ١٤

مــــارس ١٩٩٨ فــي عــاصــمــة الـــر�ـــاط فــي المملكة الــمــغــر�ــيــة، مطبعة 

األمنية، الر�اط، ١٩٩٩، ص٥٤-٥٥.

٤٦- ُينظر (م١٩٢). ٤٧- ُينظر (ف٢/م٢٠٠). ٤٨- ُينظر (م٢٠١). 

٤٩- ُينظر (م٢٢٠).

٥٠- ُينظر (م٢٢١). ٥١- ُينظر الفقرات (١-٢-٣/م٢٢٢)٥٢- ُينظر 

(م٢٣٥).

٥٣- ال��افة وحقوق اإلنسان، مصدر سابق، ص٥٧.

٥٤- حس�ن جــمــيــل، حــقــوق اإلنــســان والــقــانــون الــ�ــنــا�ــي، مصدر 

سابق، ص٧١.

ــتـــنـــور، حـــريـــة الــتــعــبــ�ــ� فـــي مــصــر،  ٥٥- نـــجـــاد الـــ�ـــ��ـــي، الــمــقــصــلــة والـ

م�شورات المجموعة المتحدة، القاهرة، ٢٠٠٤، ص٨٣.

ــشــر هـــذا األمـــر فــي جــريــدة الــوقــا�ــع الــعــراقــيــة بــالــعــدد (٣٩٧٨) 
ُ
٥٦- ن

المجلد (٤٤) في ١٧ آب ٢٠٠٣.

٥٧- ُينظر في ذلك القا��ي كاظم عبدجاسم الزيدي، المسؤولية 

عن جرائم، مقال م�شور في جريدة الصباح ليوم ٢٠٠٨/٧/١٩.

٥٨- ُينظر (م٨١). ٥٩- ُينظر (م٨٢).

٦٠- ُينظر المادت�ن (٨٣-٨٤) من القانون.

٦١- القا��ي وائل عبداللطيف، مصدر سابق، ص٢٩١.

٦٢- صــدرت فــي بــغــداد فقط آنـــذاك (١٢٦) ��يفة يومية لغاية 

منتصف عام ٢٠٠٣، ُينظر د. صباح ياس�ن، اإلعــالم في العراق... 

الــمــســ�ــ�ة... الــــواقــــع...وإعــــادة الــبــنــاء، نــــدوة عــقــدهــا مــركــز دراســــات 

الوحدة العر�ية، لبنان، ٢٠٠٥، ص١٦.
٦٣- د. ع�ي يوسف الشكري، الدستور العرا�ي دراسة في ال�قوق 

والـــ�ـــريـــات الـــعـــامـــة، بــحــث مـــن ضــمــن مــجــمــوعــة بـــحـــوث مــ�ــشــورة 

ــــاق  ــنــــوان (دراســــــــــــات حــــــول الــــدســــتــــور الـــــعـــــرا�ـــــي)، مـــؤســـســـة آفـ بــــعــ

للدراسات واألبحاث العراقية، ط١، العراق، ٢٠٠٨، ص٢٤٥.

٦٤- يمكن الرجوع إلى كافة هذه األوامر باإلطالع ع�ى الموقع اآلتي:-

http ://www .iraqcoalit ion .org /arabic /

regulations
٦٥- جدير باإلشارة إن األمر أستخدم مصط�� (المنظمات)، ونرى 

إن مصط�� (المؤسسات) هو األفضل السيما وإنھ متداول وشا�ع 

اإلستخدام في العراق.

٦٦ - ولتجميل هذا األمر المتعسف والذي �ع�� بحق عن اإلنتهاك 

الصارخ ل�رية التعب�� عن الرأي، أعطت سلطة اإلئتالف المؤقتة 

فــي الــ�ــزء الــســادس مــن هــذا األمـــر - المعنون بـــ ( طعن المؤسسة 

ــــراءات المتخذة ضــدهــا) - المؤسسة اإلعالمية  اإلعــالمــيــة فــي اإلجـ

الم��وب ترخيصها أو الــمــصــادر ممتل�ا�ها أو المغلق مبانيها أو 

أقــفــلــت عــمــلــيــا�ــهــا..،.. الــطــعــن بــــاإلجــــراءات الــتــي إتــخــذ�ــهــا السلطة 

مسوغٍة فيھ أسباب إلغاءِه.

٦٧- ُينظر ديباجة هذا األمر.

٦٨- ُينظر القسم الثاني (تعليق أح�ام القوان�ن) من األمر.

٦٩- ُينظر الفقرات (١-٢-٣) من القسم الثالث (المظاهرات غ�� 

المشروعة) من األمر.
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 بالتجمع) والقسم الخامس 
ً
٧٠- ُينظر القسم الرابع(اإلشعار كتابيا

(توقيت التجمع) من األمر.

٧١- ُينظر القسم السابع (العقو�ات) من األمر.

٧٢- نــشــر هـــذا األمـــر فــي جــريــدة الــوقــا�ــع الــعــراقــيــة بــالــعــدد (٣٩٨٢) 

لسنة ٢٠٠٤/حزيران.

٧٣- ُينظر ديباجة هذا األمر.

٧٤- ُينظر القسم األول (الغرض) من األمر.

٧٥- ُينظر (ف٢) من القسم السابق.

٧٦- ُينظر الفقرت�ن (ز-ح) من القسم الخامس (المهام) من األمر.

٧٧- ُينظر ديباجة هذا األمر.

٧٨- ُينظر (ف٢) من القسم األول (الغرض) من األمر.

٧٩- ُينظر (ف٥) من القسم السادس (المسألة العامة) من األمر.

٨٠- ُيــنــظــر (ف٣) مـــن الــقــســم الــســابــع (أمـــــور ومـــواضـــيـــع الــتــحــريــر 

وال��مجة) من األمر.

٨١- نشر هذا القانون في جريدة الوقا�ع العراقية بالعدد (٣٩٨١)، 

المجلد (٤٥).
٨٢- ُينظر في ذلك د. أزهار عبدالكريم، مالحظات أولية حول قانون 

إدارة الدولة العراقية للمرحلة اإلنتقالية، مقال م�شور في مجلة 

النبأ، العدد(٧١) حزيران - تموز/٢٠٠٤.

٨٣- ُينظر ديباجة هذا القانون.

٨٤- ُينظر بالتفصيل (م١٣) من القانون.

٨٥- يــجــدر الــتــنــويــھ هــنــا إنـــھ قــد يــفــهــم مــن نــص (ف/ب/م١٣) أن 
 إلطـــالق 

ً
حـــريـــة الــتــعــبــ�ــ� مــكــفــولــة ومـــصـــانـــة بــ�ــافــة وســـائـــلـــهـــا، طــبــقــا

النص، فالمطلق يجري ع�ى إطالقِھ، إال إننا نرى أن عدم النص 

 عن 
ً
عــ�ــى بــقــيــة الــوســائــل قــد يــفــرغ هـــذا الــ�ــق مــن مــحــتــواه، فــضــال

إحتمالية إستغاللِھ من قبل السلطات العامة وع�ى الوجھ الذي ال 

يخدم المص��ة العامة.

ــــذا الـــدســـتـــور فــــي جــــريــــدة الـــوقـــا�ـــع الـــعـــراقـــيـــة بــالــعــدد  ٨٦- نـــشـــر هـ
(٤٠١٢)، السنة (٤٧).

: - اآلداب مفهوم 
ً
٨٧- �علق أحد الباحث�ن ع�ى عبارة(اآلداب) قائال

إجتما�ي ودي�ي، وكلمة (أدب) بالعر�ية تع�ي هذبھ وراض أخالقھ، 

والـــمـــذاهـــب اإلســـالمـــيـــة األر�ـــعـــة يـــحـــدد كـــل مــ�ــهــا تــفــســ�ــ�هــا الــخــاص 

لــآلداب والتهذيب وال��ويض، ومــادامــت (م٢) من الدستور تنص 

ع�ى « أن اإلسالم دين الدولة الرسمي فهذا �ع�ي أن قواعد اآلداب 

حسب الدين اإلسالمي سوف تفرض ع�ى المواطن�ن من الديانات 

األخــــــــرى، مـــمـــا يـــتـــعـــارض بــشــ�ــل جـــ�ـــي مــــع الـــ�ـــقـــوق الــديــمــقــراطــيــة 

المتساوية ل�ل العراقي�ن كما جاء في (م١٤) من الدستور. ُينظر 

عارف علوان، الدستور ال�ديد ومش�لة ال�ريات، مقالة م�شورة 

ــــأزق الـــدســـتـــور -نـــقـــد وتـــحـــلـــيـــل-، مــجــمــوعــة بــاحــثــ�ــن،  فــــي كــــتــــاب، مــ

م�شورات مهعد الــدراســات اإلس��اتيجية، ط١، ب��وت، ٢٠٠٦، 

ص١٨٥-١٨٦. ولــلــمــزيــد ُيــنــظــر فـــي نــفــس الــكــتــاب لــلــبــاحــث حس�ن 

كــركــوش، مع�� «القيم األخــالقــيــة» فــي الدستور العرا�ي الــدائــم؟، 

ص٢٠٥-٢١١.

ــ�ــــي لــمــجــلــس الــــنــــواب  ــــى أن الـــنـــظـــام الــــداخــ ٨٨- تــــجــــدر اإلشـــــــــارة إلــ

المصوت عليها بتاريخ ٢٠٠٦/٦/١٥، قد كفل ذلك ال�ق في (م٣) 

 كانت إتجاها�هم أو إنتماءا�هم 
ً
منھ ل�ميع األعضاء في المجلس، أيا

الـــســـيـــاســـيـــةأو الــ�ــز�ــيــة بــمــا ال يـــتـــعـــارض و أحـــ�ـــام الـــدســـتـــور، كما 

تضمن حرية المعارضة الموضوعية و النقدالبناء، إال أن (م٤٣) 

من النظام، مع ذلــك قيدت ذلــك ال�ق بوجوب أن ي�ون العضو 

 ع�ى إح��ام المؤسسات 
ً
المتحدث عن رأيِھ و وجهة نظرِه، محافظا

الــدســتــوريــة لــلــدولــة وهــيــبــتــهــا و أحـــ�ـــ�ام مــجــلــس الـــنـــوابـــو رئــاســتــھ و 

أعضائھ، وال يأتي بأمٍر مخِل بالنظام والوقار الواجب في ال�لسة.

٨٩- مــثــال ذلــك مــا نصت عليِھ (م٤٢) مــن الــدســتــور اليم�ي لعام 

١٩٩٤، و(ف١/م١٥) مــن الــدســتــور الــ�ــيــبــوتــي لــعــام ١٩٩٦، من 

قبيل أن الــدولــة تكفل حــريــة التعب�� عــن الــــرأي بــالــقــول والكتابة 

والـــتـــصـــويـــر... لـــإلطـــالع عــ�ــى تــلــك الـــدســـاتـــ�ـــ� ُيــنــظــر الــمــعــهــد الـــدولـــي 

ــــان، الـــدســـاتـــ�ـــ� الـــعـــر�ـــيـــة ودراســــــــة مـــقـــارنـــة بــمــعــايــ�ــ�  لـــ�ـــقـــوق اإلنـــــسـ

الــ�ــقــوق الــدســتــوريــة الــدولــيــة، كــلــيــة الــ�ــقــوق بــجــامــعــة دي بــول، 

ط١، نيويورك، ٢٠٠٥.

٩٠- ُينظر د. ع�ي يوسف الشكري، مصدر سابق، ص٢٤٣-٢٤٤.

٩١- كما ورد في (ف١/م٢٨) من الدستور الصومالي لعام ١٩٦٩، 

ــــارات الــعــر�ــيــة الــمــتــحــدة لــعــام ١٩٧١، و  و(م٣٠) مــن دســتــور اإلمــ

(م٣٨) من الدستور السوري لعام ١٩٧٣، وغ��ها.

٩٢- كما ورد في (ف٢/م١٥) من االدستور األردني لعام ١٩٥٢، و 

(م٢٧) من قانون فلسط�ن األسا��ي المعدل لعام ٢٠٠٣، و(م٣٧) 

من الدستور ال�ويتي لعام ١٩٦٢، و(م٣١) من القانون األسا��ي 

لسلطنة ُعمان لعام ١٩٩٦، وغ��ها.

٩٣- كما نــص فــي (ف١/م١٦) مــن الــدســتــور األردنــــي، و (م٣٢) من 

الدستور الُعماني، و (م٤٤) من الدستور القطري.

٩٤- ُينظر بحثنا الموسوم ِقراءة قانونية وتحليلية لدستور العراق 

الــدائــم، مجلة المستقبل العرا�ي، مركز الــعــراق لألبحاث، العدد 

(٩)، السنة الثالثة، آذار - مارس، بغداد ٢٠٠٧، ص١٠٧.

٩٥- صــدر هــذا الــقــانــون مــن قبل ال�معية الوطنية وفــق مــا قــرره 

مجلس الرئاسة في جلستِھ المنعقدة في ٢٠٠٥/١١/٧.

٩٦- ُينظر (م٣) من القانون. ُينظر (م١٣٠) من الدستور.
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المقدمة:

ثمة آراء وأسئلة، تثير ردود فعل، ومناقشات ربما وجد فيها البعض 

 ال طائل من وراءه. إال أن كثيرين يرون أن تلك المناقشات 
ً
عقما

ضرورية في عالم تتفاقم فيه المخاطر بقدر ما تتسارع فيه خطى العلم 

واالختراعات التكنولوجية. إنها مسيرة التقدم المادي الذي تلهث 

وراءه الثقافة وال تجاريه. ولعلنا ونحن ندرس ظواهر المخاطرة التي 

صارت أحد موضوعات علم االجتماع المعاصر ال نستطيع أن نغض 

النظر عن حقيقة أن المجتمعات اإلنسانية والسيما الغربية منها 

 من المخاطر مع اتساع وتعدد أشكال الظواهر 
ً
أصبحت تواجه مزيدا

اإلرهابية. وال يبدو أن هناك مجتمعا إنسانيا قد أفلح في اإلفالت من 

المخاطر وما تمليه من خوف وحذر. لقد أصبحت الثقة موضع شك. 

 عليها.
ً
والحذر واجبا ومقدما

جدل اإلرهاب والحداثة
ُكلفة مضاعفة في المجتمعات المأزومة
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الــعــنــف ظــاهــرة مــتــجــددة فــي الــعــديــد مــن الــمــجــتــمــعــات، و�ــي 
ح�ن تتفاقم وتـــزداد وحشية وتتسع من حيث ما تستهدفھ 
من بشر تصبح إرهابا. إن مجموعات مثل ال�يش ال�مهوري 
األيرلندي السري وحركة آيتـا في الباسك واأللــويــة ال�مراء 
في ايطاليا و�ــادر ماي�هوف في ألمانيا.... ال� �ي ن�ت ال�داثة 
وتقلبا�ها. ونحن نف��ض أن ال�ماعات اإلرهابية التي نصفها 
أحــيــانــا بــاإلســالمــيــة، أو بــاألصــولــيــة، �ـــي أيــضــا تــتــبــ�ــ� موقفا 

 من ال�داثة.
ً
معينا

أن عـــالـــم مــــا بـــعـــد الــــ�ــــرب الـــــبـــــاردة، لــــم يـــكـــن ســـعـــيـــدا. وأن 
الــوعــد ب�هاية لــلــتــاريــخ، ســرعــان مــا بـــدا خــرافــة، والســيــمــا مع 
الدخول إلى القرن ال�الي، بوابة األلف الثالثة، حيث أصبح 
 كل مزايا ال�داثة 

ً
 ل��دود، مستخدما

ً
اإلرهاب من��ا وعابرا

(األس��ة / أجهزة اإلعــالم المختلفة / أجهزة االتصاالت..) 
دون أن يتوقف عن لع�ها والبحث عن مساؤها.

في هذه الدراسة الموجزة نحاول أن نستطلع هذه العالقة 
ــــي و�ـــي  ــــولـ ــــي أو األصـ ــــالمـ ــفـــارقـــة مـــابـــ�ـــن اإلرهـــــــــاب - اإلسـ ــمـ - الـ
التسميات والتوصيفات - الخطأ - و��ن ال�داثة. مالحظ�ن 

، مفهومان ال ينقصهما الغموض.
ً
أ�هما معا

المبحث األول
إطار منهجي واصطال�ي

: أسئلة ضرورية:
ً
أوال

تت�خص المقالة المهمة للفيلسوف الفرن��ي جان بودريار 
التي نشر�ها لوموند ع�ى وقع ا�هيار بر�ي التجارة في نيويورك 
(ال�ادي عشر من س�تم�� أيلول ٢٠٠١) في أن اإلرهاب رعب 
مقابل رعـــب. وأنـــھ كــامــن فــي لــب الثقافة الــتــي تــحــار�ــھ. يجب 
 ما جديدا من اإلرهــاب قد ولد 

ً
أن نخضع ل�قيقة أن نوعا

. أنھ ش�ل جديد من الفعل الذي يلعب اللعبة ويتقن 
ً
أخ��ا

قــواعــدهــا ل�ي يــزعــزع ســيــاقــهــا(١). يمكن إستخالص أسئلة 
مهمة من هذه الرؤية الديالكتيكية التي ع�� ع�ها بودريار:

مــا هــو مــوقــف اإلرهــــاب (الــمــمــثــل فــي جــمــاعــات الــقــاعــدة ع�ى 
وجــــھ الــخــصــوص أو الــ�ــمــاعــات األخـــــرى الــتــي تــمــاثــلــهــا). من 
الـــ�ـــداثـــة؟ ونــحــتــاج لــإلجــابــة عــ�ــى هــــذا الـــســـؤال إلــــى تــعــريــف 

لإلرهاب، كما نحتاج إلى تعريف ل��داثة.
هــل ن�� اإلرهـــاب فــي ألــ�ــاق الــضــرر بــرمــوز الــ�ــداثــة. أم أنھ 

يتكيف لها و�ستثمر تسهيال�ها.
هل ش�لت ال�داثة بيئة مؤاتية لإلرهاب؟

: مفاهيم أساسية:
ً
ثانيا

مــن المعلوم أن المصط��ات والمفاهيم فــي ســيــاق الفهم 
والنظر الذي يبذلھ اإلنسان وفي سياق الص��ورة التاريخية 
لهذا ال�ائن عرضھ لتغ��ات وتقلبات متعددة تمليها ظروف 
وخــصــوصــيــات الــمــرحــلــة الــتــاريــخــيــة مــمــا يجعلها تــنــأى كث��ا 

كلية اآلداب/ جامعة بغداد/ قسم االجتماع

م.د. احمد نعمة حسن ال�حاف
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 فــيــ�ــون ذلـــك م�شأ 
ً
أو قليال عــمــا أنــزلــت أو وضــعــت لــھ أصـــال

ل�خالف(٢).
)Modernity( 1- الحداثة

توافق الباحثون ع�ى جعل ال�داثة ف��ة تتما�ى مع ال�قبة 
الــتــاريــخــيــة الــتــي بــــدأت فـــي الـــغـــرب مـــع عــصــر الــ�ــهــضــة (الــقــرن 
ــلـــة الـــتـــاريـــخـــيـــة  ــــذه الـــمـــرحـ ــ�ـــ�ت هــ الـــخـــامـــس عــــشــــر). لـــقـــد تـــمـ
ال�ديدة بتحوالت ك��ى أثرت ع�ى الب�� االجتماعية (حياة 
مدنية - والدة الرأسمالية) وع�ى أنماط ال�ياة وع�ى القيم 
(الــفــرديــة، ظــهــور الــ�ــريــات الــعــامــة، الــمــســاواة فــي الــ�ــقــوق) 
وع�ى األف�ار (بروز الفكر العقالني، العلوم) وع�ى السياسة 
(عملية الدمقرطة). أذن: العقل. الفرد. التقدم. المساواة. 
ال�رية: هذه �ي ال�لمات المفاتيح في ال�داثة. ولذلك عد 
علماء االجتماع ال�داثة كأنقالب اجتما�ي كب�� يقوم ع�ى 
التعارض ب�ن مجتمع تقليدي وآخر حديث. ويرى ماكس في�� 
في عقلنة ال�شاطات اإلنسانية السمة السائدة في ال�داثة 
بعد أن تخلصت من وطأة التقليد لتتبع منطقها الخاص(٣).
 ال إجــتــمــاعــيــة 

ً
�ــعــتــقــد اآلن تـــوريـــنـــأن الـــ�ـــداثـــة تـــر��ـــي أســـســـا

ألفعال اجتماعية وتفرض خضوع المجتمع لمبادئ أو قيم 
ليست اجتماعية فــي حــد ذا�ــهــا. ع�ى أن وجـــود الــ�ــداثــة هو 
رهن توافر م�ونت�ن إث�ت�ن باعتبارهما شرطا لوجود ال�رية 
واإلبـــداع داخــل األنظمة االجتماعية. أول هذين المبدأين 
هو االعتقاد بالعقل و�ال�شاط العق�ي. فالعلم والتكنولوجيا 
والــ�ــســاب والــدقــة وتطبيق نــتــائــج الــعــلــم عــ�ــى مــيــاديــن يك�� 
تنوعها فــي حياتنا كــل هـــذه األمــــور تش�ل مــ�ــونــات ضــروريــة 
لــ�ــ�ــضــارة الــ�ــديــثــة. أمـــا الــمــبــدأ الــثــانــي الــمــؤســس ل��داثة 
فهو االع��اف بحقوق الفرد أي إثبات شمولية تعطي جميع 
األفراد ال�قوق نفسها كائن ما كانت أوصافهم االقتصادية 
واالجتماعية والسياسية(٤) اق��ح عالم االجتماع بي��فاغ�� 
التمي�� ب�ن مرحلت�ن كب��ت�ن لــ�ــ�ــداثــة. المرحلة األولـــى �ي 
مــرحــلــة الـــ�ـــريـــات االقـــتـــصـــاديـــة والــســيــاســيــة و�ــــي الــمــرحــلــة 
الــتــي تقلصت فيها سلطة الــمــلــكــيــات المطلقة أو الكنيسة 
ع�ى المجتمعات. أمــا المرحلة الثانية فــي الــقــرن العشرين 
فتمثل األزمــة التي وقعت فيها ال�داثة: األزمــة االقتصادية 
واالجتماعية واأليديولوجية. ويــرى بعض العلماء أن هناك 
(حداثة متأخرة) تتم�� ومنذ الستينات بالتحرر من العادات 

و�فردية جديدة.
ــرت األولـــى 

ّ
الــ�ــداثــة لــيــســت رديــــف الــعــولــمــة. إذ بــقــدر مــا بــش

بــمــبــادئ الــتــنــويــر جــــاءت الــعــولــمــة بــالــرأســمــالــيــة المتوحشة 

و�الداروي�ية االستئصالية حيث البقاء لــألقــوى. ال�داثة: 
ـــرت بــســيــادة الــعــقــل والــعــلــم و�ـــشـــرت بــالــتــقــدم. وأنــكــرت 

ّ
بـــش

دور الكنيسة والخرافة، وأكدت ع�ى حقوق اإلنسان وع�ى 
الــنــظــام الــديــمــقــراطــي. الـــ�ـــداثـــة اســـتـــشـــراف لــلــغــد، وإيــمــان 
ت عــقــدة 

ّ
بــالــمــســتــقــبــل. غــ�ــ� أن لــ�ــ�ــداثــة عــ�ــ�ا�ــهــا إذ إ�ــهــا غــــذ

ــــد الـــمـــ�ـــ�رات  الــعــظــمــة والــتــمــركــز الــثــقــافــي الـــغـــر�ـــي، مــمــا أوجـ
غ�� اإلنــســانــيــة الستعمار (اآلخــــر) وســرقــة مــــوارده. وفــي بيئة 
الــ�ــداثــة نــشــأت الــديــانــات األرضــيــة - كما أسماها ماكيفر - 

كالماركسية والفاشية والنازية مع اختالف منطلقا�ها.
)Risis( 2- األزمة

األزمــــة تــوقــف أو انــحــراف عــن ســيــاقــات االنــتــظــام والــروتــ�ــن 
ــــوم االنــــــســــــان والــــمــــجــــتــــمــــع نـــظـــرتـــھ  ــلـ ــ ــــن عـ ــــدو ان لــــ�ــــل مــ ــبــ ــ ويــ
التخصصية نحو مفهوم األزمة. غ�� ان تاريخ علم االجتماع 
بــــالــــذات �ــعــكــس مـــخـــاض الــتــفــكــ�ــ� الـــ�ـــدلـــي مــــا بـــ�ـــن الــنــظــام 
والـــفـــو��ـــ�. فــالــنــظــام تـــواتـــر واســـتـــمـــرار فــيــمــا الـــفـــو��ـــ� خلل 

 من دمار النظام.
ً
 نوعا

ً
يتجاوز مستوى الصراعات أحيانا

ــيـــة بـــ�ـــو�ـــهـــا تـــوقـــف  ــتـــمـــاعـ ــنـــاحـــيـــة االجـ تــــعــــرف األزمــــــــــة: مـــــن الـ
االحداث المنظمة والمتوقعة واضطراب العادات والعرف 
مما �ستلزم التغي�� السر�ع العادة التوازن ولت�وين عادات 
جديدة أك�� مالئمة(٥). وليست االزمة في أي حقل اجتما�ي 
 
ً
 عــ�ــى نــــزاع قـــد يــدمــر الــمــجــتــمــع فــحــســب بـــل �ـــي أيــضــا

ً
مـــؤثـــرا

مدخل الى تجديد ال�قل االجتما�ي المتأزم - كال�قل العلمي 
 - فاألزمة محطة في مسار وقد تغدو في حال استمرارها 

ً
مثال

(٦). وإذا توسعنا في التحليل نجد ان االزمات 
ً
 مستقال

ً
مسارا

االجــتــمــاعــيــة الــكــ�ــ�ى قــد تــدفــع بالمجتمع الـــى الــخــطــر. ومــن 
الــمــعــلــوم ان هـــنـــاك مـــن يــمــ�ــ� بــيــم الــخــطــر و�ـــ�ـــن الــمــخــاطــرة. 
فــالــمــخــاطــرة كــمــا يـــرى جــدنــز الـــى الــخــطــر الــمــقــدر بــو�ــي فيما 
يتعلق بــاالحــتــمــاالت المستقبلية وهــو واســـع االســتــعــمــال في 
المجتمعات ذات التوجھ المستقب�ي وقد كانت المخاطرة 
 بال�داثة. و�ي ع�ى نوع�ن 

ً
- كما يذهب جدنز متصلة دائما

مــخــاطــرة خــارجــيــة آتــيــة مـــن الـــخـــارج أو مـــن تـــرابـــت التقاليد 
والطبيعة ومصطنعة و�ي التي وجدها تطوير فالمعرفة(٧).

ــــد تـــنـــطـــبـــق عـــ�ـــى الــمــجــتــمــعــات  والــــــواقــــــع ان هــــــذه الـــــرؤيـــــة قـ
الصناعية التي أصبحت االنــجــازات العلمية مصدر �هديد. 
امــــا فـــي مــجــتــمــعــاتــنــا فــــان الــمــخــاطــر قـــد تــنــجــم عـــن صــراعــات 
ازمات ب�يوية �هدد بقاء المجتمع أو قد تنجم عوامل طبيعية 
(كـــــوارث) ذات تــأثــ�ــ�ات حــاســمــة عــ�ــى الــبــنــاء االجــتــمــا�ــي. ان 
ــــات الــنــاجــمــة عــن الـــ�ـــروب تش�ل مــخــاطــر مــركــبــة ع�ى  االزمـ
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. ف�ي تطال رأس المال 
ً
الس�ان وع�ى النظم االجتماعية معا

(٨). ان لالرهاب مخاطره 
ً
ال�شري ورأس المال المادي معا

الــخــاصــة الــتــي تش�ل أزمـــات انسانية مستمرة تنطوي ع�ى 
مخاطر تتولد تعيد انتاج من خاللها.

٣- اإلرهاب:
 متعددة 

ً
اإلرهاب فعل تدم��ي. وتخ��ن كلمة (إرها�ي) صورا

من األفعال تندرج في خانة الخوف الشديد الذي يصل حد 
الــرعــب. ولعل هــذه ال�لمة صــارت اشــد ارتــبــاطــا بسلوكيات 
الــمــلــيــشــيــات والـــ�ـــمـــاعـــة الــمــســ�ــ�ــة الـــتـــي تــســتــخــدم الــعــنــف 
المنظم، شــديــد القسوة ضــد المناوئ�ن لــهــا. أقـــدم تعريف 

لإلرهاب ورد في القاموس الفرن��ي عام (١٢١٥م) وهو:
(االستخدام المتعسف للقوة والعمل الموجھ ضد خصم 
أو إرغــامــھ ع�ى الــقــيــام بعمل ضــد أرادتــــھ بــاســتــخــدام القوة 
والــتــخــويــف ضــد اآلخــريــن بقصد السيطرة عليهم بواسطة 

الموت والتدم�� أو اإلخضاع والهزيمة) (٩).
اإلرهـــاب تعب�� متطرف عــن الكراهية الــشــديــدة والــرغــبــة في 
إيذاء اآلخر إلى حد إستئصالھ أو السيطرة عليھ. ولذلك فان 
ب�ن اإلرهــاب والعنف دائرة مشاركة وا��ة فهما مفردتان 
مــتــوازيــتــان مــع بعضهما إلـــى حــد يجعل الــســاحــة المش��كة 
ــــاب من  ــــاب واإلرهــ بي�هما تــؤكــد لــنــا أن الــعــنــف يــحــتــوي اإلرهـ
 وقانونيا في 

ً
صور العنف وأحد أش�الھ وكالهما ُمدان دي�يا

كل العصور وع�ى مدى األزمان(١٠).
ويـــرى آخــــرون بـــأن اإلرهــــاب هـــو: (الــعــنــف المخطط مسبقا 
لتحقيق أهداف سياسية ولقتل األبرياء والمدني�ن) غ�� أن 
كتيب ل��يش األمــريــ�ــي �ــعــرف اإلرهــــاب بــ�ــونــھ االســتــخــدام 
المحسوب للعنف أو للتهديد بالعنف بغية تحقيق أهداف 
سياسية، دي�ية، أيديولوجية من حيث ال�وهر وذلــك من 
ــــراه أو بــث الــخــوف) وجــوهــر التعريف�ن  خـــالل الــتــهــويــل واإلكـ
المذكورين هو ال��ك�� ع�ى عنصر إستخدام القوة والعنف 
لتحقيق األهـــداف المختلفة كما وأن العنصر اآلخـــر الــذي 
يتفرع مــن األول يتمثل بقتل األبــريــاء مــن الــنــاس أمــا �هدف 
أبــاد�ــهــم أو إجــبــارهــم عــ�ــى قــبــول مـــا يـــريـــدون تــحــقــيــقــھ(١١). 

ويمكن أن نضيف لما تقدم:
أن اإلرهاب فعل قصدي، وليس فعل عابر، يحدث صدفة.

كما أن اإلرهـــاب الــذي نتناولھ فــي هــذه الــدراســة، هــو الوجھ 
الــســلــوكــي لمن�� فــكــري أو أيــديــولــوجــيــا تــنــطــوي عــ�ــى تفس�� 

وت��ير للفعل.

أن اإلرها�ي يختلف عن المجرم االعتيادي في كونھ ال ي�تظر 
في الغالب - م�افأة مادية - ع�ى سلوكھ.

المبحث الثاني
أين يلتقي اإلرهاب بالحداثة

الـــ�ـــداثـــة تـــمـــ��ـــي عـــ�ـــى ســـاقـــ�ـــن: الـــعـــلـــم والـــعـــقـــل. واإلرهـــــــاب 
�ستفيد مــن مــنــجــزات الــعــلــم عــ�ــى نــحــو يف�� عــن حقيقة 
أن الضوابط الدولية التي تنظم استخدام تلك المنجزات 
والسيما التي تــؤدي إلــى مخاطر ليست فاعلة بدرجة كافية. 
ــا�ـــي، مــغــلــق، ودوغــمــا�ــي، وغــ�ــ� عــقــالنــي، ال  لــكــن الــفــكــر اإلرهـ
يــؤمــن بــالــ�ــوار، وال يــحــ�ــ�م اإلنــســان كــ�ــائــن كــّرمــھ الــلــھ. من 

هذه النقطة يف��ق اإلرهاب عن ال�داثة.
١- المزايا:

لــم �عد اإلرهــابــيــون �ستخدمون السيوف والخناجر فقط. 
ــيـــســـور عــلــيــهــم الــــ�ــــصــــول عـــ�ـــى مــخــتــلــف  بــــل أصــــبــــح مــــن الـــمـ
أنــواع األس��ة. فالشب�ات االقتصادية والشركات الخفية 
 تــســتــورد 

ً
والــعــلــنــيــة تـــوفـــر كـــل أنــــــواع األســـ�ـــ�ـــة، بـــل أن دوال

األس��ة، ال ت��دد عن جعلها متاحة لإلرهابي�ن.
أن قافلة متخمة باألس��ة هدفها ج�هة النصرة في سوريا، 
أو داعــش في الــعــراق البــد أن ت�ون قد جــاءت من م�ان ما، 
 مـــا (دولـــــة أو حـــز�ـــا.. أو...) قـــد َمـــــّول صفقة 

ً
والبـــــد أن طـــرفـــا

تــلــك الــقــافــلــة الســيــمــا وأن الــعــولــمــة، و�ـــي ولـــيـــدة الــ�ــداثــة، 
قد ن��ت في مصادرة القيمة الرمزية للسيادة التي تمثلها 
ال�دود. يقول بودريار: اإلرهاب كالف��وس ماثل في كل م�ان. 
هناك حقن عالي متواصل لإلرهاب. هو كالظل المالزم ل�ل 
نظام من أنظمة السيطرة. أنھ في لب الثقافة التي تحار�ھ. 
 بــصــراع حــضــارات وال بــصــراع أديـــان كما 

ً
ال يتعلق األمـــر إذا

ــــالم وأمـــريـــ�ـــا الـــلـــذيـــن تـــجـــري الـــمـــحـــاوالت  يــتــعــدى بــكــثــ�ــ� اإلســ
ل�صر ال��اع فيهما. إن العولمة المنتصرة تخوض صراعا 
مع ذا�ها. وي�خص بودريار الفكرة بالقول أن هؤالء (ويقصد 
�وا 

ّ
اإلرهابي�ن) ال يراهنون ع�ى مو�هم الخاص فقط.. بل تمل

أيــضــا كـــل أســ�ــ�ــة الـــقـــوة الــمــســيــطــرة. الـــمـــال والــمــضــار�ــة في 
الــبــورصــة وتــكــنــولــوجــيــا الــمــعــلــومــاتــيــة والــطــ�ــ�ان والــشــبــ�ــات 
اإلعالمية لقد إكتسبوا كل ما توفره ال�داثة والعالمية من 

غ�� أن �غ��وا الهدف القائم ع�ى تدم��ها(١٢).
العلم الذي أفرزتھ ال�داثة كنتيجة ألعمال العقل والتحرر 
من الخرافة، هو ذاتھ الذي أنتج القنبلة النووية التي ألقيت 
ع�ى ه��وشيما و ناغازاكي وهو الذي أنتج غاز السارين الذي 
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هــدد اإلرهــابــيــون ب�شره فــي أنــفــاق الــقــطــارات فــي طوكيو وهو 
ر الروس من وصولھ إلى داعش أو ج�هة النصرة، أو 

ّ
الذي حذ

هو الذي حاول اإلرهابيون إستخدامھ في أنفاق القطارات في 
لندن. ال�داثة مائدة يأخذ م�ها اإلرها�ي ما يخدم سلوكھ ثم 
يبصق فيما تبقى من أوانيها. بل أن اإلرهــاب - الــذي نضفي 
عليھ صــفــة اإلســــالم أو األصــولــيــة يــتــصــرف - رســمــيــا ونظريا 
ع�ى األقل - خارج صالحيات أي دولة، بل هو فعل �ستهدف 
إســقــاط الـــدولـــة (فـــي ســـوريـــا) مــثــال مــع أن الـــدولـــة، أمــويــة أو 
عباسية أو عثمانية كانت �ي التي تضفي ع�ى اإلرهــاب رداء 
الــشــرعــيــة. وفــي عــصــرنــا، ـكـان لما �سّم� الــدولــة العميقة في 
 في صناعة إرهاب ُمَع�� ع�ها وُممّول من مواردهاإال 

ً
تركيا دورا

 أخرى تندد باإلرهاب لك�ها تمولھ بشت� الطرق. بل أن 
ً
أن دوال

أمري�ا التي أعلنت ال�رب ع�ى اإلرهاب في ال��ظة التاريخية 
ال�هيار ال��ج�ن في نيويورك كانت �ي التي صنعت (القاعدة) 

في أفغانستان.
مـــاذا �ع�ي ذلـــك؟ بــاخــتــصــار: �ع�ي أن الــ�ــرب عــ�ــى اإلرهـــاب 
مــخــ�ــ�قــھ. وأن مــن يــدّ�ــي الــتــنــديــد بــھ نــظــريــا يــقــدم لــھ الــعــون 
واقــعــيــا. واألســ�ــ�ــة، وتقنيات األس��ة الكيماوية والنووية 
�ي جــزٌء من بضاعة سوق ال�داثة التي توفرها منظومات 
اقــتــصــاديــة تــرعــاهــا الــــدول ذا�ـــهـــا. أن الــنــظــام الــعــالــمــي الــذي 
 تعزز 

ً
�علن ويواصل حر�ھ ع�ى اإلرهــاب يوفر هو ذاتھ فرصا

سطوة اإلرهاب وديمومتھ.
ال�انب اآلخر. يتمثل في أجهزة اإلعالم، والسيما الفضائيات 
 .

ً
ــَمــا

ّ
 فــي كــل بــيــت. مــ�ــخ

ً
الــتــي تــجــعــل الــفــعــل اإلرهـــا�ـــي حـــاضـــرا

 ،
ً
. وكـــــــأن الـــفـــضـــائـــيـــات تـــ�ـــ� لــــذلــــك الـــفـــعـــل مـــســـرحـــا

ً
مـــخـــيـــفـــا

ــاره لــ�ــ�ــيــاة،  ــقــ ــتــ �ـــســـتـــعـــرض مــــن خـــاللـــھ شـــــدة قـــســـوتـــھ. واحــ
ورهانھ ع�ى الموت. الفضائيات، تعطي من خالل الصورة 

تأث��ا مضاعفا للفعـل.
ولـــذلـــك، فـــان صــــورة بــر�ــي الــتــجــارة فـــي نــيــويــورك تـــعـــادل في 
قو�ها وشدة تأث��ها بيانات كل رؤساء الدول الذين إنتفضوا 
وهــــم �ـــشـــاهـــدون الـــطـــائـــرات تــنــقــض عــ�ــى الـــ�ـــ�جـــ�ـــن. كــمــا أن 
صورة اإلرها�ي الذي شق صدر ال�ندي السوري وأكل قلبھ 
تتجاوز من حيث الرعب واالشم��از والرفض، فعل دراكيوال 

مصاص الدماء.
ــم الــ�ــدث. وتــحــولــھ مــن ال��ظة الواقعية 

ّ
فــالــصــورة تــ�ــخ

ــــى حـــــدث مــســتــمــر فــــي الــــذاكــــرة.  الــــمــــحــــدودة الـــتـــي وقـــــع فــيــهــا إلـ
ــنـــاعـــة الــــــواقــــــع، ويــجــعــل  ــ�ـــ� اإلعــــــــــالم، �ـــعـــيـــد صـ ــــّور، عـ ــتـــــصـ ــ الـ

اس��داده ممكن.

ــــارج دائــــرة  لــســ�ــٍب بــســيــط هـــو أن لـــلـــذاكـــرة زمــ�ــهــا الــفــاعــل خـ
الزمن الفل�ي.

أن لـــإلرهـــاب الـــيـــوم قــنــواتــھ الــفــضــائــيــة وحـــضـــوره فـــي مــواقــع 
التواصل االجتما�ي. فال�داثة فتحت أبوا�ها ل��ميع. فال 
فــــرق بــ�ــن مـــن يــحــمــل كـــتـــاب (الـــتـــســـامـــح) ومــــن يــحــمــل كــتــاب 

(ال�قد والتكف��).
أ�ها حرية ُمدانة ال ي�ب�ي االطمئنان لها لك�ها حقيقة األمر 
الــــواقــــع الـــــذي جــعــل مـــن الـــعـــالـــم قـــريـــة صــغــ�ــ�ة لــكــن طــرقــهــا 

مفتوحة ل��ميع بما فيهم أولئك الُمت���ن بالسواد.
 
ً
ومزايا العلم الذي قامت ع�ى قاعدتھ العولمة يبدو وا��ا
ــــال والســـيـــمـــا الـــهـــاتـــف الـــنـــقـــال واالنـــ�ـــ�نـــت  ــــصـ فــــي أجــــهــــزة االتـ
واألجهزة الصغ��ة الدقيقة التي تستطيع أن تصّور وت��ل 

الكالم.
٢- الرفض:

�عتقد هابرماس أن اإلرهاب هو تأث�� صدمة التحديث الذي 
إنــتــشــر حـــول الــعــالــم بــســرعــة فــي حــ�ــن يـــرى داريــــدا أنـــھ عالمة 
وعـــرض لعنصر مـــرض حقيقي خـــاص بــالــ�ــداثــة الــتــي تركز 
دائــمــا ع�ى المستقبل(١٣). وتمثل أيديولوجية اإلرهابي�ن 
الذين هاجموا ال��ج�ن والب�تاغون في رفض هذا النوع من 
ال�داثة والعلمانية المرتبـط بالعرف الفلسفي مع مفهوم 

التنوير(١٤).
 بسيطا لتطبيقات (شرع اللھ الطالباني) في (أمارة 

ً
إن جــردا

أفغانستان يظهر أن ال�ركة):
أوقــفــت الــبــث التلفزيوني فــي عــمــوم مناطق األمــــارة وحرمت 
تحت طائلة تطبيق ال�د ع�ى كل من يحاول التقاط البث 

التلفزيوني القادم من خارج األمارة.
منع المرأة من مزاولة العمل في العديد من مجاالت ال�ياة 
ومنعها من االختالط بالرجال مما جعل ال�ساء األفغانيات 
قيد اإلقــامــة ال���ية وقــد أدى ذلــك إلــى إغـــالق الــعــديــد من 
مدارس البنات. فالمرأة كما يقول المال عمر خلقت للن�اح 

فقط.
فرض ��اب قاس ع�ى المرأة إذ �غطيها بغطاء سميك من 
أع�ى رأسها حت� أسفل قدميها مع وجــود فتحات صغ��ة في 

هذا الغطاء تسمح بالتنفس فقط.
فـــرض إجـــبـــاري عــ�ــى كـــل الــشــبــاب فـــوق ســـن الــرابــعــة عــشــرة 
بإطالق ل�اهم و�حلق شوار�هم ومن ال يفعل ذلك يضر�ونھ 

.
ً
 ُم�ّ�حا

ً
في الشارع ضر�ا
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تــدمــ�ــ� الــتــمــاثــيــل األثـــريـــة الــتــاريــخــيــة لــيــس تــمــاثــيــل بـــــــوذا الــتــي 
أثـــــارت �ــ�ــة فـــي الـــعـــام كــلــھ ولـــكـــن أالف أخـــــرى فـــي مــتــاحــف 

أفغانستان(١٥).
الموقف من الديمقراطية يظهر بنوع خاص التقاطع ال�اد 
بــ�ــن اإلرهــــــاب و�ـــ�ـــن الـــ�ـــداثـــة الـــتـــي ـكــانـــت الــبــيــئــة الـــتـــي ولـــدت 
فيها الديمقراطية وحقوق اإلنــســان وال�كم الرشيد.. ال�. 
ففي مطبوع وّزع في العراق ألحــد كبار قــادة اإلرهــاب يصف 
ـــت مــذهــب 

ّ
فـــيـــھ (الـــ�ـــ�ـــومـــات الـــمـــرتـــدة الـــمـــعـــاصـــرة الـــتـــي تـــبـــ�

ــفــري وكـــذلـــك أنــصــارهــا وعــلــمــاؤهــا الــذيــن 
ُ
الــديــمــقــراطــيــة الــك

يفتون حسب أهـــواء ال��ام الطواغيت وهــو مــا يجعل من 
جميع هؤالء (فتنة العصر). وال�ال أن «من مقاصد القتال 

درء فتنة الكفر حيث كان في أرض اللھ» (١٦).
و�ينما تؤكد قيم ال�داثة ع�ى مبدأ سواسية الناس واح��ام 
ــا�ـــي يقسم  حــقــوقــهــم - نــظــريــا عــ�ــى األقــــل - فـــان الــفــكــر اإلرهـ
الناس إلى مؤمن�ن وكفره، ويقسم المجتمعات إلى دار أسالم 
ودار حـــــرب(١٧) وهـــذه األخــ�ــ�ة تستحق أن تــدمــر أل�ــهــا (دار 
كفر). أن هذا التصور �ستند إلى فتوى أ�ي ع�ي المودودي 
حــول أوضـــاع المسلم�ن فــي الهند، وفــتــوى ابــن تيمية حول 
ــنـــاك مــــن يـــلـــ�ـــ�مـــون بــــاإلســــالم جــمــلــة  الـــتـــتـــار وخـــالصـــتـــهـــا أن هـ
ويرضون بإح�امھ ع�ى وجــھ التفصيل وهناك الذين آمنوا 
ببعض الكالم وأعرضوا عن البعض اآلخر فالواجب قتالهم 
حــتــ� يــقــبــلــوا اإلســــالم وال �ــعــطــلــوا أحــ�ــامــھ. وهــــؤالء فــريــقــان: 
الــمــرتــدون الــذيــن دخــلــوا اإلســـالم ثــم كــفــروا ببعض أح�امھ 
ــلــــوا اإلســـــــالم بـــشـــرط عـــدم   مــــن شــر�ــعــتــھ دخــ

ً
وتــــركــــوا قـــســـمـــا

االل��ام بجميع أح�امھ. وفي مطبوع لتنظيم القاعدة في بالد 
الــرافــديــن عنوانھ (لــمــاذا نقاتل ونقاتل مــن؟) يوجز ال�اتب 
فتوى ابــن تيمية(١٨). أن مثل هــذا التص�يف للناس �ع�ي 
أن بعضهم �ستحق الموت ب�ساطھ ألنھ (كافر). قال رسول 
ــروا وال تنّفروا. وفــي (بشروا) 

ّ
اللھ (ص�ى اللھ عليھ وآلــھ) بــش

مع�� ال�شارة والوعد بالخ�� ولكن في (ال تنّفروا) نجد مع�� 
(النف��) والنّفرة. واإلسالم طبقا لشر�عتھ السمحاء استث�� 
من القتال: األبرياء والضعفاء وال�ساء واألطفال والشيوخ 
فالقتال لمن يقاتل وع�ى من يقاتل(١٩). بل أن اإلرهــاب ال 
 في تجنيد األطفال بل أن (يف�خهم) ويحولهم إلى 

ً
يجد حرجا

قنابل موقوتة. مع أن أحــد أهــم مبادئ ال�داثة هو حماية 
األطفال من كل أش�ال العنف والسيما تجنيدهم.

الـــ�ـــداثـــة أطــلــقــت الــعــنــان لــ�ــقــوق الــمــجــمــوعــات الــثــقــافــيــة 
الفرعية واألقليات كجزء من مرجعيتها اإلنسانية وقد كان 

لــذلــك أثــــره فــي تفكيك دول. �ــ�ــيــح أن هـــذا الــتــوجــھ يمثل 
انتهاكا لسيادة الدول وسلطا�ها إال أنھ في الوقت ذاتھ �عكس 
حــق تــلــك األقــلــيــات فــي الــ�ــفــاظ عــ�ــى هــويــتــهــا. إن مــا يتعرض 
لــــھ الـــشـــبـــك وااليـــزيـــديـــ�ـــن وغـــ�ـــ�هـــمـــا مــــن األقـــلـــيـــات مــــن قــتــل 
فـــردي وجما�ي مــن قبل اإلرهــابــيــ�ــن �عكس حقيقة التمي�� 
الالإنساني الذي تقوم عليھ مرجعية اإلرهاب. ومن المعلوم 
أن ال�رب حت� ح�ن تقع ال ت��ر قتل المدني�ن، ألن ال�روب 
تــجــري ب�ن جــيــوش منظمة ولــذلــك حــرصــت األمـــم المتحدة 
ع�ى است�ناء المدني�ن وحمايتهم مــن ويـــالت الــ�ــرب. وجــاء 
مفهوم األمن اإلنساني ليفصل ب�ن ذلك االنقسام بينھ و��ن 

األمن الوط�ي أو القومي.
أن أفــضــل نــمــوذج تمي��ي تــمــارســھ جــمــاعــات اإلرهــــاب التي 
تــد�ــي ال��امها بالشر�عة اإلســالمــيــة هــو موقفها مــن الــمــرأة. 
يــقــول الــدكــتــور محمد ســعــد أبـــو عــامــود أن تنظيم جماعة 
األخــــــوان الــمــســلــمــ�ــن فـــي مــصــر كــــان الــتــنــظــيــم الــوحــيــد الـــذي 
ضم ال�ساء والفتيات إليھ وزوجهن لألعضاء الرجال حت� 
الم��وجة م�هن كــان يحق لها الــــزواج مــن آخــر أل�ــهــا بمجرد 
االنضمام ل��ماعة تصبح حــرة ومحرمة ع�ى زوجــهــا األول 
ألنـــھ كــافــر. وقـــد حـــرم تنظيم التكف�� والــ�ــ�ــرة عــ�ــى الــ�ــســاء 
ــأتــــي مـــــن الـــمـــجـــتـــمـــع الـــ�ـــاهـــ�ـــي الـــ�ـــافـــر)  ــا يــ ــ والــــــرجــــــال (كــــــل مـ
(٢٠). ولــعــل مــا سمي بـــ(نــ�ــاح الــ�ــهــاد) أو تحويل الــ�ــســاء إلى 
(مف�خات) أو ت����هم مع أسرهن �ي نماذج لهذا التمي�� 

الدموي ضد المرأة.
تــؤكــد الــ�ــداثــة انــطــالقــا مــن تــصــورا�ــهــا حــول مــبــادئ حقوق 
اإلنــســانــي عــ�ــى أن الــعــالــم مــتــعــدد األصـــــوات وأن الــخــالفــات 
ال يــ�ــبــ�ــي أن تــحــل بــالــعــنــف والـــ�ـــرب ولـــذلـــك تــســمــح أجــــواء 
الــ�ــداثــة ونــواد�ــهــا ومــنــابــرهــا بــ�ــل مــا يــمــكــن أن يــقــولــھ فــالن 
وفـــالن. وهــذا مــا جعل اإلدارة األمريكية، وحــ�ــومــات الــدول 
الــغــر�ــيــة األخــــرى كــالــســويــد تــغــض الــنــظــر عــن إســــاءات بالغة 
وجــهــت لــإلســالم والســيــمــا فــي �خص رســـول الــلــھ (صــ�ــى اللھ 
عليھ وآلـــھ)، أو اشتغال عــدد مــن مــراكــز البحوث ع�ى إثــارة 
األحقاد ضد اإلســالم بوصفھ (إرها�ي أو ير�ى اإلرهـــاب). إن 
موضوعة (حرية الرأي) و (حرية وسائل اإلعالم) (مع كل ما 
تنطوي عليھ من أخطاء جسيمھ إذا إستغلت ضد إطراف 
مناوئة) ترفض ع�ى نحو قاطع من قبل ال�ماعات اإلرهابية 
ف�ي ترفض أن ي�ون لآلخر حق في إبداء الرأي االيديولوجيا 
اإلرهــابــيــة ال تــقــر بــأنــھ لــآلخــر رأي. بــل �ــي وحــدهــا تحتكر حق 
إبــــداء الــــرأي. أل�ــهــا تحتكر الــ�ــقــيــقــة. إن مــوقــف الــغــرب من 
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اإلســــالم هــو أيــضــا بـــرر لــهــذه الــ�ــركــات ولــعــل ذلـــك هــو الــذي 
جعل بودريار يؤكد ع�ى ان هناك (حقن عالمي لإلرهاب).

 يــــطــــرح نـــفـــســـھ: إلـــــى أي حــــد ـكــــان الــــغــــرب - 
ً
ــــؤاال مـــهـــمـــا ــ ان سـ

بحداثتھ و�عولمتھ - هو ذاتــھ س�با في ظهور - أو ع�ى األقل 
- نمو وتوسع ال�شاط اإلرها�ي؟

لقد كــان علماء االجتماع يتحدثون عن مخاطر ناجمة عن 
التكنولوجيا والتقدم العلمي، وأحيانا عن سوء إستخدام 
بعض هــذه االش�ال من التكنولوجيا وم�ها تلك التي تؤدي 
إلى إفــرازات غاز أول أوكسيد ال�ار�ون فضال عن المخاطر 
ــا. الــــيــــوم يــــواجــــھ الــــغــــرب مـــخـــاطـــر جـــديـــدة  ــ�ــــ�هــ ــنــــوويــــة وغــ الــ
ــــوارده  مــضــاعــفــة تــتــمــثــل بـــــاالرهـــــاب وتـــســـتـــ�ـــ�ف الــكــثــ�ــ� مــــن مــ
الــمــاديــة والــ�ــشــريــة. إن مــا تــعــرضــت لــھ الــمــصــالــ� االمريكية 
فــي نيويورك وفــي أفريقيا يؤكد أن االرهـــاب قــد ضاعف من 
المخاطر التي تتعرض لها المجتمعات الغر�ية السيما وأن 
بعض الذين قاتلوا ويقاتلون اليوم مع ال�ماعات االرهابية 
فـــي الــــعــــراق وســــوريــــا ســــوف �ــــعــــودون الــــى تــلــك الــمــجــتــمــعــات 
بــوصــفــهــم مــواطــنــ�ــن وســــوف يــتــعــامــلــون مـــع الــســلــطــات فيها 
بــوصــفــهــا مــعــاديــھ الســيــمــا وأ�ـــهـــم تــلــقــوا تــدريــبــا كــافــيــا وخــ�ــ�ة 

قتالية جيدة.

المبحث الثالث
دور الحداثة في تعزيز المد اإلرهابي

أعـــلـــن الــــغــــرب - وأمـــريـــ�ـــا بــــالــــذات - الــــ�ــــرب عـــ�ـــى االرهـــــــاب. 
فـــمـــاذا حــــدث؟ إحــتــلــت أمــريــ�ــا أفــغــانــســتــان بــعــد أن زرعـــت 
فيھ الــقــاعــدة(٢١) ومــا إن أ�هار ال��جان حت� أدركــت أمري�ا 
أن الخطر قــد أصــبــح ع�ى ابــوا�ــهــا فــ�ــان إن أعلنت الــ�ــرب. 
واحتلت أفغانستان ثم العراق وكثّفت حضورها في اليمن 
وفـــي بــاكــســتــان، وأقـــامـــت غــوانــتــانــامــو.. لك�ها لــم تــنــ�ــ� حت� 
ــهـــاء الـــقـــاعـــدة الـــتـــي تــعــاظــم نــشــاطــهــا فـــي الــمــغــرب  الـــيـــوم فـــي إ�ـ
 عــن الــعــراق وســوريــا. 

ً
الــعــر�ــي، وفــي افريقيا، والــيــمــن، فــضــال

لماذا حدث ذلك مع كل هذه الشدة في ال�رب ضد االرهاب؟ 
هــل ـكــان ألفــ�ــار الــ�ــداثــة فــي الــغــرب دورهــــا اذا تــركــنــا جانبا 
العامل السيا��ي الذي ��ع أمري�ا ع�ى أقامة القاعدة في 

أفغانستان؟
مــن المؤكد أن هناك منصف�ن إقتنعوا بــان اإلســـالم الــذي 
ــهـــم بـــ�ـــونـــھ �ـــ�ـــ�ـــع عـــ�ـــى االرهــــــــــاب وعــ�ــى  ــتـ ــبـــادئـــھ ويـ �ــــســــاء لـــمـ
إستخدام السيف بدل ال�وار هو دين سماوي وال ي�ب�ي ان 
يصبح هدفا للكراهية التي يحملها المتعصبون من الديانات 

 ال بـــصـــدام حـــضـــارات وال 
ً
يــقــول بــــودريــــار:ال يــتــعــلــق األمــــر إذا

ــــان كــمــا يــتــعــدى بــكــثــ�ــ� اإلســـــالم وأمــريــ�ــا الــلــذيــن  بـــصـــدام أديـ
تــجــري الــمــحــاوالت ل�صر الــ�ــ�اع فيهما لتوليد وهــم مجا�هة 
مــرئــيــة ووهــــم حــل بــالــقــوة.. االســــالم لــيــس تجسيد لــالرهــاب 
(٢٢)ويقول��يج�س�ي: ع�ى الغرب إن يتفّهم أن المليار مسلم 
 بقيم استهالكية وفضائل ال 

ً
لم يتأثروا بغرب يرونھ م�شرا

أخالقية و�ركات اإلل�اد. فرسالة الغرب - السيما أمري�ا - 
مــرفــوضــة لــدى كث�� مــن المسلم�ن. وغــ�ــ� هــذا فــان محاولة 
تصوير االسالم (المتطرف) ع�ى أنھ التهديد المركزي للغرب 
- بــأعــتــبــاره خليفة الشيوعية فــي �هديدها للغرب - إنــمــا �ي 

محاولة في غاية ال�ساطة.
ــــالم فـــي أغــلــبــھ يــرفــض الــتــعــريــف الــغــر�ــي  أن نــظــريــة: إن اإلسـ
لــ�ــ�ــداثــة فــ�ــي قــضــيــة أخــــرى ال تــمــثــل قـــاعـــدة صــلــبــة للنظر 
سياسيا الى اإلسالم ألنھ عالم متنوع يمتد من غرب أفريقيا 
السوداء من خالل شمال أفريقيا والشرق األوسط وإيران... 
ال� فان أمري�ا إذا ســارت ع�ى اف��اض إن اإلســالم مستعد 
للشروع باستخدام أس��ة نــوويــة فا�ها ستقع فــي مخاطرة 

التورط ب�بوءة - عليها تحقيقها بنفسها.(٢٣)
ومعذلك فان جهات دي�ية وثقافية وفنية في الغرب (أمري�ا 
والدانمارك والسويد وفرنسا..) أعلنت (حــرب إســاءة) ضد 
اإلســــــالم، كــــان أشـــدهـــا تــلــك الـــصـــور الــمــســيــئــة لـــرســـول الــلــھ 
(ص�ى اللھ عليھ وآلــھ) أو حــرق ن�� من القرآن الكريم، أو 
التشر�عات ضد ال��اب. الى جانب ذلك فان الغرب الذي 
يـــر�ـــى إقـــتـــصـــاد الــــســــوق الـــمـــعـــولـــم ســـمـــح بــتــعــظــيــم مـــعـــدالت 
الــفــقــر والــ�ــرمــان ومـــع فــشــل االطـــاريـــح الــقــومــيــة والعلمانية 
فــي مجتمعات الــعــالــم الــثــالــث، توجهت االنــظــار الــى الما��ي 
ووجـــد االرهـــا�ـــي إن مــوتــھ لــيــس مجانيا بــل هــو رفـــض الدانـــھ 
تــ��ــيء الــى دينھ كما انــھ فــي الــوقــت ذاتــھ ي��ز لنفسھ م�انا 
فــي جــنــة الــلــھ. أن الــعــودة الـــى الــمــا��ــي (كــبــديــل فــشــل بــرامــج 
ال�اضر) يظهر في أماكن أخــرى من العالم مثل المكسيك 

والهند.(٢٤)
من جانب آخر فان األنظمة العر�ية واإلسالمية التي كان لها 
دورهـــا فــي ضبط حــركــة الــشــارع وفــي توجيھ الــعــقــول فقدت 
دورهـــــــا وشــــاخــــت ولـــــم تـــعـــد قـــــــادرة عـــ�ـــى حـــمـــايـــة مــصــالــ�ــهــا. 
 خــصــبــة لــنــمــو الــ�ــرـكـات االرهــابــيــة 

ً
ــا ــ أصــبــحــت �ـــي ذا�ـــهـــا أرضـ

المعادية لتلك المصال�(٢٥) ف�ان البــد من التغي��. لكن 
. ففي مصر تسلق األخـــوان ع�ى 

ً
مــا حــدث هــو العكس تــمــامــا

الــســلــطــة. وفـــي ســـوريـــا ـكــان لـــالرهـــاب حـــضـــوره عــ�ــى الــمــواقــع 
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ــنـــظـــام. ولــــم يــخــتــلــف األمـــــر في  الــمــتــقــدمــة فـــي الـــ�ـــرب ضـــد الـ
غـــتـــيـــل الــســفــ�ــ� األمـــريـــ�ـــي. ومــــن الــــعــــراق - ومــع 

ُ
لــيــ�ــيــا حــيــث أ

اختالف التجر�ة - تحدث اليوم مواجهة ك��ى ب�ن االرهاب 
ــــي أحـــــــدى ثــــمــــار الــــ�ــــداثــــة - ويـــتـــعـــرض  ــيـــة - و�ــ ــمـــقـــراطـ والـــديـ
العراقيون لعمليات قتل جما�ي �عكس مبدأ االستئصال 
التكف��ي للعدد مهما كان عمره أو ج�سھ أو عملھ.. أو.. أنھ 
مجرد عدد (كافر) ويتعاظم العداء ضده ح�ن ال ي�ون من 

حملة هوية االرها�ي. مع أن االرهاب ال دين لھ.
إن مما �عزز موقف العقل ال�م�ي اإلسالمي من منتجات 
الــ�ــداثــة هــو أ�ــهــا تــتــعــارض مــع قيمھ. فالفضائيات ال ت��دد 
عن عرض األفالم اإلباحية ومشاهد الُعري، والت��يع ع�ى 
العنف، وتفكك األسرة، وإشاعة ثقافة المخدرات.. ال� مما 
هو معروف. أ�ها حداثة تنطوي �ي ذا�ها ع�ى عملية استالب 
لقيم اآلخر. أ�ها برنامج اخ��اق لثقافة اآلخر. وهذا (اآلخر) 
ال يــمــتــلــك الــتــســهــيــالت الــتــكــنــولــوجــيــة والــفــنــيــة الــتــي تستغل 
 لــثــقــافــتــھ وقــيــمــھ فـــمـــاذا يــفــعــل إن رفــضــھ 

ً
لــمــا �ـــعـــده تـــدمـــ�ـــ�ا

االقــتــصــادي - مقاطعة بضا�ع بعض الـــدول - هــو الموقف 
الــوحــيــد - إلـــى حــد مــا - الــمــتــاح لـــھ. ألنـــھ ال �ستطيع ان �غ�� 
سياسة دولة عظم� أصبحت �ي ذا�ها غ�� قادرة ع�ى مواجهة 
هذا السيل من اال�هيار األخال�ي (٢٦). المواطن ال �ستطيع 
أن يحطم جهاز التلفزيون. وال أن �همل (المو�ايل). وال �همل 
. والسيما 

ً
االن��نت... ال� البعض سوف يرى في االرهــاب حال

ح�ن يــتــداخــل ذلــك مــع الفقر والــ�ــرمــان والــديــكــتــاتــوريــة بل 
وح�ن ت�ون القيادة في المجتمع تدفع باتجاه الفعل اإلرها�ي 

وتسّوغھ بأسم الدين.

- الخاتمة
ــــاب في  طــلــقــت فــيــھ حــمــالت مــ�ــافــحــة اإلرهـ

ُ
إن الــزمــن الــــذي أ

ايــطــالــيــا بــعــد مــقــتــل الـــدرمـــورو رئــيــس الـــــوزراء االيــطــالــي، وفــي 
ألمانيا بعد أن تعاظم نــشــاط (بــادرمــايــ�ــهــوف) وفــي بريطانيا 
ــــھ �هديد 

ّ
ضـــد الــ�ــ�وتــســتــانــت.. الـــ� لـــم �ــعــد الـــزمـــن نــفــســھ. إن

الـــقـــاعـــدة بـــاســـتـــخـــدام الـــســـالح الـــكـــيـــمـــاوي واســـتـــفـــاد�ـــهـــا من 
الــتــســهــيــالت الـــتـــي وفـــر�ـــهـــا الــعــولــمــة بــســ�ــب إنـــفـــتـــاح الـــ�ـــدود 
ــــواق، مما ســّهــل عملية تــحــرك أفــرادهــا مــن بلد آلخــر.  واألسـ
إلــى جانب إن ال�ماعات اإلرهابية أصبحت أك�� قــدره ع�ى 
استقطاب العرب المقيم�ن في أور�ــا، ووجــود دول ضعيفة 
في الشرق األوسط، يجعل الصيغ التقليدية في ال�رب ضد 

اإلرهاب غ�� فّعالة وتحتاج إلى دراسة تقويمية شاملة.

إن أول جانب ي�ب�ي ال��ك�� عليھ هو ذلك المتعلق يدحض 
ــــى جــانــب  ــــھ. إلــ ــــ�راتـ ــ�ـ ــ ـــادره ومـ ــــصــ ــــي وتـــفـــ�ـــ� مـ ــا�ــ ــ الـــفـــكـــر اإلرهــ
اســـتـــخـــدام الــــقــــدرات الــتــكــنــولــوجــيــة الــمــتــاحــة لــغــلــق مــنــابــر 
ــتـــي تــ�ــ�ــذ طــــاقــــات الـــشـــبـــاب وتـــزجـــهـــم فــــي أتــــون  الـــدعـــايـــة الـ

العنف الدموي.
 أن تتوقف ال�مالت المسيئة لإلسالم ل�ي 

ً
ومن المهم جدا

 للفعل االرها�ي فيعد دفاعا عن اإلسالم.
ً
ل م��را

ّ
ال تش�

- المصادر
ــيــــة الـــمـــعـــاصـــرة  احــــمــــد عـــ�ـــي الـــخـــفـــا�ـــي - الــــ�ــــركــــات اإلســــالمــ

والعنف - بغداد - ٢٠١١ (بدون جهة الطبع).
اآلن تــوريــن - بــراد�ــغــمــا جــديــدة لفهم عــالــم الــيــوم - ترجمة 
جورج سليمان - ب��وت المنظمة العر�ية لل��جمة - ٢٠١١.
أنتوني غدنز - عالم جامح - ترجمة عباس كاظم، ب��وت - 

المركز الثقافي العر�ي - ٢٠٠٣.
أولــر�ــش بيك - مجتمع المخاطرة - ترجمة جـــورج كــتــوره - 

ب��وت - المكتبة الشرقية - ٢٠٠٩.
بــودريــار وادغـــار مـــوران - عنف العالم - ترجمة عــزيــز تــومــا - 

سوريا - دار ال�وار - ٢٠٠٥.
جــــان بــــودريــــار وآخـــــــرون - ذهــنــيــة اإلرهــــــــاب: لـــمـــاذا يــقــاتــلــون 
بمو�هم - ترجمة بسام ��ار - الدار البيضاء - المركز الثقافي 

العر�ي - ٢٠٠٣
جــان فــوانــســوا دورتــيــھ - م��م العلوم اإلنسانية - ترجمة 

جورج كتوره - ب��وت - المؤسسة ال�امعة - ٢٠١١.
جيوفانا بـــورادوي - اإلرهـــاب وإرث عصر التنوير هابر ماس 
ودريدا - دراسة في مجلة قضايا معاصرة - العدد (٣٧-٣٨) - 

٢٠٠٨ - بغداد - مركز دراسات فلسفة الدين.
حــامــد ســالــم الـــزيـــادي (الــفــريــق الـــركـــن) مــقــاتــلــة اإلرهـــــاب في 

العراق - ال�رب ال�ديدة - بغداد - دار ال�واهري ٢٠١٣.
د. مــحــمــد ســعــد أبــــو عـــامـــود - جــمــاعــات اإلســـــالم الــســيــا��ــي 
والعنف في الوطن العر�ي - القاهرة - دار المعارف - ١٩٩٢.

د. السيد عليوه - إدارة األزمات وال�وارث - مخاطر العولمة 
واألرهاب الدولي - القاهرة - مركز القرار - ٢٠٠٤.

د. حــســن حــنــفــي - الـــديـــن والــثــقــافــة والــســيــاســة فـــي الــوطــن 
العر�ي - القاهرة - مكتبة األسرة - ٢٠١٢.

د. خليل احمد خليل - م��م المصط��ات االجتماعية - 
ب��وت - دار الفكر - ١٩٩٥.
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د. فضل مصطفى النقيب - ال�داثة مثقفو التبعية العر�ية 
ال�ديدة - ب��وت - مركز الغد - ٢٠٠٧.

رضـــــوان الــســيــد وآخــــــرون - الــتــســامــح وجـــــذور الــالتــســامــح - 
بغداد - مركز دراسات فلسفة الدين - ٢٠٠٥.

ز�غينو بريجن�ي - الــفــو��ــ� - ترجمة مــالــك فــاضــل - عمارة 
األهلية - ١٩٩٨.

ــار لـــغـــوي وســـمـــة حـــضـــاريـــة -  ــيـ ــبـــار - الــمــصــطــ�ــ� خـ ســعــيــد شـ
سلسلة كتاب األمة - العدد (٧٨) ١٤٢١ قطر.

ــــي الــمــجــتــمــع  ــهــــرمــــا��ــــي - ظــــاهــــر الـــتـــكـــفـــ�ـــ� فـ ــبـــد الـــلـــطـــيـــف الــ عـ
اإلسالمي من منظور العلوم االجتماعية لألديان، ب��وت - 

الدار العر�ية - ٢٠١٠.
فـــرانـــك �ــــي. لــتــشــتــ�ــ� وجـــــون بـــولـــي - الـــعـــولـــمـــة: الـــطـــوفـــان أم 
اإلنــقــاذ - ترجمة فاضل جتكر - بــ�ــ�وت - المنظمة العر�ية 

لل��جمة - ٢٠٠٤.
مؤسسة انزاك - التنمية في مجتمعات غ�� مستقرة - ب��وت 

.٢٠٠٦ -

- الهوامش:
١ـ جـــان بـــودريـــار وآخـــــرون - ذهــنــيــة اإلرهـــــاب: لــمــاذا يقاتلون 
بمو�هم - ترجمة بسام ��ار - الدار البيضاء - المركز الثقافي 
العر�ي - ٢٠٠٣ - عدة صفحات. وانظر أيضا بودريار وادغار 
مـــــوران - عــنــف الــعــالــم - تــرجــمــة عــزيــز تــومــا - ســـوريـــا - دار 

ال�وار - ٢٠٠٥ - ص٤٣ وما بعدها.
٢ـ ســعــيــد شــبــار - الــمــصــطــ�ــ� خــيــار لــغــوي وســمــة حــضــاريــة - 

سلسلة كتاب األمة - العدد (٧٨) ١٤٢١ قطر -ص ٣٥.
٣ـ جان فوانسوا دورتيھ - م��م العلوم اإلنسانية - ترجمة 
جـــــورج كـــتـــوره - بـــ�ـــ�وت - الــمــؤســســة الــ�ــامــعــة - ٢٠١١ - 

ص٣٣٥.
٤ـ اآلن تورين - براد�غما جديدة لفهم عالم اليوم - ترجمة 
جورج سليمان - ب��وت المنظمة العر�ية لل��جمة - ٢٠١١

- ص١٣٣-١٣٤.
٥ـ د. السيد عليوه - إدارة األزمات وال�وارث - مخاطر العولمة 

واألرهاب الدولي - القاهرة - مركز القرار - ٢٠٠٤ - ص١٣.
٦ـد. خليل احمد خليل - م��م المصط��ات االجتماعية - 

ب��وت - دار الفكر - ١٩٩٥ - ص٣٣.
٧ـ انتوني غدنز - عالم جامح - ترجمة عباس كاظم - ب��وت 

- المركز الثقافي العر�ي - ٢٠٠٣ - ص٤٩-٥٠.

ــــزاك - الــتــنــمــيــة فـــي مــجــتــمــعــات غــ�ــ� مــســتــقــرة -  ٨ـ مــؤســســة انـ
ب��وت - ٢٠٠٦ - ص٤.

٩ــــاحـــمـــد عــ�ــي الــخــفــا�ــي - الـــ�ـــرـكــات اإلســـالمـــيـــة الــمــعــاصــرة 
والعنف - بغداد - ٢٠١١ (بدون جهة الطبع) ص٢٩.

١٠ـ أحمد ع�ي الخفا�ي - مصدر سابق - ص٢٩.
١١ـ حامد سالم الزيادي (الفريق الركن) مقاتلة اإلرهاب في 
العراق - ال�رب ال�ديدة - بغداد - دار ال�واهري ٢٠١٣ - 

ص١٠.
١٢ـ بودريار وآخرون - ذهنيھ إلرهاب - مصدر سابق - ص٢٧.

١٣ـ جيوفانا بورادوي - اإلرهاب وإرث عصر التنوير هابر ماس 
ودريــدا - دراســة في مجلة قضايا معاصرة - العدد (٣٧-٣٨) 

- ٢٠٠٨ - بغداد - مركز دراسات فلسفة الدين - ص٢٥٢.
١٤ـ جيوفانا بورادوي - مصدر سابق - ص٢٤٦.

١٥ـ د. خـــالـــص جــلــ�ــي - اإلســـــــالم والـــعـــنـــف مـــصـــدر ســـابـــق - 
ص٢٣٥-٢٣٦.

١٦ـ هـــذا الــنــص ورد فــي بــحــث مــن (٤٦) صفحة أل�ـــي حمزة 
البغدادي عنوانھ (لماذا نقاتل ونقاتل من) وهو غ�� مؤرخ. 
ولــكــن يــبــدو أنــــھ صــــدر حـــوالـــي ٢٠٠٥ (يــنــظــر: عــبــد اللطيف 
الهرما��ي - ظاهر التكف�� في المجتمع اإلسالمي من منظور 
العلوم االجتماعية لألديان، ب��وت - الدار العر�ية - ٢٠١٠

- ص٥١).
١٧ـ يــقــول رضـــوان السيد أن المؤسسة الدي�ية (الس�ية) 
ما كانت تستطيع ممارسة العنف أو اإلقــصــاء أو القتل إال 
مستعينة بالدولة و�ذلك ي�ون العنف االقصا�ي وااللغا�ي 
. لكن من �سميهم (االحيائيون) 

ً
 لكنھ ليس عنفا مقدسا

ً
دي�يا

ســّوغــوا فكرة ال�هاد بالداخل (دار اإلســـالم) والــخــارج (دار 
ال�رب) ع�ى حد ســواء. و�ذلك صــارت �هدد اإلســالم نفسھ 
ــــرون - الــتــســامــح وجــــذور الــالتــســامــح -  ــــوان الــســيــد وآخـ (رضـ
بــغــداد - مركز دراســـات فلسفة الــديــن - ٢٠٠٥ - ص١٥٣ و 

ص١٥٧).
١٨ـ الهرما��ي - مصدر سابق - ص٥١-٥٢.

١٩ـ د. حسن حنفي - الدين والثقافة والسياسة في الوطن 
العر�ي - القاهرة - مكتبة األسرة - ٢٠١٢ - ص٢٤٣.

٢٠ـ د. محمد سعد أبو عامود - جماعات اإلسالم السيا��ي 
والعنف في الوطن العر�ي - القاهرة - دار المعارف - ١٩٩٢

- ص ٨٢ - ٨٣
ــهــــاد) فــــي افـــغـــانـــســـتـــان بـــعـــد الــــغــــزو الــســوفــيــتــي  ــــدأ (الــــ�ــ ٢١ـ بـ
(د�ـــســـمـــ�ـــ�/ ـكــانـــون االول ١٩٧٩) وفــــي �ــهــايــة ١٩٤٨ أســس 
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الشيخ عبد اللھ عزام االب الرو�ي لالفغان العرب واسامة 
بن الدن (مكتب خدمات المجاهدين) وفي �هاية عام ١٩٨٦
أسس بن الدن (بيت االنصار) و�عود أصل تسمية القاعدة 
الـــى عـــام ١٩٨٨، بـــان تــدفــق الــشــبــاب الـــعـــرب لــلــمــشــاركــة في 
الـــ�ـــهـــاد االفـــغـــانـــي ضـــد الــســوفــيــت فـــقـــام ابــــن الدن بــ�ــ�تــيــب 
�ــ�ــالت لهم سميت �ــ�ــالت الــقــاعــدة، وـكــان تفج�� مركز 
التجارة العالمي (١٩٩٣) أول مؤشر ع�ى خطورة القاعدة 
التي امتدت خيوطها الى امري�ا و�ريطانيا وفي الدول العر�ية 
تــحــرك التنظيم فــي لي�يا ومــصــر والــيــمــن والـــصـــومـــال... الــ�. 
يــنــظــر: احــمــد عــ�ــي الــخــفــا�ــي - مــصــدر ســـابـــق، ص١٥٩ ومــا 

بعداها.
٢٢ـ بودريار - مصدر سابق - ص ٢٢.

٢٣ـ ز�غينو بريج�س�ي - الــفــو��ــ� - تــرجــمــة مــالــك فــاضــل - 
عمارة األهلية - ١٩٩٨ - ص ١٨٢ - ١٨٣

٢٤ـ جوشوا كارالن�� - عولمة القاعدة - إنقاذ ال�وكب األزرق 
- في: فرانك �ي. لتشت�� وجــون بولي - العولمة: الطوفان أم 
اإلنــقــاذ - ترجمة فاضل جتكر - بــ�ــ�وت - المنظمة العر�ية 

لل��جمة - ٢٠٠٤ - ص ٧٧ وما بعدها
٢٥ـ د. فــضــل مصطفى الــنــقــيــب - الــ�ــداثــة مثقفو التبعية 

العر�ية ال�ديدة - ب��وت - مركز الغد - ٢٠٠٧ - ص٧.
٢٦ـ انــظــر مــا ذكـــره بريج�س�ي - مــصــدر ســابــق - ص ٩٦ وما 

بعدها.
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هناك تناقض بين الشرعية والمشروعية في النظام 

السيا�سي العراقي، ففي الوقت الذي يشير المفهوم 

االول )اي الشرعية( الى االساس القانوني الذي 

أسست عليه العملية السياسية في العراق بعد 

2003، فإن المفهوم الثاني )اي المشروعية( يشير 

الى المقبولية لدى الناس واستعدادها للدفاع عن 

فكرة ما او فئة سياسية ما.

اإلسالم السياسي 
ونظام الدولة في العراق
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استاذ علم االجتماع السيا��ي- كلية اآلداب - جامعة بغداد

د. علي طاهر الحمود

مــن الــمــهــم االشــــارة الـــى ان ســقــوط الــنــظــام الــســيــا��ــي فــي الــعــراق 

عـــام ٢٠٠٣ لــم يحصل عــ�ــى يــد الــعــراقــيــ�ــن، و�ــذلــك فـــإن الــفــراغ 

الــســيــا��ــي ـكــان مــحــّتــمــا بــمــعــنــاه الــثــانــي، اي الــمــشــروعــيــة.. اذ ان 

الــــواليــــات الــمــتــحــدة الــتــي ـكـانــت تــســ�ــ� االمـــــور فـــي الـــعـــراق فـــي ذلــك 

التاريخ، اقدمت ع�ى انشاء عملية سياسية تتأسس ع�ى جملة 

من القوان�ن الدولية، ومــن ثم قوان�ن عراقية داخلية، كس�ت 

بموج�ها العملية السياسية شرعية من نــوع مــا، لك�ها لم تصل 

حد المشروعية التي بموج�ها يتقبلها الناس بمع�� االستعداد 

للت��ية والدفاع ع�ها. و�ذلك صعدت قوى االسالم السيا��ي 

الـــى ســـدة الــ�ــكــم، بــمــوجــب شــرعــيــة انــتــخــابــيــة، واحــيــانــا شرعية 

دي�ية كسبتها بدعم المرجعيات الدي�ية، لك�ها في ال�قيقية لم 

تــكــن، وال يــبــدو ا�ــهــا ســتــ�ــون مــتــجــذرة فــي عــقــول الــنــاس وقلو�هم. 

امـــا اســبــاب ذلـــك فــيــعــود الـــى عـــدة امـــور م�ها عـــدم تــجــذر النظام 

السيا��ي الديمقراطي في الــعــراق، وايضا انقطاع قــوى االســالم 

السيا��ي عن المجتمع العرا�ي طوال ثالثة عقود �ي عمر حكم 

البعث في العراق قبل سقوطھ عام ٢٠٠٣.

ويبدو لي ان هــذا االنقطاع، ونقص المشروعية، ساعدت ع�ى 

نــشــوء نــمــط جــديــد مــن االســــالم الــســيــا��ــي الــشــيــ�ــي تــحــديــدا لم 

تعهده البلدان االسالمية والعر�ية.. فاالسالم السيا��ي الشي�ي 

فــي الــعــراق الــيــوم ال يبحث عــن اقــامــة دولـــة اســالمــيــة (كــمــا تش�� 

ــــالم الــســيــا��ــي الــشــيــ�ــي)  الـــى ذلـــك ادبـــيـــا�ـــهـــم)، كــمــا انـــھ (اي االسـ

تنازل كث��ا عن مــحــاوالت اسلمة المجتمع.. فهذه القوى تدرك 

جــيــدا ضــعــف مــشــروعــيــتــهــا فـــي الـــشـــارع، وتـــــدرك ايــضــا تــعــقــيــدات 

المجتمع الــعــرا�ــي مــن حيث تنوعھ الــديــ�ــي والــفــكــري والطائفي، 

مما ال �سمح بالتفك�� بنظام سيا��ي دي�ي. و�ذلك دعمت هذه 

الـــقـــوى االســالمــيــة فــكــرة «الـــدولـــة الــمــدنــيــة» و�ـــي الــنــظــريــة الــتــي 

تعتمدها المرجعية العليا فــي الــنــجــف وعــ�ــى رأســهــا الــســيــد ع�ي 
السيستاني. والدولة المدنية تش�ل تراجعا كب��ا بال�سبة لقوى 

االســـالم الــســيــا��ــي الشي�ي الــتــي كــانــت تــؤمــن بنظام يق��ب ر�ما 

مــن فــكــرة «واليــــة الــفــقــيــھ» الــتــي تــحــكــم ايــــران حــالــيــا. امـــا الــدولــة 

المدنية بالمع�� الــذي تقصده المرجعية الدي�ية ف�ي الدولة 

الــتــي: ال تتجنب الــديــن فــي الــمــجــال الــعــام بش�ل كــامــل ع�ى غــرار 

الـــنـــظـــام الـــفـــرنـــ��ـــي مـــثـــال، بـــل ا�ـــهـــا تــحــ�ــ�م الـــديـــن بــوصــفــھ نــظــامــا 

ثــقــافــيــا مـــن جـــهـــة، وتـــحـــّيـــده فـــي نـــظـــام االدارة والـــ�ـــكـــم مـــن جهة 

اخرى. كما ان الدولة المدنية نظام مؤسساتي يل��م بالدستور، 

و�عتمد التداول الديمقراطي للسلطة. باالضافة الى ان النظام 

المدني نظام تعددي �ع��ف بالخصوصيات المذهبية والدي�ية 

والقومية، وال �س�ى لتذوي�ها.

وهذا بالطبع ال ينفي ان قوى االسالم السيا��ي الشي�ي ورجال 

الــديــن فــي النجف بش�ل خــاص سيبقون متوجس�ن لف��ة غ�� 

قليلة، وهــم ع�ى اســتــعــداد الستنفار مخزو�هم مــن المظلومية 

للتوحد تحت رايـــة الطائفية فــي ثــالث حـــاالت: اوال: اذا مــا ُوضــع 

الشيعة في زاويــة اال�ــهــام بالطائفية بس�ب ممارستهم الطقوس 

الدي�ية. ثانيا:اذا ما ا�هم الشيعة بالطائفية ال ل��يء اال بس�ب 

اش��اكهم في ال�كم. وثالثا واخ��ا اذا ما شكك في وطنيتهم من 

خالل ا�هامهم بتبعية ايران.
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مشكلة البحث
ال احد في عالمنا العربي او االسالمي يستطيع انكار ما للدين من دور 

في كل مجاالت الحياة ويشكل دوره السيا�سي الدور االبرز سواء كان 

بشكل رسمي من خالل قيادة المؤسسة السياسية في البلد او من 

توجيهها والتأثير في قراراتها او من خالل معارضتها والتصدي لها، وفي 

الغالب تؤدي االحزاب االسالموية هذا الدور، ومن هذا المنطلق تبرز 

مشكلة البحث الذي نود الكتابة فيه فهذا البحث سيكون دراسة 

ميدانية التجاهات العراقيين الشيعة نحو الدور السيا�سي لحوزة 

النجف، لما لهذا الموضوع من أهمية في الوقت الحاضر و إذ يصف 

البعض حوزة النجف بأنها )دولة داخل الدولة( إذ تمارس سلطة 

روحية عالية على سلوك واتجاهات شيعة العراق بشكل خاص 

والشيعة في العالم بشكل عام، فبفتوى من المرجع الشيعي األعلى 

في العراق وبكلمات قليلة )ال تتجاوز السطر أو السطرين( قد تنقلب 

األوضاع السياسية رأسا على عقب في البلد،

اتجاهات شيعة العراق
نحو الدور السياسي لحوزة النجف

دراسة سسيولوجية
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رئيس قسم علم االجتماع - كلية اآلداب /جامعة بغداد

ا.م.د.خالد حنتوش ساجت

 او فــي بــلــدان اخــــرى، فــمــا الـــذي �عطي لـــذاك الــرجــل الــ�ــالــس ب�ن 

جـــــدران أر�ـــعـــة فـــي غـــرفـــة صــغــ�ــ�ة فــقــ�ــ�ة ال تــتــعــدى مــســاحــتــهــا الـــــ٢٠

مـــ�ـــ�ا مــر�ــعــا كـــل هــــذه الـــســـطـــوة عــ�ــى قـــلـــوب وعـــقـــول الــــنــــاس؟ وهــل 

فــعــال ان الــشــيــعــة فـــي الــــعــــراق يــتــبــعــون الــمــرجــعــيــة الــشــيــعــة فـــي كل 

أمورهم وخاصة السياسية م�ها؟ أم ان المؤمن�ن م�هم فقط هم 
من يتبعون أوامــرهــا ونواهيها؟ هل تؤمن مرجعية النجف بالدور 

السيا��ي الشمولي للمرجع األع�ى أم أ�ها تحاول ت��يح المسار في 

العملية السياسية حينما ينحرف القطار عن السكة التي رسمها 

لھ الدستور؟ أسئلة كث��ة يحاول البحث اإلجابة ع�ها في ثناياه من 

خالل الدراسة الميدانية التجاهات عينة البحث من شيعة العراق 

فــي خمسة محافظات ع�ى األقـــل وفــق من�� الم�� االجــتــمــا�ــي - 

بطريقة العينة، وذلك من خالل مقياس تم تصميمھ لهذا الغرض 

وقد تم تفر�غ اإلجابات ع�ى ال��نامج اإلحصا�ي SPSS والخروج 

ب�تائج، علما ان الدراسة ستشمل ع�ى جانب تنظ��ي لدور ال�وزة 

مــع مــرور سر�ع ع�ى دورهـــا التاريخ العرا�ي المعاصر وخــاصــة بعد 

عام ٢٠٠٣ إذ برز دورها بش�ل وا�� ومم��.

حوزة النجف: ظروف النشأة واالستمرار
يرتبط وجود ال�وزة العلمية في النجف بضريح اإلمام ع�ي (عليھ 

السالم) الذي استشهد في مدينة ال�وفة عام (٤٠ ��رية) ودفن 

فــي موقعھ ال�الي الــذي كــان �سم� قديما بظهر ال�وفة و�قي ق��ه 

مخفيا عــن عــامــة الــنــاس حت� اكتشفھ الخليفة الــعــبــا��ــي هــارون 

الرشيد و�نا عليھ قبة في سنة (١٧٠ ��رية-٧٩٤ ميالدية) ليقوم 

بعد ذلك بعض أنصاره ومواليھ بالسكن حول ضريحھ ولتتأسس 

ع�ى ضوء ذلك مدينة النجف التي بدأت بالنمو واالزدهار ولتصبح 

ما عليھ أالن(١) وير�� باحث أخر ان هارون الرشيد ب�� الضريح 

الــمــقــدس ووضــــع الــقــبــة عــلــيــھ ســنــة (١٧٥ هــــ /٧٩١م) (٢)، لكن 

الــ�ــركــة العلمية فــي مدينة النجف الــتــي بلغت أوج ازدهـــارهـــا أيــام 

الشيخ الطو��ي (المولود في ٣٨٥ ��رية /٩٩٥ميالدية، والمتو�ى 

فــي ٤٦٠�ـــ�ـــريـــة/١٠٦٧ مــيــالديــة) الـــذي هــاجــر إلــيــهــا عـــام (٤٤٨ هـــ - 

١٠٥٦ م)، ( و�ش�� مصدر أخــر الــى ان هــذه ال��رة حدثت في عام 

(٤٤٩ ��رية) (٣) من بغداد ع�ى اثر القالقل والف�ن التي صاحبت 

ــــول احـــتـــالل جـــديـــد هـــو االحـــتـــالل  ســـقـــوط االحـــتـــالل الــبــويــ�ــي ودخــ

الس��و�ي لبغداد(حيث يختلف السالجقة عن البو�هي�ن مذهبيا) 

مــمــا اوجــــد فــتــنــة واضـــطـــرابـــات فـــي بــغــداد(والســيــمــا بــ�ــن الطائفت�ن 

الــكــبــ�ــ�تــ�ــن الــشــيــعــيــة والــســ�ــيــة) تــوجــهــا الــســالجــقــة بـــإحـــراق مكتبة 

الشيخ الــطــو��ــي ومــطــارد�ــهــم لــــھ(٤)، ومــا الحــظــھ الــبــاحــث فــي إثناء 

اطالعھ ع�ى المصادر التي تؤرخ لتأريخ ال�وزة والمجتمع العرا�ي 

إن هذا الصراع ب�ن الطائفت�ن غالبا ما ي�شأ بفعل العامل الخار�ي 

فــمــا الحـــظـــنـــاه إثـــنـــاء الـــمـــدة الــفــاصــلــة بــ�ــن االحـــتـــاللـــ�ـــن ( الــبــويــ�ــي- 

الس��و�ي) وما مر بالعراق خالل األعوام الخمس الماضية ( مدة 

االحتالل األمري�ي ٢٠٠٣ والسن�ن الالحقة لها) يؤكد هذه ال�قيقة 

و�ــي إن العامل الخار�ي ( كاالحتالل مثال) يؤ�� مثل هكذا ف�ن 

ب�ن أبناء البلد الواحد ع�ى وفق سياسة فرق تسد، وكما نرى إن 

هذا الموضوع بحد ذاتھ بحاجة إلى دراسة منفصلة للتعمق أك�� 

بھ والتأكد من ��ة ما قلناه.
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و�ش�� الدكتور الفرطو��ي إلى ما يؤيد ما ذهبنا إليھ إذ يتحدث عن 

خمس سنوات من التقارب ب�ن الطائفت�ن (وفي سنة ٤٤٢هـ١٠٥١م 

حدث تقارب ما ب�ن الشيعة والسنة في بغداد، فتبادلوا الزيارات 

في المناسبات الدي�ية، وتردد صدى (�ي ع�ى خ�� العمل) في أذان 

ــــرأت فــضــائــل الــ�ــ�ــابــة بــمــســاجــد  الــمــســاجــد الــســ�ــيــة بـــبـــغـــداد وقــ

الــشــيــعــة فــي الـــكـــرخ، وقـــامـــوا بـــزيـــارات مــشــ�ــ�كــة للنجف وكـــر�ـــالء في 

المناسبات المختلفة، وكان امرأ ��با للتآلف والتقارب لم يحدث 

من قبل ومن بعد، ومن بعد أشار إليھ ابن األث�� وغ��ه من مؤر�ي 

تلك المرحلة مــن تــأريــخ الـــعـــراق)(٥) وهــو مــا يــؤكــد ��ة مــا قلناه 

من العامل الخار�ي (االحــتــالل او التدخل اإلقليمي) كــان وال يزال 

العامل المؤ�� لمعظم الصراعات الطائفية التي حدثت وتحدث 

في العراق.

وع�ى العموم يمكننا ت�خيص عوامل ال�شأة والتطور واالستمرار 

ل��وزة النجفيفة بار�عة عوامل اساسية �ي: -

وجود الضريح المقدس لإلمام ع�ي (عليھ السالم).. ١

النيابة عن اإلمام الغائب المهدي المنتظر (عليھ السالم). ٢

وجـــود الــعــلــمــاء الــمــجــتــهــدون والــمــراجــعــون الــكــبــار فــي كــل زمــان . ٣

وع�ى مدى عشرة قرون.

ــــن خــــــالل نــــظــــام الـــخـــمـــس و�ـــا�ـــي . ٤ ــــادي مـ ــــصـ ــتـ ــ االســــتــــقــــالل االقـ

ال�قوق الشرعية.

اذ نالحظ ان وجــود ضريح اإلمــام ع�ي (عليھ السالم) كــان العامل 

األول ل��رة الشيخ الطو��ي (مؤسس الــ�ــوزة) إليھ ومــن ثم يأتي 
عامل النيابة عــن اإلمـــام الغائب فــي اع�ي العوامل الــثــالث األخــرى 
وهــو الـــذي تستند إلــيــھ ادواُر كث��ة تــقــوم بــھ الــ�ــوزة، ثــم يــأتــي دور 

العلماء والمجتهدين ثم النظام االقتصادي متمثال بالخمس حيث 

يمثل العلماء ال�انب العلمي والخمس ال�انب االقــتــصــادي وتم 

ال�ديث عن مدى تأثر نموها وازدهارها باألوضاع السياسية للبلد 

الذي يوجدان بھ وهو ما يصب في عملية التنمية االجتماعية التي 

نعرفها كاجتماعي�ن �هذه التسمية، وسنقف امام العامل الثالث 

الــذي يتمثل بالنيابة عــن االمـــام الغائب الــذي استمدت مرجعية 

النجف شرعيتها منھ (ونــحــن هنا لسنا فــي محل الــنــقــاش الفق�ي 

الثبات ذلك فهذا بعيد عن اهداف الدراسة وال يتناسب مع خطها 

االجتما�ي) حيث نالحظ ان علماء الشيعة بعد غياب االمام الثاني 

عــشــر (الــمــهــدي المنتظر (عــلــيــھ الـــســـالم)) اصــبــحــوا بحكم الــواقــع 

ــادة لــلــطــائــفــة الــشــيــعــيــة ومــســتــمــديــن هــــذه الـــقـــيـــادة مـــن احــــداث  ــ قـ

تاريخية ومباني شرعية ومــا �همنا هو كيفية ت�خيص هــذه النيابة 

كما في العادلة االتية:

الــنــبــوة  إمــامــة  اإلمـــامـــة  الــغــائــبــة الــنــيــابــة عــن اإلمـــام 

الفقيھ ال�امع للشروط

و�صورة اخرى يمكننا ت�خيص قيام ال�وزة وأداءها إلى دورها كما 

ي�ي:

اإلمامة + الغيبة  نيابة ال�وزة (بفقها�ها العدول)

فنحن إمــام معادلة ذات طرف�ن يت�ون الطرف األيمن من ركن�ن 

أساسي�ن هما (اإلمامة+غيبة اإلمام) فإذا ما انتفى احد او كال رك�ي 

الطرف األول من هــذه المعادلة انتفت نيابة ال�وزة وفقها�ها في 

الطرف الثاني، وهــذا ما دفــع الكث�� من الرافض�ن للفقھ الشي�ي 

إلــى صــب كــل ش�وكهم ع�ى احــد هذين الركن�ن فــي الــطــرف األيمن 

مــن الــمــعــادلــة(٦) ألنـــھ بــانــتــفــاء أحــداهــمــا او كــالهــمــا ت�تفي نظرية 

الــنــيــابــة ويــصــبــح دور الــ�ــوزة وعملها بــال فــائــدة تــذكــر والــبــاحــث إذ 

يذكر ذلــك فهو يحاول ان �سلط الضوء ع�ى البناء الــذي تستند 

اليھ ال�وزة في أداء دورها ومن دون حاجة إلى مراجعة النصوص 

الشرعية بخصوص ذلــك او التأكد من ��تها أل�ها ليست محل 

البحث فالدراسة اجتماعية.

ان هذه المعادلة التي تحدثنا ع�ها في أعاله تذكرنا بال��اث المسي�ي 

الذي قامت عليھ الكنيسة ال�اثوليكية والفاتي�ان إذا كان هناك 

وجــھ لــلــمــوازنــة ب�ن االثــنــ�ــن إذ تــقــوم نظرية الكنيسة ال�اثوليكية 

وفاتي�ا�ها ع�ى ثالث أف�ار أساسية �ي:

الخطيئة (االولى) المتأصلة في اإلنسان(٧).. ١

حاجة اإلنسان إلى مخلص من هذه الخطيئة (السيد المسيح . ٢

(عليھ السالم) الذي ض�ى بنفسھ من اجلنا).

االعـــ�ـــ�اف بالخطيئة مــن كــر��ــي االعـــ�ـــ�اف فــي الكنيسة ألحــد . ٣

قساوستها ل�ي يحصل االنسان ع�ى الغفران من المخلص

وفــــي الـــطـــرف الــثــانــي مـــن الــمــعــادلــة تــقــف الــكــنــيــســة أل�ـــهـــا الــمــمــثــلــة 
الشرعية الــوحــيــدة ع�ى األرض لــهــذا المخلص ومــن ثــم ال�صول 

ع�ى ذلك الخالص البد من الرجوع إليها إذن أطراف المعادلة هنا 

كما في المعادلة التالية:

ــالـــــوالدة)(٨) + وجــــود مــخــلــص + االعــ�ــ�اف  ــ الــخــطــيــئــة الــمــتــأصــلــة (بـ

 وجود الكنيسة ال�اثوليكية

ومحل الشاهد هنا ليس الهدف منھ تطابق األف�ار ب�ن المؤسست�ن 

(الــ�ــوزة والــفــاتــيــ�ــان) بــل فــي طريقة توجيھ الــنــاس باتجاههم وفي 

طــريــقــة الــ�ــصــول عــ�ــى الــشــرعــيــة مـــع اخـــتـــالف الــوســائــل واألفـــ�ـــار 

بخصوص ذلك.

 شرعيتها مــن هـــذا النص 
ً
فــالــ�ــوزة مــحــل الــبــحــث هــنــا تستمد أوال

ع�ى اإلمام ثم ع�ى نيابتھ ومن ثم ممارستها لدورها من هذا الغطاء 

الشر�ي، كما ال ن���� قضية استحصالها لألموال من خالل نظام 
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الــخــمــس الـــذي يمثل عــصــب حــيــاة واســتــمــرار وجـــود الــ�ــوزة الــذي 

بدون هذا الغطاء الشر�ي تصبح غ�� قادرة ع�ى استحصالھ ومن 

ثــم تفقد أهــم مــقــومــات استقاللها واســتــمــرارهــا وهــو مــا م��ها عن 

 او 
ً
كل المؤسسات الدي�ية االسالمية األخرى كاألزهر في مصر مثال

اي مؤسسة اسالمية اخرى، فال�وزة اليوم ومنذ تاسيسها كانت 

مستقلة اقتصاديا وهذا االستقالل االقتصادي ست�ون محصلتھ 

االستقالل في القرار السيا��ي، لــذا احتفظت الــ�ــوزات الشيعية 

بمسافة كــافــيــة لــهــا عــن السلطة السياسية مهما ـكــان شــ�ــل هــذه 

السلطة او ديانتها ومذه�ها.

حوزة النجف بوصفها مؤسسة دينية
أك�� المواضيع التي شغلت فكر الباحث هو المدى الــذي يمكننا 

 
ً
إن نطلق عــ�ــى الــ�ــوزة النجفية تسمية مــؤســســة؟ وهـــل �ــي فعال

مؤسسة بالمع�� ال�ديث لل�لمة؟ وأي من أنظمة ال�وزة يمكن 

أن ينطبق عليھ تسمية مؤسسة؟ هذه األسئلة وغ��ها تم البحث 

عن إجابا�ها في العديد من الكتب والــدراســات األكاديمية م�ها أو 

غ�� األكاديمية، ولعل الــدراســة األك�� تخصصا في هــذا الموضوع 

�ي دراسة األستاذ حس�ن بركة الشامي(٩)، كما إن الدراست�ن التي 

تقدم �هما كل من عبدالهادي ال�كيم وع�ي ال�هادلي(١٠) ت�لمت 

عــن هــذا الــمــوضــوع ولــكــن ليس تحت عــنــوان مأسسة الــ�ــوزة بل 

ــــالح ال يــتــم إال مــن خــالل  تــحــت عــنــوان أخـــر وهـــو (إصــالحــهــا) واإلصـ

الــمــؤســســة، ألن أيـــة مــحــاولــة فــرديــة لــإلصــالح ســتــذهــب مــع ذهــاب 

صاح�ها وسيبقى ذكرها في طيات الكتب، إمــا إصــالح الــ�ــوزة من 

خـــالل مــأســســتــهــا فــ�ــي الــطــريــق األكــ�ــ� بــقــاًء حــتــ� بــذهــاب صاح�ها، 

لــــذا فــــأن الـــدعـــوة إلــــى مــأســســة الـــ�ـــوزة الــ�ــالــيــة الــتــي يـــدعـــوا إلــيــهــا 

بعض الكتاب المهتم�ن بشأن الــ�ــوزة مــن داخلها وخــارجــهــا تعد 

مــن الــضــرورات الــتــي نـــادي �ها أكــ�ــ� مــن �خص مــن داخـــل الــ�ــوزة 
والسيما من قبل كبار علما�ها، ألن هناك قضية مهمة جدا يتطرق 

لها بحثنا ال�الي وهــو الـــدور السا��ي ل��وزة فــي المجتمع العرا�ي 

والـــذي لــن يكتمل بصورتھ الدقيقة مــا لــم تت�ناه مؤسسة (ســواء 

كانت ال�وزة نفسها أو مؤسسة من داخلها) لغرض إن ي�ون هناك 

تنظيما أو تخطيطا لهذا الــدور، وأال فأن األدوار نفسها تذهب مع 

ذهــاب صاح�ها وال نعرف كيف سيفعل من يحل محلھ، فال�وزة 

في الوقت ال�اضر في أمس ال�اجة إلى إن تنظيم عملها وجهودها 

داخــل المجتمع العرا�ي، ألن هناك ســؤال كب�� يــدور حولھ جانب 

من البحث حاولنا مناقشتھ في موضوع ظروف ال�شأة والت�وين، 

فقد حاولنا إن نسلط الضوء ع�ى كــون الــ�ــوزة نشأت كمدرسة 

(مؤسسة تعليمية وفــق الطراز السائد في زما�ها)، وهــذا ما يؤكده 

لنا رجــاالت الــ�ــوزة من كو�ها نشأت أوال لت�ون مؤسسة تعليمية 

/ دي�ية �ــهــدف للتعليم والتبليغ و�التأكيد إن الــظــروف الصعبة 

لل�شأة والــتــ�ــويــن جعلتها تــنــأى بنفسها عــن السياسة الــتــي هر�ت 

م�ها إلـــى الــنــجــف مــمــا دفــعــهــا ألن تبحث لــهــا عــمــا �سند استقاللها 

الــســيــا��ــي بــاســتــقــالل اقــتــصــادي هــو األهــــم فــي تــأريــخ حــيــا�ــهــا كو�ها 

ــــدت لــنــفــســهــا نـــظـــام الــخــمــس مـــن خــالل  مــؤســســة ديــ�ــيــة فــقــد أوجــ

استنادها الى النصوص الدي�ية (القران الكريم والسنة النبوية) 

التي أهلتها لالستمرار و(التمـأسـس)، وس�ناقش هنا اراء المدافع�ن 

عــن ماسسة الــ�ــوزة فــي مقابل االراء الــتــي تــدافــع عــن ال مأسستها 

وكما ي�ي:-

أ - أراء المدافعين عن ال مأسسة الحوزة

يــمــيــل أكــ�ــ�يــة عــلــمــاء الـــ�ـــوزة وخــاصــة الــمــجــتــهــديــن مــ�ــهــم إلـــى رفــض 

فكرة مأسسة ال�وزة بش�ل قاطع وذلك ألسباب عديدة أشهرها 

األسباب الفقهية ثم تأتي األسباب السياسية وغ��ها ول�ي تت�� 

الـــرؤيـــة بــخــصــوصــهــا لــنــأخــذ بــعــض اآلراء بــخــصــوص ذلـــك ( حصل 

الــبــاحــث عــ�ــى أراء بــعــض الــفــقــهــاء مــن خـــالل تــالمــذ�ــهــم أو وكال�هم 

مــن الــمــيــدانــيــة والــبــعــض األخــــر حــصــل عــ�ــى آراءه بــخــصــوص ذلــك 

من خالل نتاجھ الفكري الذي تحويھ الكتب التي ألفوها أو إلفها 

اآلخرون ع�هم) وهنا نود اإلشارة قبل البدء إن معظم اآلراء عندما 

تت�لم عن مأسسة ال�وزة فأ�ها تميل إلى مأسسة نظام المرجعية 
 حيث تنصب معظم األحــاديــث اليوم حول 

ً
الــذي سنتناولھ الحقا

مــأســســة هــــذا الـــنـــظـــام كــمــا �ــعــ�ــ� عــنــھ احــــد أبـــنـــاء الــــ�ــــوزة انــتــقــال 

المرجعية من الذات إلى المؤسسة: -

١- يـــرى بــعــض الــعــلــمــاء والمهتم�ن بــالــشــأن الـــ�ـــوزوي إن مأسسة 

الـــ�ـــوزة وإدخــــــال الـــلـــوائـــح والــقــوانــ�ــن إلــيــهــا ورســــم حــــدود وا�ــ�ــة 

لنظام الــتــدرج الهرمي، قد يتيح فرصة كب�� للكث�� من الطامح�ن 

إلى تبوء منصب المرجع األع�ى من الفاسق�ن والمنحرف�ن لل���ي 

إلــى هــذا المنصب مما �سهل اخــ�ــ�اق وتدم�� الــ�ــوزة مــن الداخل 

لـــذا فـــأن رفـــض مأسستها قــد أمــكــن لــهــا االســتــمــرار فــي ظــل ظــروف 

القهر واالضطهاد السيا��ي الذي عانتھ ع�ى مدى قرون من الزمن 

و وهـــو مــا حص�ها مــن �ــ�ــمــات(مــن الـــداخـــل) ل���ومات الظالمة 

عليها لذا حافظت ع�ى بناء�ها الداخ�ي �هذه الطريقة وهذا هو احد 

إســرارهــا الخفية الـــذي ���ز اآلخــــرون مــن اخــ�ــ�اقــهــا مــن خاللها ( 

وكما �ع��ون عنھ في ال�وزة (ان نظامها في ال انتظامها)(١١)و لذا 

يرفض القائلون �هذا الــرأي مأسستها أو مأسسة نظام المرجعية 

ع�ى األقل اذ يرى السيد محمد سعيد ال�كيم ان حصر حق القرار 

بمؤسسة خــاصــة يحمل المنحرف�ن للتسلل إلـــى تــلــك المؤسسة 

أل�ــهــم وحــدهــم الـــقـــادرون ع�ى ســلــوك الــطــرق الملتوية مــن الغش 
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والـــرشـــوة والـــكـــذب والــتــهــريــج والــتــشــ�ــيــع والــتــخــويــف وغــ�ــ� ذلـــك مما 

ي��فع عنھ ذو المبادئ وأهل االستقامة، فإذا تسللوا وسهل عليهم 

السيطرة ع�ى المؤسسة واستحالت قرارا�ها لصال�هم بطرائقهم 

الــمــلــتــويــة الــتــي أشــرنــا إلــيــهــا،، وحــيــ�ــئــٍذ �ستطيعون حـــرف مس���ها 

والــتــخــ�ــي عـــن مــبــاد�ــهــا، ولـــم يــخــشــوا إنـــ�ـــار الــمــنــكــريــن بــعــد أن كــان 

الــقــرار لــهــم وحــدهــم، وال شــرعــيــة لــ�ــديــث غــ�ــ�هــم. ومـــن هــنــا �سهل 

ــــداء الــتــســلــل للمؤسسة بأنفسهم أو بــمــن يــتــعــاون معهم  عــ�ــى األعـ

من المنحرف�ن ومر��� القلوب وضعاف النفوس وذوي األطماع، 

ثـــم الــســيــطــرة عــلــيــهــا وتــســيــ�ــ�هــا لــصــالــ�ــهــم. و�ـــذلـــك يــفــقــد التشييع 

المرجعية المخلصة التي سارت بھ أك�� من ألف عام في طريق اللھ 

 ع�ى الظالم�ن ومث��ة 
ً
تعالى وقادتھ إلى موقعھ اآلن اذ صــارت عبئا

لقلقهم(١٢).

٢- إن اختيار المرجع األعــ�ــى يتم مــن خــالل شــروط عــديــدة أهمها 

األشـــيـــاع الــــذي يــــؤدي إلـــى تــوجــھ الـــنـــاس نــحــو تــقــلــيــد احـــد الــمــراجــع 

مــن دون األخــــر و فــالــمــرجــع فــي الـــ�ـــوزة ال دور لــھ خــــارج الـــ�ـــوزة ما 

لم تتوجھ الناس نحوه بالتقليد واإلتــبــاع والــذي يحرك الناس في 

كث�� من األحيان العواطف أو المواقف تجاه مرجع دون أخر فقد 

يتساوى مرجعان أو ثالثة في االعلمية والعدالة ولكن الناس تتجھ 

إلــى واحــد م�هما فقط وت��ك اآلخرين (و�ع�� أهــل ال�وزة عن ذلك 

بأ�ها مشيئة اللھ متناس�ن اإلعالم (األشياع) فضال عن العواطف) 

لــذا يتبادر السؤال هنا كيف يمكننا تحكيم النظام الب��وقراطي 

المؤس��ي في ال�وزة إذا كان االختيار لقمة النظام يتم من خالل 

الناس من مختلف اإلرجاء واألجناس واأللوان ال من خالل اللوائح 

والــضــوابــط القانونية؟، لــذا يــرفــض أ�ــ�ــاب هــذا الـــرأي مأسسة 

الــ�ــوزة ع�ى ضــوء هــذه ال�قيقة، كما إن الش�ل الالمؤسساتي 

ال�الي للمرجعية يتيح للناس فرصا اك�� لعزل مرجع مــا إذا ث�ت 

فساده (ال عدالتھ) من خالل التحول باتجاه تقليد غ��ه في ح�ن إن 

المرجعية المؤسساتية ال تتيح لهم مثل هكذا عزل ألن المتحكم 

هــنــا هــو الــلــوائــح الــقــانــونــيــة الــتــي �سهل تجاهلها أو الــتــالعــب �ــهــا أو 

تغي��ها لتناسب ال�خوص القيادي�ن ( المـــراجع) ال الناس.

٣- بنيت ال�وزة بــإرادة من اللھ لتمثل الخط الــذي ي�شر اإلسالم 

ويدافع عنھ، لذا فأن تدخل اإلرادة اإلنسانية في تحويلها أو تغي��ها 

بأي ش�ل من اإلش�ال هو بخالف اإلرادة اإللهية لذا يتم رفض أي 
رأي يخالف اإلرادة اإللهية أو النص اإلل�ي، و�التالي فهم يرون إن 

اللھ أراد ل��وزة إن تبقى بش�لها ال�الي من دون إن تتدخل اإلرادة 

اإلنسانية وتغ��ها (تمأسسها).

٤- إن ال�وزة بش�لها ال�الي قد قامت من خالل وجود النص عليها 

من اإلمــام الغائب (��ل اللھ فرجھ الشريف)، ( سيتم ال�ديث 

) من خالل ما 
ً
عن هذا النص عند تناولنا لنظام المرجعية الحقا

ورد بخصوص ذلك في كتب الشيعة، إما مأسسة ال�وزة أو تغي�� 

ش�لها ف�ي بحاجة إلى نص من نفس اإلمام ليغ�� ش�لها ال�الي من 

(المرجعية الفردية إلــى المؤسساتية) ومــا لم يتوفر هكذا نص ال 

يمكن لها إن تتغ�� (تتمأسس) هذه ال�وزة(١٣).

٥- يورد السيد محمد سعيد ال�كيم حكما ع�ى مأسسة ال�وزة 

من خالل الموازنة ب�ن المسيحية واإلسالم، فهو يرى إن المسافة 

الفاصلة ب�ن رفع ن�ي اللھ عي���(عليھ السالم) وظهور الن�ي محمد 

(ص�ى اللھ عليھ والھ وسلم) بعده بـحوالي (٦٠٠) سنھ في ح�ن إن 

اإلمـــام الغائب (عليھ الــســالم) منذ أك�� مــن (١١٧٣) سنھ ��رية 

هــو خــ�ــ� دلــيــل عــ�ــى ذلــــك، إذ يـــرى إن انـــحـــراف الــمــؤســســة الدي�ية 

المسيحية هــو الـــذي ��ل بــإرســال الن�ي محمد (صــ�ــى الــلــھ عليھ 

والــھ وسلم) في ح�ن إن عــودة اإلمــام الغائب لم تحصل حت� أالن 

مما يدل ع�ى المحافظة ع�ى الرسالة االسالمية من خالل ال�وزة 

أو ما شا�هها من المدارس الدي�ية في العالم اإلسالمي الواسع(١٤).
ــالــــشــــؤون الـــمـــرجـــعـــيـــة مــــن تــحــول  ٦- يـــتـــخـــوف بـــعـــض الــمــهــتــمــ�ــن بــ

الــمــؤســســة الــديــ�ــيــة الــمــقــ�ــ�حــة إلــــى مــؤســســة تــشــبــھ الــكــنــيــســة في 

اإلســالم، وتحتكر االجتهاد وتفس�� النصوص الدي�ية، و�ي عملية 

حرة ومفتوحة أساسا في اإلسالم وعند الشيعة بالخصوص، ولم 

�ــعــهــد �ــهــا إلـــى أيـــة جــهــة خــاصــة، وإنــمــا �ــي مــن حــق أي مــســلــم يجد 
فـــي نــفــســھ الـــقـــدرة عــ�ــى الــبــحــث والــتــمــحــيــص واالجـــتـــهـــاد، ويــخــشــون 

مـــن تـــحـــول الــمــؤســســة إذا أقــيــمــت إلــــى مــؤســســة لــلــمــحــافــظــة ع�ى 

تقاليد سلبية موروثة وتكر�س أعراف وأف�ار طارئة، ويقولون إن 

المرجعية نفسها لم تكن موجودة سابقا �هذا الش�ل وإنما ولدت 

في غياب الدولة في ظروف است�نائية، ويمكن إن تختفي مع قيام 

الدولة االسالمية وتشكيل األحزاب السياسية والمنظمات األهلية 

وان ال ضرورة الستمرار المرجعية الدي�ية مع قيام الدولة ال�ديثة 

و�ناء المؤسسات التشر�عية والتنفيذية والقضائية وهــو أفضل 

بكث�� مما كان يطمح إليھ المطالبون ب��شيد المرجعية او تحويلها 

إلـــى مــؤســســة(١٥). وقـــد الحــظــنــا مــا يــؤيــد ذلـــك ( والســيــمــا فــي الــمــدة 

الـــتـــي لــ�ــقــت ســـقـــوط الــنــظــام الــســابــق واحـــتـــالل الـــعـــراق مـــن قبل 

القوات األمريكية منذ ٢٠٠٣ حت� أالن) إذ ان قوة ال�وزة متمثلة 

بمرجعيتها العليا تتناسب عكسيا مع قوة الدولة المركزية إذ كلما 
زادت قوة الدولة ضعفت سلطة المرجعية والعكس بالعكس إذ 

تزداد قوة المرجعية مع ضعف الدولة.

٧- إن المأسسة تكسر الكث�� مــن التقاليد الــ�ــوزويــة المتعارف 

عليها والــتــي تعت�� مــن إســـرارهـــا الــتــي ال يـــود احـــد الــبــوح �ــهــا، فمثال 

الــنــظــام االقــتــصــادي فــي الـــ�ـــوزة (وخـــاصـــة نــظــام الــخــمــس) بمع�� 

م92        نيسان ٢٠١٦  هـ -  | رجب ١٤٣٦  احلادية عشرة  السنة   | العدد ٣٦ - ٣٧  |



مقدار واردا�ها وكيفية إدارة هذه الــواردات ومن هو المسئول عن 

ــــواردات، والــــى غــ�ــ�هــا من  ــ هـــذه اإلدارة وحــتــ� كيفية صـــرف هـــذه الـ

القضايا الــتــي تعد مــن إســـرار الــ�ــوزة والــتــي ال تــود إن يتم االطــالع 

عليها ومن ثم يفقدها أهم عنصر من عناصر استقاللها والذي أًمَن 

لها االستمرار كل هذه القرون الطويلة (حوالي الف عام).
ــــاط الــ�ــوزويــة مــن إن تتحول  ٨- هــنــاك تــخــوف لـــدى بــعــض األوسـ

الــ�ــوزة مــن مؤسسة تعليمية وإرشـــاديـــة تــديــر شـــؤون المقلدين( 

المتعبدين) الشيعة في كل إنحاء العراق والعالم إلى مؤسسة ذات 

طــابــع إيــديــولــو�ــي أصــولــي صـــارم ( مثل كث�� مــن هــذه الــنــمــاذج التي 

شهدها وال زال �شهدها التاريخ اإلنساني) مما يضعف المجتمع 

المدني ويضفي ع�ى السياسة هــذا الطابع األصــولــي اإليديولو�ي 

فــالــديــن كــعــقــيــدة (يــوتــو�ــيــا) هــو أول �ــ�ــايــا الــتــديــن كــايــدولــوجــيــا، 

فاألف�ار الثورية التي تؤدل� الدين وتقود إلى نوع مع�ن من الفكر/

ال�كم الثيوقراطي وهو ما ال يرغب بھ الكث�� من رجــاالت ال�وزة 

من دعاة والية الفقيھ الخاصة ( س�ت�لم ع�ها بالتفصيل في الفصل 

الـــثـــالـــث) ألنــــھ ســـيـــؤدي فـــي الـــمـــدى الــقــريــب إلــــى تــقــويــة الــراديــ�ــالــيــة 

الدي�ية وازدياد التطرف.

٩- ويــــرى الــبــاحــث إن مـــا �ــســوغ عـــدم مــأســســة الـــ�ـــوزة هـــو البيئة 

االجتماعية التي تعيش فيها، إذ �عد المجتمع العرا�ي، ومــن يتبع 

حــوزة النجف من مجتمعات المحيط اإلسالمي المجاور للعراق 

ع�ى أ�ها مجتمعات ال زالت جماعوية ال فردانية أي أ�ها مجتمعات 

ال زالـــت تعتمد عــ�ــى الــشــ�ــل التقليدي (الــالمــؤســســاتــي) فــي حيا�ها 

واقــــتــــصــــادهــــا وســـيـــاســـتـــهـــا وحــــتــــ� الـــمـــؤســـســـات الـــقـــائـــمـــة فـــيـــهـــا فــ�ــي 

مؤسسات ال ب��وقراطية اذ يحــلو للبــعض تسمــيتها بــالـــ ( شيخو 

ــــى الــمــطــالــبــة بمأسسة  قــراطــيــة) أو( الـــبـــدو قــراطــيــة) لـــذا فـــأن األولـ

المجتمع اوال قبل المطالبة بمأسسة الدين وحــوزتــھ، فالقضية 

هــنــا هـــو بــيــئــة الــمــجــتــمــع الــالمــؤســســاتــيــة ســـتـــؤدي بـــالـــضـــرورة إلـــى ال 

مــؤســســيــة الــــ�ــــوزة، فـــالـــ�ـــوزة عــ�ــى وفــــق هــــذا الـــــرأي تــنــمــو بــاتــجــاه 

المؤسسة مع النمو ال�اصل في بيئتها المحيطة أو بالعكس.

هذه ابرز اآلراء الرافضة لموقف مأسسة ال�وزة، و�ي كما اشرنا 

ســابــقــا تــمــثــل رأي أكــ�ــ�يــة أهـــل الــ�ــل والــعــقــد فــي الـــ�ـــوزة، وأود إال 

شارة هنا إلى إن غلبة هذا الرأي في الوقت ال�اضر تؤدي إلى غلبة 

الش�ل الــخــاص مــن واليــة الفقيھ التي سيتم ال�ديث عنھ الحقا 

(أي الوالية الخاصة) إما إذا سادت اآلراء المنادية بالوالية العامة 

فــي الــنــجــف، كــمــا هــو الــ�ــال فــي الـــ�ـــوزات اإليــرانــيــة والســيــمــا حــوزة 

قــم، فــأن المطالب�ن بمأسسة الــ�ــوزة ســ�ــ�داد عــددهــم و صو�هم 

�علواع�ى صوت الرافض�ن لذلك، بغض النظر عن كوننا قد نر�� 

الوالية الخاصة ع�ى العامة في إدارة ال�وزة والدور الذي تؤديھ في 

المجتمع العرا�ي وسنو�� رأينا بش�ل أك�� تفصيال عند ال�ديث 

عن الوالية واالجتهاد ودور ولي الفقيھ في المجتمع والسياسة.

ب- أراء المدافعين عن مأسسة الحوزة
يــقــف فــي الــضــد مــ�ــهــا قــلــة مــن الــمــراجــع الــكــبــار و�ــعــض المتصدين 

للشأن ال�وزوي والكث�� من المثقف�ن والباحث�ن وأ��اب الوالية 

الــعــامــة فــي الــفــقــھ الــشــيــ�ــي، الــذيــن يـــرون ضــــرورة مــأســســة الــ�ــوزة 

لــتــخــرج مـــن الــشــ�ــل الـــفـــردانـــي إلـــى الــشــ�ــل الــمــؤســســاتــي، وســنــورد 

هنا أراء المدافع�ن عــن مأسسة الــ�ــوزة مــن أهــل الــ�ــوزة نفسها 

والسيما مراجعها ع�ى النحو االتي:-

سلبيات الحوزة الفردية:• 

يورد المدافعون عن مأسسة ال�وزة جملة من السلبيات بشأن 

فردانية المرجعية أو ما يمكن إن نصط�� عليھ ال�وزة التقليدية 

ونذكر م�ها:

1- النمطية والرتابة والقدم:- لهذا النمط من ال�وزات الذي ما 

عاد يواكب العصر والتقدم ال�اصل في العالم. فال�وزة بطرائقها 

ــا يــخــص الـــ�ـــقـــوق الــشــرعــيــة وإدارة األمـــــوال  الــقــديــمــة والســـيـــمـــا مـ

المدارس الدي�ية ما عادت بالكفاءة نفسها مع التوسع ال�اصل في 

هذه ال�قوق وفي المدارس والطلبة، ومن دون تحولها إلى مؤسسة 

لــن تــقــدر عــ�ــى تلبية متطلبات الــطــلــبــة والـــمـــدارس كــمــا إن طريقة 

استالم ال�قوق الشرعية وخز�ها والتصرف �ها بحاجة إلى مأسسة 

وإدارة عالية في ال�باية (استالم ال�قوق الشرعية) واالستثمار لها 

وتوز�عها.

2- عـــدم وجـــود لــوائــح وقــوانــيــن:- تتحكم بــالــعــمــل داخــــل الــ�ــوزة 

جــعــل الــذاتــيــة وال�خصانية والــعــالقــات الــقــرابــيــة �ــي المسيطرة 

ع�ى ال�وزة والسيما المرجعية أذ نالحظ إن أبناء المرجع وأقار�ھ 

هم المتحكم�ن بال�هاز المرج�ي وال مجال لألكفاء من غ�� األقارب 

في الدخول إلى داخل جهاز المرجعية و�ي من العالمات الفارقة في 

حوزة النجف، أذ إن الزائر ألي من م�اتب المراجع الكبار يالحظ 

ذلــــك، وقـــد �ــشــذ عــن ذلـــك قــلــة قليلة مــن الــمــراجــع، ولــكــن الخط 

الــعــام يبقى �س�� �ــهــذا االتــجــاه الــقــرا�ــي- الــذاتــي. اذ يتحكم أقــارب 

الــمــرجــع ب�ل مــا يــصــدر مــن مكتب الــمــرجــع مــن قــــرارات ومــا يدخل 

إليھ.

3- أزمــة العالقة مع المؤسسات:- كما يواجھ الش�ل التقليدي 

أزمة عند تعاملھ مع المؤسسات األخرى (السياسية واالقتصادي 

أو غــ�ــ�هــا) إذ نــالحــظ إن األمــــوال واألمــــالك ومـــا شاكلتها تــحــتــاج إلــى 

توثيق في مؤسسات الدولة وهنا يأتي السؤال باسم من ست��ل، 

ومــن س���ها بعد مــوت الــمــرجــع، وكيف يتم تــداولــهــا داخــل وخــارج 

ال�وزة؟، فإذا كانت قوان�ن الدول جميعا تورث أمالك ال�خص 
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لورثتھ، فما الــذي سيحصل إذا كــان ابــن المرجع ليس بمرجع،؟ 

وكيف سيتم التصرف �ها ولمن سيسلمها، وهذا ما أدى إلى إش�ال 

أخــــر وهــــو إذا مـــا طـــالـــب �ــهــا مـــرجـــع أخــــر بـــخـــالف رأي وتــقــلــيــد أبــنــاء 

المرجع المتوفي فما الذي سيحصل؟ وقد حدثت إش�االت كث��ة 

في هذا الخصوص سمع �ها الباحث من أهل ال�وزة ولم يتم حل 

الكث�� م�ها حت� الوقت ال�اضر.

٤- فاعلية عمل الــمــؤســســة: - إن عمل المؤسسة أجـــدى وأك�� 

تأث��ا وفعالية من عمل اإلفـــراد منفصل�ن، فالعالم اليوم يتقدم 

بــخــطــى حــثــيــثــة مـــن خــــالل الــمــؤســســات وفـــــرق الــبــحــث الـــتـــي تــعــالــ� 

مش�لة ما ب��ك�� أك�� عندما يتم ت�ليف فريق �ها ال فــرد واحــد أو 

إفــراد منفصل�ن، وهــذه ال�قيقة تدعمها التجر�ة اإلنسانية التي 

نعيشها و�ـــي ال تــتــم مــا لــم تتجھ الـــ�ـــوزة إلـــى الــشــ�ــل المؤسساتي 

الذي سيمك�ها من تحقيق التقدم ومواكبة العصر.

٥- حـــاجـــة الــمــجــتــمــع لــلــمــؤســســة: - إن الــمــجــتــمــع الـــعـــرا�ـــي الـــذي 

يــقــلــد هـــذه الـــ�ـــوزة (نــاهــيــك عــمــن يــقــلــدهــا مـــن خــــارج الـــعـــراق) قد 

أصبح يتطلع إلى ال�وزة ودورهــا بصورة مختلفة عما كانت عليھ 

فــي الــســابــق و وأصــبــح الــنــاس يتطلعون لـــدور اكــ�ــ� م�ها فــي مختلف 

ــــذه الـــتـــوقـــعـــات الـــعـــالـــيـــة مــــن قـــبـــل جـــمـــهـــور الـــ�ـــوزة  الـــمـــواضـــيـــع وهــ

يــتــطــلــب جـــهـــازا مــؤســســاتــيــا لــ�ــي يــحــقــق لــلــنــاس مـــا يــتــطــلــعــون إلــيــھ، 

وإذا ما بقيت ال�وزة ع�ى ش�لها التقليدي فــأن اتجاهات الناس 

ست�ون سلبيھ بخصوص الكث�� مــن أدوارهــــا والسيما مــا نالحظھ 

اليوم من التطلع إلى دور سيا��ي كب�� في مقابل حوزة ال زالت تدار 

بالطرائق التقليدية، فهل ستن�� في االستجابة إلى هذه التطلعات 

السياسية؟.

ــــة: - إن  ــــدراسـ ٦- الـــحـــاجـــة لــتــعــديــل عــمــل الــمــنــا�ــجــوأســلــوب الـ

تــقــلــيــديــة الـــ�ـــوزة يــرتــبــط بـــالـــضـــرورة بــالــمــنــا�ــ� الــقــديــمــة والــكــتــب 

والمواد الدراسية التي لم تتغ�� منذ زمن طويل، وعصرنا ال�اضر 
بــحــاجــة إلــــى دور ســيــا��ــي واقـــتـــصـــادي واجــتــمــا�ــي ونــفــ��ــي وأداري 

كب�� لهذه الــ�ــوزة، فهل ستن�� هــذه الــ�ــوزة في تحديث وتعديل 

منا��ها لتواكب العصر في ظل تقليديتها، يرى أ��اب مأسسة 

ال�وزة إن الش�ل المؤسساتي هو الذي سيحقق ذلك، أما البقاء 

ع�ى الش�ل ال�الي فسيبقي المنا�� الدراسية ع�ى حالها.

األنظمة التي تتكون منها الحوزة
تت�ون ال�وزة كما يرى الباحث من ثالثة أنظمة رئيسة �ي نظام 

الــمــرجــعــيــة الــديــ�ــيــة، والــنــظــام الــتــعــلــيــمــي، والــنــظــام االقــتــصــادي، 

وهـــــذه األنـــظـــمـــة مــتــفــاعــلــة فــيــمــا بــيــ�ــهــا فـــي نــســيــج كــ�ــي �ش�لهي�لية 

ــبـــدأ �ــهــا بــحــســب تــرتــيــ�ــهــا فـــي سلم  الــــ�ــــوزة الــنــجــفــيــة، لــــذا ســيــتــم الـ

األنــظــمــة والــــذي يمكن اخــتــصــاره بال��سيمة الــتــالــيــة الــتــي ت�خص 

هذه األنظمة الثالثة مع األنظمة الفرعية التي تت�ون مــ�هـا ال�وزة 

( SYSTEMS & SUB-SYSTEMS) وكما في ال��سيمة التالية: -

شكل )٤( يبين األنساق الفرعية لألنظمة الثالثة التي يتكون منها 

البناء الحوزوي في النجف

ــــم بــــنــــاؤه مــــن الـــمـــشـــاهـــدات الـــمـــيـــدانـــيـــة لــلــبــاحــث والــــــقــــــراءات فــي  (تـ

األدبيات التي تتناول ال�وزة)

وس�سلط الضوء ع�ى نظام المرجعية الدي�ية النھ اهم االنظمة 

في ال�وزة النجفية.
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نظام المرجعية الدينية
عًرفنا المرجعية الدي�ية، في السابق حيث تم اشتقاقها من فعل 

الرجوع، فالمرجع الدي�ي حسب هذا الفهم هو من يرجع إليھ عامة 

الناس الذين يجهلون ( بعض أو كل)أمور دي�هم من اجل المعرفة 

�ها فهو يمارس ع�ى وفق هذا الفهم ال�سيط دور األستاذ/المعلم 

الـــذي يــمــارس التعليم الــديــ�ــي بوسائلھ الــخــاصــة بــھ (لـــذا �سم� في 

، فــيــقــال لل�خص، 
ً
كث�� مــن الـــمـــدارس الــديــ�ــيــة االســالمــيــة شــيــخــا

ومــن شيوخھ فــالن وفــالن وال يقال لــھ مــن أساتذتھ فــالن وفــالن)، 

علما إن المرجعية �ــي األعــ�ــى فــي ســلــم أنــظــمــة الــ�ــوزة يــأتــي بعده 

النظام التعليمي وأخ��ا النظام االقتصادي، فالمرجعية �ي أس 

ال�وزة و�ي األع�ى في سلم التدرج الذي يتم ال�راك باتجاهھ من 

 
ً
 «مصدر التقليد» ومجازيا

ً
قبل طلبتها/ شيوخها، كما تع�ي حرفيا

 
ً
فإ�هاتصف ” منصب سلطة شرعية حّية شيعية عليا « واف��اضيا

يمتلك السلطة الخاصةبتفس�� الشر�عة (القانون اإلسالمي)(١٦). 

وهو المحصل الرئيس والمشرف ع�ى الضرائب الدي�ية، والمدير 

للمؤسسات الدي�يةالتعليمية و غ�� التعليمية، و يمتلك سلطة 

ضمان السيطرة للفضيلة فــي المجتمع مــن خاللتوجيھ الشعائر 

والــطــقــوس والــمــراســيــم الــديــ�ــيــة. الــمــرجــعــيــة �ـــي أعــ�ــى الـــرتـــب ع�ى 

أســاســتــصــ�ــيــف الــعــلــمــاء أو الــمــجــتــهــديــن والـــذيـــن هــم فــقــهــاء شيعة 

�سيطرون ع�ى ما �سم� بـ ” ال�وزة العلمية «.

إما معيار التدرج أو وسيلة التدرج فهو التعليم أي إن المقياس هو 

العلم/االعلمية والهدف هو االجتهاد والمرجعية وهــذه المرجعية 

تـــدور حولها كــل الــبــنــاءات الــ�ــوزويــة حت� إنــنــا إذا استبدلنا كلمة 

حـــوزة مــن ترسيمتنا السابقة ب�لمة مرجعية لــن يتغ�� م�ها ��ــيء 

ــــذه �ـــي إحـــــدى إشــ�ــالــيــات مــأســســة  وســتــفــهــم بــالــمــعــ�ــ� نــفــســھ، وهـ

ال�وزة كو�ها مرتبطة بذاتية المرجعية.

ومن المعروف إن الــذات ال تتفق مع المؤسسة وهو ما د�ى كث�� 

من دار��ي ال�وزة(١٧)بالدعوة إلى ماسسة النظام المرج�ي فيها 

وتم طرح الكث�� من األف�ار �هذا االتجاه لكن المرجعية النجفية ال 
زالت عصية عن المأسسة ولها في ذلك أسباب كث��ة فقهية وذاتية 

وحت� سياسية وإدارية وكما عرضنا سابقا.

ولــ�ــي نــواصــل علينا إن نــســأل األســئــلــة المهمة مــا �ــي المرجعية؟ 

ومن هو المرجع؟، وكيف يتم تنصيب / تولية / اختيار مجتهدا ما 

كمرجع دون غــ�ــ�ه؟ ولــمــاذا تــرجــع الــنــاس إلــيــھ؟ ولــإلجــابــة ع�ى هذه 

األسئلة س�تعرف و�دقة ع�ى موضوع المرجعية.

لقد عرفنا سابقا المصط�� من الناحية اللغوية واالصطال�ي وأود 

هنا االشارة إلى إن ال�لمة والفعل ورد ذكرهما في القران في مواضع 

عدة مع��ا ع�ها مرة بـ (الرج�ى) (١٨) و (مرجعكم) (١٩) في ح�ن ورد 

ال�ذر ( ر ج ع) بتصريفاتھ المختلفة من أفعال وأسماء في القران 

الكريم ( ٩٠) مــرة، وفــي ال�صيلة ( لغويا وقرآنيا واصطالحيا) إن 

المرجعية �ي محل الرجوع كما اشرنا سابقا، ولكنھ بحدود داللتھ 

السابقة إنما بدأ تداولھ بعدما روًي عن اإلمام الثاني عشر محمد 

بن ال�سن المهدي (��ل اللھ فرجھ الشريف) من حديث (وأما 

ال�وادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حدي�نا فأ�هم ��تي عليكم 

وانأ ��ة اللھ) (٢٠)، حيث يجب إن نالحظ في ال�ديث الم�سوب 

لإلمام المهدي (��ل اللھ فرجھ الشريف) الفعل (ارجعوا) وكذلك 

يجب إن نالحظ بدقة عبارة (رواة حدي�نا) فهما سيحددان س�� 

المرجعية ع�ى مدى القرون الالحقة والتي امتدت حوالي الف سنة 

(عمر ال�وزة النجفية) اذ تم تفس�� العبارة بتفاس�� مختلفة أنتج 

ع�ى ضو�ها نــظــريــات عــديــدة بخصوص المرجعية وكيفية عملها 

وكذلك دورهــا في المجتمع بل إن هــذا ال�ديث وحديث أخــر هما 

سر قيام ال�وزات التي قامت ع�ى نظرية النيابة عن اإلمام الغائب 

الــتــي س�تحدث ع�ها فــي الــفــصــل الــثــالــث، ولــســنــا هــنــا ل��ديث عن 

التطور التاري�ي للمرجعية الشيعية التي مر ع�ى تأسيسها قرون 

من الزمان ومــر عليها الكث�� الــذي هو بحاجة لبحث منفصل، ألن 

مــا �همنا فــي هـــذا الــبــحــث هــو بــيــان مع�� الــمــرجــعــيــة كــمــا طــرحــنــا في 

السؤال السابق، وكيف تحولت إلى نظام استمر كل هذه السن�ن 

حيث تو�� ال��سيمة السابقة هذا النظام، والتي س�تحدث عن 

مفردا�ها الحقا. فالمرجع هو فقيھ / مجتهد ( ان�� الدراسة الدي�ية 

الـــ�ـــوزويـــة بــمــراحــلــهــا الـــثـــالث) وأصـــبـــح متخصصا فـــي ذلـــك مــدرســا 

للتالميذ / الشيوخ فــي الــمــراحــل الــثــالث الــتــي سيأتي ال�ديث ع�ها 

فــي المبحث الــثــانــي، اذ يــبــدأ الــنــاس بمعرفتھ مــن خـــالل االتــصــال 

المباشر بھ أو من خالل طلبتھ الذين يدرسهم حيث �ش�ل ألطلبھ 

في هذه المرحلة ال�هاز اإلعالمي الذي ٌ�عرف الناس بھ، ويتبادر إلى 

أذهاننا سؤال مهم، لماذا يرجع الناس إليھ؟

الــ�ــواب مــوجــود فــي الــ�ــديــث الــســابــق (الـــ�ـــوادث الــواقــعــة) وتع�ي 

مــا يــحــدث مــن جــديــد مــن مــخــ�ــ�عــات إنــســانــيــة والــظــواهــر الــ�ــديــدة 

التي لم تمر بالناس في حياة الن�ي واألئمة المعصوم�ن مما يتطلب 

وجــود �خص متخصص لإلجابة ع�ى األسئلة الدي�ية المتعلقة 

�ــهــذه الــظــاهــرة أو االخــ�ــ�اع الــ�ــديــد فمن هنا نــشــأت فــكــرة الــرجــوع 

إلـــى الــفــقــهــاء / الــمــجــتــهــديــن/الــمــراجــع، ومـــن هــنــا أيــضــا نــشــأت فكرة 

عدم الرجوع إلى األموات م�هم كما يصرح أك�� علماء ال�وزة(٢١).

لــــذا فــعــمــلــيــة الــــرجــــوع إلــــى الــمــجــتــهــديــن �ـــي عــمــلــيــة رجـــــوع الــ�ــاهــل 

بقضية مــا إلـــى الــ�ــخــص الــعــــــــالــم ( األعـــلـــم) �ــهــذه الــقــضــيــة موضع 

الــتــســاؤل لــذا ف�ي أشــبــھ بعملية رجـــوع المريض إلــى الطبيب، لذا 

يــتــم تقسيم الــنــاس حــســب الــنــص الـــ�ـــوزوي إلـــى عــلــمــاء ومقلدين 
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للعلماء وهكذا يتم تقسيم المجتمع ع�ى وفق هذه الرؤية وظيفيا 

( رغم إن الكث��ين يرفضون إن ت�ون مهنة رجل الدين مهنة مثل 

المهن األخــــرى)(٢٢)، وهنا يثار تساؤل أخــر مــاذا يحصل إذا تعدد 

الــمــراجــع؟ فكما نــعــرف انــھ الــتــأريــخ الطويل للمرجعية، لــم �عرف 

اقــتــصــار المرجعية ع�ى �خص واحـــد، واقــ�ــ�ا�ــهــا بأسمھ لــوحــده، 

 ال يرجعون الى مرجع واحد فقط 
ً
فالناس المقلدون للمراجع عادة

وذلك نتيجة عوامل كث�� م�ها ال�غرافية ( البعد والقرب من م�ان 

إقامة المرجع) واختالف الرؤى واألف�ار بخصوص المراجع يجعل 

مجموعة من الناس تختار فالن من المراجع من دون غ��ه في ح�ن 

تــخــتــار مــجــمــوعــة اخــــرى مــرجــع أخـــر وفـــق هـــذه الــــرؤى واالتــجــاهــات 

المختلفة، وهنا اود التنويھ الى ان عملية اختيار المرجع حرة تماما 

مــن قــبــل جــمــهــور الــنــاس ولـــم يــحــدث فــي الــتــاريــخ اإلســالمــي ان رجــع 

الــنــاس الــى مرجع بــاإلكــراه والــقــوة و وهــذا بــالــذات مــا يم�� المراجع 

عن غ��هم من القادة وال��ام فهم إباء روحيون ل�مهور مقلد�هم 

فسطو�هم وقو�هم تأتي من إقبال الناس عليهم وح�هم لهم ويصف 

لنا احد أبناء ال�وزة الدور القيادي للمراجع بقولھ (تكمن عناصر 

القوة في الكيان المرجعية الدي�ية عند المسلم�ن الشيعة في ثبا�ها 

عــ�ــى الــقــضــايــا األســاســيــة فــي مــواجــهــة أيـــة عــنــاصــر ضــاغــطــة مــن ايــة 

جهة اخــرى فلم يحدث في تاريخ المرجعية أ�ها انحنت لطاغية او 

أ�ها تراجعت عن فتوى معينة لمجرد رغبة الطاغية في ال��اجع ع�ى 

مستوى الفتوى الفقهية، والتقوى السياسية واالجتماعية كانت 

في كل مراحل المرجعية في اع�ي مستويا�ها. ويق��ن ذلك كلھ بعمق 

فق�ي بحيث نجد مجموعة من المراجع هنا وهناك ال ي��ز م�هم إال 

من يمتلك القوة ال�قيقية في ال�انب العلمي والتقوى حيث يتقدم 

مــســ�ــ�ة الــمــراجــع، و�ــهــذه الــقــوة اســتــطــاعــت الــمــرجــعــيــة إن تــمــارس 

دورها القيادي لألمة في كل ما واجھ هذه االمة من محن وصعو�ات 

وويالت)(٢٣) هذه �ي المرجعية الدي�ية كما يصفها احد تالمذ�ها، 

ولــكــن يــجــب إن ال نــ�ــ��ــ� األســ�ــ�ــة الــســريــة الــتــي يــتــ�ــلــمــون عــ�ــهــا في 
الرسائل الفقهية والتي تجعل الناس يرجعون إليهم مثل الفتوى 

المشهورة في كل الرسائل الفقهية والتي تقول ( عمل العامي بال 

تقليد او احتياط باطل مــا لــم يكن موافقا لفتوى المجتهد الــذي 
كانت وظيفتھ الــرجــوع إليھ ح�ن عملھ) (٢٤)، لــذا فهذه الفتاوى 

وغ��ها مما تمت�� �ها الكتب الفقهية والتي تدعو الناس إلى التوافق 

مع مراجع التقليد وإال كانت إعمالهم باطلة وهو ما س�تعرف عليھ 

الحقا في الفصل الثالث عندما نت�لم عن دور ال�وزة، كما إن باب 

االجتهاد المفتوح يتيح ل�ل طالب علم الوصول إلى درجة االجتهاد 

ومـــن ثـــم يــتــعــدد الــمــجــتــهــدون ومـــن ثـــم يــتــعــدد الـــمـــراجـــع، فــاالجــتــهــاد 

مرحلة توصل للمرجعية، وللتوضيح أك�� إن االجتهاد هو تحصيل 

العلم من قبل المتعلم في ح�ن المرجعية هو إقبال الناس لذلك 
المرجع او لغ��ه حسب رؤيتهم او بحسب اعتقادهم أعلمية األول 

ع�ى األخر، فال�خص البالغ شرعا ( أي بلغ سن الـ ١٥ من عمره) 

يــ�ــون مــؤهــال الختيار المرجع الـــذي يـــراه اعــلــم مــن غــ�ــ�ه فيقلده في 
أموره الدي�ية وال�ياتية، إما لماذا يجب إن يختار مجتهدا ما لي�ون 

مرجعھ؟ فالرسائل العملية تؤكد ع�ى وجوب تقليد المجتهدين في 

أمورهم العباداتية والمعامالتية وإال أصبحت جميع هذه اإلعمال 

باطلة ومحرمة( وهو ما س�ناقشھ في الفصل الثالث).

وظائف المرجع
من األمــور المهمة التي يجب ال�ديث ع�ها ونحن نفصل موضوع 

المرجعية و�ــي مهام او وظائف المرجعية الن لها عالقة مباشرة 

بموضوع البحث، فالمرجع الــذي يقع في اع�ي المواقع في ال�وزة 

الــتــي تـــؤدي ادوار عــديــدة فــي المجتمع، فــالبــد لــنــا ان نب�ن وظــائــف 

هذه القيادة الدي�ية التي يحلو للبعض ان �عد صاح�ها القائد او 

الرئيس الفع�ي في المجتمع العرا�ي او ح�ومة داخــل ح�ومة كما 

يحلو للبعض األخر ان �سميها، وهنا السؤال كيف ينظر المراجع 

ألدوارهـــم ووظائفهم في المجتمعات االسالمية؟ الــ�ــواب يختلف 

باختالف المباني النظرية الــتــي ينطلق م�ها الــمــرجــع، فنحن إمــام 

نــوعــ�ــن مـــن الــتــنــظــ�ــ� احــدهــمــا يـــنـــادي بـــحـــدود ضــيــقــة جـــدا لــ�ــ�ــوزة 
والمرجعية فــي المجتمع فــي ظــل غــيــاب اإلمـــام الــثــانــي عشر وأخــرى 

تنادي بحدود واسعة تدخل في كل مفردات ال�ياة اليومية لألمة 

االســالمــيــة، وتسم� هــاتــان النظريتان (بــالــواليــة الــخــاصــة والــواليــة 

الــعــامــة) فــي الفقھ الشي�ي، لــذا انطالقا مــن هات�ن النظريت�ن قد 

تــتــوســع حــــدود وظــائــف الــمــرجــع او تــضــيــق لـــذا ســنــحــصــرهــا هــنــا في 

نقطت�ن وسنحدد عند ال�ديث ع�ها الى أي مدى تنطبق عليها كلتا 

النظريت�ن وع�ى النحو االتي(٢٥):-

1ـ: دور المرجعية في القيام )ببيان - تطبيق( التشريع اإلسالمي

مــــن الـــمـــعـــروف ان الـــتـــشـــر�ـــع اإلســــالمــــي قــــد انـــتـــ�ـــ� تــ�ــ�يــلــھ فــــي عــهــد 

الرسول األعظم محمد (ص�ى اللھ عليھ والھ وسل) الذي ختم في 

عهده القران، ولكن بقيت قضيتان مهمتان هما:

- إيضاح او بيان هذا التشريع ومدى انطباقھ ع�ى ال�ياة اليومية 

المتغ��ة بتغ�� الــزمــان والم�ان واأل�ــخــاص وت�ون مهمة المرجع 

هنا هو إيضاحھ و�يان الثابت والمتغ�� منھ لمواكبة هذا التغ�� في 

ال�ياة اليومية لإلنسان فمهمة المرجع هنا اإلفــتــاء فيما يخص 

الـــ�ـــالل والـــ�ـــرام مـــن الــمــســتــحــدثــات الــتــي جــــاءت بــعــد انــتــهــاء مــدة 

الت��يل، وهــذه الوظيفة تنطبق ع�ى ا��اب النظريت�ن الخاصة 

والــعــامــة ولكنھ مشهور ألهــل الخاصة الن المهمة هنا تنحصر في 

م96        نيسان ٢٠١٦  هـ -  | رجب ١٤٣٦  احلادية عشرة  السنة   | العدد ٣٦ - ٣٧  |



بيان الشرع للناس ومن شاء ال��م بھ ومن شاء لم يل��م وع�ى اللھ 

حساب الناس.

- تطبيق الشريعة: أي ان المرجع مسئول هنا عن تطبيق ما جاءت 

بھ الشر�عة وهذا التطبيق البد لھ ان يمتلك الوسائل التي تساعده 

ع�ى ذلك وهنا يصبح الوصول الى ال�كم من مختصات التطبيق 

فالوسيلة األقــوى واألن�� هنا هو من خالل السلطة، و�ما تقدم 

يت�� دور المرجعية الدي�ية فــي ُبــعــد تطبيق األحــ�ــام الشرعية، 

اذ تــقــوم بــــاإلشــــراف عــ�ــى تــطــبــيــق األحــــ�ــــام، ومـــمـــارســـة الـــواليـــة من 

أجل إقامتها، وهو ما �ع�� عنـھ بالوالية والــذي يناط بمن يتصدى 

لمسؤولية والية الفقيھ وهذا ال�انب من مختصات نظرية والية 

الفقيھ العامة وال يقول بھ ا��اب الخاصة

2ـــــ دور المرجعية في بعد الفكر والعقيدة

هذه الوظيفة منوطة ب�ل الفقهاء بال است�ناء و�ي تتطلب متابعة 

دائمة لألوضاع الثقافية والفكرية التي تعيشها األمــة، وال يتوقف 

القيام �هذه األدوار ع�ى أْن يتصدى الفقيھ لمرجعية التقليد وال 

ع�ى ممارسة عملية اإلفتاء ب�ن الناس ع�ى المستوى التشر��ي كما 

ال يتوقف ذلــك ع�ى أْن يتصدى الفقيھ لــشــؤون الــواليــة، فجميع 

الفقهاء وظيفتهم التصدي ل�ميع مظاهر األطروحات المنحرفة، 

كـــمـــا عــلــيــهــم طـــــرح اإلســـــــالم الـــمـــحـــمـــدي األصــــيــــل فــــي جــمــيــع شـــؤونـــھ 

وقــضــايــاه، و�ــهــذا يــتــ�ــ� أّن جــمــيــع الــفــقــهــاء الــواجــديــن للشرائط 

يمتل�ون صفة المرجعية في المسائل العقائدية والفكرية.

جهاز المرجعية الدينية
إما ال�هاز المرجعية الذي يجب ان تتألف منھ كل مرجعية فكما 

نالحظ في ال��سيمة السابقة فأنھ يت�ون من:-

1- �خص المرجع:- والمتمثل بأحد األ�خاص الذين وصلوا الى 

مرتبة االجتهاد من خالل الدراسة والبحث والتتلمذ ع�ى يد كبار 

أساتذة ال�وزة وي�ون قد حصل ع�ى إجازة االجتهاد من أساتذتھ 

( كتابة او شفاهة) (٢٦)، مما يؤهلھ لمنصب المرجعية من خالل 
رجــوع الــنــاس إلــيــھ، اذ يتم الــعــرف إليھ ( بوصفھ مجتهد اعلم من 

غ��ه من المجتهدين ليتم رجوع الناس إليھ من دون ســواه) حيث 

�ــشــ�ــ�ط فـــي الــمــرجــع جــمــلــة أمــــور �ــــي:اإلســــالم، اإليـــمـــان، الــعــدالــة، 

ــتـــهـــاد،  الـــــذكـــــورة، طــــهــــارة الـــمـــولـــد، الـــبـــلـــوغ الـــعـــمـــري، الـــ�ـــيـــاة، االجـ

واالعلمية.(٢٧)

هذه �ي الصفات العامة التي يجب ع�ى ال�خص الذي يود تقليد 

احد المجتهدين لي�ون مرجعھ في أمور دينھ ودنياه، ولكن القضية 

ليست �هذه ال�ساطة إذ �شو�ها الكث�� من التعقيد والسيما بعد 

وفاة احد المراجع الكبار، فعملية معرفة األعلم ليست ب�ساطة 

مــا يطرح فــي كتب الفقھ، إذ يــرد ســؤال مهم وهــو كيف يمكننا ان 

نعرف األعــلــم؟ الخ��ة والمعرفة الفقهية ت�ون مطلو�ة هنا، فما 

بــالــنــا إذ لــم نــكــن عــ�ــى خــ�ــ�ة؟ تجي�نا الــكــتــب مـــرة اخـــرى وذلـــك من 

خـــالل أهـــل الــخــ�ــ�ة ومـــن الــفــضــالء (طــــالب الــبــحــث الـــخـــارج الــذيــن 

س��د ذكرهم في المبحث القادم)، ماذا سيحصل إذا اختلفت أراء 

هــوالء مــرة اخــرى ع�ى علماء عــدة؟ هنا يــرد االطمئنان القل�ي وما 

�سم� باألشياع(الشهرة ألحــد المراجع) الباعث لهذا االطمئنان، 

وال�قيقة ان اإلعـــالم والــقــوة المالية للمرجع لها الـــدور الكب�� في 

ذلــك والسيما فــي وقتنا ال�اضر إذ �عد طــالب ووكـــالء المرجع هم 

ال�هاز اإلعالمي الذي �عرف بھ والسيما في المدن الكب��ة والمهمة 

ــــارج الــــعــــراق، كــمــا ان الــســيــاســة قـــد تــتــدخــل أحــيــانــا في  داخـــــل وخــ

محاولة ل��جيح مجتهد ع�ى أخر لكن ليس لها سلطة ع�ى قناعات 

الــنــاس، وقــد كــان يــحــاول ذلــك الملوك القاجاري�ن والصفوي�ن في 

إيـــران وحــاولــت األنــظــمــة السياسية المتالحقة فــي الــتــاريــخ العرا�ي 

الــ�ــديــث، لــكــن الــســيــاســة ال تستطيع ان تــفــ�ــ�، فقضية اخــتــيــار 

الــمــرجــع او الــمــرجــعــيــة بــحــد ذا�ـــهـــا تــخــضــع لــالنــتــخــاب الــشــعــ�ــي غ�� 

الــرســمــي وال احـــد �ــســتــطــيــع الــتــدخــل فــيــهــا بـــل ان الــبــاحــث يـــرى ان 

المرجعية كمنصب قامت في األســاس ع�ى الهروب من السياسة 

الى النجف كما الحظنا في المبحث السابق ف�ي في حالة تنافر مع 

السياسة وهو ما يجعل الناس ت��أ الى المرجعية كقيادة روحية 

فــ�ــي كــمــا يصفها الــبــعــض حــ�ــومــة داخـــل حــ�ــومــة ولــكــن المالحظ 

ان هــذه ال��ومة (المرجعية) مــا ان تتسلم ال��ومة السياسية 

حت� تبدأ في اكتساب إمراض السلطة التي تكس�ها النفور الشع�ي 

م�ها والدراسة الميدانية ستناقش ذلك باألرقام عند ال�ديث عن 

االتجاه نحو الدور السيا��ي ل��وزة.

2- مكتب المرجع )البرانى(

لـــ�ـــل مـــرجـــع مــكــتــب خـــــاص بــــھ وأعــــضــــاء فـــريـــقـــھ �ــســمــ� الـــ�ـــ�انـــى اذ 

ي�ون محل جلوس المرجع لغرض استقبال ضيوفھ بش�ل يومي 

و�ــســاعــات مــحــددة تــبــدأ فــي الــعــادة مــن الــصــبــاح الــبــاكــر حت� صالة 

الظهر حيث �ستقبل هــذا المكتب مختلف القادم�ن للزيارة من 

المقلدين والمحب�ن للمرجع ومن ا��اب المسائل واالستفتاءات 

ومن السياسي�ن وطال�ي االستشارة والراغب�ن بال��كة ومن مختلف 

بقاع الدنيا و�مختلف القوميات واأللوان وال��سيات، فالخليط 

غ�� المتجانس من الرجال ( و�عض ال�ساء اللواتي تخصص لهن 

أحيانا لقاءات خاصة) الذين يأتون في ساعات افتتاح ال��انى(٢٨) 

�ــعــكــس الــتــنــوع فـــي مــقــلــدي كـــل مــرجــع كــمــا انـــھ �ــعــكــس مـــقـــدار قــوة 

الــمــرجــع فــالــ�ــ�انــيــان الــمــزدحــمــة بــالــزوار تعكس قــوة وعـــدد مقلدي 

وم�انة المرجع ب�ن بقية المراجع كما أ�ها ستعكس في الالحق قوتھ 
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المالية. ويرتبط بمكتب المرجع فــي الــعــادة جهاز مت�امل كما هو 

وا�� في ال��سيمة السابقة الذكر اذ يمكننا ان مشاهدة االتي: -

مكتب االستفتاءات الشرعية: -• 

مكتب استالم األخماس: -.• 

مكتب رواتب الطلبة:• 

مكتب متولي المدارس الدي�ية:• 

المؤسسات الخ��ية: -• 

المؤسسات االستثمارية: -• 

م�اتب وكالء المرجع• 

التوازن البنا�ي لألنظمة الحوزوية الثالثة
بـــعـــد ان قــمــنــا بـــ�ـــيـــان األنـــظـــمـــة الـــثـــالثـــة الـــتـــي تـــتـــ�ـــون مــ�ــهــا الـــ�ـــوزة 

النجفية البــد لنا مــن ان نــعــرف كيف يتم الــتــوازن واالتــســاق ب�ن 

هذه األنظمة وفق الرؤية السسيولوجية، إذ �عد نظام المرجعية 

الــذي �ش�ل قمة الــهــرم فــي هــذه األنظمة مــن اك�� األنظمة عرضة 

لالضطراب وي�ون ذلك في ف��ات محددة مثل: -

- وفاة المرجع الديني األعلى: إذ تشهد ال�وزة النجفية حالة من 

ال�راك الكب�� من قبل طلبتها وأساتذ�ها وم�اتب مراجعها من اجل 

البحث عن المجتهد الذي يخلف المرجع األع�ى اذ ي�ون ألعلمية 

المر�� والقوة اإلعالمية لمكتبھ وحركة طالبھ كما ان الناس من 

مقلدي المرجع المتوفى ي�ون لهم دور �هذا االتجاه في البحث عن 

مــن سيقلدونھ فــي مستحدثات أمــورهــم التعبدية والمعامالتية، 

وتبقى ف��ة ال�راك هذه مدة من الزمن قد تطول او تقصر الى ان 

�ستقر الرأي العام ع�ى احد المجتهدين ليتخذ مرجعا اع�ي خلفا 

للمتوفي وقـــد يحصل ان يــتــصــدى للمرجعية مــجــتــهــدان او اكــ�ــ� في 

الوقت نفسھ لكن للناس المقلدين الــدور األك�� في التوجھ نحو 

احدهما كما ان عمر المراجع مهم في مثل هذه ال�الة، وال ن���� 

ان للمراجع أنفسهم دور كب�� في اختيار احدهم من خالل اإلشارة 

إليھ ع�ى اعتبار انھ األعلم فيما بي�هم، وهكذا و�عد ف��ة من الزمن 

تستقر األمــور لصال� احــد المراجع لتعود ال�ركة داخــل ال�وزة 

الى طبيعتها وليعود االستقرار مرة اخرى الى البناء ال�وزوي.

- تدخل السلطة السياسية في أمور الحوزة:- تحصل هذه ال�الة 

كث�� في أوقات متعددة وخاصة عندما ت�ون السلطة السياسية في 

بغداد ليست ع�ى وفاق مع دور ال�وزة او ت�ون هذه السلطة تحمل 

السمات الطاغوتية/الدكتاتورية التي ال تود ان ينافسها احد أخر 

في إدارة المجتمع، لذا فأ�ها ت��ا الى الضغط وال��هيب وال��غيب 

لت�تقل بعد ذلــك الــى االعتقاالت فالت���� وأخــ�ــ�ا اإلعــدامــات التي 

تطول رجــاالت الــ�ــوزة بمختلف مستويا�هم، وتخلق هــذه ال�الة 

نــوع مــن عــدم االســتــقــرار فــي الــ�ــوزة النجفية والــتــي ي�ون سب�ها في 

هــذه ال�الة العامل الــخــار�ــي، وال ت�ت�ي إال بانتهاء حالة الضغط 

الــســيــا��ــي عــلــيــهــا وقــــد تــكــيــفــت الـــ�ـــوزة مـــع مــثــل هــكــذا ضــغــوطــات 

سياسية ع�ى مر تأريخها بطرق عديدة لعل أهمها هو ابتعادها عن 

السياسة واتــخــاذهــا مــن مــبــدأ التقية الدي�ية لتجنب مثل هكذا 

ضغوط سياسية، الى غ��ها من طرق التكيف المختلفة.

- �حة الواردات المالية وخاصة األخماس:- اذ تش�ل الواردات 

الــمــالــيــة الــقــادمــة لــ�ــ�ــوزة الــشــريــان األســـــاس الــــذي ابــقــي الــ�ــوزة 

النجفية مستقلة كل هذه الف��ة الطويلة من الزمن و�التالي فأن 

�ــ�ــة هــــذه الــــــــواردات او انــعــدامــهــا تــشــ�ــل مـــصـــدر �ــهــديــد لــ�ــ�ــوزة 

واستقرارها، خاصة إذا ما عرفنا انھ ال يوجد جزء استثماري من 

واردات الــ�ــوزة ( وأن وجــد فهو قليل جــدا وال �ش�ل نسب كب��ة 

مقابل واردا�ها األخرى).

- االضطراب االجتما�ي وخاصة الصراع داخل المجتمع الذي 

تعيش بينه: - ان الصراعات التي تحصل داخل المجتمع العرا�ي 

بـــصـــورة عـــامـــة والــنــجــفــي بـــصـــورة خـــاصـــة �ــعــد مـــن أهــــم مـــهـــددات 

األمــــن واالســـتـــقـــرار لــ�ــ�ــوزة الــنــجــفــيــة، وقـــد مـــررنـــا ســابــقــا بــظــروف 

نشأة ال�وزة وكيف هرب مرجعها الكب�� من الصراع في بغداد الى 

النجف الن الصراع ال يتفق مع طلب العلم وال مع النمو االقتصادي 

والمجتم�ي بأي صورة من الصور، لذا دأبت ال�وزة النجفية ع�ى 

التدخل عند نشوب مثل هكذا صراعات ســواء داخــل النجف او 

داخــل العراق بش�ل عام وحيثما توفرت لها الفرصة بمثل هكذا 

تدخل.

- التنافس واالحتكاك بين الواليتين الخاصة والعامة: - ان صعود 

مرجعا دي�يا مــن ا�ــ�ــاب الــواليــة العامة المطلقة ذات الطموح 

السيا��ي الكب�� الــى منصب المرجع الدي�ي األع�ى يجعل ال�وزة 

فــي حــالــة مــن التنافس والــصــراع الخفي ب�ن مــؤيــدي كــال الواليت�ن 

خــاصــة إذا مـــا عــلــمــنــا ان الــنــجــف ومــنــذ عــهــد طــويــل اعـــتـــادت ع�ى 

الوالية الخاصة ذات الصالحيات المحدودة في المجال السيا��ي، 

لـــذا فـــأن وجــــود مــرجــع او عـــدة راجــــع ذوي مـــن الــمــؤمــنــ�ــن بــالــواليــة 

العامة المطلقة سيطلق حالة مــن التنافس الشديد واالحت�اك 

الــفــكــري الـــذي قــد ي�تقل بسرعة الــى المجتمع الــعــرا�ــي ليقف ب�ن 

مؤيد او رافــض لهذا النوع من التنظ�� الدي�ي - السيا��ي و�التالي 

يخلق حالة من اإلر�اك داخل ال�وزة لن ي�ت�ي إال بسيادة إحدى 

النظريت�ن ع�ى األخرى.

حــيــث الحــظــنــا مـــن الــنــقــاط الــســابــقــة ان األنــظــمــة الـــثـــالث لــ�ــ�ــوزة 

تضطرب فــي اك�� األحــيــان مــن األعــ�ــى (مــن خــالل نظام المرجعية) 

وفي أحيان اخرى من األسفل ( من خالل النظام االقتصادي) لكن 
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النظام الوسطي (النظام التعليمي) ال �ش�ل نقطة اضطراب إال 

إذا ما غذى بعض األف�ار كما الحظنا في النقطة األخ��، فالنظام 

التعليمي �ش�ل نقطة الـــتـــوازن فــي الــ�ــوزة كــمــا انـــھ �ش�ل نقطة 

إعادة التوازن إليها في حالة عدم االستقرار.

إمــــا كــيــف تــتــفــاعــل األنــظــمــة الـــثـــالث فــيــمــا بــيــ�ــهــا فــقــد نــوهــنــا لــذلــك 

سابقا اذ �عد نظام المرجعية هو النظام المهيمن ع�ى بقية النظم 

الــ�ــوزويــة وتتبعھ هـــذه األنــظــمــة، و�ــعــد الــنــظــام التعليمي النظام 

المعياري الذي ع�ى ضوءه يتم قياس نظام المرجعية من خالل ما 

�سم� باالعلمية علما ان التغي�� داخل ال�وزة يأتي عادتا من هذا 

النظام في مرحلة التنظ�� للتغي�� ومــن خــالل المرجعية في تطبيق 

هذه التغي��ات وي�ون النظام االقتصادي ساندا لهما في التغي��، 

إما التغ��ات داخل المجتمع فان ال�وزة تتفاعل معها وفق ما يراه 

الــشــرع فــي مستحدثات األمـــور فيتفق مــع بعضها ويــرفــض بعضها 

األخــر علما ان ال�وزة في حالة تفاعل دائــم مع المجتمع من هذه 

الــنــاحــيــة وذلــــك مـــن خــــالل مـــا يــصــلــهــا يــومــيــا مـــن اســتــفــتــاءات ع�ى 

القضايا المختلفة و�التأكيد ان هــذه الوسيلة تجعل المرجع في 

تماس يومي مع ال�ياة االجتماعية.

دور الحوزة في العراق منذ 2003
ال زال الباحث يتذكر الشعارات التي رفعت في عام ٢٠٠٣ و�عد أيام 

من دخول قوات االحتالل الى محافظة ذي قار اذ خرج اآلالف من 

المتظاهرين يقودهم مجموعة من رجــال الدين ومــردديــن شعــارا 

واحــدا (حوزتنا تقودنا) في محاولة إلعطاء صورة وا��ة لالحتالل 

ان إســقــاط حــ�ــومــة بــغــداد لــم �ــســقــط مــعــھ حــ�ــومــة الـــ�ـــوزة، ان 

دور الــ�ــوزة فــي هــذا الــتــاريــخ ومــا ل�قھ ولــ�ــد أالن لــم يختلف عن 

دورهــا السابق(في ايــام االحــتــالل ال��يطاني) مع اختالف االحتالل 

ولكن المختلف هنا هو ش�ل االحتالل وكيفية تعاملھ مع ال�وزة 

النجفية والمجتمع العراق اذ نالحظ ان االم��كان استفادوا كث��ا 

من التجر�ة ال��يطانية التي سبقتهم بـــ(٩٠) عــام في مواقف كث��ة 

لــعــل أهــمــهــا فــي كيفية الــتــعــامــل مــع رجــــال الــديــن وخــاصــة رجـــاالت 

ــــ�ـــــوزة، فـــلـــم يـــتـــصـــرفـــوا بــنــفــس الـــرعـــونـــة الـــتـــي ـكــــان يـــتـــصـــرف �ــهــا  الـ

ال��يطاني�ن والــتــي حدثنا ع�ها ع�ي الـــوردي فــي ثــورة العشرين كما 

أ�هم لم يتعنتوا في آراءهم بخصوص القضايا المص��ية مثل كتابة 

الدستور واالنتخابات حيث ر�خوا مرات عدة ألراء المرجع الدي�ي 

السيد ع�ي السيستاني في هذه األمور ع�ى عكس ال��يطاني�ن الذين 

لم يحسنوا إدارة هذه الملفات بنفس الطريقة ولو قام االم��كان 
بــنــفــس الــخــطــوات الــ�ــ�يــطــانــيــة فـــان الـــ�ـــوزة ســتــقــوم بــنــفــس الـــدور 

الذي قامت بھ إبان ثورة العشرين وما قبلھ من دخول االحتالل، 

ولكن تبقى لدينا نقطة عالقة هنا و�ي لماذا أصدرت حوزة النجف 

فــتــوى الــ�ــهــاد ضــد االحـــتـــالل الــ�ــ�يــطــانــي ابـــان دخــولــھ الـــعـــراق عــام 

١٩١٤ ولك�ها لم تصدر مثل هكذا فتوى عام ٢٠٠٣؟ هذا السؤال 

الــذي يلقي بظاللھ ع�ى كث�� مــن الباحث�ن فــي شــؤون الــ�ــوزة بعد 

هذا التاريخ، الن االجابة عليھ تحتاج الى دراســة مجموعة قضايا 

لغرض المقارنة والخروج ب�تائج لعل أهمها ما ياتي: -

1- طبيعة عالقة الحوزة بالعثمانيين في الف��ة السابقة لالحتالل 

ال��يطاني مقارنة بطبيعة العالقة ب�ن ال�وزة والنظام ألبع�ي في 

الف��ة السابقة لالحتالل األم��كي، وهذه المقارنة التي ليست محل 

البحث هنا ستطلعنا بما ال يقبل الشك ع�ى ��م ما القتھ ال�وزة 

فــي ف��ة رئــاســة صــدام حــســ�ــن(٢٩) مــن إعــدامــات وتعذيب و��ن 

وتــ�ــ�ــ�ــ� لــعــلــمــاء(٣٠) الـــ�ـــوزة وطلبتها حــتــ� أصــبــحــت شــبــھ معطلة 

فــي الــفــ�ــ�ة الــتــي سبقت دخـــول االحــتــالل األمــ�ــ�كــي لــلــعــراق والـــدارس 

لـــظـــروف الـــ�ـــوزة فـــي هــــذه الـــمـــدة ســيــجــد الــكــثــ�ــ� مـــن الـــدالئـــل الــتــي 

تش�ل نقطة مأساوية في تأريخ ال�وزة في ظل حكم النظام ألبع�ي 

الــذي لــم يبق مــن الــ�ــوزة ســوى الش�ل الــرمــزي بــدون أي فعل او 

دور اجتما�ي في ال�ياة العراقية العامة مما افقدها القدرة ع�ى 

الفعل في حياة مقلد�ها وحت� هؤالء لم �سلموا من بطش السلطة، 

فهل يبق ل��وزة أي دور سيا��ي او إفتا�ي جــهــادي؟، هــذا كلھ في 

مــقــابــل مـــا ـكـانــت تــعــيــشــھ الـــ�ـــوزة فـــي ظـــل الــعــثــمــانــيــ�ــن حــيــث كــانــت 

الــنــجــف وكـــر�ـــالء تــعــيــشــان حــالــة مــن شــبــھ االســتــقــالل الـــذاتـــي عن 

السلطنة العثمانية، وهنا سي��ز سؤال ما الذي ستفعلھ ال�وزة 

في ظل هكذا ظرف�ن مختلف�ن مع دخــول قــوات محتلھ للبلد؟ ان 

االجابة ع�ى هذا السؤال �ي التي تقود الى تفهم موقف ال�وزة في 

كال الف��ت�ن.

2- ان الــحــوزة النجفية لــم تفت بالجهاد لك�ها فــي نفس الوقت 

حــرمــت الــتــعــامــل مــع قـــوات االحـــتـــالل او مــســاعــد�ــهــا او حــتــ� الــرضــا 

بوجودها وقد أعلنت منذ األيام االولى صفتها كو�ها قوات احتالل 

والــمــتــابــع لــلــبــيــانــات الــتــي خــرجــت مــن مــ�ــاتــب الــمــجــتــهــديــن وخــاصــة 
مكتب الــســيــد الــســيــســتــانــي(٣١) سيجد ذلـــك وا�ــ�ــا فــي الــفــتــاوى 

التي صــدرت عقب دخــول قــوات االحــتــالل للعراق، ور�ما تثار هنا 

أسئلة بخصوص هذا الموقف، فــإذا كانت ال�وزة ترفض وجود 

قـــوات محتلة فــلــمــاذا لــم تــبــادر الـــى إعـــالن رفــضــهــا لــهــا قــبــل دخولها 

ور�ما يتجسد هذا الرفض بإعالن ال�هاد كما حصل مع االحتالل 

االنــ�ــلــ�ــ�ي فـــي الـــقـــرن الـــمـــا��ـــي؟ والــ�ــقــيــقــة ان الـــ�ـــوزة نــــادت منذ 

البداية بالمقاومة السلمية ور�ما لها بذلك أسباب لعل أهمها أ�ها 

لــم تــرد ان تــدخــل الــعــراق فــي أتـــون حــرب جــديــدة ال طــاقــة للشعب 

�ــهــا او ر�ـــمـــا ـكـــان هـــنـــاك تـــخـــوف مــمــا ســـتـــفـــرزه هــــذه الـــمـــقـــاومـــة من 
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مخرجات غ�� جيدة من سيادة ال�ماعات المس��ة وتدخل دول 
الــ�ــوار والــقــتــل والـــدمـــار الـــذي سيحل بالبلد ولــعــل الــعــ�ــ�ة بــالــدول 

التي سلكت هذه الطريقة خ�� مثال ع�ى عدم تكرارها كما ال ن���� 

األمثلة التي تعاملت مع االحتالل بش�ل مقاومة سلمية واستفادت 

من المحتل�ن ع��ة اخرى لنا في االتجاه األخر، والتاريخ سيكشف 

الكث�� من األجو�ة ع�ى تساؤالتنا بخصوص ذلك.

ــــزاب الــســيــاســيــة الــمــعــارضــة لــنــظــام الــحــكــم الــســابــق  3- ان األحــ

فــي الــعــراق والسيما االســالمــيــة(٣٢) م�ها كــان لها دور كب�� فــي عدم 

تــشــر�ــع مــثــل هـــكـــذا فـــتـــوى حــيــث كــــان لــطــبــيــعــة االحــــتــــالل األمــ�ــ�كــي 

واختالفھ عن االحتالل ال��يطاني دورا في هذا االتجاه إلقناع الرأي 

الــعــام ورجـــاالت الـــديـــن(٣٣)، فــاالتــصــاالت الــتــي كــانــت تــحــدث �هذا 

االتجاه من اجل إقناع الرأي العام بعدم الوقوف بوجھ االحتالل 

لــ�ــي يتس�� لــهــم اســتــخــدامــھ كوسيلة إلســقــاط نــظــام الــ�ــكــم ومــن 

ثــم التمهيد إلدارة البلد مــن بعد هــذا الــســقــوط ونــشــاهــد ذلــك في 

األدبـــيـــات الــتــي صـــدرت مــن هـــذه األحــــزاب إذ تــصــف هـــذه القضية 

بـــ ( سقوط النظام او سقوط الصنم) وخــاصــة فــي الس�ت�ن االولــى 

والثانية وحت� محاولة البعض م�هم في جعل يــوم السقوط كيوم 

وط�ي يتم االحــتــفــال بــھ لكنھ جو�ھ بــالــرأي الــعــام الــرافــض لذلك، 

الــمــهــم هــنــا ان هــــذه األجـــــــواء ومــــا شــا�ــهــهــا لــعــبــت دورا فـــي إســ�ــات 

ال�وزة عن اخــذ موقف متطرف جــدا من االحتالل او ع�ى األقل 

الرضا بالرفض السل�ي (فــي عــدم التعاون مع المحتل او ما �سم� 

بالمقاومة السلبية /السياسية).

٤- ان الــحــوزة تــر�ســى بــرضــا الــنــاس وتــرفــض وتــقــاوم إذا رفــضــوا 

ــتـــاء فـــي الــقــضــايــا  وقــــاومــــوا، كــمــا أ�ــهــا ال تــفــتــي إال إذا طــلــب مــ�ــهــا اإلفـ

المختلفة وهـــذه الــقــضــيــة لــوحــدهــا تش�ل نقطة أســاســيــة ونحن 

نبحث في هذا الموضوع، والسؤال الكب�� هنا ( هل كان للعراقي�ن 

الذين أصا�هم ظلم النظام السابق ان يقاتلوا الــى جانبھ ويمدوه 

بأسباب ال�ياة ليستمر بظلمهم؟) تكمن القضية في االجابة ع�ى 
ــ�ـــ� لـــعـــدم صـــــدور فــتــوى  هــــذا الـــســـؤال الـــــذي قـــد يـــ�ـــون الــتــ�ــ�يــر األكـ

الــ�ــهــاد؟ كما ان هــنــاك أطــروحــات فــي الفكر اإلســالمــي بش�ل عام 

حول من األص�� في ال�كم: المسلم ال�ائر أم غ�� المسلم العادل؟ 

والكفة كث��ا ما تر�� للطرف الثاني.
إذن هذه �ي أهم النقاط التي يمكن ان تطرح في الموقف ال�وزوي 

من دخول قوات االحتالل للعراق عام ٢٠٠٣، وهنا يأتي دورها في 
الــفــ�ــ�ة الــالحــقــة لــالحــتــالل وخــاصــة ونــحــن نناقش القضايا الك��ى 

مثل قضية من سيحكم العراق وكيف سيتم اختيار هذا ال�اكم 

والدستور العرا�ي ومن سيسنھ وما هو موقف الدستور من القران 

وغ��ها من القضايا التي لعبت ال�وزة النجفية دورا مهما وكب��ا 

فيها وكان لموقفها كلمة الفصل في هذه القضايا وكما ياتي: -

1- موقف الحوزة في المجلس النيابي الذي سيحكم العراق

ان موضوع من سي�ون حاكما للعراق في ف��ة وجود قوات االحتالل 

كان الس�ب الرئيس النطالق ثورة العشرين في العراق وقد استفاد 

ال��ام ال�دد للعراق من هذه التجر�ة لذا لم يتم التشدد في اآلراء 

الــخــاصــة بــذلــك مــن قــبــل ســلــطــات االحــتــالل األمــ�ــ�كــي، لـــذا نـــرى ان 

الفتاوى الــصــادرة من م�اتب الفقهاء والسيما مكتب السيد ع�ي 
السيستاني وا�ــ�ــة �هذا الخصوص حيث إصــر منذ الــيــوم األول 

ع�ى انتخاب هذا المجلس ال تعيينھ من قبل االم��كان.(٣٤)

2. موقف الحوزة من الدستور العراقي الجديد

كان ل��وزة دورا كب��ا في قضية كتابة الدستور ومن يكتبھ وماذا 

ســيــتــضــمــن هــــذا الـــدســـتـــور وكــيــفــيــة تــعــامــل الـــدســـتـــور الــ�ــديــد مع 
قضايا اإلســالم والــقــران وغ��ها من القضايا الشائكة، حيث يرى 

المتتبع لهذه الف��ة ان المرجعيات الدي�ية أصرت منذ البدا ع�ى 

مجموعة قضايا �هذا الشأن لعل أهمها ما ياتي:

ان ي�ون األ�خاص الذين سيكتبون الدستور منتخب�ن من • 

قبل الشعب العرا�ي في انتخابات عامة

ـــــالم مع •  ان يــتــم كــتــابــة الـــدســـتـــور بــمــا ال يــخــالــف إحـــ�ـــام اإلسـ

ــيـــة لــغــالــبــيــة الـــشـــعـــب الـــعـــرا�ـــي  الـــ�ـــفـــاظ عـــ�ـــى الـــهـــويـــة االســـالمـ

واح��ام األقليات الدي�ية فيھ.

ان يتم استفتاء الشعب العرا�ي مرة اخرى ع�ى بنود الدستور • 

الذي كتب ويتم قبولھ من قبلهم

وقـــد الحــظــنــا انـــھ تــم تحقيق الــمــطــالــب الــثــالث لــ�ــ�ــوزة بخصوص 

الدستور.(٣٥)

3. موقف الحوزة الكتل النيابية التي تتر�ح لالنتخابات:

لــقــد ادت الــ�ــوزة دورا كــبــ�ــ�ا فــي إنــجــاح االئــتــالف الــوطــ�ــي الــعــرا�ــي 

الــــذي تــصــدر الــقــوائــم االنــتــخــابــيــة فـــي االنــتــخــابــات الــ�ــ�لــمــانــيــة حت� 

ــــدور الــكــبــ�ــ� في  انــتــخــابــات عـــام ٢٠٠٥ اذ ـكــان لــمــ�ــاتــب الــمــراجــع الـ

تشكيلھ وجمع إفراده وأحزابھ ومن ثم توجيھ الناس نحو انتخابھ، 

لكن هــذا الــدعــم بــدأ باالنخفاض مــع عــام ٢٠٠٥ ومــن ثــم توقفت 

ال�وزة تماما عن دعم أي كتلة او ائتالف سيا��ي بل وصل ال�ال 

في عــام ٢٠١٠ الــى منع أي وكيل او مدير مكتب للمراجع (وخاصة 

الــســيــد الــســيــســتــانــي) مــن خـــوض االنــتــخــابــات بــل وعــزلــھ عــن إدارة 

الــمــكــتــب فـــي الــمــســتــقــبــل(٣٦)، والـــيـــوم تــقــف الـــ�ـــوزة عــ�ــى مسافة 

وحدة من كل الكتل النيابية وهذا الموقف لھ ما ي��ره ولعل أهم 

الت��يرات ما ي�ي:
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ان ال�وزة تدخلت في الشأن السيا��ي في االنتخابات االولى • 

وذلـــــك أل�ـــهـــا ـكــانـــت تــــود وضــــع الـــبـــالد عــ�ــى الـــطـــريـــق الــ�ــ�ــيــح 

باتجاه تحديد مص��ه بنفسھ وعــدم تدخل أي طــرف خار�ي 

في شؤونھ، و�عدم ان تم لها ذلك فأن دورهــا في هذا االتجاه 

انت�� وعليها ان تعلن ان��ا�ها وتــظــل تــراقــب مــا يــجــري ع�ى 

الساحة السياسية.

حــِبــطــت مـــن الــتــجــارب االنــتــخــابــيــة الــســابــقــة • 
ُ
ان الـــ�ـــوزة قـــد أ

كما تع�� �ي عن نفسها وذلــك نتيجة فساد وعــدم مسؤولية 

ــنـــواب الـــذيـــن دعــمــتــهــم مــمــا جــعــلــهــا تــتــجــھ نحو  الــبــعــض مـــن الـ

االنــ�ــ�ــاب مـــن دور الـــداعـــم لــ�ــ�شــيــح أي �ــخــص لــكــ�ــهــا تبق 

تدعم العملية الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة.

ان طبيعة الـــواليـــة الــخــاصــة الــتــي يــؤمــن �ــهــا مــراجــع الــديــن في • 

الـــنـــجـــف وخــــاصــــة الـــســـيـــد عـــ�ـــي الــســيــســتــانــي لـــهـــا دور فــــي هـــذا 

االتــجــاه إذ يــرى ا�ــ�ــاب هــذه الــواليــة ان ال دور سيا��ي لهم 

إال إذا اقتضت الــضــرورة الم��ة ذلـــك، وهــو مــا شــاهــدنــاه في 

النقاط أعاله.

ــعــــراق: - مـــن أهــم  ٤. مـــوقـــف الــــ�ــــوزة مـــن الــــصــــراع الــطــائــفــي فـــي الــ

ــــرازات الــتــي جــذرهــا االحــتــالل فــي الــعــراق هــو الــصــراع الطائفي  اإلفــ

وخاصة ب�ن الطائفت�ن الكب��ت�ن ( الشيعة والسنة) اذ نالحظ ان 

مثل هكذا صراع ي�ون االحتالل احد مغذياتھ الك��ى كما ال ن���� 

التدخالت الدولية في هــذا االتــجــاه ونحن هنا لسنا بصدد تحليل 

ما حصل في العراق من صراع طائفي في ف��ة (٢٠٠٤-٢٠٠٧) لكن 

نحاول بحث موضوع موقف ال�وزة ومراجعها من هذا الصراع، 

إذ لـــم يــجــد الــبــاحــث مـــا يـــدل عــ�ــى اصـــــدار أي فــتــوى مـــن قــبــل احــد 

المراجع الخمس(٣٧) في حوزة النجف تحض ع�ى هذا الصراع بل 

العكس كانت كل الفتاوى تحض ع�ى نبذ العنف وإطفاء الصراع 

ــــان بــ�ــن أبـــنـــاء الــشــعــب الـــعـــراق وعــــدم إراقــــة  وإحـــــالل الـــســـالم واألمــ

قطرة دم واحدة �هذا االتجاه.

٥. فتوى الجهاد الكفا�ي ومحاربة داعش:- من المعلوم ان مراجع 

الشيعة في الــعــراق والعالم نــادرا ما يــصــدرون فتوى ل��هاد ال�هم 

يتحرجون كث��ا من الدماء التي ستسيل نتيجة هذه الفتاوى ال�ها 

بالتاكيد ستؤدي الى القتال وما سيخلفھ هذا االقتتال من ��ايا 

ومــشــاكــل كــثــ�ــ�ة، ولــكــن اذا اضــطــر�ــهــم ظـــروف الــدفــاع عــن ارا��ـــي 

المسلم�ن و�يضة االسالم فا�هم بالتاكيد سيهبون الى اصدار مثل 

هــكــذا فــتــوى، لــذا جـــاءت فــتــوى الــ�ــهــاد الكفا�ي لتعيد االمـــور الى 

نصا�ها بعد ال��مة الــشــرســة لــداعــش ع�ى الــعــراق والــتــي احتلت 

فيها ثلث مساحة العراق واسقطت ثالث محافظات و��رة قرابة 

الـ(٦) مليون عرا�ي غالبيتهم من سنة العراق لذا كان لزاما ع�ى هذه 

المؤسسة الدي�ية التصدي لهذه ال��مة الشرسة وما نتج بعدها 

من تاسيس ال�شد الشع�ي تلبية لنداء المرجعية واعــادة الثقة 

في نفوس المقاتل�ن في ال�يش العرا�ي والزالت هذه الفتوى سارية 

المفعول حت� تحرير كل ال��اب العرا�ي من براثن داعش االرهابية.

المبحث الثاني
الجانب الميداني

ــانـــب بــتــ�ــخــيــص االجـــــــــــراءات الــمــنــ�ــ�ــيــة الــتــي  ســـنـــقـــوم فــــي هـــــذا الـــ�ـ

ــــة مــتــمــثــلــة اوال بــتــصــمــيــم اســـتـــمـــارة الـــبـــحـــث الــتــي  ــــدراسـ انــتــجــتــهــا الـ

تــضــمــنــت مــقــيــاســا (التـــجـــاهـــات الــمــبــحــوثــ�ــن نــحــو الـــدورالـــســـيـــا��ـــي 

ل�وزة النجف) اشتملت ع�ى (١٥) فقرة (انظر الم��ق الخاص 

بــالــمــقــيــاس) مـــع مــجــمــوعــة اســئــلــة لــمــتــغــ�ــ�ات مــســتــقــلــة (مــحــافــظــة 

السكن،النوع االجتما�ي، العمر، كيف تصنف منطقة سكنك، 

المهنة والتحصيل الدرا��ي) وقد تم تحكيم هذا المقياس من قبل 

خمسة خ��اء في تخص��ي علم االجتماع وعلم النفس(٣٨) لبيان 

صــدقــھ الــظــاهــري (إمـــا درجـــة الــصــدق الــتــي حصل عليها المقياس 

ف�ي( ٩٤٫٩٧٪) أي إن المقياس عالي الصدق لذا سيتم اعتماده 

لغرض البدء بالخطوة الالحقة) ثم تم توز�عھ ع�ى عينة في خمسة 

محافظات عراقية �ي (بــغــداد، النجف، صــالح الدين، السماوة، 

الديواي�ية، والناصرية) ع�ى عينة متاحة من اتباع حوزة النجف 

مـــن الــشــيــعــة بــلــغــت (١٠٧٨) فـــــردا وتــــم اجــــــراء الـــثـــبـــات لــلــمــقــيــاس 

بــطــريــقــة الـــتـــجـــزئـــة الــنــصــفــيــة حـــيـــث بــلــغــت قــيــمــة مـــعـــامـــل الــثــبــات 

(٠،٩١٤) وهو �عد ثباتا عاليا.

والـــ�ـــداول التالية تــو�ــ� اهــم نتائج المقياس و�ت�خيص شديد 

لظروف ��م البحث:-

اوال:- وصـــف عـــام لــمــقــيــاس االتـــجـــاه نــحــو الــــدور الــســيــا�ســي 
للحوزة

قمنا بوضع فقرات تتدرج في توجها�ها نحو الــدور السيا��ي الذي 
يــجــب إن تــؤديــھ الـــ�ـــوزة فــي الــمــجــتــمــع الــعــرا�ــي ابـــتـــداء مــن الــــالدور 

(فــصــلــهــا كــلــيــا عـــن الـــســـيـــا��ـــي مــــــرورا بــــالــــدور الــضــيــق (االســـتـــشـــارة 

والـــنـــ�ـــ�) وصــــــوال إلـــــى الــــواليــــة الـــعـــامـــة الــمــطــلــقــة ـكــالـــمـــوجـــودة فــي 

األنــــمــــوذج اإليــــرانــــي، وســيــتــم فـــي هــــذا الــمــبــحــث الــ�ــديــث عـــن هــذه 

التفاصيل الدقيقة للدور السيا��ي ل��وزة النجفية.

جدول ) 1( االحصاءات الوصفية لدرجات المبحوثين على 

قياس االتجاه نحو السيا�سي
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نالحظ مــن الــ�ــدول السابق إن الــوســط ال�سا�ي (الــمــعــدل) كان 

(٣٠٫٠٢) مــمــا يــــدل عــ�ــى تــوســطــھ بــ�ــن الــقــيــمــتــ�ــن الـــصـــغـــرى (١٥) 

والــكــ�ــ�ى (٤٥) فــي حــ�ــن بــلــغ الــخــطــأ الــمــعــيــاري (٠٫٢٣) وهـــو مــقــدار 

قليل ل�خطأ الــمــعــيــاري مما يــدل ع�ى تمثيل عـــاٍل للعينة لالتجاه 

نحو الدور السيا��ي من قبل إفراد عينة البحث.

الش�ل االتــي يو�� هــذا االتــجــاه مــوزعــا افـــراد عينة البحث ع�ى 

المنح�ي أالعتدالي:-

شكل ) 2( التوزيع الطبيعي إلفراد عينة البحث على مقياس 

االتجاه السيا�سي

اذ نــالحــظ إن معظم إفــــراد عينة الــبــحــث يــقــعــون ضــمــن المنح�� 

أالعتدالي مما يدل جودة تمثيل العينة للمجتمع وإم�انية تعميم 

نتائجها ع�ى المجتمع وكــذلــك إم�انية إجـــراء إحــصــاءات معلميھ 

ــلـــزيـــادة فـــي الـــدقـــة ســـنـــوزع إفــــــراد الــعــيــنــة إلــــى ثــــالث فــئــات  عــلــيــهــا، لـ

و�حسب شدة اتجاههم(٣٩)، وكما هو وا�� في ال�دول االتي: -

جدول ) 2( يوضح تقسيم إفراد العينة حسب طبيعة اتجاههم 

نحو الدور السيا�سي للحوزة

شدة الموافقة نحو الدور 

السيا��ي
٪التكرار

٣١٢٢٨٫٩٤الرافضون

٤٠٨٣٧٫٨٥الم��ددون

٣٥٨٣٣٫٢١الموافقون

١٠٧٨١٠٠المجموع

فــالــمــ�ــ�ددون هــم األكــ�ــ�يــة نحو الـــدور السيا��ي وهــو مــا يــؤشــر ع�ى 

وجـــــود تــحــفــظ عــ�ــى هــــذا الـــــدور لــ�ــ�ــوزة بــمــعــ�ــ� إن هـــنـــاك اتــجــاهــا 

للتعامل مــع الـــدور السيا��ي باتجاه الــواليــة الخاصة ( ال�س�ية) 

بـــعـــيـــدا عــــن الـــســـيـــاســـة وهــــــذا مــــا ســنــكــتــشــفــھ عـــنـــدمـــا نــفــصــل هـــذا 

ال�دول باتجاه الفقرات الـ (١٥) التي سيحتو�ها.

اذ ســنــالحــظ إن االتــجــاه الــســيــا��ــي سيميل نــحــو الــــدور السيا��ي 

األقـــل لــ�ــ�ــوزة مبتعدا عــن الــــدور الكب�� الـــذي يــحــاول إن يرسمھ 

أ�ــــ�ــــاب نـــظـــريـــة الــــواليــــة الـــعـــامـــة الــمــطــلــقــة وكـــمـــا فــــي الــــ�ــــدول فــي 

الصفحة االتية:

جدول )3( إجابات المبحوثين على فقرات االتجاه نحو الدور 

السيا�سي للحوزة
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حــيــث نــالحــظ فــي الــ�ــدول الــســابــق المث�� لــ�ــ�ــدل إن هــنــاك اتفاقا 

ب�ن أك��ية المبحوث�ن ع�ى فقرات الــدور السيا��ي االقــل ل��وزة 

وعــددهــا (٥) فــقــرات وتمثل (٣٣٫٣٣٥) مــن الــعــدد الك�ي لفقرات 

الــــدور الــســيــا��ــي �ــي (مــشــاركــةاالخــريــن مــع رجـــال الــ�ــوزة فــي إدارة 

الدولة ٥٠٫٣٪، تقديم االستشارة والن�� للسياسي�ن وال��ومة 
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ــــام ٧٤٫٧٪، إدارة األوقـــــــاف  تـــوجـــيـــھ رو�ـــــــي وأخـــــال�ـــــي عــ  ،٪٦٩٫٧

والـــعـــتـــبـــات الــمــقــدســة ٦٧٫٦٪، وكـــــون رجـــــال الـــديـــن لــهــم خـــ�ـــ�ة في 

الفقھ ال السياسة ٤٤٫١٪) في ح�ن كان هناك رفض وا�� ألك��ية 

المبحوث�ن للفقرات الــتــي تــدل ع�ى الـــدور السيا��ي الكب�� وهــذه 

الفقرات وعددها (١٠) فقرات تش�ل (٦٦٫٦٦٪) من عدد فقرات 

الدور السيا��ي و�ي كما ياتي (استخدام منابر المساجد لل��ويج 

االنتحا�ي ٧٠٫٣٪، قيادة الــدولــة بش�ل تــام من قبل رجــال الدين 

٥٨٫٦٪، قيادة روحية ومرشديھ عليا (كالموجودة في إيران ٥١٫٨٪، 

ترشيح العلماء ورجـــال الــديــن لالنتخابات ٤٨٫٦٪، الوصاية ع�ى 

اإلدارة السياسية ٤٥٫٦٪، إميل إلى األحــزاب الدي�ية التي تدعمها 

ال�وزة ٤٥٫١٪، فصل ال�وزة عن السياسة بش�ل تــام ٤٤٫٢٪، 

الــعــمــل عــ�ــى إقــامــة دولــــة إســالمــيــة بــ�ــل الــطــرق الــمــمــكــنــة ٤٣٫٨٪، 

إنشاء األحزاب السياسية والدخول في العملية االنتخابية ٤٣٫٦٪، 

انتخب مــن يــر��ــ� عليھ رجــال الــديــن ٤٠٫٤٪)، ولــم �ش�ل الذين 

ال �علمون أكــ�ــ�يــة فــي أيــة فــقــرة مــن فــقــرات المقياس نحو االتــجــاه 

الــســيــا��ــي مــمــا �ــشــ�ــل وضــــوح فـــي الـــرؤيـــة ووضـــــوح فـــي الــمــوقــف في 

االتجاه نحو الدور السيا��ي ل��وزة لدى أك��يتهم علما إن هناك 

نتائج عديدة يمكن الوصول إليها من هذا المقياس وستتم ذكرها 

مع شروحا�ها عند استعراض نتائج الدراسة في المبحث الالحق.

نــتــائـــــــج الــبــــحـــث
يمكننا ان ن�خص نتائج البحث بما ي�ي:-

لقد مارست ال�وزة النجفية دورا سياسيا في العراق ع�ى مر • 

التاريخ وطــوال الف��ة الماضية حيث كــان هــذا الــدور ض�يال 

في الكث�� من االحيان ولكنھ يتوسع ح�ن تضعف المؤسسة 

السياسية في البلد.

يفضل الكث�� من رجــاالت ال�وزة ومعهم الغالبية من شيعة • 

ــالــــواليــــة الـــخـــاصـــة  ــــراق دورا ســـيـــاســـيـــا لـــ�ـــ�ـــوزة مــتــمــثــال بــ ــعـ ــ الـ

المحدودة التدخالت وال يفضلون النموذج االيراني الخاص 

بالوالية العامة.

لقد لعبت الــ�ــوزة النجفية دورا سياسيا كب��ا خــالل الـــ١٢• 

ــــراق وحــــتــــ� هـــــذه الــ�ــ�ــظــة  ــعـ ــ ــتــــالل الـ ســـنـــة الـــمـــاضـــيـــة مـــنـــذ احــ

ومتمثلة بــدور المرجع الدي�ي االع�ى السيد ع�ي السيستاني 

ســواء فــي كتابة الدستور او االنتخابات ال��لمانية االولـــى وما 

بعدها واستمر هــذا الـــدور حت� االن متمثال فــي فتوى ال�هاد 

الكفا�ي لمحار�ة االرهاب الداع��ي

االتجاه نحو الدور السيا��ي ل�وزة النجف: - تم تقسيم هذا • 

الدور ع�ى (١٥) فقرة من فقرات المقياس الك�ي اذ اختلفت 

اتـــجـــاهـــات إفــــــراد عــيــنــة الــبــحــث بـــشـــأن هــــذه الـــفـــقـــرات ولــكــن 

الــصــفــة الــغــالــبــة قــبــول الــفــقــرات الــتــي تـــدل عــ�ــى دور سيا��ي 

مــحــدود لــ�ــ�ــوزة ( واليـــة خــاصــة) ورفـــض الــفــقــرات الــتــي تــدل 

ــامـــة)، وقــــد تـــوزع  عــ�ــى دور ســيــا��ــي واســــع لــ�ــ�ــوزة ( واليــــة عـ

إفــــراد عينة الــبــحــث بــصــورة طبيعية عــ�ــى هـــذا الــمــقــيــاس مع 

خطا معياري صغ�� مما يــدل ع�ى جــودة التمثيل التجاهات 

مجتمع الدراسة وهو ما يمكننا من تعميم نتائج الدراسة ع�ى 

هذا المجتمع المدروس، إما عملية الموافقة والرفض فقد 

ش�ل الم��ددون ال�سبة األك�� ب�ن بقية ال�سب ( الموافق�ن 

ـــدور الـــ�ـــوزة، ويــمــكــنــنــا عــ�ــى الــعــمــوم ت�خيص  والــرافــضــ�ــن) لـ

النتائج ع�ى فقرات المقياس بالش�ل التالي

اك��ية المبحوث�ن و��سبة (٥٨٫٦٪) يرفضون ان تقوم ال�وزة • 

بقيادة الدولة بش�ل تام ومن قبل رجال الدين في ح�ن يوافق 

نــصــف عـــدد المبحوث�ن (٥٠٫٣٪) ان يــتــشــارك اآلخــريــن (مــن 

السياسي�ن من غ�� االحــزاب االسالمية) مع رجــال ال�وزة في 

إدارة الدولة.

يـــوافـــق اكــ�ــ�يــة الــمــبــحــوثــ�ــن (٦٩٫٧٪) عــ�ــى ان تـــقـــوم الـــ�ـــوزة • 

بــتــقــديــم االســــتــــشــــارة والـــنـــ�ـــ� لــلــســيــاســيــ�ــن والـــ�ـــ�ـــومـــة، مــع 

توجيھ رو�ي وأخال�ي عام و��سبة (٧٤٫٧٪)

يرفض (٥١٫٨٪) من المبحوث�ن النموذج االيــرانــي في ال�كم • 

(قيادة روحية ومرشديھ عليا (كالموجودة في إيران)) في ح�ن 

ال يؤيدها سوى (٢٧٫٣٪) من المبحوث�ن.

تــســاوى عــدد الــرافــضــ�ــن والــمــوافــقــ�ــن ع�ى فــقــرة (انــتــخــب من • 

ير��� عليھ رجــال الــديــن) و��سبة (٤٠٫٤٪) و (٤٠٫٣٪) ع�ى 

التوالي. في ح�ن رفــض (٤٨٫٦٪) م�هم ترشيح العلماء ورجــال 

الدين لالنتخابات.

يــرفــض (٧٠٫٣٪) مــن المبحوث�ن اســتــخــدام منابر المساجد • 

لل��ويج االنتحا�ي. ويتفق (٤٤٫١٪) م�هم مع القول السائد ان 
رجال الدين لهم خ��ة في الفقھ ال السياسة

إمــــا تـــوز�ـــع هــــذا الــــــدور عــ�ــى الــمــتــغــ�ــ�ات االســـاســـيـــة فيمكننا • 

إجمالھ بالنقطت�ن االتيت�ن:-

وجدنا ان هناك فروقا ذات داللــة إحصائية ب�ن المبحوث�ن • 

عــ�ــى وفـــق الــمــتــغــ�ــ�ات (مــحــافــظــة الــســكــن، الــفــئــات الــعــمــريــة، 

طبيعة تحضر منطقة السكن، المهنة، المستوى التعليمي) 

في االتجاه نحو الدور السيا��ي ل��وزة النجفية، وهو ما يؤيد 

فــرضــيــة الــبــحــث الــقــائــلــة �ــهــذا الــفــرق ويــدحــض الــصــفــريــة، في 

ح�ن لم نجد مثل هكذا فروق ب�ن المبحوث�ن ع�ى وفق متغ�� 
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(النوع االجتما�ي) وهو ما يدعم الفرضية الصفرية ويدحض 

فرضية البحث.

توجد عالقة سلبية (عكسية) ب�ن المتغ��ات ( العمر وطبيعة • 

تحضر منطقة السكن والمستوى التعليمي) في مدى الموافقة 

ع�ى دور سيا��ي ل��وزة وهــو دال إحصائيا بمع�� ان زيــادة 

العمر والتحضر والمستوى الــدرا��ــي تــؤدي إلــى االتجاه سلبا 

نحو دور ال�وزة السيا��ي.

المصادر
ــــودت الـــقـــزويـــ�ـــي، تـــأريـــخ الــمــؤســســة الــديــ�ــيــة الــشــيــعــيــة من . ١ جـ

العصر البوي�ي الى �هاية العصر ألصفوي األول، دار الرافدين 

و���وت لبنان، ٢٠٠٥

د.صــــــالح مـــهـــدي الـــفـــرطـــو��ـــي، مـــرقـــد ضـــريـــح أمـــ�ـــ� الــمــؤمــنــ�ــن، . ٢

إصــدار العتبة العلوية المقدسة، قسم الــشــؤون الثقافية، 

النجف، العراق، الطبعة الثانية، ٢٠١٠

احــمــد الــ�ــاتــب، اإلمــــام الــمــهــدي محمد بــن الــ�ــســن، حقيقة . ٣

تأريخية أم فرضية فلسفية، الدار العر�ية للعلوم - ناشرون، 

ب��وت، لبنان، ٢٠٠٧.

. ٤ http://www.٥٥a.net/firas/arabic/?page=show_

det&id=١٩٦٥&select_page=٢٣

حــســ�ــن بـــركـــة الـــشـــامـــي، الــمــرجــعــيــة الــشــيــعــيــة مـــن الـــــذات الــى . ٥

الـــمـــؤســـســـة، دار الــــســــالم، بـــغـــداد الــــعــــراق، الــطــبــعــة الــثــالــثــة 

.٢٠٠٦

عبدالهادي ال�كيم، حوزة النجف االشرف: النظام ومشار�ع . ٦

اإلصـــــــالح، مــؤســســة أفـــــاق لـــلـــدراســـات واألبــــحــــاث الــعــراقــيــة، 

بغداد، العراق ٢٠٠٧.

عــ�ــي احــمــد الــ�ــهــادلــي، الـــ�ـــوزة الــعــلــمــيــة فـــي الــنــجــف االشــــرف: . ٧

ــيـــة ١٩٢٠-١٩٨٠، دار الــــزهــــراء  مــعــالــمــهــا وحـــركـــتـــهـــا االصـــالحـ

و���وت، لبنان، ١٩٩٣

٨ .http://www.alshirazi.com/compilations/

/administrat ion/al_idara/chapter٢

htm.٠٣/part٤
محمد سعيد ال�كيم، المرجعية الدي�ية، (ال�لقة االولــى)، . ٩

/http://alhakeem.net/arabic/mrg/mrgفي٢

index.htm
ال�ر ألعام�ي، محمد بن ال�سن: وسائل الشيعة لتحصيل . ١٠

مسائل الشر�عة ال�زء ١٨، كتاب القضاء، الباب ١١ حديث 
رقم ٩،

الــســيــد عــ�ــي الــســيــســتــانــي، الــمــســائــل الــمــنــتــخــبــة، دار الــمــؤرخ . ١١

العر�ي، النجف، العراق، بدون سنة طبع

مــ�ــهــاج الصال��ن الــ�ــزء األول الــعــبــادات، مــؤســســة العطار . ١٢

الثقافية، النجف، العراق، ٢٠٠٥

الشيخ حس�ن معتوق، المرجعية والــواليــة، كتاب الك��وني . ١٣

html.٢/٢/http://hawza-kw.org :في

١٤ .http://www.alkadhum.org/other/hawza/shahadah.

htm
حـــامـــد الـــخـــفـــاف، الـــنـــصـــوص الــــصــــادرة عـــن ســمــاحــة الــســيــد . ١٥

الــســيــســتــانــي فــــي الـــمـــســـألـــة الـــعـــراقـــيـــة، دار الــــمــــؤرخ الـــعـــر�ـــي، 

ب��وت، لبنان، ٢٠٠٧.

- الهوامش:
١ـ جودت القزوي�ي، تأريخ المؤسسة الدي�ية الشيعية من العصر 

الــبــويــ�ــي الـــى �ــهــايــة الــعــصــر ألــصــفــوي األول، دار الــرافــديــن و�ــ�ــ�وت 

لبنان، ٢٠٠٥ص١٥-١٩).

٢ـ د.صالح مهدي الفرطو��ي، مرقد ضريح أم�� المؤمن�ن، إصدار 

الــعــتــبــة الــعــلــويــة الــمــقــدســة، قــســم الـــشـــؤون الــثــقــافــيــة، الــنــجــف، 

العراق، الطبعة الثانية، ٢٠١٠، ص١٣٥

٣ـ نفس الصدر أعاله، ص٢١٠

٤ـ المصدر السابق ص٣١

٥ـ د.صالح مهدي الفرطو��ي، مرقد ضريح أم�� المؤمن�ن، مصدر 

سابق، ص٢٠٩

٦ـ يــراجــع �ــهــذا الــخــصــوص (احــمــد الــ�ــاتــب، اإلمـــام الــمــهــدي محمد 

بــن ال�سن، حقيقة تأريخية أم فرضية فلسفية، الـــدار العر�ية 

للعلوم - ناشرون، ب��وت، لبنان، ٢٠٠٧) وكتاب آخــرون حاولوا 

التقليل او نفي فكرة اإلمام الغائب ل�سف معتقدات مدرسة أهل 

البيت �هذا الخصوص.

٧ـ عقيدة «الخطيئة األولـــى» مــن أهــم عقائد الــالهــوت المسي�ي، 

ويــخــتــلــف مــفــهــومــهــا مـــن مـــذهـــب إلــــى آخـــــر. فــفــي الــ�ــاثــولــيــكــيــة تعد 

عقيدة «الخطيئة األولــى» عقيدة أساسية إذ أ�ها كما �عّرفها بابا 

الفاتي�ان في مواعظھ األسبوعية، شديدة االرتباط بعقيدة الفداء 

و�ي التي أق��فها آدم، والتي أدت إلى سقوط الخليقة، لذلك يولد 

http:// ال�شر في حالة خطيئة بالوراثة في المفهوم الك���ي.: في

55a.net/firas/arabic/?page=show_.www
٢٣=select_page&١٩٦٥=det&id

٨ـ نقصد بالخطايئة المتأصلة هنا ان اإلنــســان يولد وهــو خاطئ 

ألنــھ جــاء عــن طريق خطأ (ال��س)و�التالي فأنھ بحاجة الــى والدة 
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جديدة ��يحة من خــالل الكنيسة وذلــك باالع��اف بــأن عي��� 

(ع) هو الرب المخلص من الخطايا.

٩ـ حــســ�ــن بـــركـــة الــــشــــامــــي، الـــمـــرجـــعـــيـــة الــشــيــعــيــة مــــن الــــــــذات الـــى 

المؤسسة، دار السالم، بغداد العراق، الطبعة الثالثة ٢٠٠٦

١٠ـ عبدالهادي ال�كيم، حوزة النجف االشرف: النظام ومشار�ع 

اإلصــــالح، مؤسسة أفـــاق لــلــدراســات واألبــحــاث الــعــراقــيــة، بــغــداد، 

الــعــراق ٢٠٠٧، و ع�ي احمد ال�هادلي، الــ�ــوزة العلمية في النجف 

االشـــرف: معالمها وحركتها االصالحية ١٩٢٠-١٩٨٠، دار الزهراء 

و���وت، لبنان، ١٩٩٣

ــــو الــ�ــســن  ــــى الـــمـــرجـــع الــكــبــ�ــ� الـــســـيـــد أبـ ــــذا الــــقــــول الـ ١١ـ يــ�ــســب هـ

األصــفــهــانــي (رحـــمـــھ الـــلـــھ) لــمــا طــلــبــوا مــنــھ بــتــحــريــك مـــن الــســلــطــات 

الــســيــاســيــة، تــنــظــيــم الــــ�ــــوزة فـــي الــنــجــف األشـــــــرف، أجـــا�ـــهـــم �ــهــذه 

ال�لمة الصغ��ة الكب��ة، قال: (النظام في الالنظام) معاصرة ألر�عة 

مــن الــدكــتــاتــوريــ�ــن، وهـــم أتـــاتـــورك فــي تــركــيــا، ويــاســ�ــن الــهــاشــمــي في 

العراق، وال�هلوي في إيران، وأمان اللھ خان في أفغانستان، اذ أنھ 

لو كانت ال�وزة منظمة، لهدموها أبشع نوع من الهدم، وسيطروا 

عليها واســتــفــادوا م�ها للس�� فــي رـكــاب المستعمر وعــمــالئــھ، فــرأى 

السيد المرحوم، أن األفضل أن ال ي�ون ل��وزة صــورة وتنظيم 

http://www. :ظاهر، يمكن األخذ برقبتها إلى تلك األهداف.في

alshirazi.com/compilations/administration/

htm.03/part4/al_idara/chapter2
١٢ـ محمد سعيد ال�كيم، المرجعية الدي�ية، (ال�لقة االولى)، في

/http ://alhakeem .net/arabic/mrg/mrg٢

index.htm
١٣ـ نفس المصدر السابق

١٤ـ محمد سعيد ال�كيم، نفس المصدر السابق

http://www.alkatib.co.uk/dawlah.htm ١٥ـ

١٦ـ ُيطلق ع�ى الشر�عة التي �ي التشر�ع القانوني ألوامــر الخالق 

ــقــدم كــاســتــ�ــبــاط كــامــلــو �ــ�ــيــح لتعاليم 
ُ
«الــقــانــون اإللـــ�ـــي» أل�ــهــا ت

النصوص المقدسة (القرآن و ال�ديث) (محمد أركون، اإلسالم، 

لإلصالح أو لإلفساد؟ لندن، مكتبة السا�ي، ٢٠٠٦، ص٥٥.)

ــامـــي، الــمــرجــعــيــة الــشــيــعــيــة مــــن الـــــــذات الـــى  ١٧ـ حـــســـن بـــركـــة الـــشـ

المؤسسة، دار اإلسالم، بغداد، العراق، ط٣، ٢٠٠٦

١٨ـ سورة العلق، اية ٨

١٩ـ سورة آل عمران، آيھ ٥٥

٢٠ـ الــ�ــر ألــعــامــ�ــي، محمد بــن الــ�ــســن: وســائــل الشيعة لتحصيل 

مسائل الشر�عة ال�زء ١٨، كتاب القضاء، الباب ١١ حديث رقم 

،٩

٢١ـ يــنــظــر �ـــهـــذا الــخــصــوص جــمــيــع الـــرســـائـــل الــعــمــلــيــة الـــتـــي تسم� 

أحيانا ( م�هاج الصال��ن، المسائل الوا��ة او مختصرا�ها التي 

تسم� المسائل المنتخبة) اذ نالحظ في باب التقليد العبارة الشه�� 

لد�هم ( ال يجوز تقليد الميت ابتدءا) ففي اغلب كتب المجتهدين 

ولالطالع يراجع، السيد ع�ي السيستاني، المسائل المنتخبة، دار 

المؤرخ العر�ي، النجف، العراق، بدون سنة طبع، ص٩ وكذلك 
يمكن الرجوع الــى، محمد الصدر، م�هاج الصال��ن ال�زء األول 

الــعــبــادات، مؤسسة العطار الثقافية، النجف، الــعــراق، ٢٠٠٥، 

ص٢١

٢٢ـ يـــراجـــع �ـــهـــذا الــخــصــوص د. عــ�ــي شــر�ــعــتــي، ديــــن ضـــد الـــديـــن، 

ترجمة حيدر مجيد، دار األم��، ب��وت، لبنان، ٢٠٠٣، ص٧٩

٢٣ـ ع�ي الشيخ احمد ال�هادلي، المرجعية الدي�ية عند المسلم�ن 

الشيعة، فــي (النجف االشـــرف إســهــامــات فــي الــ�ــضــارة اإلنسانية، 

ندوة علمية لمركز كر�الء في لندن، ال�زء األول، المركز اإلسالمي 

لندن، ان�ل��ا، ٢٠٠٠، ص٥٤٤)

٢٤ـ الــســيــد عــ�ــي الــســيــســتــانــي، الــمــســائــل الــمــنــتــخــبــة، دار الــمــؤرخ 

العر�ي، النجف، العراق، بدون سنة طبع، ص٦

٢٥ـ الشيخ حس�ن مــعــتــوق، المرجعية والــواليــة ص٨-١٥، كتاب 

html.٢/٢/http://hawza-kw.org :الك��وني في

ــــدة مـــن اإلشــ�ــالــيــات الــكــبــ�ــ�ة فـــي الـــ�ـــوزة والـــتـــي س�توقف  ٢٦ـ واحـ

ــهــــادات  ــنـــا بـــخـــصـــوص الــــشــ ــاتـ ــــن مـــالحـــظـ عـــنـــدهـــا حـــ�ـــن الــــ�ــــديــــث عـ

الــمــمــنــوحــة فـــي الــنــظــام الــتــعــلــيــمــي حــيــث يــنــدر حــالــيــا ان تــجــد احـــدا 

حاصال ع�ى شهادة كتابية من احد المراجع األر�عة الكبار مما يقلل 

فرصة وصول ال�خص الى درجة المرجعية وهو السر في قلة عدد 

المجتهدين والــمــراجــع فــي النجف بعكس مــا نالحظھ فــي حـــوزة قم 

بإيران اذ �سهل ع�ى الطالب المجد حصولھ ع�ى شهادة االجتهاد 

لــــذا يــكــ�ــ� عــــدد الــمــجــتــهــديــن هـــنـــاك حــتــ� وصــــل الــــى اآلالف فـــي ح�ن 
العدد ال زال أحادا في حوزة النجف ولذلك أسباب كث��ة سنحاول 
االجابة عن بعضها بقدر تعلق األمر ببحثنا ون��ك األسباب األخرى 

لباحث�ن آخرين.

٢٧ـ وعندما يبلغ الطالب مرحلة االجتهاد، ويطم�ن األستاذ إليھ في 

البحث واالست�باط وصياغة الدليل وال�مع ب�ن األحاديث ووجوه 

الـــرأي ومناقشة األقـــوال �شهد لــھ باالجتهاد في�تقل الطالب بعد 

قطع هــذه المرحلة الطويلة التي تستغرق مما يقارب الر�ع قرن، 

�ستقل باالجتهاد وإبداء الرأي والتوجيھ وخالل هذه األدوار يتعاط 

 مـــن الـــثـــقـــافـــات األخــــــرى الـــتـــي ال تــتــصــل بــرســالــتــھ 
ً
الـــطـــالـــب أطــــرافــــا

فـــي الــصــمــيــم، كــمــا ال تــ�ــون غــريــبــة كــذلــك عـــن حــقــول اخــتــصــاصــھ 
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كال�ساب والــفــلــك والــنــجــوم إن شــاء ذلــك وإن اعــ�ــ�ض أخــ�ــ�ا عن 

دراستها بظروف ليس محل ذكرها اآلن.

إَن الـــ�ـــوزة الــعــلــمــيــة تــبــلــغ بــالــطــالــب الــمــجــد الـــى االجــتــهــاد ومــعــرفــة 

 مـــن مـــصـــادرهـــا. وهـــــذه الــمــعــرفــة �هيئھ 
ً
 وفــــروعــــا

ً
الــشــر�ــعــة أصــــــوال

وتمده بالطاقة ال�افية لتفهم ال�ياة واآلراء والفلسفات قديمها 

وحــديــدهــا، والــ�ــكــم لــهــا أو عــلــيــهــا، عــ�ــى شـــرط أن �ستمر فــي قـــرآءة 

الكتب المتنوعة ويــتــذاكــر- إن أمكن ذلــك- بعد أن ي��ك الم�ان 

ــــدرس والـــمـــذاكـــرة فــيــصــ�ــ� بــاألمــي  الــــذي درس فــيــھ وأمــــا إذا تـــرك الـ

أشبھ وتذهب جهوده أيام دراستھ سدى، وال يمر أمد حت� يصبح 

- وليس هذا من مختصات ال�وزة العلمية 
ً
 مت��را

ً
ذهنھ جامدا

فحسب بــل هــو شـــأن كــل عــلــم- بــعــد نــمــوه وانــطــالقــھ وهــكــذا شــأن 

جميع المتعلم�ن وحملة الشهادات حت� المتخصص�ن م�هم سواًء 

http://www. تخرجوا من ال�وزة العلمية او من غ��ها. المصدر

alkadhum.org/other/hawza/shahadah.htm
٢٨ـ ان ال��انى بحد ذاتــھ وال�ركة االجتماعية التي فيھ وما يجري 

خلف كواليسھ هو موضوع بحاجة للبحث في فصل منفصل يحيلھ 

الباحث لمن يأتي بعده في الدراسات التي �هتم بال�وزة

٢٩ـ امـــتـــدت فــ�ــ�ة رئـــاســـة الــرئــيــس الــعــرا�ــي الــســابــق صــــدام حس�ن 

منذ عــام ١٩٧٩ حت� عــام ٢٠٠٣ حيث تــم إســقــاط ح�ومتھ ع�ى 

يد قــوات التحالف في ٢٠٠٣/٤/٩ واعــدم بعد محاكمتھ من قبل 

المحكمة الخاصة في عام ٢٠٠٥

ــــال الـــقـــتـــل والـــتـــعـــذيـــب الـــعـــشـــرات بــــل الـــمـــئـــات مــــن الــعــلــمــاء  ٣٠ـ طـ

والمجتهدين ور�ــمــا أبــرزهــم ايـــة الــلــھ العظم� الــســيــد محمد باقر 

الــصــدر وابــن عمھ ايــة اللھ العظم� السيد محمد صــادق الصدر 

والعشرات من المجتهدين اآلخــريــن والمئات من العلماء واآلالف 

من الطلبة وعشرات بل مئات اآلالف من مقلدي ال�وزة من أبناء 

المجتمع العرا�ي.

٣١ـ يراجع �هذا الخصوص ( حامد الخفاف، النصوص الصادرة 

عن سماحة السيد السيستاني في المسألة العراقية، دار المؤرخ 

الــعــر�ــي، بــ�ــ�وت، لــبــنــان، ٢٠٠٧) وفــيــھ مجمل الــبــيــانــات الــصــادرة 

خالل هذه الف��ة.

٣٢ـ لقد لعب المجلس اإلســالمــي األعــ�ــى دورا فــي هــذا االتــجــاه من 

خالل قيادتھ لقوى المعارضة الشيعية في مؤتمرات المعارضة في 

الف��ة السابقة لالحتالل.

٣٣ـ ع�ى الرغم من ان هكذا فتاوى صــدرت من �خصيات دي�ية 

حـــوزويـــة لــكــ�ــهــا بــ�ــ�ــم مــتــوســط ولــيــســت مـــراجـــع ديــ�ــيــة كــبــ�ــ�ة من 

أمــثــال السيد الــبــغــدادي المقيم فــي ســوريــا حاليا والسيد مقتدى 

الصدر وغ��هم.

٣٤ـ يراجع �هذا الخصوص مجموعة الفتاوى الصادرة من مكتب 

الــســيــد الــســيــســتــانــي والـــمـــوجـــودة فــي ( حــامــد الــخــفــاف، الــنــصــوص 

الصادرة عن سماحة السيد السيستاني في المسألة العراقية، دار 

المؤرخ العر�ي، ب��وت، لبنان، ٢٠٠٧) اذكانت كل الفتاوى تصب 

�هذا االتجاه.

٣٥ـ يراجع �هذا الخصوص مجموعة الفتاوى الصادرة من مكتب 

الــســيــد الــســيــســتــانــي والـــمـــوجـــودة فــي ( حــامــد الــخــفــاف، الــنــصــوص 

الصادرة عن سماحة السيد السيستاني في المسألة العراقية، دار 

المؤرخ العر�ي، ب��وت، لبنان، ٢٠٠٧)

٣٦ـ حــصــل هـــذا الــمــوقــف مــع مــديــر مــكــتــب الــســيــد الــســيــســتــانــي في 

محافظة ميسان الــذي ر�� نفسھ مع احد الكتل ال��لمانية فتم 

عزلھ عن إدارة مكتب السيد لمحافظة ميسان.

٣٧ـ المراجع الخمس الكبار هم كل من ( ايــة اللھ العظم� السيد 

ع�ي ال�سي�ي السيستاني، اية اللھ الشيخ إ��اق الفياض، اية 

اللھ السيد محمد سعيد ال�كيم، اية اللھ الشيخ بش�� النجفي، 

اية اللھ الشيخ محمد اليعقو�ي)

٣٨ـ أ.د.خليل ابراهيم رسول تخصص علم النفس و أ.د. مازن بش�� 

تخصص علم االجتماع و أ.ده. ثناء محمد صال� تخصص علمم 

االجتماع و ا.د.ســـالم العبادي تخصص علم االجتماع و ا.د.ســنــاء 

مجول تخصص علم النفس

٣٩ـ وكما مر بنا سابقا في مقياس االتجاه الك�ي في كيفية التقسيم
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سنتناول في هذه الورقة صورة الحشد الشعبي في الواقع 
السيا�سي العراقي، والواقع االقليمي والدولي من جانب 

والمعطيات التي تحققت للحشد الشعبي على االرض من 
جهة اخرى، ومن خالل هذه المقاربة بين الصورة والواقع، 

نضع خالصات مؤدية الى دور معززللوحدة الوطنيةالعراقية 
فيما لو تطابقت الصورة والواقع، وبالنتيجة تكون هنالك 

مخرجات معززة للفكر السيا�سي المعتدل في العراق.

دور الحشد الشعبي
في تعزيز الوحدة الوطنية العراقية
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كلية العلوم السياسية - جامعة بغداد

د. احمد عدنان عزيز

المحور االول: ظروف نشأة الحشد الشعبي
لـــقـــد تــشــ�ــل الـــ�ـــشـــد الـــشـــعـــ�ـــي ضـــمـــن اطــــــار الـــمـــقـــاومـــة الـــوطـــنـــيـــة، 

كــاســتــحــقــاق مـــشـــروع تــعــلــق بـــالـــدفـــاع عـــن الــنــفــس والـــ�ـــفـــاظ ع�ى 

سيادة الدولة التي انتهكت باالعتداء ع�ى مدينة سامراء المقدسة 

واالستيالء علىمحافظة الموصل من قبل تنظيم داعشاالرها�ي، 

بمع�� ان المقاومة من قبل ال�شد الشع�ي كانت نتيجة لردة فعل 

لــلــدفــاع عــن النفس واالرض والــعــرض والــمــقــدســات، ودفــاعــا عن 

التجر�ة السياسيىة العراقية وتحوال�ها بعد ٢٠٠٣.

بــنــيــت مــؤســســة الــ�ــشــد الــشــعــ�ــي بـــنـــاًء عــ�ــى شــرعــيــة ومــشــروعــيــة، 

شــرعــيــة ديــ�ــيــةفــقــهــيــة،ومــشــروعــيــة قــانــونــيــة بــ�ــســقــهــا الــــدولــــي. من 
الــنــاحــيــة الفقهية( الــشــرعــيــة)تــاســس الــ�ــشــد الشع�ي وفـــق فتوى 

المرجعية الدي�ية فــي النجف االشـــرف المتمثلة بسماحة السيد 

ع�ى السيستاني ( دام ظــلــھ)، والــتــي وحـــدت ابــنــاء الشعب العرا�ي 

ووحدت فصائل المقاومة االسالمية التي كانت متشظية نوعا ما، 

لمواجهة تنظيم داعش االرها�ي.

اما من ناحية المشروعية القانونية، فقد نصت المادة (٥١) من 

ميثاق االمم المتحدة: ان للدول فرادى وجماعات حقا طبيعيا في 

الــدفــاع عــن نفسها اذا ماتعرضت لــعــدوان مس��، وهـــذا يتطابق 

مـــع مـــ�ـــ�رات نـــشـــأة الــ�ــشــد الــشــعــ�ــي والـــتـــي ايـــضـــا تــمــ�ــ�ت بــصــفــات 

التنظيم والقيادةالمسؤولة،وتطبيق قوان�ن وقواعد ال�ر�وحمل 

السالح بصورة بارزة،وهذه اش��اطات الدول الغر�يةع�ى حركات 

المقاومة.

ــا فـــتـــوى الــمــرجــعــيــة الــديــ�ــيــة الـــتـــي اعـــطـــت زخـــمـــا شــعــبــيــا واســعــا  امــ

ل��شد الــشــعــ�ــي تــحــت عــنــوان الـــدفـــاع او الــ�ــهــاد الــكــفــا�ــي، فأ�ها 

ضمنت وجود رغبة لدى قطاع عريض من ابناء الشعب لمواجهة 

تنظيم داعش االرها�ي.

هــنــا تــطــابــقــت الــشــرعــيــة والـــمـــشـــروعـــيـــة فـــي ظـــــروف نـــشـــأة الــ�ــشــد 

ــــعـــــززات  ــــن اهـــــــم مـ ــيــــة والــــمــــشــــروعــــيــــة مــ ــ�ــــي، وهـــــــــذه الــــشــــرعــ الــــشــــعــ

الـــــوحـــــدةالـــــوطـــــنـــــيـــــة، الـــــتـــــي تـــكـــتـــمـــل وتــــتــــ�ــــ� اكـــــ�ـــــ� فــــيــــمــــا لــــــو ـكـــان 

الخطابوالموقف السيا��ي لــالطــراف السياسية داعما ومعضدا 

لهذه الشرعية والمشروعية.

المحور الثاني: المؤشرات الوطنية للحشد الشعبي
حــقــق الــ�ــشــد الــشــعــبــيــمــؤشــرات مــهــمــة عــ�ــى صــعــيــد تــعــزيــز الــفــكــر 

الــســيــا��ــي الــعــرا�ــي الــمــعــتــدل، نــتــيــجــة االســتــجــابــة الــســر�ــعــة البــنــاء 

ــا�ـــــي، وتــجــســدت  ــ الــ�ــشــد الــشــعــ�ــي لــمــواجــهــة تــنــظــيــم داعـــــش االرهـ

الم�اسب حول ماي�ي:

١ـ ان ابــنــاء الــ�ــشــد الــشــعــ�ــي، هــبــوا ضــد داعــــش مــن مــنــاطــق امنة 

ومحافظات مستقرة، للدفاع عن مناطق ومحافظات سقطت بيد 

داعـــش بعيدة جغرافيا ومختلفة اجتماعيا معهم، مــع ذلــك كان 

مستوى االستجابة كب�� وسر�ع جدا، وقدمت الت��يات والدماء 

والــوقــت،، هذه المقار�ة تع�� عن تالحم وط�ي مهم البناء الشعب 

ــــن يــفــرق بي�هم  الــعــرا�ــي بــانــھ ال مــذهــب وال طــائــفــة وال قــومــيــة والديـ

وين�ي عاتق المسؤولية الوطنية.
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٢ـ ان مــتــطــو�ــي الــ�ــشــد الــشــعــ�ــي، انـــدمـــجـــوا مـــع ابـــنـــاء الــعــشــائــرفــي 

ان االنتصارات املتحققة 
واملتوقعة في األنبار وصالح 

الدين وديالى، أجهضت التهويل في رسم 
صورة تنظيم داعش، وفندت تقديم 

التنظيم كقوة خارقة غير قابلة للردع أو 
أن ردعها يتطلب سنوات طويلة وربما 
ال يتحقق إال بتدخل قوات أجنبية على 

األرض

المناطق التي احتلها داعش ومع اختالف الخلفيات االجتماعية، اال 

ان مستوى الت�سيق والتعاون ب�ن الطرف�ن مواجهة هذا التنظيم 

االرها�ي في مناطق االنبار وديالى وصالح الدين وحزامبغداد، وهذا 

�ع�� عــن تالحم اجتما�ي وط�ي مهم ومــعــزز للوحدة الوطنية التي 

البد ان �سلط الضوء عليها وت��يزها.

٣ـان ال�شد الشع�ي كفصائل مقاومة وافــراد متطوع�ن، تصدوا 

وصول قوات من الحشد الشعبي 
من جنوب العراق الى ا�حافظات 
الغربية والشمالية للمشاركة في 

تحريرها، ليعطي رسالة قوية تؤكد 
تالحم الشعب بسنته وشيعته وكرده 
وتركمانه وبقية املكونات في مواجهة 

تنظيم داعش اإلرهابي

لالرهاب ضمن اطــار الدولة، بمع�� ان ال�شد دخل ضمن نطاق 

الــمــأســســة، مـــع الـــدولـــة االتـــحـــاديـــة ونــســق عــمــلــھ بــشــ�ــل متصاعد 

مــع الـــقـــوات االمــنــيــة الــعــراقــيــةمــيــدانــيــا وعــســكــريــا، والـــ�ـــ�م بــقــواعــد 

وقوان�ن الــ�ــرب، وتمتع بدرجة عالية من االنضباط، مما اعطاه 

ــــ�ام الــقــانــونــي،كــمــا اتــجــهــت الـــدولـــة الــــى فتح  ــ� صــفــة الــتــنــظــيــم وااللــ

بــــاب الــتــطــوع لــ�ــمــيــع ابـــنـــاء الــشــعــب الـــعـــرا�ـــي فـــي مــؤســســة الــ�ــشــد 

الشع�ي، كما �عمل ال�شد الشع�ي بصياغة هوية هذه المؤسسة 

وهي�ليتها بش�ل منظم، وتــم تب�ي خــطــاب اعــالمــي وا�ـــ� معتدل 

حــقــيــقــي يــبــ�ــن الــمــهــمــات والـــواجـــبـــات واالنــــجــــازات، وتــأســســاالعــالم 

ال�ر�ي وهيئة الناطق�ن باسم ال�شد الشع�ي رسميا، وتــم منح 

متطو�ي ال�شد الشع�ي هويات تعريفية، ور�ط برئاسة الوزراء، 

وهــذا منجز مهمودليل قاطع ع�ى شفافية ال�شد ووطنية نواياه 

وتوجهاتھ،وايضا رد صادق ع�ى اال�هامات التي توجھ لھ بانھ ليس 

قـــوات نظامية او خــارجــة عــن الــقــانــون، اذ تــوفــر عنصر الطوعية 

واالســتــجــابــة والتنظيم والــعــمــل بش�ل مش��ك تحت اطـــار الــدولــة 

تعد مؤشرات ايجابية وم�اسب تجعل من نوايا واقع هذا التشكيل 

بانھ تشكيل وط�ي يحتاج الى االسناد واالعتدال فيتقييمھ.

٤ـان ال�شد الشع�ي واستجابتھ للشرعية والمشروعية، لم تكن 

ع�ى اساس م�اسب او مصال� ذاتية او ل��صول ع�ى نفوذ سيا��ي 

او مالي، فهو يملك كل ذلك، لكن كانت االستجابة عقائدية ووطنية 

وواقعية، فع�ى الرغم من عدم منحهم مستحقات مالية او تأط�� 
قانوني يضمن حقوقهم ل�د االن، اال ان ذلك لم يؤثر ع�ى مستوى 

انــدفــاعــهــم فــي مــواصــلــة قــتــال داعـــش، ولــم يــ�ــ�اجــعــوا، وهـــذا مؤشر 

وط�ي مهم �عزز اعتدال ن�� ال�شد الشع�ي وفلسفة وجوده، بانھ 

ليست لهاي مطامع او م�اسب، سياسية او مالية.

٥ـاستتباعا لما ذكرتھ اعــاله، فأن قبول مرجعيات وابناء ال�شد 

الــشــعــبــيــاالنــتــظــام ضــمــن تــشــكــيــالت الــ�ــرس الــوطــ�ــي فــيــمــا لــو شــرع 

الــقــانــون، بــل سي�ون نــواتــھ االولــــى، مــصــداق علىوطنية مؤسسة 

الــ�ــشــد الــشــعــ�ــي، مــن خـــالل الــ�ــ�امــهــم بــالــنــظــام والــقــانــون واحــ�ــ�ام 

هــيــبــة الــــدولــــة، وانـــدمـــاجـــهـــم مـــع ابـــنـــاء الــعــشــائــر فـــي مــنــاطــق تــواجــد 

داعش ضمن تشكيالت ال�رس الوط�ي، وهذا �عطي زخما ودافعا 

لتعزيز الوحدة الوطنية.

المحور الثالث: صورة الحشد الشعبي في الواقع السيا�سي 
العراقي والدولي

مــن الــمــؤســف الــقــول ان صـــورة الــ�ــشــد الشع�ي تــعــرضــت للكث�� 

مـــن الـــتـــحـــديـــات الـــتـــي ارادت الــنــيــل مــنــھ ومــــن وجــــــوده ومــنــجــزاتــھ، 

خـــاصـــة عــ�ــى صــعــيــدالــقــوى والــ�ــخــصــيــات الــســيــاســيــة الــعــراقــيــة، 

اضــافــة الـــى تــعــرضــھ الـــى اســقــاطــات وا�ــهــامــات اقليمية ودولــيــة غ�� 

حقيقية، جـــاءت نتيجة االنـــجـــازات الــتــي حققت مــن قبل ال�شد 

الشع�ي، والتي تتعارض مع المشار�ع والمصال� التي عولت عليها 

هذه الــدول من دخول داعش للعراق. مع ذلك وقفت �خصيات 

وقوى سياسية وعشائريةمهمة الى جانب ال�شد الشع�ي ودعمھ، 

وصلت الــى مناشدات والتماس لــدخــول او بقاء ال�شدفي مناطق 

وجود داعش في االنبار وصالح الدين وشمال بغداد، وثمن دورهم 

فــي تــحــريــر الــكــثــ�ــ� مــن الــمــنــاطــق مــن داعــــش، كــمــا ثــمــنــت المرجعية 

الــديــ�ــيــة فــي الــنــجــف االشـــرفـــدورهـــم وجــهــادهــم، وطــالــبــت بمنحهم 
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حــقــوقــهــم وعـــــدم مـــحـــار�ـــة وجــــودهــــم ودورهـــــــم وتــ�ــخــيــم االخـــطـــاء 

ضدهم.

ضرب الحشد الشعبييعني ضرب 
خط املرجعية في العراق وضرب 
املرجعية يعني إنهاء دور صمام 

 
ً
االمان في هذا البلد تمهيدا

لتقسيمه.

الفردية التي تمارس بأسهمموتوظيفها 

ع�ى الصعيد االقليمي والدولي ايضا كانت هنالك مواقف شوهت 

ــــذه الـــمـــواقـــف مـــوقـــف االمـــــــارات  صــــــورة الـــ�ـــشـــد الـــشـــعـــ�ـــي، مــــن هـ

الــعــر�ــيــة الــمــتــحــدة بــا�ــهــام فــصــائــل الــ�ــشــد الشع�ي بــا�ــهــا جماعات 
ــهـــام فــيــھ جــنــبــات ســيــاســيــة لــمــصــالــ� دول اخـــرى  ــــذا ا�ـ ارهـــابـــيـــة وهـ

كمحاولة لتفكيك مشروعية المقاومة الوطنية ل��شد الشع�ي 

وتمييع زخم االنتصارات التي تحققت ع�ى يديھ.

اذ ان االرهــــاب �ستخدم الــقــوة والــعــنــف ضــد المدني�ن واالبــريــاء 

ــــل لـــهـــم فــــي مـــطـــالـــب الــــطــــرف االرهــــــا�ــــــي، فــــي حـــ�ـــن ان  الــــذيــــن ال دخــ

ــا�ــــي او  الــمــقــاومــة مــوجــهــة الــــى الــمــحــتــل او مــســتــخــدم الــفــعــل االرهــ

القوة والعنف ضد البلد واالبرياء.ومنناحية الهدف فأن االرهاب 

ــتـــي يــ�ــتــمــي الـــيـــهـــا �ــ�ــايــا  ــــع الــــدولــــة او الــمــجــمــوعــة الـ ــــى دفـ ــهـــدف الـ �ـ

االرهــــــــاب الـــــى الـــتـــجـــاوب مــــع مـــطـــالـــب ســيــاســيــة او اجـــتـــمـــاعـــيـــة، او 

تحقيقا الغـــراض واجــنــدات ومــؤثــرات خــارجــيــة، بخالف المقاومة 

الــتــي يــ�ــون هــدفــهــا الــوحــيــد اســـ�ـــ�داد حــريــة الــشــعــب والـــدفـــاع عن 

ارضھ وابناءه وثرواتھ وكرامتھ.كما ان المواثيق الدولية وقــرارات 

ال�معية العامة لالمم المتحدة، قد اع��فت بحق الشعوب التي 

تتعرض الستعمار او احتالل بالمقاومة، بل وفرت لهذه المقاومة 

الدعمواالسنادواالع��اف الدولي المناسب، اال ان المجتمع الدولي 

الــغــر�ــي خــاصــة يميل الــى تجاهل الــفــرق ب�ن المقاومة المشروعة 

واالرهاب المدان، ل�سابات سياسية.

من وجهة نظر شرعية، االسالميؤمن بحق االنسان بالمقاومة ضد 

كل من يحاول سلبھ حقوقھ او كرامتھ او ثروتھ او ارضھ وعرضھ، 

كـــون االســــالم يــحــارب الــظــلــم واالعـــتـــداء عــ�ــى االخـــريـــن، ولــهــذا فهو 

يقف موقف الرافض لالرهاببمختلف صوره واش�الھ.

لــهــذا يــقــف الــتــحــالــف الــدولــي المش�ل لــمــحــار�ــة تنظيم داعـــش في 

الـــعـــراق وســــوريــــا، مــوقــفــا ســلــبــيــا تـــجـــاه الــ�ــشــد الــشــعــ�ــي، ويــخــلــط 

ب�ن االرهـــاب والمقاومة، وحت� منظمات حقوق االنــســان والعفو 

الدولية تصف مايحصل بالعراق بان هنالك ارهابا يحارب ارهابا 

وهذه مفارقة غريبة.

ان اســــس الــمــقــاومــة مــنــطــبــقــة عــ�ــى دور الــ�ــشــدالــشــعــ�ــي بـــل تعد 

مقاومة وطنية، واي محاولة للنيل من شرعية ومشروعية ال�شد 

الــشــعــ�ــي، �ـــي مـــحـــاولـــة لــ�ــ�ــب بـــســـاط االنـــتـــصـــارات الـــتـــي حققت 

بمحار�ة داعش.

لكن بدأت الدول الغر�ية وفي مقدمتها الواليات المتحدة االمريكية، 

تع��ف بمشروعية ال�شدالشع�ي ودوره الوط�ي وال�هادي،فقد 

صــرح السف�� االمــريــ�ــي فــي الــعــراق ستيفن جــونــز، واشـــاد بــدورهــم 

ــبـــغـــدادي فـــي االنــــبــــار من  ووجــــودهــــم وخـــاصـــة بــعــد تــحــريــر نــاحــيــة الـ

قبلهم والقوات االمنية،ووجود اسناد جوي من التحالف الدولي، 
وهـــذا مــؤشــر مــهــم �ــعــزز مــوقــف الــ�ــشــد الــشــعــ�ــي، كــمــا انـــھ يحتوي 
معارضات الكتل السياسية الرافضة لــوجــوده، التي كانت تعول 

عــ�ــى الــمــوقــف الـــخـــار�ـــي بــضــرب وجــــــوده، ثـــم اســتــتــبــع ذلــــك تــعــزيــز 

جهود ال�شد الشعبيوتمكينھ وتخصيص مبلغ ٦٠ مليون دوالر لھ 

في مجلس الـــوزراء،واالن تم استقطاع ٣ ٪ من رواتــب كل موظفي 

الـــدولـــة الــعــراقــيــة لــدعــم الــ�ــشــد الــشــعــ�ــي،وهــذا مــؤشــر وطــ�ــي مهم 

لــدور ال�شد الشع�ي، كما انــھ مدعاة لتعزيز الخطاب السيا��ي 

الــمــعــتــدل فــي الــعــراق فيما لــو تــم تب�ي الــ�ــشــد الشع�ي واالعــ�ــ�اف 

بدوره ومشروعيتھ، لهذا اردت ان اقول ان دعم ال�شد الشع�ي 

واالع��اف بدوره، هو مدخل مهم لمواجهة الفكر المتطرف الذي 
�غذي االرهاب من جهة، وتضعيف لوجود داعش من جهة اخرى 

اذا ما اسند ودعم.

هــذه الــمــؤشــرات واالدوار والــمــواقــف الــتــي اداهـــا ال�شد الشع�ي، 

اذا ما تطابقت مع الــواقــع السيا��ي الداخ�ي واالقليمي والــدولــي، 

سي�ون ال�شد احــد مالمح الفكر والخطاب السيا��ي المعتدل 
فـــي الــــعــــراق، واحـــــد بــــوابــــات مـــواجـــهـــة الــفــكــر والـــخـــطـــاب الــتــكــفــ�ــ�ي 

والمتطرف فيھ.

خاتمةوتوصيات:
١ـ ضـــرب الــ�ــشــد الشعبييع�ي ضـــرب خــط الــمــرجــعــيــة فــي الــعــراق 

 
ً
وضرب المرجعية �ع�ي إ�هاء دور صمام االمان في هذا البلد تمهيدا

لتقسيمھ.

٢-ال بد من صقل وتطوير هــذه التجر�ة ال�هادية التطوعية التي 

ولــــدت بــعــد فــتــوى الــمــرجــعــيــة الــديــ�ــيــة فــي الــنــجــف والــتــي دعـــت كل 

 عن الوطن والكرامة.
ً
العراقي�ن الى ال�هاد الكفا�ي دفاعا

٣ــــان االنــتــصــارات المتحققة والــمــتــوقــعــةفــي األنـــبـــار وصـــالح الــديــن 

وديــالــى، أجهضت التهويل فــي رســم صـــورة تنظيم داعـــش، وفندت 
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تقديم التنظيم كقوة خارقة غ�� قابلة للردع أو أن ردعها يتطلب 

ــــوات أجــنــ�ــيــة ع�ى  ســـنـــوات طــويــلــة ور�ـــمـــا ال يــتــحــقــق إال بــتــدخــل قـ

األرض، وجـــــاءت هــــذه الـــتـــطـــورات لــتــقــدم رســـالـــة قـــويـــة للمجتمع 

الدولي بأن العراق بقواتھ وشعبھ قادر ع�ى دحر تنظيم «داعش» 

دون الــ�ــاجــة الــــى تـــدخـــل بــــري خـــار�ـــي،لـــقـــد أثــبــتــت قـــــوات الــ�ــشــد 

الشع�ي قدر�ها القتالية الكب��ة في ال�رب ضد داعشون��ت في 

هزيمتها بمعارك عديدة، األمــر الــذي أسقط وهم (القوة الخارقة) 

لتنظيمداعش.

ــــوات مــــن الـــ�ـــشـــد الـــشـــعـــ�ـــي مــــن جــــنــــوب الــــعــــراق  ــ ــــــول قـ ٤-أتــــــــى وصـ

في تحريرها،ليعطي  الغر�ية والشماليةللمشاركة  الىالمحافظات 
رســالــة قــويــة تــؤكــد تــالحــم الــشــعــب بسنتهوشيعتهوكرده وتركمانھ 

و�ــقــيــة الــمــ�ــونــاتــفــي مــواجــهــة تــنــظــيــم داعـــشـــاإلرهـــا�ـــي، ويــمــثــل نقلة 

نــوعــيــة فــي ســفــر االنــتــصــارات المتالحقة لــلــقــوات األمــنــيــة وال�شد 

الشع�ي ع�ى تنظيم داعشفي ديــالــى وصــالح الــديــن واألنــبــار و�ابل، 

هفي سهل نينوى.
َ
 عن انتصارات قوات البيشمرك

ً
فضال

٥ـــأن االجــواء المنتقدة ل��شد الشع�ي �هدف الــى وضعھ في خانة 

الــمــتــهــم ولــيــس الــمــنــتــصــر، عــ�ــ� خــلــق اجــــواء مــن الــ�ــقــد والطائفية 

و�التالي ابعاده عن تحرير والموصل، وابقاء الرهان بالمقابل ع�ى 

العامل الخارجيوليس الوط�ي في محار�ة داعش.
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االنتحاريون.. أو كالب النار..
المتوهمون بجنة لن يحصلوا عليها

بسم الله الرحمن الرحيم

َم اللُه ِإال ِبالَحّقِ فَس التي َحرَّ
َّ
 الن

ْ
وا

ُ
ل
ُ
قت

َ
َوال ت

صدق الله العظيم

تمهيد

مع تطور تكنولوجيا االتصاالت وتقارب المجتمعات وانفتاح 

الحضارات على بعضها في عصر مابعد العولمة برز الى سطح 

االحداث من جديد نوع من الحروب التي تداخلت بها الحداثة 

بالسلفية، التكنولوجيا بالتخلف، تحت عنوان االرهاب االسالمي 

او االرهاب الديني المتمثل في تنظيم القاعدة باجياله التي انتهت الى 

ظهور عصابات داعش.

اجساد بال عقول تتحول الى قنابل بشرية تقتل الناس دون رادع من فقهاء المذاهب االسالمية
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عباس عبود

وهــذه الـتـنظـيـمـات االرهــابــيــة تعتمد بالدرجة االســـاس ع�ى 
االنــتــحــاريــ�ــن او القنابل ال�شرية ســـواء الــذيــن �ستخدمون 

االحــزمــة الناسفة او الــذيــن �ستقلون الــســيــارات المف�خة 
االمـــر الـــذي عـــزز مــن خــطــورة وقـــوة هـــذه الــتــنــظــيــمــات، كــون 

العمليات االنــتــحــاريــة �ــي الــســالح االصــعــب الـــذي �ستطيع 

اخ��اق التحصينات، وتدم�� معنويات الناس، وزعزعة ثقة 

ال�نود بانفسهم.

ولم تكن العمليات االنتحارية باالمر ال�ديد ع�ى الصراعات 

وال�روب ال بل �ي امر تكرر في حضارات واماكن وصراعات 

مختلفة وورد لـــدى الــغــر�ــيــ�ــن قــبــل ان يــبــعــث لـــدى االرهــــاب 

ــهـــمـــا، لكن  الــمــتــاســلــم الــمــتــمــثــل بـــالـــقـــاعـــدة وداعــــــش واخـــوا�ـ

مايث�� الدهشة �ــي قـــدرة التنظيمات االرهــابــيــة ع�ى تجن�ن 

ــــداد هــائــلــة مـــن االنــتــحــاريــ�ــن بـــوقـــت قــيــا��ــي وتــمــكــ�ــهــا من  اعــ

غــســل ادمـــغـــة الـــشـــبـــاب الــمــســلــم دون اجــــــــراءات رادعــــــة او 

اس��اتيجيات ناجعة تمنع تفاقم هــذه ال�ارثة االجتماعية 

الــســيــاســيــة االمـــنـــيـــة الــعــالــمــيــة الـــتـــي بــالــتــاكــيــد نــمــت بــرعــايــة 

مخابرات عالمية واموال شرق اوسطية خليجية.

ــى مــــاهــــيــــة الـــعـــمـــلـــيـــات  ــ ــ ــــوف نــــتــــطــــرق الـ ــ ــــذه الــــــورقــــــة سـ ــ ــي هـ ــ ــ وفـ

االنتحارية وكيفية تجنيد االنتحاري�ن واالســس التي ترتكز 

عليها التنظيمات االرهــابــيــة فــي تنفيذ هــذه العمليات لت��ير 

جرائمها وموقف رجال الدين المسلم�ن من هذه العمليات.

جنود الشيطان
تاريخ العمليات االنتحارية

المتتبع في تاريخ العمليات االنتحارية يجد أن أول من سلك 

طريق العمليات االنتحارية في القرن العشرين هم الطيارين 

الياباني�ن خــالل ال�رب العالمية الثانية، ح�ن فجر هؤالء 

أنــفــســهــم بـــاألســـطـــول األمـــ�ـــ�ـكــي بــعــد أن اصـــطـــدمـــوا بالسفن 

األم��كية، في ب��ل هابر وقد عرفت هذه العملية بـ ‹›عملية 

الــ�ــامــيــ�ــاز الـــيـــابـــانـــيـــة››، وأوقــــعــــت ٤٩٠٠ قــتــيــل فـــي صــفــوف 

الــبــحــريــة األمــ�ــ�كــيــة، وإغــــــراق ٣٤ ســفــيــنــة أمــ�ــ�كــيــة وإلــ�ــاق 

الضرر ب ٣٦٨ أخرى(١).

ــا في 
ً
ثــم تــوالــت العمليات االنــتــحــاريــة وأصــبــحــت ســالحــا فــتــاك

ال�روب وفي حــروب العصابات، وفي خالل حرب فييتنام، 

استخدم االنتحاريون الفييتناميون الدراجات البخارية أو 

سيارات ال�يب باتجاه الهدف، قبل أن ي�سفوا المتفجرات 

الـــمـــر�ـــوطـــة عــ�ــى أجـــســـادهـــم، وأقــــعــــوا الـــمـــئـــات مـــن الـــقـــوات 

األمريكية قت�ى بس�ب تلك التفج��ات.

وفـــي الــصــراع الــعــر�ــي االســرائــيــ�ــي اســتــخــدمــت حــركــة حماس 

الفلسطي�ية القنابل ال�شرية ضد االحتالل اإلسرائي�ي منذ 

عام ١٩٩٤ بعد مجزرة ال�رم اإلبراهيمي التي ارتك�ها جيش 

االحــتــالل ضــد المصل�ن فــي الم��د األقـــ��ـــ�، ومـــن قبلها 

منظمة التحرير الفلسطي�ية.

و�ــفــضــل مـــديـــر الــــس آي ايــــھ الــســابــق ويــلــيــام كــيــ��ــي وجــهــاز 

االســتــخــبــارات الــبــاكــســتــانــي ISI انــتــشــرت قــنــابــل الــســيــارات 
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المف�خة فــي انــحــاء الــعــالــم لتدخل فــي الــصــراعــات االثي�ية 

والطائفية والقومية التي سادت العالم في عصر العولمة(٢).

ــــدة عـــ�ـــى رأســــهــــا تــنــظــيــم الـــقـــاعـــدة  ثــــم انـــتـــشـــرت مــنــظــمــات عـ

بقيادة أسامة بن الدن ونائبھ أيمن الظواهري التفج��ات 

االنـــتـــحـــاريـــة ضـــد الــــواليــــات الــمــتــحــدة األمــريــكــيــة وقــواعــدهــا 

المختلفة، وـكــان مــن بــ�ــن هـــذه الــتــفــجــ�ــ�ات تفج�� ســفــاراتــي 

الواليات المتحدة في ن��و�ي ودار السالم، وتفج�� المدمرة 

كـــول، قــبــل وقـــوع حــادثــة ١١ ايــلــول فــي نــيــويــورك وواشــنــطــن 

ــتــــجــــارة فــي  ــــرات تــــم اخـــتـــطـــافـــهـــا بـــ�ـــ��ـــي الــ ــائـ ــ ــــام طـ ــــطـ حـــيـــث ارتـ

نيويورك و�ي ال�ادثة الفريدة من نوعها التي هزت العالم 

باسره(٣).

تعريف العمليات االنتحارية
االنــتــحــار فــي الــلــغــة هــو قــتــل الــنــفــس، ومــنــھ انــتــحــر الــرجــل اي 
نــحــر نــفــســھ وفـــي الـــشـــرع لـــم �ستعملھ الــفــقــهــاء �ــهــذا اللفظ 
وانما ع��وا عنھ بقتل االنسان نفسھ، وفي القانون هو زهق 
الروح عن سابق تصور وتصميم يقدم عليھ المنتحر نفسھ 
السباب غالبا مات�ون مجهولة اال ان معظمها مرتبط بحالة 
نفسية ناتجة عن وضع يا�س او تعيس �عانيھ المنتحر(٤).

اساليب تجنيد االنتحاريين
عــادة ما يتم العمل ع�ى تجنيد االنتحاري�ن بصورة خاصة 

من ب�ن الشباب الذين ت��اوح أعمارهم ما ب�ن ١٦ و٢٢ سنة، 

 
ً
وهو العمر الــذي يتصف بال�ماس وال��وع للثورة وأحيانا

االنــــدفــــاع مـــن دون و�ــــي، وعـــــادة مـــا يــجــري تــحــريــف تعاليم 

الــديــن اإلســالمــي والــكــالم عــن الــطــريــق الـــى الــ�ــنــة مــن خــالل 

 في 
ً
الفكر الــ�ــهــادي، وأن االنــتــحــاري الشهيد سي�ون مقيما

اآلخــرة في جنة الرضوان ب�ن حور الع�ن، وسيتاح لھ تناول 

الغداء مع الن�ي محمد وغ��ها من االف�ار (ص) (٥).

كــمــا ان عــلــمــاء الــســلــفــيــة الــ�ــهــاديــة يـــصـــورون االنـــتـــحـــار من 

الواجبات الشرعية التي تنقذ االمة من واقعها المزري ومن 

اهم اساليب تجنيد االنتحاري�ن ماياتي:

١. تستخدم التنظيمات االرهابية اساليب متطورة لغسيل 

المخ ترتكز ع�ى اداوات دي�ية وطائفية.

٢. العمل ع�ى الدوافع الالشعورية لالنتحاري�ن، واستغالل 

حاجات اقتصادية واجتماعية وسياسية.

٣. اخــتــيــار الــشــبــاب وعــزلــهــم لــفــ�ــ�ات طــويــلــة وتــدريــ�ــهــم ع�ى 
 متطرفة وتغذية 

ً
ريــاضــات جسدية عنيفة وتلقي�هم أفــ�ــارا

رغبتهم بالموت ع�� خداعهم وا�هامهم بالفوز با�هار العسل 

والخمر وال�ور الع�ن في ال�نة.

٤. ال��ك�� ع�ى الغريزة ال��سية في مخاطبة االنتحاري�ن لما 

لها من مفعول ��ري ع�ى هؤالء الشباب اليافع�ن، والذين 

�عانون من الكبت ال����ي في مجتمعا�هم في أغلب األوقات.

ــــدام مــــا�ــــعــــرف بــــجــــهــــاد الــــنــــ�ــــاح وهـــــــو يــــقــــوم عــ�ــى  ــــخـ ــتـ ــ ٥. اسـ

تخصيص فتيات لممارسة البغاء مع المجاهدين واضفاء 

سمة شرعية ع�ى هــذه العملية كما حــدث فــي ســوريــة ع�ى 

نطاق واسع.

ــــع مــــن خـــــالل الـــمـــواقـــع  ٦. اســـتـــخـــدام االنـــ�ـــ�نـــت بــشــ�ــل واســ

ــــي وال  ــا�ــ ــ ــتــــحــــاري واإلرهــ االلـــكـــ�ـــ�ونـــيـــة الـــتـــي تــــــروج لــلــفــكــر االنــ

يــقــتــصــر األمــــر عــ�ــى الـــمـــدونـــات والـــمـــواقـــع الــخــاصــة، بـــل يــ�ــ�ز 

عــمــل اإلرهــابــيــ�ــن عــ�ــى صــفــحــات الـــتـــواصـــل االجــتــمــا�ــي ع�ى 

الفيسبوك وتوي�� واليوتيوب، حيث �ستغلون جميع هذه 

الصفحات إلظهار «حسنات» التفج�� االنتحاري وم��راتھ 

و»عـــــوائـــــده» الـــتـــي ال تـــقـــدر بــثــمــن عــ�ــى كـــل «مـــســـلـــم» حسب 

ادعا�هم.

٧. الــتــالعــب بــوضــع جثة القتيل فــي بعض الــصــور ع�ى نحو 

 أو في بعض ال�االت، كأنھ يؤشر 
ً
 أو مالئكيا

ً
يبدو معھ مبتسما

إلــــى الــســمــاء ويــــرى مـــا يــفــرحــھ الســــتــــدراج الــشــبــاب الــمــنــدفــع 

للفوز �هذه (ال�ائزة الك��ى).

٨. استخدام عقاق�� نفسية لدى إعداد االنتحاري�ن، أو حت� 

إعطا�هم مخدرات لينتشوا ويقدموا ع�ى تفج�� أنفسهم من 

دون تردد أو ارتباك.

٩. الــتــخــ�ــي عــن األغـــذيـــة الــغــنــيــة بــالــ�ــ�وتــيــنــات لــشــهــور عــدة، 

ويقتصر غذاؤهم ع�ى بعض األطعمة وم�ها الخ�� وال�وز ما 

يتس�ب بإضعاف ال�سم.

١٠.عــشــيــة تنفيذ الــعــمــل اإلرهـــا�ـــي يــمــر االنــتــحــاري بطقوس 

 
ً
الـــطـــهـــارة مـــن اعــتــ�ــاف وصــــالة مــتــواصــلــة واالغـــتـــســـال كــامــال

وامــتــنــاع تـــام عـــن الــطــعــام، بــعــد ذلـــك تــبــدأ لـــدى االنــتــحــاري 

الــمــجــنــد الــهــلــوســات و«الـــــــرؤى» و»األحــــاديــــث» مـــع األقـــر�ـــاء 

الذين ينادونھ إلى االنضمام إليهم في ال�نة ع�� «االستشهاد»، 

وهــــو أمــــر بــديــ�ــي بــســ�ــب مـــا يــمــر بـــھ مـــن تــحــضــ�ــ�ات نفسية 

وسي�ولوجية.

لماذا يتحول الشباب الى انتحاريين
ح�ن نتأمل الخط العام للبحث العلمي الذي يدرس الظاهرة 

االجــتــمــاعــيــة لــلــتــفــجــ�ــ�ات االنـــتـــحـــاريـــة، نـــالحـــظ انــــھ يــتــأر�ــ� 
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بــ�ــن مــنــظــوريــن رئــيــســيــ�ــن، الــمــنــظــور الــنــفــ��ــي الــســيــ�ــولــو�ــي 

والـــمـــنـــظـــور االجـــتـــمـــا�ـــي الـــســـوســـيـــولـــو�ـــي، وغـــالـــبـــا مـــا �سم� 

الــمــ�ــهــاج الــســيــ�ــولــو�ــي «االســتــشــهــادي» بــالــ�ــالــة المرضية، 

فيصفھ بأنھ عقل متازم او مهتاج يتعرض لمزيد من غسيل 

الدماغ عن طريق التلق�ن األصولي(٦).
١. االنتحاريون يريدون الموت ألسباب ذاتية، وهم �ش��كون 

مــــع مــقــ�ــ�فــي الــــ�ــــرائــــم االنـــتـــحـــاريـــة الــــعــــاديــــة فــــي الـــعـــديـــد مــن 

الصفات والديناميكيات النفسية (كال��جسية، واإلحباط، 

والعدوان، والسلبية، واالغ��اب) (٧).

٢. اث�ت كث�� من الباحث�ن ان الملف ال�خ��ي للمهاجم�ن 

االنتحاري�ن يظهر أ�هم عادة ما ي�ونون شبانا غ�� متعلم�ن، 

وغــ�ــ� مــ�ــ�وجــ�ــن، ومــنــعــزلــ�ــن عــن محيطهم االجــتــمــا�ــي، كما 

ــانـــون مــــن مـــشـــاكـــل نــفــســيــة مـــثـــل جـــنـــون الــعــظــمــة  ــهــــم �ـــعـ وا�ــ

واالكتئاب.

٣. كــمــا يــحــدد الــبــاحــث مـــارك ســيــغــمــان( ٢٠٠٨) مــزيــجــا من 

الــــعــــوامــــل يــــــؤدي إلـــــى مـــاوصـــفـــھ بـــالـــتـــطـــرف الــعــنــيــف بــقــصــد 

تحقيق أغراض سياسية، ويضع أر�عة عوامل غ�� متتابعة 

ــيـــة، و�ــــي:  ــاعـ ــمـ ــتـ ولـــيـــســـت مــــراحــــل فــــي عــمــلــيــة الــتــ�ــشــئــة االجـ

الشعور بالغضب األخــال�ــي، وامــتــالك رؤيــة خاصة للعالم، 

وصدى التجارب ال�خصية، والتعبئة من خالل الشب�ات 

المتطرفة.

 عــ�ــى بــعــض مــواضــيــع 
ً
٤. االســـبـــاب االجــتــمــاعــيــة تـــركـــز أيـــضـــا

ــــن بـــ�ـــن هـــذه  ــي يــقــدســهــا الــمــجــتــمــع ومـ ــتـ اإليــــثــــار الــرئــيــســيــة الـ

المواضيع ال�هاد، والشهادة، و مفهوم األمة، واإلخاء.

اثار العمليات االنتحارية
اوال: اآلثار المباشرة

١ـ موت منفذ العملية:
من المتعارف عليھ أن العمليات التي توصف باالستشهادية 

أو االنتحارية في عصرنا ال�اضر والتي تسم� في الغرب أحيانا 

ً بالقنابل ال�شرية أو الــقــتــال بــالــمــوت �ــي تلك الــتــي يتحقق 

فيها موت منفذها بفعلھ و�سالحھ.

٢ـ قتل الغ��:

ــــار الــمــبــاشــرة لــلــعــمــلــيــات االســتــشــهــاديــة  مـــن أهـــم وأخـــطـــر اآلثـ

واالنــتــحــاريــة قــتــل الــمــتــواجــديــن بــمــوقــع الــعــمــلــيــة أو إحـــداث 

إصـــابـــات بــالــغــة �ــهــم، وذلــــك بــحــكــم اســتــخــدام الــمــتــفــجــرات 

 ما ي�ون هذا األثر هدفا متعمد.
ً
فيها، وغالبا

٣ـ تدم�� الممتل�ات والم�شآت العامة والخاصة:

يــحــرص منفذو هــذه العمليات ع�ى حمل أقــ��ــ� كمية من 

المتفجرات إلحــداث اك�� قدر ممكن من التدم�� في منطقة 

العملية التفج��ية، وال شك أن ��م الدمار والخراب الذي 

تحدثھ هذه العمليات يختلف من عملية ألخرى بحسب قوة 

و��م الذخ��ة المتفجرة الموجودة بحوزة الفاعل(٨).

اثار العمليات االنتحارية على المجتمع
١ـ إشعال الفتنة وإحداث الفرقة في بعض المجتمعات.

٢ـ التس�ب فــي إحـــداث صــراعــات طائفية، أو حـــروب أهلية 

تؤدي إلى اإلخالل

بالدولة ور�ما تقود إلى تمزيقها إلى عدة دول.

٣ـ تــقــود العمليات التفج��ية الــتــي ترتكب بــاســم الــديــن إلى 

العزوف عنھ والخوف منھ

وتنف�� الناس من العلماء والدعاة.

٤ـ تـــؤدي الــعــمــلــيــات التخري�ية الــتــي تــرتــكــب مــن قــبــل بعض 

ال�ماعات اإلسالمية في تشويھ

ــــورة الـــديـــن اإلســــالمــــي، بـــل ا�ـــهـــا تــعــطــي فـــرصـــة ال تــعــوض  صـ

ــــداء اإلســــــــالم، ألـــصـــقـــوا مــــن خــاللــهــا�ــهــمــة اإلرهــــــــاب �ــهــذا  ــ ألعـ

الدين ال�نيف.

فتاوى شيطانية واجماع على التحريم
الفتاوى الشيطانية

يقول حامد بن عبد اللھ الع�ي احــد اهــم قــيــادات ومنظري 

الــســلــفــيــة الــ�ــهــاديــة فـــي الــ�ــويــت فـــي مــعــرض تــقــديــمــھ لكتاب 

االقـــــوال الــمــهــديــة الـــى الــعــمــلــيــات االســتــشــهــاديــة الــــذي كتبھ 
الـــســـلـــفـــي الـــبـــحـــريـــ�ـــي تــــركــــي بــــن مــــبــــارك الــبــنــعــ�ــي انـــــھ «يـــجـــوز 

للمسلم أن ي�يع نفسھ فــيــوردهــا مــورد الــمــوت المحقّق في 

ـا 
ّ
ظاهـر األمـــــر فـــداًء لــإلســالم وأهــلــھ»، كما يــقــول، «تب�ن جليـ

ة �ي الس�ب 
ّ
أن العملّيات اإلستشهادية بشروطها الشرعيـ

الرئيس في حفظ العناصر ال�هادية التي �ستهلكها اإلشتباك 

المتواصل، مــع جيش يفوق المجاهدين فــي الــعــّدة والعدد 

ـة فـي حروب المدن»(٩).
ّ
بأضعاف مضاعفـة، خاصـ

وحــــامــــد الـــعـــ�ـــي هــــو مــــن بـــ�ـــن عــــشــــرات الــمــنــظــريــن مــــن اتـــبـــاع 

ــــات تــبــح  ــــدونــ الـــســـلـــفـــيـــة الـــ�ـــهـــاديـــة الــــذيــــن وضــــعــــوا كـــتـــبـــا ومــ

العمليات االنتحارية التي �سمو�ها بالعمليات ال�هادية ومن 

ابرزهم

أبو ال�سن الفلسطي��، المفت� الشر�ى لتنظيم «القاعدة» 

و»ال�هاد» ببالد الرافدين، وأحد شرع�� تنظيم «القاعدة» 

ــــذى يــقــال عــنــھ أنـــھ الــعــقــل الــمــفــكــر، والــمــنــظــر الــشــر�ــى،  والـ
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ــــ�از، وقــــع مــعــظــمــهــا خــالل  ــ�ـ ــ وقـــائـــد جـــرائـــم قــتــل وخـــطـــف وابـ

ــســب إليھ 
ُ
الــســنــوات الــمــاضــيــة، لــكــن عــ�ــى مــا يــبــدو فـــإن مــا ن

حت� اآلن ال �ش�ل إال نسبة صغ��ة من خطورتھ ال�قيقية 

وتد�ي المواقع ال�هادية وم�ها موقع من�� التوحيد وال�هاد 

انھ متوفي(١٠).

ويــخــلــص الفلسطي�ي فــي كــتــابــھ الــ�ــشــرى الــمــهــديــة لمنفذى 

الــعــمــلــيــات االســتــشــهــاديــة أن الــتــســ�ــب والــمــبــاشــرة بال�سد 

فـــى صــفــوف الـــعـــدو وصـــفـــان صـــوريـــان لــ�ــقــيــقــة االنــغــمــاس، 

لذلك حسب الفلسطي�ي فان حكم العمليات االستشهادية 

بالتفخيخ والتلغيم مــشــروًعــا مــأذوًنــا فيھ ع�ى وجــھ الــّنــدب 

واالستحباب لمن أراد، أو ع�ى وجــھ الــ�ــواز واإلبــاحــة، بعد 

ــــى عــ�ــى الــثــانــيــة،  تــقــديــر الــمــصــالــ� والــمــفــاســد، وتــرجــيــح األولـ

و�اعتبار وجــود أم�� للعمل ال�هادى أوال ووجــود أم�� �عطى 

األوامر بذلك(١١).

ــلـــيـــات  ــهــــديــــة الــــــــى الـــعـــمـ ــمــ وكــــــذلــــــك يـــــاتـــــي كـــــتـــــاب االقـــــــــــــوال الــ

االســتــشــهــاديــة لــمــؤلــفــھ الــســلــفــي الــبــحــريــ�ــي تــرـكـي بـــن مــبــارك 

الــبــنــعــ�ــي او بـــو ســفــيــان الــســلــمــي وهــــو احــــد مــنــظــري داعـــش 

ــلـــھ، وهــو  واســـمـــھ الــ�ــقــيــقــي هـــو تـــرـكــي بـــن مـــبـــارك بـــن عــبــد الـ

مواليد ١٩٨٤.

ذكـــــر الــبــنــعــ�ــي فــــي كـــتـــابـــھ االقـــــــــوال الـــمـــهـــديـــة الـــــى الــعــمــلــيــات 

االستشهادية اك�� من صورة لهذه العمليات و�ي(١٢):

- الصورة األولى (االنغماس بااللتحام) بقصد الن�اية فيھ، 
ــن بــالــمــوت قتال بيد الــعــدو، او مقاصد اخــرى 

ّ
مــع غلبة الــظ

مــثــل، طــلــب الـــشـــهـــادة، الــنــ�ــايــة بــالــعــدو، تــحــصــيــل مص��ة 
را��ة

- الــصــورة الثانية (االنــغــمــاس بالتلغيم والتفخيخ) ويتفرع 

ع�ها ثالث صور، الن�اية مع اليق�ن بالموت بحزام ناسف، 

أو ســيــارة أو سفينة أو طــائــرة مف�خة، أو غ��ها مــن وسائل 

ــــع الــيــقــ�ــن  ــــة مـ ــــ�ـ ــنـــ�ـــايـــة الــــ�ــــديــــثــــة، بـــقـــصـــد مـــصـــ�ـــ�ـــة را�ـ الـ

بالموت، بقصد طلب الشهادة.

ــتـــي تـــدعـــم اطـــروحـــتـــھ وكـــذلـــك  ثــــم اورد االيـــــــات الـــقـــرانـــيـــة الـ

االحاديث المنقولة عن بن تيمية و��يح البخاري وغ��هم.

تحريف القرآن الكريم
اورد كبار منظري السلفية ال�هادية في رسائلهم وادبيا�هم 

ايات قرانية قالوا ا�ها تنص ع�ى وجوب العمليات االنتحارية 

ــــران الـــكـــريـــم يــامــرهــم  ــقـ ــ واوهـــــمـــــوا الـــشـــبـــاب الـــمـــنـــدفـــع ان الـ

ــــذه الــنــصــوص  ــــم هـ ــــن اهـ بــالــتــ�ــ�ــيــة بــانــفــســهــم انـــتـــحـــارا ومـ

القرانية التي وردت في كتاب تركي البنع�ي وكتاب ابو ال�سن 

الفلسطي�ي وسائر شيوخهم ومنظر�هم.

قولھ تعالى (إن اللھ اش��ى من المؤمن�ن أنفسهم وأموالهم 

بــأن لهم ال�نة يقاتلون في س�يل اللھ فيقتلون وُيقتلون..) 

اآليـــــة [الـــتـــو�ـــة ١١١]. حــيــث ذكــــر الــبــنــعــ�ــي عـــن ابــــن كــثــ�ــ� في 

تفس��ه أ�ها نزلت في كل مجاهد في س�يل اللھ.

٢. قولھ تعالى (ومن الناس من �شرى نفسھ ابتغاء مرضات 

اللھ واللھ رءوف بالعباد) [البقرة ٢٠٧] ويقول الدواعش ان 

ال��ابة ر��ي اللھ ع�هم أنزلوها ع�ى من حمل ع�ى العدو 

الكث�� لــوحــده وغــرر بنفسھ فــي ذلــك، كما ا�هم ينقلون عن 

عمر بن الخطاب وأبو أيوب األنصاري وأبو هريرة، كما رواه 

أبــو داود والــ�ــ�مــذي و���ھ ابــن حــبــان والــ�ــاكــم، [تفس�� 

القرط�ي ٣٦١/٢].

ــلـــھ الــــذيــــن �ــــشــــُروَن  ٣. قـــولـــھ تـــعـــالـــى: (فــلــيــقــاتــل فــــي ســ�ــيــل الـ

الــ�ــيــاة الــدنــيــا بـــاآلخـــرِة ومـــن يــقــاتــل فــي س�يل الــلــھ فُيقتل أو 

) [الــ�ــســاء ٧٤]، وينقل 
ً
 عــظــيــمــا

ً
�ــغــلــب فــســوف نــؤتــيــِھ أجـــــرا

تــركــي البنع�ي عــن الــشــيــخ عــبــد الــرحــمــن بــن نــاصــر السعدي 

في تفس�� قولھ تعالى (الذين �شرون ال�ياة الدنيا باآلخرة): 

 فيها».
ً
 ع�ها، باآلخرة رغبة

ً
«أي ي�يعون الدنيا رغبة

٤. قولھ تعالى: (وأعدوا لهم ما استطعتم من قوٍة ومن ر�اط 

الخيل ترهبون بھ عدو اللھ وعدوكم) [األنفال: ٦٠].

٥. قولھ تعالى: (قــل هــل تر�صون بنا إال إحــدى ال�س�ي�ن) 

[التو�ة: ٥٢](١٣).

تحريف السيرة النبوية
اوال: وفي حديث أ�ي سعيد الخدري ر��ي اللھ عنھ قال: قال 
رسول اللھ ص�ى اللھ عليھ وسلم: (الذين يلقون في الصف 

األول فال يلفتون وجوههم حت� يقتلوا، أولئك يتلبطون في 

الــغــرف الع�ى مــن ال�نة، وي��ك إليهم ر�ـــك، إن ر�ــك إذا 

�ــ�ــك إلــــى قــــوٍم فـــال حــســاب عــلــيــهــم). [رواه ابــــن أ�ــــي شيبة 

(٥٦٩/٤) والــطــ�ــ�انــي، وأبــو �ع�ى، وابــن الــمــبــارك فــي ال�هاد، 

وأبو نعيم في ال�لية، وغ��هم].

ثانيا: في ال�ديث ال��يح: (من قتل دون مالھ فهو شهيد، 

ومـــن قــتــل دون دمـــھ فــهــو شــهــيــد، ومـــن قــتــل دون ديــنــھ فهو 

شهيد، ومــن قتل دون أهلھ فهو شهيد) [أخــرجــھ أبــو داود، 

وال��مذي، وال�سا�ي، وأحمد].

ثالثا: عن عمرو بن ع�سة الُسلمي ر��ي اللھ عنھ قال: جاء 
رجل إلى رسول اللھ ص�ى اللھ عليھ وسلم فقال: أي ال�هاد 
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أفــضــل؟ قــال رســـول الــلــھ ص�ى الــلــھ عليھ وســلــم: (مــن ُعقر 

جواده وأريق دمھ) [رواه أحمد والبيهقي].

فتاوى تحريم العمليات االنتحارية

اوال: دار االفتاء المصرية
ــتـــحـــاريـــة  أكـــــــدت دار اإلفـــــتـــــاء الـــمـــصـــريـــة أن الـــعـــمـــلـــيـــات االنـ

والتفج��ات الت� تستهدف المدني�ن حرام شرًعا، وال عالقة 

لها باإلسالم من قريب أو من بعيد بل �ى الكبائر الت� توعد 

اللھ فاعلها بالعقاب، واعت��ت دار اإلفــتــاء فــى فتوى لها أن 

هذه العمليات االنتحارية والتفج��ات �ى سفك للدم وقتل 

نــفــوس االبــــريــــاء مـــن الــمــســلــمــ�ــن وغــ�ــ� الــمــســلــمــ�ــن الــتــ� حــرم 

اللھ تعالى قتلها إال بال�ق، وشددت الفتوى ع�ى أن الشرع 

قــد عظم دم اإلنــســان ورهـــب ترهيًبا شــديــًدا مــن إراقــتــھ أو 

المساس بھ بال حق فقال عز وجل «وال تقتلوا النفس الت� 

حرم اللھ إال بال�ق» االنعام ١٥١.

وجعل اللھ تعالى قتل النفس المسلمة أو غ�� المسلمة بغ�� 

 للناس جميعا فقال سبحانھ «من أجل ذلك كت�نا 
ً
حق قتال

ع�ى ب�� إســرائــيــل أنــھ مــن قتل نفسا بغ�� نفس أو فساد فى 

األرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن احياها فكأ�هما أحيا 

الناس جميعا» المائدة ٣٢.

وأشــارت دار اإلفتاء فى فتواها إلــى أنــھ إذا كــان ال يجوز أثناء 

الـــ�ـــرب الــفــعــلــيــة مـــع االعـــــــداء قــتــل الـــ�ـــســـاء غــ�ــ� الــمــقــاتــالت 

واالطــفــال والشيوخ ال��زة واألجـــراء الذين �عملون فى غ�� 

شئون القتال ففى غ��ها أولى قال تعالي: «وقاتلوا فى س�يل 

اللھ الذين يقاتلونكم وال تعتدوا إن اللھ ال يجب المعتدين» 

البقرة ١٩٠

والـــمـــراد بــالــذيــن يــقــاتــلــونــكــم، الـــذيـــن هـــم مــتــهــيــئــون لقتالكم 

مــن االعـــداء بمفهوم المخالفة ال تقاتلوا الشيوخ وال�ساء 

والص�يان، وأكدت الفتوى ع�ى أن الشرع أوجب المحافظة 

ع�ى خمسة أشياء اجمعت كل الملل ع�ى وجوب المحافظة 

عليها و�ــى األديــــان والــنــفــوس والــعــقــول واالعــــراض واألمـــوال 

و�ى ما تسم� بالمقاصد الشرعية الخمسة وهذه العمليات 

اإلرهـــابـــيـــة والـــتـــفـــجـــ�ـــ�ات قـــد اعـــتـــدت عــ�ــى مــقــصــدى حفظ 

النفوس وحفظ األموال.

ــتــــحــــارى الــــــذى يـــقـــوم بــعــمــلــيــة الــتــفــجــ�ــ�  أمـــــا بـــخـــصـــوص االنــ

فــشــددت دار اإلفــتــاء المصرية ع�ى أن الـــذى يقحم نفسھ 

فــى الــمــوت بتلغيم نفسھ أو نحو ذلــك فهو منتحر وداخـــل فى 

عموم قول الن�� ص�ى اللھ عليھ وآلھ وسلم «من قتل نفسھ 

ب��يء فى الدنيا عذب بھ يوم القيامة»(١٤).

ثانيا: فتوى علماء السعودية
١. فــتــوى الشيخ عبد الــعــزيــز بــن بـــاز، قــال الشيخ بــن بــاز في 

جوابھ عن ســؤال بشان شرعية العمليات االنتحارية ضد 

اليهود في فلسط�ن أن هذا ال ي��، ألنھ قتل للنفس، واللھ 

يقول: ((وال تقتلوا أنفسكم))، ويقول الن�ي -ص�ى اللھ عليھ 

وســـلـــم-: ((مــــن قــتــل نــفــســھ بــ��ــيء عـــذب بــھ يـــوم الــقــيــامــة))، 

�س�ى في هدايتهم، وإذا شــرع ال�هاد جاهد مع المسلم�ن، 

وإن قتل فال�مد لــلــھ، أمــا أنــھ يقتل نفسھ يحط اللغم في 

نفسھ حت� يقتل معهم! هذا غلط ال يجوز، أو يطعن نفسھ 

معهم! ولكن يجاهد حيث شــرع ال�هاد مع المسلم�ن، أما 

عمل أبناء فلسط�ن هذا غلط ما ي��، إنما الواجب عليهم 
الدعوة إلى اللھ، والتعليم، واإلرشــاد، والنصيحة، من دون 

هذا العمل)(١٥).

٢. الــشــيــخ عــبــد الــعــزيــز بــن عــبــد الــلــھ آل الــشــيــخ، مفتي عــام 

السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء أن ال�هاد في س�يل اللھ 

من أفضل األعمال وأجــل القر�ات ولكنھ وصف العمليات 

االنتحارية بأ�ها ال تستند ع�ى وجھ شر�ي وليست من أعمال 

ال�هاد اإلسالمي وقــال إن إثخان العدو وقتالھ مطلوب بل 
 لكن بالطرق التي ال تخالف الشرع وقال 

ً
ر�ما ي�ون متعينا

آل الشيخ في حــوار مع ��يفة الشرق األوســط السعودية 

التي تصدر في لندن إن قتل النفس ب�ن األعداء أو ما �سم� 

بالطرق االنتحارية فليس لها وجھ شر�ي وليست من ال�هاد 

في س�يل اللھ.

وقــال الشيخ عبد العزيز بن عبد اللھ إن هــذا قد ي�ون من 

قــتــل الــنــفــس خــطــف الـــطـــائـــرات وتـــعـــرض الــمــفــتــي لــمــوضــوع 

خطف الطائرات فقال إنھ ترو�ع لآلمن�ن وليس من الشرع 

 عن أن ي�ون من ال�هاد وأكــد الشيخ عبد العزيز بن 
ً
فضال

عبد اللھ أن خطف الطائرات أمر مخالف للشرع لما ي�شأ 

عنھ مــن تعد ع�ى الــ�ــرمــات ومــا �س�بھ مــن اإلخـــالل باألمن 

الــعــام، وقــد يــ�ــون فيھ تــرو�ــع للمسلم�ن فــي هــذه الــطــائــرات 

وهــذا أمــر محرم وأضـــاف أنــھ قــد ي�ون فيھ تعرض لمعاهد 

أو ذمي أو مستأمن، وهذا أمر محرم لوجود العهد بينھ و��ن 

المسلم�ن أو عقد الذمة أو األمانة(١٦).

ــــددت هــيــئــة كــبــار  ٣. هــيــئــة كـــبـــار الـــعـــلـــمـــاء فــــي الـــســـعـــوديـــة، نــ
الــعــلــمــاء و�ـــي الــ�ــهــة الــوحــيــدة الــمــنــوط �ــهــا إصــــدار الــفــتــاوى 
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فـــي الــســعــوديــة «بــــاإلرهــــاب» ووصــفــتــھ بــأنــھ «جــريــمــة نــكــراء» 
وفقا للشر�عة اإلسالمية كما قالت إن مرتكبيھ �ستحقون 

عقو�ات رادعة، واعت�� بيان هيئة كبار العلماء أن «التطرف 

واإلرهاب الذي يفسد في األرض و�هلك ال�رث وال�سل ليس 

من اإلسالم في ��يء»، كما اعت�� أن «اإلرهاب �عرض مصال� 

األمـــة ألعــظــم األخــطــار ومـــن زعـــم أنـــھ مــن الــ�ــهــاد فــهــو جاهل 

ضــــال، فــلــيــس مــن الــ�ــهــاد فــي ســ�ــيــل الــلــھ فــي ��ــــيء واإلســــالم 

بريء من هذا الفكر الضال المنحرف».

ثالثا: فتاوى علماء الشيعة
ــ�ـــــن، اعـــتـــ�ـــ� الـــســـيـــد عـــ�ـــي االمـــ�ـــن  ــ ١. فـــتـــوى الـــســـيـــد عـــ�ـــي االمـ

العملية اإلنــتــحــاريــة أ�ــهــا تــنــدرج تحت عــنــوان (قــاتــل نفسھ) 

وهو من المحرمات التي توّعد اللھ مرتك�ها بالنار، كما جاء 

ْفَسُھ ِب�َ�ْيٍء ِفي 
َ
َتَل ن

َ
في ال�ديث الذي رواه البخاري: (َوَمــْن ق

ِقَياَمِة)، وروى في الوسائل عن اإلمام 
ْ
َب ِبِھ َيْوَم ال

ّ
َيا ُعِذ

ْ
ن الدُّ

الــصــادق: (مــن قتل نفسھ متعمدا فهو فــي نــار جهنم خالدا 

فيها) قــال الــلــھ عــز وجـــل: « وال تقتلوا أنفسكم إن الــلــھ كان 

بكم رحيما ومــن يفعل ذلــك عــدوانــا وظلما فــســوف نصليھ 

نارا وكان ذلك ع�ى اللھ �س��ا «).

 يتنافى مع وصف العملية 
ً
وتحريم قتل اإلنسان لنفسھ شرعا

اإلنــتــحــاريــة الــتــي يــقــوم �ها (بــالــ�ــهــاديــة أو اإلســتــشــهــاديــة) ألن 

(اللھ ال ُيطاع من حيث ُ�ع���). و�عت��ها بعض الفقهاء من 

ُقوا 
ْ
ل
ُ
 ت

َ
 إلــى قولھ تعالى: ( َوال

ً
إلقاء النفس في التهلكة استنادا

ِة).
َ
ك

ُ
ْهل ى التَّ

َ
ْم ِإل

ُ
ْيِديك

َ
ِبأ

٢. فــتــوى ايـــة الــلــھ الــســيــد مــحــمــد حــســ�ــن فــضــل الـــلـــھ، قــال 

السيد فضل اللھ «أن اإلسالم ال ي��ر العمليات االنتحارية 

الــتــي تــســتــهــدف األبــــريــــاء، ســــواء أـكـــان هــــؤالء مـــن المسلم�ن 

أم من غ�� المسلم�ن، ألن اإلســالم يح��م أرواح الناس وال 

 عــن الخطة التي 
ً
يقر الــمــزاجــيــة فــي العمل العسكري بــعــيــدا

 من أن ت�ون هذه 
ً
توجھ من خاللها الضر�ات للمحتل بــدال

الـــضـــر�ـــات أو هــــذه الــتــفــجــ�ــ�ات وســيــلــة مـــن وســـائـــل الــ�ــرب 

الــ�ــديــدة عــ�ــى اإلســــالم عــ�ــى أســــاس ســ�ــي اآلخـــريـــن لتشويھ 

صورتھ ومحاولة تزييف مفاهيمھ من خاللها».
رابعا: فتوى رجال الدين الباكستانيون

أصدر أك�� من ٥٠ من رجال الدين البارزين في باكستان في 

فــتــوى جماعية ضــد العمليات االنــتــحــاريــة وقــتــل الضيوف 

األجانب وكافة أنواع اإلرهــاب في اجتماع لمجلس من رجال 

الدين من مختلف المشارب.

وقــال رئيس مجلس علماء باكستان، العالمة محمد طاهر 

ــيـــا أونــــاليــــن «كـــل  ــــي، فــــي حـــديـــث لـــمـــوقـــع ســـانـــ�ـــ�ال آسـ ــــرفـ األشـ

علماء الدين هم ضد جميع أش�ال اإلرهــاب، لقد أو��نا 

 كان هذا ال�خص هو 
ً
في الفتوى أن قتل �خص بــريء أيــا

حرام، وإن تفج�� أماكن العبادة وأماكن أخرى ال �سمح بھ 

االسالم أبدا».

وسبق لعلماء باكستان ان اصدروا فتاوى ضد االرهاب م�ها 

فــتــوى المفتي منيب الــرحــمــن، رئــيــس مجلس ل�نة مراقبة 

ــلــــة، الـــتـــي وقــعــهــا ٥٧ مـــن الـــعـــلـــمـــاء، ومــــرســــوم مـــن ٦٠٠ األهــ

صفحة صــادر عن الدكتور طاهر الــقــادري عــام ٢٠١٠ ضد 

الــتــفــجــ�ــ�ات االنــتــحــاريــة، ومـــرســـوم مجلس عــلــمــاء المتحدة 

عام ٢٠٠٨ الذي رفض االرهاب وحّرم التفج��ات االرهابية.

استراتيجية المواجهة

اوال: االستراتيجية االعالمية
تعتمد التنظيمات االرهابية ع�ى االعالم بش�ل كب�� في تجنيد 

االنــتــحــاريــ�ــن وغــســل ادمـــغـــة الــشــبــاب لــالنــدفــاع واالنـــخـــراط 

تــحــت تــاثــ�ــ� افــ�ــارهــا المنحرفة ويتطلب الــعــمــل بش�ل جــاد 

التخاذ اس��اتيجية اعالمية تضع في حسابا�ها ماياتي:

١. متابعة كل مواقع االن��نت والمنتديات وصفحات الفيس 

بـــوك وتــويــ�ــ� الــتــابــعــة لـــداعـــش والـــقـــاعـــدة ودراســـــة مــحــتــواهــا 
الفكري والبصري

٢. انشاء صفحات ع�ى مواقع التواصل االجتما�ي ومواقع 

االنــ�ــ�نــت واالنــســتــغــرام والــيــوتــيــوب لبث افــ�ــار ومــوضــوعــات 

مضادة لتفنيد االســس التي �ستند اليها داعــش في تسويق 

فكرة االنتحار.
٣. االتفاق ع�ى عدم استخدام مصط��ات يريد االرهابيون 

ترويجها مثل العمليات االستشهادية والعمليات ال�هادية 

واستخدام مصط��ات اك�� دقة مثل تفج��ات انتحارية،

٤. الــ�ــ�كــ�ــ� عــ�ــى الــخــطــاب الــديــ�ــي الــمــعــتــدل مــن خـــالل بــرامــج 

حـــواريـــة وافـــــالم وثــائــقــيــة وفـــواصـــل قــصــ�ــ�ة لــشــرح الــرســالــة 

السمحة لالسالم

٥. الــ�ــ�كــ�ــ� عــ�ــى شـــرح االيــــات الــقــرآنــيــة واالحـــاديـــث الشريفة 

التي �ستند اليها االرهابيون في ت��ير العمليات االنتحارية.

٦. ال��ك�� ع�ى عرض مظلومية ��ايا العمليات االنتحارية 

من نساء واطفال ورجال ابرياء ومدى الضرر الذي سب�تھ 

هذه ال�رائم ومدى مخالفتها الشر�عة االسالمية
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ــــدة الـــخـــطـــاب الـــطـــائـــفـــي والـــ�ـــ�كـــ�ـــ� عــ�ــى  ٧. الــتــخــفــيــف مــــن حـ

خطاب الوحدة والتقارب ب�ن المذاهب االسالمية

٨. ال��ك�� بش�ل كب�� ع�ى العناصر التائبة وتسليط الضوء 

اعالميا عليهم لف�� انحراف العصابات االرهابية.

٩. تـــبـــادل الـــخـــ�ـــ�ات والـــتـــعـــاون بــ�ــن وســـائـــل االعـــــالم الــعــر�ــيــة 

ــغــــالل الــــمــــؤتــــمــــرات والــــــنــــــدوات الــعــر�ــيــة  ــتــ واالســــالمــــيــــة واســ

واالسالمية �هذا الخصوص.

االستراتيجية التربوية
يجب اعـــداد اس��اتيجية تــر�ــويــة تــاخــذ ع�ى عاتقها اصــالح 

النظرة القاصرة الى مفهوم الدين ودوره في تقويم االنسان 

وان تاخذ االسس االتية بنظر االعتبار:

١. مـــراجـــعـــة الـــمـــنـــا�ـــ� الـــ�ـــ�بـــويـــة مــــن نـــاحـــيـــة خـــلـــوهـــا مــــن اي 

تحريض ع�ى الكراهية
٢. مراجعة تفس�� االيات القرانية التي �ستند اليها االرهابيون 

في ت��ير جرائمهم في تفج�� انفسهم

ــيـــة ع�ى  ٣. الــ�ــ�كــ�ــ� عــ�ــى اهــمــيــة انـــفـــتـــاح الـــمـــذاهـــب االســـالمـ

بعضها

٤. مواجهة من�� التكف�� من خالل حمالت للتوعية الدي�ية

ــ�ــــ� عــ�ــى  ــ�ــــ�كــ ــتــــمــــذهــــب والــ ــيـــة والــ ــفـ ــائـ ٥. الـــتـــخـــفـــيـــف مـــــن الـــطـ

المش��كات

٦. التذك�� بجرائم العناصر االرهابية وف�� حقيقة عدم 

اهليتها لتب�ي خطاب دي�ي اسالمي حقيقي.

االستراتيجية االمنية
ــا انـــنـــا نــتــمــكــن مــــن الـــقـــضـــاء عـــ�ـــى و�ــــاء  نـــخـــطـــيء اذا تـــصـــورنـ

االنتحاري�ن والفكر المتطرف باستخدام القوات االمنية الن 

العدو يخ��قنا من خالل اقرب وسائل التكنولوجيا الينا وهو 

الهاتف والتلفزيون، ويمكن ياخذ اوالدنا الى صورة منحرفة 

للدين تمزجھ بمصال� واجندات سياسية اذن االمر يتطلب 

اس��اتيجية امنية شاملة تقوم ع�ى ماياتي:

١. االستفادة من االرهابي�ن الذين يتم اعتقالهم في تفنيد 

اسس نظريتهم واعالن تو�تهم ونشرها ع�� وسائل االعالم.

٢. اعـــــالن الــســ�ــ� الـــذاتـــيـــة لــلــمــفــجــ�ــ�ن االنــتــحــاريــ�ــن وكــشــف 

ــهــــارهــــم بــمــظــهــر الــفــاشــل  تـــنـــاقـــضـــات وتـــقـــلـــبـــات حــيــا�ــهــم واظــ

المضطرب المجرم الــذي اتخذ هــذا الطريق نتيجة تخبط 

وفراغ.

٣. تجنيد عشرات االئمة والخطباء ورجال الدين و�� كم 

هــائــل مــن الــكــراســات والــرســائــل والــبــيــانــات الــتــي تفند االس 

الشرعية التي تقوم عليها فكرة العمليات االنتحارية.

٤. العمل بالتجنيد االلزامي لتحص�ن الشباب من االف�ار 

المنحرفة.

ــــداد بـــرامـــج تــر�ــويــة وتثقيفية  ٥. تــعــزيــز الــقــيــم الــوطــنــيــة واعــ

وتوعوية تختص باهمية امن وسالمة واستقرار العراق.

٦. االبــتــعــاد عــن الــتــحــريــض الــطــائــفــي او االســتــفــزاز الطائفي 

باي ش�ل من االش�ال.

٧. االهــتــمــام بالشباب فــي المناطق الس�ية ودعـــم الرياضة 

والفن في هذه المناطق.

استراتيجية السياسة الخارجية
يــقــوم الـــعـــبء االكـــ�ـــ� عــ�ــى مــقــاومــة االرهــــــاب عــ�ــى الــســيــاســة 

الخارجية كونھ خطر خار�ي تعزز بخاليا نائمة وفكر وافد 

ايــقــض شــعــور طائفي لــدى بعض المتطرف�ن والهامشي�ن 

لذلك تقوم االس��اتيجية الخارجية ع�ى اسس ابرزها.

ــتــــعــــامــــل مــع  ــــة فـــــي الــ ــيـ ــ ــــروسـ ١. االســـــتـــــفـــــادة مـــــن الــــتــــجــــر�ــــة الـ

االنتحاري�ن

٢. االستفادة من التجر�ة الباكستانية وفتح خطوط معها 

السيما في مجال المخابرات وتتبع ال�ماعات المس��ة.

ــكـــة الـــعـــر�ـــيـــة  ــمـــلـ ــمـ ٣. فــــتــــح خــــطــــوط تـــــعـــــاون مـــــع االردن والـ

السعودية في مجال تبادل المعلومات عن االرهابي�ن.

٤. فــتــح خـــطـــوط عــمــل واســـعـــة مـــع مــصــر الـــتـــي تــمــتــلــك خــ�ــ�ة 

وتجر�ة ومعلومات مهمة.

٥. الــضــغــط عــ�ــى الــــواليــــات الــمــتــحــدة االمـــريـــكـــيـــة مـــن اجــل 

تقديم المزيد من الدعم

٦. الضغط ع�ى المنظمات الدولية وع�ى حلف الناتو من 

خالل االستمرار بتقديم وعرض ��م المأساة التي تس�ب 

�ها هذا الفكر المنحرف.

٧. تفعيل الدبلوماسية الشعبية والقوة الناعمة العراقية 

ــيــــة  ــ�ــــى الــــمــــنــــظــــمــــات الــــدولــ ــــاه الــــضــــغــــط عــ ــاتـــــجـ ــ وتــــســــيــــ�ــــ�هــــا بـ

المتخصصة.
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ممارسة أساليب العالقات العامة في 

المشاركة السياسية للمرأة في العراق

 على خبرتها وكفاءتها 
ً
ان إتاحة الفرص المتكافئة للمرأة اعتمادا

واحترام حقوقها، فضال عن معالجة العوائق سواء أكانت سياسية 

أم قانونية أم مؤسساتية والتي تحد من مشاركتها العامة، تعد 

مسألة تنموية تتصل بتفاصيل الحياة من اجل أن تأخذ دورها في 

 لتصاعد ظاهرة المطالبات المدنية والشعبية بجميع 
ً
السلطة، نظرا

الحقوق األساسية على المستوى العالمي، مع تنامي الدور الذي 

تؤديه وسائل اإلتصال في هذا المجال، وتشتمل هذه الدراسة على 

 Practicing of Public Relations Procedures in Political جزأين

 Participation for Woman in Iraq: Case Study of non-

Governmental Organizations، األول تناول أبعاد المشاركة 

السياسية للمرأة، والثاني دراسة ميدانية احصائية.
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مطلــع  منــذ  العالــم  فــي  املســاواة  دراســات  نشــطت  ولذلــك 
التســعي�يات مــن القــرن املنصــرم ول�ــد اآلن، عــن طريــق إســهام 
عــدد مــن املراكــز العلميــة والباحث�ــن، وتناولــت تلــك الدراســات 
وطبيعــة  والو�ــي  واالجتماعيــة  والثقافيــة  الذاتيــة  العوامــل 
االتجاهــات السياســية املســيطرة، �هــدف صناعــة صــورة ذهنيــة 
لهــذه املشــاركة واســتثمار طاقــات نصــف ا��تمــع.  

ً
أك�ــ� إشــراقا

السيا��ــي  ا��ــال  فــي  وتعزيــز مشــاركتها  باملــرأة  االهتمــام  و�عــد 
 
ً
 ومشــاركا

ً
 فاعــال

ً
والوصــول إلــى موقــع صنــع القــرار لت�ــون عضــوا

لدفــع عمليــة التنميــة فــي ا��تمــع مــن املســائل الهامــة   
ً
ايجابيــا

فــي  مشــاركتها  محدوديــة  مــن  الرغــم  وع�ــى  إليهــا،  نســ�ى  التــي 
ال�يــاة السياســية ألســباب قــد ت�ــون اجتماعيــة أو سياســية أو 
اقتصادية، السيما وأن تواجد املرأة في مواقع صنع القرار ظاهرة 
 ع�ــى أصالــة وتحّضــر ا��تمــع وان تمثيلهــا فــي 

ً
عامليــة وتمثــل مؤشــرا

مــن األعضــاء. ال��ملانــات العامليــة ب�ســبة التقــل عــن 15٪ 
وع�ى الرغم من ذلك استطاعت املرأة أن تصل إلى مواقع قيادية 
فــي ا��الــس  ال��وميــة ســواء  ال��وميــة وغ�ــ�  فــي املؤسســات 
النيابيــة أو املنظمــات السياســية واملدنيــة، ممــا يــدل ع�ــى قابليــة 
عــن  فضــال  إليهــا،  املناطــة  املســؤوليات  أداء  فــي  املــرأة ورغبتهــا 
تمتعهــا بال�قــوق السياســية وإتاحــة الفرصــة أمامهــا فــي ال��شــيح 
إذ  واالنتخــاب ومحاولــة ترســيخ نظــرة مت�املــة عــن دور املــرأة، 
 فــي دعــم املشــاركة السياســية، عــن 

ً
تــؤدي العالقــات العامــة دورا

طريــق كســب تأييــد ال�مهــور و�لــورة إنطباعــات إيجابيــة عــن 
املشــاركة فــي التصويــت وال��شــيح، باســتعمال أســاليب العالقــات 

العامــة Public Relations فــي ا��ــاالت السياســية واالقتصاديــة 
واالجتماعية شت�، التي تعتمد ع�ى حسن األداء ومهارة العامل�ن 
لتوجيــھ  ووســائلھ  ال�ماه�ــ�ي  االتصــال  اعتمــاد  عــن   

ً
فضــال

التــي تســهم فــي تحســ�ن   Media Messages الرســائل اإلعالميــة
الصورة الذهنية Perceptual Image لدى ال�مهور ونقل وجهة 
Twoنظر ال�مهور إلى املؤسسة بوساطة عملية االتصال املزدوج

.Directions Communication

الديمقراطية والمجتمع المدني
وردت كلمة ا��تمع املدني Civil Society في عام 1945، مرادفة 
وكانــت  ل�لمــة ا��تمــع األه�ــي فــي ال�ضــارة الغر�يــة ال�ديثــة، 
وقــد  حينــذاك تشــ�� إلــى مجموعــة مــن النــاس �ســكنون املــدن. 
تعــددت التســميات واالصطالحــات التــي تو�ــ� مفهــوم ا��تمــع 
املدنــي، م�هــا جمعيــات النفــع العــام، املنظمــات غ�ــ� ال��وميــة أو 
غ�ــ� الر�حيــة، ال�معيــات األهليــة، القطــاع التطو�ــي والخ�ــ�ي، 

القطــاع الثالــث -بعــد القطاع�ــن العــام والخــاص-.
فتعــد مجمــوع املؤسســات الثقافيــة واالجتماعيــة واالقتصاديــة 
التــي تعمــل فــي اســتقالل عــن إطــار ســلطة الدولــة  والسياســية، 
لتحقيق أهداف متعددة، م�ها أهداف ثقافية كما في ال�معيات 
التجاهــات   

ً
وفقــا الثقافــي  الو�ــي  ب�شــر  تع�ــ�  التــي  الثقافيــة 

أعضا�ها، وم�ها أهداف اجتماعية للمساهمة في تحقيق التنمية 
االجتماعيــة عــن طريــق العمــل ال�ما�ــي، وم�هــا أهــداف سياســية 
كاملشــاركة فــي صناعــة القــرار ع�ــى املســتوى الوط�ــي والقومــي، 

د.محمد وليد صالح
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وم�هــا أهــداف نقابيــة مهنيــة كالدفــاع عــن املصالــ� االقتصاديــة 
واالرتقــاء بمســتوى املهنــة ألعضا�هــا، أي ان الرافــد املشــ��ك هــو 
كو�هــا تطلــق ع�ــى مســاحة مــن ال�شــاط االجتما�ــي واملمارســات 
ال��ومــي  القطــاع  إطــار  خــارج  والفرديــة،  املؤسســية  العامــة 
 مــا يق�ــ�ن مفهــوم 

ً
وقطــاع األعمــال املوجهــة للصالــ� العــام، وغالبــا

ال  و�ع�ــي  الديمقراطيــة،  بالتحــوالت  وتطــوره  املدنــي  ا��تمــع 
ونشــط،  فاعــل  مدنــي  مجتمــع  دون  مــن  ديمقراطيــة  تحــوالت 
و�العكــس ال وجــود للمجتمــع املدنــي مــن دون الديمقراطيــة، إذ 
الديمقراطــي البيئــة املوضوعيــة لنمــو ا��تمــع  �شــ�ل الفضــاء 
املدنــي، وهــذا يحتــاج إلــى بلــورة لفكــرة ال�ريــة املســؤولة و�هيئــة 
الب�ية التحتية ملمارستها، وان جميع األفراد لهم ال�ق في التجمع 
والتعب�ــ� عــن الــرأي والتعب�ــ� عــن املص��ــة ع�ــى وفــق مؤسســات 
معينــة، ممــا يتطلــب وجــود إطــار قانونــي ينظــم العالقــة مــا ب�ــن 
الدولة واملنظمات غ�� ال��ومية وطبيعة عملها ومصادر تمويلها 

ومراقبــة تنفيــذ برامجهــا التنمويــة.
وع�ــى صعيــد املنظمــات غ�ــ� ال��وميــة فــي العــراق، فــأن مواجهتهــا 
لنــوع مــن الخلــل فــي واقــع العمــل الــذي يكمــن فــي مــدى اســتقالليتها 
بالتعاطي مع القضايا العامة للمجتمع، وانع�اسات توافر الدعم 
املــادي لتنفيــذ أنشــطتها، وتأكيــد اعتمــاد مبــدأ املواطنــة والصالــ� 
العــام والطوعيــة وتنظيــم اإلطــار القانونــي واملؤس��ــي مــع الدولــة، 
فضال عن تقديم الدعم ال��ومي لها، ومعال�ة مستوى القصر 
فــي ثقافــة ال�قــوق العامــة للمــرأة وال��ــز السيا��ــي، الــذي يواجــھ 

عملهــا االنتخا�ــي أبــرز مــا تعانيــھ تلــك املنظمــات.
ان التمي�ــ� االيجا�ــي لصالــ� املــرأة يقصــد منــھ تحقيــق هــدف ن�يــل 
هــو مســاعدة الفئــات املهّمشــة، ويتطلــب مراعــاة مبــدأ مســتوى 
 عــن االســئلة 

ً
الكفــاءة أو ضــرورة القضــاء ع�ــى التهميــش، فضــال

التقليديــة حــول قــدرات املــرأة وحــول حفــظ حصــة لهــا فــي التمثيــل 
ليتصاعــد االهتمــام باالفــ�ار السياســية التــي يقدمهــا  ال��ملانــي، 
الساســة ل��مهــور وهــذا هــو خــط التطــور الســليم وع�ــى الرغــم 
 فــي 

ً
مــن ذلــك فــان مســ��ة املشــاركة السياســية للمــرأة تم��ــي قدمــا

العالــم.
ان مــا يؤطــر ذلــك هــو حالــة التناقــض ب�ــن إقــدام املــرأة ب�ســبة قــد 
تفــوق الرجــل كناخبــة، وترددهــا عــن ال��شــيح لعضويــة ا��الــس 
التشــر�عية فــي قائمــة انتخابيــة نســائية مســتقلة، أكانــت تت�ــون 
مــن امــرأة واحــدة أم عــدد مــن ال�ســاء، أو ان ت�ــون مر�ــ�ة فــي 
قائمــة ت�ــون الســيادة فيهــا لهــا، فضــال عــن اشــ��اكها كمر�ــ�ة فــي 
القوائــم التــي ينظمهــا الرجــال فقــط. وهــذا يتطلــب خلــق �ــ�اعة 
انتخابيــة لــدى املــرأة، و�ــي جــزء مــن حريتهــا العامــة وحــق مكفــول 

مــن حقوقهــا املدنيــة.
التــي تقــع فيهــا املنظمــات غ�ــ� ال��وميــة الســيما  ومــن األخطــاء 
العاملــة فــي ا��ــال السيا��ــي، هــو اعتمادهــا ل��امــج وسياســات 
بال�قــوق  املطالبــة  فــي  املــدى  وقص�ــ�ة   

ً
أحيانــا ضيقــة  رســمية 

 عن برامج عامة موجهة ل�ل شرائح 
ً
، بدال

ً
الخاصة للمرأة حصرا

ا��تمــع ع�ــ� التخطيــط ل��امــج العالقــات العامــة والــرأي العــام، 
وهــذا مــا يــؤدي إلــى تعزيــز موقفهــا التناف��ــي وال�ــد مــن ظاهــرة 

السيا��ــي. االنطــواء 
ان ترك�ــ� تلــك املنظمــات ع�ــى زيــادة و�ــي املــرأة بأهميــة املشــاركة 
الــدؤوب  والنضــال  السياســية،  ال�يــاة  فــي  الفاعلــة  االيجابيــة 
للوصــول إلــى مواقــع صناعــة القــرار والتوعيــة الشــاملة للمجتمــع، 
مــن أجــل تقديــم الدعــم املعنــوي للمــرأة، فضــال عــن دعــم ال�ســاء 
، والعمــل ع�ــى تدري�هــن ع�ــى 

ً
 وإعالميــا

ً
 وماديــا

ً
املر�ــ�ات معنويــا

كســب املهــارات السياســية واالنتخابيــة.

فــــن العالقات العامة وممارستها
إذ يضطلع االتصال واإلعالم بمسؤولية كب��ة في جانب التوعية 
والتثقيف بحقوق املرأة، بأعتماد فن متطور من فنون االتصال 
�ســتهدف كســب املؤيديــن لهــدف أو  ال�ماه�ــ�ي والتأث�ــ� فيهــا، 
الدراســة  فــي ضــوء  قضيــة معينــة وتحريكهــم باتجــاه مرســوم، 
والسياســية  االقتصاديــة  القــوى  وطبيعــة  ا�خططــة  العلميــة 
املســيطرة ع�ــى جهــاز ال�كــم فــي الدولــة، ويطلــق ع�ــى هــذا الفــن 
ومــن الوســائل التــي �ســتع�ن   (P.R العالقــات العامــة) مصط�ــ� 
هــو الخدمــة العامــة واإلعــالم  �هــا هــذا الفــن لتحقيــق أهدافــھ، 
و�عتمــد  بمع�ــ� التوعيــة واإلرشــاد و�مع�ــ� الدعايــة واإلعــالن، 
أســاليب متعــددة لتحقيــق الرضــا والتفاهــم املتبــادل ب�ــن املنظمــة 
 
ً
 مخططــا

ً
 اتصاليــا

ً
وجمهورهــا الداخ�ــي والخار�ــي، كونــھ نشــاطا

Scientific ومــن األســاليب املعتمــدة �ــي البحــث العلمــي ،
ً
ومنظمــا

 ،Leadership القيــادة   ،Planning التخطيــط   ،Research
االتصــال   ،Coordination & Follow up واملتابعــة  الت�ســيق 
 ،Training التدريــب ،Evaluation التقويــم ،Communication

.Representation & Negotiated واملفاوضــة  التمثيــل 
فالعالقــات العامــة تع�ــي ال�هــود االتصاليــة واإلداريــة ا�خططــة 
ب�ــن  وتدعيــم التفاهــم املتبــادل،  واملنظمــة التــي �هــدف إلــى بنــاء 
املؤسســة وجمهورهــا بنوعيــھ الداخ�ــي والخار�ــي، وإقامــة تفاعــل 
مش��ك ب�ن أفراد أو جماعات أو مؤسسات وحت� دول مع نظ��ا�ها، 
االجتماعيــة  ا��ــاالت  فــي  العامــة  العالقــات  أســاليب  باعتمــاد 
واالقتصاديــة والسياســية والدوليــة شــت�، التــي تركــز ع�ــى حســن 
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فضــال عــن اســتخدام  ومهــارة العامل�ــن فــي ذات ا��ــال،  األداء 
وســائل االتصــال ال�ماه�ــ�ي لتوجيــھ الرســائل اإلعالميــة، التــي 
تساهم في تحس�ن صورة املؤسسة لدى جمهورها ومعرفة ردود 

أفعالــھ إزا�هــا باعتمــاد عمليــة االتصــال املــزدوج.
فــان إزالــة ذلــك يتطلــب العمــل ال�ــاد ع�ــى املســاواة فــي ال�قــوق 
، وكذلــك التحــرر مــن الضغوط 

ً
 وعمليــا

ً
املدنيــة والسياســية نظريــا

واالجتما�ــي  السيا��ــي  ال�ــراك  ع�ــى  تمــارس  التــي  االجتماعيــة 
للمــرأة العر�يــة؛ وتعــد القناعــة املتبادلــة ب�ــن النوع�ــن بضــرورة 
العمل املش��ك املت�امل، بما �عزز من م�انة املرأة وخلق الدوافع 
التــي قــد ت�ــون ذاتيــة حينمــا ت�ــون مظاهــر ال�شــاط اإلنســاني التــي 
تحد�هــا مقصــودة لذا�هــا أو عرضيــة..، إذ يتطلــب ذلــك ال��ك�ــ� ع�ــى 
توعيــة الرجــل بضــرورة تغي�ــ� ســلوكھ تجــاه املــرأة وتعاملــھ معهــا، 
فضــال عــن القناعــة املتبادلــة بي�همــا بضــرورة العمــل املشــ��ك بمــا 

�عــزز مــن م�انــة املــرأة.

حقوق المرأة وحمايتها
ان التحــوالت السياســية التــي شــهدها العــراق بعــد عــام 2003، 
مــن  الرغــم  ع�ــى  ال��وميــة  غ�ــ�  املنظمــات  كاهــل  ع�ــى  ألقــت 
حداثــة تجر�تهــا، مســؤولية كب�ــ�ة ع�ــى الصعيــد االجتما�ــي، م�هــا 
معال�ــة آثــار التهميــش الــذي تعانيــھ املــرأة، فضــال عــن أداء دور فــي 
التواصل مع ال�مهور، بما �عزز من اســتقاللية هذه املؤسســات 
ويؤمــن دورهــا فــي مراقبــة مســارات واتجاهــات الســلطة، فــي مــدى 
تعب��هــا عــن حاجــات األفــراد وتلبيتهــا، لت�ويــن مــا �شــبھ ال�هــد 
املســتقل املتمكــن مــن تغي�ــ� املســار العــام وتعديلــھ ع�ــ� وســائل 
الضغــط الرســمية، لكســب ثقــة ال�مهــور فــي إطــار عمليــة البنــاء 

الديمقراطــي.
العاملــة  خاصــة  ال��وميــة  غ�ــ�  املنظمــات  قــدرات  تطويــر  ان 
�هــدف زيــادة فعاليتهــا الداعمــة للتمك�ــن  فــي ا��ــال السيا��ــي، 
وال��ك�ــ� ع�ــى  السيا��ــي للمــرأة وتمثيلهــا فــي ا��ــال التشــر��ي، 
تحســ�ن فــرص التعليــم لرفــع مســتوى الو�ــي الثقافــي واالجتما�ــي 
والسيا��ــي، لل�هــوض بالواقــع التعليمــي للمــرأة، وهــذه املســؤولية 
يمكــن أن ال�هــوض �هــا عــن طريــق تنظيــم النــدوات واملؤتمــرات 
وإلقــاء ا��اضــرات، التــي تســاهم فــي زيــادة الو�ــي السيا��ــي لــدى 
املــرأة، فضــال عــن تعزيــز االتصــال باملنظمــات الدوليــة العاملــة 
واإلفــادة مــن خ��ا�هــا وتبــادل ال��امــج  فــي مجــال حقــوق املــرأة، 
التنمويــة ودعــم إقامــة الفعاليــات واألنشــطة املشــ��كة، املتعلقــة 
ب�شــر وترســيخ قيــم املســاواة فــي ا��تمــع، واملســاهمة فــي تقليــص 

الفجــوة ال�اصلــة بي�همــا.

وتعــد التنميــة السياســية بمــا تنطــوي عليــھ مــن بنــاء للديمقراطيــة 
حقــوق  لتعزيــز   

ً
أساســا  

ً
مطلبــا السياســية  للمشــاركة  وتعزيــز 

بالعمليــة الديمقراطيــة بمــا   
ً
وثيقــا  

ً
إذ ترتبــط ارتباطــا اإلنســان، 

تتيــح  التــي  العامــة،  وال�ريــات  ال�قــوق  كفالــة  مــن  تتضمنــھ 
للمواطــن أق��ــ� درجــات املشــاركة فــي ال�يــاة السياســية، وذلــك 
يتطلب ال��ك�� ع�ى مجموعة عوامل مهمة في أداء عملية التنمية 
السياســية، وفــي مقدمتهــا توافــر اإلرادة السياســية لــدى النظــام 
السيا��ي القائم تجاه تعزيز حقوق اإلنسان واح��امها. ان تنمية 
الو�ــي السيا��ــي لــدى املــرأة تعــد الخطــوة األولــى التــي تحفزهــا 
للمشاركة السياسية الفاعلة، وي�ب�ي ان تتضمن برامج التوعية 
السياســية للمــرأة عــدة محــاور م�هــا، املوقــف السيا��ــي الرســمي، 

التشــر�عات الدوليــة املنظمــة، التشــر�عات ا��ليــة املنظمــة.
املشــاركة  توســيع  فــي  الدولــة  دور  تمثــل  السياســية  فالتنميــة 
السياســية، أي ال�لقــة األســاس لصناعــة القــرار وتب�ــي مختلــف 
السياسات، ع�ى قاعدة تساوي املواطن�ن في ال�قوق والواجبات 
وذلــك مرتبــط بــال شــك بمــدى تعزيــز  فــي ظــل حمايــة القانــون، 
ثقافــة حقــوق اإلنســان لــدى املواطن�ــن ومــدى وعيهــم بأهميتهــا. 
وان املســاواة �ــي هــدف ووســيلة فــي الوقــت نفســھ، يمنــح بموج�هــا 
األفــراد مســاواة فــي املعاملــة للتمتــع بحقوقهــم وتنميــة مواه�هــم 
ومهارا�هــم ا��تملــة، ليتمكنــوا مــن املشــاركة فــي التنميــة الوطنيــة 
وهنــا ت�ــ�ز أهميــة الــدور الــذي  الشــاملة واإلفــادة مــن نتائجهــا. 
تؤديــھ منظمــات حقــوق اإلنســان عــن طريــق توافــر آليــات التــوازن 
والرقابة املتبادلة ب�ن السلطات بعضها البعض و��ن املواطن�ن، 
التصويــت  مثــل  والتغي�ــ�  الت��يــح  آليــات  توافــر  عــن  فضــال 
والتمثيــل وحريــة إبــداء الــرأي. ان أهميــة الــدور ال�ســوي فــي بنــاء 
اإلنســان والوطــن، يتطلــب منــا ال�هــوض ال�ــاد بواقــع املــرأة صــوب 
تحقيق ذا�ها وتمكي�ها من املشاركة الفاعلة وال�قيقية في مس��ة 
 عــن اإلقصــاء والتهميــش والســيما حضورها 

ً
البنــاء الوط�ــي، بعيــدا

ومشــاركتها فــي الشــأن العــام االجتما�ــي والسيا��ــي ع�ــى أســاس 
نظــرة واعيــة ومعرفيــة وثقافيــة.

اء (إلى ان واقع املرأة 
ّ
و�ش�� بحث الدكتور محمد عبداملطلب الب�

العر�ية التعليمي وأثره في تعويق التنمية ال�شرية اإلنسانية) إلى 
ان صــورة املــرأة فــي الواقــع مغايــرة لتلــك التــي تب�هــا الفضائيــات 
أي  للمــرأة،  أمــام صورت�ــن مختلفت�ــن  فاننــا  و�ذلــك  العر�يــة، 
صــورة ترســمها الفضائيــات العر�يــة وأخــرى يرســمها الواقــع، 
واتجاهــات املــرأة إزاء الصورت�ــن متباينــة، فقســم مــن االتجاهــات 
تتناغــم مــع صــورة الواقــع وتجدهــا الصــورة التــي يتوجــب االل�ــ�ام 
بحي�يا�هــا منطلقــة مــن اعتبــارات اجتماعيــة وأخالقيــة..، بينمــا 
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تتناغــم اتجاهــات أخــرى مــع صــورة املــرأة فــي الفضائيــات بوصفهــا 
الصــورة التــي تمثــل تطلعا�هــا ورغبا�هــا.

 يمكــن ت�خيصــھ 
ً
 وإنســانيا

ً
ان ما�عيــق تنميــة املــرأة العر�يــة بشــريا

ضمــن محوريــن:-
عوامــل داخليــة شــعورية ترتبــط باملــرأة العر�يــة  ا��ــور األول: 
ذا�هــا، عــن طريــق ضعــف الو�ــي بال�قــوق والواجبــات السياســية 
واالجتماعيــة والثقافيــة، بوصــف الو�ــي إدراك املــرء لذاتــھ وملــا 
 وهــو أســاس كل معرفــة، ويمكــن إرجــاع 

ً
 مباشــرا

ً
يحيــط بــھ ادراكا

مظاهر الشعور إلى اإلدراك واملعرفة، الوجدان، ال��وع واإلرادة؛ 
 مــا ترفــض تحمــل املســؤولية القياديــة، الن 

ً
كذلــك ان املــرأة غالبــا

طموحا�هــا اقــل مقارنــة بالرجــل، ناهيــك عــن التهيــب والخــوف.
عوامــل سياســية تضعهــا ال��ومــات واألحــزاب  ا��ــور الثانــي: 
السياســية بوســاطة عدم ت�ــ�يع املرأة ع�ى املشــاركة السياســية 
ع�ــى الرغــم مــن ان هــذه املشــاركة حــق كفلتــھ  واالجتماعيــة، 
دســات�� اغلــب البلــدان العر�يــة، فضــال عــن عوامــل اجتماعيــة 
أخــرى تؤكــد عــدم تقبــل ا��تمــع لعمــل املــرأة ومشــاركتها في ال�ياة 
العامــة واضطهــاد الرجــل لهــا، وعــدم املســاواة بي�همــا فــي ال�قــوق 

تأث�ــ� العــادات والتقاليــد التــي تنظــر إلــى املــرأة نظــرة دونيــة.
التمثيل السيا��ي للمرأة

التمثيــل  ملســتوى  االحصائيــة  دراســتھ  فــي  الباحــث  ويو�ــ� 
للمــرأة فــي العــراق و�عــد   Political Representation السيا��ــي 
تغي�� النظام السيا��ــي في 9 نيســان/ ابريل 2003 أعقبھ اإلعالن 
فــي 13 تمــوز/ يوليــو 2003 عــن تشــكيل مجلــس ال�كــم االنتقالــي 
 و��ســبة 

ً
و�لــغ عــدد العضــوات فيــھ (3) مــن مجمــوع (25) عضــوا

تمثيل ٪12، وأعطى قانون إدارة الدولة للمرحلة االنتقالية لعام 
2004، فرصة للمرأة لل��شيح إلى ال�معية الوطنية، واملساهمة 
فــي ال�كــم ب�ســبة ال تقــل عــن ٪25، إذ ســاهمت املــرأة فــي العمليــة 
االنتخابيــة التــي جــرت فــي 30 كانــون الثانــي/ ينايــر 2005 النتخــاب 
ال�معيــة الوطنيــة.. و�لغــت نســبة مشــاركتها فــي عمليــة التصويــت 
٪65.. وحصلــنَّ ع�ــى نســبة مــن املقاعــد بلغــت (75) عضــوة مــن 
وانخفضــت   ..27٪ تمثيــل  ب�ســبة  أي   

ً
عضــوا  (275) مجمــوع 

2006، و�لــغ  حصــة املــرأة فــي املشــاركة فــي مجلــس النــواب عــام 
 
ً
عضــوا  (274) عضــوة مــن مجمــوع   (72) عــدد العضــوات فيــھ 
و��ســبة تمثيــل ٪26. وســاهمت فــي التشــكيلة الوزاريــة ل���ومــة، 
إذ ضمــت تشــكيلة ال��ومــة املؤقتــة التــي أعلنــت فــي 1 حزيــران/ 
و��ســبة   

ً
عضــوا  (33) عضــوات مــن مجمــوع   (6)  2004 يونيــو 

تمثيــل ٪18. وقــد ارتفعــت نســبة تمثيــل املــرأة فــي ال��ومــة بعــد ان 
ضمــت تشــكيلة ال��ومــة االنتقاليــة التــي أعلنــت فــي 3 ايــار/ مايــو 

و��ســبة تمثيــل   
ً
عضــوا  (30) عضــوات مــن مجمــوع   (6)  2005

ال��ومــة  تشــكيلة  ان ضمــت  بعــد  وانخفضــت حصتهــا   .20٪
الدائمــة التــي أعلنــت فــي 20 ايــار/ مايــو 2006 (4) عضــوات مــن 
 و��ســبة تمثيــل ٪10.8، وكان تمثيــل املــرأة 

ً
مجمــوع (37) عضــوا

فــي مجلــس النــواب عــام 2010 و�لــغ عــدد العضــوات فيــھ (74) مــن 
(357) عضــو، و��ســبة 20.7٪. مجمــوع 

ميدان الدراسة
ان م�ــ� أســاليب املمارســة فــي الدراســات اإلعالميــة تع�ــي دراســة 
ال�وانــب واألســاليب اإلداريــة والتنظيميــة التــي تتبعهــا أجهــزة 
اإلعــالم وإدارتــھ فــي ا��ــاالت اإلعالميــة ا�ختلفــة، وذلــك �هــدف 
تطويــر الواقــع التطبيقــي الفع�ــي والتعــرف ع�ــى الطــرق التي تتبعها 
هذه األجهزة في ممارسة نشاطا�ها ا�ختلفة، إذ أن نجاح ال�هود 
اإلداريــة  ال�وانــب  فاعليــة  مــدى  ع�ــى   

ً
أساســا يب�ــ�  اإلعالميــة 

والتنظيميــة لهــا.
فــان ذلــك لــن يتيســر إال عــن طريــق جمــع معلومــات معينــة �هــدف 
التعــرف ع�ــى كل ال�قائــق املرتبطــة بموضــوع، ومــن ثــم معال�ــة 
بالنتائــج  ل�خــروج  علمــي  بأســلوب  واملعلومــات  ال�قائــق  هــذه 
املنطقيــة ا��ــددة ملشــ�لة البحــث (ممارســة أســاليب الَعالقــات 
العاّمــة فــي املشــاركة السياســية للمــرأة فــي العــراق/ دراســة حالــة 
Practicing of Public Relations ال��وميــة  غ�ــ�  املنظمــات 
Procedures in Political Participation for Woman in Iraq:

.(Case Study of non- Governmental Organizations
محــاور   (4) ع�ــى  قســمت   ،

ً
ســؤاال  (26) االســتبانة  وتضمنــت 

العالقــات  نشــاطات  وممارســة  ال�ــخصية  البيانــات  شــملت 
 شــمل 

ً
العامــة وأهدافهــا ووظائفهــا، وقــد أجــرى الباحــث اســت�يانا

ال��وميــة  غ�ــ�  املنظمــات  فــي  العامــة  للعالقــات  العليــا  اإلدارة 
العاملــة فــي مجــال حقــوق املــرأة بلــغ عددهــا (9) مــن اصــل (30) 
منظمــة اخت�ــ�ت بطريقــة العينــة املنتظمــة، للوصــول إلــى بيانــات 
دقيقة فيما يتعلق بممارسة أساليب العالقات العامة وأهدافها 
ووظائفهــا بمــا يــؤدي إلــى ديمومــة ال�شــاط االتصالــي ب�ــن الطرف�ــن 
كو�همــا �ســعيان إلــى ال�هــوض بم�انــة املــرأة فــي ا��تمــع وتوســيع 

مشــاركتها فــي الشــأن العــام والسيا��ــي.

وصف عينة البحث
جدول (1) يو�� توز�ع النوع االجتما�ي للمبحوث�ن

النسبة المئويةالتكرارالنوع

م128        نيسان ٢٠١٦  هـ -  | رجب ١٤٣٦  احلادية عشرة  السنة   | العدد ٣٦ - ٣٧  |



٧٧٫٧٪٧إناث

٢٢٫٣٪٢ذكور

100٪٩المجموع

يت�ــ� مــن البيانــات الــواردة فــي ال�ــدول (1) والخاصــة بتوز�ــع 
النــوع االجتما�ــي للمبحوث�ــن أن عــدد اإلنــاث (7) مــن مجمــوع (9) 
مبحوث�ــن و��ســبة ٪77.7 فــي ح�ــن بلــغ عــدد الذكــور (2) و��ســبة 
٪22.3، ممــا �شــ�� إلــى أن اغلــب املنظمــات غ�ــ� ال��وميــة تــدار 
مــن قبــل عناصــر نســوية، مــا يــدل ع�ــى إعطــاء املــرأة دور أك�ــ� فــي 
 
ً
قيادة املنظمات املدنية املهتمة بشؤون املرأة كو�ها األك�� شعورا

 ملوضــوع مشــاركة املــرأة فــي ال�يــاة السياســية.
ً
وتقديــرا

جدول (2) يو�� مستوى التحصيل العلمي للمبحوث�ن

ال�سبة المئويةالتكرارالتحصيل العلمي

٥٥٫٣٪٥ب�الوريوس

٢٢٫٣٪٢ثانوية

١١٫٢٪١ماجست��

١١٫٢٪١دكتوراه

١٠٠٪٩المجموع

والخــاص بمســتوى التحصيــل العلمــي   (2) نالحــظ فــي ال�ــدول 
للمبحوث�ــن أن حملــة شــهادة الب�الوريــوس بلــغ (5) مــن مجمــوع 
 (2) وحملــة شــهادة الثانويــة بلــغ   55.3٪ مبحوث�ــن و��ســبة   (9)
فــي ح�ــن حملــة شــهادتي املاجســت�� والدكتــوراه  و��ســبة 22.3٪ 
بلغ (1) و��ســبة ٪11.2 ل�ل م�هما مما يدل ع�ى أن حملة شــهادة 
إدارة  يمثلــون  ممــن  املبحوث�ــن  نصــف  يمثلــون  الب�الوريــوس 
املنظمــات غ�ــ� ال��وميــة. ويت�ــ� مــن ذلــك أن اعتمــاد التحصيــل 
العلمــي املتقــدم والكفــاءة يأتــي بصــورة محــدودة إذ يتطلــب عمــل 
هــذه املنظمــات اعــداد خطــط و�رامــج عمــل قــد ت�ون طويلة األمد 
الســيما التــي تتعلــق بدعــم  لتنفيــذ أنشــطتها ا�ختلفــة،   

ً
أحيانــا

املشــاركة السياســية للمــرأة كونــھ يحتــاج إلــى توعيــة وتثقيــف ع�ــى 
مــن الخ�ــ�ة لتوضيــح حقوقهــا لل�هــوض بمســتوى  مســتوى عــاٍل 

مشــاركتها فــي ال�يــاة السياســية.

ممارسة نشاطات العالقات العامة

جدول (3) يو�� ممارسة نشاطات العالقات العامة

ال�سبة المئويةالتكراراإلجابة

ً
٥٥٫٥٪٥أحيانا

٤٤٫٥٪٤ال توجد

١٠٠٪٩المجموع

يتب�ــن مــن ال�ــدول (3) أن ممارســة نشــاطات العالقــات العامــة 
فــي املنظمــات غ�ــ� ال��وميــة يتــم بصــورة قليلــة إذ تشــ�� البيانــات 
 بلغــت (5) مــن مجمــوع 

ً
الــواردة بال�ــدول إلــى أن اإلجابــة بـــ أحيانــا

(9) مبحوث�ن ب�سبة ٪55.5 وال توجد بلغت (4) و��سبة 44.5٪، 
وهذا يدلل ع�ى قلة اهتمام املنظمات غ�� ال��ومية فيما يتعلق 

بممارســة نشــاطات العالقــات العامــة.
جدول (4) يو�� األسباب التي تحول دون ممارسة نشاطات 

العالقات العامة

التكراراألسباب
النسبة 
املئوية

٢٥٪١عدم اهتمام اإلدارة العليا

ضعف إم�انية املنظمة من 
الناحية املادية في تقديم 

الدعم أو القيام ب�شاطات 
مش��كة مع منظمات اخرى

٢٥٪١

قلة املعلومات التي تتعلق 
باملشاركة السياسية للمرأة

٢٥٪١

ضعف االتصال ما ب�ن 
املنظمات غ�� ال��ومية

٢٥٪١

100٪٤ا�جموع

تش�� البيانات الواردة في ال�دول (4) إلى أن أسباب عدم ممارسة 
نشــاطات العالقــات العامــة املنظمــات غ�ــ� ال��وميــة تعــود إلــى 
عــدم اهتمــام عــدم اهتمــام اإلدارة العليــا بلغــت (1) مــن مجمــوع 
(4) مبحوث�ــن و��ســبة ٪25، فضــال عــن ضعــف إم�انيــة املنظمــة 
من الناحية املادية في تقديم الدعم أو القيام ب�شاطات مش��كة 
مــع منظمــات اخــرى بلغــت (1) و��ســبة ٪25 وقلــة املعلومــات التــي 
فضــال   ،25٪ و��ســبة   (1) تتعلــق باملشــاركة السياســية للمــرأة 
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عــن ضعــف االتصــال مــا ب�ــن املنظمــات غ�ــ� ال��وميــة بلغــت (1) 
و��ســبة ٪25 فــي ح�ــن أشــار ال�ــدول (3) إلــى عــدم وجــود ممارســة 
للعالقات العامة، يت�� مما تقدم أن زيادة اهتمام وزارة الدولة 
لشــؤون املــرأة بشــؤون املنظمــات غ�ــ� ال��وميــة فضــال عــن قلــة 
املعلومــات املتعلقــة ب�شــاط املــرأة فــي ال�يــاة السياســية مــن أبــرز 

األســباب التــي تحــول دون ممارســة نشــاطات العالقــات العامــة.

ـ أهداف العالقات العامة
جدول (5) يو�� أهداف العالقات العامة

ال�سبة المئويةالتكرارالهــدف

إعالم ال�ماه�� ال�سوية 
بسياسة املنظمة

٣٠٫٥٪٧

تعزيز التعاون مع املنظمات 
غ�� ال��ومية

٣٠٫٥٪٧

إرشاد إدارة املنظمة 
إلحتياجات ال�ماه�� ال�سوية

٢١٫٧٪٥

كسب ثقة ال�ماه�� ال�سوية 
باملنظمة

١٧٫٣٪٤

١٠٠٪٢٣المجموع

غ�ــ�  املنظمــات  فــي  العامــة  العالقــات  أن   (5) ال�ــدول  يب�ــن 
ال��وميــة �هــدف إلــى إعــالم ال�ماه�ــ� ال�ســوية بسياســة املنظمــة 
 و��ســبة ٪30.5 وتعزيــز 

ً
والتــي مثلــت (7) مــن مجمــوع (23) اختيــارا

التعــاون مــع املنظمــات غ�ــ� ال��وميــة بلــغ (7) و��ســبة ٪30.5، فــي 
ح�ــن أن إرشــاد إدارة املنظمــة إلحتياجــات ال�ماه�ــ� ال�ســوية بلــغ 
(5) و��ســبة ٪21.7، فضــال عــن كســب ثقــة ال�ماه�ــ� ال�ســوية 
باملنظمــة والــذي بلــغ (4) و��ســبة ٪17.3، أن العالقــات العامــة 
فــي املنظمــات غ�ــ� ال��وميــة ي��كــز نشــاطها فــي إعــالم ال�ماه�ــ� 
ال�ســوية بسياســة املنظمــة وتعزيــز التعــاون مــع املنظمــات غ�ــ� 
ال��وميــة النظ�ــ�ة فضــال عــن إرشــاد إدارة املنظمــة الحتياجــات 

ال�ماه�ــ� ال�ســوية وكســب ثقتهــا باملنظمــة.

أساليب العالقات العامة

البحث العلمي

جدول (6) يو�� إجراء البحوث املش��كة

النسبة المئويةالتكراراإلجابة

٨٨٫٨٪٨كال

١١٫٢٪١نعم

100٪٩المجموع

يب�ــن ال�ــدول (6) أن إجــراء البحــوث املشــ��كة ب�ــن املنظمــات غ�ــ� 
 إذ مثلــت اإلجابــة بـــ كال (8) مــن 

ً
ال��وميــة يتــم بصــورة قليلــة جــدا

مجمــوع (9) مبحوث�ــن و��ســبة ٪88.8 فــي ح�ــن أن اإلجابــة بـــ نعــم 
مثلــت (1) و��ســبة ٪11.2 مــا يــدل ع�ــى أن اعتمــاد وظيفــة البحــث 
العلمــي بحاجــة إلــى تفعيــل وتطويــر كــون البحــث العلمــي �ســهم فــي 

بلــورة الخطــط و�رامــج العمــل لغــرض ال�هــوض بواقــع املــرأة.
جدول (7) يو�� األسباب التي تحول دون إجراء بحوث علمية 

مش��كة

التكراراألسبـاب
ال�سبة 

المئوية

عدم وجود مبادرات إلجراء 
بحوث مش��كة ب�ن املنظمات 

غ�� ال��ومية
٣٧٫٥٪٣

عدم إطالع املنظمات غ�� 
ال��ومية ع�ى برنامج عمل 

مش��ك
٣٧٫٥٪٣

قلة الدعم ا�خصص لعملية 
البحث العلمي فيما يتعلق 

ب�شاط املرأة السيا��ي
٢٥٪٢

١٠٠٪٨المجموع

نالحــظ فــي ال�ــدول (7) األســباب التــي تحــول دون إجــراء بحــوث 
علميــة مشــ��كة ب�ــن املنظمــات غ�ــ� ال��وميــة تتمثــل فــي عــدم 
وجــود مبــادرات إلجــراء بحــوث مشــ��كة ب�ــن املنظمــات بلغــت (3) 
من مجموع (8) مبحوث�ن و��ســبة ٪37.5 وعدم إطالع املنظمات 
ع�ــى برنامــج عمــل مشــ��ك (3) و��ســبة ٪37.5، فضــال عــن قلــة 
الدعــم املــادي ا�خصــص لعمليــة البحــث العلمــي فيمــا يتعلــق 
باملشاركة السياسية للمرأة (2) و��سبة ٪25 وهذا يتطلب اتخاذ 
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إجــراءات كفيلــة بتطويــر عمليــة البحــث العلمــي كو�هــا تســاعد فــي 
معال�ة املشكالت وإعداد الخطط وال��امج التي �س�ى الطرفان 

لتنفيذهــا.
جدول (8) يو�� اعتماد التخطيط في نشاطات العالقات 

العامة

ال�سبة المئويةالتكراراإلجابة

٦٦٫٦٪٦نعم

٣٣٫٤٪٣كال

١٠٠٪٩المجموع

نالحــظ فــي ال�ــدول (8) أن االعتمــاد ع�ــى التخطيــط فــي نشــاطات 
العالقات العامة في املنظمات غ�� ال��ومية إذ أن اإلجابة بـ نعم 
واإلجابــة   66.6٪ مبحوث�ــن و��ســبة   (9) مــن مجمــوع   (6) مثلــت 
بـــ كال مثلــت (3) و��ســبة ٪33.4 ممــا يدلــل ع�ــى اعتمــاد وظيفــة 
التخطيط في نشاطات العالقات العامة التي تقوم �ها املنظمات.

جدول (9) يو�� مستوى الت�سيق ب�ن املنظمات

ال�سبة المئويةالتكراراإلجابة

٦٦٫٦٪٦قليل

٢٢٫٢٪٢متوسط

١١٫٢٪١جيد

١٠٠٪٩المجموع

تشــ�� البيانــات الــواردة فــي ال�ــدول (9) إلــى أن مســتوى الت�ســيق 
ب�ن املنظمات غ�� ال��ومية محدود إذ مثلت اإلجابة بـ قليل (6) 
مــن مجمــوع (9) مبحوث�ــن و��ســبة ٪66.6 ومتوســط (2) و��ســبة 
ممــا يدلــل ع�ــى ضعــف   ،11.2٪ و��ســبة   (1) جيــد  و�ـــ   22.2٪
مســتوى الت�ســيق ب�ــن املنظمــات و�التالــي ينعكــس ع�ــى طبيعــة 

عالقــات التعــاون املشــ��ك فيمــا بي�همــا.
جدول (10) يو�� اجراء االتصال ب�ن املنظمات

اإلجابة التكرار ال�سبة المئوية

كال ٦ ٪٦٦٫٦

نعم ٣ ٪٣٣٫٤

المجموع ٩ ٪١٠٠

نالحــظ فــي ال�ــدول (10) أن وظيفــة االتصــال ب�ــن املنظمــات غ�ــ� 
ال��وميــة تتــم بصــورة محــدودة إذ مثلــت اإلجابــة بـــ كال (6) مــن 
مجمــوع (9) مبحوث�ــن و��ســبة ٪66.6 ونعــم (3) و��ســبة33.4٪، 
مما يدلل ع�ى ضعف تحقيق وظيفة االتصال فيما ب�ن املنظمات 
غ�� ال��ومية و�التالي فان ذلك �عيق ممارســة العالقات العامة 

.
ً
 اتصاليــا

ً
كو�هــا نشــاطا

جدول (11) يو�� الوسائل االتصالية في مجال العالقات 
العامة

ال�سبة المئويةالتكرارالوسائل

١٧٫٧٪٨االتصال الهاتفي

١٥٫٥٪٧ال��يد االلك��وني

١١٫١ ٪٥زيارات المؤسسة

١١٫١٪٥المراسالت

٨٫٨٪٤ال��ف اليومية

٨٫٨٪٤االجتماعات الدورية

٨٫٨٪٤اإلذاعة

٦٫٨٪٣التلفزيون

٤٫٤٪٢لوحة اإلعالنات

٢٫٢٪١الملصقات

٢٫٢ ٪١المجالت العامة

٢٫٢٪١الفاكس

١٠٠٪٤٥المجموع

املســتعملة  الوســائل االتصاليــة  أن   (11) ال�ــدول  فــي  نالحــظ 
فــي مجــال العالقــات العامــة فــي املنظمــات غ�ــ� ال��وميــة تشــمل 
 و��ســبة 

ً
االتصــال الهاتفــي إذ مثــل (8) مــن مجمــوع (45) اختيــارا

وزيــارات   15.5٪ و��ســبة   (7) وال��يــد االلك��ونــي مثــل   17.7٪
مثلــت  واملراســالت   11.1٪ و��ســبة   (5) مثلــت  فقــد  املؤسســة 
8.8٪ و��ســبة   (4) اليوميــة  ال��ــف   11.1٪ و��ســبة   (5)
واالجتماعــات الدوريــة مثلــت (4) و��ســبة ٪8.8 واإلذاعــة مثلــت 
ولوحــة   6.8٪ و��ســبة   (3) والتلفزيــون مثــل   8.8٪ و��ســبة   (4)
اإلعالنات مثلت (2) و��سبة ٪4.4 وامللصقات مثلت (1) و��سبة 
 (1) والفاكــس مثــل   2.2٪ و��ســبة   (1) وا��ــالت العامــة   2.2٪
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و��ســبة ٪2.2، يت�ــ� ممــا تقــدم أن وســائل االتصــال فــي مجــال 
العالقــات العامــة بال�ســبة للمنظمــات ال�ســوية -حســب درجــات 
�ــي االتصــال الهاتفــي وال��يــد االلك��ونــي  إجابــات املبحوث�ــن- 
وزيــارات املؤسســة واملراســالت وال��ــف اليوميــة واالجتماعــات 
وامللصقــات  اإلعالنــات  ولوحــة  والتلفزيــون  واإلذاعــة  الدوريــة 
وا��ــالت العامــة والفاكــس، ممــا يدلــل ع�ــى أن االتصــال الهاتفــي 
وال��يد االلك��وني من أك�� وســائل االتصال في العالقات العامة 
 و�التالي البد من تفعيل وســائل االتصال األخرى كو�ها 

ً
اســتعماال

تســهم فــي بنــاء صــورة ذهنيــة ايجابيــة ملشــاركة املــرأة السياســية 
وزيــادة مســتوى وعيهــا السيا��ــي.

جدول (12) يو�� تقويم دور العالقات العامة في مجال دعم 
املشاركة السياسية للمرأة

ال�سبة المئويةالتكراراإلجابة

٧٧٫٦٪٧ضعيف

١١٫٢٪١جيد
ً
١١٫٢٪١جيد جدا

١٠٠٪٩المجموع

يو�ــ� ال�ــدول (12) أن دور العالقــات العامــة فــي مجــال دعــم 
 إذ أن املنظمــات غ�ــ� 

ً
املشــاركة السياســية للمــرأة يبــدو ضعيفــا

ال��ومية اعتقدوا ان ذلك الدور ضعيف مثلت (7) من مجموع 
(9) و��سبة ٪77.6 أما اإلجابة بـ جيد فمثلت (1) و��سبة 11.2٪
 مثلــت (1) و��ســبة ٪11.2 ممــا يدلــل ع�ــى أن 

ً
واإلجابــة بـــ جيــد جــدا

دور العالقــات العامــة فــي دعــم املشــاركة السياســية للمــرأة يبــدو 
ضعيــف ممــا يتطلــب وضــع خطــط لتطويــر تنفيــذ برامــج التوعيــة 
 لتوســيع 

ً
والتثقيــف فــي مجــال ال�قــوق السياســية للمــرأة تمهيــدا

مشــاركتها في ال�ياة العامة بشــ�ل عام والسياســية بشــ�ل خاص 
فضــال عــن الوصــول إلــى مواقــع صنــع القــرار.

جدول (13) يو�� أسباب ضعف دور العالقات العامة في 
مجال دعم املشاركة السياسية للمرأة

ال�سبة المئويةالتكراراألسباب

قلة توظيف وسائل اإلعالم المقروءة 

والمسموعة والمرئية في نشر ثقافة 

المشاركة السياسية للمرأة

٤٢٫٨٪٣

قلة تنظيم المؤتمرات والندوات 

لتعريف المرأة بحقوقها السياسية
١٤٫٣٪١

١٤٫٣٪١قلة الدعم المادي

قلة الكفاءات المتخصصة في مجال 

العالقات العامة
١٤٫٣٪١

توجهات المنظمات غ�� ال��ومية 

محصورة في النطاق الرسمي
١٤٫٣٪١

١٠٠٪٧المجموع

تشــ�� البيانات الواردة في ال�دول (13) إلى األســباب التي أدت إلى 
ضعف دور العالقات العامة في مجال دعم املشــاركة السياســية 
للمــرأة والتــي مــن أبرزهــا قلــة توظيــف وســائل اإلعــالم املقــروءة 
واملســموعة واملرئيــة عــن طريــق توجيــھ ال��امــج واملوضوعــات التــي 
تســاهم فــي نشــر ثقافــة مشــاركة املــرأة السياســية بلغــت (3) مــن 
(7) مبحوث�ــن و��ســبة ٪42.8 و قلــة تنظيــم املؤتمــرات  مجمــوع 
والندوات لتعريف املرأة بحقوقها السياسية وقلة الدعم املادي 
الــذي تحظــى بــھ املنظمــات وتوجهــات بعضهــا محصــورة فــي نطــاق 
رســمي محــدود، فضــال عــن قلــة الكفــاءات املتخصصــة فــي مجــال 
العالقــات العامــة والتــي مثلــت (1) و��ســبة ٪14.3 لــ�ل ســ�ب مــن 
األسباب األر�عة املذكورة مما يدل ع�ى أن دور العالقات العامة 
بحاجــة إلــى تأهيــل وتطويــر بوســاطة إعــداد خطــط ووضــع ال��امــج 
التــي مــن شــأ�ها ال�هــوض �هــذا االختصــاص لتأديــة دوره بعمليــة 
االتصــال مــا ب�ــن املؤسســة وجمهورهــا فضــال عــن تحســ�ن صــورة 
املؤسســة لــدى ذلــك ال�مهــور وتفعيــل دورهــا فــي مجــال ال�هــوض 
السياســية  ال�شــاطات  فــي  مــن اإلســهام  املــرأة وتمكي�هــا  بواقــع 

والوصــول إلــى مواقــع صنــع القــرار.
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خالصة البحث
ما تزال املنظمات غ�� ال��ومية تعاني من رؤية غ�� وا��ة فيما 
 أمــام وضــع 

ً
يتعلــق باملشــاركة السياســية، وهــذا مــا �شــ�ل عائقــا

خططهــا وتنفيــذ برامجهــا الداعمــة للتمك�ــن السيا��ــي للمــرأة 
ووصولهــا إلــى مواقــع صنــع القــرار، عــن طريــق ال��ك�ــ� ع�ــى وضــع 
برامج للعالقات العامة في ا��ال السيا��ي للمرأة، لبلورة صورة 
ذهنية ايجابية عن واقعها وقدر�ها ع�ى املشاركة في الشأن العام 
واملســاهمة فــي ال�يــاة السياســية، ع�ــ� توجيــھ الرســائل اإلعالميــة 
في التوعية والتثقيف بحقوقها، فضال عن االعتماد ع�ى البحث 
العلمي في وضع الخطط ومواجهة األزمات واملعوقات التي تواجھ 
عمــل املؤسســة، وتوســيع التعــاون ب�ــن املنظمــات غ�ــ� ال��وميــة 
فــي إجــراء البحــوث العلميــة التــي تتعلــق بال�هــوض بواقــع املــرأة مــن 
النوا�ــي االجتماعيــة واالقتصاديــة والسياســية، �هــدف معال�ــة 
املــرأة  التــي تتعلــق ب�شــاطات  فــي املعلومــات  النقــص ال�اصــل 
ومشــاركتها العامــة، بمــا �ســهم فــي تطويــر قــدرات املنظمــات غ�ــ� 
ال��وميــة لزيــادة فعاليتهــا الداعمــة للتمك�ــن السيا��ــي للمــرأة 

وتمثيلهــا فــي ال�يــاة السياســية.
ونســت�تج مــن هــذا ان ال��ك�ــ� ع�ــى تحســ�ن فــرص التعليــم لرفــع 
ال�هــوض  كــون  الثقافــي واالجتما�ــي والسيا��ــي  الو�ــي  مســتوى 
بواقــع املــرأة ومشــاركتها فــي ال�يــاة السياســية يتطلــب ال�هــوض 
بواقعهــا التعليمــي فــي ا��ــاالت شــت�، بوســاطة تنظيــم النــدوات 
ا��اضــرات كو�هــا مــن وســائل االتصــال فــي  واملؤتمــرات وإلقــاء 
العالقات العامة التي �هدف إلى زيادة الو�ي السيا��ي عند املرأة.
فيمــا �عــد تعزيــز االتصــال باملنظمــات الدوليــة وتبــادل ال��امــج 
واالستفادة من خ��ا�ها وكذلك دعم إقامة الفعاليات وال�شاطات 
 في مجال العالقات 

ً
 هاما

ً
املش��كة، إذ تمثل وظيفة االتصال ركنا

العامــة، عــن طريــق ال��ك�ــ� ع�ــى دور وســائل االتصــال املقــروءة 
واملســموعة واملرئيــة فــي التوعيــة والتعبئــة ال�ماه��يــة بشــ�ل عــام 
وال�مهــور ال�ســوي بشــ�ل خــاص، وتعريفهــا بحقوقهــا التــي أقر�هــا 
الدســات�� العراقيــة ال�ديثــة واملواثيــق العر�يــة ل�قــوق اإلنســان 

واإلتفاقيــات الدوليــة.
وع�ــ� مــا تقــدم ان توجيــھ ال��امــج اإلعالميــة الهادفــة فــي مجــال 
املســاواة وال�نــدر االجتما�ــي (النــوع) �هــدف زيــادة نســبة املشــاركة 
فــي  بدورهــا  العــام  الــرأي  لتنويــر  العــراق  فــي  للمــرأة  السياســية 
ال�يــاة العامــة �ســهم بشــ�ل فّعــال فــي زيــادة الو�ــي واالهتمــام 
اإلعــالم  مــا تطرحــھ وســائل  عــن طريــق  السياســية،  بالقضايــا 
مــن صــور ايجابيــة إلحــداث تقــدم فــي مســتوى املشــاركة و�لــورة 
ثقافــة سياســية للمــرأة، فضــال عــن اســتغالل التطــور ال�اصــل 

فــي تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت لإلســهام بشــ�ل ايجا�ــي 
لل�هــوض بــدور املــرأة فــي ا��تمــع، الســيما وان ا��تمــع اإلنســاني 
ودور  والديمقراطيــة  اإلنســان  بحقــوق  املطالبــة  بمرحلــة  يمــر 
 
ً
وســائل االتصــال ال�ديثــة التــي ال تجعــل ا��تمــع �عيــش منغلقــا

عــن العالــم وتطوراتــھ وأحداثــھ.
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المقدمة

 يقول 
ً
 عميقا

ً
في كالم للمفكر االيراني علي شريعتي يحمل مغزا

فيه: )عندما تقرر الوقوف ضد الظلم، توقع أنك سوف 

تشتم... ثم تخون.... ثم تكفر، لكن إياك أن تسكت عن 

الظلم من أجل أن يقال عنك أنك رجل سالم(.

وما سنتعرض له في هذه السطور لن يخرج عن المعنى 

المتقدم إذا أدركنا أن الفساد يفتح الباب على مصراعيه 

ألنواع ال حصر لها من الظلم.

شرعنة الفساد
دراسة في التشريعات الناتجة عن ظاهرة الفساد

م134       134        نيسان ٢٠١٦  هـ -  | رجب ١٤٣٦  احلادية عشرة  السنة   | العدد ٣٦ - ٣٧   |



لــقــد ُوجــــد الـــقـــانـــون فـــي الــمــجــتــمــعــات الــ�ــشــريــة نــتــيــجــة ��ز 
اإلنــســان عــن العيش بــمــفــرده فهو كــائــن إجتما�ي يــدخــل في 
عــالقــات متشعبة ومــعــامــالت متنوعة مــع اآلخــريــن تتعارض 
نظم هذه المعامالت إبتكر هذا 

ُ
فيها مصال�ھ معهم، ول�ي ت

الــ�ــائــن فــكــرة الــقــانــون بــمــصــادره الــمــتــنــوعــة لــتــتــولــى حـــل ما 
ينجم من منازعات عن طريق مجموعة قواعد عامة مجردة 
ومــلــزمــة تق��ن بعنصر الــ�ــزاء أو العنف الــقــانــونــي، ومــع إن 
 في الما��ي ومازال إال إن 

ً
االختالف المشار إليھ كان موجودا

الفكرة التي أوحت بوجود هذه القواعد القانونية وإلزامها 
في نطاق ال�ماعة �ي فكرة واحدة تستهدف الوصول لغاية 
تنظيم المعامالت التي يدخل فيها أفــراد ال�ماعة ال�شرية 
بعضهم مع البعض اآلخر بحيث �عطى كل ذي حق حقھ دون 
تجاوز أو تعارض أو فساد، فالهدف األسم� للقانون الذي 
قيل أنــھ سيد الــعــالــم يتمثل بتحقيق الخ�� لل�افة وكفالة 
 عـــن صــيــانــة الــ�ــقــوق والــ�ــريــات 

ً
الــمــصــ�ــ�ــة الــعــامــة فـــضـــال

الثابتة لإلنسان، وحماية المصال� الخاصة في ضوء حقيقة 
واقعية مضمو�ها إن القوة ال�قيقية في أي مجتمع ستبقى 
 للذين يمل�ون المصال� ال�وهرية فيھ، وهذا مع�� ال 

ً
دائما

يتعارض مع من يقول إن القوان�ن �ي نتاج فطرة الشعوب 
وإحتياجا�ها حيث تن�ت كما ين�ت النبات في األرض، فمن 
يضع القانون عليھ أن ي�ون ذا خ��ة كب��ة بالناس واألشياء 
وذا معرفة عميقة بال�ياة ل�ي �ع�� عــن ال�قائق بطريقة 

مرضية، و�ــذلــك تتحقق مص��ة المجموع ونق��ب بش�ل 
أك�� من مفهوم العدالة.

ــهــــم بــالــقــوة فــعــلــيــهــم أن يــتــذكــروا  ــا الـــذيـــن يــفــرضــون إراد�ــ أمــ
 ألحد، فال يمكن أن 

ً
بصورة مستمرة ان القوة ال تصنع حقا

 ان من 
ً
نــلــزم الــنــاس بالطاعة إال للسلطات الــشــرعــيــة. حــقــا

يملك القوة ال يمكن أن يظل سيد الموقف كل الوقت إال 
إذا إستطاع أن يحول قوتھ إلى حق ويقنع الناس إن طاعتھ 

واجب.
فـــــإذا ـكـــان مـــا تـــقـــدم يــمــثــل حــقــيــقــة فــــإن مـــن أخـــطـــر أشــ�ــال 
الفساد ظاهرة أو ممارسة شرعنة الفساد أو قون�تھ القائمة 
عــ�ــى أســـــاس فـــكـــرة �ــخــصــنــة الــتــشــر�ــعــات حــيــث يــظــهــر لنا 
�ــ�ــم الــ�ــارثــة إذا مــا مــارســت الــمــؤســســات التشر�عية ع�ى 
المستوى الوط�ي أو المح�ي السلوك الــمــذكــور، فالنتيجة 
المتوقعة لن ت�ون غ�� ا�هيار اقتصادي واجتما�ي وسيا��ي 
مرده بالدرجة األولى ضعف الوازع األخال�ي لدى المشرع�ن 
ــــى هـــشـــاشـــة الـــبـــنـــاء الـــقـــانـــونـــي لـــمـــن يـــقـــوم بــعــمــلــيــة  إضــــافــــة الـ
التشر�ع فضال عن ضعف أسلوب التطبيق أو التعامل مع 

النصوص بطريقة سليمة.
و�ـــقـــدر تــعــلــق األمــــر بــالــ�ــالــة فـــي الـــعـــراق فــقــد أتــيــحــت فــرصــة 
ــــأس �ــهــا للبحث  ــــرأي كــمــا وجـــــدت فــ�ــ�ــة البـ لــلــتــعــبــ�ــ� عـــن الــ
فـــي ظـــل الـــشـــعـــارات الــمــطــروحــة ولــــو كــــان ذلــــك مـــن الــنــاحــيــة 
النظرية من جانب الدولة العراقية الثانية التي أكدت ع�ى 
تب�ي مفاهيم الديمقراطية والــ�ــريــة والــمــســاواة ســـواء ع�ى 

كلية ال�قوق بجامعة ال�هرين

د.حيدر ادهم

135135 م نيسان ٢٠١٦  هـ -  | رجب ١٤٣٦  احلادية عشرة  السنة   | العدد ٣٦ - ٣٧  |



مستوى التصريحات السياسية أو ع�ى مستوى النصوص 
الدستورية، وال أعال� في هذه السطور مسألة واقع ال�ال.

إن أهمية الكتابة في موضوع هذا البحث تعود إلى ان شرعنة 
ــتــــالل األمــريــ�ــي  الـــفـــســـاد الـــــذي طــفــا عــ�ــى الــســطــح بــعــد االحــ
للعراق لم �عد من الممكن تركھ دون تن�يھ لمخاطره وآثاره 

السلبية.
 الســـتـــشـــراء ظـــاهـــرة الــفــســاد 

ً
فــمــشــ�ــلــة الــبــحــث قــائــمــة نـــظـــرا

بــأشــ�ــالــهــا الــمــخــتــلــفــة فـــي الـــعـــراق مــمــا يــتــطــلــب فــهــم مــديــا�ــهــا 
وتــقــديــم الــ�ــلــول الممكنة لــلــقــضــاء عليها أو التخفيف من 
آثارها السلبية الى أق��� حد مستطاع، وقد توسلنا في ذلك 
 ع�ى أســاس تحديد مفهوم الشرعنة وحصر 

ً
 قائما

ً
أســلــو�ــا

خصائصها أو مم��ا�ها، وقبل ذلك إستشراف البعد التأري�ي 
واالجتما�ي لها ثم إنتقلنا لدراسة جانب من مش�لة البحث 
قــدر إرتــبــاط األمـــر بــوجــود الــظــاهــرة فــي عـــراق مــا قبل التاسع 
من نيسان، وعراق ما بعد التأريخ المذكور محاول�ن تلمس 
طـــرق اإلصــــالح ذلـــك إنــنــا نعتقد بخطأ مــن يــظــن ان العالم 
شهد ثورت�ن ماديت�ن فقط ع�ى مدى تأريخ وجــود اإلنسان 
ع�ى سطح المعمورة والمراد �هما الثورة الزراعية والثورة 
 في أساليب اإلنتاج، 

ً
 جوهريا

ً
الصناعية حيث أحدثتا تغي��ا

وهو عامل قاد إلى تغي��ات سياسية واجتماعية واقتصادية 
وأخالقية �خمة في حياة أكــرم مخلوق، فعلينا أن نتذكر 
ان هــنــاك ثـــــورات روحـــيـــة كالمسيحية واإلســـــالم لـــم تحدثا 
تغ��ات مادية في حياة اإلنسان فحسب لك�هما قدمتا رؤى 
روحــيــة لــعــوامــل مــاديــة، وهــكــذا تعاملتا مــع عنصري الــروح 
 فــي ال�ياة 

ً
 وأبــعــد تــأثــ�ــ�ا

ً
والـــمـــادة فــ�ــانــت نظر�هما أكــ�ــ� عــمــقــا

ــا نــتــعــامــل مــعــھ فـــي هــذه  الــ�ــشــريــة والـــنـــفـــوس اإلنـــســـانـــيـــة، ومــ
السطور ال يخلو من هذين العامل�ن حيث سيبقى ال�ل في 
روح إنسان حس�ت أخالقھ وآمن بآليات قانونية ل��د من 
ظاهرة الفساد ذات األش�ال المتنوعة، وعمل ع�ى تطبيق 

هذه اآلليات.

المبحث األول
 مفهوم شرعنة الفساد

إن مـــحـــاولـــة إيــــضــــاح أي مـــفـــهـــوم أو مــعــ�ــ� مــعــ�ــن يــتــضــمــنــھ 
مصط�� مــا ال بــد وأن يــ�ــون بتحديد عناصر هــذا المفهوم 
أو المصط�� بــصــورة دقيقة ننأى بــھ عــن التشابھ مــع غ��ه 
واالختالط بمن يخالفھ في ال�وهر والمضمون للوصول إلى 
 عن التقاطع 

ً
إبــراز جميع ما ينطوي عليھ بدقة كاملة بعيدا

أو التداخل مع غ��ه من المفاهيم ذلك إن من الضروري أن 
 أي يجمع كامل عناصر الُمَعَرف 

ً
 مانعا

ً
ي�ون التعريف جامعا

ويمنع غ��ه من الدخول تحت مظلتھ، و�ذلك تتحقق الغاية 
مـــن تــحــديــد الــمــفــهــوم، و�ــعــكــس مـــا تــقــدم ســنــجــابــھ مش�لة 
االخــتــالط والتداخل مع المفاهيم األخـــرى، واألمــر المذكور 
ســيــقــودنــا الـــى خــلــق نـــوع مـــن الـــ�ـــدل غــ�ــ� الــمــنــتــج، والـــــذي ال 
يحقق أيــة نتيجة ايجابية يمكن تصورها أو الــوصــول اليها 

من خالل ال�وار والبحث.
عــ�ــى أســـاس مــاتــقــدم، س�تطرق فــي هـــذا المبحث للتعريف 
بمفهوم شرعنة أو قوننة الفساد مــن خــالل ضبط المع�� 
وتحديد العمق التأري�ي واالجتما�ي لهذه الظاهرة المدمرة 
للمجتمع والــدولــة، والــتــي تعكس بــصــورة أو بــأخــرى ضعف 
المعاي�� األخالقية في المجتمع، كما سنعال� في هذا المبحث 
خــصــائــص الــفــســاد ونــبــ�ــن أنـــواعـــھ، و�ــذلــك يكتمل ألغـــراض 

هذه السطور تحديد المفهوم.
المطلب األول: تعريف شرعنة الفساد• 
ــأريــــ�ــــي واالجــــتــــمــــا�ــــي •  ــتــ ــــي: الــــعــــمــــق الــ ــانـ ــ ــثـ ــ ــلـــب الـ الـــمـــطـ

لشرعنة الفساد
المطلب الثالث: خصائص شرعنة الفساد• 
المطلب الرابع: أنواع شرعنة الفساد• 

المطلب األول: تعريف شرعنة الفساد
يتم�� الفساد بطبيعة معقدة ومركبة فــي ذات الــوقــت ف�ي 
غ�� مقتصرة ع�ى ال�وانب المالية بل إن هــذا ال�انب هو 
نتيجة ألســبــاب أعــمــق رغـــم إن الــ�ــ�كــ�ــ� مــن قــبــل الــمــبــادرات 
 مـــا يــنــصــب عــ�ــى الــقــضــايــا الــمــالــيــة، ذلـــك إن 

ً
الــدولــيــة غــالــبــا

الــتــصــاق الــفــســاد بــاعــتــبــاره ظــاهــرة مجتمعية يــفــرز العديد 
ــابـــع الــســلــ�ــي والــــمــــؤثــــر بــمــخــتــلــف  مــــن الـــتـــداعـــيـــات ذات الـــطـ
األبعاد السياسية واالقتصادية االجتماعية والسلوكية في 

المجتمعات العر�ية.
يــــراد بــالــفــســاد مـــن الــنــاحــيــة الــلــغــويــة الــتــعــبــ�ــ� عـــن حــالــة من 
 
ً
الخلل وأخذ المال أو االمتيازات بطريقة غ�� مقبولة قانونا
 �ع�ي االنــحــراف 

ً
، و�ــهــذا فــإن مصط�� الــفــســاد لــغــويــا

ً
وعــرفــا

عــن أداء الــواجــب أو الــوظــيــفــة الــتــي وجـــد الــ��ــيء مــن أجلها 
 ضد ص�� فهو 

ً
بحيث تصبح غ�� ذات فائدة، ففسد، فسادا

 دون وجھ 
ً
فاسد غ�� صــالــ�، والــفــســاد هــو أخــذ الــمــال ظلما

ا 
َ
 لقولھ تعالى: (َوِإذ

ً
حق، والمفسدة ضد المص��ة مصداقا

ــْحــُن ُمْصِ�ُ�وَن) 
َ
ــَمــا ن ــوا ِإنَّ

ُ
ــال

َ
ــْفــِســُدوا ِفــي األْرِض ق

ُ
ــُهــْم ال ت

َ
ِقــيــَل ل
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ــَبــْحــِر ِبَما 
ْ
ــَ�ــّ�ِ َوال

ْ
ــَفــَســاُد ِفــي ال

ْ
ــَهــَر ال

َ
(الــبــقــرة:١١) وقــولــھ تعالى: (ظ

ــُهــْم 
َّ
ــَعــل

َ
ــوا ل

ُ
ــــِذي َعــِمــل

َّ
ــُهــْم َبــْعــَض ال

َ
ــاِس ِلــُيــِذيــق ْيــــِدي الــنَّ

َ
ــَســَ�ــْت أ

َ
ك

َيْرِجُعوَن) (الروم:٤١)
وفـــي الــلــغــة اإلنــ�ــلــ�ــ�يــة يــــراد بــ�ــلــمــة Corruption عــ�ــى ا�ــهــا 
التغي�� من الصال� إلى الس��، وهناك كلمة Venality التي 

يراد �ها الفساد المقابل للرشوة(١).
أما من الناحية االصطالحية فنجد تعاريف متعددة م�ها ما 
 للفساد في ح�ن تحمل تعاريف أخرى 

ً
 ضيقا

ً
يحمل مفهوما

، إذ ينظر البعض لمش�لة الفساد باعتبارها 
ً
 واسعا

ً
مفهوما

 من االنحراف األخال�ي لبعض المسؤول�ن العمومي�ن 
ً
نوعا

الــذيــن يــتــولــون عملية صــنــع الـــقـــرارات ذات الــصــلــة بــمــوارد 
المجتمع، وهــو تعريف صموئيل هنتنغتون الــذي ينظر إلى 
الــفــســاد بــاعــتــبــاره: (ســـلـــوك الــمــوظــفــ�ــن الــ�ــ�ــومــيــ�ــن الــذيــن 
ينحرفون عن القواعد المقبولة لخدمة أهداف خاصة) أو 
هو (إساءة إستعمال األدوار والموارد العامة ل��صول ع�ى 
 من عدم 

ً
مزايا خاصة).(٢) والتعريف المتقدم يحمل نوعا

الــدقــة وعـــدم الشمولية إذ يــركــز عــ�ــى الــبــعــد األخـــال�ـــي، وهــو 
 
ً
 منافيا

ً
مع�� يختلف من مجتمع آلخــر إذ إن ما �عد تصرفا

لـــألخـــالق فـــي مــجــتــمــع مـــا قـــد ال �ــعــد كـــذلـــك فـــي مــجــتــمــع آخـــر. 
فالتعريف المتقدم يصطدم فــي صياغتھ للغاية مــن إيــراد 
تعريف لمصط�� الفساد طالما ان الهدف هو حصر المع�� 

بش�ل جامع مانع، وهذا غ�� متحقق في التعريف المتقدم.
النظرة األخرى للفساد تتبدى من خالل تعريفھ باعتباره بيع 
أمـــالك الــدولــة مــن جــانــب المسؤول�ن ال��ومي�ن لتحقيق 
الــمــصــالــ� الــ�ــخــصــيــة، والــتــعــريــف الــمــذكــور يــرتــبــط بفكرة 
خ�خصة القطاع العام، ليع�� عن مفهوم ضيق للفساد إذ 
يتجاهل أش�ال الفساد األخــرى كقبول الرشاوى في مقابل 
ــــاء مــمــارســات أو عــقــود  تــوفــ�ــ� بــيــانــات تــســهــم فـــي تــســهــيــل إرسـ
مــحــددة أو مــنــح تــراخــيــص. والــ�ــقــيــقــة ان الــمــعــ�ــ� المتقدم 
للفساد هــو إجــ�ــ�اء مــن تعريف الــفــســاد المتب�� مــن جانب 
البنك الدولي الذي ينظر إلى الظاهرة المشار إليها باعتبارها 
ــيـــفـــة الــــعــــامــــة لــلــكــســب  ــتـــعـــمـــال الـــوظـ  مــــن (إســــــــــاءة اسـ

ً
نــــوعــــا

الخاص، فالفساد يحدث عادة عندما يقوم موظف بقبول 
أو طلب أو اب��از رشوة لتسهيل عقد أو إجراء طرح لمناقصة 
عــامــة، كــمــا يــتــم عــنــدمــا يــقــوم وكـــالء أو وســطــاء لــشــركــات أو 
أعــمــال خاصة بتقديم رشـــاوى لالستفادة مــن سياسات أو 
إجراءات عامة للتغلب ع�ى منافس�ن، وتحقيق أر�اح خارج 
إطــار القوان�ن المرعية، كما يمكن للفساد أن يحدث عن 

طــريــق اســتــغــالل الــوظــيــفــة الــعــامــة دون الــ�ــ�ــوء إلـــى الــرشــوة 
وذلـــــك بــتــعــيــ�ــن األقـــــــارب أو ســـرقـــة أمــــــوال الــــدولــــة مــبــاشــرة) 
وهــذا التعريف يحصر الفساد في سلوك�ن: األول يتمثل في 
دفــع الــرشــوة أو العمولة المباشرة للموظف�ن فــي الــدولــة أو 
الــمــســؤولــ�ــن فــيــهــا او للعامل�ن فــي الــقــطــاع الــخــاص لتسهيل 
إبرام العقود والصفقات، و�ي سلوكيات تسم� بالمصط�� 
الشع�ي (برطيل،ـ خاوة إلى حٍد ما) أما السلوك الثاني فيع�� 
عنھ بوضع المال العام تحت اليد، واالستحواذ ع�ى مواقع 
متقدمة لمص��ة األبــنــاء واألقـــارب ســواء فــي القطاع العام 

أم في القطاع الخاص.
وهكذا فإن تعريف البنك الدولي يتجاهل الفساد بمفهومة 
الــــمــــادي الــــواســــع أو الــكــبــ�ــ� والــمــرتــبــط بــالــصــفــقــات الــكــ�ــ�ى 
فــي عــالــم الــســالح، والــتــوكــيــالت الــتــجــاريــة الــتــي تحصل عليها 

الشركات العابرة للقارات(٣).
وعــ�ــى أســـاس مــا تــقــدم مــن تــعــاريــف لــمــفــردة الــفــســاد يمكن 
الــقــول إنــنــا أمـــام مفهوم�ن لــهــا، فهناك مفهوم أخــال�ــي �ع�� 
عـــن إطــــار واســــع لــلــتــصــرفــات والــســلــوكــيــات الـــفـــاســـدة، وهــو 
 للقاعدة القانونية التي تستهدف 

ً
 ماديا

ً
مع�� �ش�ل مصدرا

 لــمــعــ�ــ� 
ً
 ضـــيـــقـــا

ً
مــ�ــافــحــة الـــفـــســـاد، كـــمـــا ان هـــنـــاك مـــفـــهـــومـــا

الــفــســاد مع�� عــنــھ عــن طــريــق قــواعــد الــقــانــون المطبقة في 
الدولة بإخضاعها لــردة فعل قانونية محددة من العقاب، 
 بآليات 

ً
فإذا كان الفساد بمفهومھ األخال�ي الواسع م�افحا

ردة الفعل االجتماعية المتمثلة ب�خط أفراد المجتمع أو 
الــرأي العام، و�ذلك التق��ن بال�زاءات القانونية النافذة 
في الدولة، فإن مفهوم الفساد بمعناه الضيق أي بمفهومھ 
القانوني البــد وأن يق��ن بخاصية الــ�ــزاء الــمــادي المنظم 
الـــذي تــفــرضــھ الــســلــطــة الــعــامــة أو الــعــنــف الــقــانــونــي حسب 
تعب�� البعض باعتباره من خصائص القاعدة القانونية التي 

تم��ها عن قواعد األخالق.
 لما تكرسھ القواعد 

ً
 طبقا

ً
صفوة القول إن ما �عد فــســادا

القانونية من أفعال وسلوكيات وتصرفات تعاقب من يقوم 
�ها ال يمكن أن تعد مع��ة عن جميع التصرفات والسلوكيات 
 للمفهوم األخال�ي 

ً
 من الفساد طبقا

ً
واألفعال التي تش�ل نوعا

 
ً
 إذا نظرنا إلى القاعدة الدي�ية باعتبارها نوعا

ً
والدي�ي أيضا

 
ً
من القواعد األخالقية أو اعت��نا القاعدة األخالقية شكال
من أش�ال القواعد الدي�ية(٤). كما إنھ من المهم االنتباه الى 
اإن ما عقد مش�لة تب�ي أو طرح مفاهيم قد تتباين في مداها 
لمفهوم الــفــســاد أو المساحة الــتــي �شملها هــذا المصط�� 
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 مـــا ـكــانـــت تــتــم أو تــتــ�ــخــص فـــي قــيــاس 
ً
ان الــنــظــرة الــيــهــا غــالــبــا

 مــا يت�ون 
ً
واحـــد يــنــاســب الــ�ــمــيــع، بمع�� إن الــفــســاد غــالــبــا

بصورة أساسية من الرشوة التي تتشابھ من جهة الطبيعة 
في المجتمعات المختلفة لك�ها تختلف من حيث الدرجة، 
إضافة الــى النظرة الــى الفساد باعتبار أنــھ عملية تقوم ع�ى 
 بالغرب، وهذا 

ً
جعل المجتمعات في بلدان نامية أك�� ش�ها

�ع�ي صعو�ة تب�ي مفهوم واحد وعالمي لفكرة الفساد وإنما 
 ل�الة كل مجتمع ع�ى حدة 

ً
يجب دراسة هذه الظاهرة طبقا

فـــي ضـــوء األســــس أو الــمــصــادر الــمــاديــة لــلــقــاعــدة الــقــانــونــيــة 
وكيفية تحويلها الى مصادر ش�لية(٥). ونحن في ذلك نستع�� 
 من األسس التي �عتمد عليها أحد الكتاب حيث يقول: 

ً
جانبا

(أع��ض ع�ى العديد من الوصفات ال�الية لالصالح وذلك 
بــالــمــجــادلــة بـــأنـــھ ال يــكــفــي بــ�ــســاطــة تــحــديــد مـــالمـــح نــمــوذج 
دمقرطة ســوق مثالية يبدو إن المجتمعات النامية تفتقر 
 مــن ذلـــك ي�ب�ي علينا دراســــة الــقــوى والمصال� 

ً
الــيــهــا. بـــدال

الفعلية عــ�ــى األرض والــتــي تــدفــع الــمــمــارســات الــســيــئــة التي 
تعاني م�ها تلك المجتمعات. إن القيام بذلك من شأنھ أن 
ي�تج إســ�ــ�اتــيــجــيــات إصـــالح تختلف مــن مجتمع آلخـــر لك�ها 
تــســتــمــد الـــدعـــم مـــن الــمــصــالــ� الـــدائـــمـــة فـــي الــمــجــتــمــع.... إن 
اإلصالح ليس فقط مسألة تحس�ن االدارة العامة، بل مسألة 
عــدالــة، وهـــذا يتطلب ديمقرطة معمقة ليس فقط إجــراء 
إنــتــخــابــات بــل االنـــخـــراط فــي مــنــاظــرات حــيــويــة حـــول قضايا 
حقيقية ب�ن األ�خاص والمجموعات القادرة ع�ى الدفاع 
، والتوصل الى تسويات سياسية تدعمها 

ً
عن نفسها سياسيا

المصال� الدائمة لهؤالء األ�خاص وهذه المجموعات. إن 
هذا التنافس، إضافة الى االمتالك االجتما�ي الــذي �عززه 
هــمــا الـــلـــذان ســاعــدا فــي بــنــاء الــديــمــقــراطــيــة فــي المجتمعات 
الــتــي بقيت قــويــة فيها بـــدون هـــذا االســــاس االجــتــمــا�ــي، فــان 
أفضل أف�ارنا حول االصــالح لن تتمكن ع�ى األر�ــ� من أن 
تتجذر)(٦) وقدر تعلق األمر بالعراق وال�الة فيھ فقد ت�ون 
الــوصــفــة األقـــــرب لــ�ــ�ــالــة الـــمـــذكـــورة �ـــي وضـــع فــســاد حكم 
الــعــائــالت واالولــيــغــاركــات أو المجاميع الــتــي تــوجــد فــي بيئات 
 اقتصادية وسياسية 

ً
 عنيفة، وتشهد فرصا

ً
خطرة، وأحيانا

مــتــعــاظــمــة فــــي ظــــل مـــؤســـســـات ضــعــيــفــة، تــخــضــع لــســيــطــرة 
أ�ــــخــــاص مــــن الـــمـــوظـــفـــ�ـــن ورجـــــــال األعـــــمـــــال، حـــيـــث تــ�ــون 
سلطتهم �خصية وتجتذب الكث�� مــن الموال�ن واالتــبــاع، 
فالمسؤولون ال��وميون هــم موظفون فــي الــدولــة وكذلك 
أتباعهم الــذيــن ي�هبون االقــتــصــاد مــن دون رادع مــن ضم�� 

أو وازع أخال�ي، وهنا ت�ون المنافسة السياسية ال�قيقية 
ضعيفة مع فرص اقتصادية نادرة يحتدم الصراع عليها.

مــن جــانــب آخـــر وعــ�ــى الــمــســتــوى الــدولــي يــالحــظ إن إتفاقية 
األمـــم الــمــتــحــدة لم�افحة الــفــســاد الــتــي إنــضــم إلــيــهــا الــعــراق 
 للفساد رغــم إ�ها 

ً
بتأريخ ١٧/آذار/٢٠٠٨ ال تتضمن تعريفا

 لــلــتــعــابــ�ــ� الــمــســتــخــدمــة فـــي هــــذه االتــفــاقــيــة 
ً
أوردت تـــحـــديـــدا

 معينة 
ً
فــي ماد�ها الثانية لك�ها مــن جهة أخــرى عــدت أفــعــاال

 
ً
جرائم يجب أن �عاقب عليها القانون عندما ترتكب عمدا

ع�ى اعتبار أ�ها تع�� عن ممارسات فاسدة كرشوة الموظف�ن 
الـــعـــمـــومـــيـــ�ـــن الـــوطـــنـــيـــ�ـــن، ورشــــــــوة الـــمـــوظـــفـــ�ـــن الــعــمــومــيــ�ــن 
األجانب وموظفي المؤسسات الدولية العمومية، وإختالس 
الممتل�ات أو تبديدها أو تسري�ها بش�ل آخر من قبل موظف 
عمومي أو المتاجرة بالنفوذ، أو إساءة استغالل الوظائف، 
أو اإلثــــراء غ�� الــمــشــروع، والــرشــوة فــي الــقــطــاع الــخــاص، أو 
اختالس الممتل�ات في القطاع الخاص، أو غسل العائدات 
 لما 

ً
اإلجــرامــيــة، أو اإلخــفــاء، أو إعــاقــة س�� الــعــدالــة، وطــبــقــا

نصت عليھ المواد (١٥-٢٥) من االتفاقية(٧).
وفــي ضــوء ما تقدم �عرف الفساد بمفهومھ القانوني العام 
باعتباره أي تصرف يرتكب بالمخالفة للقواعد القانونية 
النافذة و�الش�ل الذي يؤدي إلى إل�اق الضرر بالمص��ة 

العامة أو المصال� الخاصة المحمية بموجب القانون.
 إلى 

ً
وإذا إتفقنا ع�ى غــن المفهوم المتقدم سي�ون مقبوال

 من أش�ال التحايل 
ً
حــٍد ما فــإن شرعنة الفساد �عد شكال

 
ً
ــــھ �ـــعـــد شــكــال عـــ�ـــى الــمــ�ــافــحــة الـــقـــانـــونـــيـــة لـــلـــفـــســـاد، كـــمـــا أنـ
 من صور الفساد المصاحبة ل�افة أش�ال النظم 

ً
متقدما

السياسية(٨). فما المقصود بشرعنة الفساد من الناحية 
االصطالحية؟

إن المقصود بشرعنة الفساد إضفاء صفة المشروعية ع�ى 
فكرة فاسدة كو�ها ال تع�� عن مص��ة حقيقية لمتطلبات 
الــمــجــتــمــع عــــن طـــريـــق إصـــــــدار تـــشـــر�ـــع يــكــرســهــا و�ــالــنــتــيــجــة 
سن�ون أمــام قانون فاسد أو أمــام حالة قوننة(٩) للفساد 
ع�ى اعتبار ان هذا القانون ال �عكس العناصر األر�عة التي 
أشــار إليها جي�ي، و�ــي العناصر التي من الــضــروري أن �عيها 

أي مشرع عند قيامھ بأداء مهمتھ في تشر�ع القوان�ن.
مــن جانب آخــر فــإن مــا سي��تب ع�ى التعريف المتقدم ان 
فكرة شرعنة الفساد أو مظهر من مظاهره أمر يتحقق عن 
 للقاعدة القانونية 

ً
طريق أسلوب التشر�ع باعتباره مصدرا

دون العرف الذي سيبقى المع�� األك�� عن اإلرادة الشعبية 
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العامة بطريقة تعكس مص��ة المجموع أو المبادئ العامة 
التي يقوم عليها النظام القانوني بالدرجة األولى، و�ي تستقي 
 لشرعنة 

ً
 ضيقا

ً
روحها من قيم العدالة، فنحن نتب�� مفهوما

الفساد أو قون�تھ إذ ال نش�� إلى األح�ام القضائية التي قد 
تصدر نتيجة الضغوط التي تمارس ع�ى الهيئات القضائية 
 أو المشاكل ذات الصلة والتي ت�شأ عند محاولة تنفيذ 

ً
مثال

األح�ام القضائية.
ــفــــســــاد الـــعـــمـــل عـــ�ـــى تــقــديــم  كـــمـــا تـــشـــمـــل عـــمـــلـــيـــة قـــونـــنـــة الــ
 أو أسرة 

ً
 سياسيا

ً
مساندة لمق��حات تشر�عية تخدم حز�ا

 عن 
ً
معينة أو فــئــة مـــحـــدودة دون مـــ�ـــ�رات مــقــبــولــة و�ــعــيــدا

تحقيق المص��ة العامة، وهكذا فإن مباشرة أنشطة غ�� 
مــشــروعــة تــــؤدي إلـــى تــحــقــيــق مــبــالــغ وثـــــروات كــبــ�ــ�ة ألعــضــاء 
الــ�ــ�لــمــان أو المسئول�ن فــي السلطة التنفيذية أو الــتــيــارات 
ــهــــم وأصـــدقـــا�ـــهـــم  ــار�ــ واألحــــــــــزاب الـــســـيـــاســـيـــة أو ألســــرهــــم وأقــ
ومثالها تقا��ي الرشاوى أو قبول العموالت نعال�ھ في هذه 
 من مظاهر الفساد التشر��ي 

ً
السطور، وإن كان �عد مظهرا

طالما إن هدف دفع هذه الرشاوى والعموالت وقبولها هو 
إصــدار تشر�عات تخدم مصال� الفئات التي قامت بالدفع 
أو منع صدور مثل هذه التشر�عات وذلك بشرط المساس 
 
ً
ــ�ــــاال ــا نـــجـــد أشــ ــنــ بـــالـــمـــصـــ�ـــ�ـــة الــــــعــــــامــــــة(١٠). والـــ�ـــقـــيـــقـــة انــ
 قــد إســتــشــرت وامــتــدت 

ً
للشرعنةـ  وهــــذه حــالــة غــريــبــة حــقــا

 في تشر�عات أغلب دول العالم نتيجة 
ً
 مرموقا

ً
لتجد لها م�انا

قلة الو�ي بعوامل وظروف ظهور هذه التشر�عات وتطبيقها 
أو النظريات والعمل �ها، فنظرية أعمال السيادة ع�ى س�يل 
المثال من إنتاج مجلس الدولة الفرن��ي وقد أبصرت النور 
بعد هزيمة نابليون األول عام ١٨١٥ و�لغت أوج مجدها في 
ف��ة حكم نابليون الثالث، فبعد أن أستعاد لو�س الثامن 
 لرضاه ع�ى 

ً
عشر عرش فرنسا لم يكن مجلس الدولة محال

إعتبار أنــھ مــن صنع االمــ�ــ�اطــور نابليون األول الــذي إختار 
ُ�ِهَم هؤالء بوال�هم لھ، ول�ي 

ُ
أعضائھ من مؤيديھ وأنصاره فأ

يــدفــع الــمــجــلــس هـــذه الــتــهــمــة عــنــھ ويــتــفــادى إقــــدام الملكية 
العائدة إلى إلغائھ رأى من ال�كمة أن يقوم بتقليص بعض 
صالحياتھ فابتدأ بعدم إجــراء رقابتھ القضائية ع�ى بعض 
ــــاص، فـــأصـــبـــح مــجــلــس  ــابـــع ســـيـــا��ـــي خــ األعــــمــــال الـــتـــي لـــهـــا طـ
الدولة الفرن��ي ابتداًء من العام ١٨١٥ وحت� العام ١٨٤٨
�علن عــدم صالحيتھ لرؤية الكث�� من الــ�ــاالت المعروضة 
عليھ حت� قيل إن نظرية أعمال السيادة كانت الثمن الذي 

قــدمــھ مجلس شـــورى الـــدولـــة الــفــرنــ��ــي لــقــاء منحھ سلطة 
القضاء المفوض(١١).

و�النتيجة يتبدى لنا المعيار الــذي يمكن من خاللھ القول 
بــــوجــــود شـــرعـــنـــة لــلــفــســاد ومـــضـــمـــونـــھ يــتــحــقــق عـــنـــدمـــا تــعــ�ــ� 
الـــقـــاعـــدة الــقــانــونــيــة ذات الــمــصــدر الــتــشــر�ــ�ــي عـــن مــصــالــ� 
غ�� مشروعة ال تصب باتجاه تحقيق الصال� الــعــام لك�ها 
تــســتــهــدف تــحــقــيــق غـــايـــات أو مــصــالــ� خـــاصـــة �ــخــصــيــة أو 
فئوية ضعيفة دون الصال� العام المع�� عنھ بفكرة العدالة 
 أهداف ذات 

ً
بل ان التشر�عات العادلة �ي التي تحقق أيضا

أبـــعـــاد اجــتــمــاعــيــة (االنــــدمــــاج االجــتــمــا�ــي) فــإحــســاس أفـــراد 
المجتمع وشعورهم إن ما يصدر من تشر�عات أو ما يجري 
تطبيقھ من قوان�ن إنما تعد أفضل ما يمكن الوصول إليھ 
 للعدل بمفهومھ 

ً
في الزمان والم�ان المعين�ن سيعد محققا

الــ�ــســ�ــي إذا مــــا ســلــمــنــا إن غـــايـــة الـــقـــانـــون تــحــقــيــق الـــعـــدل 
 الستحالة تحقيقھ بمفهومھ المثالي 

ً
بالمفهوم المتقدم نظرا

 إن مــن غ�� المقبول الــقــول إن 
ً
المطلق، وإذا سلمنا أيــضــا

فكرة القانون تقف موقف ال�ياد من فكرة العدالة، ومن 
ثــم فـــإن الــعــدالــة بمفهومها الــ�ــســ�ــي الــــذي نــقــصــده فــي هــذه 
السطور إنما تتجسد في تحقيق مص��ة المجتمع وأفراده. 
أي ان عنصر الــواقــع يمنحنا مجموعة مــن الــمــواد األولــيــة 
لصياغة تشر�ع ويبقى ع�ى المشرع أن ينفخ الــروح بفكرة 
العدل اإلل�ي ليكت��ي جسد التشر�ع �ها بحيث ت�تقل هذه 
 ،

ً
ال�قائق من مرحلة الواقع إلى دور الواجب فتصبح قانونا

 مضمونھ تحديد 
ً
 مشروعا

ً
وهــذا هدف يطرح أمامنا تساؤال

مع�� العدل الــذي من الــواجــب أن يكسو ال�قائق لتصبح 
؟

ً
قانونا

يــراد بالعدل إعطاء كل ذي حق حقھ بش�ل �ستأثر ما هو 
خاص بھ ويتحمل ما هو واجب عليھ، وهناك عدل في صلة 
الــفــرد بــالــفــرد، وعـــدل فــي صلة الــفــرد بال�ماعة، وعــ�ــى هذا 
األساس قسم العدل إلى عدل تبادلي، وعدل توز��ي، وعدل 
اجتما�ي، والمقصود بالعدل التبادلي الــعــدل الــذي �سود 
فـــي الـــعـــالقـــات بــ�ــن األفــــــراد بـــصـــرف الــنــظــر عـــن طــبــيــعــة هــذه 
 كان مصدرها 

ً
العالقات تعاقدية كانت أم غ�� تعاقدية وأيــا

بحيث يجب أن يقوم هــذا النوع من العالقات ع�ى أساس 
المساواة التامة بي�هم دون أي اعتبار آخــر يرتد إلــى صفات 
األفراد أو �خصيا�هم، وحق الفرد هو ما يتعلق بھ ويكسبھ 
بطريق مشروع، ومن ذلك كيان ال�خص المادي والنف��ي، 
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وأي اعتداء ع�ى هذا الكيان �ش�ل جريمة كالسب والضرب 
والقتل، أو باالعتداء ع�ى حرية اإلنسان باالس��قاق.

ــــي عــــالقــــة الـــفـــرد  ــ�ــــون فـ ــــعـــــدل الــــتــــوز�ــــ�ــــي الـــــــذي يــ ــــاك الـ ــنـ ــ وهـ
بال�ماعة ممثلة في الدولة إذ يجب مراعاة فكرة العدل من 
جــانــب الــدولــة بال�سبة ل�ميع األفـــراد ح�ن تــوز�ــع المنافع 
والخدمات التي يجري تقديمها من جانب المرافق العامة، 
وعند تــوز�ــع الــوظــائــف عليهم، وذلــك باعتبارهم أعــضــاء في 
المجتمع، وال يـــراد بالعدل التوز��ي مــا هــو مـــراد فــي العدل 
الــتــبــادلــي، فــالــمــســاواة هــنــا لــيــســت مـــســـاواة حــســابــيــة، وإنــمــا 
ــــراد  �ـــي مـــســـاواة تــنــاســ�ــيــة يــتــم فــيــهــا الــنــظــر إلــــى حـــاجـــات األفـ
 الخــتــالفــهــم من 

ً
ومــقــدر�ــهــم، فيختلف مــا عليھ األفـــــراد تــبــعــا

حيث الكفاءة والمقدرة واالحتياجات، والمثال ع�ى تحقيق 
العدل التوز��ي أن تولي الوظائف العامة يخضع لشروط 
مــعــيــنــة، وهــــذه الـــشـــروط ال تــتــوافــر فــي كــل الــمــواطــنــ�ــن. ومــن 
ثـــم، فــهــم ال يــتــســاوون مـــســـاواة مــطــلــقــة فـــي الــ�ــصــول عليها. 
أمــا إذا تساوت ظــروف اإلفـــراد وكفاءا�هم وإستوفوا جميع 
 
ً
الشروط، فإ�هم يتساوون، ويتحقق العدل التوز��ي طبقا
للمثال المتقدم عندما �عامل المتساوون في نفس الظروف 

معاملة واحدة.
أما العدل االجتما�ي و�عرف بالعدل القانوني أيضا ي�ون في 
، ولكن باعتبارهم 

ً
عالقة ال�ماعة باألفراد ال بصفتهم أفرادا

ــا يــجــب عــ�ــى األفـــــــراد نحو  أجــــــزاء مـــن الــمــجــمــوع مـــن جــهــة مـ
ال�ماعة للصال� الــعــام، والــعــدل االجتما�ي هو الــذي ي��ر 
مطالبة األفــــراد بــــأداء الــخــدمــة العسكرية ودفـــع الــضــرائــب 
ولــوال وجــود فكرة الصال� الــعــام والعمل ع�ى تحقيقها لما 
كان من العدل تحميل الفرد مثل هذه االل��امات. فالعدل 
االجتما�ي هو الــذي يقدم الت��ير للمطالبة بعقاب السارق 
حت� لــو قــام بــرد مــا سرقھ إلــى صاحبھ ألن رد الــمــســروق إذا 
كــان يحقق الــعــدل الــتــبــادلــي بــإرضــاء الــمــســروق مــنــھ، فهو ال 
يــحــقــق المص��ة الــعــامــة حــيــث أن الــســرقــة أخــــالل بــاألمــن 
والنظام في ال�ماعة. كما أن العدل االجتما�ي يمثل فكرة 
يجب أن تنظم عالقات ال��ام بالمح�وم�ن كونھ األساس 
ومــصــدر السلطة التي يجب أن يطيعها المواطنون مراعاة 
ــعــــام، وفــــكــــرة الــــعــــدل االجـــتـــمـــا�ـــي مــــن شـــأ�ـــهـــا أن  لــلــصــالــ� الــ
 
ً
تضمن ال�د من سلطة ال��ام، فالسلطة يجب عليها دائما
أن ال تحد من حقوق األفـــراد وحريا�هم إال بقدر ما يتطلبھ 

الصال� العام.(١٢)

المطلب الثاني: العمق التأري�ي واالجتما�ي لشرعنة 
الفساد

�ش�� فولت��(١٣) الى رغبة خاصة راودتــھ فيذكر عبارة ذات 
مــغــزى حــيــث يــقــول: (أحـــب أن أعــلــم الــخــطــوات الــتــي ســارهــا 
االنسان في طريقھ من الهمجية الى المدنية) وســوف نتب�� 
هــــذه الــرغــبــة لــكــن فـــي جـــانـــب مــ�ــهــا فــمــعــرفــة الـــخـــطـــوات الــتــي 
خــطــاهــا االنـــســـان فــي طــريــقــھ الـــى الــفــســاد ومــحــاوالتــھ إصــالح 
 في طريق طويل ســار فيھ ب�ي ال�شر. 

ً
ال�ال قد تلقي ضــوءا

وع�ى كل حال، من غ�� المقبول التسليم بوجهة نظر مفادها 
إن الفساد كظاهرة إجتماعية عال�ها المشرع في كل م�ان 
�ــي ولــيــدة العصور ال�ديثة ذلــك أ�ها تمتد فــي جــذورهــا إلى 
عصور قديمة إرتبطت ب�شوء المجتمعات اإلنسانية األولى 

في حضارات وادي الرافدين ووادي النيل.
وقــــد عـــالـــ� الـــمـــشـــرع الـــعـــرا�ـــي الـــقـــديـــم مــظــاهــر الـــفـــســـاد الــتــي 
تــتــطــلــب مــنــھ الـــتـــدخـــل لـــوضـــع حــــٍد لــهــا بــنــصــوص تــشــر�ــعــيــة 
تعاقب مرتك�ها، ففي القرن الــرابــع والعشرين قبل الميالد 
أقدم أوروكوجينا ع�ى إصالحات اجتماعية واقتصادية �ي 
األقـــدم فــي الــعــالــم(١٤) وتش�� المعلومات الــمــتــوفــرة إلــى ان 
مدينة لكش تمتعت في ف��ة ح�امها األوائل بازدهار حضاري 
ــــدويـــــالت الــــمــــجــــاورة لـــهـــا وحــقــقــت  وقــــــوة عــســكــريــة فـــاقـــت الـ
إنـــتـــصـــارات عــســكــريــة ســاهــمــت فـــي رفــــع مــســتــوى الــمــعــيــشــة 
لــســ�ــا�ــهــا وعـــ�ـــى وجــــھ الــتــحــديــد الــطــبــقــة الــ�ــاكــمــة فــيــهــا، إال 
ان الــضــعــف بــــدأ يــــدب فـــي أوصــــــال هــــذه الــــدولــــة فتقلصت 
إنتصارا�ها العسكرية وإ�هارت مواردها االقتصادية ف��أت 
األســــرة الــ�ــاكــمــة للمحافظة عــ�ــى مــســتــوى معي��ي مــرمــوق 
ألفـــرادهـــا إلـــى فـــرض الــضــرائــب وإبـــ�ـــ�از األمــــوال بشت� الــطــرق 
فــانــتــشــرت مــظــاهــر الــفــســاد فــي الــبــالد وعــمــت الــفــو��ــ� وقــام 
 
ً
الــ�ــ�ــام بــاالســتــيــالء عــ�ــى أمــــالك الــمــعــبــد الــــذي أصــبــح تــابــعــا
لـــألســـرة الــ�ــاكــمــة، فــجــاء أوروكـــوجـــيـــنـــا الــــذي أصــ�ــ� الــ�ــال 
الــمــذكــور فــأرجــع أمـــالك المعبد وأراضـــيـــھ وألــ�ــى الكث�� من 
الــضــرائــب وخــفــض األخـــــرى، ومــنــع الــمــوظــفــ�ــن والــ�ــبــاة من 

إب��از أموال الناس والتسلط عليهم(١٥).
و�عد التأريخ المذكور بعقود عال� قانون حمورا�ي بعض 
مظاهر الفساد القضا�ي، إذ تطرقت المادة(٥) من شر�عتھ 
إلى معاقبة القا��ي الــذي ي��أ إلى تغي�� حكم سبق لھ وأن 
 
ً
أصدره ر�ما نتيجة وقوعھ تحت تأث�� متنفذ آخر أو مدفوعا

ــانــــون إن فــعــل  ــــك لــمــصــ�ــ�ــة خــــاصــــة حـــيـــث ألـــــــزم الــــقــ فــــي ذلــ
 
ً
 �ــســاوي اثــ�ــي عــشــر ضعفا

ً
الــقــا��ــي ذلـــك أن يــدفــع تــعــويــضــا
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 عـــن طـــــرده من 
ً
مــبــلــغ الــــدعــــوى الـــتـــي غــ�ــ� حــكــمــھ فــيــهــا فـــضـــال

مجلس القضاة، وال �سمح لھ بممارسة مهنتھ كقاض بعد 
ذلـــك، والــنــص الــمــتــقــدم �عكس معال�ة لــ�ــالــة مــن حــاالت 
الفساد الــذي يمكن أن تشوب ال�هاز القضا�ي وتــؤثــر ع�ى 

س�� العدالة(١٦).
وفي الف��ة الزمنية التي حكمت فيها اإلم��اطورية اآلشورية 
�ش�� أحــد الباحث�ن إلــى أنــھ حت� هــذه ال��ظة لــم �ع�� ع�ى 
 �عمل 

ً
 موحدا

ً
ما �ش�� إلــى ان اآلشوري�ن قد أصــدروا قانونا

بھ في أرجاء اإلم��اطورية اآلشورية، بل ال توجد حت� مجرد 
إشـــارات إلــى أيــة محاولة من الملوك اآلشوري�ن للعمل ع�ى 
ــــدار الــقــوانــ�ــن والـــمـــراســـيـــم، و�ــســتــأنــف الــبــاحــث فــكــرتــھ  إصــ
 :

ً
عـــن وضــــع الـــقـــانـــون أثـــنـــاء حــكــم الــمــلــوك اآلشـــوريـــ�ـــن قـــائـــال

(إن نـــظـــرة ســر�ــعــة إلــــى الـــتـــاريـــخ اآلشـــــــوري والســـيـــمـــا فـــي عهد 
ــ�ـــن ـكــانـــوا قد  ــ�ـــ�اطـــوريـــة الــ�ــديــثــة �ــشــ�ــ� إلــــى ان اآلشـــوريـ اإلمـ
وصــلــوا إلــى قمة مجدهم وإزدهـــارهـــم الــ�ــضــاري فــي مختلف 
الـــمـــجـــاالت الــعــســكــريــة واإلداريـــــــــة والــفــنــيــة مــمــا يــدفــعــنــا إلــى 
االعــتــقــاد بـــأن البـــد وأن ـكــان لــتــلــك اإلمـــ�ـــ�اطـــوريـــة الــواســعــة 
ذات اإلدارة المركزية الدقيقة والــ�ــضــارة الــزاهــرة قوان�ن 
ثــابــتــة تــحــكــم �ــهــا عـــالقـــات األفـــــراد بــيــ�ــهــم، وعـــالقـــات األفــــراد 
مــع الـــدولـــة، وعـــالقـــات الـــدولـــة مــع غــ�ــ�هــا مــن الـــــدول. بــل ان 
الــتــنــقــيــبــات قـــد كــشــفــت عـــن بــعــض الــنــصــوص الــمــســمــاريــة 
 لمعاهدات آشــوريــة دولية عقدت ب�ن 

ً
التي تحمل نصوصا

الدولة اآلشورية و��ن بعض الدول واألقاليم التابعة تش�� 
إلــــى مــــدى مـــا وصـــلـــت إلـــيـــھ الــعــقــلــيــة الــقــانــونــيــة اآلشــــوريــــة في 
مجال القانون الدولي العام والــخــاص، ومما يزيد في غرابة 
هــــذا الــنــقــص الــــوا�ــــ� فـــي الـــنـــصـــوص الــقــانــونــيــة اآلشـــوريـــة 
إن بــعــض الــمــلــوك اآلشــوريــ�ــن، وفـــي مقدمتهم الــمــلــك آشــور 
بــانــيــبــال صــاحــب مــكــتــبــة نــيــنــوى الــشــهــ�ــ�ة. وكـــذلـــك كــثــ�ــ� من 
الــكــتــاب والــمــؤلــفــ�ــن المعني�ن بــاألمــور األدبــيــة والــديــ�ــيــة قد 
 بــجــمــع الــنــصــوص الــمــســمــاريــة ذات 

ً
 كــبــ�ــ�ا

ً
إهــتــمــوا إهــتــمــامــا

األهمية فجمعوا النصوص المعاصرة وقــامــوا باست�ساخ 
النصوص المسمارية التي �عود تــأريــخ كتابتها األولـــى إلــى ما 
 ،

ً
يقرب من ألف سنة فأمر باست�ساخ قانون حمورا�ي مثال

وقصة الخليقة وغ��ها من النصوص المهمة، ومع كل ذلك 
لم �ع�� من ب�ن النصوص الكث��ة التي خلفها لنا هذا الملك 
في مكت�تھ ما يمثل القوان�ن اآلشــوريــة ال في النصوص التي 

أعيد است�ساخها وال في النصوص األصلية).

ــاتـــب إن مـــــرد عـــــدم إهــتــمــام  وفـــــي تـــ�ـــ�يـــر ذلـــــك يـــؤكـــد هـــــذا الـــ�ـ
اآلشــوريــ�ــن بالقوان�ن وتدوي�ها أ�ــهــم إعــتــمــدوا ع�ى القوان�ن 
السابقة التي كان الملوك العراقيون القدماء قد أصدروها 
ومـــ�ـــهـــم حـــمـــورا�ـــي مــــع مـــالحـــظـــة قــيــامــهــم بــــإدخــــال تــعــديــالت 
عليها، واألخذ �هذا الت��ير قد يفسر طبيعة المواد القانونية 
الــمــكــتــشــفــة والـــمـــعـــروفـــة بــالــقــوانــ�ــن اآلشــــوريــــة الــوســيــطــة، 
و�ـــي عـــبـــارة عـــن تــفــســ�ــ� وتــعــديــل لــبــعــض الــقــواعــد واألحـــ�ـــام 
القانونية(١٧). مع ذلك، يمكن تصور جانب�ن لهذا الغياب 
اآلشوري في مجال القانون: التصور األول قائم ع�ى أساس 
ان الدولة اآلشورية كانت عبارة عن إم��اطورية ب�ت دولة 
عــســكــريــة اعــتــمــدت الــفــتــح، و�ــشــ�ــل خـــاص فـــي أوج مجدها 
وســطــو�ــهــا فـــي الـــعـــالـــم الـــقـــديـــم، مــمــا �ــعــ�ــي وجـــــود شــ�ــل من 

أش�ال حاالت الطوارئ الناجمة عن عسكرة الدولة.
التصور الثاني ال ينفصل عن التصور األول إال أنھ ذو مع�� 
إيجا�ي يخالف التصور األول الذي �عكس ممارسة سلبية 
ولو بتصورات المرحلة الراهنة، ويقوم التصور الثاني ع�ى 
إن عدم ال�اجة إلصدار تشر�عات جديدة أو تدوين ما كان 
 لوجود قوان�ن مشهورة ومطبقة 

ً
 من أعــراف نظرا

ً
مــوجــودا

فــي المجتمع الــذي تش�لت منھ الــدولــة اآلشــوريــة، فاإلبقاء 
عــ�ــى هـــذه الــتــشــر�ــعــات مـــن جــانــب الــمــلــوك اآلشـــوريـــ�ـــن إنــمــا 
مثل وجهة نظر سليمة حققت هدف عدم ت�خم التشر�ع 
ولـــو بش�لھ الــبــدا�ــي ال�سيط فــي مجتمع �ــعــود مــن الناحية 
التأريخية إلــى مــا يــقــارب الــثــالثــة آالف عــام مــضــت، و�التالي 
تحقق نـــوع مــن عـــدم شــرعــنــة الــفــســاد ســـواء ـكــان هـــذا األمــر 

 أم غ�� مقصود.
ً
مقصودا

وفــي ميدان ما أنتجتھ ال�ضارة اإلغريقية �ش�� أرسطو إلى 
أهمية المساءلة في كتابھ السياسة بقولھ: (من أجل حماية 
الـــخـــزانـــة مــــن الـــســـلـــب عــــن طـــريـــق االحــــتــــيــــال، يــ�ــبــ�ــي صـــرف 
 أو تحت سمع و�صر المدينة بأكملها، 

ً
األموال العامة جهارا

كــمــا يــ�ــبــ�ــي إيـــــداع نــ�ــ� مـــن الــ�ــســابــات فـــي أمـــاكـــن الــ�ــفــظ 
المختلفة). و�ش�� الفيلسوف األغريقي ديموستينوس إلى 
فكرة الرقابة، حيث �علن بفخر أنھ خضع طيلة ف��ة عملھ 
للرقابة المالية لــلــدولــة، فــي ح�ن كــان اسكن�� يــقــول: (ليس 
 الــ�ــق فــي أن �ستبعد من 

ً
 عــامــا

ً
ألي �ــخــص يتقلد مــنــصــبــا

الخضوع للرقابة المالية ال��ومية).
من جانب آخر �ش�� أحد الكتاب الى: (تحريم تلقي المبعوث�ن 
للهدايا أثــنــاء قيامهم بمهما�هم الدبلوماسية. وقــد حكمت 
مــديــنــة أثــيــنــا عــ�ــى سف��ها تــيــمــاجــوراس بـــاالعـــدام ألنـــھ تلقى 
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هــديــة أثـــنـــاء قــيــامــھ بمهمتھ لـــدى الـــفـــرس، إذ اعــتــ�ــ�ت ذلــك 
بمثابة تلقي الرشوة)(١٨).

وال نستث�ي المجتمع اليهودي من الفساد فول ديورانت �ش�� 
الــى إن حالة الفقر ت�شأ نتيجة الغ��، والفقراء ال �عرفون 
فــقــرهــم الـــى حــ�ــن يــبــصــرون االغــنــيــاء بعيو�هم كــمــا أن حــرب 
الطبقات لم يندلع لهي�ها في إسرائيل إال بعد أن رأى الناس 

بأعي�هم ثروة سليمان الطائلة......
ويضيف هذا ال�اتب: (وجدت في أورشليم طبقة من العمال 
المتعطل�ن كــانــوا مــن عــوامــل الــشــقــاق الــســيــا��ــي والــفــســاد 
االجتما�ي في فلسط�ن كما كــان أمثالهم في رومــا فيما بعد. 
 كــلــمــا نــمــت ثــروة 

ً
 فــشــيــئــا

ً
وكــانــت األحـــيـــاء الـــقـــذرة تــــزداد شــيــئــا

األفراد وزاد ترف ال�اشية، وأصبح إستغالل الشعب والر�ا 
عادة مألوفة ب�ن أ��اب الضياع الك��ى والتجار والمراب�ن 
ك باعوا 

ّ
الذين أحاطوا بالهي�ل حت� قال عاموس إن الُمال

البارَّ بالفضة والبا�س ألجل نعل�ن).(١٩)
ويظهر مــن النصوص المتقدمة جانب مــن البعد التأري�ي 
لــمــشــ�ــلــة الــفــســاد وقــضــيــة اإلصـــــالح بــالــشــ�ــل الــــذي �عكس 
ِقدمها من الناحية الزمنية ف�ي نتيجة لوجود المجتمعات 
ال�شرية ودخول اإلنسان في عالقات إجتماعية واقتصادية 
مختلفة األبــعــاد مع إنسان آخــر ســواء كانت هــذه العالقات 

ذات بعد اقتصادي أو أسري أو قانوني أو سيا��ي أو دي�ي.
وفــي الشر�عة اإلســالمــيــة الــغــراء روي عــن أ�ــي ُحميد (رض) 
 مـــن بــ�ــي أســــد يــقــال لـــھ إبــن 

ً
قــــال إســتــعــمــل الـــنـــ�ـــي(ص) رجــــال

اللتيبة ع�ى الصدقة فلما قدم قال: هذا لكم وهذا لي، فقام 
رسول اللھ (ص) ع�ى المن�� فحمد اللھ وأث�� عليھ وقال: ما 
بال عامل أبعثھ فيقول هذا لكم وهذا أهدي لي أفال قعد في 
بيت أبيھ أو في بيت أمھ حت� ينظر أ�هدى إليھ أم ال؟ والذي 
 إال جاء بھ يوم 

ً
نفس محمد بيده ال ينال أحد منكم م�ها شيئا

القيامة يحمل ع�ى عنقھ بع�� لھ رغاء، أو بقرة لها خوار، أو 
شاة تبعر، ثم رفع يديھ حت� رأينا عفرتي إبطھ ثم قال: اللهم 
هل بلغت؟ مرت�ن) وقول الرسول (ص) في �هيھ عن الرشوة 
(أكــل ل�م أن�تھ ال��ت فالنار أولــى بھ) وقيل ما ال��ت؟ 

قال (ص): الرشوة في ال�كم).
وفـــي ســيــاق الــ�ــديــث عـــن الــفــســاد الــســيــا��ــي ومــنــھ الــفــســاد 
التشر��ي الــذي أطلقنا عليھ إصطالح الشرعنة (القوننة) 
�ــشــ�ــ� الــعــالمــة إبــــن خـــلـــدون فـــي مــقــدمــتــھ عـــن الـــ�ـــاه المفيد 
للمال فيقرر إن المال نتيجة من نتائج القبض ع�ى السلطة 
 
ً
أو الــ�ــاه ويــرفــض الــعــكــس،(٢٠) فهو يــرى إن هــنــاك أحـــواال

كث��ة يصعب التمي�� فيها ب�ن التجارة واإلمارة حيث يكتسب 
الــبــعــض مــن خـــالل الــمــنــصــب اإلداري الــرفــيــع مــغــانــم مالية 
يــ�ــونــون ع�ى أســاســهــا ثـــروات سر�عة ومــفــاجــئــة،(٢١) وهنا 
ت��ز الشرعنة مــرة أخــرى إذ يقوم القابضون ع�ى السلطة 
 إيــجــابــيــة لــهــم يـــريـــدون أن 

ً
ــا بـــإصـــدار قــوانــ�ــن تـــكـــرس أوضــــاعــ

يتمتعوا �ها ع�ى المستوى ال�خ��ي أو الفئوي دون م��رات 
معقولة، أو إن هذه السلوكيات تقود بالضرورة الى االضرار 
بالمص��ة الــعــامــة وال يــخــلــو فــكــر الـــمـــدارس االســالمــيــة من 
البحث في ظاهرة الفساد من وجهة نظر إجتماعية، فاإلمام 
 عــن الـــ�ـــ�وات الــتــي تجمع 

ً
الــقــاســم الـــر��ـــي(٢٢)يـــطـــرح أفـــ�ـــارا

فــي مجتمعات �ــســودهــا الــظــلــم والــفــســاد واالســتــغــالل، و�ــي 
بالنتيجة ثــــروات ليست طــاهــرة بــصــورة كــامــلــة والــتــمــتــع �ها 
، ومــرد ذلــك إن حقوق المستضعف�ن 

ً
 مشروعا

ً
ال �عد أمــرا

الــمــغــتــصــبــة بــوســائــل شــتــ� قـــد تــحــولــت الـــى قــيــود عــ�ــى حــريــة 
تصرف المغتصب�ن لألموال المذكورة.

ويطرح اإلمام يح�� بن ال�س�ن(٢٣) ذات المع�� بقولھ إن 
حيازة المال ال يمكن أن تع�ي إطالق الشرع ل�رية التصرف 
 لـــھ، فــحــريــة ا�ـــ�ـــاب الــمــال 

ً
فــيــھ لــ�ــائــزه إذا ـكــان مــغــتــصــبــا

الشرعي�ن ت�ون أوسع من حرية ال�ائز لھ دون إعتبار لم��ي 
أزمان طويلة ع�ى هذا االغتصاب واالستغالل. وقد ي�ون مرد 
هــذا الـــرأي قــول الــرســول محمد (ص) ال �سقط حــق أمــرئ 
مسلم وإن قــــدم،(٢٤) إال انــھ مــن جــانــب آخــر �ش��- اإلمــام 
يح�� بــن الــ�ــســ�ــن- الـــى مــســؤولــيــة االنــســان تــجــاه المجتمع 
الــــذي �ــعــيــش فــيــھ و�ــشــ�ــل خـــاص مــســؤولــيــتــھ تــجــاه الــنــظــام 
الــســيــا��ــي واالجـــتـــمـــا�ـــي واالقـــتـــصـــادي حــيــث يـــؤكـــد عــ�ــى ان 
الفالح والتاجر اللذين يدفعان الضرائب للسلطة الظالمة 
�ساهمان في بقاء هذه السلطة ويتحمالن المسؤولية جراء 
ذلــك: (فالمسؤولية هنا قد تعدت نطاق ال�ياة المباشرة 
للفرد دافع الضريبة، وإمتدت الى ميادين ال �علم ع�ها هذا 
، ألن هذه الميادين قد ترتب وجودها ع�ى الدعم 

ً
الفرد شيئا

المادي الذي قدمھ للسلطة ال�ائرة حت� عاشت وتدعمت 
وإرتكبت هذه التصرفات)(٢٥) و�العودة الى نظرة األموي�ن 
الــمــنــحــرفــة يــالحــظ أ�ــهــم كــرســوا فــكــرة الــقــونــنــة أو الشرعنة 
ــبـــاب إقـــتـــصـــاديـــة بــعــيــدة عـــن روح االســــــالم مــمــا �عكس  ألسـ
حقيقة مفادها إن ظاهرة القوننة أو الشرعنة للفساد �ي 
ظــاهــرة مــرتــبــطــة بــفــكــر الـــدولـــة الــســيــا��ــي أو االقــتــصــادي أو 
االجتما�ي لــواقــعــة مــاديــة، فالتشر�ع أداة الــدولــة لشرعنة 
أو قوننة واقــعــة لكن بطريقة تــقــود الــى االضـــرار بالمص��ة 
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الــعــامــة أو األســــس الــ�ــوهــريــة الــروحــيــة مــ�ــهــا مــمــا �ــ�ــ�ــل في 
إ�هيارها وال يمكن أن نرد ظهور الفساد بمظهره التشر��ي في 
هذه ال�الة الى تعاليم الدين أو مصادر القاعدة التشر�عية، 
فــالــفــســاد الــــذي يــ�ــشــأ فـــي ظـــل دولــــة تــســتــمــد تــشــر�ــعــا�ــهــا من 
الدين مرده أمرين: األول النظرة الخاطئة المقصودة أو غ�� 
المقصودة في بناء األح�ام أو إصدار الفتوى. والثاني تصرف 
السلطة ال�اكمة عن قصد باتجاه الشرعنة أو القوننة دون 
إحــ�ــ�ام لوجهة نظر الــديــن ال�قيقية مــن الظاهرة التي يتم 
التعامل معها، ور�ما ي�ون المثال الــبــارز ع�ى هــذه ال�الة 
مــوقــف الــدولــة االمــويــة الــرافــض لــالعــ�ــ�اف بــاســالم الــمــوالــي 
فــي مــنــاطــق االمــ�ــ�اطــوريــة الــفــارســيــة الــتــي فتحها المسلمون 
ب��ة ان إسالمهم غ�� خالص للھ، فظل األمويون وألسباب 
ذات طــابــع اقــتــصــادي يـــأخـــذون الــ�ــزيــة مـــن الـــفـــرس الــذيــن 
 من الشك، 

ً
أسلموا هناك ع�ى إعتبار إن في عقيد�هم قــدرا

ف�ي دون المستوى المطلوب، ف�شأت نتيجة ذلــك حركة 
ال�همية نسبة الى ال�هم بن صفوان،(٢٦) وعدت من أولى 
الــفــرق االســالمــيــة الــتــي طــرحــت فــكــرة الــ�ــ�ــ� الــخــالــص حيث 
ت�ناها األمــويــون أل�ها ســايــرت مصال�هم، إال إن ال�هم بن 
صـــفـــوان خـــاض مـــعـــارك فــكــريــة وســيــاســيــة وحــر�ــيــة ضــدهــم 
 ل�ونھ وأتباعھ طالبوا بنوع من االرجــاء في ال�كم ع�ى 

ً
نظرا

عــقــائــد الـــمـــوالـــي الــــى خــالــقــهــم يــــوم الــقــيــامــة، فــ�ــي فــكــرة ل�أ 
األمــويــون لها شرعنة لمصال�هم أي الطبقة ال�اكمة التي 
كانت تدعو ال�ماه�� الــى إرجــاء ال�كم ع�ى عقائد الخلفاء 
األموي�ن وع�ى جدار�هم بالسلطة وإستحقاقهم لها بمعاي�� 
العقيدة االسالمية و�الطريقة التي صورها االســالم، وعدم 
مناقشة جور ال��ام وظلمهم وفسقهم أو عدلهم وإيما�هم 
ــاء ذلـــك الـــى يـــوم الـــديـــن، فـــي حــ�ــن وجــھ  فـــي الــ�ــيــاة وإنـــمـــا إرجـــ
ال�هم بــن صــفــوان فكرة االرجـــاء الــى خدمة المستضعف�ن 

والفقراء من داف�ي الضرائب(٢٧).
 تب�� عليها عــدة 

ً
ويــقــدم الــســيــد محمد بــاقــر الــصــدر ســطــورا

نــتــائــج فـــي ســيــاق مــوضــوعــنــا، فــالــفــكــرة الــتــي يــقــدمــهــا تجعلنا 
 من أش�ال التحليل النف��ي لظاهرة الفساد 

ً
نستلهم شكال

لــدى االنــســان المسلم، ومـــرد ذلــك عــدم القناعة بال�لول 
ــاكـــل لـــبـــعـــدهـــا عــن  الــــتــــي تـــقـــدمـــهـــا الـــــدولـــــة لــلــكــثــ�ــ� مــــن الـــمـــشـ
المعال�ة الروحية بدرجة أو بــأخــرى، وهــذه مسألة ترتبط 
بمدى و�ي االنسان المسلم بل كل مسلم للفكرة المتقدمة 
فــــاذا لــبــت الــمــعــالــ�ــة مــتــطــلــبــات الــ�ــانــب الـــرو�ـــي والــ�ــانــب 
المادي ستتوفر القناعة في هذه ال�الة بصورة كاملة و�هذا 

الش�ل سن�تعد عن أي اطار فكري �شوب نفسية المسلم 
وتدفعھ نحو ممارسات فاسدة في ح�ن ت�ون معال�ة ال�انب 
المادي دون ال�انب الرو�ي أو ال�انب الرو�ي دون ال�انب 
 ل��وز الخلل في أيــة حلول لتمهد مثل 

ً
المادي مدعاة وس�با

هذه األساليب المبتورة لظهور الفساد بمظاهره المتنوعة، 
و�ـــالـــعـــودة لــألفــ�ــار الــ�ــ�يــة الــتــي يــطــرحــهــا الــســيــد مــحــمــد بــاقــر 
 أسباب مش�لة الفساد في واقع 

ً
الصدر حيث يقول محددا

 العالج لها: (وقد قامت 
ً
عمل المجتمعات االسالمية وطارحا

ــــي وأمــكــن لعملية  الــ�ــريــة بــــدور رئــيــ��ــي فــي االقــتــصــاد االور�ـ
الــتــنــمــيــة أن تــســتــفــيــد مـــن الـــشـــعـــور الــــرا�ــــ� لــــدى االنـــســـان 
االور�ـــي بال�رية واالســتــقــالل والــفــرديــة فــي نــجــاح االقتصاد 
الــ�ــر بوصفھ وسيلة تتفق مــع الــمــيــول الــرا�ــخــة فــي نفوس 
الــشــعــوب األور�ـــيـــة وأفــ�ــارهــا وحــتــ� حينما طـــرح االقــتــصــاد 

 من فردية �خص إلى فردية طبقية.
ً
األور�ي من��ا

 
ً
ولــكــنــا نــعــلــم أن الــشــعــور الــعــمــيــق بــالــ�ــريــة ـكــان يــوفــر شــرطــا
 لكث�� من ال�شاطات التي ساهمت في عملية التنمية 

ً
أساسيا

وهــو إنــعــدام الشعور بالمسؤولية االخالقية الــذي لم تكن 
تلك ال�شاطات لتتم بدونھ.

والــ�ــريــة نفسها كــانــت أداة النــفــتــاح اإلنـــســـان األور�ـــــي ع�ى 
مفهوم الصراع أل�ها جعلت ل�ل إنسان أن ينطلق دون أن 
يــحــده فــي انــطــالقــھ ��ـــيء ســوى وجـــود ال�خص اآلخـــر الــذي 
يقف فــي الــطــرف المقابل كمحدد لــھ فــ�ــان كــل فــرد �ش�ل 

بوجوده النفي ل�رية ال�خص اآلخر.
وهكذا نشأت فكرت الصراع في ذهن االنسان األور�ي، وقد 
ع��ت هــذه الفكرة عــن نفسها ع�ى الصعيد الفلسفي كما 
رأيــنــا فــي ســائــر األفــ�ــار األســاســيــة الــتــي كــونــت مـــزاج ال�ضارة 
الغر�ية ال�ديثة. ع��ت هــذه الفكرة - فكرة الــصــراع - عن 
ــ�ــــار الــعــلــمــيــة والــفــلــســفــيــة عـــن تـــنـــازع الــبــقــاء  نــفــســهــا فـــي األفــ
كقانون طبي�ي ب�ن األحــيــاء أو عن حتمية الــصــراع الطبقي 
داخـــــل الــمــجــتــمــع أو عـــن الــديــالــكــتــيــك وتــفــســ�ــ� الـــ�ـــون ع�ى 
أســاس األطــروحــة ونقيضها والــمــركــب الناجم عــن الصراع 
ب�ن النقيض�ن. إن كل هذه االتجاهات ذات الطابع العلمي 
أو الــفــلــســفــي �ـــي قــبــل كـــل ��ــــيء تــعــبــ�ــ� عـــن واقــــع نــفــ��ــي عــام 

وشعور حاد لدى إنسان ال�ضارة ال�ديثة بالصراع.
ــلـــصـــراع أثــــــره الــكــبــ�ــ� فــــي تـــوجـــيـــھ االقــــتــــصــــاد األور�ــــــي  وـكـــــان لـ
ــــواء مـــا أتــخــذ  الــ�ــديــث ومــــا واكـــبـــھ مـــن عــمــلــيــات الــتــنــمــيــة سـ
مــنــھ الــشــ�ــل الـــفـــردي وعــ�ــ� عــن نــفــســھ بــالــتــنــافــس المحموم 
وغـــ�ـــ� الـــمـــحـــدود بــ�ــن الـــمـــؤســـســـات والـــمـــشـــار�ـــع الــرأســمــالــيــة 
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ال�خصية فــي ظــل االقــتــصــاد الــ�ــر الــتــي كــانــت تــنــمــو وتنمي 
ال��وة ال�لية من خالل صراعها وتنافسها ع�ى البقاء أو ما 
أتخذ منھ الش�ل الطبقي وع�� عن نفسھ بتجمعات ثورية 
تتسلم مقاليد االنتاج في البالد وتحرك كل الطاقات لصال� 

التنمية االقتصادية.
هــــذه �ـــي أخــالقــيــة االقـــتـــصـــاد األور�ــــــي وعـــ�ـــى هــــذه األرضـــيـــة 
إســـتـــطـــاع هـــــذا االقــــتــــصــــاد أن يـــبـــدأ حـــركـــتـــھ ويـــحـــقـــق نــمــوه 

و���ل م�اسبھ ال�خمة.
وهـــذه االخــالقــيــة تختلف عــن االخــالقــيــة الــتــي تعيشها األمــة 
داخـــل الــعــالــم االســالمــي نتيجة لــتــأريــخــهــا الــديــ�ــي فــاإلنــســان 
الــشــر�ــي الـــذي ر�ــتــھ رســــاالت الــســمــاء وعــاشــت فــي بـــالده ومــر 
بــ�ــ�بــيــة ديــ�ــيــة مـــديـــدة عــ�ــى يـــد االســــــالم يــنــظــر بــطــبــيــعــتــھ الــى 
السماء قبل أن ينظر الــى األرض ويــؤخــذ بعالم الغيب قبل 

أن يؤخذ بالمادة والمحسوس.
وإفتتانھ العميق بعالم الغيب قبل عالم الشهادة هو الذي 
عــ�ــ� عــن نفسھ عــ�ــى الــمــســتــوى الــفــكــري فــي حــيــاة المسلم�ن 
ــــى الـــمـــنـــا�ـــي الــعــقــلــيــة  بـــاتـــجـــاه الـــفـــكـــر فــــي الـــعـــالـــم االســــالمــــي الـ
مـــن الــمــعــرفــة الــ�ــشــريــة دون الــمــنــا�ــي الــتــي تــرتــبــط بــالــواقــع 

المحسوس.
وهـــذه الغي�ية العميقة فــي مـــزاج االنــســان المسلم حــددت 
من قوة أغراء المادة لالنسان المسلم وقابليتها الثارتھ األمر 
الـــذي يتجھ بــاإلنــســان فــي الــعــالــم اإلســالمــي ح�ن يتجرد عن 
دوافـــع معنوية للتفاعل مــع الــمــادة وإغــرائــھ باستثمارها الى 
موقف سل�ي تجاهها يتخذ ش�ل الزهد تارة والقناعة أخرى 

والكسل ثالثة.
وقد روضتھ هذه الغي�ية ع�ى الشعور برقابة غ�� منظورة 
قــد تع�� فــي و�ــي المسلم التقي عــن مسؤولية صريحة ب�ن 
يدي اللھ تعالى وقد تع�� في ذهن مسلم آخر عن ضم�� محدد 
وموجھ و�ي ع�ى أي حال ت�تعد بانسان العالم االسالمي عن 
االحساس بال�رية ال�خصية وال�رية االخالقية بالطريقة 

التي أحس �ها االنسان األور�ي).(٢٨)
 ألســبــاب فساد 

ً
والــ�ــقــيــقــة إن هـــذه الــســطــور تــطــرح تـــصـــورا

المجتمعات في العالم اإلسالمي إذ يحدد مرد هذه النتيجة 
ــنـــظـــرة الـــشـــامـــلـــة بــجــانــبــيــهــا الــــرو�ــــي والـــــمـــــادي عــنــد  بـــعـــدم الـ

التعامل مع مشاكل االنسان في المجتمعات االسالمية.
إن الوصول الى بعض قمم الهرم السيا��ي ال �ع�ي بالضرورة 
، فالواقع 

ً
أن ي�ون هؤالء القادة منتم�ن لعوائل ثرية أساسا

يث�ت وجود قيادات سياسية ت�تمي لعوامل تقع ضمن فئة 

الطبقات الوسطى أو دون ذلــك إال ان الــ�ــ�وة �هبط عليهم 
بعد أن يتقلدوا مراكز وظيفية عليا، ففي بعض المجتمعات 
التي ال تملك أدوات رقابة فعالة ونشطة ذات طابع سيا��ي 
 لل��وة 

ً
في دولة ب��وقراطية ت�ون السلطة الرسمية مصدرا

بدرجة أك�� من كون المال هو األداة للوصول الى السلطة، 
مما �ع�ي وجــود حالة الفساد عن طريق إستغالل السلطة 
الرسمية باتباع ممارسات االثراء ال�خ��ي غ�� المشروع، 
وهـــكـــذا فــــان ســمــة الـــفـــســـاد ســتــلــتــصــق بــالــمــوظــف إذا قبل 
 أو أشـــيـــاًء عي�ية لــلــقــيــام بــعــمــل يــقــع فــي صــلــب واجــبــھ 

ً
نـــقـــودا

الرسمي ويمكن أن يــؤدى دون مقابل، أو لتأدية ��ــيء ما ال 
تسمح بــھ الــقــوانــ�ــن الــنــافــذة، أو الــقــيــام بعمل شــر�ــي باسم 
السلطة دون م��رات أو أسباب(٢٩) معقولة أو مقبولة من 

الناحية القانونية أو االجتماعية أو االخالقية أو الدي�ية.
 
ً
وصفوة القول إن ال��اث الفق�ي والتشر��ي ال يؤشر إن�ارا

لــلــمــمــارســات الــفــاســدة مــن جــهــة عـــدم وجـــودهـــا لــكــنــھ يؤكد 
العكس وال تفوتھ في الوقت ذاتھ الدعوة إلى اإلصــالح، ومن 
ثم فنحن أمام ظاهرة ليست حديثة العهد ع�ى المجتمعات 
ال�شرية لك�ها قديمة ِقدم هذه المجتمعات سواء بالمفهوم 
الـــعـــام لــلــفــســاد أو قــــدر تــعــلــق األمـــــر بــالــفــســاد الــتــشــر�ــ�ــي أو 
ــالـــــضـــــرورة الــــــى عـــوامـــل  ــ ــــا بـ الــــشــــرعــــنــــة، وهـــــــذه االخـــــ�ـــــ�ة نـــــردهـ

إجتماعية بالدرجة األولى موضوعية و�خصية.(٣٠)
المطلب الثالث: خصائص شرعنة الفساد

 مـــن أشـــ�ـــال الـــفـــســـاد فـــال يمكن 
ً
إذا ـكــانـــت الــشــرعــنــة شـــكـــال

ال�ديث عن فساد تشر��ي أو برلماني فقط طالما إن هناك 
مــظــاهــر لــلــفــســاد عــ�ــى مــســتــوى الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة، وعــ�ــى 
مستوى السلطة الــتــشــر�ــعــيــة.....الــ� وال�قيقة الــتــي نعتقد 
إن من الضروري التسليم �ها تتمثل ب�ون شرعنة الفساد 
من جانب ال��لمانات أو ال�هات التي تملك سلطات التشر�ع 
فــي الــدولــة تعد الش�ل األخــطــر مــن أشــ�ــال الفساد ذلــك إن 
الــشــرعــنــة تــعــيــد إنـــتـــاج الــفــســاد ومــظــاهــره بــطــريــقــة قــانــونــيــة 
تعطل فكرة المحاسبة أو المساءلة وآليا�ها. ومن ثم، فإن 
من المهم تحديد خصائص الشرعنة آخذين بنظر االعتبار 
تلك المقولة الــتــي تــقــول إن كــل سلطة مــفــســدة، والسلطة 
المطلقة مفسدة مطلقة، فخصائص الشرعنة تتمثل في 

اآلتي:
١. صعو�ة إدانة هذه الممارسة باالستناد للمصادر الش�لية 
لــلــقــاعــدة الــقــانــونــيــة فــمــن يــقــوم بــذلــك هــو مــن يملك سلطة 
صــنــع الــقــانــون أو بــعــبــارة أدق سلطة صــنــع الــتــشــر�ــع بحيث 
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تعد هــذه الــ�ــهــة، والــمــراد �ها السلطة التشر�عية، منتجة 
لواحدة من أخطر صور الفساد ليس فقط ع�ى المستوى 
الــمــادي، وإنــمــا ع�ى المستوى األخــال�ــي والقيمي باعتبار إن 
القاعدة القانونية تع�� عن قيم إجتماعية يت�ناها المجتمع 
 قـــاعـــدة ســـلـــوك إجــتــمــاعــيــة، وهـــكـــذا فــإن 

ً
 وأخــــ�ــــ�ا

ً
فــ�ــي أوال

الــشــرعــنــة عــمــلــيــة ال تــعــيــد إنـــتـــاج الــفــســاد فــقــط لــكــ�ــهــا تمتد 
بآثارها السيئة إلى اإلخــالل بالنظام القيمي واألخال�ي الذي 
ت�ب�ي عليھ المجتمعات مــمــا يــقــود بالنتيجة إلـــى دمـــار هــذه 
الــمــجــتــمــعــات طــالــمــا إن الــشــرعــنــة ســتــوصــل الــمــجــتــمــعــات 
المذكورة إلى تحطيم القناعة االجتماعية والفردية بجدوى 

وفعالية وجود القاعدة القانونية.
٢. إن عــالج شرعنة الــفــســاد ليس بــاألمــر الــهــ�ــن، وعــ�ــى وجھ 
الخصوص في النظم غ�� الديمقراطية فمن يمسك بالسلطة 
 لــمــجــمــوعــة الــقــوانــ�ــن الــفــاســدة الــتــي أصــدرهــا، 

ً
يــظــل حــامــيــا

ولن ي�ون هناك س�يل لمعال�ة هذه ال�الة إال عن طريق 
ال��وء إلى الثورة أو العنف في ح�ن يأخذ الفساد التشر��ي 
 أقل حدة 

ً
 طابعا

ً
أو القوننة في النظم ال��لمانية العريقة مثال

مــن جهة تــحــديــده وضــبــط آثـــاره السيئة ع�ى المجتمعات، 
بمع�� ان تعدد مراكز القرار يقود إلى نوع من الضبابية.

ــثـــورة لــيــس بــاألســلــوب  إن إســـلـــوب الــ�ــ�ــوء الــــى الــعــنــف أو الـ
ــــد تـــويـــنـــ�ـــي الـــــى ان  ــــولـ الــــ�ــــديــــد، و�ــــهــــذا الـــخـــصـــوص �ـــشـــ�ـــ� آرنـ
ال��وليتارية الداخلية التي وجــدت داخــل المجتمع الهلي�ي 
الــمــنــحــل ـكــانـــت تــتــشــ�ــل مـــن عــنــاصــر ثـــالثـــة: فــهــنــاك جــمــاعــة 
حــرمــت مــن الــ�ــق فــي إر�ــهــا االجــتــمــا�ــي وجـــرى الــقــضــاء عليها 
ــهـــا وجـــــــود فــــي الــمــجــتــمــع،  بــــصــــورة �ـــهـــائـــيـــة بـــحـــيـــث لــــم �ـــعـــد لـ
المجموعة الثانية تم حرما�ها من إر�ها بصورة جزئية و�ي 
جماعات مصدرها حضارات أجن�ية إضافة الى مجتمعات 
بدائية تم غزوها وقهرها ثم جرى إستغاللها دون أن تجتث 
مــن الــ�ــذور، أمــا المجموعة الثالثة ف�ي تشمل مجموعة 
شــعــوب إستوئصلت وإســ�ــ�قــت ثــم سيقة بعد ذلــك لتعمل 

حت� الموت في المزارع الرومانية.
ــــعـــــذاب الــمــخــتــلــف الــــــذي أصــــــاب هـــــذه الــمــجــمــوعــات  إن الـ
المتنوعة في أصولها قد جمعت بي�ها البلية الواقعة عليهم 
والــمــصــيــبــة الـــتـــي حــلــت �ــهــم والــمــحــنــة الــمــشــ�ــ�كــة الــمــتــمــثــلــة 
ــــى فــئــات  بــســلــ�ــهــم مــــن تـــرا�ـــهـــم االجـــتـــمـــا�ـــي ومـــــن ثــــم حــــولــــوا الـ
مستغلة ومنبوذة: (واذا ما أتينا ل�ستطلع كيف إستجابت 
��ايا الظلم هذه الى ما حل �ها من نازلة و�الء، فلن يأخذنا 
الــ�ــ�ــب إذا مــا وجــدنــا ان أحـــد أنــــواع رد الــفــعــل الــتــي بــدرت 

 مــن العنف الــوحــ��ــي فــاق فــي شــدتــھ تللك 
ً
م�ها كــان إنــفــجــارا

 ال 
ً
القسوة التي عاملهم �ها من ظلمهم وإستغلهم إستغالال

رحمة فيھ. فهناك روح مطردة من العاطفة والعنف تط�ى 
ع�ى الــشــر الــنــاجــم عــن ثـــورات ال��وليتارية المستميتة. إذ 
نجد هــذه الـــروح فــي الــثــورات المصرية ع�ى إستغالل عهد 
الــبــطــالــســة، ونــلــمــســهــا فـــي ســلــســلــة الــــثــــورات الـــيـــهـــوديـــة ع�ى 
السياسة السلوقية والرومانية التي كانت ترمي الى تحويلهم 
الــى ال�ضارة الهلي�ية منذ ثــورة �هوذا الم�ا�ي في ١٦٦ قبل 
الــمــيــالد الـــى آخـــر حــركــة يــا�ــســة تــحــت قــيــادة بــركــوكــبــا فــي عــام 
 فـــي الــعــنــف الــهــائــج الـــذي 

ً
١٣٢ - ٥ لــلــمــيــالد. ونــجــدهــا أيـــضـــا

حرك أهل آسيا الصغرى الغر�ية ممن كانوا نصف هلي�ي�ن 
فــتــعــرضــوا مــرتــ�ــن الـــى الــثــأر الـــرومـــانـــي، فــقــد ثــــاروا مـــرة تحت 
قــيــادة أتــالــد أرسطونيقوس فــي عــام ١٣٢ قبل الميالد ومــرة 
أخــرى تحت قــيــادة م��اداتيس ملك إقليم البحر األســـود في 
 سلسلة من ثــورات عصيان 

ً
٨٨ قبل الميالد. وهناك أيضا

األرقـــاء فــي صقلية وجــنــوب ايطاليا، وقــد بلغت ذرو�ــهــا فيما 
قــام بــھ الــمــصــارع إســبــارطــاقــوس الــ�ــ�ا�ــي الــذي عــاث فــي طول 
 الــذئــب الــرومــانــي فــي نفس 

ً
شبھ الــ�ــزيــرة االيــطــالــيــة متحديا

عرينھ من ٧٣ الى ٧١ قبل الميالد. ولم تقتصر ثورات العنف 
واالنفجار هذه ع�ى العناصر األجن�ية من ال��وليتارية. فان 
الــوحــشــيــة الــتــي قــلــبــت �ــهــا بــرولــيــتــاريــة الــمــواطــنــ�ــن الـــرومـــان 
حــ�ــومــة األغــنــيــاء الــرومــانــيــة ومــزقــتــهــا فــي الــ�ــرب األهــلــيــة وال 
سيما في أشد ثورة لها في ٩١- ٨٢ قبل الميالد. قد كانت في 
شد�ها تضا�ي الوحشية التي إمــتــازت �ها ثــورة أمثال �هوذا 

الم�ا�ي أو إسبارطاقوس.......)(٣١).
وفــي مجرى الكالم عما تقدم �ش�� أحــد الباحث�ن إلــى جانب 
من الفكرة المذكورة بقولھ: (إن موضوع الفساد ال��لماني 
 لــصــعــو�ــة تطبيق 

ً
يــثــ�ــ� الــكــثــ�ــ� مـــن الـــتـــســـاؤالت، وذلـــــك نـــظـــرا

ــ�ـــ�لـــمـــان ومـــعـــامـــلـــتـــھ مــعــامــلــة  الـــعـــقـــو�ـــات بــالــ�ــســبــة لــعــضــو الـ
الموظف العادي، فاألصل أن يتمتع عضو ال��لمان بحصانة 
بــرلــمــانــيــة، وهــــو الـــمـــســـؤول فــقــط أمـــــام دائــــرتــــھ االنــتــخــابــيــة 
فكيف يمكن إثارة �همة الرشوة ع�ى س�يل المثال بال�سبة 
لھ؟ وما �ي جهة االختصاص؟ وكيف يمكن أن يتوافق ذلك 
مع ما يتمتع بھ النائب من م�انة خاصة ووضــع متم�� يتيح 

لھ القدرة ع�ى أداء أعمالھ؟)(٣٢).
٣. تمنح التشر�عات الفاسدة (عملية الشرعنة) إمتيازات 
كــبــ�ــ�ة لــفــئــة مــعــيــنــة فـــي الــمــجــتــمــع تــحــدد عــ�ــى أســــاس الــديــن 
أو الــطــائــفــة أو المهنة أو الــمــركــز االجــتــمــا�ــي أو الــســيــا��ــي أو 
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المالي...إل� في مقابل وجــود فقر منتشر بمستويات واسعة 
دون مــ�ــ�رات مقنعة أو أســبــاب معقولة بحيث تــ�ــون هذه 
الــمــمــارســة ظــاهــرة م�خصة مــن جــانــب الــــرأي الــعــام الــذي 
 بعد يوم بضرورة مباشرة 

ً
تزداد قناعتھ مع إستفحالها يوما

ممارستھ ل�قھ في مقاومة الطغيان.
 
ً
 سياسيا

ً
٤. إن الشرعنة �ي ظاهرة سياسية تعكس واقــعــا

، وتــرتــبــط �ــهــذا الــواقــع لك�ها تغلف بــغــالف قــانــونــي، 
ً
فـــاســـدا

فالقانون المشرعن لفساد يصدر عن السلطات التشر�عية، 
وهــــذه تــبــاشــر إخــتــصــاصــا�ــهــا بــمــوجــب الـــدســـتـــور، والــقــانــون 
الــنــافــذ، ف�ي ذات طابع سيا��ي أو مظهر سيا��ي بالدرجة 
األولـــــى، وإن كــانــت ال تــخــلــو مـــن مــظــاهــر أو أبـــعـــاد إجتماعية 
وأخــالقــيــة وحـــز�ـــيـــة...إلـــ� كــمــا إن شــرعــنــة الــفــســاد هـــو أحــد 
أنواع الفساد السيا��ي. و�عبارة أخرى، إن مصط�� الفساد 

التشر��ي مرادف لمصط�� شرعنة الفساد.
٥. قــلــة مــعــالــ�ــة مــشــ�ــلــة الــشــرعــنــة أو االنــتــبــاه إلــيــهــا، ور�ــمــا 
كــان ذلــك عــن عمد فــي المعاهدات الم�افحة للفساد أو في 
الــتــشــر�ــعــات الــوطــنــيــة عــ�ــى وجـــھ الــعــمــوم، فـــإن وجـــدت مثل 
هـــذه الــنــصــوص، فــســتــ�ــون عــبــارة عــن نــصــوص ضعيفة في 
 ل�و�ها تقف في مواجهة من يقبض ع�ى 

ً
إنجاز أهدافها نظرا

 بــجــوانــب 
ً
الــســلــطــة، إضــافــة الـــى إن الــمــوضــوع يــبــدو مــرتــبــطــا

أخــالقــيــة وإجــتــمــاعــيــة أكــ�ــ� مـــن إرتــبــاطــھ بــجــوانــب قــانــونــيــة، 
 من 

ً
وهــذه مسألة تؤشر في الوقت ذاتــھ وجــود نوع كب�� جــدا

القصور في العالقة ب�ن مجموعة العلوم االنساني، و�ش�ل 
خاص ب�ن القانون من جهة وعلوم االجتماع، واالقتصاد، 

والسياسة......ال�.
 ما تتم بصورة 

ً
 من عملية الشرعنة غالبا

ً
 مهما

ً
٦. غن جانبا

 للفساد، اذ أ�ها ال يمكن 
ً
 مباشرا

ً
سرية، فالسرية تعد س�با

ــــراء من  أن تــعــ�ــي ســـوى الــعــمــل فـــي الـــظـــالم مــمــا يــجــرد أي إجـ
الــصــفــاء الــمــطــلــوب لــلــقــول بــ�ــ�اهــتــھ، واألمـــــر الـــمـــذكـــور - أي 
العلنية - مطلوب حت� فــي نــطــاق العمل الدبلوما��ي الــذي 

يرتبط بالمصال� السياسية واالقتصادية للدول.

المطلب الرابع: أنواع شرعنة الفساد
ــ�ـــــال الـــفـــســـاد  ــعــــديــــد مـــــن أشـــ ــ�ـــــار وجــــــــود الــ مـــــن الـــصـــعـــب إنـــ
بمفهومھ العام فهناك الفساد االجتما�ي المرتبط با�هيار 
القيم األخالقية في المجتمع بش�ل ينعكس ع�ى سلوكيات 
األفراد فيھ فتظهر بس�ب ذلك الكث�� من المشاكل المؤثرة 
في المجتمع بطريقة سلبية، وم�ها ما يتعلق بفضائح األعمال 

الــألخــالقــيــة، كــحــاالت االتــجــار بال�شر بــأشــ�ــالــھ المختلفة، 
وظـــهـــور شــبــ�ــات الــرقــيــق األبـــيـــض أو اســتــغــالل األطـــفـــال في 
أعمال ذات طبيعة غ�� أخالقية، كما يوجد الفساد اإلداري 
ــفــــرد لــوظــيــفــتــھ الـــ�ـــ�ـــومـــيـــة فــــي الـــغـــالـــب،  الـــمـــرتـــبـــط بـــــــأداء الــ
والش�ل المذكور �ع�� عن نفسھ من خالل مظاهر الرشوة 

والمحسو�ية.
ــــا الـــفـــســـاد االقــــتــــصــــادي فـــهـــو الــــنــــوع الـــثـــالـــث مــــن الــفــســاد  أمـ
بمفهومھ العام الذي يرتبط في الغالب بوجود ظاهرة الفقر 
 هــنــاك الــفــســاد الــســيــا��ــي المع�� 

ً
ــ�ا  لــھ، وأخــ�

ً
باعتبارها أثـــرا

عــنــھ بــفــســاد الــهــيــئــات الــتــشــر�ــعــيــة والــقــضــائــيــة والــتــنــفــيــذيــة 
للدولة. وفي هذا الش�ل يظهر الفساد ع�ى مستوى الهيئات 
ــ�ـــ� خـــطـــورة إذ إن  الــقــضــائــيــة بـــاعـــتـــبـــاره يــمــثــل الــــصــــورة األكـ
إستشراء هذه الظاهرة في هذا ال�هاز المهم سوف يقود إلى 
تدم�� إحـــدى أهــم ضمانات الــعــدالــة ور�ــمــا آخــر الــقــالع التي 
تــرفــع فــي الــعــادة رايـــة الــمــقــاومــة فــي مــواجــهــة أشــ�ــال الفساد 

المختلفة.
وإذا كــانــت األشــ�ــال الــمــذكــورة للفساد تتضمن ع�ى أنــواع 
مـــتـــعـــددة تــحــت الــمــســمــيــات الـــتـــي أشـــرنـــا إلــيــهــا فــــإن األمـــــر ال 
يختلف بال�سبة للفساد التشر��ي أو لشرعنة الفساد التي 

يمكن حصر عدة أش�ال لھ م�ها:
١. شــرعــنــة الـــفـــســـاد الــمــرتــبــط بــــدوافــــع �ــخــصــيــة أو فــئــويــة 

(حز�ية أو دي�ية أو طائفية أو قومية).
٢. شـــرعـــنـــة الـــفـــســـاد الـــمـــرتـــبـــط أو الـــنـــاتـــج عــــن اإلبــــقــــاء عــ�ــى 
تــشــر�ــعــات قــديــمــة لـــم تــســتــجــيــب الســتــحــقــاقــات المص��ة 
العامة لكن بقا�ها وتطبيقها قائم أل�ها تع�� عن مصال� فئة 

صغ��ة في المجتمع.
ــــذي �ــشــمــل أي تــشــر�ــع  ٣. شـــرعـــنـــة الـــفـــســـاد الـــمـــوضـــو�ـــي الــ
يمنح امتيازات غ�� محددة أو محددة لفئة معينة، وال�الة 
 وقت صدوره 

ً
المذكورة ال ي�ون فيها التشر�ع الصادر فاسدا

لــكــنــھ يــتــحــول لــ�ــي يــنــطــبــق عــلــيــھ الـــوصـــف الـــمـــذكـــور بــمــرور 
الــوقــت، إذا تب�ينا مفهوم الــعــدالــة االنتقالية الــتــي ن�خص 
 من معناها بحق المتضرر في المعرفة وحقھ في العدل 

ً
جانبا

وحقھ في التعويض.
وع�ى الرغم من إنــفــراد الشرعنة بطابع التحديد المرتبط 
بعملية التشر�ع فإن أسبا�ها ال تختلف عن أسباب الفساد 
الـــتـــي تــعــ�ــ� عــــن أنــــــــواع أخــــــرى مــــن هـــــذه الــــظــــاهــــرة كــالــفــســاد 
االقــتــصــادي مــع أنــنــا نــقــر بــتــداخــل هـــذه الــعــوامــل واألســبــاب 
مع بعضها البعض وإن كان التداخل المذكور يجري ب�سب 
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متباينة، إال ان المهم االنتباه إلــى حقيقة أساسية مفادها 
ان الت��ير األقـــرب للواقع هــو ان شرعنة الفساد إنما ترتد 
فـــي دوافــعــهــا األســاســيــة إلـــى اإلحـــســـاس بــالــقــوة والـــقـــدرة ع�ى 
 
ً
 قانونيا

ً
اإلفـــالت مــن الــعــقــاب، وهـــذه ال��� ال تــقــدم تــ�ــ�يــرا

إنما تع�� عن المص��ة الضيقة لمن يملك القوة الرتباطها 
أو حمايتها الستمرار توليد الفساد.

 من الدوافع المحسوسة أو غ�� المحسوسة 
ً
 مهما

ً
إن جانبا

المؤدية الى الفشل في العالم العر�ي ع�ى وجھ العموم إنما 
تتمثل بــعــدم االهــتــمــام بالعلم بــصــورة جــديــة فاقتصادهم 
 من 

ً
الر��ي الذي يوفر لبعضهم مداخيل عالية منحهم شكال

أشــ�ــال ال�ياة المريحة، وقــد إستساغوا هــذا األمـــر نتيجة 
لطبيعتهم القبلية، ونتيجة لما تقدم أصبح العلم وتعلمھ 
مــرتــبــط بتحقيق غـــايـــات وأهـــــداف ذات طــبــيــعــة إجتماعية 
حيث يتم�� الفرد ال�اصل ع�ى شهادة بمركز إجتما�ي ينظر 
 دون أن يــمــلــك هـــذا الــفــرد 

ً
الــيــھ مـــن جــانــب الــ�ــافــة إيــجــابــيــا

المؤهالت الموضوعية المرتبطة بال�انب العلمي.

المبحث الثاني
بعض مظاهر شرعنة الفساد في العراق

إن االع��اف بوجود قدر مع�ن من الفساد في أية دولــة �عد 
البداية ال��يحة للقضاء ع�ى هذه الممارسة غ�� السوية 
والـــمـــؤذيـــة، وفــــي كـــل األحــــــوال فــــإن شــرعــنــة الــفــســاد ظــاهــرة 
وجـــــدت فـــي الــــدولــــة الـــعـــراقـــيـــة قــبــل الـــعـــام ٢٠٠٣ مــثــلــمــا �ي 
 بعد التأريخ المذكور مما يقت��ي التعرض 

ً
متغلغلة حاليا

لبعض مظاهر الشرعنة في عراق ما قبل التاسع من نيسان 
 عــن الــبــحــث فــي الــطــرق الــمــتــاحــة للقضاء ع�ى 

ً
و�ــعــده فــضــال

هذه الظاهرة، وإن كنا نعتقد بأن إ�هيار أخالقيات المجتمع 
نــتــيــجــة الــــهــــزات الـــتـــي عـــانـــى مــ�ــهــا االنــــســــان الـــعـــرا�ـــي تــعــد من 
األسباب الرئيسية التي ال يمكن تجاهل تأث��ها، والتي يمكن 
مــعــهــا الـــقـــول بــأ�ــهــا ســاهــمــت فـــي تــكــر�ــس هــــذه الـــظـــاهـــرة ع�ى 

مستويات متعددة في العراق.
المطلب األول: بعض مظاهر شرعنة الفساد في عراق • 

ما قبل التاسع من نيسان
المطلب الثاني: بعض مظاهر شرعنة الفساد في عراق • 

ما بعد التاسع من نيسان
الــمــطــلــب الـــثـــالـــث: طــــرق الـــقـــضـــاء عــ�ــى ظـــاهـــرة شــرعــنــة • 

الفساد

المطلب األول: بعض مظاهر شرعنة الفساد في عراق 
ما قبل التاسع من نيسان

ـــن نـــيـــســـان أن يــتــعــرض  ـــأريــــخ الـــتـــاســـع مـ قـــــدر لـــلـــعـــراق بـــعـــد تـ
الحـــتـــالل قــــوى أجــنــ�ــيــة وتـــرتـــب عــ�ــى ذلــــك جــمــلــة نــتــائــج من 
ضــمــ�ــهــا إســتــفــحــال حـــالـــة الـــفـــســـاد فـــي األوســـــــاط الــ�ــ�ــومــيــة 
الــمــخــتــلــفــة إال إن هــــذه الــ�ــقــيــقــة ال يــمــكــن قــصــرهــا عــ�ــى ما 
بعد التأريخ المذكور، فمظاهر الفساد بدأت في ف��ة زمنية 
ــلـــعـــراق بــحــيــث إمــتــد  ســـابـــقـــة لــــدخــــول الــــقــــوات األمـــريـــكـــيـــة لـ
ذلــك إلــى المستويات السياسية واالقــتــصــاديــة والعسكرية 

والقضائية.
وتوجد العديد من األمثلة لما �عد حالة من حاالت الفساد 
الــتــي شــابــت تــشــر�ــعــات عــــراق مـــا قــبــل الــتــاســع مـــن نــيــســان، 
فمن أشــ�ــال شرعنة الــفــســاد الــمــوضــو�ــي الــنــاتــج عــن مــرور 
الزمن وإهمال مواكبة المستجدات في المجتمع بقاء مبالغ 
الغرامات ال�سيطة في قانون العقو�ات العرا�ي الذي يحمل 
الــرقــم ١١١ لسنة ١٩٦٩ بحيث أصبحت ال تحقق عنصر 
الردع من وراء فرضها(٣٣)، وإستمر العمل �هذه العقو�ات 
لغاية صـــدور الــقــرار رقــم (٥) فــي ١٩٩٨/١/١٧ الـــذي ق��� 
بــحــلــول عــقــو�ــة الــ�ــ�ــس مــحــل عــقــو�ــة الــغــرامــة أيــنــمــا وردت 
فــي قــانــون العقو�ات، ع�ى أن ال تزيد ع�ى ال��س ال�سيط 
لــمــدة ثــالثــة أشــهــر فــي المخالفة. والــ�ــالــة الــمــذكــورة تعكس 
مــرحــلــتــهــا وال �ــعــ�ــي كــالمــنــا هـــذا إنــنــا نــؤيــد تــشــديــد الــعــقــو�ــات 
ع�ى المخالفات وال�نح وال�نايات، وإنما يجب معال�ة كل 

حالة في ظل ظروفها(٣٤).
فعنصر الــــردع �ــعــد مــن الــعــوامــل الــمــهــمــة الــتــي تحقق غاية 
منع ال�ريمة ووقاية المجتمع من اخطارها، والشارع يلوح 
بھ ابــتــداًء كتهديد في مواجهة من يفكر في أن ي��لق الــى هوة 
العمل االجـــرامـــي، وتتج�ى ظــاهــرة الـــردع فــي كــل نــص جنا�ي 
ذو سمة عقابية إذ ان النصوص ال�نائية تتضمن أمرين: 
األول تجريم إرت�اب فعل مع�ن. والثاني فرض عقاب مع�ن 
كــتــهــديــد يــتــم الــتــلــويــح بــھ لــ�ــل مــن تــ�ــ�ع بــھ نفسھ الـــى إرتــ�ــاب 
 إرت�اب 

ً
، وهما أمـــران �سبقان دائــمــا

ً
الفعل المحرم قــانــونــا

ال�ريمة بصورة فعلية.
 عما تــقــدم فــان هــذا التحذير أو التهديد المسبق ذو 

ً
فــضــال

فـــائـــدة مـــن الــنــاحــيــة االجــتــمــاعــيــة عــ�ــى إعــتــبــار إن المجتمع 
يتعقب الــمــجــرم بــعــد وقـــوع الــ�ــريــمــة الدانــتــھ واالقــتــصــاص 
منھ (ويــالحــظ إن هــنــاك غالبية مــن الــنــاس تــراودهــا نفسها 
باق��اف ال�ريمة ولك�ها تمتنع عن إرت�ا�ها خشية القبض 
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والــ�ــ�ــس وضــيــاع المصال� الــمــاديــة والسمعة. وهــنــاك قلة 
من الناس تمتنع عن ال�ريمة بناًء ع�ى إحساس باالح��ام 
 
ً
نحو الذات وتأخذ نفسها بالعمل في حدود ما هو جائز قانونا
مــن األفــعــال فــي الــمــجــتــمــع...... ووســيــلــة الــشــارع لــلــوصــول الى 
تحقيق الهدف المع�ي للتشر�ع ال�نا�ي �ي التن�يھ واالنذار 
والــتــوعــد والــتــهــديــد والــتــحــذيــر عـــن طــريــق الــنــص الــتــشــر�ــ�ــي 
مع توقع إستجابة ال�مهور لتحذيراتھ وت�بيهاتھ و�هديداتھ 
ــــدات تــــ�ــــون عـــــن طــــريــــق فــــرض  ــــديـ ــهـ ــ ــتـ ــ ــهـــات والـ ــيـ ــبـ ــ�ـ ــتـ وهــــــــذه الـ
العقو�ات والتداب�� المختلفة في النصوص ال�نائية).(٣٥)

إن مـــا تــقــدم مـــن أفـــ�ـــار تــشــ�ــ� إلــــى ضـــــرورة مــنــاقــشــة الــســؤال 
الذي مضمونھ فيما إذا كانت التشر�عات العراقية في عراق 
ما قبل االحتالل ولو بصورة جزئية قد إستجابت للعناصر 

األر�عة التي أشار إليها الفقيھ جي�ي؟
إن عــمــلــيــة صـــيـــاغـــة أي تـــشـــر�ـــع يـــجـــب أن تــســتــجــيــب لــعــدة 
إعتبارات، وإذا كانت التشر�عات العراقية في عراق ما بعد 
الــتــاســع مـــن نــيــســان يــؤشــر عــلــيــهــا ضــعــف الــمــعــالــ�ــة لــفــرض 
الــقــاعــدة القانونية نتيجة ضبابية الــرؤيــة لــهــدف التشر�ع 
وهــزالــة صياغتها فــي بعض األحــيــان مما �ع�ي وجــود نــوع من 
 عــ�ــى الــعــمــلــيــة الــتــشــر�ــعــيــة 

ً
ــــواع الــفــســاد الــمــنــعــكــس ســلــبــا أنــ

لعدم االســتــقــرار المسيطر ع�ى واقــع الــوضــع العرا�ي إال إن 
ــــاالت مــــن الــشــرعــنــة   بــــوجــــود حــ

ً
ــ�ـــــ�اف أيــــضــــا ــ مــــن الـــمـــهـــم االعـ

لظاهرة الفساد في عراق ما قبل التاسع من نيسان تعكس 
ــيـــة لــخــلــق تـــشـــر�ـــع جـــيـــد مــن  ــبــــارات األســـاسـ ــتــ عـــــدم فـــهـــم االعــ
خــــالل إســتــيــعــاب عــنــصــر الــعــلــم الــمــفــرغ فـــي صــيــاغــة جــيــدة، 
ومــن األمثلة ع�ى حــالــة الفساد التشر��ي فــي عـــراق مــا قبل 
عــــام ٢٠٠٣ تــلــك الــنــصــوص غــ�ــ� الــمــتــنــاســقــة والــمــتــعــارضــة 
مع بعضها في قانون اآلثــار والــ�ــ�اث رقــم ٥٥ لسنة ٢٠٠٢ إذ 
/ج) رئيس السلطة اآلثارية ويــراد بھ 

ً
تمنح المادة (٤٨/ أوال

) رئيس الهيئة العامة لــآلثــار والــ�ــ�اث 
ً
 للمادة (٤/رابـــعـــا

ً
طبقا

ســلــطــة قـــا��ـــي جــنــح لــمــمــارســة االخــتــصــاصــات الــمــنــصــوص 
 /المادة ٤٨) و�ي فقرة تنص 

ً
عليها في الفقرة (ب/البند أوال

ع�ى ان رئيس السلطة اآلثارية يختص بالفصل في الدعاوى 
الناشئة عن ال�رائم المنصوص عليها في المواد (١٩، ١٥، 
، ٣٦). المثال اآلخر نجده 

ً
، ٢٢/ثالثا

ً
 وثالثا

ً
، ٢٠/أوال

ً
١٢/أوال

في القرار ٨٤ الصادر بتأريخ ١٩٨٦/١١/٤ والمعدل للمادة 
٢٢٥ مــن قــانــون الــعــقــو�ــات الــعــرا�ــي رقــم ١١١ لسنة ١٩٦٩

بالنظر للقسوة الــظــاهــرة لــلــعــقــو�ــة(٣٦) وكــذلــك الــ�ــال مع 
الــنــصــوص الــتــي منحت قطع أرا��ــــي سكنية أو غ�� سكنية 

لفئات وظيفية محددة سواء قبل االحتالل األمري�ي للعراق 
 لوجود 

ً
أم بعده مع إم�انية تب�ي معال�ة أشمل وأص�� نظرا

حــاالت فقر تتنافى إذا ما كان الهدف القضاء عليها مع هذه 
ــــد أشـــــــارت الــهــيــئــة االســـتـــ�ـــنـــافـــيـــة/الـــعـــقـــار فــي  ــهـــات. وقـ ــتـــوجـ الـ
محكمة التمي�� االتحادية في قــرارهــا المرقم ٢٩٧١/الهيئة 
االســتــ�ــنــافــيــة الـــعـــقـــار/٢٠١٣ الـــصـــادر بــتــأريــخ ٢٠١٣/٥/٢٨

الــى هــذه ال�الة بقولها: (إن إعــمــام األمــانــة العامة لمجلس 
الوزراء يمنع ت��يل العقارات الممنوحة أل�خاص معين�ن 
بذوا�هم أو صفا�هم بموجب قرارات إدارية صادرة عن رئاسة 
ال�مهورية أو ديـــوان الــرئــاســة أو مجلس الــــوزراء أبـــان عهد 
الــنــظــام الــســابــق والــتــي كــان هدفها تحقيق منافع �خصية 
التباع ذلك النظام بقصد م�افأ�هم ع�ى أعمالهم االجرامية 
وال ينصرف ذلك االعمام الى األرا��ي التي ملكت للمواطن�ن 
 
ً
 الى قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل أو إستنادا

ً
إستنادا

 تنظيمية وقواعد عامة تنطبق 
ً
الى تشر�عات تتضمن أح�اما

ع�ى أي مواطن تتوفر فيھ الشروط المنصوص عليها في تلك 
التشر�عات والقرارات).(٣٧)

والــ�ــقــيــقــة إن عــــدم وضــــع الــمــشــرع لـــهـــدف مــضــمــونــھ خلق 
ــيـــة يــمــكــن أن �ـــعـــد فــــي عــالــمــنــا الـــمـــعـــاصـــر مــن  تـــشـــر�ـــعـــات ذكـ
أش�ال شرعنة الفساد طالما إن القوان�ن التي ستشرع لن 
بــصــورة حقيقية وفــعــالــة لمتطلبات المجتمع،  تستجيب 
فتشر�ع قــوانــ�ــن �ــعــرف الــمــشــرع إن المخاطب بأح�امها ال 
�ستطيع أن يطبقها أو أن يــلــ�ــ�م بــالــواجــبــات الــتــي تفرضها 
هـــذه الــقــوانــ�ــن لــتــحــقــق االســتــحــالــة الــمــاديــة فـــي تــنــفــيــذ هــذه 
 مــن أشــ�ــال الشرعنة 

ً
االلــ�ــ�امــات أو القيام �ها سيعد شكال

مــن جهة المخرجات التي يمكن أن ت��تب ع�ى إعــمــال مثل 
هــذه الــتــشــر�ــعــات. فع�ى س�يل الــمــثــال، تطالب التعليمات 
رقـــم (١٣٥) لسنة ٢٠٠٠ الــخــاصــة بــاســتــحــداث الــدراســات 
الــمــســائــيــة فـــي الــ�ــلــيــات والــمــعــاهــد الــتــابــعــة لــــــوزارة التعليم 
ــبـــحـــث الــعــلــمــي الــطــلــبــة الــمــقــبــولــ�ــن فــــي الــــدراســــة  ــالـــي والـ الـــعـ
المسائية في ال�ليات بالخضوع لذات الضوابط التي يخضع 
لها طلبة الـــدراســـات الصباحية ع�ى وجــھ الــعــمــوم، وتش�� 
ــــوزارة والــ�ــامــعــات إلــى  ــــة الـــصـــادرة مــن الــ الــتــوجــيــهــات اإلداريــ
إخضاعهم للضوابط ذا�ها المتعلقة بالغياب مما يطرح أك�� 
من تساؤل حول الوقت المتبقي للطالب للدراسة في ضوء 
وجــود الــ�ــ�امــات أخــرى لديھ ذات صلة بالعمل ومــا يفرضھ 
المجتمع وتقاليده من واجبات، وهذا ما يرتب نتيجة سلبية 
 إذا تب�ينا وجــهــة نظر النظرية ال�ديثة فــي الصياغة 

ً
سلفا
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القانونية التي تعتمد في خلق تشر�ع ذكــي ع�ى فهم الفئات 
المستهدفة التي ستقوم بتطبيق هــذا التشر�ع أو الخضوع 
لھ. لذلك ست�ون مخرجات الــدراســات المسائية سيئة إلى 
حــٍد كب�� مما يقت��ي االنتباه لهذه ال�الة طالما اننا نفهم 
إن عدم تطبيق النظرية ال�ديثة في الصياغة التشر�عية، 
والتي نعتقد ا�ها عبارة عن إعادة إنتاج لعنصر المثال الذي 
�ش�� إليھ جي�ي، من خالل استهداف فئات محددة بطريقة 
تقود إلــى مخرجات علمية موازية للدراسات الصباحية إال 
ا�ها ال تتمتع بــذات الــكــفــاءة العلمية ستقود كما ذكــرنــا إلى 
تكر�س تشر�ع فــر�ــي ي�تج مــخــرجــات علمية فــاســدة ل�ونھ 

يحمل ذات الوصف.
ــــالحــــظ مــــن خـــالل 

ُ
الـــمـــظـــاهـــر األخـــــــرى لــقــونــنــة الـــفـــســـاد قــــد ت

وجـــود حـــاالت ومــظــاهــر للفساد وعـــدم معال�تها مــن جانب 
السلطة التشر�عية بحيث ن�ون أمــام فــراغ تشر��ي أو ان 
المعال�ة الموجودة ال تحقق النتيجة المرجوة، فمظاهر 
الــمــحــاصــصــة الــتــي إســتــشــرت فـــي مــفــاصــل الـــدولـــة الــعــراقــيــة 
والـــ�ـــيـــاة الــســيــاســيــة تــعــكــس حـــالـــة خــطــ�ــ�ة لــلــغــايــة رغــــم إن 
ديباجة دســتــور عــام ٢٠٠٥ قــد نبذت هــذه الفكرة بنصها: 
 بكتف، لنصنع عــراقــنــا ال�ديد، 

ً
 بــيــد، وكــتــفــا

ً
(فسعينا يـــدا

عراق المستقبل، من دون نعرة طائفية، وال نزعة عنصرية، 
وال عقدة مناطقية، وال تمي��، وال إقصاء).

 من 
ً
وإذا كنا هنا نش�� إلى المحاصصة باعتبارها تش�ل نوعا

الفساد ف�ي أفضل في كل األحوال من منطق اإلقصاء، الذي 
جرى تطبيقھ في عراق ما قبل التاسع من نيسان سواء عن 
قصد أو من دون قصد، وســواء كانت الممارسة المذكورة 
مــ�ــ�رة فــي أذهـــان مــن كرسوها أو مارسوها أم جــاءت نتيجة 
دوافع أمنية ذات طابع �خ��ي إرتبطت بحماية القابض�ن 
ع�ى السلطة إال أن السمة التي بــرزت بعد ذلــك وع�ى وجھ 
التحديد في عراق ما قبل االحتالل تمثلت بوجود ممارسات 
فاسدة كث��ة في برنامج النفط مقابل الغذاء والــدواء حيث 
ظــهــر مــن نــتــائــج التحقيقات الــتــي أجــر�ــهــا ل�نة فــوكــ�ــ� إن ما 
يــقــارب مــن ٢٣٩٢ شــركــة قــد دفــعــت رشــــاوى أو عــمــوالت أو 
مبالغ أخــرى غ�� مشروعة للنظام السابق في إطــار ال��نامج 

المذكور(٣٨).
مــن جــانــب آخـــر قــد تــ�ــون عملية الــشــرعــنــة نــتــاج تــصــورات 
فكرية سياسية أو اقتصادية أو إجتماعية تعمل بالضد من 
فكرة تحقيق نوع من االندماج االجتما�ي ل�افة قطاعات أو 
فئات المجتمع في إطار مؤسسات الدولة بحيث يظهر ذلك 

 من 
ً
من خالل تشر�عات تكرس من الناحية الواقعية نوعا

االمــتــيــازات التي ال تحظى �ها إال فئة مــحــدودة فــي المجتمع. 
وهـــذا هــو الــمــظــهــر األول الـــذي يمكن مــالحــظــتــھ فــي المرحلة 
التي سبقت االحتالل األمري�ي للعراق، إذ كانت هناك بعض 
التشر�عات ع�ى مستوى القاعدة القانونية العادية أو ع�ى 
مــســتــوى التعليمات واألنــظــمــة الــتــي ال �ستطيع كــل إنــســان 
االســتــفــادة مــ�ــهــا ألســبــاب غــ�ــ� مــقــبــولــة قــد تــعــود إلـــى انــتــمــاءه 
الدي�ي أو القومي أو الطائفي بحيث نشأت حالة من حاالت 
األرســتــقــراطــيــة الــقــانــونــيــة (قــوانــ�ــن ال �ستفيد مــ�ــهــا إال فئة 
محددة ألسباب تمي��ية)، والممارسة المذكورة قد ع��ت 
ع�ها عن طريق التشر�ع العادي أو الفر�ي مثالها تلك القرارات 
والتشر�عات التي حظي بموج�ها العسكريون ور�ــمــا بعض 
الــنــخــب الــعــســكــريــة بــامــتــيــازات كــبــ�ــ�ة بــالــمــقــارنــة مــع الفئات 
 ل�و�ها 

ً
األخرى. إال إن هذه التجر�ة لم يقدر لها النجاح نظرا

 
ً
إعتمدت إلــى درجــة كب��ة ع�ى عامل القسر واإلجــبــار فضال
عن عامل الدعاية اإلعالمية الموجهة، ونتيجة غياب قدرة 
النظام ع�ى تقديم االمــتــيــازات والعطايا والمنح بعد حرب 
 عن بوادر الضعف الذي أصاب الخطاب 

ً
عام ١٩٩١ فضال

اإلعالمي العرا�ي ال��ومي الم�شأ، ووجود توجهات إعالمية 
مضادة مكثفة، وتحرك سيا��ي وعسكري مضاد من جانب 
المعارضة العراقية رغــم ضعف هــذا التحرك، فقد تحول 
النظام السيا��ي، وهو نظام حزب البعث العر�ي االش��اكي 
ــــ�اكــــي الـــقـــومـــي ١٩٦٨- الـــشـــمـــولـــي األســـــــري أو الـــقـــرا�ـــي االشــــ�
٢٠٠٣(٣٩) إلى نمر من ورق عصفت بھ رياح قوات االحتالل 

.!!!
ً
األمري�ي المدعومة عر�يا

إن أســبــاب بـــروز ظــاهــرة الــشــرعــنــة وتغلغلها عــ�ــى المستوى 
الـــقـــانـــونـــي راجـــعـــة الــــى فـــســـاد الــنــخــب الــســيــاســيــة الــمــشــ�ــلــة 
للمجالس النيابية في العراق سواء كان ذلك في العهد المل�ي 
أم في العهد ال�مهوري في ظل الدولة العراقية الثانية، ف�ي 
تعتمد عــ�ــى شــ�ــل مــن أشــ�ــال الــمــحــســو�ــيــة أو الــمــحــابــاة أو 
الم�سو�ية العائلية حت� في تشكيلها، و�ذلك كرست هذه 
الــصــفــات الـــمـــالزمـــة لــلــســلــطــة الــطــابــع الـــعـــام لــ�ــوهــر عملية 
تشكيل مجلس النواب. وفي هذا المع�� �ش�� أحد الكتاب: 
(األ�خاص الذين ي��عرعون في الشرائح االجتماعية العليا 
في بعض الدول النامية يحصلون ع�ى مكتسبات سياسية. 
فــعــ�ــى ســ�ــيــل الــمــثــال، إن االنــتــســاب للطبقات االجتماعية 
 
ً
 مركزا

ً
العليا في بعض المجتمعات تضمن لصاح�ها أحيانا

 في مسرحها السيا��ي. ويمكن شرح 
ً
 في الدولة أو دورا

ً
رسميا
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هذا المفهوم ضمن مبادئ وسياسات القوة التقليدية حيث 
 
ً
ذكــرنــا إن رابــطــة الــدم-الــعــائــلــة - أو الــقــرابــة- تــلــ�ــ�م حــضــاريــا

بــإعــطــاء أولــويــة للتعاضد والــــوالء بــ�ــن أفـــرادهـــا وهــنــا ت�تقل 
ال�ماعة العائلية مع قيمها الــى ال�هاز االداري إذ يتم دمج 
األدوار ال�خصية/االجتماعية مــع األدوار أو المسؤوليات 
ــا �ـــعـــرف بـــالـــمـــحـــابـــاة أو الــمــ�ــســو�ــيــة  الـــرســـمـــيـــة مــــن خـــــالل مــ
الــعــائــلــيــة. وهـــكـــذا �ـــهـــدف الــ�ــصــول عــ�ــى مـــرؤوســـ�ـــن يــثــقــون 
بــوال�ــهــم و�ستطيعون االعــتــمــاد عليهم فــان أعــضــاء النخبة 
الــســيــاســيــة �ــعــمــدون الــــى تــأمــ�ــن اعـــضـــاء عــوائــلــهــم وأقــار�ــهــم 
ــــاء عـــشـــائـــرهـــم بـــمـــنـــاصـــب إداريـــــــــة وســـيـــاســـيـــة بــمــســتــوى  ــنـ ــ وأبـ
 مــا، كوظيفة متصرف، مدير عــام، أو عضوية 

ً
مرموق نوعا

مجلس النواب).(٤٠)
إن الممارسة التشر�عية المتقدمة أفـــرزت نتيجة خط��ة 
 عن تكر�سها لش�ل من 

ً
للغاية ع�ى مستوى التشر�ع فضال

أشــ�ــال شرعنة الفساد كظاهرة إقتصادية أو سياسية أو 
إجتماعية، ف�ي ع�ى مستوى الــدراســات القانونية هبطت 
بالتشر�عات العراقية والمصال� الــتــي جـــاءت �ها إلــى درجــة 
واطئة أو منخفضة من حيث ال�ودة، إذ كرست إزدواجية 
الــمــعــايــ�ــ� عــ�ــى مــســتــوى الــتــشــر�ــع، و�ـــي ظـــاهـــرة مــطــروحــة في 
 لبدائية هــذا الــقــانــون وحــداثــة 

ً
نــطــاق الــقــانــون الــدولــي نــظــرا

نشأتھ وطابعھ السيا��ي الطا�ي، فــإذا كانت هذه الظاهرة 
مقبولة إلى حٍد ما، ويجري التعامل معها في نطاق العالقات 
الــــدولــــيــــة، فـــإ�ـــهـــا ال يــمــكــن أن تـــحـــ��ـــ� بـــالـــقـــبـــول فــــي الــنــظــام 
القانوني الوط�ي، وهو ذو عمق تأري�ي وزم�ي عريق في العراق 
 عن شدة رسوخ اإلحساس بتأث��ات 

ً
ع�ى وجھ التحديد فضال

فكرة العدالة، وضرورة تحقيقها، ولو في حدها األدنى لدى 
أغلب فئات الشعب العرا�ي أو األك��ية م�هم بحيث ال يمكن 
تــصــور قــبــول إســتــمــرار الـــوضـــع عــ�ــى مـــا ـكــان عــلــيــھ، فــجــاءت 
إعــالنــات ال�قوق وكتابات الكتاب والفقهاء لتكرس ال�ق 
 إلــى أي حــد إ�هارت 

ً
فــي مقاومة الطغيان، وهنا يبدو وا�ــ�ــا

فــيــھ الــعــمــلــيــة الــتــشــر�ــعــيــة فـــي الـــعـــراق، وهـــو بــلــد ظــهــرت فيھ 
ــــى الـــشـــرا�ـــع واإلصــــالحــــات االقـــتـــصـــاديـــة واالجــتــمــاعــيــة في  أولـ
العالم(٤١) بحيث أصبح التشر�ع المت�خم أداة لتكر�س 
مفاهيم ووالءات ضيقة قــادت بالنتيجة إلى تدم�� الداخل 
أو هــزيــمــتــھ بــعــد أن جـــرى شــرعــنــة الــفــســاد كــمــا قــــادت هــذه 
الشرعنة إلــى إنــتــاج متكرر إلنــقــالبــات أو نــزاعــات دفــع ثم�ها 
ال�ميع، لــذا مــن الــضــروري أن تتجھ النية إلــى عــدم العمل 
ع�ى ت�خيم الموجود التشر��ي من القواعد ذات المصدر 

ال��لماني، ذلك إن التشر�ع في حقيقتھ وجوهره إنما �عمل 
 بذلك 

ً
ع�ى التقييد والتقليص في الموضوع المنظم عاكسا

رؤيــة مــضــادة للقاعدة التي مضمو�ها إن األصــل فــي اِألشــيــاء 
اإلباحة، فإطالق ال�قوق وال�ريات ضرورة إنسانية.

ــفــــوة الــــقــــول إن مـــظـــاهـــر شـــرعـــنـــة الـــفـــســـاد فــــي عــــــراق مــا  وصــ
قبل الــتــاســع مــن نيسان عــام ٢٠٠٣ إنــمــا تتجسد فــي إدامــة 
حالة الــطــوارئ من الناحية العملية، مما �ع�ي توقف بناء 
مؤسسات الدولة ونموها بش�ل طبي�ي، والتي نتجت ع�ها 
تشر�عات كث��ة صــدرت بصيغة قـــرارات عن مجلس قيادة 
الــثــورة لــم تعال� حـــاالت عــامــة قــدر معال�تها لــ�ــاالت تتم�� 
بالخصوصية ومــحــدوديــة الــفــئــة الــمــخــاطــبــة بــأحــ�ــامــهــا مما 
خلق حالة الت�خم التشر��ي الذي جرى تكر�سھ مع مرور 
الوقت، كما أنھ قلص من دور القضاء الذي أصبح يتعامل 
مــــع نـــصـــوص إســـتـــ�ـــنـــائـــيـــة، فـــالـــبـــاعـــث الـــســـيـــا��ـــي لــلــتــشــر�ــع، 
والـــنـــص االســتــ�ــنــا�ــي لــلــمــطــالــبــة بــالــتــعــويــض كــــرس النتيجة 
الــمــتــقــدمــة.(٤٢) ومــا زال النظام القانوني فــي الــعــراق �عاني 
 
ً
من هذه ال��كة الثقيلة حت� هذه ال��ظة مما يقت��ي نوعا
مـــن الــتــصــفــيــة الــتــشــر�ــعــيــة بــحــيــث تــقــ�ــن مـــدونـــات تشر�عية 
 لــتــشــظــي قـــوانـــ�ـــن أو 

ً
لـــمـــوضـــوعـــات قـــانـــونـــيـــة بــعــيــ�ــهــا تـــالفـــيـــا

تشر�عات تعال� مواضيع واحدة.
إن شــرعــنــة الــفــســاد فــي عـــراق مــا قــبــل الــعــام ٢٠٠٣ ال يجب 
أن يفهم وكأنھ عنوان ال �شمل إال النظام السيا��ي الذي 
حــكــم الـــعـــراق لــلــفــ�ــ�ة مـــن ١٩٦٨- ٢٠٠٣ كــمــا أنـــنـــا فـــي هــذه 
السطور لسنا في معرض تقييم تجر�ة حزب البعث العر�ي 
االشــ�ــ�اكــي فــي هــذه الف��ة، وتجر�ة البعثي�ن فــي الــعــراق كأي 
تجر�ة سياسية بل وكأي تجر�ة إنسانية لها ما لها وعليها ما 
عليها، وإنما لموضوع بحثنا أصــول تأريخية ما زالــت متبعة 
مــن جــانــب أ�ــ�ــاب الــســلــطــة بــعــد الــعــام ٢٠٠٣ فمصط�� 
ال�نود الفضائي�ن الـــذي بــرز الــى ح�� الــوجــود بعد سقوط 
مدينة الموصل بيد ”داعش“ في العام ٢٠١٤ سبق وأن أشار 
اليھ أحــد البعثي�ن المعروف�ن بال��اهة وهــو طالب شبيب 
عــنــدمــا ذكـــر فـــي مــعــرض حــديــثــھ عـــن الــقــضــيــة الــكــرديــة بعد 
التغي�� الذي حصل في الثامن من شباط عام ١٩٦٢ حيث 
قــال: (وال أريــد أن أذكــرك مرة أخــرى بأننا كقيادة مدنية لم 
نــرغــب بــالــقــتــال، ولــكــنــنــا لــم نــتــدخــل فــي تــفــاصــيــل العمليات 
ــلـــوا مــــع الــقــضــيــة  ــــان كـــثـــ�ـــ�يـــن تـــعـــامـ ــيـــك فــ ــيـــة، وال أخـــفـ ــنـ الـــفـ
بوجه�ن، وطمعوا بنصر قريب لكن النتائج أثارت لنا متاعب 
 بس�ب رغبة 

ً
إقتصادية سياسية كب��ة، و�ــدا النصر بعيدا
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بعض الضباط وتجار ال�رب المحيط�ن �هم في إستمرارها، 
 عن 

ً
فــقــد شــ�ــلــت الـــ�ـــرب مــصــدر رزق وإرتـــــــزاق لــهــم. فــضــال

الــرواتــب الوهمية الكب��ة التي تصرفها ال��ومة لمقاتل�ن 
وهمي�ن تــدفــع لشيوخ عــشــائــر...... وهــم مــن المتعاون�ن مع 
 لقيادة ال�ركة....... المس��ة، 

ً
السلطة والمعاون�ن تأريخيا

كما تم تجنيد مقاتل�ن غ�� نظامي�ن من عشائر كب��ة.......... 
فيقبض شيوخها آالف الرواتب في ح�ن ال يلتحق غ�� بضع 
 ل��رامية 

ً
 لل�هب ومرتعا

ً
مئات فقط، ف�انت ال�رب مصدرا

مـــن الــتــجــار، و�ــعــض الــضــبــاط، يــقــتــلــون و�ــســرقــون الــدولــة 
و�شعلون الــ�ــرائــق تحت شــعــارات قومية ووطنية سامية. 
وكان ب�ن بدأ العمليات العسكرية و�هاية سلطتنا ثالثة أشهر 
فقط، ولم تكن تلك المدة كافية كي نتفرغ لوضع حد جذري 
والـــقـــضـــاء عــ�ــى الـــفـــســـاد الــمــســتــشــري فـــي الـــ�ـــهـــاز الــعــســكــري 
ــيـــادات  ــيـــادة ووزارة الــــدفــــاع والـــقـ  فـــي مـــقـــرات الـــقـ

ً
خـــصـــوصـــا

الميدانية العليا بما في ذلك مجزرة السليمانية التي سماها 
األكراد بيوم السليمانية األسود، وال أ��ل من القول االن 
بأننا كمدني�ن ر�ــمــا آخــر مــن �علم. لكن ذلــك ال �عفينا من 
 وجلب 

ً
المسؤولية أو المحاسبة، فما حصل ـكـان مــؤســفــا

للعراق مأ��ي كث��ة)(٤٣).

الــمــطــلــب الـــثـــانـــي: بــعــض مــظــاهــر شــرعــنــة الـــفـــســـاد في 
عراق ما بعد التاسع من نيسان

ش�ل دخول قوات االحتالل األمري�ي إلى العاصمة العراقية 
بغداد مرحلة جديدة في تأريخ العراق ال�ديث حيث إ�هارت 
الدولة العراقية األولى مع مؤسسا�ها وأسلوب إدار�ها لتبدأ 
 مختلفة 

ً
مـــحـــاولـــة جـــديـــدة بـــاتـــجـــاه بـــنـــاء دولـــــة تــتــبــ�ــ� أفــــ�ــــارا

ومبادئ ت���م بدرجة أك�� مع توجهات القابض�ن ال�دد 
ع�ى السلطة، مع ضرورة فهم حقيقة أساسية مضمو�ها إن 
بــدايــة أي مــشــروع ال بــد وأن تشو�ھ بعض مظاهر النقص 
والتل�ؤ إال إن هــذه ال�قيقة ال تع�ي الــقــبــول بــوجــود حالة 
من حاالت الفساد تتجاوز ال�د الخاص بالتقص�� أو الخطأ 
غ�� المقصود(٤٤)، فحالة التوافق التي كتب دستور عام 
 من أش�ال الفساد التشر��ي 

ً
 لها ٢٠٠٥ خلقت شكال

ً
طبقا

نتيجة وجود طموحات �خصية غ�� مشروعة، والمصال� 
ــتــــي خــطــت  ــهــــات الـــمـــتـــبـــايـــنـــة لـــلـــقـــوى الــ ــتــــوجــ الـــمـــتـــضـــار�ـــة والــ
الدستور، وي��تب ع�ى ذلك اإلقــرار إن كل عيب من عيوب 
الصياغة القانونية التي ��لت ع�ى الدستور المذكور إنما 
 من الفساد التشر��ي ذي الطابع الدستوري 

ً
عكست شكال

 عــن عنصر العلم 
ً
قـــدر تعلق األمـــر بعنصر الــصــيــاغــة فــضــال

ــعـــة، وقـــد أدرك واضـــعـــوا الــوثــيــقــة الــقــانــونــيــة  بــمــ�ــونــاتــھ األر�ـ
المذكورة هــذه ال�قيقة فجاءت الـــمـــادة(١٤٢)(٤٥) لتمنح 
الــفــرصــة بــاتــجــاه مــراجــعــة الــنــصــوص المستفت� عليها عــام 
 عــن إم�انية التعديل بموجب الــمــادة (١٢٦)

ً
٢٠٠٥ فضال

(٤٦)
ومـــن الــنــصــوص الــتــي ت�بعث م�ها رائــحــة الــفــســاد التشر��ي 
 (

ً
ــا أو الشرعنة الــدســتــوريــة مــا جـــاءت بــھ الــمــادة (١١٨/رابـــعـ

والــتــي أجـــازت تعدد ال��سية للعرا�ي إال أ�ها إش��طت ع�ى 
 أن يتخ�ى عــن أية 

ً
 رفــيــعــا

ً
 أو أمــنــيــا

ً
 ســيــاديــا

ً
مــن يتولى منصبا

ج�سية أخرى مكتسبة، وينظم ذلك بقانون.
واآلن و�عد م��ي أك�� من عشر سنوات ع�ى والدة الدستور 
النافذ لم يتم تشر�ع القانون المذكور، كما إن إقرار فكرة 
القبول باالزدواج مسألة ال تقدم خدمة للعراق وشعبھ ف�ي 
فــكــرة جـــاءت وتـــم ت�نيها مــن جــانــب مــن لــھ مص��ة يمثلهم 
بعض القابض�ن ع�ى السلطة، وهذه المسألة معروفة ع�ى 
 عــن مــســتــوى الــنــخــبــة السياسية 

ً
الــمــســتــوى الــشــعــ�ــي فــضــال

 ع�ى حق اإلنسان العرا�ي في 
ً
والقانونية بعد أن أثــرت سلبا

التنمية(٤٧) نتيجة ممارسات فاسدة من جانب بعض من 
حمل أكــ�ــ� مــن ج�سية. بــل لقد عــرض ع�ى مجلس الــنــواب 
الــعــرا�ــي مق��ح مــا عــرف بــاســم مق��ح قــانــون هيئة العدالة 
ــتــــوازن الــوطــ�ــي الــســ�ــانــي، وقــــد إســتــنــد مـــن دعــــا إلــــى هــذا  والــ
المق��ح إلى نص المادة (١٠٥) من الدستور التي نصت ع�ى 
تأسيس هيئة عامة لضمان حقوق األقاليم والمحافظات 
غ�� المنتظمة فــي إقــلــيــم، فــي الــمــشــاركــة فــي إدارة مؤسسات 
الدولة االتحادية المختلفة والبعثات والزماالت الدراسية، 
والوفود والمؤتمرات اإلقليمية والدولية وتت�ون من ممث�ي 
ال��ومة االتحادية واألقاليم والمحافظات غ�� المنتظمة 
في أقــلــيــم(٤٨). ففي وضــع �شابھ حالة الــعــراق من الصعب 
ان نتصور حصول األك�� كفاءة ع�ى حقھ حت� لو شرع هذا 
 من منابع الفساد التي تتحقق من 

ً
القانون مما يؤشر منبعا

خالل تكر�س والءات ضيقة.
لقد تجاوزت حدود الفساد في عراق ما بعد عام ٢٠٠٣ كل 
التصورات بحيث يمكن أن نؤكد ع�ى حقيقة مفادها إننا 
إذا سلمنا بــوجــود مــن يــقــرأ فــي الــعــراق عــن مــوضــوع الفساد 
فــــان الــ�ــســبــة الــغــالــبــة مـــن الــســيــاســيــ�ــن قـــد نــقــلــوا قــراءا�ــهــم 
عــن هــذا الــمــوضــوع ال بــاتــجــاه االصــــالح، وإنــمــا بــاتــجــاه تقليد 
الممارسات الفاسدة التي إطلعوا عليها. ومن مندوب القول 
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ــــد الـــكـــتـــاب حـــيـــث يـــذكـــر:  ــــى مــــا خــطــتــھ أنــــامــــل أحـ أن نــشــ�ــ� الـ
(يمكن للعمليات الفاسدة، من خالل االشارات التي ترسلها 
 في منا�ي االقتصاد 

ً
وال�وافز التي تمنحها، أن تحدث آثــارا

كلها أو النظام السيا��ي. فالر��� التي تؤدي الى منح العقود 
العامة الى عارض�ن غ�� أكفاء ت�اف� عدم الكفاءة وال ت��ع 
ــــى إقـــتـــصـــاد الـــبـــلـــد، أمـــا  الـــشـــرـكــات الـــكـــفـــؤة عـــ�ـــى الــــدخــــول الـ
أمــوال السرعة التي تدفع للموظف�ن فا�ها ال تسهل إجتياز 
االختناقات االداريــة بل تقنع الموظف�ن ال��وم�ن اآلخرين 
ــمــــال عــــن طــريــق   يــمــكــ�ــهــم كـــســـب بـــعـــض الــ

ً
ــا بـــأ�ـــهـــم هــــم أيــــضــ

 
ً
التباطؤ. بعض الضرر الــذي �س�بھ الفساد ي�ون وا��ا

خـــدا�ـــهـــم مـــن رجـــال 
َ
 عــنــدمــا يــحــول الــســيــاســيــون وأ

ً
ومـــبـــاشـــرا

األعمال والمساعدات واالستثمارات الى حسابات مصرفية 
خارج بالدهم، فان البلدان الفق��ة تصبح أفقر عندما يمكن 
شراء القرارات السياسية والب��وقراطية فان ذلك �عرض 
ل�خطر االجــراءات القانونية، وال�ريات المدنية، وال�قوق 
 المع�� 

ً
 ش�ليا

ً
األساسية، وتصبح السياسات الرسمية إطارا

لــــھ. فـــي كــلــتــا الــ�ــالــتــ�ــن تــتــدفــق الـــمـــزايـــا والـــفـــوائـــد عــ�ــى الــقــلــة 
وذوي االرتــبــاطــات المحكمة فــي ح�ن يدفع المجتمع بأسره 
 ع�ى الفقراء 

ً
األطراف وفي المحصلة فان ذلك ينعكس سلبا

والــضــعــفــاء بــشــ�ــل أســـا��ـــي وثــمــة آثــــار أخــــرى غــ�ــ� مــلــمــوســة، 
وجماعية و�عيدة الــمــدى بطبيعتها عندما ت�ون العالقات 
الفاسدة �ي التي تقود عملية إتخاذ الــقــرارات، فــان القيم 
والــمــشــاركــة الديمقراطية تصبح غ�� ذات أهمية وت��ب 
الفرص عن أولئك الذين هم في أمس ال�اجة اليها في بعض 
األحــيــان يحصل الــمــواطــنــون الــعــاديــون الــفــقــراء ع�ى بعض 
الــمــزايــا، فــفــي بــعــض االحـــيـــان ـكــان الــســيــاســيــون المحليون 
في بال��مو يوزعون فــردة حــذاء ل�ل ناخب قبل االنتخابات 
والــــفــــردة الــثــانــيــة بــعــد االنـــتـــخـــابـــات إذا ثــ�ــت لــهــم إن أوراق 
ــــ�اع ـكــانـــت كــمــا تــوقــعــوا غــ�ــ� إن هــــذه الـــ�ـــوافـــز قــصــ�ــ�ة  ــ� االقــ
 
ً
األمــــد تــأتــي ب�لفة عــ�ــى الــمــدى الــبــعــيــد، أل�ــهــا ال تــقــدم كــرمــا
بــل لالحتفاظ بالسيطرة، كما إن قبولها �ع�ي الــتــنــازل عن 

الخيارات السياسية).(٤٩)
من جانب آخر نستطيع عد عيوب الصياغة القانونية، و�ي 
 من أش�ال الفساد التشر��ي الذي 

ً
متنوعة باعتبارها شكال

 في الوقت نفسھ، وإذا أردنــا 
ً
 وموضوعيا

ً
 ش�ليا

ً
يحمل بعدا

أن نحدد بعض مظاهر الفساد التشر��ي بمفهومھ الواسع، 
 فسنحصرها 

ً
والذي �شتمل ع�ى الشرعنة أو القوننة أيضا

في النقاط التالية:

١. شــرعــنــة الــقــانــون وهـــو مــفــهــوم أســا��ــي ســبــق وأن حــددنــا 
معناه.

٢. �خصنة القانون بالش�ل الذي يؤدي إلى إصدار قوان�ن 
 معين�ن، وهذا 

ً
تخدم فئة محددة في المجتمع أو أ�خاصا

مـــا يــتــعــارض مـــع أحــــد أهــــم خــصــائــص الـــقـــاعـــدة الــقــانــونــيــة، 
ومضمو�ها إ�ها قاعدة عامة مجردة، وذلك قدر تحقق نتيجة 
ال تصب في خدمة المجتمع، فنحن ال ننكر وجود تشر�عات 

تطبق ع�ى فئة معينة، ولك�ها ال تتسم بالفساد.
٣. الت�خم التشر��ي الــمــؤدي إلــى خلق نــوع مــن الفو��� 
 
ً
المعيقة لتطبيق الــقــانــون، فال�الة الــمــذكــورة ت�شأ نوعا

من التعارض المعقد ب�ن التشر�عات الصادرة بحيث ت�ون 
قواعد التفس�� المتبعة شبة عاجزة عن التوفيق فيما بي�ها. 
أو إ�ها غ�� قــادرة ع�ى إقناع األطــراف المختلفة ع�ى تفس�� 
واحــــد أو مــحــدد وهــــذه نتيجة يــمــكــن أن نــتــصــور حــدو�ــهــا في 

شعب عاشق ل��دل كالشعب العرا�ي.
٤. تــجــاوز الصالحيات مــن الوجهة القانونية بحيث نصدر 
تشر�عات مخالفة سواء عن قصد أو من غ�� قصد ناتج عن 
عدم إستيعاب النصوص الدستورية أو تلك التي تتضم�ها 

القواعد القانونية العادية بطريقة سليمة.
٥. خـــرق هـــدف إســتــقــرار الــتــشــر�ــع الـــذي يحقق فــكــرة األمــن 
القانوني بتشر�عات متالحقة وتعديالت سر�عة يضيع معها 
علم الم�لف بالتطبيق أو المخاطب بأح�ام القانون، كما 
إن المش�لة المذكورة تظهر بطريقة أخرى من خالل عدم 
تــوافــر إمــ�ــانــيــة الــتــعــرف عــ�ــى الــ�ــقــوق وااللـــ�ـــ�امـــات بطريقة 
ســهــلــة، وفـــي ذلـــك أشـــار المجلس الــدســتــوري الــفــرنــ��ــي عــام 
١٩٩٩ إلى إن (مبادئ حقوق اإلنسان وال�ريات والمساواة 
أمـــام الــقــانــون تصبح دون جـــدوى إذا لــم يتسن للمواطن�ن 
اإلطـــــــالع بــــصــــورة جـــيـــدة عـــ�ـــى الـــنـــظـــم الـــقـــانـــونـــيـــة الــمــطــبــقــة 
بــوجــهــهــم. ومـــن هــنــا �ــهــدف الــتــشــر�ــع وهـــو عــلــم تطبيقي قائم 
بذاتھ إلى البحث عن أفضل الطرق لصياغة وإصدار وتطبيق 
التشر�عات. وهو لذلك وثيق العالقة بمعاي�� الديمقراطية 
وحــقــوق اإلنـــســـان، إذ كــيــف يمكن تطبيق قــاعــدة ال يمكن 
االعـــتـــداد بــجــهــل الــقــانــون مـــا لـــم تــكــن الــ�ــقــوق والــواجــبــات 
بمتناول المواطن�ن بطريقة سهلة ومقروءة ومفهومة).(٥٠)

وقـــدر تعلق األمـــر بــواقــع الــ�ــال الـــذي يــخــرق هــدف إستقرار 
التشر�ع المحقق لفكرة األمــن الــقــانــونــي(٥١). فــان دستور 
عام ٢٠٠٥ قد جاء بنص المادة (١٤٢) التي ألزمت مجلس 
 آللـــيـــات حــدد�ــهــا 

ً
ــنـــواب بـــإجـــراء تــعــديــالت دســـتـــوريـــة وفـــقـــا الـ
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 للمادة 
ً
 عن إم�انية التعديل طبقا

ً
الــمــادة المذكورة فضال

(١٢٦) من الدستور ذاتــھ، وال�قيقة إن هذا ال�انب خلق 
 نــــدور داخــــل دائــــرة الــفــو��ــ� 

ً
عـــدة مــشــاكــل ستجعلنا دائـــمـــا

 فــي الــوقــت والــ�ــهــد والـــمـــال، فالتعديالت 
ً
مــمــا �ــعــ�ــي ضــيــاعــا

الــدســتــوريــة كلما كــانــت واســعــة ســتــؤدي - وإن كــانــت �هدف 
إلى اإلصالح- الى اإلضرار بالتشر�عات التي سبق وأن صدرت 
عن مجلس الــنــواب في الف��ة التي تسبق دخــول التعديالت 
 ع�ى 

ً
 مضاعفا

ً
الــدســتــوريــة دور النفاذ مما سيخلق ضغطا

ــــراق.(٥٢) لــــذا من  ــعــ ــ الــ�ــهــازيــن الــتــنــفــيــذي والــقــضــا�ــي فـــي الــ
الــــضــــروري تــشــكــيــل مــحــكــمــة لــلــنــظــر فـــي دســـتـــوريـــة الــقــوانــ�ــن 
 عن تفس�� الدستور 

ً
ت�ون متخصصة في هذا المجال فضال

 عن إختصاص المحكمة االتحادية العليا. كما 
ً
تعمل بعيدا

إن مــن المهم دعــم دور المحام�ن وإنــشــاء معهد للمحاماة 
لــتــطــويــر أداء هـــذه الــمــهــنــة الــمــســاعــدة فــي تحقيق الــعــدالــة، 
والــ�ــقــيــقــة إن بــقــاء الــ�ــال دون إصــــالح سيع�ي أنــنــا بــاقــون 
أمام نوع من اإلر�اك المع�� عنھ بعدم إم�انية تحقيق ش�ل 
من أش�ال ال��اكم في مجال إعادة البناء أو االعمار القانوني.
 فــي تكر�س 

ً
 جــوهــريــا

ً
٦. الــفــراغ الــتــشــر�ــ�ــي يلعب ايــضــا دورا

الفساد بال�سبة لبعض ال�وانب التي تبدو ال�اجة ماسة 
فــيــهــا إلـــى تنظيمها بــقــانــون، والــمــثــال عــ�ــى هـــذه الــ�ــالــة عــدم 
وجـــود قــانــون لــألحــزاب السياسية حت� هــذه ال��ظة ينظم 

وجودها وعملها وطرق تمويلها.
 من المفيد اإلشــارة لنماذج من التشر�عات المقوننة 

ً
أخ��ا

أو المشرعنة للفساد والــتــي تنضوي تحت تسمية الفساد 
ــــم (٢) لـــســـنـــة ٢٠٠٥ الــــمــــعــــدل لـــقـــانـــون  الـــصـــغـــ�ـــ� ـكـــاألمــــر رقــ
مخصصات اإليــفــاد والــســفــر رقــم (٣٨) لسنة ١٩٨٠ حيث 
ــــن الـــتـــ�ـــالـــب عــ�ــى  �ـــ�ـــع األمــــــــر الــــمــــذكــــور عـــ�ـــى خـــلـــق نــــــوع مـ
ــــادات، وكــــذلــــك الــــ�ــــال مــــع الــــقــــانــــون رقـــــم ١٤ لــســنــة  ــ ــفـ ــ ــ اإليـ
٢٠٠٥ الــمــتــعــلــق بــالــ�ــقــوق الــتــقــاعــديــة ألعـــضـــاء الــمــجــلــس 
 ،

ً
الوط�ي المؤقت وقدر تعلق األمر بالمادة األولى منھ حصرا

والقانون رقم ٢٣ لسنة ٢٠٠٩ (قانون تعديل قانون مجلس 
الــنــواب رقــم ٥٠ لسنة ٧٠ بعد النقض األول والثاني حيث 
مــنــحــت الـــمـــادة الــثــانــيــة مــنــھ الــمــعــدلــة لــلــمــادة رقــــم (٥) من 
قانون مجلس النواب رقم (٥٠) لسنة ٢٠٠٧ هيئة الرئاسة 
ــنــــواب جــــــــوازات ســـفـــر دبـــلـــومـــاســـيـــة لــهــم  ــاء مــجــلــس الــ واعــــضــ
وألزواجهم وأوالدهم أثناء الدورة التشر�عية، و (٨) سنوات 
 
ً
بعد إنتهاء الدورة التشر�عية،(٥٣) فإذا كان هذا األمر مقبوال
أو يــمــكــن أن يــتــجــرعــھ الـــعـــراق خـــالل الـــــدورة الــ�ــ�لــمــانــيــة فال 

موجب لذلك بعد إنتهاءها. والتوجيهات الصادرة عن دائرة 
الدراسات والتخطيط والمتابعة/ القبول المركزي في وزارة 
التعليمالعالي والبحث العلمي والتي جاءت إست�ناًء من نص 
) من التعديل الثاني ١٥٣ لسنة ٢٠٠٣ من 

ً
المادة (١-٨/أوال

التعليمات االمتحانية النافذة رقم ١٣٤ لسنة ٢٠٠٠
المثال اآلخر، التوجيهات الصادرة عن وزارة التعليم العالي 
والبحث العلمي ذات الصلة بإعادة الطلبة المرقنة قيودهم 
نتيجة الغش(٥٤) التي مثلت حالة من حاالت الشرعنة غ�� 
الــمــقــبــولــة. وقـــد رفــضــت مــن جــانــب عـــدد كب�� مــن األســاتــذة 
، إذ إ�ــهــا عــ�ــ�ت عــن عدم 

ً
 وتـــكـــرارا

ً
الــذيــن إحتجوا عليها مـــرارا

وجـــود رؤيـــة شاملة أو إس��اتيجية حقيقية وجـــادة إلصــالح 
 ع�ى واقع هذا 

ً
التعليم العالي في العراق مما سينعكس سلبا

القطاع في ال�اضر والمستقبل.
 يمكن االشــــارة الــى مشروع 

ً
وفــي مــجــال التعليم الــعــالــي أيــضــا

تـــدريـــب الـــمـــالـكــات الــتــدر�ــســيــة خـــــارج الــــعــــراق ولـــمـــدة شهر 
واحــد مــدفــوع الت�اليف مــن جانب الـــوزارة حيث طلب من 
المر���ن االتصال بجامعات أجن�ية رصينة (غ�� عر�ية) 
 لــتــفــاصــيــل 

ً
ــا والـــ�ـــصـــول عـــ�ـــى قـــبـــول لـــغـــرض الـــتـــدريـــب وفــــقــ

مـــحـــددة إال ان الـــمـــالحـــظ ان الــتــعــامــل مـــع هــــذا الــمــشــروع 
بــالــطــريــقــة الـــ�ـــالـــيـــة قــــد ســـمـــح بــشــ�ــل مــــن أشــــ�ــــال الــفــســاد 
حيث يتعرض االستاذ المشمول �هذا ال��نامج لمساومات 
الــمــ�ــاتــب االهــلــيــة وجـــهـــات أخــــرى ذات الــعــالقــات الــخــاصــة 
بــجــهــات تعليمية خــارجــيــة أو دون ذلـــك مــمــا ي�لف االســتــاذ 

عبء مالي ال يمكن أن يدفعھ في الظروف االعتيادية.
وفي حالة وجود تخطيط سليم لهذا ال��نامج ف�ان األجدى 
أن تس�ى الــوزارة عن طريق الم��قيات الثقافية العراقية 
الى إعداد برامج رصينة لتدريب أساتذة كل إختصاص ع�ى 
حدة في جامعة أجن�ية معروفة برصانتها العلمية في مجال 
 لــ�ــ�امــج وا�ـــ�ـــة ومـــحـــددة األهـــــداف، 

ً
ــا االخـــتـــصـــاص، ووفـــقـ

 من الت�اليف و�سمح بمتابعة أك�� 
ً
األمر الذي سيوفر جانبا

لمفردات هذا ال��نامج وسيطرة ذات فاعلية أك�� عليھ، وفي 
كــل األحـــوال فــان إعتماد هــذا ال��نامج بصيغتھ ال�الية ال 
يطعن بالنيات المخلصة ل��هات التي عملت ع�ى إخراجھ 
ل��� الوجود ع�ى األقــل في العالقة أو النتائج ال�هائية ذات 

الصلة بتطوير إم�انيات ال�ادر التدر���ي في العراق.
مــثــال صـــارخ آخـــر نــجــده فــي الــنــظــام الــداخــ�ــي رقـــم (١) لسنة 
٢٠١٥ (الــنــظــام الــداخــ�ــي لرئاسة ال�مهورية) الــتــي صــدرت 
إســتــنــادا ألحــ�ــام الــمــادة ٣٦ مــن قــانــون ديـــوان الــرئــاســة رقم 
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٤ لسنة ١٩٨٤ فــفــي الـــمـــادة ٤ مــنــھ تــم إســتــحــداث منصب 
نائب لرئيس ال�مهورية و�عدد ال يزيد ع�ى ثالثة نواب رغم 
أن النظام السيا��ي طبقا لدستور عــام ٢٠٠٥ فــي الــعــراق 
هــو نــظــام بــرلــمــانــي ال يــقــوم فــيــھ رئــيــس الــ�ــمــهــوريــة إال بــدور 
بـــروتـــوكـــولـــي عــمــومــا بـــل أن األنـــظـــمـــة الــســيــاســيــة الـــتـــي تتب�� 
النظام الرئا��ي كخيار لها ال يوجد فيها ثالثة نواب للرئيس، 
ــــى مـــن ذلـــك أن لــرئــيــس الــ�ــمــهــوريــة فـــي الـــعـــراق طبقا  واألد�ــ
لــلــمــادة ٩ مــن الــنــظــام الــداخــ�ــي ذاتـــھ مــديــر مكتب (مــوظــف) 
ــــر، فــأيــة �ــخــريــة هـــذه بـــل وأيــــة بــدعــة جــائــنــا �ها  بـــدرجـــة وزيـ
النظام المذكور، وأبطالھ من صعاليك العملية السياسية 

وأذنا�هم.(٥٥)
ومــــن الــمــظــاهــر األخــــــرى الــمــشــرعــنــة لــلــفــســاد حـــالـــة تــكــر�ــس 
تشر�عات أو تصرفات قانونية صادرة عن جوانب ح�ومية 
 من مظاهر عدم الدستورية بحكم 

ً
تمثل ب�ل وضوح مظهرا

الــواقــع بحيث �ــعــد بــقــاء هـــذه الــمــظــاهــر أو الــمــمــارســات التي 
 مــن أشــ�ــال الفساد التشر��ي 

ً
تل�س لبوس التشر�ع شكال

الخط�� ذلك أ�ها تصادر روح النص القانوني أو الدستوري، 
 أن تقوم وزارة الداخلية بإصدار نموذج 

ً
فمن الغريب حقا

قــرار حكم وفــق قانون الــمــرور رقــم ٨٦ لسنة ٢٠٠٤ بفرض 
عقو�ات مالية (غــرامــة) يــورد فــي النموذج مــا ي�ي (بللسائق 
ــــق االعــــــ�ــــــ�اض عـــ�ـــى قــــــــرار الـــ�ـــكـــم لــلــمــخــالــفــة  الـــمـــخـــالـــف حـ
المفروضة لدى ل�نة االع��اض المش�لة في دائــرة المرور 
ـــار عــــرا�ــــي كـــرســـوم)  ــنـ الــمــخــتــصــة بـــعـــد دفـــــع مــبــلــغ ٥٠٠٠ ديــ
فهذا النص إنما يكرس و�ع�� بــصــورة جلية عــن عــدم فهم 
فــكــرة الــســمــو الــمــوضــو�ــي لــلــدســتــور، وفــكــرة تغليب النص 
الدستوري ع�ى التشر�ع العادي وضــرورة إح��ام الدستور 
من جانب التشر�ع العادي والخضوع لھ بعدم مخالفتھ بأية 
صـــورة مــن الــصــور الــمــذكــورة، فالوثيقة الــفــارضــة لعقو�ة 
 مــن أشــ�ــال عــدم الدستورية بحكم 

ً
الــغــرامــة كرست شكال

الواقع، فإذا كان مبلغ الغرامة عشرون ألف دينار فإن كلفة 
االع��اض ع�ى قرار فارض الغرامة ست�ون أك�� من الناحية 
 عــن حالة اإلحــبــاط التي ستصيب المعاقب 

ً
الــمــاديــة فضال

جراء مراجعة مديرية المرور العامة وضياع الوقت وال�هد 
ور�ما التعرض لإلهانة و�النتيجة سيفضل المعاقب عدم 
 لــلــمــادة (١٠٠) من 

ً
ــــ�اض مــمــا �ــشــ�ــل خـــرقـــا ــ� الـــذهـــاب واالعــ

الــدســتــور الــتــي مــنــعــت تحص�ن أي قــــرار أو عــمــل إداري من 
ــــاالت تحص�ن  ــــام حـــالـــة مـــن حـ الــطــعــن، أي إنـــنـــا ســنــ�ــون أمـ

بعض القرارات من الطعن بحكم الواقع.

مـــن جــانــب آخـــر فـــإن االتـــجـــاه الــــذي يــدعــو إلـــى إلـــغـــاء عقو�ة 
اإلعــــدام بــصــورة كــامــلــة مــن الــنــظــام الــقــانــونــي أليـــة دولـــة هو 
 من أش�ال القوننة 

ً
إتجاه �شرعن الفساد إذ �عكس شكال

لظاهرة ال تستجيب لواقع تفاصيل ال�ياة، فإذا كنا نؤمن 
 لــمــنــطــق الــنــظــام الــقــانــونــي الــمــنــظــم لــ�ــقــوق اإلنــســان 

ً
وفـــقـــا

إن كــل حــق يقابلھ واجـــب أو الــ�ــ�ام �عكس ذات المضمون 
يقرر لمص��ة اآلخرين، فإن هذا المنطق سيقودنا إلى تب�ي 
وجهة نظر قائمة ع�ى تقليص حاالت فرض عقو�ة اإلعدام 
إلـــى أقــ��ــ� حـــٍد مستطاع ولــيــس إلــغــا�ــهــا بــصــورة كــامــلــة كما 
حــصــل فــي الــعــراق فــي ظــل إدارة بــريــمــر، وإذا كــنــا نــؤمــن ع�ى 
س�يل الــمــثــال بــضــرورة إلــغــاء عقو�ة اإلعــــدام ع�ى ال�رائم 
السياسية، فإن هذا الرأي يجب أن يقيد بضرورة أن ي�ون 
مرتكب ال�ريمة السياسية غ�� مرتكب ل�رائم القتل ألي 
باعث ذلــك إن من يطالب باح��ام ال�ق في ال�ياة بصورة 
مطلقة حت� في نطاق قوان�ن العقو�ات عليھ أن ��ي حقيقة 
أساسية مضمو�ها عدم وجــود حقوق مطلقة ال يقابلها أي 
الــ�ــ�ام أو واجـــب، كما إن مــن يطالب بحق ويــريــد ال�صول 
عــلــيــھ واالســتــمــتــاع بــھ عــنــد الــ�ــصــول عــلــيــھ يــقــع عــ�ــى كاهلھ 
، فإذا لم يكن 

ً
واجب إح��ام ذات ال�ق المقرر لآلخرين أيضا

يؤمن بتمتع اآلخرين بال�ق المذكور لن ي�ون من المنطق 
أو األخالق القبول بمنحھ م��ة التمتع �هذا ال�ق، ومن باب 
أولى أن ال يضمن لھ ال�صول عليھ طبقا للقانون. وال�قيقة 
إن بعض الــ�ــرائــم المعروفة فــي نطاق الشر�عة اإلسالمية 
 تــتــيــح أل�ــ�ــاب الــــدم عــدة 

ً
بــجــرائــم الــقــصــاص كــالــقــتــل مــثــال

خــيــارات م�ها الــقــبــول بــالــديــة أو التمسك بــالــقــصــاص(٥٦)، 
مما يقت��ي دراســة فلسفة العقو�ة في الشر�عة االسالمية 
وإعــتــمــاد جــوانــب مــن منطلقا�ها، و�ــي رصينة الــى حــٍد كب�� 
أل�ــهــا تستجيب لــلــواقــع االجــتــمــا�ــي أي لــلــمــصــادر الــمــاديــة أو 

الموضوعية للقاعدة القانونية.
أمـــا الــفــســاد الــكــبــ�ــ� فيمكن تــتــبــع مــظــاهــره فــي قــوانــ�ــن أخــرى 
مشرعنة لــھ أو أنظمة وتعليمات وعــقــود مدنية وعسكرية 
كما هو ال�ال في قانون النفط والغاز أو القوان�ن والتوجيهات 
الصادرة عن ال�هات ذات العالقة بالسياسة االقتصادية 
والمالية للدولة إذا نظرنا إلى الموضوع نظرة مادية بالدرجة 
األولى، والمثال الذي يمكن أن يضرب �هذا الخصوص حالة 
ــــي سكنية فــي مــوقــع مــطــار الــمــثــ�ــ� ومــواقــع  تــوز�ــع قــطــع أرا��ـ
أخــرى قريبة ع�ى (مسؤول�ن كــبــار!!!) فــي الــدولــة ثــم االعــالن 
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عن إن أمانة بغداد تنوي تطوير شــارع المطار باالتفاق مع 
شركات عالمية مقابل مبالغ �خمة.

 يــبــدو للمتتبع وجــــود شــ�ــل مــن أشــ�ــال الــفــســاد نــادر 
ً
أخـــ�ـــ�ا

ــــراق عـــ�ـــى مـــســـتـــوى الــســلــطــة  ــعـ ــ ــــوع قــــد بـــــدأ يـــظـــهـــر فــــي الـ ــــوقـ الـ
الــتــشــر�ــعــيــة (مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب) فــــــاذا ـكــــان مـــبـــدأ الــ�ــ�ــومــة 
المقيدة �عد من الضمانات التي تقف في مواجهة السلطة 
التشر�عية، وقد نبھ ماد�سون في األوراق الفيدرالية الى إن 
الخطر ال�امن في إطــالق يد السلطة التشر�عية ر�ما ي�ون 
أك�� من الخطر الذي قد يتعرض لھ المجتمع وأفراده جراء 
توسيع إختصاصات الهيئات األخـــرى، و�نفس المع�� قرر 
جفرسون إن تجمع السلطات في يد الهيئة التشر�عية أمر 
ينطوي ع�ى خطر كب�� ع�ى إعتبار إن (مائة وثالثة وسبع�ن 
 عن مستبد واحــد، وإن 

ً
 ال يقلون خطورة وال جــورا

ً
مستبدا

حــ�ــومــة االســتــبــداد المنتخبة لــم تــكــن الــ�ــ�ــومــة الــتــي قاتل 
األمريكيون من أجلها).(٥٧)

إن مكمن الخطورة بال�سبة ل��الة في العراق يمتد ليشمل 
 عــن الــ�ــوانــب التشر�عية. إن 

ً
الــ�ــوانــب االقتصادية فضال

هناك ش�ل من أش�ال ال��جوازية الصغ��ة التي بدأت تظهر 
بقوة بعد العام ٢٠٠٣ فيما يطلق عليھ تسمية ال�وم��ادور 
ــيـــة، وهـــــو إصــــطــــالح مــقــتــ�ــس مــــن الــ�ــلــمــة  فــــي الـــلـــغـــات الـــغـــر�ـ
االسبانية comprador التي تع�ي بش�ل حرفي المش��ي، 
و�ي فئة صغ��ة إقتصر ت�و�ها ع�ى البلدان المستعمرة حيث 
إرتبط ت�و�ها باولى محاوالت تغلغل الرأسمالية الى المناطق 
األخرى في العالم وأصبحت ال�اجة إليها م��ة لتقوم بدور 
الوسيط ب�ن ما ت�تجھ الشركات االجن�ية والسوق المحلية، 
وـكــان إســتــخــدام هـــذا المصط�� قــد ظــهــر فــي الــقــرن التاسع 
عــشــر كمصط�� اجــتــمــا�ــي يطلق عــ�ــى كــل فـــرد أو مجموعة 
أفـــراد يــقــومــون بـــدور الــوكــيــل لشركة أو مؤسسة رأسمالية 
ــــذه الـــفـــئـــة بــخــيــوط  ــــد إرتـــبـــطـــت مـــصـــالـــ� هــ ــ�ـــ� وطـــنـــيـــة، وقــ غـ
عديدة و�ــصــورة مباشرة بمصال� الــدول الرأسمالية األمر 
 ما يبلغ حد العمالة 

ً
الذي م�� موقفها السيا��ي الذي غالبا

الــصــريــحــة (فــ�ــي تــقــف عــــادة الـــى جــانــب إســتــمــرار الــســيــطــرة 
األجن�ية المباشرة التي تضمن لها مصال�ها بالش�ل الذي 
تريده، لذا تؤلف مع االقطاع أك�� القوى رجعية في البلدان 
المتخلفة حيث تتحول الى عقبة جدية أمام تطور حركات 
الــتــحــرر فــيــهــا. ومـــن الــطــبــيــ�ــي أن �عتمد الــمــســتــعــمــرون ع�ى 
هــذه الفئة فيختاروا كبار الموظف�ن من ب�ن أبنا�ها الذين 
يــظــلــون بــحــكــم واقــــع مصال�هم أولـــيـــاء لــهــم حــتــ� بــعــد زوال 

 
ً
 اقتصاديا

ً
حكمهم الــمــبــاشــر. تلعب فئة الــ�ــومــ�ــ�ادور دورا

 في حياة المجتمع بعرقلتها نمو ال��جوازية والصناعة 
ً
خط��ا

الوطنيت�ن، ويزداد خطرها هذا بش�ل متواٍز مع نمو االنتاج 
الــوطــ�ــي، ف�ي التي تغرق االســـواق بالبضاعة األجن�ية ع�ى 
حساب الوطنية التي ت�ون ضعيفة في بدايات ظهورها ع�ى 
األقــل، و�ي التي تسرب الرأسمال الوط�ي الى الخارج بشت� 
 
ً
الصور واألساليب المشروعة وغ�� المشروعة وتلعب دورا

 في إفساد قطاع واسع من الموظف�ن).(٥٨)
ً
مباشرا

المطلب الــثــالــث: طـــرق الــقــضــاء عــلــى ظــاهــرة شرعنة 
الفساد

إن الفساد كظاهرة إجتماعية بالدرجة األساس قد تبلورت 
فــي نــظــريــتــ�ــن حــاولــتــا ضــمــن مــفــهــوم مختلف الــنــظــر إلـــى هــذه 
الــظــاهــرة بطريقة متباينة، فهناك النظرية األخــالقــيــة التي 
تــرى إن الــفــســاد رذيــلــة مطلقة ذات آثـــار سلبية للغاية ع�ى 
المستوى السيا��ي واالقــتــصــادي واالجتما�ي، في مواجهة 
نــظــريــة أخـــــرى �ـــي الــنــظــريــة الــبــ�ــيــويــة الـــتـــي تــــرى إن لــلــفــســاد 
 عــ�ــى المجتمعات الــ�ــشــريــة فــي عالم 

ً
 إيــجــابــيــا

ً
الــمــحــدود أثــــرا

ال�نوب باعتباره ���ل حركة االقتصاد و�ساهم في توسيع 
المشاركة السياسية، وفي منطق كال النظريت�ن فإن األصل 
في الفساد أنــھ ممارسة غ�� سليمة من حيث المبدأ، وهذا 
 
ً
 إجتماعيا

ً
 أخالقية وعمقا

ً
�ع�ي أن للظاهرة المذكورة أبعادا

يــقــتــ��ــي الــمــعــالــ�ــة مـــن خــــالل رفــــع مــســتــوى اإليـــمـــان بقيم 
الفضيلة في المجتمع ل�ي ي�ون كل إنسان صاحب قاعدة 
أخالقية ودي�ية وإنسانية رافضة للفساد، وحت� ال تجد أية 
ممارسة فاسدة تر�ة تقبلها بل العكس إذ ستواجھ الرفض 
، وفي ذلك تحقق ألسلوب وقا�ي في م�افحة الظاهرة 

ً
مبدئيا

المذكورة.
مــن جــانــب آخـــر مــن الــمــهــم أن نفهم ان الــقــاعــدة القانونية 
إنــمــا تحكم مــا �سمح بتنظيمھ المجتمع مــن عــالقــات ذات 
طابع إجتما�ي بــأوصــاف العالقات االجتماعية المختلفة، 
ــــي تـــتـــأثـــر بـــمـــا �ـــســـود الــمــجــتــمــعــات مــــن تـــوجـــهـــات ونـــزعـــات  و�ـ
فكرية فــرديــة كانت أم اش��اكية أم اجتماعية، و�النتيجة 
فـــــان وصـــــف تـــصـــرف مـــحـــدد بـــأنـــھ فـــاســـد إنـــمـــا يـــجـــري وفـــق 
معيار مع�ن بحيث يمكن تصور عدم وصف ذات التصرف 
بــمــوجــب مــعــيــار آخــــر، واألمـــــر الـــمـــذكـــور يــنــطــبــق عــ�ــى قــواعــد 

.
ً
القانون أيضا
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وقــدر تعلق التفس�� المتقدم بالشرعنة للقوان�ن الصادرة 
عــن السلطة التشر�عية فــإن مــن الــضــروري فهم العوامل 
التي سبق وأن أشرنا إليها والمتعلقة بعنصر العلم وعنصر 
الــصــيــاغــة عــنــد تــشــر�ــع الــقــوانــ�ــن لــ�ــي ال نــ�ــون أمـــام شرعنة 
ــيــــدة ولـــكـــن  ــيـــاغـــات جــ ــ�ــــن بـــصـ ــيـــة أي إصـــــــــدار قــــوانــ مـــوضـــوعـ
بمضمون ��يء ف�ي ال تع�� عن مصال� المجتمع ال�قيقية 
أو أمــام شرعنة ش�لية من خــالل إصــدار قوان�ن بمضام�ن 
جيدة ولكن هذه المضام�ن قد تمت صياغتها بطريقة غ�� 
ــــار الــســلــبــيــة لــظــاهــرة  ســلــيــمــة. ومـــن ثـــم فـــإن الــتــقــلــيــل مـــن اآلثـ
ــــالل عـــدة  ــــروري أن تـــتـــم مــــن خــ ــــضــ شـــرعـــنـــة الـــفـــســـاد مــــن الــ
خطوات نجمل بعضها في النقاط المدرجة التي يمكن عدها 

توصيات أو مبادئ توجيهية و�ي:
١. القضاء ع�ى ظاهرة المحاصصة القومية والطائفية......
ال� التي جاءت إلى النظام السيا��ي في العراق ع�ى أك�� درجة 
 
ً
من الوضوح بعد االحتالل األمري�ي للعراق عام ٢٠٠٣ نظرا
لما خلفتھ هذه الممارسة غ�� الدستورية من آثار سلبية ع�ى 
مجمل مفاصل الدولة العراقية بحيث ق��ت فكرة االعتماد 
ع�ى الكفاءات ال���هة في مقابل توز�ع المناصب واألعمال 
وفق نظرية المحاباة والمحسو�ية والقرابة، وطالما بقيت 
 لــلــ�ــ�وة فــي الــعــراق فستبقى هــذه الظاهرة 

ً
السلطة مــصــدرا

ــار ســلــبــيــة مـــؤذيـــة لـــواقـــع الــ�ــيــاة  ــ ــتـــاج آثـ قــائــمــة وفـــعـــالـــة فـــي إنـ
السياسية العراقية بل ان التعامل مع ظاهرة المحاصصة 
والمحسو�ية وإرضاء الخواطر قد بلغ درجة التطاق فهناك 
اآلن أك�� من أر�ع�ن وزارة ووزارة دولــة ومــع ذلــك يمكن ألي 
إنسان أن يالحظ ��م الخراب والبؤس الساكن في العراق.
٢. ضـــرورة أن ��ي ال��لمانيون - ولــن �ــعــو- أهمية االبتعاد 
 عن 

ً
عــن االنـــتـــمـــاءات الــ�ــز�ــيــة والــ�ــخــصــيــة الــضــيــقــة فــضــال

ــــدور الــمــهــم الــــذي تــســتــطــيــع الــكــتــل الــســيــاســيــة الــقــيــام بھ  الـ
مـــن خــــالل تــرشــيــح مـــن ســيــمــلــك الــخــ�ــ�ة والـــكـــفـــاءة والــ�ــ�اهــة 

والمعرفة الضرورية للقيام بدور ال��لماني.
٣. تــحــديــد جــهــة لمحاسبة ال��لماني�ن داخـــل الــ�ــ�لــمــان من 
الذين يقدمون مشار�ع ظاهرة الفساد وفق آلية مقبولة أو 
تشكيل ل�ان لمراجعة التشر�عات الــصــادرة عن ال��لمان 
من جانب هيئة ال��اهة، وعند ضبط بعض مظاهر الفساد 
 
ً
فيها من المهم أن تتوافر الُمكنة القانونية للطعن قضائيا
�ــهــذه التشر�عات أو رفــع تــقــاريــر للسلطة التشر�عية �هدف 

إتخاذ اإلجراءات الالزمة لمعال�ة هذه ال�االت.

 من أساليب 
ً
٤. تش�ل الرقابة ع�ى دستورية القوان�ن نوعا

مــ�ــافــحــة الــشــرعــنــة ومــــن ثـــم فــــإن مـــن الــــضــــروري االهــتــمــام 
للغاية بدراسة هذه الفكرة وتفعيلها بصورة كاملة والتوسع 
فيها مــن خــالل تطوير الــنــظــام القانوني والــنــصــوص األخــرى 
المنظمة لها، و�االم�ان تحقيق جانب من الهدف المتقدم 
مــن خــالل ت��يع المعن�ن ع�ى نشر الــقــرارات الــتــي تصدر 
عن المحكمة االتحادية العليا ذات الصلة �هذا الموضوع 

والتعليق عليها من جانب ال�قوقي�ن(٥٩).
فــفــكــرة الـــرقـــابـــة عــ�ــى دســـتـــوريـــة الـــقـــوانـــ�ـــن مـــن الــمــعــايــ�ــ� أو 
األسس المهمة للغاية التي يمكن أن تعد أداة فعالة ل�ماية 
الـــ�ـــقـــوق والـــ�ـــريـــات مـــن إنــــحــــراف الــســلــطــة الــتــشــر�ــعــيــة أو 
التنفيذية إذا ماقامت بإصدار قوان�ن أوتعليمات أو أنظمة 
أو أوامر إدارية تتعارض مع كفالة ال�قوق وال�ريات العامة 
ــتـــور، وقــــد تــكــفــلــت الــمــحــكــمــة االتـــحـــاديـــة  الـــتـــي كــفــلــهــا الـــدسـ
العليا القيام بالدور المذكور وأصــدرت عــدة قــرارات مهمة 
�هذا الخصوص م�ها الــقــرار رقــم ٤/ إتحادية تمي��/ ٢٠٠٦

الصادر بتاريخ ٢٠٠٦/٣/٢٩ حيث جاء فيھ: (لدى التدقيق 
والــمــداولــة مــن المحكمة االتــحــاديــة العليا وجــد إن الطعن 
 
ً
التمي��ي مقدم ضمن الــمــدة القانونية فقرر قبولھ شكال

ولــــدى الـــرجـــوع الـــى الـــقـــرار الــمــمــ�ــ� وجـــد أنـــھ �ــ�ــيــح ومــوافــق 
لــلــقــانــون ذلـــك إن مــنــع ســفــر الــمــد�ــي (الــمــمــ�ــ� عــلــيــھ) الســنــد 
لــھ مــن القانون وفيھ تقييد ل�رية السفر الــى خــارج العراق 
والـــعـــودة الــيــھ وإن أحــ�ــام الــفــقــرة (١) مــن الــمــادة (٨٣) من 
قــــانــــون الـــمـــرافـــعـــات الـــمـــدنـــيـــة الـــمـــرقـــم (٨٣) لــســنــة ١٩٦٩
المعدل التي ب�ي المم�� طعنة عليها ال تحكم هــذه الواقعة 
وحــيــث لــم يــكــن لــلــمــد�ــي يــد فــي الــ�ــادثــة ومــنــعــھ مــن السفر 
 مــن حقوقھ األســاســيــة الــتــي صانتها القوان�ن 

ً
�عت�� تــجــريــدا

العراقية لذا ي�ون ال�كم المم�� القا��ي بإلغاء الفقرة (١) 
من كتاب الدائرة اإلدارية في وزارة العدل ذي العدد ١٧٦٨

فــي ٢٠٠٥/٧/٢٠ وتحميل المد�ى عليھ/ إضــافــة لوظيفتھ 
 
ً
 ومــوافــقــا

ً
الــرســوم والــمــصــاريــف وأتــعــاب الــمــحــامــاة ��يحا

للقانون. قرر تصديقھ ورد االع��اضات التم��ية مع تحميل 
المم��/ إضافة لوظيفتھ رسم التمي�� وصدر القرار باالتفاق 

في ٢٠٠٦/٣/٢٩).(٦٠)
٥. القضاء ع�ى الت�خم التشر��ي المس�ب ل�الة التعارض 
فــي التشر�ع والـــذي �عد ظــاهــرة مساعدة ع�ى تكر�س فكرة 
الــفــســاد مـــن خــــالل مــراجــعــة الــقــوانــ�ــن الـــنـــافـــذة والــــقــــرارات 
ذات الـــصـــلـــة وتــصــ�ــيــفــهــا بـــالـــشـــ�ـــل الـــــــذي يـــــــؤدي إلـــــى إلـــغـــاء 
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 عن تب�ي عناوين 
ً
الفاسد م�ها وغ�� الصال� للتطبيق، فضال

لــقــوانــ�ــن جـــديـــدة وإلـــغـــاء الــنــصــوص فـــي الــقــوانــ�ــن الــســابــقــة 
التي لم تعد ت���م مع ال�ياة ال�ديثة بحيث ن�ون أمام 
قانون لم�افحة االتجار بال�شر، وقانون لم�افحة الفساد 
ع�ى غــرار قانون ال��ة العامة النافذ في الــعــراق. وظاهرة 
 من الفساد قد يتحقق من خالل 

ً
التشر�ع الذي �ش�ل نوعا

تشر�ع قــانــون جديد دون النص فــي أح�امھ الختامية ع�ى 
إلغاء القانون السابق الذي �عال� أو ينظم الموضوع ذاتھ، 
وهــنــا سن��أ إلــى تطبيق قــواعــد التفس��، وم�ها إن الالحق 
ي��� السابق عند التعارض أو إختالف ال�كم، وحيث إن 
الــقــانــون الــ�ــديــد قــد ال يــنــظــم بــعــض الــمــســائــل الــتــي نظمها 
القانون القديم مع عدم وجود تعارض ب�ن هذه النصوص 
ــــإن ذلـــــك قــــد �ــعــ�ــي إمــ�ــانــيــة  الـــقـــديـــمـــة والــــقــــانــــون الـــ�ـــديـــد فـ
 األمــر الــذي يمكن لھ أن يخلق 

ً
تطبيق هذه النصوص أيضا

حالة أر�ـــاك حقيقي وت�خم تشر��ي غ�� مــ�ــ�ر، وال يحقق 
أهداف القانون ال�ديد في المجتمع. وال نقبل القول بوجود 
إلــغــاء ضم�ي الـــذي يختلف حكمھ بحسب مــا إذا كنا أمــام 
تنظيم تشر��ي جديد شامل أو تنظيم تشر��ي جديد جز�ي، 
ففي ال�الة األولــى أي وجــود تنظيم جديد شامل فــإن ذلك 
يفيد إتجاه نية المشرع إلى اإللغاء الضم�ي ل�ل النصوص 
التشر�عية إلتي سبقتھ حت� في حالة عدم تعارضها معھ كلها 

أو بعضها.
٦. ضرورة إصالح النظام االنتخا�ي الذي �عاني من هفوات 
 ذلك ان إعتماد 

ً
كب��ة ع�ى مستوى التشر�ع والتطبيق معا

نظام التمثيل ال�س�ي فــي قوان�ن االنتخابات الــصــادرة بعد 
الـــعـــام ٢٠٠٣ أدى إلـــى ضــعــف األداء الــ�ــ�ــومــي بــاعــتــبــار ان 
مــن آثــار إعتماد النظام االنتخا�ي الــمــذكــور تكر�س ظاهرة 
عدم االستقرار السيا��ي، كما ان النظام المذكور قد خلق 
فــكــرة الــمــحــاصــصــة الــقــومــيــة والــطــائــفــيــة وكــرســهــا فـــي عـــراق 
 كــان أم 

ً
مــا بعد عــام ٢٠٠٣. وإذا تعذر ألي س�ب موضوعيا

غ�� موضو�ي تب�ي فــكــرة بعيدة عــن نــظــام التمثيل ال�س�ي 
بــالــ�ــســبــة النــتــخــابــات مــجــلــس الـــنـــواب فـــإن مـــن الـــواجـــب أن 
 
ً
 إنتخابيا

ً
يتم دراسة تب�ي مثل هذه الفكرة التي تعتمد نظاما

 عن التمثيل ال�س�ي في إنتخابات مجالس المحافظات 
ً
بعيدا

 بموجب القانون رقم 
ً
واألقضية والنوا�ي والتي جرت سابقا

٣٦ لسنة ٢٠٠٨ او العكس و�ش�ل يق��ب من هذا المع��. 
و�اختصار شديد إننا نحتاج الى تقوية مؤسسات ال��ومة 
االتحادية باعتماد نظام إنتخا�ي يحقق هذه الغاية في مقابل 

المركزية واسعة وفعالة ونز�هة لالقاليم والمحافظات غ�� 
المنتظمة في إقليم مرتبطة بمراقبة أو مسائلة فعالة.

٧. تطوير دور القضاء ودعمھ باتجاه م�افحة ظاهرة شرعنة 
الــفــســاد حت� لــو تــم ذلــك عــن طــريــق تشكيل هيئة قضائية 
ــ�ـــن قــبــل  تــشــر�ــعــيــة مـــشـــ�ـــ�كـــة لــلــنــظــر فــــي مــــشــــروعــــات الـــقـــوانـ
إصــدارهــا من جانب ال��لمان. فــإذا كــان التداخل والتعاون 
 فـــي الــعــالقــة بــ�ــن الــســلــطــتــ�ــن الــتــشــر�ــعــيــة والــتــنــفــيــذيــة 

ً
قــائــمــا

سواء كان ذلك في النظام الرئا��ي أو النظام ال��لماني فلماذا 
ال نــقــبــل بــعــض الــتــداخــل والـــتـــعـــاون الــمــحــســوب والــمــحــدود 
فـــي الــعــالقــة بــ�ــن الــســلــطــتــ�ــن الــتــشــر�ــعــيــة والــقــضــائــيــة؟. وقــد 
يــ�ــون مــن مظاهر تحقيق هــذا الــهــدف إصـــدار قــانــون تحت 
مسم� قانون االثــراء غ�� المشروع لم�افحة ظاهرة تحول 
المنصب الــســيــا��ــي أو االداري الـــى أداة لــالثــراء ال�خ��ي 
ع�ى حساب المص��ة العامة �عال� ما إستجد من مظاهر 
 عما تقدم فــان الفكرة المشار اليها 

ً
مكرسة للفساد. فضال

نابعة من كون النظرة الى االصالح يجب أن ت�ون في جوهرها 
مب�ية ع�ى تعزيز المشاركة ودعم دور المؤسسات العاملة 

وفق القانون وخلق توازن فيما بي�ها ع�ى المدى الطويل.
٨. الــعــمــل بـــصـــورة جـــديـــة مـــن جـــانـــب الــســلــطــة الــتــشــر�ــعــيــة 
عــ�ــى مــ�ــافــحــة وإلـــغـــاء الــقــوانــ�ــن ذات الــطــابــع االســتــ�ــنــا�ــي أو 
الــتــي وجــــدت لمعال�ة حــــاالت اســتــ�ــنــائــيــة ســــواء كــانــت هــذه 
الــتــشــر�ــعــات محملة لــتــ�ــالــيــف مــالــيــة مــدفــوعــة مــن م��انية 
 مــن ذلــــك، فــبــقــاء مــثــل هــذه 

ً
الـــدولـــة أم إ�ــهــا ال تحملها شــيــئــا

الــتــشــر�ــعــات يــؤســس لــظــاهــرة الــشــرعــنــة ويــديــم تلقي منافع 
مادية من جانب فئات محددة في المجتمع وإن كانت مقبولة 

لف��ة زمنية إال إن إستمرارها ال يمكن أن �عد كذلك.
٩. دراســــــة إمــ�ــانــيــة تــشــر�ــع قـــانـــون عــقــا�ــي خــــاص بــأشــ�ــال 
الفساد والعقو�ات التي تفرض عليها، فيجب التسليم منذ 
اآلن إن قانون العقو�ات العرا�ي رقم ١١١ لسنة ١٩٦٩ وإن 
كان قد تضمن، ع�ى س�يل المثال، عقو�ات لمرتك�ي جرائم 
الــرشــوة واالخــتــالس إال إن هــذه المعال�ات غ�� كافية ومن 
الـــضـــروري أن ينظر لــمــوضــوع الــقــوانــ�ــن الــنــافــذة فــي الــعــراق 
ذات الصلة بموضوع الفساد نظرة جديدة تعمل ع�ى تقن�ن 
قــانــون كــامــل �عال� هــذه الــظــاهــرة الــمــدمــرة لب�ية المجتمع 
ــنـــا ســـابـــقـــة فــــي ذلـــــك تــتــمــثــل فــــي قــــانــــون الــ�ــ�ــة  والـــــدولـــــة، ولـ
 عن القانون رقــم ٤٦ لسنة 

ً
العامة النافذ في الــعــراق فضال

١٩٩٠ الــخــاص بال��سية الــعــراقــيــة والــمــعــلــومــات المدنية 
الم�شور في الوقا�ع العراقية/ العدد ٣٣١٩ والصادر بتاريخ 
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 إلــى تب�ي مفهوم واســع 
ً
١٩٩٠/٨/٦، وكــنــا قــد دعــونــا ســابــقــا

لــفــكــرة مــ�ــافــحــة االتـــجـــار بــالــ�ــشــر بــحــيــث نــ�ــون أمــــام قــانــون 
جــديــد �ــعــالــ� هـــذه الــمــســألــة بــجــوانــ�ــهــا الــمــخــتــلــفــة العقابية 
واالجتماعية ل�ي ت�ون االستجابات التشر�عية متناسبة مع 

التحديات ال�ديدة التي يواجهها المجتمع العرا�ي.
١٠. إن الــعــمــل عــ�ــى تــحــقــيــق جــــزء أســــا��ــــي مــمــا تـــقـــدم من 
المهم أن �عتمد قبل ذلــك ع�ى دراســـة الــمــوجــود القانوني 
مــن الــوثــائــق الــوطــنــيــة والــدولــيــة الــتــي تــعــالــ� ظــاهــرة الفساد 
�هدف ال�د منھ قبل إصدار تشر�عات ذات صلة بم�افحة 
هــذه الــظــاهــرة و�قصد استيعاب أكــ�ــ� قــدر مــن المعلومات 
حولها ع�ى إعتبار ان ذلك سيش�ل خطوة أولى باتجاه خلق 

تشر�عات أك�� فعالية في معال�ة فروضها.
١١. ضــــرورة أن تشتمل االســ�ــ�اتــيــجــيــة الــوطــنــيــة لم�افحة 
الفساد ع�ى معال�ة مجموعة من العوامل المس�بة لهذه 
الظاهرة ع�ى المستويات االعالمية بعد االنفتاح غ�� الخاضع 
ألي ضــابــط أخــال�ــي أو ديــ�ــي أو انــســانــي أو حــضــاري نــاتــج عن 
 عن 

ً
 للمعاي�� أعاله(٦١) فضال

ً
بث فضا�ي غ�� منضبط وفقا

تأث�� العوامل االجتماعية واالقتصادية والقانونية الناشئة 
عــن حــالــة الــفــراغ الــقــانــونــي و�ــدائــيــة االجـــــراءات المتبعة في 
تسي�� المعامالت للمواطن العادي الذي ال يتمتع بأي نفوذ، 
فظاهرة الروت�ن واالجــــراءات المعقدة غ�� الفعالة مسألة 
تمت االشارة اليها في كتابات العديد من الخ��اء في المجاالت 

المتنوعة(٦٢).
١٢. ضـــــرورة الــعــمــل عــ�ــى بــنــاء نــظــام تــعــلــيــمــي رصــ�ــن إبـــتـــداًء 
 
ً
مــن الــمــراحــل األولـــى لــدخــول االنــســان الــى الــمــدرســة وصــوال
الـــى مــرحــلــة الـــدراســـات العليا �ــهــدف تــخــريــج جــيــل متم�� من 
الــمــتــعــلــمــ�ــن الـــقـــادريـــن عــ�ــى نــقــل الـــمـــعـــارف الـــتـــي تــلــقــوهــا الــى 
مــيــدان الـــواقـــع، وهـــذا مــايــقــتــ��ــي قـــدر تعلق األمـــر بموضوع 
بحثنا هـــذا تقن�ن مــخــرجــات كــلــيــات الــ�ــقــوق حــيــث لوحظ 
فــي الــفــ�ــ�ة األخــ�ــ�ة س�ي ال�ليات األهــلــيــة الــى إفــتــتــاح أقسام 
لــــدراســــة الـــقـــانـــون أخـــرجـــت كــتــلــة حــقــوقــيــة مـــن الــخــريــجــ�ــن 
ذوي المستوى المتدني للغاية، و�ي كتلة سيتم تلقفها من 
جانب سوق العمل الرسمي أو غ�� الرسمي بل من األ�� أن 
نقول أ�ها ستتلقف سوق العمل الرسمي وغ�� الرسمي مما 
سيساعد في تكر�س ظاهرة شرعنة الفساد إذا ما إتجهت 
هذه الفئة للعمل في مؤسسات ذات طابع تشر��ي أو شبھ 
Ruleof law تشر��ي إذ سيضعف أو يزول حكم القانون

 ل��نامج 
ً
باعتباره من سمات ال�كم الرشيد أو الصال� طبقا

ــا�ـــي ومـــضـــمـــونـــھ تــــوافــــر نـــظـــام قــانــونــي  ــمـ ــــم الـــمـــتـــحـــدة االنـ األمــ
وقــضــا�ــي يــحــدد حــقــوق والــ�ــ�امــات األفــــراد وأهـــل الــ�ــكــم أو 
 عن ضمان المساواة امام 

ً
السلطة في المجاالت كافة فضال

القانون ل��ميع من جهة تلقي ال�قوق وتحمل المسؤولية.
) مـــن قـــانـــون إنــضــبــاط 

ً
١٣. تــفــعــيــل تــطــبــيــق الـــمـــادة (٤/ثـــالـــثـــا

ــــام رقــــــم ١٤ لـــســـنـــة ١٩٩١ ــــعـ مـــوظـــفـــي الـــــدولـــــة والــــقــــطــــاع الـ
مـــن خـــالل تــعــريــف الــمــوظــف �ــهــا و�ــبــا�ــي حــقــوقــھ والــ�ــ�امــاتــھ 

المنصوص عليها في القوان�ن النافذة.

الخاتمة
تعد ظاهرة شرعنة الفساد من أخطر أش�ال هذه الممارسة 
 لــمــا تـــؤدي إلــيــھ مــن آثـــار سلبية عــ�ــى الــنــظــام الــقــانــونــي 

ً
نــظــرا

للدولة بحيث تنعدم الثقة بھ من جانب المخاطب�ن بأح�ام 
القاعدة القانونية. وترتبط ظاهرة شرعنة الفساد بالعامل 
الــســيــا��ــي إذ تــكــرس داخــــل الــوســط الــســيــا��ــي والــتــشــر�ــ�ــي 
كــلــمــا قــلــت قــيــمــة وكـــفـــاءة أداء الــمــؤســســات الــ�ــ�لــمــانــيــة التي 
تصل إلى النتيجة المذكورة مدفوعة بعوامل متعددة م�ها 
شــ�ــل الــنــظــام االنــتــخــا�ــي لــمــا لــھ مــن تــأثــ�ــ� عــ�ــى صــعــود قــوى 
 عن تعدد 

ً
سياسية معينة وإشغالها لمقاعد ال��لمان فضال

الــقــوى الفائزة باالنتخابات أو محدودية عــددهــا، فالنظام 
 ساهم بدرجة أو بأخرى في تكر�س 

ً
االنتخا�ي في العراق مثال

ظاهرة المحاصصة القومية والطائفية التي دفعت باتجاه 
الــشــرعــنــة لــظــاهــرة الـــفـــســـاد، بــحــيــث أصـــبـــح هـــنـــاك نــــوع من 
االرتــبــاط الــوا�ــ� والــوثــيــق ب�ن الفساد السيا��ي والفساد 
القانوني الــذي ع��نا عنھ بالشرعنة أو القوننة، إذ عمدت 
السلطات التشر�عية إلــى إستخدام مكنة إصــدار القوان�ن 
 
ً
إلسباغ الشرعية ع�ى أوضاع قائمة ال �ش�ل بقا�ها تحقيقا
للصال� العام أو خلق حاالت منافية للمص��ة العامة ع�ى 
 ل�و�ها منافية للمصال� ال�قيقية 

ً
مستوى التشر�ع نــظــرا

ــــراد الــمــجــتــمــع، و�ـــهـــذا فــقــد أصــبــحــت الــشــرعــنــة  لــمــجــمــوع أفـ
مــرادفــة لمصط�� الــقــوة التعسفية فسلطة صنع القانون 

تش�ل وسيلة خط��ة للغاية في تكر�س األف�ار.
فالشرعنة إذن �ــي إســتــعــمــال الــ�ــ�لــمــان أو الــ�ــهــات األخـــرى 
الــتــي تملك سلطة إصــــدار الــتــشــر�ــع عــ�ــى مــســتــوى الــدســتــور 
أو الـــقـــاعـــدة الـــقـــانـــونـــيـــة الـــعـــاديـــة أو األنـــظـــمـــة والــتــعــلــيــمــات 
والـــضـــوابـــط لـــهـــذه الــمــكــنــة وإصـــــــدار تــشــر�ــعــات ال تــصــب في 
خدمة المجتمع ك�ل لك�ها تع�� عن مصال� ضيقة وتكرسها 
مــســتــفــيــدة مـــن إمــتــالكــهــا لــســلــطــة الــتــشــر�ــع، و�ـــي تستخدم 
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هــذه السلطة بطريقة تتنافى مــع الــغــرض الــذي منحت ع�ى 
أساسھ هذه المكنة.

وصـــفـــوة الـــقـــول إن شــرعــنــة الـــفـــســـاد ظـــاهـــرة ذات أســبــاب 
ــــرى مــرتــبــطــة بــالــنــظــام الــقــانــونــي  ســيــاســيــة واجــتــمــاعــيــة وأخــ
القائم ترجع إلى عدم وضوح الفلسفة القانونية للتشر�عات 
 عن الت�خم التشر��ي، 

ً
الصادرة والمطبقة في الدولة فضال

والتعارض الصارخ ب�ن التشر�عات النافذة.
وهـــكـــذا فــ�ــي ظـــاهـــرة تــنــعــكــس بــآثــارهــا الــســلــبــيــة عــ�ــى مجمل 
الــنــظــام الــقــانــونــي فــي الــدولــة وتــســرع فــي إ�ــهــيــاره مــمــا يقت��ي 
ــــرى  ــــذه الـــظـــاهـــرة بـــأســـالـــيـــب وقـــائـــيـــة وأخـ ســـرعـــة مــعــالــ�ــة هـ
عالجية، فتفهم المشرع�ن لعنصر العلم بحقائقھ المتعددة 
والمثالية،  والعقلية،  والتأريخية،  الطبيعية،  أو  الواقعية 
 فـــي إصـــــدار تــشــر�ــعــات ال عـــالقـــة لــهــا بــشــرعــنــة 

ً
�ــســاعــد كــثــ�ــ�ا

الــفــســاد إذا تــمــت صــيــاغــة هـــذه الــ�ــقــائــق المع�� ع�ها بنص 
تشر��ي بطريقة سليمة.

ــــدور  ــا الـــ�ـــانـــب الـــوقـــا�ـــي فـــهـــو يــظــهــر مــــن خـــــالل تــفــعــيــل الـ ــ أمـ
ــــأداء هــذا  الــرقــا�ــي والــعــقــا�ــي لــمــؤســســات الـــدولـــة الــمــعــنــيــة بـ
الـــدور والــقــضــاء أول هــذه الــمــؤســســات الــتــي مــن المفروض 
أن تستجيب للتحدي المذكور باتجاه القضاء عليھ. وع�ى 
س�يل المثال، فــإن موقف القا��ي األمري�ي مــارشــال كان 
 يــحــتــذى بـــاتـــجـــاه تــكــر�ــس دولـــــة الـــقـــانـــون، و�ــــي فــكــرة 

ً
مـــثـــاال

وممارسة تقود إلى التقليل من منابع الفساد وت��يمها إذ 
ق��� ببطالن قــانــون صــادر عــن السلطة التشر�عية لعدم 
دســـتـــوريـــتـــھ رغــــم إنــــعــــدام الـــنـــص الـــدســـتـــوري فـــي الــدســتــور 
األمــريــ�ــي الــذي �عطي القضاء هــذه الصالحية، كما أصــدر 
مـــذكـــرة عــــام ١٨٠٧ بـــاســـتـــقـــدام الـــرئـــيـــس األمـــريـــ�ـــي تــومــاس 
جيفرسون ليدلي بشهادتھ أمــام المحكمة في قضية ايــرون 
بور وكان عدم حضوره �ع�ي ال�كم التلقا�ي بال��س بتهمة 
 إلصدار 

ً
تحق�� المحكمة حيث ش�لت هذه السابقة سندا

مذكرات إستقدام مماثلة بحق رؤساء آخرين مثل نيكسون 
ومونرو وكارتر وفورد ور�غان وكلي�تون.

 االســتــفــادة مــن اإلمــ�ــانــات 
ً
مــن جــانــب آخـــر مــن الــمــهــم أيــضــا

الــقــانــونــيــة الــتــي تــتــيــحــهــا إتــفــاقــيــة األمــــم الــمــتــحــدة لم�افحة 
 
ً
الفساد والتي إنضم العراق إليها بتأريخ ٢٠٠٨/٣/١٧ فضال

عــن إنضمامھ التفاقية األمـــم المتحدة لم�افحة ال�ريمة 
 ذلك إن هات�ن 

ً
المنظمة ع�� الوطنية في ٢٠٠٨/٣/١٧ أيضا

االتــفــاقــيــتــ�ــن تــشــتــمــالن عــ�ــى آلـــيـــات جـــيـــدة بـــاتـــجـــاه تحقيق 
، إال ان هذه اآلليات 

ً
الوقاية والعالج لظاهرة الفساد عموما

تــبــقــى عـــاجـــزة عـــن تــحــقــيــق الـــهـــدف بـــصـــورة كــامــلــة الرتـــبـــاط 
اإلصــالح بال�وانب اإلداريــة واألخالقية والتعليمية أك�� من 
إرتباطها بعامل العقاب، ويبدو ان االهتمام بإعداد أجيال 

كفوءة من ال�قوقي�ن هدف مهم(٦٣).
إن وجود آليات قانونية عديدة تعمل ع�ى م�افحة الفساد 
محصور حت� هذه ال��ظة وإلى حد كب�� بالقواعد القانونية 
الــعــاديــة دون الــدســتــوريــة، إذ يمكن إضــافــة نــص دستوري 
جديد يكرس حالة التدخل الفيدرالي، و�موجبھ يتم تجميد 
عــمــل األجــهــزة المحلية أو إقــالــتــهــا، وإقــالــة اإلدارة المركزية 
المباشرة ويتخذ هذا اإلجراء بقرار ح�ومي وتصديق برلماني 
الحق دون دور لرئيس ال�مهورية، واألسلوب المذكور أخذ 
بھ دستور غوي�يا ال�ديدة إذ يجري إل�اق إدارة المحافظات 
إلى المركز الفيدرالي، الــذي يقوم باتخاذ عدة خطوات م�ها 
حل ال�هاز المعروف تحت تسمية مجلس المحافظة وإقالة 
اعضا�ها، وقــد عد دستور غوي�يا ال�ديدة إنتشار الفساد 
 إلعــالن اإلدارة 

ً
اإلداري فــي أجــهــزة السلطة للمحافظة س�با

الــمــركــزيــة الــمــبــاشــرة الــمــؤقــتــة، وعـــــادة مـــا يــتــم تــعــيــ�ــن وزيـــر 
 للمحافظة ذلـــك ان إجـــراء 

ً
 مــؤقــتــا

ً
الــ�ــكــم المح�ي مــســؤوال

التنفيذي  انتخابات لمجلس المحافظة وتشكيل جهازها 
تعت�� من أولى مهام اإلدارة الفيدرالية المؤقتة(٦٤).

المصادر
الديمقراطية كآلية لم�افحة الفساد  إسماعيل الشطي، 
والتمك�ن ل��كم الصال�، المستقبل العر�ي، مركز دراسات 
الوحدة العر�ية، ب��وت، لبنان، العدد ٣١٠، كانون األول 

.٢٠٠٤
ــتــــوري لـــلـــواليـــات  أحـــمـــد كـــمـــال أبـــــو الـــمـــجـــد، الــــتــــأريــــخ الــــدســ
المتحدة األمــريــكــيــة، مجلة الــقــانــون واالقــتــصــاد للبحث في 
الشؤون القانونية واالقتصادية، مطابع جامعة القاهرة، 

العدد الرابع، ١٩٦١.
ــا  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــعـ ــ أحـــــــــــ�ـــــــــــام وقــــــــــــــــــــــــــــرارات الــــــمــــــحــــــكــــــمــــــة االتـــــــــــحـــــــــــاديـــــــــــة الـ
لــــالعــــوام٢٠٠٥،٢٠٠٦،٢٠٠٧،جــــمــــعــــيــــة الــقــضــاء الــعــرا�ــي، 

بغداد.
آرنولد توين�ي، ترجمة: طھ باقر، بحث في التاريخ، المجلد 
الـــثـــانـــي، الــطــبــعــة األولــــــى، الــــــوراق لــلــ�ــشــر، بـــغـــداد، بـــ�ـــ�وت، 

.٢٠١٤
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أم�ن عواد المشاقبة، المعتصم باللھ داود علوي، اإلصالح 
السيا��ي وال�كم الرشيد (إطار نظري) دار ومكتبة ال�امد 

لل�شر والتوز�ع، عمان، األردن، ٢٠١٢.
إمام عبد الفتاح إمام، الطاغية (دراسة فلسفية لصور من 
االســتــبــداد الــســيــا��ــي)، المجلس الوط�ي للثقافة والفنون 

واآلداب، ال�ويت، ١٩٩٤.
التقرير اإلس��اتي�ي العرا�ي ٢٠٠٨، مركز حمورا�ي للبحوث 

والدراسات اإلس��اتيجية.
أكــــرم فــاضــل ســعــيــد قــصــ�ــ�، أحـــ�ـــام الـــضـــرر الــ�ــســدي ب�ن 
ال�وابر الشرعية والتعويضات القانونية مع نظرة واسعة 
الى أساس المسؤولية وإتجاهات المحاكم العراقية بشأ�ها، 

الطبعة األولى، مكتبة صباح، بغداد،٢٠١١.
أنــــطــــوان مـــســـرة، كــيــف �ــهــذلــنــا الـــقـــانـــون، مـــرصـــد الــتــشــر�ــع 
الـــلـــبـــنـــانـــي، الــــتــــواصــــل بـــ�ـــن الـــتـــشـــر�ـــع والـــمـــجـــتـــمـــع: إشــ�ــالــيــة 
ومــنــ�ــ�ــيــة وتـــطـــبـــيـــق، الـــمـــؤســـســـة الــلــبــنــانــيــة لــلــســلــم األهـــ�ـــي 

الدائم، ٢٦، ٢٠٠٧.
١٠.األخالقيات في المجال التشر��ي، تحليل مقارن، المعهد 
الوط�ي الديمقراطي للشؤون الدولية، سلسلة البحوث في 

المجال التشر��ي، الورقة رقم (٤)، ١٩٩٩.
١١.الوثيقة الصادرة عن المجلس االقتصادي واالجتما�ي، 
مــنــع الــ�ــريــمــة والــعــدالــة الــ�ــنــائــيــة، عــقــو�ــة االعــــدام وتنفيذ 
الضمانات التي تكفل حماية حقوق الذين يواجهون عقو�ة 
االعــدام، الــدورة الموضوعية لعام ٢٠٠٠/ ٥ تموز - ١ آب 

٢٠٠٠/ تقرير األم�ن العام.
١٢. توفيق حسن فرج، المدخل للعلوم القانونية، الطبعة 

الثانية، مؤسسة الثقافة ال�امعية، اإلسكندرية،١٩٨١.
١٣. تقرير االتــجــار بال�شر فــي الــعــراق، م�شور ع�ى الموقع 

الرسمي للسفارة األمريكية في العراق.
١٤.جـــــــاســـــــم الــــ�ــــلــــفــــي، مــــقــــ�ــــ�ح قـــــانـــــون الـــــــتـــــــوازن، تــجــســيــد 
ــــادرة فــــي ٢ لــلــطــائــفــيــة، �ــ�ــيــفــة الـــبـــيـــنـــة، الــــعــــدد ٥١٢ الـــــصـ

تشرين األول ٢٠٠٧.
١٥. حيدر أدهم الطا�ي، الف�اهة الساخرة كأداة للمعارضة 
السياسية وممارسة ل��ق في حرية التعب��، مجلة التشر�ع 
والــقــضــاء، الــســنــة الــخــامــســة الــعــدد الـــرابـــع (تــشــريــن األول، 

تشرين الثاني، كانون األول) ٢٠١٣.
١٦. حيدر أدهــم عبد الــهــادي، أعــمــال السيادة فــي الــعــراق ( 
دراسة في ضوء القوان�ن العراقية المعال�ة لألضرار الناجمة 

عن هــذه األعــمــال)، بحث مقدم إلــى المؤتمر السنوي األول 
لبيت ال�كمة المنعقد بتأريخ ١٨-٢٠ كانون األول ٢٠٠٨.

١٧. سهيل قــاشــا، الــمــرأة فــي شر�عة حمو را�ـــي، م�شورات 
مكتبة بسام، الموصل.

١٨. صفاء الدين محمد عبد الكريم الصافي، حق اإلنسان 
، الــطــبــعــة األولــــى، 

ً
فـــي الــتــنــمــيــة االقــتــصــاديــة وحــمــايــتــھ دولــــيــــا

م�شورات ال�ل�ي ال�قوقية، ب��وت لبنان، ٢٠٠٥.
١٩.عــــمــــاد صــــالح عــبــد الـــــــرزاق، الــفــســاد واإلصـــــــالح، إتــحــاد 

الكتاب العرب، دمشق، ٢٠٠٣.
٢٠.عــــامــــر ســلــيــمــان، الـــقـــانـــون فـــي الــــعــــراق الـــقـــديـــم، دراســــة 
تــأريــخــيــة قــانــونــيــة مــعــاصــرة، الــطــبــعــة الــثــانــيــة، دار الــشــؤون 

الثقافية، بغداد، ١٩٨٧.
٢١. عــ�ــاشــة مــحــمــد عــبــد الـــعـــال، طــــارق الـــمـــجـــذوب، تــأريــخ 
النظم القانونية واالجتماعية، م�شورات ال�ل�ي ال�قوقية، 

ب��وت،٢٠٠٤.
٢٢. ع�ي سليمان العبيدي، هــوامــش فــي تــأريــخ المؤسسات 
والوقا�ع االجتماعية، الطبعة األولى، الدار البيضاء،١٩٨٤.

٢٣. عبد الوهاب النجار، قصص األن�ياء، الطبعة الثالثة، 
مطبعة وهبة.

٢٤. عبد الفتاح ساير داير، نظرية أعمال السيادة (دراسة 
مقارنة فــي القانون�ن المصري والــفــرنــ��ــي)، مطبعة جامعة 

القاهرة، ١٩٥٥.
٢٥. عــ�ــي كــريــم ســعــيــد، عــــراق ٨ شــبــاط ١٩٦٣، مـــن حـــوار 
المفاهيم الى حوار الدم، مراجعات في ذاكرة طالب شبيب، 

الطبعة األولى، دار الكنوز األدبية، ب��وت، ١٩٩٩.
٢٦. عرفان عبد ال�ميد فتاح، المدخل الى معاني الفلسفة، 
الطبعة األولى، دار ال�يل، ب��وت، دار عمار، عمان، ١٩٨٩.
ــــرة، فـــي الــنــظــريــة الــدبــلــومــاســيــة،  ٢٧. عــطــا مــحــمــد صــالــ� زهـ
الــطــبــعــة األولـــــى، مــ�ــشــورات جــامــعــة قـــار يــونــس، بــ�ــي غـــازي، 

.١٩٩٣
٢٨. فوزي رشيد، الشرا�ع العراقية القديمة، وزارة الثقافة 

واإلعالم، العراق، دار الرشيد لل�شر، ١٩٧٩.
٢٩. فـــالـــ� عــبــد الـــ�ـــبـــار، تـــرجـــمـــة: أمـــجـــد حــســ�ــن، الــعــمــامــة 
واألفندي سوسيولوجيا خطاب وحركات االحتجاج الدي�ي، 

الطبعة األولى، م�شورات ال�مل، بغداد، ٢٠١٠.
٣٠. فالح إسماعيل حاجم، مبدأ التدخل الفيدرالي، مقالة 

م�شورة ع�ى شبكة االن��نيت.
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ــــراءة فـــي مـــســـودة قـــانـــون االســتــثــمــار  ٣١. كـــمـــال الـــبـــصـــري، قــ
ــادرة بـــتـــأريـــخ  ــ ــ ــــصـ ــ ــيــــة الـ ــعــــراقــ ــبــــاح الــ ــ�ــــ�ح، جـــــريـــــدة الــــصــ ــقــ ــمــ الــ

.٢٠٠٦/٧/٢٩
ــــعـــــراق  ــهـــر أحـــــمـــــد، صــــفــــحــــات مـــــن تـــــاريـــــخ الـ ــــال مـــظـ ــــمـ ٣٢. كـ
المعاصر، الطبعة األولى، مكتبة البدلي��ي، بغداد،١٩٨٧.

ــنـــظـــم الـــســـيـــاســـيـــة والــــقــــانــــون  ٣٣. مــــاجــــد راغـــــــب الــــ�ــــلــــو، الـ
الــــــــــدســــــــــتــــــــــوري، الـــــطـــــبـــــعـــــة األولــــــــــــــــــــى، مــــــ�ــــــشــــــأة الـــــــمـــــــعـــــــارف، 

اإلسكندرية،٢٠٠٥.
٣٤. مــحــمــد بــاقــر الـــصـــدر، إقــتــصــادنــا، دار الــفــكــر، الطبعة 

الرابعة، ب��وت،١٩٧٣.
٣٥. مــحــمــد عـــمـــارة، الــمــعــ�ــ�لــة ومــشــ�ــلــة الــ�ــريــة اإلنــســانــيــة، 
الــطــبــعــة الــثــانــيــة، الــمــؤســســة الــعــر�ــيــة لـــلـــدراســـات والــ�ــشــر، 

المكتبة العالمية، ب��وت، بغداد،١٩٨٤.
٣٦. مـــحـــمـــود عـــبـــد الـــفـــضـــيـــل، مـــفـــهـــوم الـــفـــســـاد ومـــعـــايـــ�ـــ�ه، 
المستقبل العر�ي، مركز دراسات الوحدة العر�ية، ب��وت، 

لبنان، العدد ٣٠٩، تشرين الثاني ٢٠٠٤.
ــيـــدري، أحــــــداث الــــعــــراق، مــعــا�ــشــة  ٣٧. مــحــمــد مــحــمــد الـــ�ـ
عــن قــرب، أيــار ٢٠٠٤، كــانــون األول، ٢٠٠٥ الــ�ــزء الثاني، 
الطبعة األولــى، دار نور الشروق للطباعة وال�شر، العراق، 

بغداد، ٢٠٠٧.
٣٨. محمد م�ي الدين عوض، المبادئ األساسية التي يقوم 
عــلــيــهــا الــقــانــون الــ�ــنــا�ــي االنــ�ــلــوســكــســونــي، مــجــلــة الــقــانــون 
واالقــتــصــاد للبحث فــي الـــشـــؤون الــقــانــونــيــة واالقــتــصــاديــة، 

العدد األول، السنة الثالثة والثالثون،١٩٦٣.
٣٩. مــوفــق مــهــذول محمد، قــانــون أورنــمــو (دراســــة تأريخية 

قانونية مقارنة)، الطبعة األولى، بغداد، ٢٠٠٨.
٤٠. مــايــ�ــل جــونــســون، تــرجــمــة: نــايــف الــيــاســ�ــن، مــتــالزمــات 
الــفــســاد-الــ�ــ�وة والــســلــطــة والــديــمــقــراطــيــة، الطبعة األولـــى، 

العبي�ات لل�شر، المملكة العر�ية السعودية، ٢٠٠٨.
٤١. نـــزار توفيق سلطان ال�سو، الــصــراع ع�ى السلطة في 
العراق المل�ي (دراســة تحليلية في اإلدارة والسياسة)، دار 

افاق عر�ية، بغداد،١٩٨٤.
٤٢. وهــبــة مصطفى الــزحــيــ�ــي، الــتــعــريــف بــالــفــســاد وصـــوره 
من الوجهة التشر�عية، بحث م�شور في كتاب تحت عنوان 

م�افحة الفساد، ال�زء األول، الرياض،٢٠٠٣.
ــــي نـــجـــيـــب مــــحــــمــــود، قــصــة  ٤٣. ول ديــــــورانــــــت، تــــرجــــمــــة: زكــ
ال�ضارة، نشأة ال�ضارة- الشرق األدنــى، ال�زء األول من 

المجلد األول، المنظمة العر�ية لل��بية والثقافة والعلوم، 
دار ال�يل للطبع وال�شر والتوز�ع، ب��وت، تونس،١٩٨٨.

٤٤. ول ديـــورانـــت، تــرجــمــة: مــحــمــد بــــدران قــصــة الــ�ــضــار، 
نـــشـــأة الـــ�ـــضـــارة، الـــشـــرق األدنـــــــى، الـــ�ـــزء الـــثـــانـــي، الــمــجــلــد 
األول، الــمــنــظــمــة الــعــر�ــيــة لــلــ�ــ�بــيــة والــثــقــافــة والـــعـــلـــوم، دار 

ال�يل للطبع وال�شر والتوز�ع، تونس، ب��وت، ١٩٨٤.
٤٥. �ــســري محمد الــعــصــار، ال�ماية الــدســتــوريــة ل��ق في 
األمــن القانوني، بحث م�شور ضمن أعمال مؤتمر القانون 
وتــحــديــات المستقبل فــي الــعــالــم الــعــر�ــي، جــامــعــة الــ�ــويــت، 
كلية ال�قوق ومركز البحوث العر�ية، ال�زء األول، ٢٥-٢٧

أكتو�ر، ١٩٩٩.
الهوامش:

 ،Corruption ١ـ أنظر في المع�� اللغوي لمفردة الفساد
عماد صالح عبد الــرزاق، الفساد واإلصــالح، إتحاد الكتاب 

العرب، دمشق، ٢٠٠٣، ص٢٥-٢٧.
وهــبــة مــصــطــفــى الــزحــيــ�ــي، الــتــعــريــف بــالــفــســاد وصـــــوره من 
الــوجــهــة التشر�عية، بحث م�شور فــي كــتــاب تحت عــنــوان، 
م�افحة الــفــســاد، الــ�ــزء األول، الــريــاض، ٢٠٠٣، ص١٣-

.١٦
أم�ن عواد المشاقبة، المعتصم باللھ داود علوي، االصالح 
السيا��ي وال�كم الرشيد (إطار نظري) دار ومكتبة ال�امد 

لل�شر والتوز�ع، عمان، األردن،٢٠١٢، ص١٣.
٢ـ مــايــ�ــل جــونــســتــون، تــرجــمــة: نــايــف الــيــاســ�ــن، مــتــالزمــات 
الــفــســاد، الــ�ــ�وة والسلطة والديمقراطية، الطبعة األولـــى، 
الــعــبــيــ�ــات لــلــ�ــشــر، الــمــمــلــكــة الــعــر�ــيــة الــســعــوديــة، ٢٠٠٨، 

ص٣٥.
٣ـ �عرف برنامج األمم المتحدة اإلنما�ي الفساد بأنھ: (إساءة 
إســـتـــخـــدام الـــقـــوة أو الــمــركــز أو الــســلــطــة الــعــامــة لمص��ة 
�خصية مــن خــالل الــرشــوة واالبــ�ــ�از والتأث�� والمحسو�ية 

وال��وير واالختالس).
أنظر في تعريف الفساد من الناحية االصطالحية، محمود 
عبد الفضيل، مفهوم الفساد ومعاي��ه، المستقبل العر�ي، 
مركز دراسات الوحدة العر�ية، ب��وت، لبنان، العدد ٣٠٩، 

تشرين الثاني ٢٠٠٤، ص٣٤-٣٥.
الديمقراطية كآلية لم�افحة الفساد  إسماعيل الشطي، 
والتمك�ن ل��كم الصال�، المستقبل العر�ي، مركز دراسات 
الوحدة العر�ية، ب��وت، لبنان، العدد ٣١٠، كانون األول 

٢٠٠٤، ص٧٤.
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عماد صالح عبد الرزاق، المصدر السابق، ص٢٧-٣٠.
٤ـ فع�ى س�يل المثال يمكن عد مخالفة االل��امات المدرجة 
ــبـــاط مـــوظـــفـــي الـــدولـــة  ــانــــون إنـــضـ ــــادة الــــرابــــعــــة مــــن قــ ــــمـ فــــي الـ
 مـــن أشــ�ــال 

ً
والـــقـــطـــاع الـــعـــام رقــــم ١٤ لــســنــة ١٩٩١ شـــكـــال

الفساد التي �عاقب عليها المشرع العرا�ي طالما أمكن عد 
التصرفات التي قام �ها الموظف مخالفة لواجباتھ المث�تة 

في المادة الرابعة من القانون المذكور.
٥ـ تــتــحــدد مــصــادر الــقــانــون بــنــوعــ�ــن: فــهــنــاك مــصــادر مــاديــة 
تــســتــمــد مــ�ــهــا مــــــادة الــــقــــانــــون حـــيـــث الــــعــــوامــــل االجــتــمــاعــيــة 
ــتــــي تــــدخــــل فـــيـــهـــا مـــخـــتـــلـــف الــــظــــروف  بـــمـــفـــهـــومـــهـــا الـــــواســـــع الــ
ــــارات الـــعـــدالـــة  ــبـ ــ ــتـ ــ ــيـــة والـــديـــ�ـــيـــة وإعـ ــيـــاسـ ــيـــة والـــسـ الـــ�ـــغـــرافـ
ــــام، ويـــطـــلـــق عــلــيــهــا الـــبـــعـــض تــســمــيــة  ــــعـ ــاهــــات الـــــــرأي الـ وإتــــجــ
الــــمــــصــــادر الــ�ــقــيــقــيــة لـــلـــقـــاعـــدة الـــقـــانـــونـــيـــة. أمـــــا الـــمـــصـــادر 
الش�لية أو الرسمية للقانون ف�ي المصادر التي تستمد م�ها 
قواعد القانون قو�ها الملزمة بحيث تصبح واجبة التطبيق 
و�ي تتنوع بتنوع المجتمعات وم�ها التشر�ع والعرف وما ع�� 

عنھ الفقھ من توجهات وأح�ام المحاكم.
تــوفــيــق حــســن فــــرج، الــمــدخــل لــلــعــلــوم الــقــانــونــيــة، الطبعة 
الثانية، مؤسسة الثقافة ال�امعية، اإلسكندرية،١٩٨١، 

ص١٨٤-١٨٦.
٦ـ ماي�ل جونستون، المصدر السابق، ص٢١-٢٢.

٧ـ في سياق الــقــرارات القضائية ذات الصلة بموضوع هذه 
السطور نش�� الى القرار المرقم٣٩٣/جزاء/٢٠١٤ الصادر 
بــتــأريــخ ٢٠١٤/٦/٣ والــــذي أكـــدت فــيــھ الهيئة التمي��ية في 
رئــاســة محكمة است�ناف بــغــداد/ الــرصــافــة االتــحــاديــة ع�ى 
 فـــي لــ�ــنــة الــتــثــمــ�ــن لـــألرض 

ً
ــــھ: ( إذا ـكــانـــت الــمــتــهــمــة عـــضـــوا أنـ

ال��ومية المباعة الى جهة أهلية وقد قدر سعر الم�� المر�ع 
لتلك األرض بسعر بخس رغــم إن األرض ذات موقع متم�� 
 مــا يخالف واجــبــات وظيفتها 

ً
فا�ها تــ�ــون قــد أرتــكــبــت عــمــدا

بقصد منفعة �خص ع�ى حساب الدولة).
أنــظــر الـــقـــرار مــ�ــشــورا فـــي مــجــلــة الــتــشــر�ــع والـــقـــضـــاء، الــعــدد 
األول (كانون الثاني، شباط، آذار، نيسان، أيار، حزيران)، 

٢٠١٥، ص ٢٦٢- ٢٦٣.
ــــزاء/٢٠١٤ الــصــادر بتأريخ  ــ أمــا فــي الــقــرار المرقم ١٥٠/ت/جـ
٢٠١٤/١١/٢٤ فـــقـــد أكــــــدت مــحــكــمــة إســـتـــ�ـــنـــاف الــبــصــرة 
بصفتها التمي��ية ع�ى أنھ: (اذا أخطأ المتهم في تقدير حدود 
صالحياتھ الوظيفية وتـــدارك هــذا الخطأ قبل أن ي�ون لھ 
أثــر ضــار بــأحــد مما ي�تفي معھ الــركــن الــمــادي ل��ريمة كما 

ي�تفي رك�ها المعنوي في فعل المتهم ألنھ لم يقصد االضرار 
بمص��ة أحـــد األفــــراد كــمــا لــم يقصد منفعة �ــخــص ع�ى 
حساب اخــر أو ع�ى حساب الــدولــة مما يجعل فعل المتهم 

غ�� مشمول بأي نص عقا�ي مما يوجب براءتھ من التهمة).
المصدر نفسھ، ص ٢٨٩.

٨ـ �ــشــ�ــ� أوســـ�ـــار آريــــاس ســانــشــ�ــ� الــ�ــائــز عــ�ــى جــائــز نــو�ــل إلــى 
ــبـــداديـــة  ــتـ  فــــي ظــــل األنـــظـــمـــة االسـ

ً
ــا ــ ــمـ ــ ان الـــفـــســـاد يــنــتــشــر دائـ

والفاشستية والــديــكــتــاتــوريــة، و�ـــي كلها أنــظــمــة تعمل ع�ى 
ــــة مــحــاســبــة  حـــصـــر الــســلــطــة فــــي أيـــــــادي قــلــيــلــة ال تــخــضــع أليـ
ــ�ــــكــــم الــــمــــطــــلــــق والــــديــــكــــتــــاتــــوري  ــتـــقـــيـــد الــ ــبـــــة إذ يـ ــ أو مـــــراقـ
بـــأقـــل الـــشـــروط والـــقـــواعـــد األخـــالقـــيـــة مــقــارنــة مـــع األنــظــمــة 
الــديــمــقــراطــيــة الــتــي تبقى بــدورهــا غــ�ــ� محصنة مــن الفساد 
والـــرشـــوة، ويــ�ــســب فيليب ب. هــايــمــان األســتــاذ فــي الــقــانــون 
ــارفــــرد إمــ�ــانــيــة إصـــابـــة األنـــظـــمـــة الــديــمــقــراطــيــة  بــجــامــعــة هــ
بجرثومة الفساد إلى إن حرية التعب�� وال��افة والمبارزة 
السياسية التي ت��ب الديمقراطية تمكن الخصوم من 
النيل م�ها عن طريق إفسادها. وال �سمح النظام العسكري 
. إال ان الفساد 

ً
أو نظام ال�كم الشيو�ي الشمولي بذلك أبدا

كــمــا �ش�� إلــيــھ آريــــاس يمكن ف��ھ وم�افحتھ فــي ظــروف 
أفضل إذا ما كنا أمــام نظام ديمقراطي. وال يمكن معال�ة 
ظاهرة الفساد والقضاء عليها إال في بيئة تتم�� بالتعددية، 
والتسامح، وحرية التعب��، وأمــن األفــراد، و�ي بيئة تتوافر 

في نظام ديمقراطي.
٩ـ يذكر أحد الكتاب العبارات التالية: (١. القوننة: تقرأ في 
ال�ريدة الرسمية منذ عام ١٩٩٠ قوان�ن ومراسيم وقرارات 
وتتساءل: لمص��ة َمْن هذا النص المركب ع�ى قياس أفراد 
وجـــمـــاعـــات؟ فـــي حــديــث بــ�ــن مــهــنــدس ورجــــل ســيــا��ــي حــول 
مخالفات خطط هندسية لمشار�ع عــامــة قــال السيا��ي: 
 يجعلها قانونية. ي�تج عن القوننة 

ً
نقون�ها!! أي نصدر قانونا

ت�خم تشر��ي ع�ى حساب مبادئ تناسق التشر�ع واألمان 
التشر��ي والمساواة الفعلية تجاه القانون) انطوان مسرة، 
كيف �هذلنا الــقــانــون، مرصد التشر�ع اللبناني، التواصل 
بـــ�ـــن الـــتـــشـــر�ـــع والـــمـــجـــتـــمـــع: إشـــ�ـــالـــيـــة ومــنــ�ــ�ــيــة وتــطــبــيــق، 
الــمــؤســســة الــلــبــنــانــيــة لــلــســلــم األهـــ�ـــي الــــدائــــم، ٢٦، ٢٠٠٧، 
ص٥٣. وهــذه إشــارة لصورة من صــور القوننة التي تــرادف 

مصط�� الشرعنة.
١٠ـ عماد صالح عبد الرزاق، المصدر السابق، ص٩٦.
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١١ـ أنــظــر فــي مــوضــوع أعــمــال الــســيــادة، عــبــد الــفــتــاح ساير 
دايـــر، نظرية أعــمــال الــســيــادة، دراســـة مقارنة فــي القانون�ن 

المصري والفرن��ي، مطبعة جامعة القاهرة، ١٩٥٥.
حيدر أدهم عبد الهادي، أعمال السيادة في العراق، دراسة 
في ضوء القوان�ن العراقية المعال�ة لألضرار الناجمة عن 
هذه األعمال، بحث مقدم إلى المؤتمر السنوي األول لبيت 

ال�كمة المنعقد بتأريخ ١٨-٢٠ كانون األول ٢٠٠٨.
١٢ـ أنــظــر فــي ذلــــك، مــع مــالحــظــة ان مــا ذكـــر فــي أعــــاله �ش�ل 
 الى حد كب��، توفيق حسن فرج، المصدر السابق، 

ً
إقتباسا

ص١٤٥-١٤٩.
١٣ـ فـــرانـــســـوا مـــــاري ارويــــــھ الـــمـــعـــروف بـــاســـم فــولــتــ�ــ� كــاتــب 
فرن��ي ولد عام ١٦٩٤ وتوفي عام ١٧٧٨ ذاع صيتھ بس�ب 
�خرياتھ الظريفة ودفاعھ عن ال�ريات المدنية، و�عد من 
أبــرز �خصيات عصر التنوير الــى جانب مونتسكيو وجــون 
لــوك وتــومــاس هو�ز وجــان جــاك روســو، كتب المسرحيات 
والشعر والــروايــات والمقاالت التأريخية والعلمية وتعرض 

لل��ن والنفي بس�ب ذلك عدة مرات.
١٤ـ �ش�� ول ديورانت الى السبق التأري�ي ل�شوء ال�ضارات 
: (فمجاريف علماء اآلثار 

ً
القديمة في بالد ما ب�ن ال�هرين قائال

 فـــي بــحــ�ــهــا الــمــظــفــر عــ�ــى ضــفــاف 
ً
 ـكــامـــال

ً
ــا بــعــد أن قــضــت قـــرنـ

الــنــيــل، إنــتــقــلــت فـــي ســ�ــ�هــا عــ�ــ� الــســو�ــس الـــى جـــزيـــرة الــعــرب 
ــــى فــلــســطــ�ــن و�ـــ�ـــن الــ�ــهــريــن وفــــــارس، و�ــــي كــلــمــا خــطــت في  والـ
 مــع تــزايــد المعرفة الــتــي تعود 

ً
طريقها هـــذا، أزددنــــا ترجيحا

علينا من أبحاثنا، أن الدلتا الخصيبة لال�هار التي تجري في 
أرض الــ�ــزيــرة- مــا ب�ن ال�هرين- �ــي التي شهدت أول مناظر 

المسرحية التأريخية للمدنية اإلنسانية، فيما نعلم).
ول ديورانت، ترجمة: زكي نجيب محمود، قصة ال�ضارة، 
نــشــأة الــ�ــضــارة، الــشــرق األدنــــى، الــ�ــزء األول مــن المجلد 
األول، الــمــنــظــمــة الــعــر�ــيــة لــلــ�ــ�بــيــة والــثــقــافــة والـــعـــلـــوم، دار 
الــ�ــيــل لــلــطــبــع والــ�ــشــر والـــتـــوز�ـــع، بـــ�ـــ�وت، تـــونـــس، ١٩٨٨، 

ص١٨٨.
١٥ـ عـــامـــر ســلــيــمــان، الـــقـــانـــون فـــي الــــعــــراق الـــقـــديـــم، دراســــة 
تــأريــخــيــة قــانــونــيــة مــعــاصــرة، الــطــبــعــة الــثــانــيــة، دار الــشــؤون 

الثقافية، بغداد، ١٩٨٧، ص١٤٣.
ــــورانـــــت: (وإن واحـــــد مـــن هـــــؤالء الـــمـــلـــوك وهــو  يـــقـــول ول ديـ
 ،

ً
 مــســتــنــ�ــ�ا

ً
 ومــســتــبــدا

ً
 مــصــ�ــ�ــا

ً
أوروكــوجــيــنــا مــلــك لــكــش مــلــ�ــا

أصـــدر الــمــراســيــم الــتــي تــحــرم إســتــغــالل االغــنــيــاء لــلــفــقــراء أو 
إستغالل الكهنة ل�افة الناس. وينص أحد هذه المراسيم 

ع�ى ان ال�اهن األك�� يجب أال يدخل بعد هذا اليوم حديقة 
األم الفق��ة ويأخذ م�ها الخشب أو �ستولي ع�ى ضريبة من 
الفاكهة، وخفضت رســوم دفــن الموتى الــى خمس مــا كانت 
عليھ، وحرم ع�ى الكهنة وكبار الموظف�ن أن يقتسموا فيما 
 لآللهة مــن أمـــوال أو مــا شبھ، 

ً
بي�هم مــا يقر�ھ الــنــاس قــر�ــانــا

وـكــان مما يبا�ي بــھ الملك أنــھ وهــب شعبھ الــ�ــريــة ومــا من 
شك في ان االلــواح التي ��لت فيها مراسيمھ تكشف عن 
 وأك��ها 

ً
أقــدم القوان�ن المعروفة فــي التأريخ وأقلها ألفاظا

).ول ديورانت، ترجمة: محمد بدران، قصة ال�ضارة، 
ً
عدال

نــشــأة الــ�ــضــارة، الــشــرق األدنــــى، الــ�ــزء الــثــانــي مــن المجلد 
األول، الــمــنــظــمــة الــعــر�ــيــة لــلــ�ــ�بــيــة والــثــقــافــة والـــعـــلـــوم، دار 
الــ�ــيــل لــلــطــبــع والــ�ــشــر والـــتـــوز�ـــع، تـــونـــس، بـــ�ـــ�وت، ١٩٨٨، 

ص١٧، ٣٠
١٦ـ المصدر نفسھ، ص٢٩٩.

نصت المادة الخامسة من قانون حمورا�ي ع�ى: (إذا نظر 
، وثــ�ــت 

ً
قـــــاٍض قــضــيــة قــانــونــيــة وأصــــــدر بــخــصــوصــهــا حـــكـــمـــا

ال�كم ع�ى رقيم مختوم، و�عد ذلك غ�� قراره، فإذا ث�ت أن 
ذلك القا��ي قد غ�� حكمھ في القضية التي نظر فيها، فعليھ 
أن يــتــحــمــل عــقــو�ــة تــلــك الـــدعـــوى ويـــدفـــع اثــ�ــي عــشــر مثلها. 
وزيـــــادة عــ�ــى ذلـــك عــلــيــهــم أن يـــطـــردوه بـــال رجــعــة مـــن مجلس 
الــقــضــاة، ومـــن كــرســيــھ وال يــحــق لــھ أن يــجــلــس مــع الــقــضــاة 

للنظر في الدعوى).
أنــظــر نــصــوص الــقــانــون الــمــذكــور فــي فـــوزي رشــيــد، الشرا�ع 
الــعــراقــيــة الــقــديــمــة، وزارة الــثــقــافــة واإلعـــــالم، الـــعـــراق، دار 

الرشيد لل�شر، ١٩٧٩، ص١١٩.
تــعــرف التشر�عات ال�ديثة المنظمة لعمل الموظف�ن في 
العصر ال�ديث بما في ذلك قانون إنضباط موظفي الدولة 
الــنــافــذ فـــي الـــعـــراق عــقــو�ــة الـــعـــزل، و�ــــي الــتــي تــ�ــنــاهــا قــانــون 

حمورا�ي في المادة الخامسة منھ والمشار اليها في أعاله.
١٧ـ عامر سليمان، المصدر السابق، ص٢٧٦-٢٧٧.

١٨ـ عــطــا مــحــمــد صــالــ� زهـــــرة، فـــي الــنــظــريــة الــدبــلــومــاســيــة، 
الــطــبــعــة األولـــــى، مــ�ــشــورات جــامــعــة قـــار يــونــس، بــ�ــي غـــازي، 

١٩٩٣، ص٥٣.
١٩ـ ول ديــــورانــــت، الــمــصــدر الــســابــق، ص٣٤٨. مـــن المهم 
التن�يھ فــي هــذا السياق إن فهم اإلشـــارة الــى بعض األســمــاء 
يجب أن ينظر لھ من خالل الموضوع و�ش�ل ال ينعكس ع�ى 
إســم ال�خص واألمـــر المذكور ينطبق بــدرجــة أك�� إذا كان 
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المضمون عــبــارة عــن إقــتــبــاس أو شبھ إقــتــبــاس مــن مصدر 
معروف.

أنظر بخصوص موقف القران الكريم من ن�ي اللھ سليمان 
عليھ السالم عبد الوهاب النجار، قصص األن�ياء، الطبعة 

الثالثة، مطبعة وهبة، ص٣١٧-٣٤٨.
٢٠ـ إن المعادلة التي ترفض إعتبار المال نتيجة من نتائج 
القبض ع�ى السلطة، وهو ما حصل في البلدان الرأسمالية 
الغر�ية خالل الف��ة التي تطور فيها النظام الرأسمالي بشقيھ 
االقتصادي والسيا��ي حيث تحقق تراكم رؤوس األموال من 
خالل التجارة مما خلق معادلة معاكسة أوصلت من يملك 
المال إلى السلطة فتحدث البعض عن ال��ام الظاهري�ن 
ومــن ع�ى شاكلتهم بينما يــراد بال��ام ال�قيقي�ن أ��اب 
رؤوس األمــــوال وكــبــار الــمــالك مــن الــذيــن يمل�ون الشركات 
والمصانع الك��ى في العالم، وفــي كال ال�الت�ن فنحن أمام 
ظاهرة فساد يمكن التعب�� ع�ها بطريقة الشرعنة أو القوننة 
طالما وجــدنــا مجتمعات مح�ومة بقوان�ن كرست مصال� 
فــئــات دون أخــــرى وتــرتــب عــ�ــى ذلـــك بــــروز هـــوة وا�ــ�ــة ب�ن 

الغ�ي والفق��.
ــلــــدون فــــي مـــحـــمـــود عـــبـــد الــفــضــيــل،  ٢١ـ مـــشـــار لــــــرأي ابـــــن خــ

المصدر السابق، ص٣٥.
ومــن األمــثــلــة الــتــي يمكن أن تــضــرب ع�ى الــفــســاد أو منِطُقُھ 
فــي عقول البعض قناعة مفادها عــدم الخضوع للمساءلة 
أو الــمــحــاســبــة أو الــرقــابــة، فــهــذا هــو الــولــيــد بــن عــبــد الملك 
استفسر ذات مرة في ��ب (أيمكن ل�خليفة أن يحاسب...؟) 
يــريــد بـــھ الــ�ــســاب مـــن الــلــھ حــتــ� ان ابــنــھ يــزيــد أتـــى بــأر�ــعــ�ــن 
 عند توليھ الخالفة شهدوا لھ: ما ع�ى الخلفاء حساب 

ً
شيخا

وال عذاب.
ــا فـــي الــعــصــر الــعــبــا��ــي فــهــذا هـــو الــخــلــيــفــة الــمــهــدي يحكم  أمـ
ع�ى الشاعر صال� بن القدوس البصري بالموت فيأتي إليھ 
�ستسمحھ ويــمــدحــھ ببيت�ن مــن الشعر فيعفو عــنــھ، لكنھ 
 آخــر لھ فيطلبھ 

ً
 سيئا

ً
قبل أن يخرج من الباب يتذكر شعرا

ليقول لھ ألست كذا وكذا؟ ويحكم بإعدامھ.
وهذا هو الخليفة المهدي ذاتھ وقد إع��ضت إمــرأة طريقھ 
قــائــلــة: يـــا عــصــبــة رســــول الــلــھ أنــظــر فـــي حــاجــتــي، فــيــقــول: ما 
سمعتها من أحد قط! اقضوا حاجتها وأعطوها عشرة آالف 
درهــم، دون أن �عرف حاجة المرأة. ويأتي �خص للسفاح 
فيقول لھ: (سمعت بألف ألف درهــم وما رأيتها قــط!) فأمر 
 من 

ً
فأحضرت، وأمره بحملها معھ إلى م��لھ..! �عطيھ مليونا

الــدراهــم لمجرد كــون الرجل سمع �هذا المبلغ ولــم يــره قط 
حــيــث تــبــدو مـــدى جــســامــة هـــدر الـــمـــال الـــعـــام دون وازع من 

ضم��.
أنــظــر إمــــام عــبــد الــفــتــاح إمـــــام، الــطــاغــيــة، دراســـــة فلسفية 
لصور من االستبداد السيا��ي، المجلس الوط�ي للثقافة 
والفنون واآلداب، ال�ويت، ١٩٩٤، ص٤٩،٥١ الهامش في 

أسفل الصفحة.
٢٢ـ اإلمـــام القاسم بــن إبراهيم (طباطبا) بــن إسماعيل بن 
إبراهيم بن ال�سن المث�� ولد سنة ١٦٩ ��رية وتوفي سنة 
٢٤٦ ��رية جد اإلمام الهادي يح�� بن ال�س�ن الذي خرج 

.
ً
في اليمن وأسس ح�ومة زيديھ دامت قرونا

٢٣ـ اإلمام الهادي الى ال�ق يح�� بن ال�س�ن بن القاسم بن 
إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن ال�سن بن ال�سن بن 
ع�ي بن ا�ي طالب ولد بالمدينة سنة خمس وأر�ع�ن ومائت�ن 
تــوفــي أخــر سنة ثــمــان وتسع�ن ومائت�ن ودفـــن فــي جــانــب من 

الم��د ال�امع بصعدة في اليمن.
٢٤ـ مــحــمــد عـــمـــارة، الــمــعــ�ــ�لــة ومــشــ�ــلــة الــ�ــريــة اإلنــســانــيــة، 
الــطــبــعــة الــثــانــيــة، الــمــؤســســة الــعــر�ــيــة لـــلـــدراســـات والــ�ــشــر، 

المكتبة العالمية، ب��وت، بغداد، ١٩٨٤، ص٢٠٨.
٢٥ـ محمد عمارة، المصدر السابق، ص٢١٠.

٢٦ـ هــو أبــو مــحــرز، ال�هم بــن صــفــوان الــ�ــ�مــذي، مــن موالي 
بــ�ــي راســــب إحــــدى قــبــائــل االزد، ولــــد ونــشــأ فـــي الــ�ــوفــة وهــو 
مؤسس فرقة ال�همية. أعلن هو وال�ارث بن سريج الثورة 
ع�ى الدولة األموية سنة ١٢٨ ��رية وقتل ع�ى يد األموي�ن 
بعد أن فشلت ثورتھ التي طالب فيها األموي�ن بالعمل وفقا 

للكتاب والسنة وإقامة العدل ب�ن الرعية.
في سياق ما تقدم من الضروري جعل كفة الم��ان متوازنة 
حيث لم يكن حــال العرب من �هاية العصر العبا��ي األول 
والــــمــــؤرخ لـــھ بــمــقــتــل الــمــتــوكــل ســنــة ٢٤٧ �ــ�ــريــة بــاحــســن 
ــــال الــــفــــرس فــــي ظــــل الـــخـــالفـــة األمـــــويـــــة بــــل إن �ــ�ــم  مــــن حــ
الظلم الــذي أصــاب العرب الى �هاية ال�رب العالمية األولى 
يــتــجــاوز أي ظلم تعرضت لــھ قومية دانـــت بــاالســالم فــي ظل 
نــفــوذ الــفــرس واألتــــراك وغــ�ــ�هــم مــن الــذيــن ســرقــوا السلطة 
 أنھ ال يص�� عرب ملوكها 

ً
في العالم العر�ي حيث يبدو جليا

��م، و�ــي مقولة ع��ت فــي ف��ة مــن فــ�ــ�ات الــتــأريــخ العر�ي 
عن عمق االحساس بالظلم وال�ور من جانب المنتم�ن الى 

القومية أو األرومة العر�ية.
٢٧ـ محمد باقر الصدر، المصدر السابق، ص٢٨-٢٩.
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٢٨ـ مــحــمــد بــاقــر الـــصـــدر، إقــتــصــادنــا، دار الــفــكــر، الطبعة 
الــرابــعــة، بـــ�ـــ�وت، ١٩٧٣، ص ل ـ م. إن مــا يــطــرحــھ السيد 
محمد باقر الــصــدر فــي أعــاله يرتبط بطروحات أخــرى سبق 
وأن ع�� ع�ها البعض ومضمو�ها أن اليونان كأمة ع�ى س�يل 
الــ�ــصــر قــد تــنــاولــوا بــالــبــحــث مــوضــوع الــمــعــرفــة ال لتحقيق 
غايات دي�ية أو أغــراض عملية لك�هم توجهوا للكشف عن 
حقائق األشياء، وطبا�ع الموجودات تحقيقا للذة العقلية 
الــخــالــصــة. أمــا حكماء الــشــرق فــي عالمھ الــقــديــم فقد ل�ؤا 
الــى المعرفة و�خروها لسد حاجات دي�ية مستقبلية، أو 

الستجالب منفعة دنيوية عاجلة.
أنــظــر فـــي الــتــعــبــ�ــ� عـــن وجــهــة الــنــظــر الـــمـــذكـــورة، عـــرفـــان عبد 
ال�ميد فتاح، المدخل الى معاني الفلسفة، الطبعة األولى، 

دار ال�يل، ب��وت، دار عمار، عمان، ١٩٨٩، ص ١٢- ١٨.
٢٩ـ نزار توفيق سلطان ال�سو، المصدر السابق، ص١٨.

٣٠ـ واجــهــت كــافــة المجتمعات مظاهر الفساد بالمعارضة 
الــتــي إتــخــذت ال�خرية والــفــ�ــاهــة أســلــو�ــا للتعب�� عــن عدم 
الرضا و�الش�ل الذي إنعكس فيھ واقع عدم القبول، ومن 
أمــثــلــة الــ�ــ�ــوء الـــى الــفــ�ــاهــة الــســاخــرة فـــي مــعــارضــة الــفــســاد 
يــــروى ان عــبــد الــمــلــك بــن مــــروان أرق ذات لــيــلــة فاستد�ى 
 يـــحـــدثـــھ:فـــقـــال الــســمــ�ــ� ـكـــان بــالــمــوصــل بـــومـــة. وـكــان 

ً
ســـمـــ�ـــ�ا

بالبصرة بومة، فخطبت بومة البصرة ب�ت بومة الموصل 
الب�ها. فقالت لها بومة الموصل ال أجيب خطبة إبنك حت� 
تجع�ي صداق إبنتي مائة ضيعة خر�ة. فقالت بومة البصرة 
ال أقدر ع�ى ذلك، ولكن إن دام والتنا سنة أخرى أتيتك بما 

تريدين.
ــــي جــــــــورج جـــــــــــرداق، عــ�ــي  مــــشــــار لــــهــــذه الـــقـــصـــة الــــســــاخــــرة فـ
ــيـــة، الــــ�ــــزء الــــخــــامــــس، مــطــبــعــة الـــ�ـــهـــاد،  ــيـــة الـــعـــر�ـ ــقـــومـ والـ
ــ�ــــ�وت، ص١١٤١. وأنـــظـــر فـــي الــفــ�ــاهــة الـــســـاخـــرة كش�ل  بــ
ــ�ـــال الـــمـــعـــارضـــة الــســيــاســيــة، مـــاجـــد راغـــــب الــ�ــلــو،  مـــن أشـ
النظم السياسية والقانون الــدســتــوري، م�شأة المعارف، 

اإلسكندرية، ٢٠٠٥، ص٣١٥-٣١٦.
حــيــدر أدهـــم الــطــا�ــي، الــفــ�ــاهــة الــســاخــرة كــــأداة للمعارضة 
السياسية وممارسة ل��ق في حرية التعب��، مجلة التشر�ع 
والــقــضــاء، السنة الخامسة، الــعــدد الــرابــع، تشرين األول، 

تشرين الثاني،كانون األول، ٢٠١٣، ص١١-٣٤.
ــاقـــر، بــحــث فـــي الـــتـــأريـــخ،  ٣١ـ أرنــــولــــد تــويــنــ�ــي، تـــرجـــمـــة: طـــھ بـ
ال�زء الثاني، الطبعة األولى، شركة الوراق لل�شر، بغداد، 

ب��وت، ٢٠١٤، ص ٤٠- ٤٢.

٣٢ـ مشار إلى هذا الرأي في عماد صالح عبد الرزاق، المصدر 
الــســابــق، ص٩٨. عــ�ــى أداء أعمالهابية فكيف يمكن إثـــارة 

�همة الرشوة ع�ى س�يل المثال بال�سبة لھ؟ وما �ي جهة.
٣٣ـ فع�ى س�يل الــمــثــال نصت الــمــادة (٢٢٧) مــن القانون 
المذكور ع�ى: (�عاقب بال��س مــدة ال تزيد ع�ى س�ت�ن أو 
بغرامة ال تــزيــد ع�ى مائتي ديــنــار كــل مــن أهـــان بــإحــدى طرق 
العالنية دولــة أجن�ية أو منظمة دولــيــة لها مقر بالعراق أو 
أهان رئيسها أو ممثلها لدى العراق أو أهان علمها أو شعارها 
الــوطــ�ــي مــتــ� ـكـانــا مــســتــعــمــلــ�ــن عــ�ــى وجــــھ ال يــخــالــف قــوانــ�ــن 
العراق وال تقام الدعوى عن هذه ال�ريمة إال بناء ع�ى إذن 

تحريري من وزير العدل).
٣٤ـ صــــدر الـــقـــانـــون رقــــم (٦) لــســنــة ٢٠٠٨ (قــــانــــون تــعــديــل 
الغرامات الــواردة بقانون العقو�ات رقم ١١١ لسنة ١٩٦٩
المعدل والقوان�ن الخاصة األخـــرى والم�شور فــي ��يفة 
الوقا�ع العراقية بالعدد ٤١٤٩ في ٢٠١٠/٤/٥ والذي ينص 

ع�ى:
الــمــادة األولـــى: يل�ى قــرار مجلس قــيــادة الــثــورة المنحل رقم 

٢٠٦ لسنة ١٩٩٤
الــمــادة الثانية: ي�ون مقدار الغرامات المنصوص عليها في 

قانون العقو�ات رقم ١١١ لسنة ١٩٦٩ المعدل كاآلتي:
 ال يقل عن (٥٠٠٠٠) خمسون الف 

ً
أ) في المخالفات مبلغا

دينار وال يزيد ع�ى (٢٠٠٠٠٠) مئتي الف دينار.
 ال يقل عن (٢٠٠٠٠١) مئتي الف دينار 

ً
ب) في ال�نح مبلغا

وواحد وال يزيد عن (١٠٠٠٠٠٠) مليون دينار.
 ال يقل عن (١٠٠٠٠٠١) مليون وواحد 

ً
ج) في ال�نايات مبلغا

دينار وال يزيد عن (١٠٠٠٠٠٠٠) عشرة مالي�ن دينار.
المادة الثالثة: ت��ل المحكمة مبلغ (٥٠٠٠٠) خمس�ن الف 

دينار عن كل يوم يقضيھ المح�وم عليھ في التوقيف.
 عليها بغرامة فقط 

ً
المادة الرابعة: إذا كانت ال�ريمة معاقبا

فع�ى المحكمة عند عــدم دفــع الغرامة أن تحكم بال��س 
عــ�ــى الــمــحــ�ــوم عــلــيــھ بــمــعــدل يـــوم واحــــد عــن كــل (٥٠٠٠٠) 
خمس�ن الـــف ديــنــار مــن مبلغ الــغــرامــة عــ�ــى أن ال تــزيــد مــدة 

ال��س في كل األحوال عن ستة أشهر.
٣٥ـ محمد م�ي الدين عوض، المبادئ األساسية التي يقوم 
عــلــيــهــا الــقــانــون الــ�ــنــا�ــي األنــ�ــلــوســكــســونــي، مــجــلــة الــقــانــون 
واالقــتــصــاد للبحث فــي الـــشـــؤون الــقــانــونــيــة واالقــتــصــاديــة، 

العدد األول، السنة الثالثة والثالثون، ١٩٦٣، ص١٠-١١
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 -
ً
٣٦ـ نـــص الـــقـــرار ٨٤ الـــصـــادر فـــي ١٩٨٦/١١/٤ عــ�ــى: (أوال

ــانـــون الــعــقــو�ــات رقــــم ١١١ �ـــعـــدل نـــص الــــمــــادة ٢٢٥ مـــن قـ
لسنة ١٩٦٩ ع�ى الــوجــھ اآلتـــي: ١. �عاقب بال��ن المؤ�د 
ومصادرة أموالھ المنقولة وغ�� المنقولة من أهان بإحدى 
طــــرق الــعــالنــيــة رئـــيـــس الــ�ــمــهــوريــة أو مـــن يـــقـــوم مــقــامــھ أو 
مجلس قــيــادة الــثــورة أو حـــزب الــبــعــث الــعــر�ــي االشــ�ــ�اكــي أو 
المجلس الــوطــ�ــي أو ال��ومة وتــ�ــون العقو�ة اإلعــــدام إذا 
كــانــت اإلهــانــة أو الت��م بش�ل ســافــر و�ــقــصــد إثــــارة الـــرأي 
الــعــام ضــد الــســلــطــة. ٢. �ــعــاقــب بــالــ�ــ�ــن مـــدة ال تــزيــد ع�ى 
سبع سنوات أو بال��س أو الغرامة من أهــان بإحدى طرق 
الــعــالنــيــة الــمــحــاكــم أو الــــقــــوات الــمــســ�ــ�ــة أو غــ�ــ� ذلــــك من 
 
ً
السلطات العامة أو الدوائر أو المؤسسات ال��ومية. ثانيا

تل�ى المادة (٢٢٦) من قانون العقو�ات).
٣٧ـ مــجــلــة الــتــشــر�ــع والـــقـــضـــاء، الــســنــة الـــخـــامـــســـة، الــعــدد 
الرابع (تشرين األول، تشرين الثاني، كانون األول) ٢٠١٣، 

ص١٢٧.
ــــن الـــدولـــي الـــقـــرار رقــــم ١٥٣٨ الـــذي  ــــدر مــجــلــس األمـ ٣٨ـ أصـ
اعــتــمــده فـــي جــلــســتــھ الــمــرقــمــة ٤٩٤٦ فـــي ٢١ نــيــســان ٢٠٠٤
والــذي رحب فيھ بتعي�ن هيئة التق��ي المستقلة الرفيعة 
المستوى وجاء فيھ: (إن مجلس األمن، إذ �عرب عن رغبتھ 
في إجراء تحقيق شامل ونزيھ فيما قامت بھ ح�ومة العراق 
السابقة من جهود، بما في ذلك عن طريق الرشوة والعموالت 
غــ�ــ� الــمــشــروعــة والـــرســـوم اإلضــافــيــة عــ�ــى مبيعات النفط، 
والــمــدفــوعــات غ�� المشروعة فيما يتعلق بالمش��يات من 
السلع اإلنسانية، بغرض التحايل ع�ى أحــ�ــام الــقــرار ٦٦١
(١٩٩٠) المؤرخ ٦ آب/أغسطس ١٩٩٠ والقرارات الالحقة 
ذات الـــصـــلـــة، وإذ �ــــســــاوره الــقــلــق إزاء الـــتـــقـــاريـــر اإلخـــبـــاريـــة 
الــعــامــة والــتــعــلــيــقــات الــتــي تــشــكــك فـــي ســالمــة إدارة وتسي�� 
برنامج النفط مقابل الغذاء (المشار إليها أدنــاه بال��نامج) 
 بالقرار ٩٨٦ (١٩٩٥) المؤرخ ١٤ نيسان/ 

ً
الذي أن��� عمال

أبــريــل ١٩٩٥ والـــقـــرارات الــالحــقــة ذات الــصــلــة، بما فــي ذلك 
االدعـــــــــاءات الـــتـــي تــفــيــد بـــوقـــوع عــمــلــيــات غـــش وفــــســــاد، وإذ 
يؤكد ان قيام مسؤولي األمــم المتحدة وموظفيها ووكال�ها 
والــمــتــعــاقــديــن مــعــهــا، بــمــا فــي ذلـــك الــكــيــانــات الــتــي دخــلــت في 
عــقــود بــمــوجــب الــ�ــ�نــامــج، بــــأي أنــشــطــة غــ�ــ� مـــشـــروعـــة، هو 
أمـــر غــ�ــ� مــقــبــول، وإذ �ــشــدد عــ�ــى أهــمــيــة ان يــتــعــاون جميع 
مـــســـؤولـــي األمــــــم الـــمـــتـــحـــدة ومـــوظـــفـــيـــهـــا، وســـلـــطـــة الــتــحــالــف 
 مع هيئة 

ً
المؤقتة في العراق، وسائر الدول األعضاء، تعاونا

الــتــقــ��ــي المستقلة الــرفــيــعــة الــمــســتــوى، وإذ يــؤكــد رســالــة 
رئيس المجلس المؤرخة ٣١ آذار/ مارس ٢٠٠٤ التي رحب 
فيها بــقــرار األمــ�ــن الــعــام إنــشــاء هيئة تق��ي مستقلة رفيعة 
 
ً
المستوى للتحقيق في إدارة ال��نامج وتسي��ه إذ يحيط علما

بالتفاصيل المتصلة بتنظيم تلك الهيئة واختصاصا�ها،
١. يــــرحــــب بـــتـــعـــيـــ�ـــن هـــيـــئـــة الـــتـــقـــ��ـــي الـــمـــســـتـــقـــلـــة الـــرفـــيـــعـــة 

المستوى.
٢. يدعو سلطة التحالف المؤقتة في العراق وجميع الدول 
األعضاء األخرى، بما في ذلك سلطا�ها التنظيمية الوطنية، 
 بجميع الــوســائــل الــمــنــاســبــة مع 

ً
 تــامــا

ً
إلـــى أن تــتــعــاون تــعــاونــا

هيئة التق��ي.
٣. يتطلع إلى تلقي التقرير ال�ها�ي لهيئة التق��ي.

٤. يقرر إبقاء المسألة قيد نظره الفع�ي.
٣٩ـ هذا هو الوصف الذي إستخدمھ فال� عبد ال�بار وإن 
ـكــان هــنــاك مــن �عتقد ان ال صــلــة بــ�ــن االشــ�ــ�اكــيــة والــنــظــام 
 بعد العام ١٩٩١.

ً
المذكور ع�ى مستوى الممارسة وتحديدا

أنــظــر فــالــ� عــبــد الــ�ــبــار، تــرجــمــة: أمــجــد حــســ�ــن، الــعــمــامــة 
واألفندي سوسيولوجيا خطاب وحركات االحتجاج الدي�ي، 

الطبعة األولى، م�شورات ال�مل، بغداد، ٢٠١٠، ص٨٢.
ويــبــدو للبعض إن جميع الممسك�ن بالسلطة فــي عـــراق ما 
بعد العام ١٩٦٣ هم عبارة عن أفــراد ينظرون إلى السلطة 
 لل��وة والــ�ــاه والــشــهــرة أك�� مــن نظر�هم 

ً
باعتبارها مــصــدرا

إليها باعتبارها أداة لبناء الدولة والمجتمع.
٤٠ـ نـــزار توفيق سلطان الــ�ــســو، الــصــراع ع�ى السلطة في 
الــعــراق المل�ي، دراســة تحليلية في االدارة والسياسة، دار 

آفاق عر�ية، بغداد، ١٩٨٤، ص٢٣.
 عــن 

ً
ــانــــون فــــي الـــــعـــــراق الــــقــــديــــم فــــضــــال ــقــ ــــول الــ ٤١ـ أنــــظــــر حــ

ــتــــي طـــبـــقـــت فــي  ــاديــــة واالجــــتــــمــــاعــــيــــة الــ ــتــــصــ اإلصــــــالحــــــات االقــ
ــي تـــطـــرقـــت بــعــض  ــ ــتـ ــ ــيــــة الـــقـــديـــمـــة والـ الـــمـــجـــتـــمـــعـــات الــــعــــراقــ
نصوصها لفئات مجتمعية محددة، فوزي رشيد، المصدر 
الــســابــق، عــامــر ســلــيــمــان، الــمــصــدر الــســابــق، ســهــيــل قــاشــا، 
الـــمـــرأة فـــي شــر�ــعــة حـــمـــورا�ـــي، مـــ�ـــشـــورات مــكــتــبــة الـــوســـام، 
ــيــــدي، هـــــوامـــــش فـــــي تــــأريــــخ  ــبــ ــعــ ــمـــان الــ ــيـ ــلـ ــــمـــــوصـــــل، عــــ�ــــي سـ الـ
ــــى، الـــدار  الــمــؤســســات والــوقــا�ــع االجــتــمــاعــيــة، الــطــبــعــة األولـ
الــبــيــضــاء، ١٩٨٤، ص١٧٥-٢٢١، مــوفــق مـــهـــذول محمد، 
ــــة تــأريــخــيــة قــانــونــيــة مـــقـــارنـــة، الــطــبــعــة  قـــانـــون أرنـــمـــو، دراســ
األولـــــى، بـــغـــداد، ٢٠٠٨، عــ�ــاشــة مــحــمــد عــبــدالــعــال، طـــارق 
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الــمــذوب، تــأريــخ النظم القانونية واالجتماعية، م�شورات 
ال�ل�ي ال�قوقية، ب��وت، ٢٠٠٤، ص٨٩-١٩٢.

٤٢ـ أنظر في جوانب من هــذا الموضوع أكــرم فاضل سعيد 
قــصــ�ــ�، أحـــ�ـــام الـــضـــرر الـــ�ـــســـدي بــ�ــن الـــ�ـــوابـــر الــشــرعــيــة 
ــــى أســـــاس  ــ ــتــــعــــويــــضــــات الــــقــــانــــونــــيــــة مـــــع نــــظــــرة واســـــعـــــة الـ والــ
المسؤولية واتجاهات المحاكم العراقية بشأ�ها، الطبعة 

األولى، مكتبة صباح، بغداد،٢٠١١.
٤٣ـ أنظر ع�ي كريم سعيد، عراق ٨ شباط ١٩٦٣ من حوار 
المفاهيم الى حوار الدم، مراجعات في ذاكرة طالب شبيب، 
ــ�ـــ�وت، ١٩٩٩، ص  ــــى، دار الــكــنــوز األدبـــيـــة، بـ الــطــبــعــة األولــ

.٢٦٥- ٢٦٦
٤٤ـ أنظر بخصوص الفساد فــي عــراق مابعد الــعــام ٢٠٠٣، 
محمد محمد ال�يدري، أحداث العراق، معا�شة عن قرب 
أيــــار ٢٠٠٤، ـكــانـــون األول ٢٠٠٥، الـــ�ـــزء الـــثـــانـــي، الطبعة 
األولــى، دار نور الشروق للطباعة وال�شر، العراق، بغداد، 
٢٠٠٧، ص٢٤٧-٢٦٠. التقرير الس��اتي�ي العرا�ي ٢٠٠٨، 
مركز حمورا�ي للبحوث والدراسات الس��اتيجية، ص٢١٥-

.٢٣١
: �ش�ل 

ً
٤٥ـ نــصــت الــــمــــادة ١٤٢ مـــن الـــدســـتـــور عـــ�ـــى: (أوال

مــجــلــس الــــنــــواب فـــي بـــدايـــة عــمــلــھ لــ�ــنــة مـــن أعـــضـــائـــھ تــ�ــون 
ممثلة للم�ونات الرئيسة في المجتمع العرا�ي، مهمتها تقديم 
تقرير الى مجلس النواب، خالل مدة ال تتجاوز أر�عة أشهر، 
يتضمن توصية بالتعديالت الضرورية التي يمكن اجراؤها 

ع�ى الدستور، وتحل ال��نة بعد البت في مق��حا�ها.
: تــعــرض الــتــعــديــالت المق��حة مــن قــبــل ال��نة دفعة 

ً
ثــانــيــا

ــــدة عــ�ــى مــجــلــس الـــنـــواب لــلــتــصــويــت عــلــيــهــا، وتــعــد مــقــرة  واحـ
بموافقة األغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس.

 
ً
: تطرح الــمــواد المعدلة مــن قبل مجلس الــنــواب وفقا

ً
ثــالــثــا

ــــادة عـــ�ـــى الــشــعــب  ــــمـ ) مــــن هـــــذه الـ
ً
ــا ــيــ ــانــ ــي الـــبـــنـــد (ثــ لـــمـــا ورد فــ

لالستفتاء عليها خــالل مــدة التــزيــد ع�ى الشهرين مــن تأريخ 
إقرار التعديل في ثالث محافظات أو أك��.

 بموافقة 
ً
: ي�ون االستفتاء ع�ى المواد المعدلة نا��ا

ً
رابعا

أغلبية المصوت�ن وإذا لــم يرفضھ ثلثا المصوت�ن فــي ثالث 
محافظات أو أك��.

: �ستث�� مــا ورد فــي هـــذه الــمــادة مــن أحــ�ــام الــمــادة 
ً
خــامــســا

(١٢٦) المتعلقة بــتــعــديــل الــدســتــور، الـــى حــ�ــن االنــتــهــاء من 
البت في التعديالت المنصوص عليها في هذه المادة).

٤٦ـ نصت المادة (١٢٦) من الدستور ع�ى:

: لـــرئـــيـــس الـــ�ـــمـــهـــوريـــة ومـــجـــلـــس الــــــــــوزراء مــجــتــمــعــ�ــن، 
ً
(أوال

ــــ�اح تــعــديــل  ــنــــواب، إقــــ� أو خــمــس (١/٥) أعـــضـــاء مــجــلــس الــ
الدستور.

: ال يــجــوز تعديل الــمــبــادئ األســاســيــة الــــواردة فــي الباب 
ً
ثــانــيــا

األول، والـــ�ـــقـــوق والـــ�ـــريـــات الـــــــواردة فـــي الـــبـــاب الــثــانــي من 
الدستور، إال بعد دورت�ن انتخابيت�ن متعاقبت�ن، و�ناًء ع�ى 
موافقة ثل�ي أعضاء مجلس النواب عليھ، وموافقة الشعب 
بــاالســتــفــتــاء الــــعــــام، ومـــصـــادقـــة رئـــيـــس الـــ�ـــمـــهـــوريـــة، خــالل 

سبعة أيام.
: ال يجوز تعديل المواد األخرى غ�� المنصوص عليها في 

ً
ثالثا

) من هــذه الــمــادة، إال بعد موافقة ثل�ي أعضاء 
ً
البند (ثانيا

مجلس النواب عليھ، وموافقة الشعب باالستفتاء العام، 
ومصادقة رئيس ال�مهورية، خالل سبعة أيام.

: ال يــجــوز إجــــراء أي تــعــديــل عــ�ــى مــــواد الــدســتــور، من 
ً
ــا رابـــعـ

شأنھ أن ي�تقص من صالحيات األقاليم التي ال ت�ون داخلة 
ضــمــن االخــتــصــاصــات الــ�ــصــريــة للسلطات االتــحــاديــة، إال 
بموافقة السلطة التشر�عية في االقليم المع�ي، وموافقة 

أغلبية س�انھ باستفتاء عام.
 عــلــيــھ مـــن قــبــل رئــيــس 

ً
ــا : أ- �ــعــد الــتــعــديــل مـــصـــادقـ

ً
ــا خـــامـــسـ

الــ�ــمــهــوريــة بــعــد انــتــهــاء الـــمـــدة الــمــنــصــوص عــلــيــهــا فـــي الــبــنــد 
) من هذه المادة، في حالة عدم تصديقھ.

ً
) و (ثالثا

ً
(ثانيا

ــــي الـــ�ـــريـــدة  ــــأريـــــخ نــــشــــره فـ ، مـــــن تـ
ً
ــتـــعـــديـــل نــــــافــــــذا ب- �ـــعـــد الـ

الرسمية).
٤٧ـ أنـــظـــر حـــــول الـــ�ـــق فــــي الـــتـــنـــمـــيـــة، صـــفـــاء الــــديــــن مــحــمــد 
عبدالكريم الصافي، حــق االنــســان فــي التنمية االقتصادية 
، الطبعة األولى، م�شورات ال�ل�ي ال�قوقية، 

ً
وحمايتھ دوليا

ب��وت، لبنان، ٢٠٠٥.
٤٨ـ أنـــظـــر مــقــالــة جـــاســـم الــ�ــلــفــي، مــقــ�ــ�ح قـــانـــون الـــتـــوازن، 
تجسيد للطائفية، ��يفة البينة، العدد ٥١٢ الصادرة في 

٢ تشرين األول ٢٠٠٧.
إن وجهة النظر أعاله ت�� إذا كان مشروع القانون المذكور 

�ستهدف تكر�س ش�ل من أش�ال الطائفية أو المناطقية.
٤٩ـ ماي�ل جونستون، المصدر السابق، ص٥٤-٥٥.

يــراد بالب��وقراطية أو الدواوي�ية مفهوم �ستخدم في علم 
االجتماع والعلوم السياسية و�ع�ي قــوة المكتب أو سلطة 
المكتب، ويرتبط المصط�� الــمــذكــور بــدولــة �ــشــرف عليها 
ويوجهها ويديرها طبقة من كبار الموظف�ن ال�ريص�ن ع�ى 
إستمرار و�قاء نظام حكم مع�ن يل�ي مصال�هم ال�خصية 
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يتم�� بقواعد سلوك معينة ونمط مع�ن من التداب�� تتصف 
فـــي الــغــالــب بــالــتــقــيــد الــ�ــرفــي بــالــقــانــون والــتــمــســك الــشــكــ�ــي 
بظواهر التشر�عات وي�تج عن الب��وقراطية الروت�ن حيث 
تــ�ــتــ�ــي روح الـــمـــبـــادرة واإلبـــــــداع وتـــتـــال��ـــ� فــاعــلــيــة االجــتــهــاد 

المنتجة.
٥٠ـ أنطوان مسرة، المصدر السابق، ص٣٢.

ــ�ـــ�ام الــســلــطــات  ٥١ـ يــــراد بــفــكــرة االمــــن الــقــانــونــي ضـــــرورة الـ
العامة بتحقيق قدر من الثبات ال�س�ي للعالقات القانونية 
وحـــد أدنـــى مــن االســتــقــرار لــلــمــراكــز الــقــانــونــيــة �ــهــدف إشــاعــة 
األمن والطمأنينة ب�ن أطراف العالقات القانونية المختلفة 
مـــن أ�ـــخـــاص قــانــونــيــة عــامــة وخـــاصـــة بــحــيــث تــتــمــكــن هــذه 
اال�خاص من التصرف باطمئنان ع�ى هدى من القواعد 
واألنــظــمــة القانونية القائمة وقــت قيامها باعمالها وترتيب 
ــــوء مـــ�ـــهـــا دون الـــتـــعـــرض لـــمـــفـــاجـــئـــات أو  ــهــــا عـــ�ـــى ضــ أوضــــاعــ
تــصــرفــات مباغتة صــــادرة عــن الــســلــطــات الــعــامــة يــ�ــون من 
شأ�ها زعزعة هذه الطمأنينة، أو العصف �هذا االستقرار، 
وتــشــتــمــل فــكــرة األمــــن الــقــانــونــي عــ�ــى عــنــاصــر عــديــدة أهمها 
وضــــوح قـــواعـــد الــقــانــون وضـــمـــان وصــولــهــا فـــي ُ�ــســر الـــى علم 
الــمــخــاطــبــ�ــن بــاحــ�ــامــهــا، والـــثـــبـــات الــ�ــســ�ــي لـــهـــذه الـــقـــواعـــد، 

وإستقرار المراكز القانونية لألفراد.
أنظر بخصوص هذه الفكرة �سري محمد العصار، ال�ماية 
الــدســتــوريــة ل��ق فــي األمـــن الــقــانــونــي، بحث م�شور ضمن 
إعــــمــــال مـــؤتـــمـــر الـــقـــانـــون وتـــحـــديـــات الــمــســتــقــبــل فــــي الــعــالــم 
الـــعـــر�ـــي، جــامــعــة الـــ�ـــويـــت، كــلــيــة الــ�ــقــوق ومـــركـــز الــبــحــوث 

العر�ية، ال�زء األول، ٢٥-٢٧ اكتو�ر ١٩٩٩، ص٧٣-٧٦.
٥٢ـ يمكن معال�ة ال�وانب الناشئة عن هذا الواقع إذا ما 
تم تب�ي نوع من أش�ال الموائمة ب�ن النصوص الدستورية 
الواردة في دستور عام ٢٠٠٥ واألح�ام القانونية المنصوص 

عليها في القوان�ن الصادرة قبل نفاذ دستور عام ٢٠٠٥.
أنـــظـــر حــــول مـــا يــقــ�ــ�ب مـــن هــــذه الـــفـــكـــرة، حـــيـــدر أدهـــــم عبد 
الهادي، قــراءات في الرقابة ع�ى دستورية تفس�� القوان�ن، 
مجلة التشر�ع والقضاء، العدد الرابع (تشرين أول، تشرين 

الثاني، كانونألول) ٢٠٠٩، ص١٤٢-١٤٧.
٥٣ـ نشر هذا القانون في الوقا�ع العراقية بالعدد ٤١٤١ في 

.٢٠١٠/١/١١
٥٤ـ صدر الكتاب الخاص بالطلبة المرقنة قيودهم بس�ب 
الـــغـــش عـــن وزارة الــتــعــلــيــم الــعــالــي والــبــحــث الــعــلــمــي/ دائــــرة 
الدراسات والتخطيط والمتابعة ذي العدد ت م ٣٠٨٨/٥

فـــي ٢٠١٠/٤/١٤ ثـــم عــلــق الــعــمــل بـــھ بــمــوجــب كـــتـــاب ذات 
الدائرة ذي العدد تم٣٥٣٦/٣ في ٢٠١٠/٥/٣.

٥٥ـ نصت المادة ٤ من النظام الداخ�ي لرئاسة ال�مهورية 
رقـــــم ١ لــســنــة ٢٠٠٥ عـــ�ـــى: (لـــرئـــيـــس الـــ�ـــمـــهـــوريـــة عـــــدد مــن 
الــنــواب ال يزيد عددهم ع�ى ٣ ثالثة نــواب يمارس كل م�هم 

المهام والواجبات التي يحددها رئيس ال�مهورية).
ــتــــولــــى ادارة مـــكـــتـــب رئـــيـــس  ــ�ــــى: (يــ أمــــــا الـــــمـــــادة ٩ فـــنـــصـــت عــ
ال�مهورية موظف بدرجة وزير حاصل ع�ى شهادة جامعية 
ــتـــصـــاص فـــي مــجــال  ــــل ومــــن ذوي الـــخـــ�ـــ�ة واالخـ ــيـــة فـــي األقـ أولـ
عملھ).أنظر أيضا المواد (٥، ١١، ١٢). نشر النظام الداخ�ي 
الــمــشــار الــيــھ فــي أعــــاله ب��يفة الــوقــا�ــع الــعــراقــيــة بــالــعــدد 

٤٣٦٠ الصادرة بتأريخ ١٣ نيسان من العام ٢٠١٥.
٥٦ـ أعيد العمل بعقو�ة االعدام بموجب األمر رقم (٣) لسنة 
٢٠٠٤ الــصــادر بموجب أح�ام الفقرت�ن (أ، ج) من المادة 
الـــســـادســـة والـــعـــشـــريـــن مـــن قـــانـــون إدارة الــــدولــــة الــعــراقــيــة 
لــلــمــرحــلــة االنـــتـــقـــالـــيـــة، وأحــــ�ــــام الــقــســم الـــثـــانـــي مـــن م��قھ 
والــمــ�ــشــور فــي الــوقــا�ــع الــعــراقــيــة، الــعــدد ٣٩٨٧ الـــصـــادر في 

أيلول ٢٠٠٤.
 بخصوص عقو�ة االعدام، الوثيقة الصادرة عن 

ً
أنظر أيضا

المجلس االقــتــصــادي واالجتما�ي، منع ال�ريمة والعدالة 
ال�نائية / عــقــو�ــة االعــــدام وتنفيذ الــضــمــانــات الــتــي تكفل 
حــمــايــة حـــقـــوق الـــذيـــن يـــواجـــهـــون عــقــو�ــة االعـــــــدام، الـــــدورة 
الموضوعية لعام ٢٠٠٠/ ٥ تموز- آب ٢٠٠٠/ تقرير األم�ن 

العام.
٥٧ـ مشار اليھ في أحمد كمال أبو المجد، التأريخ الدستوري 
لــلــواليــات الــمــتــحــدة االمــريــكــيــة، مــجــلــة الــقــانــون واالقــتــصــاد 
للبحث في الشؤون القانونية واالقتصادية، مطابع جامعة 

القاهرة، العدد الرابع، ١٩٦١، ص٦٦٨.
٥٨ـ كمال مظهر أحمد، صفحات من تأريخ العراق المعاصر، 

الطبعة األولى، مكتبة البدلي��ي، بغداد، ١٩٨٧، ص٢٨.
٥٩ـ قــامــت جمعية الــقــضــاء الــعــرا�ــي بــاصــدار متم�� إشتمل 
ــــرارات الــمــحــكــمــة االتــحــاديــة الــعــلــيــا لــألعــوام  عــ�ــى أحــ�ــام وقــ

.٢٠٠٥، ٢٠٠٦، ٢٠٠٧
 فــــي أحــــ�ــــام وقـــــــــرارات الــمــحــكــمــة 

ً
٦٠ـ أنـــظـــر الــــقــــرار مـــ�ـــشـــورا

االتحادية العليا لالعوام ٢٠٠٥، ٢٠٠٦، ٢٠٠٧، المصدر 
السابق، ص١٢٧.

 الــصــفــحــات ٢٨-٣٠ حــيــث تــقــرأ الـــقـــرار رقـــم ٤/
ً
راجــــع أيـــضـــا

إتــــحــــاديــــة/٢٠٠٧ الــــصــــادر فـــي ٢٠٠٧/٧/٢ الـــــذي نـــص ع�ى 
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 من المادة (١١) من قانون 
ً
(عدم دستورية نص الفقرة رابعا

إنضباط موظفي الدولة والقطاع االش��اكي رقم ١٤ لسنة 
١٩٩١ التي إست�نت عقو�تي لفت النظر واالنذار من الطعن 
لمخالفتها أح�ام المادة ١٠٠ من دستور جمهورية العراق 
لعام ٢٠٠٥ التي حظرت النص في القوان�ن ع�ى تحص�ن أي 

عمل أو قرار إداري من الطعن).
 
ً
٦١ـ نــشــرت بعض وســائــل اإلعـــالم إن الص�ن أغلقت عــددا
 من المواقع اإلباحية وأعلنت أ�ها لن تتهاون في محاباة 

ً
كب��ا

الفساد بأش�الھ المتعددة.
من جانب آخر إستيقظت بعض ال�هات الرسمية العراقية 
بــعــد طــــول ســـبـــات وأصـــــــدرت الــــقــــرار رقــــم ٥٤ لــســنــة ٢٠١٥
والـــمـــ�ـــشـــور فـــي �ــ�ــيــفــة الـــوقـــا�ـــع الـــعـــراقـــيـــة بـــالـــعـــدد ٤٣٩٣
الــصــادرة بتأريخ ٢٠١٦/١/٤ ونــصــھ اآلتـــي: (الـــزام ال��ومة 
االتحادية إصدار التعليمات الملزمة الى الهيئات ال��ومية 
وغــ�ــ� الــ�ــ�ــومــيــة بتنظيم عــمــل شــبــ�ــات األنــ�ــ�نــيــت وإلــزامــهــا 

 ع�ى المص��ة العامة).
ً
ب��ب المواقع االباحية حفاظا

ــعــــراق  ــــي الــ ــانــــب آخــــــر �ـــشـــ�ـــ� تـــقـــريـــر االتـــــجـــــار بـــالـــ�ـــشـــر فـ مـــــن جــ
ــلـــســـفـــارة االمــــريــــكــــيــــة فــي  ــ�ـــى الــــمــــوقــــع الــــرســــمــــي لـ ــ�ـــشـــور عـ الـــمـ
بــغــداد الـــى إن: (الـــعـــراق هــو بــلــد الــمــصــدر والــمــقــصــد لل�ساء 
واالطفال المعرض�ن لالتجار بال��س، وكذلك البلد الذي 
يتعرض فيھ الــرجــال والــ�ــســاء واألطــفــال للعمالة القسرية. 
ــيـــة في  وقــــد زاد تــصــاعــد حــــدة الــــصــــراع مـــع الــــدولــــة االســـالمـ
الــعــراق والــشــام «داعــــش» فــي عـــام ٢٠١٤ بش�ل خط�� من 
تــعــرض الــســ�ــان لــالتــجــار، و�ــخــاصــة الــ�ــســاء واألطــــفــــال....... 
وتستغل ال�ساء والفتيات من العراق وسوريا، بما في ذلك 
، فــي االتــجــار بال��س مــن قبل 

ً
الالجئ�ن والم��رين داخــلــيــا

مختلف األفــــراد، بمن فيهم مــســؤول األمـــن وإنــفــاذ القانون 
والعصابات االجرامية، وسائقي سيارات األجرة، وأفراد أسر 

ال��ايا......).
٦٢ـ أنــظــر عــ�ــى ســ�ــيــل الــمــثــال مــقــال كــمــال الــبــصــري، قـــراءة 
فـــي مـــســـودة قـــانـــون االســتــثــمــار الــمــقــ�ــ�ح، �ــ�ــيــفــة الــصــبــاح 

العراقية الصادرة بتاريخ ٢٠٠٦/٧/٢٩.
٦٣ـ يطرح البعض تمديد فكرة الدراسة في كليات ال�قوق 
إلـــى خــمــس ســنــوات مــع إصـــالح الــمــنــا�ــ� لــتــضــاف إلــيــهــا عــدة 
مقررات جديدة م�ها علم االجتماع القانوني، في ح�ن يطرح 
آخرون فكرة ضرورة التمي�� في القبول ب�ن من يملك شهادة 
ــيـــة فـــي الـــعـــلـــوم اإلنــســانــيــة (االجـــتـــمـــاع، الـــتـــاريـــخ،  جــامــعــة أولـ
علم النفس، االقتصاد، اإلدارة، السياسة) و��ن من يريد 

الــ�ــصــول عــ�ــى شـــهـــادة جــامــعــيــة أولـــيـــة فـــي الــقــانــون دون أن 
ت�ون لھ شهادة جامعية سابقة في االختصاصات المذكورة. 
وال�قيقة ان هــذه التوجهات أو األراء تساهم عند إعمالها 
بــتــحــقــيــق تــحــســن فـــي الــمــســتــوى الــعــلــمــي بـــل أنــــھ يــمــكــن ع�ى 
أقل تقدير و�هدف معال�ة تدني المستوى العلمي لخري�ي 
أقــســام الــقــانــون فــي الــ�ــامــعــات والــ�ــلــيــات األهــلــيــة الــخــاصــة 
تمديد الف��ة الزمنية الالزمة ل��صول ع�ى الب�لوريوس في 

القانون الى خمس سنوات بدال من أر�ع.
٦٤ـ مـــشـــار لـــهـــذه الـــ�ـــالـــة فـــي فــــالح إســمــاعــيــل حـــاجـــم، مــبــدأ 

التدخل الفيدرالي، مقالة م�شورة ع�ى شبكة االن��نيت.
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ملخص
الحمد لله رب العالمين والصالة والسالم على سيد المرسلين 

نبينا محمد وعلى آله الطاهرين
 ،

ً
وبعد...فإن التعامل مع القضايا اللغوية لم يعد عشوائيا

بل من خالل دراسة واقعها، والتنبؤ بمستقبلها والتخطيط 
 التخطيط والسياسة 

َ
له. أما في بلداننا العربية اليوم فلم يرق

اللغوية الى المستوى المطلوب. وال سيما في العراق موضوع 
البحث. اذ يعاني العراق منذ سنة 2003 من تحديات كبيرة 

ومشكالت عسيرة في مجاالت عديدة منها:
السياسية واالقتصادية واالدارية والتعليمية واالجتماعية 

واالعالمية واألمنية والصناعية والزراعية... وغيرها.
أما السياسات اللغوية والتخطيط اللغوي فقد اتسمت 

بالضعف.

السياسات اللغوية في العالم العربي

- العراق أنموذجاً -
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أ.د.حسن منديل حسن العكيلي

ومن مظاهر هذا الضعف:
تــعــطــيــل الــمــجــمــع الــعــلــمــي الـــعـــرا�ـــي الــــذي كــــان يــتــولــى الــعــنــايــة 
بــالــلــغــة الـــعـــر�ـــيـــة ورســــــم الـــســـيـــاســـة الـــلـــغـــويـــة فــــي الــــعــــراق بــل 
اخضاعھ للمحاصصة. أما بيت ال�كمة و�ي أع�ى مؤسسة 
علمية الــيــوم فــي الـــعـــراق الرتــبــاطــهــا بــرئــاســة الــــــوزراء، فتع�� 

بشت� العلوم االنسانية اال علوم اللغة العر�ية.
الــتــهــاون بتطبيق قــانــون ســالمــة اللغة العر�ية لسنة ١٩٧٣
الـــــذي �ــعــد أقـــــوى قـــوانـــ�ـــن الــمــحــافــظــة عــ�ــى لــغــة الـــضـــاد.أمـــا 
قــانــون اللغات الــعــرا�ــي لسنة ٢٠١٤ فلم يــقــّر اللغة العر�ية 
اللغة الرسمية لــلــدولــة وانــمــا مش��كة مــع اللغة الــكــرديــة في 
جميع مناطق العراق فضال عن إقليم كردستان، الذي باتت 

اللغة العر�ية فيھ مهددة باالنقراض.
وتــــ�ــــاد تــنــحــســر الـــلـــغـــة الـــعـــر�ـــيـــة تـــدر�ـــســـا ودراســــــــة عـــ�ـــى وفـــق 
منا�� قديمة فــي أقــســام اللغة العر�ية فــي الــ�ــامــعــات، و�ي 
أقــســام معزولة عــن المجتمع ومــؤســســات الــدولــة الثقافية 

واالعالمية وكذلك السياسية.
فضال عن أن الغالبية العظم� من تدر�س�ي اللغة العر�ية 
ليسوا مبدع�ن. وهــؤالء ال دور لهم وا�ــ� وليس لهم فرص 
لبلوغ مواقع اتخاذ القرار ووضع السياسات اللغوية الرصينة 

والتخطيط اللغوي القويم.
أمــا االعــالم فع�ى الرغم من ��لتھ الكب��ة في العراق وك��ة 
الـــمـــؤســـســـات الــثــقــافــيــة والــعــلــمــيــة والــمــنــظــمــات الــ�ــ�ــومــيــة 
وغــ�ــ� الــ�ــ�ــومــيــة اال انـــھ لـــم تــعــن بــالــلــغــة الــعــر�ــيــة ولـــم تـــدرك 

أهمية رسم السياسات والتخطيط المستقب�ي لها، ناهيك 
عـــن الــمــتــصــديــن لــلــمــســؤولــيــة فـــي الــــعــــراق وأ�ــــ�ــــاب الـــقـــرار 
بالسياسات اللغوية والتخطيط بــل باللغة العر�ية نفسها 

و�أهميتها في الت�وين الثقافي والعلمي واالجتما�ي للبلد..
مقدمة:

إّن اللغة ليست مجرد وسيلة للتخاطب والتواصل فحسب، 
بـــل وعــــاء تــحــمــل مـــــوروث األمــــة الــثــقــافــي والــعــلــمــي والــتــأريــ�ــي. 
وتقيم روابط االتصال واالن��ام ب�ن أبناء األمة الواحدة. 

ف�ي انتماء وهوية.
وللعر�ية خصائص ومــزايــا، يضيق بنا المقام عن ذكرها في 
هـــذه الــ�ــ�ــالــة. قـــال اإلمــــام الــشــافــ�ــي: «لـــســـاُن الـــعـــرِب أوســع 
ــا، وال يحيط بــجــمــيــِع علمھ 

ً
األلــســنــة مــذهــًبــا، وأكــ�ــ�هــا ألــفــاظ

إنساٌن غ�� ن�ي.». وقد تفردت اللغة العر�ية بالنظام�ن: نظام 
اإلعــــراب. والــنــظــام االشــتــقــا�ــي وهــمــا مــا ال يمكن أن يضعهما 
الــعــقــل الـــ�ـــشـــري بــالــمــواضــعــة أو االصــــطــــالح. كــمــا نــشــهــد في 

نظريات نشأة اللغة.
ومــن خصائص العر�ية: أ�ها صال�ة ل�ّلِ عصر وقــد ظهرت 
شــابــة مــكــتــمــلــة دون أن تــمــّر بــمــرحــلــة طــفــولــة وعـــاشـــت ألــف 
وخمسمائة سنة حية متحركة، وهــذا ا�ــ�ــاز بــذاتــھ. خالف 
ــالــــھ امـــــــرؤ الـــقـــيـــس،  ــمـــا قــ ــــديـــــث،. فـ ــــ�ـ ــغـــة الـ ــلـ ــلـــم الـ ــ�ــــن عـ قــــوانــ
والنابغة، وعن��ة نفهمھ اليوم اال ما نــدر. واللغات األور�ية 
تتغ�� معاجمها كل قرن تغي��ا أساسيا في مفردا�ها وقواعدها. 
ــة  فــصــار َمــــن يــــدرس اإلنــجــلــ�ــ�يــة الــ�ــديــثــة ال يــفــَهــم اإلنــجــلــ�ــ�يَّ
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ــة إلــــى تــرجــمــة روايــــات  الــوســيــطــة، فــاحــتــاج داِرس اإلنــجــلــ�ــ�يَّ
شكسب�� لَيفَهمها. وال��كي يجهل لغة أجداده العثمانية...

قــــال الــمــســتــشــرق آرنـــســـت ريـــنـــان فـــي كـــتـــابـــھ: «تــــاريــــخ الــلــغــات 
السامية»: إن اللغة العر�ية بدأت فجأة ع�ى غاية الكمال، 
وهذا أغرب ما وقع في تاريخ ال�شر وصعب تفس��ه. لم يدخل 
عليها إلى يومنا هذا أي تعديل أو تغي�� مهّم، فليس لها طفولة 
وال شــيــخــوخــة، إذ ظــهــرت ألول مـــرة تــامــة مستحكمة. وقــال 
مرجليوث:» أما اللغة العر�ية فابتداؤها أقدم من كل تاريخ 
«.وقــــال (جـــول فــ�ــ�ن) ان اللغة العر�ية لغة المستقبل.(١) 

هذه شهادات بعض علماء اللغة الغر�ي�ن.
ومن مزايا اللغة العر�ية ا�ها ال تحتاج الى مزيد من العناء في 
رســم الــســيــاســات اللغوية كسائر الــلــغــات لدعمها او نشرها 
ف�ي قوية السباب خارجية وليس في ذا�ها كاللغة العر�ية. وال 
سيما ان واقع العالم الغر�ي وأهدافھ من وضع السياسات 
ــنــــأى عـــــن الـــــواقـــــع الــــعــــر�ــــي، وان طـــبـــعـــيـــة لــغــا�ــهــم  ــغـــويـــة تــ ــلـ الـ
والسيما اللغة اإلنجل��ية تختلف جوهريا عن لغتنا العر�ية 
ل�خصوصية الــتــي تنماز �ــهــا، ولــذلــك ليس مــن وكــدنــا تطبيق 
السياسات اللغوية الوافدة ع�ى اللغة العر�ية ل�خصوصية 
التي يمتاز �ها الــواقــع العر�ي واللغة العر�ية أيــضــا، ويمكننا 
أخذ ما ينفع لغتنا من خالل تجر�ة التخطيط اللغوي للغات 
العالمية التي �هيمن ع�ى االقــتــصــاد العالمي وســوق العمل 
وال�ياة االجتماعية والثقافة كاالنجل��ية أو الفرنسية. كما 
ـكــانـــت لــغــتــنــا الــعــر�ــيــة عــنــدمــا اجـــتـــاحـــت الــعــلــم الـــقـــديـــم بعد 
اإلسالم، من غ�� أن يبذل العرب جهودا كب��ة أو أمواال طائلة 
أو أن يرسموا الخطط والسياسات ل�شرها، انما انتشرت 
ال��اب الشعوب �ها، والرتباطها بــاالســالم والــقــرآن الكريم 
فأقبلت الشعوب عليها بشغف. فــحــري بنا أن نع�� �ها واال 
نــســ�ــى فـــي ســيــاســاتــنــا الــلــغــويــة لــ�ــ�ــفــاظ عــلــيــهــا فــقــط الطــمــاع 
استعمارية أو اقــتــصــاديــة او عنصرية أو قــومــيــة. مثل سائر 
اللغات فاللغة العر�ية محفوظة وقد اث�ت التأريخ والنكبات 
الــتــي واجــهــتــهــا بصالبتها و�ــقــا�ــهــا، وثــمــة قــضــايــا مهمة مــ�ــهــا: أن 
نــخــطــط كــيــف نـــعـــرف الـــعـــالـــم بـــاســـرارهـــا و�ـــا�ـــ�ـــازهـــا ونــقــنــع 
العالم بالسبل العلمية بصالحيتها لتدوين المعارف والعلوم 
�ها ل�فظ ال�ضارة العالمية، أل�ها لغة ثابتة ال تتغ�� وأل�ها 

لغة المستقبل. خالف اللغات.
ــالـــم اإلســـــالمـــــي ان يــجــعــل الـــلـــغـــة الـــعـــر�ـــيـــة الــلــغــة  ــعـ ونـــقـــنـــع الـ

الرسمية األولى في بلدا�هم كما كانت قبل عصر القوميات.

هــــذا ويـــقـــع الــبــحــث فـــي مــبــحــثــ�ــن تــســبــقــهــمــا تــوطــئــة وتــخــتــمــهــا 
خاتمة وتوصيات. تناولت في التوطئة التعريف بالتخطيط 
والـــســـيـــاســـة الــلــغــويــة وأهــمــيــتــمــهــا. أمــــا الــمــبــحــث األول فقد 
تــنــاولــت بــايــجــاز الــســيــاســات الــلــغــويــة فــي الــعــالــم الــعــر�ــيــة. وفــي 
ــانـــي واقــــــع الــتــخــطــيــط والـــســـيـــاســـة الـــلـــغـــويـــة فــي  ــثـ الــمــبــحــث الـ
الـــعـــراق. وفـــي الــخــاتــمــة أوجــــزت أهـــم مــرامــي الــبــحــث ونتائجھ 
فضال عــن التوصيات. وال�مد للھ رب العالم�ن هــو حس�ي 

ونعم الوكيل.
توطئة:

التخطيط والسياسات اللغوية:
الـــتـــخـــطـــيـــط: لـــفـــظـــة مــــحــــدثــــة، تـــعـــ�ـــي وضــــــع خـــطـــة مــــدروســــة 
للنوا�ي االقتصادية والتعليمية واإلنتاجية وغ��ها للدولة.
واألنشطة السياسية واإلداريـــة الهادفة إلــى حل المشكالت 
الــلــغــويــة فــي الــمــجــتــمــع.واتــخــاذ الـــقـــرارات الــتــي تتعلق بتعليم 

اللغة واستعمال واستعمالها.
والــتــخــطــيــط الــلــغــوي، والــســيــاســة الــلــغــويــة مـــن مصط��ات 
الــأللــســ�ــيــة االجــتــمــاعــيــة الــ�ــديــثــة. يقصد �هما إرادة تنظيم 
عالقة ب�ن اللغة وال�ياة االجتماعية كالرغبة في احياء لغة او 
تحييدها أو حّل مش�لة من المشكالت التي تعاني م�ها اللغة 
الرسمية مثل تعدد اللغات في المجتمع. او دعم لغة ل�شرها 
خــارج حــدودهــا ال�غرافية كدعم اللغة الفرنسية فــي لبنان 

والتخطيط لها والعمل ع�ى ابقا�ها(٢).
والتحديد الذي يــحــظــى بالقبول عامة هـــو: إّن التخطيط 
ــــ� فــــي ب�ية  ــ�ـ ــ ــــى التأثـ ــلـــغـــوي كل الـــ�ـــهـــود الواعية الرامية الـ الـ
الــ�ــهــود  فــي وظيفتها،. وتشمل ھذه  التنو�عات اللغوية أو 
إنشاء قواعد اإلمالء، وتحديث ال��امج وتوحيدها، أو توز�ع 
الوظائف بــ�ــن اللغات فـــي الــمــجــتــمــعــات الــمــتــعــددة اللغات 
وإسناد وظائف الى لغات بعينها. والسياسة اللغوية ھي ذلك 

التخطيط الذي تضعھ ال��ومات(٣).
ــهــا التخطيط الــلــغــوي م�ها: 

ّ
والــمــشــكــالت الــتــي �ستهدفها حــل

وضع المقاييس للكتابة ال��يحة واللغة ال�يدة وتحديد 
الــلــغــة العلمية المستعملة ولــغــة التعليم وحـــل المشكالت 
ــــداف رســـم الــخــطــط لــ�ــل مــشــكــال�ــهــا وتــعــدد  لــلــغــة ومـــن األهــ
ل��ات المجتمع وســن قواني�ن وتــشــر�ــعــات للمدى البعيد 
وانـــــشـــــاء الـــمـــؤســـســـات الـــعـــلـــمـــيـــة واالجـــتـــمـــاعـــيـــة واإلعــــالمــــيــــة 

لتحقيق األهداف، وإصدار قرارات المجمع والتعريب(٤).
ــــ�اف الــ�ــ�ــومــة  ــ�ـ ــ ــغـــويـــة، فـــيـــعـــ�ـــي: اعـ ــلـ أمـــــا رســـــم الـــســـيـــاســـة الـ
الوطنية بأهمية لغة مــا؛ ألداء وظائف محددة في المجتمع 
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مثل وسيلة التعليم فــي الـــمـــدارس، واالســتــعــمــال الــرســمــي في 
أجهزة الدولة، أو أداة االتصال بال�ماه��.

وتنفيذ السياسة اللغوية، �ع�ي: خلق نــظــام لــغــوي جديد، 
أو تعديل النظام اللغوي الــمــوجــود، أو اختيار بــدائــل أخــرى 
من لغة مكتو�ة أو محكية. والقرار يؤخذ باستشعار الخطر 
وال�اجة، قد ي�ون من األع�ى او العكس كالتعريب او شعور 

الطلبة بصعو�ة النحو والصرف...
ــيـــاســـة الـــلـــغـــويـــة الـــعـــامـــل  ــلـــغـــويـــوالـــسـ و�ـــشـــمـــل الـــتـــخـــطـــيـــط الـ
االقـــتـــصـــادي واالجـــتـــمـــا�ـــي فــــان تــعــلــم الناس بــعــض اللغات 
ــائـــــف الـــ�ـــ�ـــومـــيـــة  ــ ــــوظـ ــلـــيـــم والــــعــــمــــل فـــــي الـ يـــضـــمـــن لــــهــــم الـــتـــعـ
والـــمـــنـــاصـــب والعيش الـــكـــريـــم فـــي الـــعـــالـــم الـــ�ـــديـــث. كــالــلــغــة 
اإلنــ�ــلــ�ــ�يــة والـــفـــرنـــســـيـــة. ويـــر�ـــط بــعــض الــعــلــمــاء بــ�ــن تــرويــج 
الــمــســتــحــدثــات الـــ�ـــضـــاريـــة الــمــتــصــلــة بــ�ــل شـــــؤون الــ�ــيــاة، 
وتـــرويـــج الــمــصــطــ�ــ�ــات الـــدالـــة عــلــيــهــا، ومـــن الــمــمــكــن تطبيق 
ــــة التخطيط  ــــة تـــرويـــج الــمــســتــحــدثــات عــ�ــى دراسـ طـــرق دراسـ
الـــلـــغـــوي، فــالــمــقــصــود بــ�ــ�ويــج الــمــصــطــ�ــ� الـــلـــغـــوي: الــ�ــهــود 
المبذولة من أجــل إقناع واستمالة المستهدف�ن، إلــى تب�يھ 
واستعمالھ.كما ير�طون ب�ن التخطيط اللغوي، ومجموعة 
من خطط تسويق البضا�ع من أجل تغي�� سلوك األفراد، إذ 
ينظر إلى عملية اكتساب اللغة ع�ى أ�ها منتج يمكن ت��يع 
المستهلك�ن ع�ى شرا�ها(٥).وهذا ما تناولھ: (كتاب السياسة 
اللغوية خلفيا�ها ومقاصدها) وأو�� أهمية اللغة اإلنجل��ية 
فــــي تـــطـــور حـــيـــاة الــــفــــرد وإتــــاحــــة الــــفــــرص والـــوظـــيـــفـــة والـــر�ـــي 
بالمجتمع والــتــعــلــم...وضــرب مــثــاال: اإلنجل��ية ب�ن مرحلت�ن 
في ايران والص�ن ف�انت رائجة في عهد الشاه النفتاح االخ�� 
ع�ى أمري�ا وللعالقات العسكرية واالقتصادية ب�ن البلدين، 
امــــا بــعــد عــصــرهــفــقــد انــحــســرت الــلــغــة اإلنــ�ــلــ�ــ�يــة فـــي ايـــــران. 
وامـــا فــي الص�ن فــحــدث العكس كــانــت تــعــّد اللغة اإلنجل��ية 
ــــداء و�ـــعـــد تـــوســـع االســتــثــمــار الـــخـــار�ـــي راجـــــت وزاد  ــ لــغــة األعـ

متعلميها(٦)..
والـــــذي أراه أن الــســيــاســة الــلــغــويــة لــلــغــة اإلنــجــلــ�ــ�يــة خاطئة 
بــســ�ــب الــتــشــدد فـــي عـــدم إعـــطـــاء فــرصــة للتعليم والــوظــيــفــة 
واالشـــ�ـــ�اك بــالــمــؤتــمــرات اال مــن خــالل اتقاناإلنجل��ية،ذلك 
انھ يفقدهم الكث�� من العلماء والمبدع�ن الذين ال يتقنون 
اإلنجل��ية لكن التعصب للغا�هم والفهم الخاطئ واالهداف 
االستعمارية يجعلهم يرتكبون هــذا الخطأ ال�سيم. فضال 
عـــن ان إعـــطـــاء الــفــرصــة لـــهـــؤالء وال ســيــمــا فـــي ضــــوء انــتــشــار 
وسائل ال��جمة السر�عة، وهــم يخسرون وسيلة مهمة من 

وسائل نشر اللغة ب�ن المتم��ين الذين ال يحسنون لغا�هم 
ألن هؤالء سيسعون الى تحس�ن لغتهم األجن�ية و�سعون الى 

اتقا�ها من خالل اتاحة فرص علمية واقتصادية لهم.
اللغة والسياسة)٧(:

يــربــط بعض األلسنيين بين التخطيط الــلــغــوي وعلم 
السياسة، فيرون التخطيط اللغوي، أداة الكتساب 

 لصنع القرارات.
ً

السلطة والمحافظة عليها، ومثاال
 مشتقة من َساَس َ�ُسوُس. أي 

ً
والسياسة Politics: لغويا

عال� األمور.
ــــدا بــأنــھ  والــســيــاســة بــالــمــفــهــوم الــشــعــ�ــي عــنــدمــا يــصــفــون أحـ
سيا��ي أي يتصف بالدهاء وحسن التصرف. والقدرة ع�ى 

فرض رغبات �خص ع�ى اآلخرين.
أمــا اصــطــالحــا فللسياسة تــعــاريــف كث��ة م�ها:السياسة فن 
الـــقـــيـــادة والــ�ــكــم وأوجـــــھ الــعــالقــة بــ�ــن الــ�ــاكــم والــمــحــ�ــوم.
و�ي دراســة الدولة ومؤسسا�ها وأجهز�ها والمهام التي تقوم 
�ها وأهــدافــهــا.و�ــي الــ�ــشــاط االجــتــمــا�ــي، الـــذي ينظم ال�ياة 
الــعــامــة، ويــضــمــن األمـــن ويــقــيــم الـــتـــوازن والـــوفـــاق مــن خــالل 

القوة الشرعية والسيادة(٨)..
فالسياسة في اللغة تــدور حــول معاني الرعاية والمص��ة، 
وفــي االصطالح القيام بمسؤولية اإلدارة والرعاية ل��ماعة 

السياسية بما يجلب لها المصال� ويدرأ ع�ها المفاسد.
وحينما تق��ن السياسة باللغة فا�ها تع�ي: المواقف الرسمية 
الــتــي تــتــخــذهــا الــ�ــ�ــومــات تــجــاه اســتــعــمــال الــلــغــة ورعــايــتــهــا، 
سواء كانت هذه المواقف مدعومة بالفعل كإقرار القوان�ن 
أو تــمــويــل الـــ�ـــ�امـــج، أو ـكـانــت مــدعــومــة بــالــخــطــب والــــقــــرارات 

المنمقة ع�ى الورق.
وثــمــة فـــرق كــبــ�ــ� بــ�ــن الــلــغــة الــســيــاســيــة والــســيــاســة الــلــغــويــة، 
ــلــــوب مــن  اذ نــقــصــد بـــالـــلـــغـــة الـــســـيـــاســـيـــة مــــن حـــيـــث إ�ـــهـــا أســ
األســالــيــب الــلــغــويــة والــبــالغــيــة، ولــغــة خــاصــة بنخبة سامية 
ومهنة عالية.. فضال عن األلفاظ والعبارات التي �ستعملها 
ــهـــم الــــســــيــــا��ــــي،  ــا�ـ ــيــــون فـــــي خـــطـ ــاســ ــلــــومــ الــــســــيــــاســــيــــون والــــدبــ
والتصاريح والمناظرات السياسية، ومــا يــزال هــذا الصنف 
من الدراسات جديدا يحبوا، ع�ى الرغم من أهميتھ الكب��ة.
وهناك فرع من فروع علم اللغة ال�ديث �عرف باسم: (علم 
اللغة السيا��ي)، �ع�� بدراسة جوانب الخطاب السيا���، 
والتعرف ع�ى خصائصة اللغوية الت� تدعم هذا الخطاب، 
ــــة أســــلــــوب الـــتـــحـــريـــض واإلثــــــــــــارة. كـــمـــا يــــدرس  ــــدراسـ فــيــهــتــم بـ
وسائل التأث�� ع�ى المستمع من حيث اللغة مثل: التكرار، 
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واستعمالھ الف�� فــى التحريض، وكــيــف تصنع الــشــعــارات؟ 
وكيف نستطيع- عن طريق اللغة- تعمية المسائل وتضليل 
األفــ�ــار؟ وطــرائــق التضليل المختلفة، والــســمــات والمالمح 
األسلو�ية الخاصة ب�ل مجتمع و��ل شريحة داخل المجتمع 

الواحد(٩).
الــدبــلــومــاســيــة والــلــغــة الـــعـــر�ـــيـــة(١٠):ـكــانـــت الــلــغــة الــالتــيــ�ــيــة 
ــت محلها اللغة 

ّ
�ــي لــغــة الــتــخــاطــب بــ�ــن هـــذه الـــــدول، ثــم حــل

ــــ�ـــــرب الـــعـــظـــمـــ� حـــ�ـــن اســتــعــمــلــت  ــام الـ ــيــ الـــفـــرنـــســـيـــة عـــنـــد قــ
اإلنجل��ية مع الفرنسية في تحرير اتفاقية الص�� عام ١٩١٩، 
ر الميثاق اعتبار خمس  حدة قــرَّ مــم المتَّ

ُ
وعند قيام هيئة األ

لــغــات أصلية للهيئة و�ــي اإلنجل��ية والفرنسية والــروســيــة 
واإلسبانية والصينية. وفــي مطلع عــام ١٩٧٤، أضيفت إليها 
ــــدى الـــلـــغـــات الــدبــلــومــاســيــة  الـــلـــغـــة الـــعـــر�ـــيـــة، فــأصــبــحــت احــ

العالمية الست وتحتفي �ها كل سنة...
ولكن هل التخطيط والسياسة اللغوية التي انت��ها العرب 
أدت الــى إضــافــة العر�ية الــى الــلــغــات العالمية المعتمدة في 
االمــم المتحدة، أم العامل االقتصادي للدول العر�ية كان 
الــســ�ــب. يــرى بعض الــدارســ�ــن ��ز لغة السياسة العر�ية 
عن مضاهاة ومجاراة لغة السياسة الغر�ية. كما يلقي باللوم 
ع�ى علماء العر�ية ومعاوني رجــال السياسة إلغفالهم تلك 
المنطقة عظيمة الخطر التي تتعالق فيها اللغة والسياسة في 

مقابل من أتقنوا أدوا�ها وأجادوا توظيفها في الغرب.
المبحث األول:

السياسة اللغوية والتخطيط اللغوي في العالم 
العربي

أخـــفـــق الـــعـــرب فـــي مــرحــلــتــنــا الـــمـــعـــاصـــرة فـــي تــحــقــيــق الـــوحـــدة 
الــوطــنــيــة فـــي الـــمـــجـــال الـــســـيـــا��ـــي واالقــــتــــصــــادي أو الـــوقـــوف 
فـــي الــقــضــايــا الــمــصــ�ــ�يــة، في�ب�ي لــهــم -فـــي األقـــــل- أن يــجــّدوا 
فــي ال�فاظ ع�ى وحـــدة لسا�هم بلغتهم الفصيحة، ذلــك أن 
اللغة أهم مقّوم من مقّومات الدولة ال�ديثة، فهذه البلبلة 
اللسانية في الوطن العر�ي والفو��� في استعمال اللغة - في 
م، ثم وسائل اإلعالم المكتو�ة 

ّ
أخطر أماك�ها: التعليم والتعل

 الــ�ــاّدة مــن علماء 
َ
والمسموعة والــمــرئــيــة- تحّتمان الــوقــفــة

اللغة والمثقف�ن والمؤسسات ع�ى اختالفها أن ت�ون واعية 
ل�خطر المرعب الذي يجتاح وطننا وألسنتنا(١١).

يـــرى عــلــمــاء الــلــســانــيــات أن الــلــغــة وهــويــة المت�لم�ن �ــهــا ��ــ� 
واحد، ولهذا يمكن تأسيس الكيانات االجتماعية والسياسية 
عــ�ــى أســـاس لــغــوي، ومـــن هــنــا تــأتــي خــطــورة الــمــ�ــون اللغوي 

فــي تحقيق أو زعــزعــة االســتــقــرار السيا��ي للمجتمعات. وقد 
ــــدول االســـتـــعـــمـــاريـــة فـــــرض لــغــا�ــهــا عـــ�ـــى الــشــعــوب  ــ حــــاولــــت الـ
ــ�ـــن. مــــن خـــالل  ــيـــا واالمـــريـــكـــيـــتـ الــمــســتــعــمــرة فــــي اســـيـــا وافـــريـــقـ
ســيــاســة وتــخــطــيــط لـــغـــوي �ــســ�ــى الــــى تــغــيــ�ــ� هـــويـــة الــشــعــوب 
الــمــســتــعــمــرة مـــن خـــالل نــشــر لــغــتــهــا وثــقــافــهــا لــغــة، مـــا يضمن 
تبعية شعوب المستعمرات اللغوية والثقافية والتعليمية 
واالقــتــصــاديــة للمستعمر حــتــ� بــعــد رحــيــلــھ كــمــا فــي الــمــغــرب 
الـــعـــر�ـــي. وجــعــلــت الــلــغــة االنــجــلــ�ــ�يــة لــغــة لــلــعــولــمــة الــعــلــمــيــة 
واالقتصادية والثقافية والسياسية والتعليمية. فضال عن 
الدعم المادي والمعنوي الالمحدود لتعليم اللغة االنجل��ية 
في العالم، وك��ة المؤسسات التي تتمظهر بالتعاون التعليمي 
او الــعــســكــري او االقـــتـــصـــادي لــكــ�ــهــا تــســ�ــى الـــى نــشــر ثــقــافــات 
ولغات المستعمر ودعم نشر المدارس وال�امعات االجن�ية 
والمدارس الت�ش��ية في دول الفرانكفونية ودول ال�ومنولث 
وغـــ�ـــ�هـــا مـــن دول الـــعـــالـــم الـــثـــالـــث. يـــذكـــر فــيــشــمــان وآخـــــرون 
١٩٦٨ م إن احـــد تــطــبــيــقــات الــتــخــطــيــط الــلــغــوي هــو تنظيم 
دور اللغة عند بناء الدول بعد تحررها من االستعمار الذي 
طمس الهوية اللغوية والقومية للشعوب المستعمرة تمهيدا 

إلحالل لغة المستعمر بدال من لغات تلك الشعوب(١٢).
وكــان الوطن العر�ي ساحة لتطبق السياسات اللغوية هذه 
وال سيما في دول المغرب العر�ي، لذلك ي�ب�ي ادراكخطورة 
هذه السياسات، أل�ها تستهدف الهوية العر�ية ع�ى المدى 
البعيد ذلك ان الواقع العر�ي اليوم �ش�� إلى مزاحمة اللغات 
األجن�ية للعر�ية، وشيوع ألفاظ أ��مية كث��ة ع�ى ألسنة 
أبــنــا�ــهــا، تستعمل فــي التعليم وفـــي كــثــ�ــ� مــن وســائــل اإلعــــالم.
وأمــا ع�ى المستوى العلمي، فــإن اللغات األجن�ية تستعمل 
فــي مــجــالــي الــتــدر�ــس والــتــألــيــف، ســـواء فــي الــ�ــامــعــة أو قبلها، 
فــلــم يــفــد األســـاتـــذة - فــي غــيــاب التخطيط الــلــغــوي، والــقــرار 
الــســيــا��ــي - مـــن جــهــود وتــوصــيــات الــمــجــامــع الــلــغــويــة، ومــمــا 
أنجزتھ مــؤتــمــرات التعريب، مما أدى إلــى انـــزواء العر�ية، و 

ا�هزام نف��ي لدى كث�� من أبنا�ها.
اللغة هوية وحضارة:

اللغة ُهــُويــة األمـــة، وأعــظــم مقومات وجــودهــا. واألمـــم ال�ية 
غا�ها حفاظا ع�ى أوطا�ها. والعالقة ب�ن م�انة 

ُ
تحافظ ع�ى ل

، فــالــلــغــة مـــ�ـــّون أســــاس من 
ً
ــــدا األمــــة ومــ�ــانــة لــغــتــهــا وثــيــقــة جـ

م�ونات الهوية، يجب ال�فاظ عليها ورعايتها والعناة فيها. 
ــــاءات إلــــى أن مـــا يـــقـــرب مـــن نــصــف الـــلـــغـــات في  ــــصـ تــشــ�ــ� اإلحـ

م174        نيسان ٢٠١٦  هـ -  | رجب ١٤٣٦  احلادية عشرة  السنة   | العدد ٣٦ - ٣٧  |



العالم مهددة بــاالنــقــراض، لذلك ع�ى الــدولــة ادراك أهمية 
التخطيط والسياسة اللغوية ل��فاظ ع�ى لغتنا.

ــهــــويــــة الـــوطـــنـــيـــة،  إن مـــجـــتـــمـــع الـــمـــعـــرفـــة يـــتـــطـــلـــب حـــمـــايـــة الــ
وتـــدعـــيـــم الــلــغــة فـــي أرضــــهــــا، ألن الــلــغــة �ـــي تــجــســيــد �ـــي ل�ل 
مــعــارف اإلنـــســـان، وخــ�ــ�اتــھ، ودلــيــل عــ�ــى �خصيتھ وهويتھ 
الـــثـــقـــافـــيـــة. وعـــنـــايـــة األمـــــــم والــــشــــعــــوب الـــمـــعـــاصـــرة بــلــغــا�ــهــم 
ــــ�ازهــــم �ــهــا يـــفـــوق عــنــايــتــنــا نــحــن بــلــغــتــنــا، ع�ى  ــ� الــقــومــيــة واعــ
الــرغــم مــن أن للغتنا العر�ية حــق أك�� مــن غ��ها ع�ى أهلها 
أل�ــهــا الــديــن والــشــر�ــعــة وأل�ــهــا مــرتــبــطــة نــاهــيــك عــن إ�ــ�ــازهــا 
ــا الــبــيــانــيــة وجــمــالــهــا و�ــ�ــرهــا وتــوســعــهــا مــن أصــول  وأســـرارهـ
مــحــددة، ودقــتــهــا فــي التعب�� عــن الــمــعــانــي مهما كــانــت دقيقة 
وظالل المعاني... وغ�� ذلك من المزايا التي انمازت �ها اللغة 
العر�ية، ولـــوال خصائصها الــمــذكــورة لضعفت وتــفــّرعــت أو 
ماتت كاللغة الالتي�ية، بحسب قوان�ن تطور اللغات، لك�ها 
أقوى من المتغ��ات الزمانية ومن أهلها إذ ليس ألهلها دور 
فاعلفي ال�ضارة المعاصرة،ذلك ان قوة اللغات وضعفها 

ترتبط بم�انة أهلها بحسب قوان�ن اللغات.
فالبد مــن العناية الشديدة بتنمية اللغة ذلــك أن المعرفة 
اللغوية �ي العنصر األساس للتحصن ضد ال�هل، و�ي التي 
تمكن اإلنسان وتساعده ع�ى إنتاج ال�مل المفيدة، وتوليد 
األف�ار والتعب�� ع�ها وتجسيد الو�ي اللغوي المتم�� وإنتاجھ، 
ومـــن ثـــم، تــرتــفــع قــــدرات األفــــراد عــ�ــى االبــتــ�ــار والــتــجــديــد من 
ــيـــة فـــي األنـــشـــطـــة الــلــغــويــة وتــوطــيــد  خــــالل اإلســـهـــامـــات الـــذاتـ
اللغوية وإدخـــال  برامجنا  بالتكنولوجيا. وتكثيف  عالقا�ها 
الــنــوعــيــة عــلــيــهــا بــحــيــث يــ�ــون فـــي إمــ�ــانــنــا الــتــنــافــس مـــع لــغــات 

أخرى.
إن التقدم والتطور فــي التخصصات العلمية يفرض علينا 
وجــــود تــراكــم مــعــرفــي فــي مــجــال الــمــعــرفــة الــلــغــويــة أو اإلنــتــاج 
اللغوي.. وإن سر نجاح العديد من الدول في التنمية يرجع إلى 
سيادة لغتها ع�ى أرضها، وأن اللغة العر�ية �ي أهم عناصر 
الــهــويــة، والتفريط فــي اللغة هــو تفريط فــي هويتنا التاريخية 

وقيمنا الثقافية واألخالقية وسيادتنا الوطنية(١٣).
تحديات تواجه اللغة العربية:

ثمة تحديات تــواجــھ اللغة اللعر�ية فــي العالم العر�ي تقف 
عائقا أمــام تنمية اللغة العر�ية أهمها عــدم ادراك خطورة 
المشروعات التي تستهدف اللغة العر�ة ع�ى المدى البعيد 
مــ�ــهــا: الــتــخــطــيــط الســتــبــعــاد الــلــغــة الــعــر�ــيــة مـــن بــ�ــن الــلــغــات 
العالمية فــي هــيــأة األمـــم الــمــتــحــدة والــمــنــظــمــات الــتــابــعــة لها، 

ومــــشــــروع تــ�ــ�ــيــع الـــلـــ�ـــ�ـــات الـــعـــامـــيـــة فــــي الــــوطــــن الـــعـــر�ـــي، 
ومشروع تعليم مواد المعرفة باللغة االنجل��ية في المدارس 
الـــخـــاصـــة والـــ�ـــامـــعـــات الـــخـــاصـــة فــــي دول الـــخـــلـــيـــج الـــعـــر�ـــي، 
ومشروع ا�هام اللغة العر�ية بالصعو�ة وعدم مواكبة روح 

العصر واستيعاب العلوم المعاصرة وغ��ه(١٤).
والمش�ل هنا أن المشرف�ن ع�ى التعليم ال يدركون أن مجد 
األمة وعز�ها وكرامتها ال يمكن أن �عود إال بالعودة إلى سيادة 
الــلــغــة الــعــر�ــيــة عــ�ــى أرضــهــا. وإنـــھ أن كــل أمـــة أحــــرزت تقدما 
ملموسا و�هضة علمية، البد أ�ها ت�ون قد اعتمدت المن�� 
الــعــلــمــي الــ�ــ�ــيــح والــمــتــمــثــل فـــي تـــدر�ـــس الــمــنــا�ــ� الــعــلــمــيــة 
والــتــقــنــيــة بــالــلــغــة األم ولــيــس بــالــلــغــات األجــنــ�ــيــة. فــالــســيــادة 
الوطنية مرتبطة بقوة اللغة الوطنية وسياد�ها في الدولة، كما 
كانت العناية باللغة العر�ية قوية في الــعــراق قبل االحتالل 
والقوان�ن الخاصة بال�فاظ ع�ى اللغة العر�ية وسالمتها، 
وتــراجــع ذلــك بعد االحــتــالل. وسأتناول ذلــك بالفصل الثاني 
ان شاء اللھ. مما ي�ون مثاال للمقولة التي تر�ط ب�ن السيادة 
الوطنية والــهــويــة و�ــ�ــن اللغة فــان عــدم العناية باللغة االم 
دلــيــل عــ�ــى الــنــقــص فــي الــســيــادة الــوطــنــيــة وضــعــف فــي الهوية 

واالنتماء(١٥).
وعــ�ــى الــرغــم مــن ان مــجــامــع الــلــغــة الــعــر�ــيــة كمجمع دمشق 
ومجمع القاهرة و�ــغــداد وعــمــان والــ�ــزائــر والمغرب ومكتب 
ت�سيق التعريب في الــر�ــاط وأكاديمية المملكة المغر�ية في 
الر�اط واالتحاد العلمي العر�ي واتحاد مجامع اللغة العر�ية 
واتـــحـــاد الــ�ــامــعــات الــعــر�ــيــة واالتـــحـــادات العلمية والتقنية 
الــتــخــصــصــيــة فـــي الـــعـــالـــم الـــعـــر�ـــي ومـــؤتـــمـــرات الــتــعــريــب الــتــي 
تــشــرف عليها المنظمة العر�ية لل��بية والثقافة والــعــلــوم... 
وغ��ها لم ترق السياسة اللغوية العر�ية لمستوى الطموح، 
وقد قامت هذه المجامع بجهود كب��ة من أجل جعل اللغة 

العر�ية مع��ة عن العلم ال�ديث وال�ضارة ال�ديثة.
ــــى تــحــقــيــق الـــســـيـــاســـة الـــلـــغـــويـــة بــــإثــــراء الــلــغــة  وكـــلـــهـــا تــســ�ــى الـ
العر�ية وإحاللها الم�انة الالئقة �ها كلغة للعلم وال�ضارة 
ــتـــحـــدة  ــمـ ــيــــا وكــــلــــغــــة عــــمــــل لـــمـــنـــظـــمـــة األمــــــــــم الـ ــنــــولــــوجــ ــتــــكــ والــ
ومنظما�ها، ووضع المصط��ات العلمية وتعري�ها وتص�يف 
معاجم لها في ضوء خطة قومية تحل مشكالت اللغة في ضوء 
الغزو الثقافي الذي �هدد بضياع الهوية المم��ة ل�خصيتنا 
في هذه اآلونة.اال أن ثمة معوقات تواجھ ال�هود التي تبذلها 
الــمــجــامــع والــمــؤســســات الــعــر�ــيــة. أهــمــهــا عــــدم تــوحــيــد هــذه 
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ال�هود في ضوء سياسة لغوية عرية موحدة.وعدم االل��ام 
بالتعريب من قبل االقطار(١٦).

وسائل السياسية اللغوية:
إّن أهـــم وســـائـــل الــتــخــطــيــط والــســيــاســة الــلــغــويــة الــتــي يجب 
رسمها ومراعا�ها ل�ماية لغتنا العر�ية وحفظھ �ي:توحيد 
الــســيــاســات الــلــغــويــة الــعــر�ــيــة: فــال بــد مــن تــوحــيــد السياسة 
الغوية العر�ية، وتخطيط لغوي قائم ع�ى نطاق ال�امعة 
ــمــــؤســــســــات الـــلـــغـــويـــة  ــهــــا بــــمــــســــاعــــدة الــ الــــعــــر�ــــيــــة ومــــؤســــســــا�ــ
 ال 

ً
وال�امعات، وأن الّتخطيط اللغوي ي�ب�ي أن ي�ون شامال

، في مجال التعليم واإلعالم والتعريب.
ً
جزئيا

وعــ�ــى الـــرغـــم مـــن صــــدور قــوانــ�ــن أو قـــــرارات الــتــي صــــدرت في 
أقــطــار عر�ية دعــت إلــى العمل ع�ى ســالمــة العر�ية كقانون 
ال�فاظ ع�ى سالمة اللغة العر�ية فــي الــعــراق سنة ١٩٧٧، 
وما صدر من قرارات �هذا الخصوص في تونس ولي�يا، وقانون 
التعريب في ال�زائر، اال أ�ها تبقى جزئية من جهة ومقصورة 
عــ�ــى ذلـــك الــقــطــر مــن جــهــة أخــــرى، ثــم �ــي مـــحـــدودة التنفيذ 
 ،

ً
 شــامــال

ً
ل�اجتها إلـــى الــوســائــل المناسبة لتطبيقها تطبيقا

ت عليها ونسيتها.
ّ
هذا إذا لم تكن األحداث قد غط

فالتخطيط اللغوي هو أن تسري اللغة وإصالحها وال�هود 
 في كل مجاالت ال�ياة العلمية واألدبية 

ً
 متوازيا

ً
في ذلك س��ا

والــيــومــيــة، وعــ�ــى جميع مــجــاالت ممارستها فــي وســائــل ال�شر 
وقاعات الدرس والبيت والسوق وم�اتب الدوائر الرسمية... 
فــي الــمــؤســســات التعليمية والثقافية ومــؤســســات االتــصــال 
ال�ماه��ي والسينما والــمــســرح والــنــدوات والــمــحــاضــرات... 
الــ� من اجــل تحقيق الغرض الم�شود ونشر عر�ية سليمة 
ع�ى ألــســن الناطق�ن �ــهــا. أي أن يــ�ــون التخطيط شــامــال في 
كل مجاالت ال�ياة ويجب أن ت�ون هناك إصالحات لغوية 
شاملة ليست مــحــددة بقطر مع�ن، ويــجــب أن تــ�ــون هناك 
ســـيـــاســـة لـــغـــويـــة مــــوحــــدة تــعــمــل عـــ�ـــى تـــحـــديـــد الـــمـــوقـــف مـــن: 
اللغات األجن�ية فــي المنظومة الــ�ــ�بــويــة، وإزالـــة األوهـــام من 
صعو�ة اللغة العر�ية في نفوس أبنائنا وفــي أذهــان األجانب 
الــراغــبــ�ــن فــي تــعــلــمــهــا، وعــــدم الــســمــاح للعامل�ن عــ�ــى األرض 
ــيـــة بـــالـــعـــمـــل إال إذا خـــضـــعـــوا لــــــــــدورات تــعــلــيــم الــلــغــة  الـــعـــر�ـ
العر�ية، فضال عن إلــزام الشركات والمصانع األجن�ية التي 
نتعامل معها ع�ى ترجمة األســمــاء كــل السلع والبضا�ع وما 
يتعلق �ها من كتابات ودعايات وتوضيحات الى اللغة العر�ية 
قبل توريدها وإدخالها الــى األســـواق، اللغات القومية محل 

اللغات األجن�ية في التعليم (١٧).

تعريب المصطلحات وتوحيدها:
لــقــد بـــذلـــت الــمــجــامــع الــلــغــويــة الــعــر�ــيــة ومـــ�ـــاتـــب الــتــ�ــســيــق 
ــــع الــمــصــطــ�ــ�ــات الــعــلــمــيــة  والـــتـــعـــريـــب جــــهــــودا كـــبـــ�ـــ�ة فــــي وضـ
وتــعــريــ�ــهــا وتــصــ�ــيــف مــعــاجــم لــهــا فـــي الـــريـــاضـــيـــات، والــفــ�ــ�يــاء 
والــكــيــمــيــاء، والــ�ــيــولــوجــيــا والــنــبــات والــ�ــيــوان وغــ�ــ�هــا، لكن 
جهود هذه المجامع اللغوية في العالم العر�ي تواجھ مش�لة 
عــدم االلــ�ــ�ام بما يقر مــن مصط��ات أو يتخذ مــن قـــرارات 
لتنفيذ السياسات اللغوية في العالم العر�ي، وهذا راجع إلى 
عدم وجود خطة لغوية وا��ة تجاه هذه المصط��ات، وإلى 
عدم وجود سياسة لغوية عامة في الدول العر�ية ومجامعها، 
تتب�� مشكالت العر�ية ع�ى المستوي�ن االجتما�ي والعلمي، 
المتصل بتعليم العر�ية فــي مرحلة التعليم قبل ال�ام�ي، 

ولغة التعليم عموًما سواء كان في ال�امعة أو ما قبلها.
ــيـــة الســـتـــيـــعـــاب  ــــي الــــعــــصــــور الـــمـــاضـ ــيـــة فـ لـــقـــد صـــ�ـــ�ـــت الـــعـــر�ـ
التغي��، واالتساع ل�ل المستجّدات من العلوم والفلسفة 
�ة أو العر�ية عن طريق  واألدب وظهور المصط��ات المعرَّ
االشتقاق أو القياس أو التعريب أو النحت أو االق��اض بعد 
ترويضها وجعلها م���مة مــع نــظــام الــعــر�ــيــة، فقد اثبتت 
التجر�ة أن العر�ية غ�� قاصرة في استيعاب التغي�� وال�ديد 
فــي العصور. إنما القاصر عــن التقّدم هــم أهلها والناطقون 

�ها(١٨).
تنماز أنظمة اللغة العر�ية بالمرونة واالتساع وعوامل تجعلها 
تستوعب ال�ديد وتواكب التطور م�ها: (االق��اض اللغوي، 
والـــ�ـــ�جـــمـــة، والـــتـــعـــريـــب، والـــنـــحـــت، والـــ�ـــ�كـــيـــب، واالشـــتـــقـــاق، 
والـــقـــيـــاس). لـــو أحــســن اســتــعــمــالــهــا يــمــكــن لــلــعــر�ــيــة أن تضع 
لــاللــفــاظ الـــ�ـــديـــدة الــــوافــــدة مــقــابــالت لــغــويــة ومــصــطــ�ــ�ــات 
 للعر�ية 

ً
وتسميات أفضل مــن اسمها األجن�ي وأكــ�ــ� انتسابا

عـــن طـــريـــق االشـــتـــقـــاق، مـــثـــل: الــهــاتــف (لــلــتــلــفــون) والــســيــارة 
(لالتمومبيل) والــمــذيــاع (لــلــراديــو) وغــوغــا�ــي (للديماغو�ي) 
وملهاة (ل�وميديا) ومأساة (ل��اجيديا) والتمثيلية (لدرامة) 
شيعت هذه األلفاظ 

ُ
وتمثيلية غنائية (ألو�را)...وغ��ها. ولو أ

العر�ية قبل شيوع ال�لمة أو استعمالها بمصط��ها األجن�ي 
لما عرفت األجن�ية... في�ب�ي إتباع كل الوسائل للمحافظة 
ع�ى حيوية اللغة من جهة وع�ى أم�ها من األخــطــار من جهة 
أخرى، إذ ال مفر للغة العلمية من هذا التطور فالتعريب عن 
طريق االقــ�ــ�اض يمكن أن ي�ون هو ال�ل المفّضل خاصة 
للمصط��ات التي صــارت عالمية فــي مــجــاالت العلوم وعند 
 
ً
أ�ـــ�ـــاب االخــــتــــصــــاص(١٩) و�ـــشـــرط أن ال يــ�ــون مــتــقــاطــعــا
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 ألســالــيــب الــفــصــاحــة فــيــهــا فــيــؤدي إلـــى الــركــاكــة في 
ً
أو مــخــالــفــا

 من ذلك، 
ً
التعب��(٢٠). وقد أجاز مجمع اللغة العر�ية شيئا

ومــــن قــــراراتــــھ فـــي هــــذا الــــبــــاب: (( فـــالـــبـــاب مــفــتــوح لــألســالــيــب 
األ�ــ�ــمــيــة تـــدخـــل بـــســـالم إذ لــيــس فـــي هــــذه األســـالـــيـــب كلمة 
أ��مية وال تركيب أ��مي، وإنما �ي كلمات عر�ية محضة 
، لــكــ�ــهــا تــفــيــد مــعــ�ــ� لـــم �ــســبــق ألهــل 

ً
ــا  خـــالـــصـ

ً
ــــبــــت تــركــيــبــا ِ

ّ
ُرك

اللسان أن أفادوا بتلك ال�لمات)).
المنا�� الدراسية:

ــة مــن جــهــة وإلــى 
ّ
مــا زالـــت الــمــنــا�ــ� الــدراســيــة تفتقر إلـــى الــدق

االســتــعــانــة بــالــخــ�ــ�اء المتخصص�ن وتــــرك الــمــحــســو�ــيــات في 
تـــألـــيـــف لـــ�ـــان الـــمـــنـــا�ـــ�، وكــــذلــــك فــــي الـــ�ـــامـــعـــات فـــمـــا زالــــت 
ــف مــنــا�ــ� الــتــدر�ــس 

ّ
أقـــســـام الــلــغــة الــعــر�ــيــة تــشــ�ــو مـــن تــخــل

 
ً
 نادرا

ّ
فيها، وما زالت الكتب القديمة تقّرر وال ُ�عرف غ��ها إال

 وقراءة، في�ب�ي الى مراجعة المنا�� الدراسية 
ً
 ودرسا

ً
شرحا

مراجعة شاملة تسهم في األمــن اللغوي العر�ي وان تستفيد 
فــي شـــرح الــقــواعــد الــنــحــويــة مــن عــلــم الــلــغــة الــتــطــبــيــقــي. وأمــا 
قــضــيــة تـــدر�ـــس الــلــغــة الــعــر�ــيــة لــغــ�ــ� االخـــتـــصـــاص فــمــا زالـــت 
ــ�ة وضــعــيــفــة بــســ�ــب: أ�ــهــا تــوكــل لــمــدرســ�ــن غــ�ــ� مــاهــريــن 

ّ
مــتــعــ�

ى لتكملة الــنــصــاب دون أن  ـــــؤدَّ
ُ
فـــي غــالــب األحـــيـــان، أو أ�ــهــا ت

تنال من العناية الالزمة، فضال عن عدم اك��اث الطلبة في 
ال�ليات العلمية واألقــســام غ�� المتخصصة؛ لــعــدم وجــود 
ال�وافز التي ت�ّ�ع ع�ى اإلقبال لدراسة العر�ية أو إلحساس 
الطلبة بــعــدم الـــّرِضـــا أو الــفــائــدة مــن هـــذه الـــــدروس، ناهيك 
عن أن المنا�� لم توضع بعناية ع�ى وفــق تخطيط وا�� 
المعالم ووا�ــ� األهــداف. في�بغ أن ت�ون مفردات العر�ية 
 تــتــنــاســب والــقــســم وال�لية 

ً
 ســهــلــة

ً
لغ�� المتخصص�ن عــامــة

درَّس فيها، وأن التدر�س غ�� نافع إذا كان التأكيد ع�ى 
ُ
التي ت

تلق�ن القواعد النظرية، وإذا خاطب المدّرِس طلبتھ بالل��ة 
ارجة، بل ي�ب�ي لھ أن يك�� ال�وار مع الطلبة باستعمال  الدَّ
قــــات فــــي الــــمــــادة  ــّوِ ـــطـــة فـــضـــال عــــن الــــمــــشــ الــفــصــيــحــة الـــمـــ�ـــسَّ
الـــمـــعـــروضـــة، وقــــد تــحــتــاج إلــــى وســـائـــل اإليــــضــــاح والـــعـــروض 
المرئية أو األجهزة والمخت��ات اللغوية لزيادة إتقان النطق 

واألداء.
ومن اجل تحقيق ذلك يحتاج الى تخطيط لغوي وت�سيق ب�ن 
المؤسسات اللغوية وال�امعية ووزارات ال��بية ومؤسسات 
المنظمة الــعــر�ــيــة لل��بية والــثــقــافــة والــعــلــوم، واإلفـــــادة من 
كل وسائل اإلعــالم المختلفة في إيصال المعلومة المقروءة 
ـــرة، يـــ�ـــون �ها  والــمــســمــوعــة أو الــمــرئــيــة بــلــغــة فــصــيــحــة مـــيـــسَّ

ــــدوات والــــمــــحــــاضــــرات  ــ ــنـ ــ ــ الـــتـــعـــلـــيـــم والـــســـيـــنـــمـــا والــــمــــســــرح والـ
والمؤتمرات والخطب(٢١).

وسائل االعالم:
ــــالم في  خـــالصـــة الـــقـــول إنَّ الــمــشــهــد الـــلـــغـــوي فـــي وســـائـــل اإلعــ
ش اللغة العر�ية الفصيحة المش��كة،  البلدان العر�ية �هِمّ
وذلك باستعمال الل��ات العامية أو لغَتي المستعِمر القديم، 
اإلنجل��ية أو الفرنسية؛ وإنَّ اإلعالم العر�ي الرسمي ال يل��م 
باللغة الرسمية التي تنّص عليها دسات�� الــدول العر�ية، وال 
يــقــوم بــوظــيــفــتــھ الــمــفــ�ــ�ضــة فـــي تــعــزيــز الــلــغــة الــفــصــيــحــة الــتــي 
 
ً
ــمــهــا أطــفــالــنــا فـــي الــــمــــدارس، وال يـــقـــّدم ثــقــافــة

َّ
يــ�ــبــ�ــي أن يــتــعــل

لها العليا، والشفافية، وروح 
ُ
ة وُمث مَّ

ُ
ع ع�ى غرس ِقيم األ ت�ِ�ّ

المسؤولية، والــفــكــر الــ�ــّر، والــمــعــرفــة الــ�ــديــثــة، واالنــفــتــاح 
وقـــبـــول الــــــرأي اآلخــــــر؛ وال �ــســهــم فـــي نــشــر الــثــقــافــة الــعــلــمــيــة 

والتقنية واالقتصادية(٢٢).
والــمــطــلــوب تخصيص بــرامــج وفضائية للعر�ية تع�� ب�يان 
خصائص العر�يةالعناية �هذا ال�قل اللغوي في الدراسات 
وحسنا فعل مركز الملك فيصل باستشعار األهمية وخصص 

مجلة للتخطيط والسياسة اللغوية.
وإقامة ندوات لغوية ونحوية لإلعالمي�ن، وإلقاء محاضرات 
ــــر، تــنــاقــش فــيــهــا مختلف الــقــضــايــا اللغوية  بــ�ــن الــ�ــ�ــن واألخـ

والنحوية المتعلقة بوسائل اإلعالم.
وأن تستعمل وسائل اإلعــالم في توعيتها ال�لمات الفص�ى، 
والـــعـــبـــارات ســلــيــمــة الــ�ــ�اكــيــب الـــتـــي تــجــمــع بــ�ــن الــ�ــســاطــة في 
التعب��، واحــ�ــ�ام قواعد اللغة وكذلك قيام وسائل اإلعــالم 
 ال�ماه�� ع�ى النطق بالعر�ية 

ّ
بالتوعية المستمرة فــي حــث

الفص�ى.

المبحث الثاني:
السياسة اللغوية في العراق

ال يزال العراق في مرحلة انتقالية، ومخاض تحول اجتما�ي 
واقــــتــــصــــادي، يــحــتــاج إلــــى الــــ�ــــوار فـــي الــمــشــكــالت الـــتـــي تعيق 
تقّدمھ في كل الميادين. وم�ها لغتنا العر�ية الرسمية الوطنية 
القومية الدي�ية، لتحظى لغتنا التي �ــي حضارتنا وتأريخنا 
ودي�نا من العناية التي تستحقها وال نغفل م�ا�ها المناسب 
فـــي الـــتـــحـــول الـــ�ـــضـــاري الـــ�ـــديـــد، فـــي ظـــل كـــ�ـــ�ة الــمــؤســســات 
الـــ�ـــ�ـــومـــيـــة ومــــؤســــســــات الـــمـــجـــتـــمـــع الــــمــــدنــــي الــمــســتــحــدثــة 
والصروح العلمية والمؤسسات البحثية واإلعالمية ال�ديدة 
والــكــيــانــات الــســيــاســيــة وغــ�ــ�هــا الــتــي ســـتـــؤدي دورا فــاعــال في 
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تغي�� المجتمع الــعــرا�ــي فــي المستقبل القريب والبعيد، لذا 
أصبحت العناية بلغة المجتمع ضـــرورة وطنية أل�ها الب�ية 
األســــاس فــي بــنــاء مجتمع جــديــد �ع�� بــواجــبــاتــھ كــافــة، وم�ها 
ــ�ـــ�از بلغتھ الــتــي تــمــثــل تــأريــخــھ وحــضــارتــھ واســتــقــاللــيــتــھ،  االعـ
وألجـــــل أن يـــ�ـــون الــ�ــهــوض الـــعـــرا�ـــي الــ�ــديــد شـــامـــال ال ي�ب�ي 
إغــفــال العناية باللغة فــي هــذا التحول ال�ديد. لك�ها عناية 
جديدة تواكب التحول ال�ديد وتوازيھ واستحداث العديد 
مــن المؤسسات الثقافية واإلعــالمــيــة المسموعة والمرئية 

والمقروءة.
ــيـــة  ــ�ـــ�ونـ ــكـ إّن مــــئــــات الـــ�ـــ�ـــف والــــمــــجــــالت والـــــمـــــواقـــــع االلـ
والــفــضــائــيــات ومــؤســســات الــمــجــتــمــع الــمــدنــي وغــ�ــ�هــا مــمــا ال 
نحصيھ لك��تھ وتشعبھ، لم يكن لمتخص��ي اللغة العر�ية 
وعلما�ها دور فيها أو في إدار�ــهــا، بل أن بعض القائم�ن عليها 

لن �سمحوا لألكاديمي�ن اللغوي�ن مشاركتهم فيها.
ال بّد إذن من عناية جديدة باللغة العر�ية ع�ى وفق معاي�� 
تــنــاســب الــمــرحــلــة الــ�ــديــدة الــتــي �ــشــهــدهــا الـــعـــراق المتمثلة 
بــاالنــفــتــاح والــعــولــمــة واالنـــفـــجـــار الــمــعــرفــي وســـرعـــة االتــصــال 
ــالـــم لـــيـــأخـــذ مـــوقـــعـــھ الـــفـــاعـــل فـــيـــھ. وأقــــل  الــــــذي �ـــشـــهـــده الـــعـ
عناية تتمثل ب�شر ثقافة لغوية وو�ي بأهمية اللغة العر�ية 
واحــ�ــ�امــهــا بــااللــ�ــ�ام بــقــواعــدهــا فــي األقــــل، واالعـــ�ـــ�از �ــهــا لــدى 
المثقف�ن والوقوف ع�ى أسباب النفور من االل��ام بالمعاي�� 
الــلــغــويــة والــنــحــويــة،إذ �عتقد كث�� مــن ذوي االخــتــصــاصــات 
العلمية أ�هم غ�� محتاج�ن الى معرفة أسس اللغة السليمة 
ما دام األمــر متعلقا بالفهم واإليــصــال فحسب. وهــو اعتقاد 
واهم ذلك إن من ال يمتلك ال�َد المعقول من سالمة اللغة 
واألسلوب، ال �ستطيع إيصال علمھ إلى اآلخرين بتعب�� دقيق. 
لذلك أغفلوا العناية باللغة فــي كتابا�هم مــن حيث االلــ�ــ�ام 
الدقيق بالمعاي�� اللغوية والنحوية، أل�هم ال يــرون للعناية 
باللغة دورا أساسا في التواصل اللغوي ونقل المعلومات في 

نتاجا�هم(٢٣).
يزخر العراق بمقومات ال�هضة من مواهب وعلماء في جميع 
الميادين وم�ها اللغة، فالموارد ال�شرية متوافرة و�مختلف 
الــــمــــجــــاالت والــــتــــخــــصــــصــــات، ومــــؤســــســــات تـــنـــمـــيـــة الــتــعــلــيــم 
تــ�ــاد تــ�ــون كــافــيــة تــحــتــاج الـــى ســيــاســة توجيهية، وان الــ�ــ�وة 
المالية مكدسة في البنوك الوطنية واألجن�ية وتبحث عمن 
�ستثمرها ويخدم �ها مصال� شعبھ، وان المعرفة مبع��ة في 
جميع أنــحــاء الــعــالــم، فــمــاذا ينقصنا النــطــالق مس��ة البناء 

والتشييد اللغوي في بلدنا وتجسيد مجتمع المعرفة في أرض 
الواقع؟

ــتـــور زهـــ�ـــ� زاهـــــد فـــي كـــتـــابـــھ: الــعــر�ــيــة واالمــــن  وقـــدتـــنـــاول الـــدكـ
الـــلـــغـــوي،الـــســـيـــاســـات الــلــغــويــة الـــعـــر�ـــيـــة، وحــــــاول فــيــھ وضــع 
الــوســائــل التي تحّقق األمــن للعر�ية، انطالقا مــن أن حاجة 
الـــدولـــة الــــى األمـــــن الــلــغــوي كــحــاجــتــهــا إلــــى األمـــــن االقــتــصــادي 
ــــن الـــغـــذا�ـــي، وتــحــتــاجــھ لــيــعــيــد إلــيــهــا  ــــن الــســيــا��ــي واألمــ واألمــ
نشاطها وحيويتها مثلما كانت في عصور من تاريخها. وتناول 
مواضيع متنوعة في اللغة العر�ية ابتداء من وظيفتها وانتهاء 
بــوصــفــهــا هـــويـــة وحــــضــــارة، مـــــرورا بــالــتــحــديــات الـــتـــي واجــهــتــهــا 
ومشاكل اإلمـــالء واإلعـــراب وجــهــود علما�ها فــي إصــالح النحو 
الـــعـــر�ـــي مــــع وضـــــع الـــ�ـــلـــول الــمــنــاســبــة لــمــشــاكــل الــمــصــطــ�ــ� 
ــاة الــفــصــاحــة، والـــتـــحـــديـــات الــتــي  الـــلـــغـــوي والــلــ�ــ�ــات ومــــراعــ
تواجهها والسيما ال��ن واالختالط اللغوي...وتناول موقف 
اإلعــــالم ومــؤســســاتــھ والــعــولــمــة مــن الــلــغــة الــعــر�ــيــة فــبــّ�ــن أن 
العر�ية بحاجة الى تخطيط لغوي وسياسة لغوية موّحدة، 
ــ�ــــ�بــــوي، وتـــعـــزيـــز الـــثـــقـــافـــة الـــعـــر�ـــيـــة مــن  وتــحــصــ�ــن الـــنـــظـــام الــ
خـــالل تــعــزيــز حــقــوق اإلنـــســـان الــعــر�ــي وصــــون صــوتــھ ولغتھ 
لــغــة الــقــران الــكــريــم والــ�ــضــارة. وحـــدد مــا وّجـــھ للعر�ية من 
ا�ــهــامــات مـــثـــل(٢٤): قــصــورهــا عــن اســتــيــعــاب عــلــوم العصر 
وصعو�ة نحوها وصرفها وصعو�ة تعليمها. وقضية الكتابة 
(اإلمــــالء،والــــ�ــــرف). وأو�ــــ� انـــھ البـــد أن تــ�ــون هــنــاك سبل 

وجهود في مواجهة هذه التهم(٢٥):
ان تحديد المشكالت التي تعيق نمو لغتنا والتحديات التي 
تواجهها. خطوة رئيسة لتوجيھ التخطيط والسياسة اللغوية 
والــقــرارات التي ي�ب�ي أصــدارهــا من أ��اب الــقــرار. والــذي 
أراه أن مــا �خصھ الــدكــتــور زهــ�ــ� زاهـــد لــيــس جــديــدا وليس 
كــافــيــا ويــمــكــن تــوجــيــھ أقــــالم الــبــاحــثــ�ــن فــي الــكــتــابــة والــتــألــيــف 
ــــي اإلصـــــــــالح الـــنـــحـــوي  ــمــــوضــــوعــــات و�ـــــــذل الــــ�ــــهــــود فـ ــهــــذه الــ �ــ
والكتابة ناهيك عــن أن الــدراســات التي كت�ت فيها كث��ة ال 
تحص��. وان السياسة اللغوية ي�ب�ي أن تركز ع�ى القضايا 
الرئيسة في اللغة وع�ى المدى البعيد من اتخاذ قرارت ع�ى 
المستوى الدولة وتخصيص م��انية مالية لها ودعم مشار�ع 
من شأ�ها ووضع القوان�ن ل�مايتها ونشرها عالميا وان يولي 
كـــبـــار مــســؤولــي الـــدولـــة أهــمــيــة ذلـــــك. وابـــعـــادهـــا عـــن الــ�ــانــب 
السيا��ي مثل قانون اللغات في العراق جعل اللغت�ن العر�ية 
والكردية متساوت�ن في ال�وانب الرسمية للدولة كما س��ى.
حسن استعمالها بو�ي وحرص ع�ى مستقبل هذه األمة 

ُ
لو أ
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ألمكننا أن نحصل ع�ى النتائج الم�شودة، ولخّففنا من ثقل 
 بقصر 

ً
هذا اليأس الذي أخذ يمتّد إلى آفاقنا، ونجلبھ أحيانا

 بجاذبية األطماع 
ً
النظر في تقدير األحداث ونتائجها، وأحيانا

تة والسلطوية مهما طال أمدها، 
َّ
والم�اسب الفردية المؤق

في�ون أثرها ال�ما�ي الّضار أوسع وأق��� من فائد�ها
الل�جات العامية العراقية:

والذي يبدو أن نوجھ سياستنا اللغوية في قضايا رئيسة يمكن 
ان ت�ون خطرا ع�ى كيان اللغة العر�ية مستقبال الخاصة 
بالعراق أهمها تعدد الل��ات العراقية وسعة الفروق بي�ها 
ونأ�ها عــن اللغة العر�ية السليمة، وتــعــدد اللغات القومية 
لطبيعة م�ونات الشعب العرا�ي.وهنا يجب رسم سياسات 
لغوية من شأ�ها تعال� الفو��� الل��ية في الــعــراق وك���ها 
ــلـــغـــوي بــ�ــل  ــــدف مــــن أهـــــــداف اإلصـــــــالح الـ ــــم هـ وأن يـــ�ـــون أهـ
وجـــوهـــھ هـــو الــتــقــريــب بــ�ــن الــفــصــيــ�ــى والــلــ�ــ�ــات الــتــي تنطق 
�ــهــا الــمــجــتــمــعــات الــعــراقــيــة وتـــوحـــيـــدهـــا(٢٦). وال �ــعــ�ــي ذلــك 
مساس بطبعة المجتمعات العراقية وخصوصيا�ها بل من 
خــالل نشر التوعية والثقافة اللغوية الــمــوحــدة فــي االعــ�ــ�از 

بالفص�ى.
فــال بــد مــن االتــصــال والــتــمــازج االجــتــمــا�ــي، وإشــاعــة التعليم 
ــيـــاســـة لـــغـــويـــة رصــــيــــنــــة، بـــوســـائـــل  ــ�ـــى وفــــــق سـ فـــــي أوســـــاطـــــھ عـ
ــيـــھ بـــرامـــجـــھ ومـــســـلـــســـالتـــھ، وفـــ�ـــ� الــمــجــال  اإلعــــــــالم، وتـــوجـ
أمــام تيار األدب الــروا�ــي والمسرح والسينما باللغة العر�ية 
الــفــصــيــحــة، والـــوقـــوف بــحــزم فـــي وجـــھ الـــدعـــوات الــتــي تــدعــو 
الســـتـــقـــالل عـــامـــيـــات األقــــطــــار الـــعـــر�ـــيـــة. فــالــعــر�ــيــة يــمــكــن أن 
تحقق أم�ها وسالمتها من خالل بلوغ مستواها الم�شود لغة 
 م�ها لغة 

ً
 لها وقريبا

ً
للكتابة األدبية ومستوى لساني مصاحبا

للتخاطب في مجاالت ال�ياة اليومية. وهذا ما شعر بھ مجمع 
اللغة العر�ية في القاهرة فجاء بتوصية في قضية الدارجات: 
(( تتقارب الل��ات الــدارجــة فــي العالم العر�ي فــي العشرين 
، وللمدرسة والمدّرِس شأن في 

ً
 م��وظا

ً
سنة الماضية تقار�ا

ذلــك ولوسائل اإلعــالم من ��افة وإذاعــة ومسرح وسينما 
شأن أو��، وما أجدرنا أن نتعّهد ذلك ونرعاه كي ي�ت�ي إلى 

الهدف الم�شود))(٢٧).
التعدد اللغوي:

ــالــتــعــدد الــلــغــوي أمــر واقـــع، ويــجــب ع�ى كــل سياسة لغوية 
ّ
إن

رشـــيـــدة أن تــعــمــل عــ�ــى تــأكــيــده بــــدل مــحــار�ــتــھ. وأغـــلـــب دول 
العالم اإلسالمي دول متعددة األلسن. ففي المغرب العر�ي 
لغتان محليتان «األماز�غية» والعر�ية، وفــي سوريا العر�ية 

والكردية و�عض اللغات األخــرى، هذه الفسيفساء اللغوية 
ــيــــاب الــــعــــدالــــة االجــــتــــمــــاعــــيــــة، والــــو�ــــي  ــــي ظـــــل غــ والــــقــــومــــيــــة فـ
 من عوامل �هديد 

ً
ال�ضاري الوحدوي يمكن أن ي�ون عامال

األمن القومي، وزعزعة االستقرار.
أمـــا فـــي الـــعـــراق فتتج�ى أهــمــيــة الــمــ�ــون الــلــغــوي فـــي الــتــحــول 
السيا��ي، كما أن أوضاع هذا البلد تجعلنا ع�ى و�ي بأهمية 
وضع سياسات لغوية معتدلة ورشيدة من خاللها نستطيع 
ت��يع الــوحــدة الــوطــنــيــة. فــفــي الــعــراق تــعــدد لــغــوي وله�ي 
كب�� قياسا بالدول العر�ية األخــرى بس�ب موقعھ ال�غرافي 
وحـــــــــدوده لـــلـــقـــومـــيـــات األخــــــــرى فـــتـــعـــددت قـــومـــيـــات الــشــعــب 
وديــانــاتــھ وطــوائــفــة. واذا لــم نــضــع الــخــطــط الــلــغــويــة الــالزمــة 

سيؤثر ذلك في مستقبل البلد ور�ما تقسيمھ.
ــــم قـــانـــون يــمــثــل الــســيــاســات الــلــغــويــة فـــي الـــعـــراق قــانــون  وأهـ
الــ�ــفــاظ عــ�ــى ســالمــة الــلــغــة الـــعـــر�ـــيـــة(٢٨) رقـــم (٦٤) لسنة 
١٩٧٧ والـــذي �عد مــثــاال للمحافظة ع�ى العر�ية ي�ب�ي ان 
يحتذى بــھ، وسياسة لغوية نا��ة أتــت أكلها بإيجاد دولــة 
ذات ســيــادة قــويــة، ذلـــك انـــھ ال يمنح جميع الــلــغــات - ســوى 
الــعــر�ــيــة -أيــــة فــرصــة للنمو أواالنـــتـــشـــار فــي الــــعــــراق،وال سيما 
الــلــغــة اإلنــ�ــلــ�ــ�يــة و�ــعــد إنـــجـــازا عــراقــيــا مــتــمــ�ــ�ا لــ�ــ�ــفــاظ ع�ى 
ــــة. نــالحــظ فــيــھ شـــدة وحـــزمـــا ضد  الــلــغــة الــعــر�ــيــة وهـــويـــة االمـ
أي لغة تزاحم العر�ية في الــعــراق، بل �عد ثــورة من ثورا�ها 
عــ�ــى غــــرار الـــثـــورات الــعــر�ــيــة الــتــي جــعــلــت مــن الــلــغــة العر�ية 
هدفها األسم� كالثورة ال�زائرية، مما عّزز القومية العر�ية 
فــي الـــعـــراق، وجــعــل الــعــراق مــركــزا للقومية الــعــر�ــيــة. الدراك 

ال��ومة العراقية...
بعمق مسؤوليا�ها القومية وال�ضارية، ومهمتها فــي صيانة 
اللغة العر�ية باعتبارها تأكيدا ل�خصية األمــة ولمقومات 
ذا�ــهــا، وعــامــال مــن عــوامــل وحــد�ــهــا. ونــالحــظ الــّنــفــس القومي 

والفكر الوحدوي وااليدلو�ي والثوري في الصياغة نحو:
(االســبــاب الموجبة: لما كانت اللغة العر�ية مقوما رئيسيا 
للقومية العر�ية، وأســاســا لــوحــدة الفكر ب�ن أبنا�ها وكانت 
العناية �ها موصولة بالعناية بوحد�ها و�ضم��ها في ال�اضر 
والمستقبل. ولما كانت غلبة العامية ع�ى العر�ية الفصيحة 
ــهـــل وســـمـــة مــــن ســـمـــات األمـــيـــة  أثــــــرا مــــن آثــــــار الـــتـــخـــلـــف والـــ�ـ
وعـــامـــال مـــن عـــوامـــل الــفــرقــة والــتــجــزئــة وعـــوقـــا مـــن مــعــوقــات 
انتشار التعليم ويقض الو�ي القومي وال�هود المنظمة نحو 
الثقافة. ولما كانت ال�ضارة ال�ديثة وما يصاح�ها من ثورة 
علمية تقنية، ومــا تفتح من آفــاق واسعة لتقديم الشعوب 
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ورخا�ها، ال تخلومن مشكالت تمّس ثقافتها ومن ذلك السيل 
الــمــتــصــل مـــن مــفــاهــيــم الــعــلــم الـــ�ـــديـــث وأســــمــــاء مــخــ�ــ�عــات 
التقنية ومــــواد الــصــنــاعــة وإنــتــاجــهــا الــتــي ال بــد أن تستوع�ها 
اللغة القومية وأال انتشر الدخيل بي�ها وأضاعت مقوما�ها... 
ولما كانت العناية باللغة العر�ية تستوجب فيما تستوجب 
ال��ام ال�هات الرسمية وشبھ الرسمية والمصال� والشركات 
ال�معيات والنقابات والمنظمات الشعبية بالمحافظة ع�ى 
سالمة اللغة العر�ية واعتمادها في وثائقها ومعامال�ها، كما 
تــســتــوجــب الـــ�ـــ�ام الــ�ــهــات الــمــســؤولــة عــن الــ�ــ�بــيــة والتعليم 
وعــن اإلعـــالم برعايتها واعتماد الفصيحة م�ها اداة للتعليم 

ولألعالم وتنمية المهارات ألدا�ها).
وقــد ألــزم القانون فــي فــي نصوصھ ومـــواده ال�هات الرسمية 

وغ�� الرسمية باللغة العر�ية وكما يأتي:
(( الـــمـــادة ١: تــلــ�ــ�م كــافــة الـــــــوزارات ومـــا يــتــبــعــهــا مـــن الـــدوائـــر 
الرسمية وشبھ الرسمية والمؤسسات والمصال� والشركات 
العامة وكذلك ال�معيات والنقابات والمنظمات الشعبية 
بالمحافظة ع�ى سالمة اللغة العر�ية، واعتمادها في وثائقها 
ــيـــة بــأغــراضــهــا  ومــعــامــال�ــهــا وذلـــــك بــجــعــل الــلــغــة الــعــر�ــيــة وافـ

القومية وال�ضارية.
الـــمـــادة ٢: عــ�ــى الــمــؤســســات التعليمية فــي مــراحــل الــدراســة 
كــافــة اعــتــمــاد اللغة العر�ية لغة للتعليم وعليها ان تحرص 
ع�ى سالمتها لفظا وكتابة وت�شئة الطالب ع�ى حسن التعب�� 

والتفك�� �ها، وإدراك مزاياها واالع��از �ها.
ــي تـــ�ـــون  ــتــ الـــــمـــــادة ٣: تـــلـــ�ـــ�م مــــؤســــســــات الـــ�ـــشـــر واإلعــــــــــالم الــ
مطبوعا�ها ومنا��ها باللغة العر�ية ان تع�ي بسالمة اللغة 
العر�ية، ألفاظا وتركيب، نطاقا وكتابة وتيس��ها ل��ماه�� 
وتمكي�هم من فهمها، ع�ى ان ال يجوز لها استعمال العامية 
إال عند الضرورة القصوى، مع الس�ى إلى تقري�ها من اللغة 

الفصيحة، واالرتفاع �ها وفق خطة ومقصودة.
المادة ٤: يجب ان يحرر باللغة العر�ية ما يأتي:

أوال: الوثائق والمذكرات والم�اتبات وغ��ها من المحررات 
التي تقدم إلى الدوائر الرسمية وشبھ الرسمية وم�ها المصال� 
والمؤسسات والشركات العامة، وإذا كانت هذه المحررات 

بلغة أجن�ية وجب ان ترفق �ها ترجمتها العر�ية.
ثانيا: ال��الت والمحاضر وغ��ها من المحررات التي ي�ون 
لممث�ي ال��ومة والمؤسسات وحق اإلطالع عليها وتفتيشها 

بمقت��� القوان�ن واألنظمة.

ــثــــا: الــــعــــقــــود واإليـــــــصـــــــاالت والــــمــــ�ــــاتــــبــــات الـــمـــتـــبـــادلـــة بــ�ــن  ثــــالــ
الــمــؤســســات اوالــ�ــمــعــيــات اوالــشــرـكـات الــعــامــة او�ــيــ�ــهــا و��ن 
األفراد ويجوز ان ترفق �ها ترجمتها بلغة أجن�ية عند ال�اجة.
رابعا: الالفتات التي تضعها المؤسسات والمنظمات التجارية 
اوالصناعية ع�ى واجــهــات محالها، ويــجــوز كتابة ذلــك عند 
الــ�ــاجــة، بلغة أجن�ية إلـــى جــهــات الــلــغــة الــعــر�ــيــة بــشــرط ان 

ت�ون الكتابة باللغة العر�ية اك�� ��ما وابرز م�انا.
المادة ٥: تكتب باللغة العر�ية العالمات والبيانات التجارية 
و�ــــــــراءات االخــــ�ــــ�اع والـــنـــمـــاذج الـــتـــي تــتــخــذ شــكــال مــمــ�ــ�ا لــهــا، 
كاألسماء واإلمضاءات وال�لمات وال�روف واألرقام وعنوان 
المحال واألختام والنقوش الــبــارزة.وال يجوز ت��يل عالمة 
تجارية تتخذ احد هذه األش�ال إال إذا كتب باللغة العر�ية. 
ع�ى ان ذلك ال يمنع من طالب ت��يل عالمة مكتو�ة بلغة 
أجــنــ�ــيــة إلــــى جـــانـــب الــلــغــة الــعــر�ــيــة بـــشـــرط ان تـــ�ـــون الــلــغــة 
العر�ية اك�� ��ما وإبــرز م�انا م�ها.أما العالقات التجارية 
الــتــي تــم ت��يلها قــبــل الــعــمــل �ــهــذا الــقــانــون ولـــم تــتــوفــر فيها 
شـــروط هـــذه الـــمـــادة، فيجب عــ�ــى مــالــكــهــا ان يــتــقــدم بطلب 
جديد لت��يلها بعد تعديلها وكتابتها باللغة العر�ية وذلك 

خالل س�ت�ن من تاريخ نفاذ هذا القانون.
المادة ٦: تكتب باللغة العر�ية: البيانات التجارية المتعلقة 
بــأيــة سلعة تــم إنــتــاجــهــا بالقطر الــعــرا�ــي، كــمــا تلصق بطاقة 
الــلــغــة الــعــر�ــيــة عــ�ــى الــمــنــتــجــات والــبــضــا�ــع الــتــي تــســتــورد من 
الـــخـــارج تــتــضــمــن الــبــيــانــات الــتــجــاريــة ذات الــصــلــة بــتــحــديــد 
قيمتها ويجوز ان تكتب بلغة أجن�ية إلى جانب اللغة العر�ية 
فيما يتعلق بالبضا�ع الواردة من الخارج اوالمعدة للتصدير 

إلى خارج العراق.
المادة ٧: تشمل العناية باللغة العر�ية اعتمادها في التعب�� 
ــــره وتـــجـــنـــب اســـتـــعـــمـــال الــمــصــ�ــ�ــات  ــ فــــي جـــمـــيـــع مــــا ســـبـــق ذكـ
األجن�ية إال عند الــضــرورة و�ــصــورة مؤقتة عند عــدم توفر 

المصط��ات العر�ية.
الــمــادة ٨: عــ�ــى الـــــوزارات ان تــ�ــ��ــ� أجــهــزة لــهــا تع�ي بسالمة 
اللغة العر�ية في وثائقها ومعامال�ها بما يكفل حسن تطبيق 

هذا القانون....))
ولم يكن القانون حازما في صياغتھ و�نوده فحسب، بل كان 
هــنــاك حــزم وشـــدة فــي تطبيقھ ومتابعتھ، مما أحـــدث تغي��ا 
فــي المجتمع الــعــرا�ــي ناهيك عــن أجــهــزة الــدولــة ومؤسسا�ها 
الــعــلــمــيــة والـــثـــقـــافـــيـــة واإلعــــالمــــيــــة ســــــواء الـــقـــطـــاع الــــعــــام أو 
الــخــاص، وأســهــم فــي انــتــشــار الفصيحة وتقليل العامية. أما 
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اللغة اإلنجل��ية و�ــي اللغة العالمية فقد انحسرت بش�ل 
كب��.

وهناك قانون آخر لتشكيل مؤسسة عليا لوضع السياسات 
الــلــغــويــة ومــتــابــعــة تــنــفــيــذهــا: قــانــون المجمع العلمي الــعــرا�ــي 
المعدل لسنة ١٩٧٤ م وقد عدل مؤخرا سنة ٢٠١٠م،وفيما 

يأتي بعض نصوصھ:
يرتبط المجمع بمجلس الــوزراء يرأسھ أحد العلماء بدرجة 
ــيـــس مــجــلــس  ــأمـــر ديــــوانــــي يــــصــــدره رئـ وزيــــــر و�ـــعـــ�ـــن أعـــضـــائـــھ بـ
الوزراء، ويتمتع بامتيازات ذوي الدرجات الخاصة االعتبارية 
فقط. وال يجوز توقيف أعضاء المجمع او اتخاذ اإلجراءات 
ال�زائية ضدهم في غ�� حالة ارت�ا�هم جناية مشهودة إال بعد 
استحصال إذن من رئيس المجمع. وهذا �ع�ي منح المجمع 

وأعضاءه م�انة عليا في الدولة.
ــــى الــمــحــافــظــة عـــ�ـــى ســالمــة  ــــداف الــمــجــمــع فــيــســ�ــى إلـ ــ ــــا أهـ أمـ
اللغة العر�ية، والعمل ع�ى تنميتها ووفا�ها بمطالب العلوم 
ــــن عـــنـــايـــتـــھ بـــلـــغـــات األقـــلـــيـــات  ــــون. فـــضـــال عـ ــنـ ــ ــفـ ــ واآلداب والـ
القومية العراقية كاللغات: الكردية وال��كمانية والسريانية 
واألرمنية، والعمل ع�ى نما�ها وحفظ ترا�ها. ووضع م��مات 
ومــــوســــوعــــات عــلــمــيــة ولــــغــــويــــة. وتـــحـــقـــيـــق الـــكـــتـــب والـــوثـــائـــق 
القديمة ونشرها والمجالت العلمية.... وال�هوض بالدراسات 
والبحوث العلمية والتقنيات ال�ديثة في العراق بما يواكب 
الــتــقــدم العلمي فــي الــعــالــم. وتــرجــمــة أهــم مــا يــصــدر مــن كتب 
و�ــــحــــوث بـــالـــلـــغـــات األجـــنـــ�ـــيـــة. واإلســـــهـــــام الـــفـــاعـــل فــــي حــركــة 
ــــع مــصــطــ�ــ�ــات الـــعـــلـــوم واآلداب والـــفـــنـــون  الـــتـــعـــريـــب، ووضــ

واأللفاظ ال�ضارية.... وغ��ها.
وقد أسهم المجمع العلمي العرا�ي اسهاما فاعال في ال�ركة 
العلمية في العراق، وكان لھ دور كب�� في العراق وخارجھ من 
خالل القرارات التي اتخذها والمحافظة ع�ى اللغة العر�ية. 
اال أن المجمع اليوم يخضع للمحاصصة ال�ز�ية مما جعلھ 
مؤسسة شبھ معطلة. بل ان الــواقــع اللغوي العرا�ي تراجع 
بعد ٣٠٠٣. وقــد صــدرت قوان�ن جديدة من شأ�ها تضعف 
اللغة العر�ية في الدولة ع�ى المستوى البعيد لتأث�� السياسة 
فــي إصـــدارهـــا وال ســيــمــا قــانــون الــلــغــات الــعــرا�ــي ســنــة ٢٠١٤: 
فهو ال يمنح ال�قوق اللغوية للقوميات واألقليات العراقية 
فحسب، بل يكّرسها ويتجھ �ها نحو االنفصال ع�ى المستوى 
البعيد.خالفا للقوان�ن العراقية السابقة التي تع�� باللغات 
القومية لالقليات لكن لم تجعلها لغات رسمية للبالد سوى 
الــلــغــة الــعــر�ــيــة فـــي ـكـافــة أرجـــــاء الــــعــــراق. وقــــد أدت الــقــوانــ�ــن 

اللغوية ال�ديدة الــى خــالفــات ب�ن م�ونات الشعب العرا�ي 
من األقليات كما س��ى.

قراءة في قانون اللغات الرسمية العراقي:
ــانــــون جـــديـــد:(قـــانـــون  فــــي ٠٧ـكــــانـــــون الــــثــــانــــي، ٢٠١٤ صـــــدر قــ
الـــلـــغـــات الــرســمــيــة فـــي الـــعـــراق)يـــنـــأى عـــن الـــقـــوانـــ�ـــن الــلــغــويــة 
ــھ لــم يحدد اللغة العر�ية اللغة الرسمية 

ّ
السابقة، ذلــك ان

ــع فـــــي ازدواجـــــــيـــــــة لــــغــــويــــة لـــــم نـــشـــهـــد لــهــا  ــ ــ ــــعـــــراق، وانـــــمـــــا وقـ ــلـ ــ لـ
مــثــيــال فــي الــقــوانــ�ــن الــلــغــويــة الــســابــقــة، إذ أقــــّر لــلــدولــة لغت�ن 
رســمــيــتــ�ــن، ألســـبـــاب ســيــاســيــة: الــعــر�ــيــة والـــكـــرديـــة فـــي جميع 
الــبــالد، وجعلهما متساويت�ن، بحيث يحق للغة الكردية أن 
ت�ون لغة المخاطبات الرسمية فــي جميع الــبــالد فضال عن 
إقــلــيــم كـــردســـتـــان. مــعــ�ــ� ذلـــك ان لــهــا حــقــ�ــن فـــي اإلقــلــيــم وفــي 
عـــامـــة الــــعــــراق، و�ــــي ســيــاســة لــغــويــة تــســتــنــد الــــى الــمــ�ــاســب 
السياسية مــن غ�� مــراعــاة الــســيــادة الوطنية لــلــدولــة، ذلك 
أن السياسة الوطنية مرتبطة باللغة الرسمية لــلــدول كما 
يــقــول الــمــتــخــصــصــون بــالــســيــاســات الــلــغــويــة.فــإّن السياسة 
اللغوية ال�ديدة بعد سنة ٢٠٠٣ ســتــؤدي الــى تراجعاللغة 
العر�ية في أجزاء من العراق. بل أدى الى موت للغة العر�يةفي 
إقليم كــردســتــان و�ــعــض مناطق الــعــراق تــدريــجــيــا، وهـــذا ما 
يــحــدث لــألســف الــيــوم، فاللغة العر�ية فــي اقليم كردستان 
مــهــمــشــة. فــالــذي يــــزور إقــلــيــم كــردســتــان اليــجــد لــلــعــر�ــيــة أثــرا 
وا�ــ�ــا، تخلو م�ها حت� لــوحــات الــداللــة ذلــك ا�هم يجعلون 
اللغة الكردية اللغة الرسمية األولى واللغة اإلنجل��ية اللغة 
الثانية. أمــا اللغة العر�ية فمهمشة فــي اإلقــلــيــم التــ�ــاد تقرأ 

كلمة عر�ية في لوحات الداللة في االقليم كلھ.
وقـــــد وصـــفـــت بـــعـــض الـــمـــقـــاالت هـــــذا الــتــهــمــيــش مـــثـــل مـــقـــال: 
(العر�ية.. لغة مهّمشة في كردستان الــعــراق ١٨٫٠٤٫٢٠١٣

السليمانية).
ذكر المقال: ز (تتجنب غالبية االحزاب الكردية في كردستان 
الــعــراق استخدام اللغة العر�ية فــي أسما�ها وع�ى شعارا�ها 
رغــم مشاركتها في ال��ومة االتحادية في بــغــداد. فقد كت�ت 
شعارا�ها مؤتمرا�ها في عامي ٢٠١٠ - ٢٠١١، باللغت�ن الكردية 
ت العر�ية. اال األحزاب اإلسالمية الكردية 

ّ
واالن�ل��ية وهمش

مثل: (ال�ماعة االسالمية واالتــحــاد االســالمــي) حافظا ع�ى 
استخدامهم اللغة العر�ية وهــمــا متهمان مــن قبل األحـــزاب 
القومية الــكــرديــة األخـــرى بطغيان اللغة واألدبــيــات العر�ية 

ع�ى عملهما السيا��ي.
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ً
ان �هميش الــلــغــة الــعــر�ــيــة فــي كــردســتــان الــعــراق لــيــس حــكــرا
عـــ�ـــى األحـــــــــزاب فـــقـــط بــــل أصــــبــــح حــقــيــقــة واقــــعــــة فــــي مـــراكـــز 
التعليم واالماكن العامة وتشهد معاهد تعلم اللغة في مدن 
م العر�ية ع�ى 

ُّ
 من قبل طالب يتعل

ً
كردستان إقباال ضعيفا

عكس اللغات االن�ل��ية والفرنسية وال��كية.
فاللغة العر�ية اليوم مهّمشة ع�ى مستوى الشارع الكردي 
في كردستان الــعــراق واالهتمام �ها ينحصر في مجال العمل 
والـــتـــعـــامـــل الـــســـيـــا�ـــي مــــع الــــوافــــديــــن، بــــل إنــغــالــبــيــة األكــــــراد 
يــتــعــلــمــون الــلــغــة الــعــر�ــيــة مـــن الــفــضــائــيــات بــلــ�ــ�ــات مصرية 

ولبنانية ومن النادر ان يتعلموا اللغة بالل��ة العراقية.
ــــراد حــقــوقــهــم الــلــغــويــة في  وكــــان عــ�ــى الــدســتــور أن يــمــنــح األكـ
اإلقليم فقط لغة رسمية إضافية حت� ينالون استقاللهم، 
أمــا اللغة الرسمية الرئيسة ل�ميع مناطق الــعــراق بما فيها 
المناطق الكردية، يجب أن ت�ون اللغة العر�ية. وكان ي�ب�ي 
مــنــح األكـــــراد حــقــوقــهــم لللغوية مــثــل ســائــر لــغــات الــقــومــيــات 
األقــلــيــة الــعــراقــيــة كــالــ�ــ�كــمــانــيــة والــســريــانــيــة، الــتــ�ــن أقــرهــمــا 
الــقــانــونــلــغــتــ�ــن رســمــيــتــ�ــن فـــي الـــوحـــدات اإلدرايــــــة الــتــي �ش�ل 
ال��كمان أو السريان فيها كثافة س�انية، كما نصت المادة 
التاسعة مــن الــقــانــون: وفــي الــمــادة الــعــاشــرة منح الــ�ــق ل�ل 
إقليم أو محافظة اتــخــاذ أيــة لغة محلية أخــرى لغة رسمية 

إضافية إذا أقرت غالبية س�ا�ها ذلك باستفتاء عام.
ان اع��اف ال��ومة العراقية بلغات األقليات العراقية حق 
مــشــروع ل�و�هم عراقي�ن وللمحافظة ع�ى كيانات م�ونات 
الشعب العرا�ي وثقافا�ها، وقد أقّر القانون ذلك في المادت�ن 

٧ و -١٤- التي نصت:
: ل�ل مواطن عرا�ي أو أجن�� تعليم ابنائھ بلغة االم.

ً
أوال

: ل�ل م�ون عرا�ي ال�ق في إنشاء كليات أو معاهد ومراكز 
ً
ثانيا

ثقافية أو مجامع علمية تخدم تطوير لغتها و ثقافتها و ترا�ها.
ــــدارس لــ�ــمــيــع الــمــراحــل لــلــتــدر�ــس  الـــمـــادة -٧- يــجــوز فــتــح مـ
بــالــلــغــة الــعــر�ــيــة أو الـــكـــرديـــة أو الــ�ــ�كــمــانــيــة أو الــســريــانــيــة أو 
األرمــنــيــة او المندائية فــي الــمــؤســســات التعليمية ال��ومية 
 
ً
أو بــأي لغة أخـــرى فــي الــمــؤســســات التعليمية الــخــاصــة وفقا

للضوابط ال��بوية.
لكن المساواة ب�ن اللغت�ن الكردية والعر�ية عمل سيا��ي.. 
 من األهداف واألسباب 

ً
وقد ذكرت ذلك صراحة المادة رابعا

الـــمـــوجـــبـــة لـــلـــقـــانـــون: (تـــأمـــ�ـــن الــــمــــســــاواة بـــ�ـــن الـــلـــغـــة الــعــر�ــيــة 
وال�وردية في ال�قوق واإلمتيازات بال�سبة إلستخدامها في 

المؤسسات اإلتحادية.(

وســــــاوى بــ�ــن الــمــجــمــعــ�ــن الــلــغــويــ�ــن فـــي الــمــرجــعــيــة االعــتــمــاد 
الـــرســـمـــي كــمــا نــصــت الــــمــــادة -١٥: (يـــ�ـــون الــمــجــمــع الــعــلــمــي 
الــعــرا�ــي و األكــاديــمــيــة الـــ�ـــورديـــة هــمــا الــمــرجــعــيــة الــمــعــتــمــدة 

لتفس�� المصط��ات و ال�لمات في حالة اإلختالف فيھ).
وكــذلــك �ــســاوي بــ�ــن اللغت�ن الــعــر�ــيــة والــكــرديــة فــي ال�قوق 
ــلــــدولــــة: فــــي الـــتـــ�ـــلـــم والــتــعــبــ�ــ�  فــــي كــــل الــــمــــجــــاالت الـــرســـمـــيـــة لــ
والمخاطبات الرسمية واألوراق النقدية و الطوابع والوثائق 
الــــرســــمــــي والــــ�ــــريــــدة الــــرســــمــــيــــةوجــــوازات الـــســـفـــر ولــــوحــــات 
ــــوزرات وإصــــدار  الـــداللـــة الــمــروريــة ولـــوحـــات الـــداللـــة عــ�ــى الــ
الطوابع المالية وال��يدية في جميع ما يتعلق بأمور الدولة 
فــي الـــداخـــل و الـــخـــارج وغــ�ــ� ذلـــك مــن الــمــجــاالت األخـــــرى. وفــي 
اإلجتماعات الرسمية ومجلس الــنــواب ورئــاســة ال�مهورية 
ومجلس الوزراء اإلتحادي ومجلس القضاء األع�ى والهيئات 
والــمــؤســســات اإلتــحــاديــة األخـــرى واالجــتــمــاعــات الرسمية في 

إقليم كوردستان و برلمانھ ورئاستھ و ح�ومتھ.
ــــزام بــالــقــانــون  وأخـــ�ـــ�ا نــص الــقــانــونــفــي الـــمـــادة -١٦- عــ�ــى االلـ
وفـــــرض الـــعـــقـــو�ـــات االنــضــبــاطــيــة والــــغــــرامــــات الــمــالــيــة لمن 
يخالف القانون وإعطاء ال�ق للمتضرر في تحريك الدعاوى 

ال�زائية عند مخالفة أح�ام هذا القانون.
ان قـــانـــون الــلــغــات الـــعـــرا�ـــي مــنــ�ــثــق مـــن أهـــــداف ســيــاســيــة ال 
تــرا�ــي أهمية اللغة للسيادة والــهــويــة الــوطــنــيــة، فقد اعطى 
للكرد فرصة لتاسيس الكيان الكردي وساعدهم ع�ى الرغم 
ــــ�ـــــاالت الـــداخـــلـــيـــة فــــي اإلقـــلـــيـــم والـــتـــنـــوع،فـــضـــال عــن  مــــن اإلشـ
ان الــمــســاواة ب�ن اللغت�ن ال يمكن تحقيقھ علميا ذلــك الن 
الفروق ب�ن اللغت�ن ال كب��ة، فضال عن ان اللغة العر�ية �ي 
اللغة الوطنية واإلسالمية ي�ب�ي تقديمها ع�ى كل اللغات في 
البالد، وليس �ي اللغة القومية فحسب فضال عن ذلك ان 
اللغة الكردية ليس لها فص�ى مش��كة وانما ل��ات ولغات 
مــخــتــلــفــة فــ�ــي لــيــســلــهــا مــقــومــات الــلــغــة الــرســمــيــة وال رســـوخ 

وثبات كالعر�ية(٢٩).
ومع ذلك فثمة اع��اضات ع�ى قانون اللغات العراقيمن قبل 
بعض االكراد، م�شورة في بعض المواقع االلك��ونية و�لغة 
عامية ي�بو ع�ها الــذوق، مثل ما ورد في موسوعة ويكي�يديا 
مــن نــقــد وتــظــلــم بــالــعــامــيــة لــلــقــانــون وا�ــهــامــھ بــانــھ م��ف ال 

�ساويب�ن اللغت�ن العر�ية والكردية نحو قولهم:
(ال�ملھ األوالنيھ من الماده ٤ فى الدستور الدايم وال�ى قالت 
ان «العر�ى و ال�وردى هما اللغات الرسميھ للعراق» بتفسر 
نفسها بنفسها، لكن فى الفقره ال�ى بعدها عند شرح الصفھ 
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الرسميھ حتالحظ ان اللغھ الــ�ــوردى مــاعــادتــش متساويھ 
ر م�ا�ها ع�ى االقــل. فـ الفقره نمره 

ّ
مع اللغھ العر�ى او إتصغ

٢ بتقول ان الكالم والــ�ــوار و التعب�� فى المجاالت الرسميھ 
بي�ون «بأى لغھ من اللغت�ن» مش «بـ اللغت�ن» زى ما تكتب 
م ع�ها 

ّ
فــى دســاتــ�ــ� تــانــيــھ. و فــى الــمــجــاالت الــرســمــيــھ الــ�ــى بتت�ل

ــــوزراء، والــمــحــاكــم،  الــمــاده زى مجلس الـــنـــواب، و مجلس الــ
والـــمـــؤتـــمـــرات الــرســمــيــھ و�ــســ�ــب غــالــبــّيــة نــســبــة الــعــراقــيــ�ــن، 
 �ــى الــعــر�ــى بــس الــ�ــوردى 

ً
فـــ الــلــغــھ الــ�ــى بيستعملوها عمليا

بيتحط ع�ى جمب...)
ويبدو الس�ب في ذلــك ما شهده اإلقليم من �هميش سابق، 
يــقــول: أحــد أعــضــاء المكتب السيا��ي ل��ماعة اإلسالمية 
الكردستانية: إن «�هميش اللغة العر�ية في كردستان العراق 
مرتبط باالنقطاع الكب�� الذي حصل ب�ن اإلقليم و�غداد في 
السنوات التي سبقت سقوط نظام صدام حس�ن، فضال عن 
وجــود حملة قومية في كردستان البعاد اللغة العر�ية وكان 

هذا دافعا لعدم االهتمام �ها في مراكز التعليم و�هميشها».
وقـــد اعــ�ــ�ض الــ�ــ�كــمــان بـــدورهـــم بــجــعــل الــلــغــة الــكــرديــة لغة 

رسمية للعراق(٣٠):
يقول أحد الكتاب ال��كمان: ( إن ال��كمان فوجئوا بصدور 
قــانــون إدارة الــدولــھ العراقيھ للمرحلھ اإلنتقاليھ فــى ٨ آذار 
ــبـــار الـــ�ـــ�كـــمـــانـــيـــھ لــغــھ  ــتـ / مــــــارس ٢٠٠٤ دون الـــنـــص عـــ�ـــى إعـ
رسميھ للبالد مــع أن هــذا الــدســتــور اإلنتقالي تضمن توجها 
جديدا بإعتباره للغھ الكرديھ لغة رسميھ للعراق إلى جانب 

العر�يھ(٣١)..
ولــــم تــخــل الــســيــاســات الــلــغــويــة إلقــلــيــم كــرســتــان مـــن هــنــات 
ومــؤخــذات وجهتها االقليات األخـــرى لها مثل النقد الموجھ 
لقانون اللغات الرسمية في إقليم كردستان بالنافذ(٣٢): قد 
وصف بانھ ال �عّ�� مطلقا عما �هدف اليھ القانون، النھ يحرم 
األقليات من حقها لتعدد الــقــراءات فيھ. فاللغتان االرامية 
والــســريــانــيــة عــ�ــى الــرغــم مــن الــعــمــق الــ�ــضــاري لهما وكــذلــك 
المندائية،... وع�ى الرغم من ال�قوق التي منحها القانون 
الــعــرا�ــي لــلــغــات الــرســمــيــة رقـــم ٧ لــســنــة ٢٠١٤ الـــصـــادر عن 
مجلس النواب العرا�ي لها اال ان قانون اللغات الرسمية في 
إقليم كردستان أغفلها.- الــمــادة ١٢ / اوال، لم تــراع مطلقا 
استخدام لغة االقليات في اللوحات الدالة ع�ى الــشــوارع و 
االرشـــاد الــى االمــاكــن، رغــم اهمية االمــر كما وصــف القانون.

ولم �شر الى المندائي�ن رغم ان معظم المندائي�ن يتمركزون 
حاليا في محافظات االقليم. وان الم�ون الصاب�ي المندا�ي 

هو احد م�ونات العراق االصيلة، فضال عن الهنات اللغوية 
الل�س فــي التعب�� واســتــعــمــال عــبــارات مطاطية واضــافــة الى 

كو�ها ركيكة لغويا.
ــــادة ١٣ مــن  ــمـ ــ ــــ� مـــثـــل مــــا وقــــعــــت فـــيـــھ الـ ــــوا�ـ والـــتـــنـــاقـــض الـ
القانون، اذ ا�ها غ�� دستورية بموجب الفقرة ( د) من المادة 
٤ من الدستور النافذ. كما ان المادة قد اغفلت االشارة الى 
حــق ابــنــاء الــمــ�ــونــات االخــــرى فــي تعليم ابــنــا�ــهــم بلغتهم االم، 
استنادا الى نص المادة ٤/ اوال من الدستور النافذ.... ومن 
ثم �عود المشرع ليفاجئنا بأنھ لم يكمل معال�تھ للموضوع 
االول. كــمــا وصـــف الــقــانــون بــالــعــنــصــريــة. ومـــن الــمــؤاخــذات 

أيضا كما وردت بالمقال:
- نصت الــمــادة ٢ مــن الــقــانــون ع�ى ان « اللغت�ن الــ�ــورديــة 
ــاء الــــعــــراق، وتـــعـــد الــلــغــة  والـــعـــر�ـــيـــة رســمــيــتــان فـــي جــمــيــع انـــحـ
ال�وردية في كوردستان - العراق اللغة الرئيسة «، و بحسب 
معلوماتنا المتواضعھ، ان اللغة امــا ان ت�ون رسمية ع�ى 
مستوى الدولة، او ان ت�ون لغة محلية، بمع�� ا�ها رسمية 
في اطار جغرافي محدد، اما ان يتم تقسيم اللغات الى: رئيسة 
و فــرعــيــة، فــهــذا مــا ال نعلمھ، ال سيما ان ذلـــك يتناقض مع 
دستور الــعــراق الــدائــم، الــذي لم يفضل، في الــمــادة ٤ منھ، 
بـــأي شــ�ــل، الــلــغــة الــعــر�ــيــة عــ�ــى الــلــغــة الـــ�ـــورديـــة، كــمــا وانـــھ 
يتناقض مــع اك�� مــن مــادة مــن مــواد هــذا القانون ( كالمواد 

١- ٨ - ١٠ - ١٢/ اوال).
- نــصــت الــــمــــادة ١١ مـــن الـــقـــانـــون عــ�ــى ان « تــجــب عــ�ــى كل 
مؤسسة ح�ومية وغ�� ح�ومية عراقية واجن�ية تتعامل مع 
مواط�ي االقليم، ان تستعمل اللغة ال�وردية في استمارا�ها 
ومحررا�ها « ان نلزم المؤسسات العراقية بأستعمال اللغة 
ال�وردية، في التعامل مع مواط�ي االقليم، فأن ذلك و ان بدا 
امرا شبھ مستحيل عمليا، اال انھ امر دستوري ال غبار عليھ، 
اما ان نلزم المؤسسات االجن�ية بذلك، فأرى انھ ضرب من 
الخيال، فالقانون الداخ�ي ال يمكنھ، بأي حال من االحوال، 
الزام المؤسسات االجن�ية بأمر كهذا، اضافة الى كون ذلك 
مــســتــحــيــل عــمــلــيــا، هـــذا مـــن نـــاحـــيـــة... اعــتــقــد ان كـــون اللغة 
ــــزام شــركــات  االنــ�ــلــ�ــ�يــة، �ـــي لــغــة عــالــمــيــة بـــال نـــقـــاش، فـــأن الـ
االغـــذيـــة واالدويـــــة بــ�ــ�جــمــة التعليمات الـــى الــلــغــة الــ�ــورديــة، 
هو امر ابعد مما يمكن لقانون داخ�ي ان يفرضھ، و ماذا لو 
رفضت تلك الشركات ال��جمة، كون ذلك امر صعب عليها، 

هل سنقاطع است��اد تلك االدوية؟
اللغة الكردية:

183 م نيسان ٢٠١٦  هـ -  | رجب ١٤٣٦  احلادية عشرة  السنة   | العدد ٣٦ - ٣٧  |



تــعــّد الــلــغــة الــكــرديــة مــن فـــروع عــائــلــة الــلــغــات الــهــنــدو أرو�ــيــة 
وتتفرع إلــى ل��ت�ن أساسيت�ن(٣٣): - كورمان�ي وســورانــي، 
ــى لـــ�ـــ�ـــات مــحــلــيــة مـــتـــعـــددة.  ــ والـــلـــتـــ�ـــن بـــدورهـــمـــا تـــتـــفـــرعـــان إلـ
والـــمـــالحـــظ أن ســيــاســة الــتــعــريــب الـــتـــي اتــبــعــت فـــي الــمــنــطــقــة 
الــكــرديــة لــم تــكــن نــا�ــ�ــة حــيــث ظــلــت الــلــغــة الــكــرديــة لسان 
ــهـــا لــغــة  ــيـــة مـــســـتـــوى كـــو�ـ ــلـــغـــة الـــعـــر�ـ ــــم تــــتــــجــــاوز الـ األكــــــــــراد ولــ
التخاطب الرسمية أو لغة التعليم، أما أن تتحول العر�ية إلى 
اللغة األولــى لــألكــراد فلم يحصل هــذا إال في بعض األوســاط 

الكردية المدي�ية ذات الصالت الواسعة بالعرب.
وال بــد مــن االبــتــعــاد عــن إعــطــاء ُبــعــد ت�ش��ي للقومية ســواء 
من جهة األكــراد أو غ��هم، ألن تحويل القومية الكردية إلى 
إيديولوجيا سياسية ستؤدي إلى انقسامات سياسية كب��ة 
لم �ستعد أحد لتحمل تبعا�ها بعد سواء األكراد أم غ��هم، 
كما أن تحويل القومية العر�ية أو ال��كية إلى إيديولوجيا من 

قبل الدولة سيؤدي ال محالة إلى االستبداد والهيمنة(٣٤).
وقـــد صـــدر كــتــاب جــديــد يــؤكــد عــ�ــى أّن الــلــغــة الــكــرديــة ليس 
لها مستوى اللغة الــمــوحــدة المش��كة الفصيحة ويصفها 
بــأ�ــهــا خــلــيــط مـــن لـــغـــات والســـيـــمـــا الــلــغــة الـــفـــارســـيـــة، فــ�ــي ال 
تملك الــمــقــومــات الــتــي تجعلها مــســاويــة للعر�ية فــي الــقــانــون 

العرا�ي(٣٥).
وقد باءت حت� اآلن كل المحاوالت بتوحيد اللغة واأللفبائية 
بالفشل نتيجة تسييس القضية داخــل األوســـاط الكردية، 
ومن أجل ذلك يحاول األكراد تجاوز قضية التوحيد اللغوي 

وال��ك�� ع�ى ما أسماه ال�اتب البعد االستعمالي للغة.
ــلــــدول الـــتـــي حــكــمــت  ــيـــاســـات الـــلـــغـــويـــة لــ ويـــبـــ�ـــن الـــكـــتـــاب الـــسـ
األكراد، ومقدار االنتهاكات التي مارستها هذه الدول، وهو ما 
أثر في اللغة الكردية وفي نظرة الكرد أنفسهم للغة الكردية 

التي باتوا ينظرون إليها باعتبارها شيًئا مقدًسا.
وتــنــاول ”السياسات اللغوية الكردية“ ســيــاســات االحــتــواء 
ــــى ســيــاســات  الـــدولـــيـــة لــلــهــويــة الـــلـــغـــويـــة لـــلـــكـــرد والــــتــــي أدت إلـ
عــكــســيــة، أبــــرزهــــا تـــطـــور و�ــــي الـــكـــرد �ـــهـــويـــتـــهـــم.... الــــواقــــع أن 
”نظرية اللغة“ لدى األكراد فيها الكث�� من الغموض، ور�ما 
ـــَل ذلـــك األســــاس الـــذي �سمح بــقــدر نس�ي مــن الــمــنــاورة 

َّ
ـــ�

َ
ش

لــتــجــاوز الــذهــنــيــات المغلقة والــهــويــات الــفــرعــيــة (والــغــ�ــ�يــة) 
المتوترة. وأما المدارك والمعارف حول اللغة، فقد ال تتعدى 
 أو 

ً
 التحليل اللغوي لــمــفــردات منتشرة الــيــوم شفاهيا

ً
كث��ا

، وهــذا ع�ى أهميتھ في فيللولوجيا اللغة، إال أنھ 
ً
حت� كتابيا

ال يــفــســر الـــواقـــع الــلــغــوي لـــألكـــراد الـــيـــوم، كــمــا أن المفاصل 

الــتــاريــخــيــة والـــســـرديـــات الــكــتــابــيــة والــشــفــاهــيــة الـــراهـــنـــة عن 
 عــن كــو�ــهــا فــرضــيــات ال تجمعها روابـــط 

ً
الــلــغــة ال تــزيــد كــثــ�ــ�ا

جدية(٣٦).
خاتمة وتوصيات:

إّن الــبــحــث الــعــلــمــي واألمــــانــــة الــعــلــمــيــة هــمــا األولــــــى بــالــعــنــايــة 
ــــ�ام مـــن �ــ�ــب الــمــشــكــالت الــتــي تــعــانــي مــ�ــهــا الــبــلــدان،  ــ� وااللــ
ومحاولة ذكرها بطريقة علمية من خــالل ت�خيصها، ومن 
ثم تقديم ال�لول العلمية الموضوعية لها. وهذا ما ال��مت 
بــھ فــي البحث عندما تــنــاولــت واقـــع اللغة العر�ية فــي الــعــراق 
اليوم وقانون اللغات العرا�ي، بالنقد من أجل البناء. وفيما 

يأتي ثمة توصيات أدلو �ها ب�ن الدالء:
-اعادة دولة اللغة العر�ية واحياء مجدها، بعصورها الزاهرة 
كعصر صــدر االســالم والــقــرن الــرابــع ال��ري. اذ كانت اللغة 

العر�ية اللغة العالمية األولى في العالم القديم.
- تصدي علماء اللغة العر�ية لمسوؤلية السياسية اللغوية 
فــي الــبــالد وتسنمهم الــمــنــاصــب العليا ومنحهم الصالحيات 

الصدار القرارات في رسم سياسة لغوية رصينة.
- توجيھ االعالم وت�خ��ه للعناية باللغة العر�ية.

- ر�ط اللغة العر�ية بسوق العمل واش��اطها لنيل الوظائف 
والدراسات.

- اقناع الدول اإلسالمية ان اللغة العر�ية �ي اللغة اإلسالمية 
الرسمية كما كــانــت، و�ــذلــك نعيد الــى اإلســـالم م�انتھ وهو 
مطلب الشعوب اإلسالمية. وا�ها ليست لغة العرب بحسب 
الــنــظــرة الــقــومــيــة بــل لــغــة عالمية لــغــة اإلســــالم فـــان توضيح 

ذلك بالدليل العلمي يتفهھ العلماء تدريجيا وع�ى مراحل.
- احاللها محل اللغة اإلن�ل��ية في الدول العر�ية واإلسالمية 
قــدر اإلمــ�ــان. فــالــغــرب �س�ى الــى ســيــادة اللغة اإلن�ل��ية في 
العالم من خالل نشرها ور�ط التطور وفرص العمل والسوق 
واالقتصاد والوظائف والنخب القيادية �ها وشرط لها، فان 
سيادة لغة دولة �ع�ي سياد�ها وهو نوع من االستعمار والغزو 
الــثــقــافــي او الــلــغــوي يتبعھ غـــزو ســيــا��ــي واقــتــصــادي وتبعية 

للدول المستقلة.
- االستفادة من تجر�ة السياسات اللغوية للعالم الغر�ي في 
ال�فاظ ع�ى لغا�هم ونشرها. وتطبيقها في الــدول اإلسالمية 

مثل ر�ط العر�ية بسوق العمل.
- توضيح للعالم أهمية اللغة العر�ية وصالحيتها ألن تحّل 
مــحــل الــلــغــة اإلنــجــلــ�ــ�يــة فــي تــدويــن الــعــلــوم والــمــعــارف لثبا�ها 
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و�قا�ها واستمراريتها وقو�ها ومرونتها وقد أثبتت التجارب ع�� 
التأريخ أ�ها خرجت من محن كب��ة قوية منتصرة.

- إن المقارنة ب�ن اإلنجل��ية والعر�ية غ�� مت�افئة، فان قوة 
اللغة االنجل��ية خارجية تأتي من رعاية الدول التي تدعمها، 
وت�شرها ومــا تنفق عليها والــســيــاســات اللغوية الــتــي تضعها 

لها.أما اللغة العر�ية فقو�ها في نفسها وماهتها.
- وجــــوب تــ�ــ�ــيــع الـــ�ـــ�امـــج الــلــغــويــة ومــــحــــاوالت تــيــســ�ــ� عــلــوم 
اللغة العر�ية وتجديدهاكالنحو والصرف والبالغة وإصالح 
الــمــنــا�ــ� الـــدراســـيـــة فـــي أقـــســـام الــلــغــة الــعــر�ــيــة فـــي الــ�ــلــيــات، 
فضال عن العناية بتدريب الطلبة ع�ى التطبيق العم�ي ع�ى 

النطق بالفصيحة.
- تفعيل قانون سالمة اللغة العر�ية. ذلك انھ أهم القوان�ن 
اللغوية التي صــدرت في ال�فاظ ع�ى اللغة العر�ية.وتفعيل 
دور المجامع اللغوية في العراق و دمشق والقاهرة بمشاركة 
أساتذة ماهرين �شاد لهم بجهودهم العلمية وت�ون مشاركة 

شاملة وليست مقتصرة ع�ى أ�خاص معين�ن
المصادر:

- أبــــحــــاث مـــخـــتـــارة فــــي الـــقـــومـــيـــة الـــعـــر�ـــيـــة، ســـاطـــع الــ�ــصــري 
القاهرة: دار المعارف، ١٩٦٤.

- األسس اللغوية لعلم المصط��» د/ محمود فهمي ��ازي، 
مكتبة غريب، ١٩٩٣م.

ــــي الـــبـــ�ـــ� الـــلـــغـــويـــة  ــيــــاســــة: دراســـــــــة فـ ــلــــغــــة والــــســ - األكــــــــــراد والــ
وســـيـــاســـات الـــهـــويـــة» د لـــلـــدكـــتـــور عــقــيــل ســعــيــد مــحــفــوض. 

المركز العر�ي لألبحاث ودراسة السياسات ٢٠١٣.
- التخطيط اللغوي والتغ�� االجتما�ي» أ. رو�ــرت. ل. كو�ر، 
تــرجــمــة د/ خليفة أبـــو بــكــر األســــود، مجلس الــثــقــافــة الــعــام، 

لي�يا، ٢٠٠٦م.
- تــوحــيــد الـــلـــ�ـــ�ـــات، لـــألســـتـــاذ مــحــمــد رضــــا الــشــ�ــيــ�ــي، نشر 
فـــي كـــتـــاب الــلــ�ــ�ــات الــعــر�ــيــة (بـــحـــوث ودراســـــــــات)، بـــإشـــراف 

الدكتور كمال بشر، القاهرة ٢٠٠٤م.
- الثقافة اللغوية العامة، أ.د. حسن منديل العكي�ي، بحث 

شارك في ندوة كلية ال��بية للبنات - جامعة بغداد ٢٠١٠.
- الدراسات اللغوية في العراق ( في النصف الثاني من القرن 
الــعــشــريــن)، أطــروحــة دكــتــوراه، عبد ع�ي حــن نــاعــور، كلية 

اآلداب جامعة ال�وفة ٢٠٠٧ م.
، ع�ي 

ً
- السياسة اللغوية في البلدان العر�ية: اإلعالم نموذجا

القاسمي نشر في تازة. ٢٠١٠

- السياسة اللغوية المفهوم واآللية، ا. بالل در�ال، ال�زائر 
مجلة المخ�� ع ١٠ س ٢٠١٤.

طوليفسن  أ.  جيمس.  اللغة،  وتعلم  اللغوية  السياسة   -
ترجمة: محمد خطا�ي عالماتع ١٧

- الـــســـيـــاســـة الـــلـــغـــويـــة خــلــفــيــا�ــهــا ومــــقــــاصــــدهــــا، جـــيـــمـــس. و. 
طوليفصون ترجمة محمد خطا�ي مؤسسة الغ�ي المغرب 

ط ١ سنة ٢٠٠٧.
- الــســيــاســة وســلــطــة الــلــغــة، أ.د. عــبــدالــســالم الــمــســدي عــام 

،٢٠٠٧
- الفص�ى لغة الــقــران، أنــور الــ�ــنــدي. دار الــمــعــارف بمصر 

.٢٠٠٧
ــلـــغـــة. أ.د.  ــيـــاســـة الـ - الـــفـــكـــر الـــعـــر�ـــي بـــ�ـــن لـــغـــة الـــســـيـــاســـة وسـ

عبدالسالم المسدي. االتحاد، ٢٠٠٥
- في فقھ العر�ية، د/ أبوالسعود أحمد الفخراني، الطبعة 

الرابعة، ١٤٢٧هـ/٢٠٠٦م
- قراءة في كتاب ( العر�ية واألمن اللغوي) للدكتور زه�� غازي 

زاهد/ ماهر خض�� هاشم، جامعة بابل
- قـــراءة فــي ثقافة الفضائيات الــعــر�ــيــة: الــوقــوف ع�ى تخوم 
التفكيك، �هوند الــقــادري، ( ب��وت: مركز دراســات الوحدة 

العر�ية، ٢٠٠٨).
- العر�ية واألمن اللغوي، للدكتور زه�� غازي زاهد، مؤسسة 

الوراق لل�شر والتوز�ع، األردن ٢٠٠٠م.
- اللغة الدبلوماسية، أ.د. حسن منديل العكي�ي، مجموعة 
مــــحــــاضــــرات ألـــقـــيـــت فــــي مـــعـــهـــد الـــخـــدمـــة الــــخــــارجــــيــــة، وزارة 

الخارجية العراقية سنة ٢٠١٤/٢٠١٣.
- اللغة العر�ية والعراق ال�ديد، د. حسن منديل العكي�ي، 

مقال نشر في عدد من المواقع االلك��ونية.
- الــلــغــة والــهــويــة، د. مــحــمــود الــســّيــد، مــجــلــة الــمــجــمــع اللغة 

العر�ية دمشق، المجلد (٨٥)، وال�زء (٣) ٢٠١٠م.
- الــمــصــطــ�ــ�ــات والــتــنــمــيــة الــلــغــويــة الــعــر�ــيــة، عــمــر هــزايــمــھ، 
مــجــلــة الـــعـــلـــوم اإلنـــســـانـــيـــة، الــســنــة الـــخـــامـــســـة، الـــعـــدد ٣٥، 

٢٠٠٧ األردن.
- من أسرار اللغة، د. إبراهيم أنيس. دار المعارف، مصر.

- مجلة مجمع اللغة العر�ية بالقاهرة، ج١: ٣٣٢، ج٧: ١٨٥-
.١٨٧

- مـــــجـــــلـــــة الــــــــوقــــــــا�ــــــــع الـــــــعـــــــراقـــــــيـــــــة - رقــــــــــــم الــــــــــــــعــــــــــــــدد:٢٥٨٧
تاريخ:١٩٧٧/١٦/٥ رقم الصفحة:٧١٤ رقم ال�زء:١
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- نحو سياسة لغوية متسامحة في زمن العولمة، المصطفى 
تـــاج الـــديـــن، مــجــلــة الــتــخــطــيــط والــســيــاســة الــلــغــويــة، الــعــدد 

التاسع لسنة ١٤٢٦هـ / ٢٠٠٥ م.
المواقع االلكترونية:

http://www.niqash.org/ar/articles/  -
society/٣٢٠٣/ موقع مؤسسة (أم أي ��ي تي) اإلعالمية

- م�انة اللغة ال��كمانية فى الدستور الدائم/ ص��ي طرابيھ 
http://www.alturkmani.com/makalaat/

makanaat-F.htm موقع موسوعة تركمان العراق
- قــــراءة نــقــديــة فــي قــانــون الــلــغــات الــرســمــيــة الــنــافــذ فــي اقليم 
كــوردســتــان - الــعــراق رقــم ٦ لسنة ٢٠١٤ / الس�ت، شباط 

٢٠١٥ / د. م�� ياقو ٢١
http://www.sorayapress.com/index.php/
ara-wa-maqalat/item/٢٢٣-٦-٢٠١ موقع منظمة 

سورايا للثقافة واالعالم
- لغة التنمية أ عــمــار بــوحــوش - جامعة الــ�ــزائــر، محاضرة 
ألقيت بالمجلس األع�ى للغة العر�ية ضمن من�� حوار األف�ار 
في يوم ٢٠١٠/٠٤/١٣. موقع المجلس األع�ى للغة العر�ية: 

http://www.csla.dz/mjls/index.php
http:// الــــــدبــــــلــــــومــــــاســــــيــــــة:  الـــــمـــــصـــــطـــــ�ـــــ�ـــــات  مـــــ�ـــــ�ـــــم   -
htm.٤-٣٣٣٥bayda.com/vb/archive/t.www

الهوامش:
ــتـــاب: الــفــصــ�ــى لغة  ١ـ نــقــلــت هــــذه االقـــــــوال بــتــصــرف مـــن كـ

القران، أنور ال�ندي.
٢ـ السياسة اللغوية المفهوم وااللــيــة ا. بــالل در�ــال جامعة 

باتنة ال�زائر مجلة المخ�� ع ١٠ س ٢٠١٤ ص ٣٢٩.
طوليفسن  أ.  جيمس.  اللغة،  وتعلم  اللغوية  السياسة  ٣ـ 

ترجمة: محمد خطا�ي ٦٤ عالماتع ١٧
٤ـ كما ذكــرهــا ميشال زكــريــا فــي كتابھ االلس�ية ٤٥. وينظر: 
السياسة اللغوية المفهوم وااللــيــة، مجلة المخ�� ع ١٠ س 

٢٠١٤ ص ٣٣٢.
٥ـ في فقھ العر�ية» د/ أبوالسعود أحمد الفخراني، الطبعة 

الرابعة، ١٤٢٧هـ/٢٠٠٦م
٦ـ كتاب السياسة اللغوية خلفيا�ها ومقاصدها جيمس. و. 
طوليفصون ترجمة محمد خطا�ي مؤسسة الغ�ي المغرب 

ط ١ سنة ٢٠٠٧.

٧ـ ينظر كتابنا: اللغة الدبلوماسية ١٢، مجموعة محاضرات 
ألقيت في معهد الخدمة الخارجية، وزارة الخارجية العراقية 

سنة ٢٠١٤/٢٠١٣.
http://:٨ـ نـــقـــول مـــن مــ�ــ�ــم الــمــصــطــ�ــ�ــات الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة

htm.٤-٣٣٣٥bayda.com/vb/archive/t.www
٩ـ السياسة وسلطة اللغة، أ.د. عبدالسالم المسدي و�عد 
ــــدره د.عـــبـــد الـــســـالم الــمــســدي أوائـــل  هـــذا الــكــتــاب الــــذي أصـ
عــــام ٢٠٠٧، أحـــــدث الــكــتــب الــعــر�ــيــة الـــتـــي صـــــدرت فـــي هــذا 
الــمــجــال.ويــنــظــر: الــفــكــر الــعــر�ــي بــ�ــن لــغــة الــســيــاســة وسياسة 
http://www. .اللغة. أ.د. عبدالسالم المسدي. االتحاد

٧٩=ID&٨٩٥١=alarabimag.com/Article.asp?ART
١٠ـ اللغة الدبلوماسية ٣٧.

١١ـ ينظر: اللغة والهوية، د. محمود السّيد، مجلة المجمع 
اللغة العر�ية دمــشــق، المجلد (٨٥)، الــ�ــزء (٣) ٢٠١٠م: 

٦٥٤-٦٥٥. وينظر: العر�ية واألمن اللغوي: ٨٦.
١٢ـ السياسة والتخطيط اللغوية من االستعمار الى العولمة 

اللغوية، جميل عبد اللھ.
١٣ـ لغة التنمية أ عمار بوحوش - جامعة ال�زائر/ محاضرة 
ألقيت بالمجلس األع�ى للغة العر�ية ضمن من�� حوار األف�ار 
في يوم ٢٠١٠/٠٤/١٣ المصدر: موقع المجلس األع�ى للغة 
العر�ية: http://www.csla.dz/mjls/index.php?، وينظر: 
ســاطــع الـــ�ـــصـــري، «أبـــحـــاث مــخــتــارة فـــي الــقــومــيــة الــعــر�ــيــة». 

القاهرة: دار المعارف، ١٩٦٤، ص ٤٠-٤٣.
١٤ـ قراءةفيكتاب ( العر�يةواألمناللغوي) للدكتورزه��غازيزا

هد،ماهرخض��هاشمجامعةبابل.
١٥ـ أبحاث مختارة في القومية العر�ية». ساطع ال�صري، 
الـــقـــاهـــرة: دار الـــمـــعـــارف، ١٩٦٤، ص ٤٠-٤٣، ويــنــظــر:لــغــة 
التنمية أ عمار بوحوش - جامعة ال�زائر، محاضرة ألقيت 
بالمجلس األع�ى للغة العر�ية ضمن من�� حوار األف�ار في يوم 
http:// :٢٠١٠/٠٤/١٣. موقع المجلس األع�ى للغة العر�ية

?www.csla.dz/mjls/index.php
ــتـــســـامـــحـــة فـــــي زمـــــــن الـــعـــولـــمـــة،  ١٦ـ نــــحــــو ســــيــــاســــة لــــغــــويــــة مـ
المصطفى تاج الدين، مجلة التخطيط والسياسة اللغوية، 

العدد التاسع لسنة ١٤٢٦هـ / ٢٠٠٥ م.
١٧ـ يــنــظــر: المصط��ات والــتــنــمــيــة الــلــغــويــة الــعــر�ــيــة، عمر 
هزايمھ، مجلة العلوم اإلنسانية، السنة الخامسة، العدد 
٣٥، ٢٠٠٧ األردن: ٤، وتــــجــــارب فـــي الـــتـــعـــريـــب، د. مــحــمــود 
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ــتـــاب ( الـــعـــر�ـــيـــة واألمـــــــن الـــلـــغـــوي)  الــ�ــلــيــ�ــي: ٩. وقــــــــراءة فــــي كـ
للدكتور زه�� غازي زاهد، ماهر خض�� هاشم جامعة بابل.

١٨ـ ينظر: العر�ية واألمن اللغوي:. ٨٨-٨٩.
١٩ـ ينظر: قراءة في كتاب ( العر�ية واألمن اللغوي) للدكتور 

زه�� غازي زاهد ١٣.
٢٠ـ مجلة مجمع الــلــغــة الــعــر�ــيــة بــالــقــاهــرة، ج١: ٣٣٢، ج٧: 

.١٨٥-١٨٧
٢١ـ ينظر: العر�ية واألمن اللغوي:٩٤-٩٥.: ٩٦.

ــــة: اإلعــــــــالم  ــيـ ــ ــــر�ـ ــــعـ ٢٢ـ الــــســــيــــاســــة الــــلــــغــــويــــة فــــــي الـــــبـــــلـــــدان الـ
،ع�ي القاسمي نشر في تازة اليوم وغدا يوم ٠٩ - ١٠

ً
نموذجا
٢٠١٠ -

٢٣ـ الــثــقــافــة الــلــغــويــة الــعــامــة، أ.د. حــســن مــنــديــل العكي�ي، 
بــحــث شــــارك فــي نــــدوة كــلــيــة الــ�ــ�بــيــة لــلــبــنــات - جــامــعــة بــغــداد 
٢٠١٠. ويــنــظــر: الــلــغــة الــعــر�ــيــة والـــعـــراق الــ�ــديــد، للمؤلف 

نفسھ، مقال نشر في عدد من المواقع االلك��ونية.
٢٤ـ العر�ية واألمـــن الــلــغــوي ٤١.ويــنــظــر: الـــدراســـات اللغوية 
فــي الــعــراق، (أطـــروحـــة)، عبد ع�ي حــن نــاعــور، كلية اآلداب 

جامعة ال�وفة ٢٠٠٧ م.
٢٥ـ ينظر: المصدر نفسھ: ٤  ١. ٥٤، ٥٦، ٧١-٧٦، ٧٧-٨٤.

٢٦ـ ينظر: توحيد الل��ات، لألستاذ محمد رضــا الش�ي�ي، 
نشر في كتاب الل��ات العر�ية (بحوث ودراسات)، بإشراف 

الدكتور كمال بشر، القاهرة ٢٠٠٤م: ٥٧.
٢٧ـ ينظر: العر�ية واألمن اللغوي: ١٠٩.: ١٠٩ نقال عن مجلة 
مجمع اللغة العر�ية في القاهرة، ج٧، ١٩٤٩م: ٣١٦. وقراءة 
في كتاب ( العر�ية واألمن اللغوي) للدكتور زه�� غازي زاهد، 

ماهر خض�� هاشم جامعة بابل
٢٨ـ مــــجــــلــــة الـــــــوقـــــــا�ـــــــع الــــــعــــــراقــــــيــــــة - رقــــــــــم الـــــــــــعـــــــــــدد:٢٥٨٧

تاريخ:١٩٧٧/١٦/٥ رقم الصفحة:٧١٤ رقم ال�زء:١
٢٩ـ األكـــــــراد والـــلـــغـــة والـــســـيـــاســـة: دراســــــة فـــي الــبــ�ــ� الــلــغــويــة 
وسياسات الهوية“ للدكتور عقيل سعيد محفوظ. المركز 

العر�ي لألبحاث ودراسة السياسات ٢٠١٣
http://www.niqash.org/ar/articles/ ٣٠ـ 

society/٣٢٠٣/ موقع مؤسسة (أمأ�سيتي) اإلعالمية
٣١ـ مــ�ــانــة الــلــغــة الــ�ــ�كــمــانــيــة فـــي الـــدســـتـــور الــــدائــــم/ صــ�ــ�ي 
http://www.alturkmani.com/makalaat/ طـــرابـــيـــھ 

makanaat-F.htmموقع موسوعة تركمان العراق

٣٢ـ قــراءة نقدية في قانون اللغات الرسمية النافذ في اقليم 
كــوردســتــان - الــعــراق رقــم ٦ لسنة ٢٠١٤ / الس�ت، شباط 

٢٠١٥ / د. م�� ياقوت ٢١
http://www.sorayapress.com/index.php/ara-wa-
maqalat/item/٢٢٣-٦-٢٠١ موقع منظمة سورايا للثقافة 

واالعالم
ــتـــســـامـــحـــة فـــــي زمـــــــن الـــعـــولـــمـــة،  ٣٣ـ نــــحــــو ســــيــــاســــة لــــغــــويــــة مـ
المصطفى تاج الدين، مجلة التخطيط والسياسة اللغوية، 

مقاالت العدد التاسع لسنة ١٤٢٦هـ / ٢٠٠٥ م.
٣٤ـ المصدر نفسھ.

٣٥ـ األكـــــــراد والـــلـــغـــة والـــســـيـــاســـة: دراســــــة فـــي الــبــ�ــ� الــلــغــويــة 
وسياسات الهوية» للدكتور عقيل سعيد محفوظ. المركز 

العر�ي لألبحاث ودراسة السياسات ٢٠١٣
ــــراد والــلــغــة والــســيــاســة، د. عــقــيــل ســعــيــد ٦٥، ٧٧،  ٣٦ـ األكـ

.١٩٢
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مقومات السياسة الخارجية

 السعوديةوأهدافها

عام 2013 كان عام التخطيط لتبني المملكة مقومات جديدة 

لسياستها الخارجية وتمظهر ذلك واضحا عندما اعتلى الملك سلمان 
بن عبد العزيز عرش المملكة بعد وفاة اخيه الملك عبد الله. واول 

ما قام به الملك الجديد هو ترتيب امور االسرة الحاكمة فارفدها 

بدماء جديدة من الجيل الثاني من ابناء االسرة حيث عين االمير 

محمد بن نايف وليا للعهد وابنه االمير محمد بن سلمان وليا لولي 

العهد باالضافة الى التغيرات االدارية والوزارية والمحلية االخرى التي 

اجراها في المملكة. اصبحت المملكة المرجع والقائد لدول مجلس 

التعاون الخليجي بعد ان لعبت قطر دورا رائدا ومهما ومؤثرا في 

المنطقة متخذة من الربيع العربي مناسبة لتفعيل وسائلها وادواتها 

التدخلية ) القرضاوي والجزيرة ومأجوريها( في تونس وليبيا والعراق 

وسوريا ومصر.
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السفير جواد الهنداوي

لم يكن تب�ي المملكة لمقومات جديدة لسياستها الخارجية 
شــانــا داخليا بــقــدر مــاكــان امـــرا يــنــدرج فــي اطـــار االس��اتيجية 
ــيـــة الـــمـــرســـومـــة لــمــنــطــقــة الـــشـــرق االوســــــط ويــتــمــا��ــ�  الـــدولـ
ع�ى مابدا وا��ا مع المتطلبات السياسية واالقتصادية 
والعسكرية التي شهدها و�شهدها العالم. فمن اجل تطبيق 
 البـــد مـــن رواد 

ً
نــظــريــة الــفــو��ــ� الــخــالقــة وتــكــر�ــســهــا عــمــلــيــا

لــتــســويــقــهــا ودعــمــهــا وتــامــ�ــن مــســتــلــزمــا�ــهــا الــمــاديــة والــنــقــديــة 
 اسم 

ً
سيما وان مــســار الــفــو��ــ� الــخــالقــة والـــذي حمل زيــفــا

 في العراق 
ً
 ومــؤثــرا

ً
او لقب(الر�يع العر�ي) بــدا واليـــزال فاعال

وســـوريـــا ولــبــنــان و�ــــي دول مــصــنــفــة بــا�ــهــا وايــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــران تــؤلــف 
الـــــــهالل الشيـــــ�ي او محور المقاومــــة مع االخذ بع�ن االعتبار 
ماهو ثابت في السياسات الدولية وفحواه انــھ عندما يفتح 
البازار اليمكن الت�بؤ بما قد ي�ت�ي اليھ وهكذا اصبح اللعب 
مع االرهاب وداعش كاللعب مع النار فان وجدنا دول العالم 
بــاســرهــا تتفق بصيغة او بــاخــرى و�عضها مــرغــمــة ومكرهة 
عــ�ــى مــحــار�ــة داعــــش فـــألن الــعــمــلــيــات االرهــابــيــة الــداعــشــيــة 
استهدفت خــالل الــشــهــور الــثــالثــة الماضية روســيــا و�ــار�ــس 
وســــان فــرنــافــديــنــو فـــي الــــواليــــات الــمــتــحــدة وجــــرت مــحــاوالت 
 عـــن الـــتـــهـــديـــدات والــخــاليــا 

ً
تــفــجــ�ــ� فـــي اكـــ�ـــ� مـــن دولــــــة، فـــضـــال

 او علنا الى داعش او ما يماثلھ.
ً
المكتشفة وكلها يوصل سرا

ــــة االقــــلــــيــــمــــيــــة والـــــدولـــــيـــــة  ــــاسـ ــيـ ــ ــــسـ ــــاح الـ ــــجــ ــــا ان نــ ــــمـ كـ
اليــــران وتــعــامــلــهــا الــســيــا�ســي والــدبــلــومــا�ســي مــع امــريــكــا 

والــمــجــمــوعــة الـــدولـــيـــة اســتــنــفــر الــمــمــلــكــة الــســعــوديــة 
وجــعــلــهــا فــي حــاجــة الـــى ســيــاســة مــرتــكــزة عــلــى مــقــومــات 

جديدة، فما�ي ياترى تلك المقومات؟

اول هذه المقومات او التوجهات �ي نزعة االندفاعية وهذا 
مــاجــاء صــراحــة عــ�ــى لــســان مــســاعــد الــمــســتــشــارة االلــمــانــيــة 
مــنــتــقــدا   ٢٠١٥/١٢/٧ فــــي   Sigmar Gabrielم��كل
السياسة الخارجية السعودية ومو��ا تخ�ي المملكة عن 
سياستها التقليدية الــســابــقــة والــقــائــمــة حي�ها عــ�ــى الــ�ــ�وي 
والدبلوماسية الــهــادئــة. لعل فــي هــذه االنــدفــاعــيــة المفتقرة 
ــــى الـــصـــ�ـــ� االســـ�ـــ�اتـــيـــ�ـــي الـــمـــطـــلـــوب والــــمــــرغــــوب فــــي الــعــمــل  الـ
الــدبــلــومــا��ــي والــســيــا��ــي رغــبــة مــ�ــ�ــة لــــدور فــاعــل ومــؤثــر في 
ــــدول الــعــر�ــيــة الــتــي اصــبــح عــر�ــهــا يصنفون  الــمــنــطــقــة وفـــي الـ
ــــراك وهـــنـــاك عــرب  حــســب الــتــاثــ�ــ� االقــلــيــمــي فــهــنــاك عـــرب اتـ
ايـــرانـــيـــون وهــنــالــك عــــرب اســرائــيــلــيــون وهــنــالــك ايــضــا عــرب 
دواعـــــش! والــصــ�ــ� االســ�ــ�اتــيــ�ــي مـــفـــردة اســتــخــدمــهــا الــرئــيــس 
االمــريــ�ــي او�ــامــا وهـــو يــخــاطــب الــعــراقــيــ�ــن ويطال�هم بالص�� 
االس��اتي�ي في معركتهم مع داعش. لعل في هذه االندفاعية 
ــــعـــــودي لـــغـــيـــاب وانــــحــــســــار الــــــدور  ــــن قـــلـــق سـ  تـــعـــبـــ�ـــ� عـ

ً
ــا ــ ايـــــضـ

االمري�ي في المنطقة وفي الشرق االوسط ولطالما اعتمدت 
السعودية واتكأت ع�ى الــدور االمري�ي الفاعل والمتفاعل 
معها فــي المنطقة، ودور المملكة فــي المنطقة كــان واليــزال 
ة العــــــــاكسة او الوجــــــــھ االخر للــــدور االمريـــــ�ي، وانحسار 

ّ
المرا
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الـــدور االمــريــ�ــي فــي المنطقة تــاله انحسار التاث�� السعودي 
ــــك يــكــفــي مــالحــظــة  الـــســـيـــا��ـــي فــــي الــمــنــطــقــة والســـتـــشـــعـــار ذلـ
عـــالقـــات الــمــمــلــكــة مـــع دولـــهـــا الــمــحــيــطــة وجــــوارهــــا حــتــ� مع 
االردن حيث �غلب الــ�ــ�دد والشك في العالقة ب�ن الطرف�ن 
ســـواء عــ�ــى الــمــســتــوى الــرســمــي او الــشــعــ�ــي والـــشـــارع االردنـــي 
ــــردد فــــي الــــوقــــت الـــ�ـــاضـــر وتــعــقــيــبــا عـــ�ـــى الــــكــــرم الـــســـعـــودي  يــ
باتجاه مصر بغية تأسيس التحالف االســالمــي ( بــان الكرم 
النفطي الــســعــودي �ــعــرف الــ�ــار البعيد وال �ــعــرف االردن). 
ومن الموضوعية بم�ان القول بانھ اليزال دور للمملكة في 
الــســيــاســة العالمية وخــاصــة االقــتــصــاديــة والــنــقــديــة بحكم 
ــيـــاديـــة وعــضــويــتــهــا فــــي الــمــجــمــوعــات  ثـــرو�ـــهـــا الــنــفــطــيــة والـــسـ

العالمية االقتصادية.

تحاول المملكة جاهدة في الوقت ال�اضر ان تجد دورا لها 
في المنطقة ولكن ليس من خالل السياسة والدبلوماسية 
وانما بالصواريخ والطائرات كما في اليمن او بواسطة جيش 
االسالم كما في سوريا وقائده زهران علوش الذي لقى حتفھ 
في غــارة سورية يــوم ٢٠١٣/١٢/٢٥ او بالتحريض الطائفي 
والمال السيا��ي وشراء الذمم كال�ال في لبنان والعراق.أو 
لــْم يصف وزيــر خارجية السعودية قتل زهــران علوش بانھ 
 
ً
عمل اليخدم السالم ( ال�ياة ٢٠١٥/١٢/٣٠ ص١)؟ علما
بــان ال�اتب ماجد الشيخ وصــف زهــران علوش في مقال لھ 
في جريدة ال�ياة الالندنية بتاريخ ٢٠١٦/١/١٠ في الصفحة 
رقــم ١٤ و�عنوان ( الشهادة ومسألة المع�� ب�ن اغتيال�ن) 

بما ي�ي:

ــــران عــلــوش الــــذي بـــات فـــي رحــمــة   مـــن تــمــجــيــد زهـ
ً
ــــدال (..... و�ـ

الــلــھ كــــان يــفــ�ــ�ض نــقــد تــجــر�ــتــھ، الســيــمــا ان عــلــيــھ كــثــ�ــ� من 
الـــمـــالحـــظـــات.....مـــ�ـــهـــا ان الــ�ــمــاعــات الــعــســكــريــة االســالمــيــة 
ــــة..... عــلــمــا ان زهــــران  شــ�ــلــت انــشــقــاقــا فـــي الــــثــــورة الـــــســـــوريـ
ــــرارا وتــــكــــرارا بــان  ــثــــورة.... بـــل صــــرح مــ ــالــ عـــلـــوش لـــم �ــعــ�ــ�ف بــ
الديمقراطية تحت قدميھ، زد ع�ى ذلك ان تجر�ة الغوطة 
لم تكن نا��ة مع معرفتنا بما �سم� (المحاكم الشرعية) 
ــالـــم وتـــقـــيـــيـــد الـــ�ـــشـــطـــاء الــمــدنــيــ�ــن  ــتـــو�ـــة والـــمـــظـ ــ�ــــون الـ و�ــ
والتحكم بالموارد التموي�ية وفرض نوع مع�ن من العيش، 
ومــع علمنا ايضا بالتظاهرات التي خرجت فــي الغوطة ضد 
هــــذه الـــمـــمـــارســـات الـــســـلـــطـــويـــة.... يــ�ــبــ�ــي الـــتـــســـاؤل عـــن نــوع 
السلطة التي كان يمكن ان ياتي �ها هو ومن هم ع�ى نمطھ؟ 

وهــل من اجــل هكذا سلطة ثــار السوريون ودفــعــوا كل هذه 
االثمان الباهضة؟

هـــــذه الـــرغـــبـــة االنــــدفــــاعــــيــــة مــــن اجـــــل دور فــــاعــــل ومــــؤثــــر فــي 
 الــــى تــبــ�ــي اســ�ــ�اتــيــجــيــة الــتــحــالــفــات 

ً
الــمــنــطــقــة قـــادهـــا ايـــضـــا

الــعــســكــريــة والــتــدخــل الغليظ واعــتــمــاد هـــذه االس��اتيجية 
كمقوم لسياستها الخارجية وتحقيق اهدافها في المنطقة. 
ــــوا ســيــاســتــهــا الـــخـــارجـــيـــة بـــان  ــمـ ــ ــــدرك راسـ  او يـــ

ً
ـــــدرك جــــيــــدا تــ

الــمــرحــلــة الـــتـــي تــشــهــدهــا الــمــنــطــقــة الــعــر�ــيــة ومـــنـــذ اكـــ�ـــ� من 
 وعناوي�ها عديدة ولكن جميعها 

ً
خمسة سنوات حرجة جدا

من مع�ن الدم والقتل والنقلة من عصر ال��ام الفاسدين 
او الدكتاتوري�ن الى عصر القتلة ال�زارين وقد ت�ون هاتان 

 وانظمة.
ً
 ودوال

ً
الصفتان مم��تان لمسار المنطقة شعو�ا

حــاولــت الــمــمــلــكــة مــن اجـــل مــواجــهــة االخـــطـــار الــمــحــدقــة �ها 
 
ً
و�ــالــمــنــطــقــة ان تــوســع مــجــلــس الــتــعــاون الــخــلــيــ�ــي جــغــرافــيــا

ــــدأت والــمــجــلــس  وديـــمـــوغـــرافـــيـــا وتـــضـــم الــمــغــرب واالردن و�ــ
بخطوات عملية وتنفيذية ولكن و�عد مــرور اك�� مــن ثالثة 
اعــوام ع�ى المبادرة دون نتيجة تذكر تبدوا المبادرة وكا�ها 
زو�ــعــة فــي فنجان فــال االردن وال المغرب شعو�ا وح�ومات 
ورغم محدودية قدرا�هما المادية وحاجتهما للدوالر والنفط 
الــســعــوديــ�ــن عــ�ــى اســـتـــعـــداد لــلــتــخــ�ــي عـــن الـــهـــويـــة الــوطــنــيــة 
واالنصهار في بوتقة مجلس خلي�ي مم�� بثقافتھ وتوجهاتھ 
السياسية واالجتماعية والفكرية التي التنفطم عن سياسة 

وثقافة ��راء الر�ع الخالي.

فــشــل الــمــمــلــكــة ســيــاســيــا فـــي الــيــمــن وانـــقـــالب حــلــيــفــهــا الـــذي 
ــــي مــســتــشــفــيــا�ــهــا  ــھ فـ ــ ــــروقـ ــــن حـ ــــھ وعـــالـــ�ـــتـــھ مـ ــتـ ــ دعـــمـــتـــھ ورعـ
(واقــــصــــد الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق عــ�ــي عــبــد الـــلـــھ صـــالـــ�) حـــد من 
صــ�ــ�هــا وجــعــلــهــا تــ�ــ�ــأ الـــى الــعــصــا الــغــلــيــظــة فش�لت وقـــادت 
تحالفا عر�يا عسكريا لشن الــ�ــرب ع�ى اليمن و�التعاون 
مع االدارة االمريكية و�عنوان عاصفة ال�زم. و�الرغم من 
الــدعــم الــســيــا��ــي الـــدولـــي الــــذي حــظــت بــھ الــمــمــلــكــة والـــذي 
تجسد بموافقة مجلس االمن الدولي ع�ى المشروع العر�ي 
او السعودي واصداره لقرار ٢٢١٦ والذي �عد غطاء قانوني 
ــــأن عـــاصـــفـــة الــــ�ــــزم لــــم تــحــســم بــعــد  لـــ�ـــ�ـــرب عـــ�ـــى الـــيـــمـــن فـ
 في اليمن رغم مرور ما يقارب عام ع�ى حرب 

ً
موقف ميدانيا
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شنتها اغ�� دولــة و�تحالف دولــي وتعاون امري�ي ع�ى واحد 
من افقر بلدان العالم.

ومـــن مــفــارقــات و�ــخــريــات المشهد الــســيــا��ــي وقــدرتــھ ع�ى 
توظيف وت�خ�� مبادئ القانون ل�روب غ�� عادلة هو ان 
��ة المملكة في حر�ها ع�ى اليمن هو اعادة شرعية الرئيس 
الــيــمــ�ــي الــمــســتــقــيــل عــبــد ر�ــــھ مــنــصــور والــــهــــارب مـــن الــيــمــن 
و�ــي ��ة التج�� مطلقا قــيــام المملكة وحــلــفــاءهــا بانتهاك 
شرعية وسيادة دولة اليمن واالعتداء ع�ى شع�ها وممتل�ا�ها 
واراضـــيـــهـــا. وان مــفــهــوم الــشــرعــيــة واحــــد اليــتــجــزأ وان تــعــدد 
مضامينھ ( شرعية الدولة، شرعية ال�اكم...ال�) والدولة 
الــتــي �ــهــمــهــا حــقــا مـــوضـــوع الــشــرعــيــة التــجــ�ــ� لــنــفــســهــا انــتــهــاك 
شرعية وســيــادة دولـــة اخـــرى وعــضــو فــي االمـــم المتحدة من 

خالل االعتداء المس�� واحتالل اراضيها!

وقــبــل ان تحقق المملكة اهــدافــهــا الــمــرســومــة مــن عاصفة 
الـــ�ـــزم، اعــلــنــت تــشــكــيــل تــحــالــف عــســكــري اخـــر تــحــت اســم 
التحالف االســالمــي لمحار�ة االرهـــاب وصرحت بانتماء ٣٥

ــــة اســالمــيــة لــيــس بــضــمــ�ــهــا الـــعـــراق وســـوريـــا و�ــــي الــــدول  دولـ
التي تــحــارب االرهـــاب منذ ســنــوات وع�ى اراضيها ونيابة عن 
الـــعـــالـــم، و�ـــّ�ـــن االمـــ�ـــ� مــحــمــد بـــن ســلــمــان ولــــي ولــــي الــعــهــد في 
المملكة بــانــھ سيتم ت�سيق الــ�ــهــود ب�ن الـــدول االسالمية 
مــن خــالل غرفة عمليات عسكرية مقرها الــريــاض لتتطور 

االساليب وال�هود في محار�ة االرهاب.

اســتــفــهــامــات وتــــســــاؤالت عـــديـــدة تـــتـــوارد لــلــطــرح والـــمـــداولـــة 
حول اهداف وطبيعة وهوية هذا التحالف وتوقيت اعالنھ 
فــي غياب مفهوم وتعريف وا�ــ� لــالرهــاب الــذي �عصف في 
المنطقة مــنــذ ســنــوات وفـــي ظـــرف تــتــنــاســل فــيــھ المنظمات 
االرهابية وتتعدد ويحتتم الخالف واالختالف حول تعريف 
وتــصــ�ــيــف الــمــنــظــمــات االرهـــابـــيـــة واغــلــ�ــهــا تــقــاتــل فـــي الــعــراق 
وفـــي ســوريــا نــيــابــة عــن دول وجــهــات بــاتــت مــعــروفــة ل��ميع 

رب سياسية.
ّ
ولتحقيق ما

ال�اتب  السياسي�ن ومــ�ــهــم  المتابع�ن والمحلل�ن  كث�� مــن 
المصري المعروف محمد حسن�ن هي�ل وجدوا في التحالف 
االسالمي لمحار�ة االرهاب تعب�� عن التنافس والتناحر ب�ن 
االمــــراء الــســعــوديــ�ــن وخــاصــة بــ�ــن الــمــحــمــدّيــن: االمــ�ــ� محمد 

بــن نــايــف ولـــي الــعــهــد واالمــ�ــ� محمد بــن ســلــمــان نــجــل الملك 
وولي ولي العهد، ومما يضفي ع�ى التحالف االسالمي صبغة 
الــطــائــفــيــة هـــو قــيــامــھ دون دعـــــوة رســمــيــة او تـــشـــاور مـــع من 
�عنيهم االمر في االرهاب، وخاصة العراق اذا است�نينا سوريا 
وايــران بحكم العالقات المتوترة بي�هما والمملكة. البعض 
من المحلل�ن يــرى بانھ مبادرة المملكة بتاسيس التحالف 
 ع�ى سيل اال�هامات لها 

ً
االسالمي لمحار�ة االرهــاب جاء ردا

ولبعض الــدول الخليجية وخاصة قطر بدعمهم وتمويلهم 
ــامــــات تـــ�ـــ�دد  ــهــ ــيــــة وهــــــذه اال�ــ ــابــ لـــ�ـــ�ـــمـــاعـــات الــمــســ�ــ�ــة االرهــ
بش�ل ي�اد ي�ون يوميا في ال��ف العالمية وع�ى السنة 
ــــة الــمــؤســســات السياسية  الــمــســؤولــ�ــن الــدولــيــ�ــن وفـــي اروقـ

والدبلوماسية االمريكية واالور�ية.

ولكن ماهو اهم من التحالف االسالمي هو ما توصلت اليھ 
الــســعــوديــة مــع تــركــيــا بــانــشــاء مجلس الــتــعــاون االســ�ــ�اتــيــ�ــي 
ــ�ـــ�ـكــي اردوغـــــــان  ــــالل زيـــــــارة الـــرئـــيـــس الـ ــ�ـــ�ـكــي خـ الــــســــعــــودي- الـ
ــــل وتــســ�ــى  بـ ــــل  ــامـ ــ ــتــــاريــــخ ٢٠١٥/١٢/٢٩، وتـ بــ لـــلـــســـعـــوديـــة 
الــســعــوديــة الـــى ان يــ�ــون تحالفا اســ�ــ�اتــيــجــيــا فــي المستقبل 
ــاد واهـــــــــداف تـــتـــعـــدى اطــــــار الـــبـــلـــديـــن لــتــشــمــل  ــعــ ولـــ�ـــ�ـــدث ابــ
ــــات ســيــاســيــة  ــــوازنـ ــــل تـ  مــــن اجـ

ً
تـــفـــاهـــمـــات تـــضـــم مـــصـــر ايــــضــــا

ــيـــة ومـــذهـــبـــيـــة واقـــتـــصـــاديـــة فــــي الـــمـــنـــطـــقـــة، تــفــاهــمــات  وعـــرقـ
التخلو مــن صــعــو�ــات واخــتــالفــات وتــنــاقــضــات فــي المواقف 
واالس��اتيجيات: توازن من اجل القوى الس�ية في المنطقة، 
وتتفق الرياض مع انقرة ومع القاهرة في هذا الملف ونتذكر 
جيدا بان هذه العواصم وقفت ضد الغزو االمري�ي للعراق 
عــام ٢٠٠٣ ال�ها التــريــد اطــاحــة هيمنة نظام س�ي ( حسب 
وجـــهـــة نـــظـــرهـــم) فـــي حــكــم الــــعــــراق، بــيــنــمــا وقـــفـــت ايــــــران مع 
اطـــاحـــة الـــنـــظـــام و�ــــي الــمــتــخــاصــمــة مـــع واشـــنـــطـــن مــنــذ عــام 
١٩٧٩، وتوازن اخر من اجل القوى واالحزاب الكردية وهذا 
ما تس�ى اليھ تركيا في اي تحالف اقليمي او ثنا�ي مع اية دولة 
فــي المنطقة بينما نجد الــريــاض غ�� معنية بتاتا بالمسالة 
الكردية، تــوازن قــوى واحـــزاب االخـــوان المسلم�ن وفــي هذا 
الــمــلــف نــجــد تــنــاقــض بــ�ــن مــوقــف تــركــيــا مـــن جــهــة ومــوقــف 
الرياض والقاهرة من جهة اخرى، وتوازن سيا��ي ب�ن مصر 
والسعودية وتركيا حيث تعلم وتدرك السعودية جيدا سوء 
العالقة وتوترها المستمر ب�ن تركيا ومصر كما ان العالقة 
السعودية- المصرية التخلو من اختالف اسا��ي في الملف 
السوري، كذلك العالقة السعودية- ال��كية في ملف العراق 
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حيث تس�� العالقة بي�هما في االتجاه المعاكس فالسعودية 
تحاول ترميم عالقا�ها مع العراق وقد اعــادت سف��ها بعد 
انقطاع دام اك�� من ر�ــع قــرن بينما تــزداد العالقة ال��كية- 

العراقية توترا وتبادل سل�ي في التصريحات.

��يح ان لــكــال الــبــلــديــن تحفظا عــ�ــى الــ�ــ�ــومــة فــي الــعــراق 
وعـــ�ـــى الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة فـــي الــــعــــراق ولـــكـــن كـــل الســبــابــھ. 
فاسباب تركيا الملف الــكــردي واســبــاب السعودية الملف 
االيراني. و�الرغم من زحمة الصعو�ات التي تواجھ التحالف 
ــنــــاه-،  االســـ�ـــ�اتـــيـــ�ـــي الـــســـعـــودي- الـــ�ـــ�ـكــي بــســ�ــب- ومــثــلــمــا رايــ
العالقات السعودية او ال��كية العر�ية- االقليمية- الدولية 
فـــان الــســعــوديــة تــجــد فــي تحالفها االســ�ــ�اتــيــ�ــي مــع تــركــيــا في 
 لها وداعما لتوجها�ها االس��اتيجية 

ً
الوقت ال�اضر مسندا

ــيـــة والـــغـــر�ـــيـــة  ــكـ فـــكـــال الـــبـــلـــديـــن �ـــســـ�ـــ�ان فــــي الــــقــــاطــــرة االمـــريـ
والناتوية (حلف الناتو) وتركيا تواجھ عقو�ات اقتصادية 
روســيــة و�ـــي بــحــاجــة الـــى مــنــافــذ بـــدال مــن الــمــنــافــذ الــروســيــة 
لــتــســويــق صـــادرا�ـــهـــا و�ــحــاجــة الـــى غـــاز تــحــســبــا لــتــوقــف الــغــاز 
الــرو��ــي. كما ان االنكفاء االمري�ي عــن المنطقة والــ�ــراك 
الـــرو��ـــي فــيــهــا دفـــع الــبــلــديــن تــركــيــا والــســعــوديــة الـــى الــتــقــارب 
مــنــذ بــدايــة عـــام ٢٠١٥ ثــم الــتــعــاون االســ�ــ�اتــيــ�ــي الــــذي من 
الــمــخــطــط لــھ ان يــ�ــون تــحــالــفــا يــضــم مــصــر وهــــذا مــا تس�ى 

اليھ المملكة بتذويب الخالفات ب�ن مصر وتركيا.

ــائـــــم عــ�ــى  ــ ــــقـ ــيــــة لـــلـــمـــمـــلـــكـــة والـ ان مــــســــار الــــســــيــــاســــة الــــخــــارجــ
االنــدفــاعــيــة والــتــحــالــفــات الــعــســكــريــة جــعــل الــمــمــلــكــة تتب�� 
زمــام القيادة والــمــبــادرة فــي التدخل واشــاعــة وتــرويــج اجــواء 
التوتر بل وشن ال�روب في المنطقة، وماتقوم بھ في اليمن 
وفي سوريا دليل وا�� ع�ى استثمارها في ال�روب واالرهاب 
وانتهاك سيادة الدول وتب�ي المملكة زمام القيادة والمبادرة 
فـــي الـــتـــدخـــل فـــي الــمــنــطــقــة تـــزامـــن مـــع تــطــبــيــق مـــبـــدأ الــ�ــ�اجــع 
او الـــقـــيـــادة مـــن الــخــلــف الـــــذي تــبــ�ــتــھ الــســيــاســة الــخــارجــيــة 
االمريكية ووفقا لعقيدة او�اما في التعامل مع مناطق التوتر 
في العالم وخاصة في الشرق االوسط. هكذا فعلت الواليات 
المتحدة االمريكية في لي�يا حيث ساندت الناتو من خالل 
ضــر�ــة استباقية بــواســطــة صــواريــخ اطلقت مــن البحر ع�ى 
الدفاعات اللي�ية ال�وية، وفعلت كذلك في مالي بمساند�ها 

ل��يش الفرن��ي ع�ى االرض.

ــــرات الــــقــــول بـــــان عــ�ــى  ــ وقـــــد ردد الـــرئـــيـــس االمــــريــــ�ــــي عـــــدة مـ
الـــعـــرب واصـــدقـــاء ســـوريـــا عــمــل مـــا بــاســتــطــاعــتــهــم فـــي ســوريــا 
ونـــحـــن ســـ�ـــســـانـــدهـــم، والتــــــــزال فـــكـــرة االعـــتـــمـــاد عـــ�ـــى جــيــش 
عر�ي في سوريا لقتال داعــش قائمة، وقــد اعلنت االمــارات 
عــن اســتــعــدادهــا للمشاركة ولــر�ــمــا دخـــول الــقــوات ال��كية 
ــــى فـــي مــســار  ووصـــولـــهـــا بــالــقــرب مـــن الــمــوصــل الــخــطــوة االولــ
دخــول جيش عر�ي واســالمــي (سنـــــــــــــــي) الــى منطقة ال�زيرة 
لتحرير مد�ها وخــاصــة الــرقــة والــمــوصــل مــن داعــش ومسك 
االرض ولــتــأســيــس االقــلــيــم الــســ�ــي.لــيــس اذا مــن المستبعد 
والمستغرب ان ت�ون امري�ا �ي القائدة من الخلف لعملية 
التوغل العسكري ال��كي. هذا التوجھ االمري�ي عند الرئيس 
او�ــامــا لتولية ال�لفاء االقليمي�ن شـــؤون الــشــرق االوســط 
بالوكالة مختلف تماما عما كان سائدا لدى الرئيس االمري�ي 

السابق جورج بوش االبن عام ٢٠٠٦.

لن يقتصر جهد ومس�ى المملكة ع�ى التحالفات العسكرية 
والــســيــاســيــة وانـــمـــا وظـــفـــت الــنــفــط ســـالحـــا لــهــا فـــي الــمــعــركــة 
مــن خـــالل ســيــاســة اغــــراق الــســوق وخــلــق الــفــائــض النفطي 
وعــــزوفــــهــــا عــــن تــخــفــيــض االنـــتـــاجـــورفـــضـــهـــا اليـــــة مــــبــــادرة فــي 
او�ك هدفها خفض االنتاج من اجل تقويم وتعديل اسعار 
النفط والــهــدف مــن ذلــك هــو االضــــرار بــاقــتــصــاديــات روسيا 
وايران والعراق ع�ى امل ارهاق وتعطيل قدرا�هم العسكرية 
بـــاعـــتـــبـــارهـــم مـــحـــور لـــمـــقـــاومـــة اســــرائــــيــــل ومــــحــــار�ــــة االرهــــــاب 

الداع��ي والنصرة وجيش االسالم في المنطقة.

ال يمكن مطلقا تفس�� االنخفاض المستمر السعار النفط 
العــتــبــاراتــاقــتــصــاديــة مــتــعــلــقــة بــالــنــفــط الـــ�ـــخـــري االمــريــ�ــي 
و�طئ النمو االقتصادي الن الظروف االقتصادية التي مر 
�ــهــا الــعــالــم بــ�ــن عــامــي ٢٠٠٩ و٢٠١١ كــانــت اســـوأ بكث�� من 
الظرف الراهن الــذي �شهد نمو ب�سبة ٧،٥٪ في االقتصاد 
ــــادة عــنــدمــا يــزيــد  الــصــيــ�ــي و ٥٪ فـــي االقــتــصــاد االمـــريـــ�ـــي، وعـ
عرض النفط ع�ى الطلب ولو ب�سبة قليلة ت��أ االو�ــك الى 
تخفيض انــتــاج الــنــفــط ولــكــن فــي الــوقــت الــ�ــاضــر و�ــالــرغــم 
مــن زيــــادة كــمــيــات النفـــــــــــــــط الــمــعــروضــة ومــنــذ فــ�ــ�ة طويلة 
ــــر الــنــفــط  واالنــــخــــفــــاض الــمــســتــمــر لــســعــر الـــنـــفـــط، يـــصـــر وزيــ
الــســعــودي مــن خــالل تصريحاتھ ع�ى عــدم نية المملكة او 

او�ك تخفيض االنتاج.
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لم ولــن تتردد المملكة من توظيف وتسيير امكانياتها 
االقتصادية وثرواتها النقدية السيادية في تعزيز وجهة 
سياستها الخارجية المرتكزة على مقومات االندفاعية 
ــكـــريـــة والـــســـيـــاســـيـــة  ــعـــسـ ــالــــفــــات والـــــمـــــحـــــاور الـ ــتــــحــ والــ
والـــقـــيـــادة والـــمـــبـــادرة، ولــكــن مــاهــو الـــهـــدف االســـا�ســـي 

المطلوب تحقيقه؟

تس�ى المملكة من خالل تحالفا�ها العر�ية واالسالمية الى 
ــــران عــر�ــيــا واســالمــيــا ودولـــيـــا وتـــحـــاول الــمــمــلــكــة ضم  عـــزل ايـ
اكــ�ــ� عــدد مــن الـــدول العر�ية واالســالمــيــة ل�لفها االســالمــي 
حــتــ� وان ـكــان انــضــمــام بــعــض الــــدول اليــقــدم واليـــؤخـــر ع�ى 
الصعيد الميداني والعسكري لمحار�ة االرهــاب وما جوالت 
وزيــــر خــارجــيــة الــمــمــلــكــة االخـــ�ـــ�ة الـــى تــونــس والــ�ــزائــر بــتــاريــخ 
٢٠١٥/١٢/٣٠ واعــــالن تــونــس االنــضــمــام ورفـــض الــ�ــزائــر 
لـــذلـــك اال شـــاهـــدا عــ�ــى ســ�ــي الــمــمــلــكــة لــتــوســيــع الــتــحــالــف 

والغراض سياسية.

وال تخفي المملكة هدفها في مواجهة نفوذ ايران في المنطقة 
وتــجــد فــي ذلـــك تــ�ــ�يــرا لــ�ــر�ــهــا عــ�ــى الــيــمــن وتــدخــلــهــا فــي لبنان 
والـــعـــراق وســوريــا ودعــمــهــا ل��ماعات االســالمــيــة المس��ة 
كجيش االســــالم فــي ســوريــا وفـــي المنطقة وهـــذا مــا صـــرح بھ 
وزير خارجية المملكة خالل المؤتمر ال��في الذي جمعھ 
مـــع وزيـــــر خـــارجـــيـــة تــركــيــا عــنــد الــــزيــــارة الـــتـــي قــــام �ــهــا الــســيــد 
اردوغـــان الــى السعودية يــوم ٢٠١٥/١٢/٢٩ حيث قــال بان 
مــن اهــــداف الــتــعــاون االســ�ــ�اتــيــ�ــي بــ�ــن المملكة وتــركــيــا هو 

مواجهة ايران.

لن نتوقع فقط فشل السياسة الخارجية ال�ديدة للمملكة 
في تحقيق اهدافها وانما ست�ون لهذه السياسة ارتــدادات 
ــــود الــمــمــلــكــة لــســ�ــبــ�ــن  ــ ــتـــقـــرار ووجـ ســلــبــيــة وعــمــيــقــة عـــ�ـــى اسـ

اساس�ن:

االول هــو توجھ الــواليــات المتحدة االمريكية والــغــرب برفع 
ــــــــھ لــهــا والـــثـــانـــي هـــو فــقــدان  ـــ وصـــايـــتـــھ عــ�ــى الــمــمــلــكــة وحــمــايــتـــ
المملكة لبوصلة تواز�ها السيا��ي وهيمنة الخوف والتسرع 
والفكر الوهابــــــي المتطرف ع�ى قــرارا�ــهــا السياسيـــة حيث 
تستيقظ الممـــلكة فــي كــل يـــوم ســــواء عــ�ــى حــلــف جــديــد او 

حرب جديدة مباشرة كما في اليمن او بالوكالة كما في سوريا 
وغ��ها من مناطق العالم.
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قراءة في كتب وصلت

مكتبة المجلة
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1ـ المرجعية الدينية العليا عند الشيعة االمامية
دراسة في التطور السيا�سي والعلمي

كتاب من تأليف الدكتور جــودت القزوي�ي، يقع في ٤٣٣ صفحة 

وهو من اصدار دار الرافدين، ب��وت ٢٠٠٥.

يــتــنــاول هـــذا الــكــتــاب دراســــة الــتــطــور الــتــاريــ�ــي للمرجعية الدي�ية 
الشيعية في جانبيها العلمي والسيا��ي ابتداء بالقرن الرابع ال��ري 

/ العاشر الميالدي وانتهاء بعصرنا ال�اضر القرن الخامس عشر 

ال��ري / الواحد والعشرين الميالدي.

يــتــوزع مــوضــع الــكــتــاب عــ�ــى ســتــة فــصــول تــضــمــن االول ( الــ�ــوزة 

العلمية فــي بــغــداد) دراســـة التطور العلمي لبداية نشوء مرجعية 

الفقهاء منذ عهد الشيخ المفيد وانتهاء بالشيخ الطو��ي.
اما الفصل الثاني فيتناول (ال�وزة العلمية في ال�لة) دراسة تطور 

ال�هضة العلمية ع�ى يد فقهاء ال�لة، وعالقة المؤسسة الدي�ية 

بال�كم المغولي للعراق وتأث�� فقاء االمامية ع�ى قادة هذا ال�كم 

 وعقائديا.
ً
فكريا

وتناول الباحث في الفصل الثالث (ال�وزة العلمية في جبل عامل) 

اذ تــنــاول فــي جــانــب مــنــھ الــتــقــلــبــات الــســيــاســيــة الــمــضــطــر�ــة للدولة 

الــمــمــلــوكــيــة وصـــراعـــهـــا مـــع الــــدولــــة الــمــغــولــيــة والـــمـــوقـــف الــداخــ�ــي 

الشي�ي تــجــاه ال�كم المملوكي، وفــي جــانــب اخــر تــنــاول اثــر فقهاء 

جــبــل عــامــل فـــي الـــدولـــة الــصــفــويــة بــعــد �ــ�ــر�ــهــم الــيــهــا اذ يــركــز ع�ى 

الشيخ الكركي وجهوده داخل ايران الصفوية والتيارات المضادة 

لھ.

وانت�� الفصل بــدراســة ال�ركة االخبارية في دورهــا االول ع�ى يد 

مؤسسها الم��زا محمد ام�ن االس��ابادي.

ــــة (الــــ�ــــوزة الــعــلــمــيــة فـــي الــنــجــف  وتـــركـــز الــفــصــل الـــرابـــع عــ�ــى دراســ

االشرف) في مرحلتها االولى التي بدأت في اوائل القرن الثالث عشر 

الــ�ــ�ــري/ الــتــاســع عشر الــمــيــالدي، مــدرســة فكرية قية متماسكة 

ع�ى يد الفقهاء، وشملت نشاطا�هم ومواقفهم من ظهور التيارات 

الــفــكــريــة كــتــيــار الــ�ــركــة الــوهــابــيــة، واالخــبــاريــة (فـــي طــورهــا الــثــانــي) 

والشيخية، كما تــركــز الفصل ايــضــا فــي البحث فــي نــشــاط الفقهاء 

إعداد/ المعهد العراقي للحوار
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الــســيــا��ــي فــي مــنــازلــة الــدولــة الــقــاجــاريــة ومــن اهــم هــذه ال�شاطات 

فتوى تحريم الت�باك وقيام ال�ركة الدستورية.

امـــا الــفــصــل الــخــامــس (الـــ�ـــوزة الــعــلــمــيــة فــي الــنــجــف) فــي (مرحلتها 

الثانية) فقد استقرأ الباحث جهود فقهاء النجف منذ قيام العهد 

الــ�ــمــهــوري عـــام ١٩٥٨، حــتــ� اوائــــل التسعي�يات، وســبــقــت هــذه 

المرحلة مقدمة تمهيدية وردت فيها االشارة الى موقف الفقهاء من 

دخول القوات ال��يطانية الى العراق بعد ال�رب العالمية االولى، 

وموقفهم من احداث الثورة العراقية عام ١٩٢٠.
وتــنــاول الــفــصــل الــســادس (الـــ�ـــوزة العلمية فــي قـــم) دراســــة تطور 
 ع�ى دور الشيخ عبدالكريم ال�ائري 

ً
، مركزا

ً
هذه المدينة تاريخيا

الــ�ــ�دي فــي تخريج نخبة مــن المجتهدين ســاهــمــوا فــي صياغة تاريخ 

هـــذه الــ�ــاضــرة صــيــاغــة جــديــدة، امــثــال االمــــام روح الــلــھ الخمي�ي 

مــفــجــر الـــثـــورة االســالمــيــة فـــي ايـــــران وقـــائـــد اول جــمــهــوريــة فـــي تــاريــخ 

االسالم ال�ديث.

ــــد اشـــتـــمـــل الـــكـــتـــاب عـــ�ـــى مــعــظــم الـــمـــحـــطـــات الــمــتــعــلــقــة بــتــاريــخ  وقـ

الشيعة االمامية االث�� عشرية، والــ�ــوادث التي التصقت �هم في 

جانبيها السيا��ي والعلمي حت� لي�اد ي�ون اشبھ بــدائــرة معارف 

شيعية مختصرة يمكن ان يرجع لها الــقــارئ والباحث لمعرفة ما 

�همھ م�ها ع�ى تباين العصور واختالفها.

2ـ تأويل القران

بين النقاد والمفسرين في العصر الحديث
كتاب من تأليف الدكتور احمد طھ ياس�ن الشيخ ع�ي يقع في ٢٥٢

صفحة وهو من اصدار (دار ومكتبة البصائر ب��وت لبنان).

يــتــنــاول فيھ الــبــاحــث الــتــأويــل الــقــرآنــي فــي العصر الــ�ــديــث، اعتمد 

فيھ الباحث ع�ى المن�� (الوصفي المقارن) ليتحرى و�ستكشف 

االسس المن��ية والنظرية لإلجراءات التي اشتغل �ها ع�ى النص 

القرآني ومسارا�ها النظرية المتوازية او المتجاورة او المش��كة، 

مــن حــيــث االصــطــالحــات والــمــفــاهــيــم وفلسفتها الــنــظــريــة والمباني 

الــتــي قــامــت عليها هــذه الــمــقــار�ــات النظرية، فانطلق م�ها الباحث 

بقراءات موجزة ألسس ومن��يات هذه المباني بدءا من النظرات 

ــى لــمــراحــل الــتــأســيــس فـــي كــتــب الــتــفــســ�ــ�(روايــة ودرايـــــــة)، بما  ــ االولـ

اسس لفقھ النظرية ومشروعيتها في النص واالجتهاد، وم�ها تفس�� 

آيـــات االحـــ�ـــام الــتــي قــامــت عليها مــبــادئ اصـــول الــفــقــھ لــتــتــابــع بعد 

ذلك سقوفها النظرية في العصر ال�ديث ومقار�تها مع اصطالحات 

ومفاهيم التأويل واالش�اليات والقضايا التي دارت حولها.

وفـــي ضـــوء هـــذا الــمــنــ�ــ� قــســم الــبــاحــث دراســـتـــھ الـــى مــقــدمــة نظرية 

 لما يتصل بــروح البحث من مساحات 
ً
 مــوجــزا

َ
تناولت استعراضا

اشــتــغــال التفس�� وصــنــوه اصــــول الــفــقــھ وار�ـــعـــة فــصــول، قـــدم في 

 الهم اتجاهات 
ً
 مختصرا

ً
 وتحليليا

ً
 تاريخيا

َ
الفصل االول استعراضا

 و�غلب 
ً
التفس�� قديمها وحدي�ها من الدراسات التي تش�ل اتجاها

عــلــيــهــا ســمــة الـــتـــأويـــل، قــــــراءة لــنــقــطــة الــــشــــروع الـــفـــكـــري والــمــ�ــهــ�ــي 

واش�اليات كل اتجاه والكيف االجرا�ي الذي تعامل معها وعال�ها 

ولــرؤيــة الــتــوازي والــمــجــاورة فــي المنطلقات وقــد ســم هــذا الفصل 

ــــات الـــتـــأويـــل والـــنـــقـــد، لــمــا كــان  ــ ــمــــوازي فـــي دراسـ بـــعـــنـــوان الــمــنــ�ــ� الــ

بي�هما مــن فلسفة مــشــ�ــ�كــة تــقــودهــا حــركــة الــعــقــل االنــســانــي ع�ى 

النص. فاستبانت وشائج قر�ى وا��ة في طرق التفك�� والمعال�ة 

والقضايا، أل�ها تتشابھ تشابھ تعب�� االنسان عن اشيائھ من خالل 

اللغة �ي قر�ى انسانية التفك�� والفهم واختالف االنجاز، اذ كانت 

اتــجــاهــات الــتــأويــل تــمــل جـــدل الــعــقــل والــنــقــل، وهـــو يــكــ�ــ� ولــيــدا في 

مس��ة حياة النص ب�ن الثابت والمتحول و�ي رؤية تمتد في بحوث 

الفصول االخرى.

فيما قامت مباني الفصل الثاني ع�ى مقار�ات تحلل نظريا ادبية 

النص وفق مفاهيم اللغة والنص والخطاب التي انت��تها من��يات 

التأويل ب�ن التفس�� والنقد و�ي تبلور نتاجها(مصط��ا ومفهوما 

واجـــــراءات اشــتــغــال) عــ�ــى الــنــص، وـكــان الــتــعــريــف بالمصط��ات 

 وانما للمقارنة والر�ط المفهومي 
ً
 ع�ى التعريف حصرا

ً
ليس وقوفا

لتشكيل رؤية المقار�ة. وكان لهذه المفاهيم وتحليلها ونقدها ع�ى 

وفق الرؤية الدي�ية لها معرفة بالمنطلقات النظرية لدى الفقهاء 
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والمفسرين، كــان لها مــدار من البحث والنقاش خــالل قــراءة هذه 

االسس والمنطلقات ب�ن المش��كات االدبية في النصوص، ومس��ة 

البحث عن ال�مال والمع�� و��ن جدلية الفكر وال�ياة من خالل 

الــقــراءة الدي�ية للنص والــقــراءة النقدية فــقــدم الباحث مباحث 

 لــ�ــشــأة الــتــفــســ�ــ� فـــي الــــقــــران والــكــتــب 
ً
 مــــوجــــزا

ً
الــفــصــل اســـتـــعـــراضـــا

الــمــقــدســة ( بـــوصـــف الــتــفــســ�ــ� االصـــــل الـــــذي انــطــلــق مــنــھ الــتــأويــل 

ودراســـــاتـــــھ) وتــــحــــوالت دراســـــــات الـــنـــص الـــقـــرآنـــي وخـــلـــص الــبــاحــث 

مــن تحليل المصط��ات والمفاهيم فــي اســس التفس�� والــتــأويــل 

والــمــعــ�ــ� الـــى مــقــار�ــة مـــع الــنــقــد تستب�ن مــنــاطــق الــلــقــاء واالنـــفـــراج 

ومساحات التعلق النظري في المفاهيم والمهام.

الــفــصــل الــثــالــث مــن الـــدراســـة تــنــاول الــتــأســيــس الــنــظــري والم�ه�ي 

لتأويل النص عند الفقهاء، فــرافــق فــي قــراءتــھ التحوالت النظرية 

لــالســس الــتــي قــامــت عــلــيــهــا مــبــانــي اصــــول الــفــقــھ، وهـــو يــفــســر آيـــات 

ــنـــظـــري الشــ�ــالــيــاتــھ  ــــام فــــي الـــــقـــــران، و�ــســتــخــلــص الـــمـــنـــ�ـــ� الـ ــــ�ـ االحـ

 واجـــراًء، 
ً
وقــضــايــاه، والمصط��ات والمفاهيم التي اجتحها نــظــرا

ومقار�تها في قراءة نظرية إلش�اليات النقد ال�ديث.

وخــتــم الــبــاحــث الفصل الــرابــع بــمــقــار�ــات الــدراســة بمجموعة من 

الــقــضــايــا الـــتـــي امـــكـــن الــــوصــــول الـــيـــهـــا، فــتــلــمــس مــالمــحــهــا الــنــظــريــة 

بوصفها رؤية متقدمة في مجالها مقارنة بقضايا واش�اليات التأويل 

ــتــــداءا مـــن مــفــهــوم (الــتــفــســ�ــ�  ــــراءة الـــنـــص ابــ الــ�ــديــث كــتــحــوالت قــ

والهرمنيوطيقيا) وما ترتب ع�ى مفاهيمھ من اسس للفهم ومراتب 

 مفهوم (الــقــران 
ً
قسمها الفقهاء والمفسرون. كذلك قــارب نظريا

الــنــاطــق) والـــيـــات ٠اســتــنــطــاق الـــقـــران) عــنــد الــمــفــســريــن والــفــقــهــاء 

مقارنة مع اليات القراءة، وتناول مفهوم قانونية التفس�� والتأويل، 

وهــو يــقــرا الــمــوازنــة الشرعية واالدبــيــة ب�ن الــشــروط الموضوعية 

للتفس�� واخـــــالق الــتــأويــل ثـــم تـــنـــاول مــفــهــوم ســلــســلــة الــتــلــقــي. كما 

تناول الباحث في الفصل مفهوما مركزيا في اصول الفقھ والتفس�� 

وهو مفهوم (قطعية الصدور وظنية الداللة) ن ومنفتحات القراءة 

في ضوئھ، اما المفهوم المركزي الثاني فقد عال� تجاوز المقاصد 

فــي قــاعــدة الــتــصــويــب والتخطئة عــنــد االصــولــيــ�ــن مــقــارنــة بمفهوم 

الــمــعــ�ــ� الــمــرجــأ وتـــعـــدد الــــقــــراءات وخــتــم الــفــصــل بــنــظــريــة(فــائــض 

المع��).

والباحث وهو يتحرك ب�ن اش�اليات الدراسة ومقار�ات مفاهيمها 

تــنــاول �ــعــض الــقــضــايــا مــثــل قضية اســبــاب الــ�ــ�ول وافـــق التلقي، 

ــبـــاحـــث دراســـتـــھ  ــبــــدا الـــ�ـــ�جـــيـــح مـــقـــارنـــة بـــمـــبـــدأ الــــرســــو وخـــتـــم الـ ومــ

بمجموعة من النتائج التي من ابرزها:-

١ـ ان مساحات التأويل �ي رؤيــة مشاعة في النص، ع�ى اختالف 

مـــصـــدره واخـــتـــالف مــنــطــلــقــات الـــدراســـة الــتــأويــلــيــة ديــ�ــيــة كــانــت ام 

نقدية في�ون منتج الفكر االنــســانــي فــي قــراءتــھ للنص صـــورة من 

 �ــشــتــغــل ع�ى 
ً
االشـــبـــاه والــنــظــائــر. فـــدراســـات الــتــأويــل تــعــتــمــد عــقــال

الــنــص، ومـــؤدى ذلــك ب�ية عميقة فــي التفك�� يختلف انجازها من 
ــلـــــوب فــــي الــبــ�ــيــة الــســطــحــيــة الـــظـــاهـــريـــة حـــرر  ــ خـــــالل الــتــعــبــ�ــ� واالسـ

االشتغال مــن خاللها مــدرســة فــي الظاهر ومــدرســة فــي الباطن ر�ما 

اش��كا في بعض المساحات. ولذلك كانت مقار�ات النص ودراستھ 

، يماثل او يقارب الدراسة 
ً
 وتفس��ا

ً
داخــل الدائرة االسالمية فقها

النقدية فأمسك البحث مالمح التقارب ب�ن النص الدي�ي والنص 

ــــي فـــي مــنــاقــلــة مــعــرفــيــة اثـــنـــاء الــتــأســيــس الــنــظــري لــمــشــروعــيــة  االد�ــ

القراءة(المشروعية الدي�ية) و(المشروعية النقدية) من خالل 

مـــاض ديــ�ــي بــوســاطــة الـــقـــراءة الــديــ�ــيــة وتــفــســ�ــ� الـــنـــص، عــ�ــى وفــق 

من��ية اجتهاد عق�ي �شتغل ع�ى النص الدي�ي (النص واالجتهاد).

٢ـ كان منتج دراسات النص القرآني، اتجاهات تقليدية واتجاهات 
عقلية متجددة في مساحات من (كم) درا��ي، ادى الى (نوع) نظري 

كــانــت مــنــھ مــبــاحــث عــلــوم الـــقـــران، الــتــي تــنــاولــت مــســاحــات البحث 

(الداخلية والــخــارجــيــة) للنص، تــحــاول ان تستلهم فلسفة ادبية 

النص القرآني ومرونتھ من خالل مقاصد عليا، استوعبتها فلسفة 

التشر�ع، وفلسفة التأويل متمثلة في رؤية مركزية(بصالحية النص 

لــ�ــل زمــــان ومـــ�ـــان) الــتــي تــنــطــلــق مـــن رؤيــــة (الــعــقــيــدة والــشــر�ــعــة). 

وـكــانـــت الـــيـــات (قـــاعـــدة الـــ�ـــري) فـــي الـــتـــأويـــل فـــي مـــدرســـة ال الــبــيــت 

والمن�� الــنــظــري ألســس الــمــدرســة الفقهية فــي مــدرســة ال��ابة 

�ش�ل هذا المنفتح ع�ى فضاءات التأويل مع اجراءات تجري ب�ن 

المطلق والمقيد وال�ركة المشروطة اثناء جريا�ها لتفس�� وتأويل 

الــنــص واســتــ�ــبــاط الــمــعــ�ــ� اضــافــة الـــى اســبــاب الـــ�ـــ�ول الــتــي مثلت 

صورة من االساس النظري للقراءة ال�داثوية ب�ن اسباب ال��ول 

وافاق التأويل.

٣ـ البحث عــن ال�ماليات والمقاصد ب�ن المع�� الدي�ي والمع�� 

االد�ـــي وقـــراءة تــحــوالت دراســـات الــنــص الــقــرآنــي اوصلنا الــى وجــود 

مناقلة لألليات بي�ها و��ن الدراسة االدبية،مثلتها سلسلة مناقالت 

ــــة الــنــص  ــ ــــة الـــنـــص فــــي الـــنـــقـــد الـــقـــديـــم الـــــى دراسـ ــ ــيــــات دراسـ مــــن ادبــ

القرآني كما في االستشهاد بالنص الشعري، لتأويل النص القرآني 

فــي اســلــوب مــدرســة ابــن عــبــاس. ثــم است�باط الــيــات خاصھ نشأت 

وتر�ت في البيئة االسالمية من خــالل احالة مركزية للقران دارت 

عليها الدراسات في محورية وقطبية وا��ة، منطلقة من ال�دود 

المش��كة ب�ن الفقھ والتفس��، و��ن النقد في مراتب للفهم علة 

وفق قواعد الفهم والتفس�� والتأويل، لتش�ل دوائر سميت بدوائر 

شروط المفسر مقار�ة لدوائر ثقافة الناقد. وهو جذر في التأسيس 

الــمــقــارب لــلــدائــرة الهرمنيوطيقية. و�النتيجة كــان ب�ن الدراست�ن 
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تــعــالــق وا�ــــ� فــي الــمــهــام مــن خـــالل الــوســيــلــة والــغــايــة فــي مــســارات 

تق��ب او ت�تعد في من�� يتوازى في النظرة والمفاهيم واالجراءات.

٤ـ االصـــطـــالح والــمــفــهــوم فــي الـــدراســـات الــقــرآنــيــة واالدبـــيـــة للفهم، 

 ألسس الممارسة التأويلية في التفس�� 
ً
 نظريا

ً
اعطى للدراسة مق��با

والفقھ، مقارنة بالمبادئ النظرية التي قامت عليها مركزية الفهم 

فيهما، انطالقا من قاعدة(خصوص الس�ب ال يمنع عموم اللفظ)
ــــاس الــنــظــري  ــــرة الـــتـــأويـــل االســ ولـــذلـــك كــــان لــمــركــزيــة الــفــهــم فـــي دائــ
لمواصفات االجتهاد والمجتهد، والفهم واالدراك، والقراءة والقارئ 

تتحرك في اصول الفقھ والتفس�� ب�ن المحكم والمتشابھ، ومراتب 

الفهم في توز�ع وتنظيم ألسس القراءة وانواع الفهم ومراتبھ، وهو 

 لمفهوم استنطاق النص القرآني، ومفهوم 
ً
 نظريا

ً
ما ش�ل موقفا

سلسلة التلقي الــذي انطلق من مبدا محوري في التأويل القرآني 

�عتمد(قطعية صدور النص امام ظنية الداللة) ويؤسس لمنفتح 

تـــأويـــ�ـــي فـــي تـــعـــدد الــمــعــ�ــ� وتـــعـــدد الــمــفــاهــيــم الــنــاشــئــة مـــن خــاللــھ، 

واالليات المعتمدة في التأويل. في خالصة لقاء مفهومي لما سمي 

(اخــــالق الــتــأويــل) بــ�ــن الــشــرع الــديــ�ــي، والـــعـــراف االد�ــــي حــيــث مثل 

 �هذا اللقاء ب�ن العلم وااليمان.
ً
ارهاصا

 تأويليا مش��كا للمع�� المرجأ، وتعدد 
ً
٥ـ استخلص الباحث مفهوما

الـــداللـــة، بــمــقــار�ــة مــفــهــوم (خــــاص مــتــخــصــص( عــنــد الــفــقــهــاء وهــو 

مفهوم (التصويب والتخطئة)، والفلسفة النظرية التي قام عليها 

مــن اجـــل قــــراءة الــنــص عــ�ــى وفـــق رؤيـــة الــتــعــدد والــتــجــدد، وكــذلــك 

االش��اك في مفهوم (فائض المع��) القائم ع�ى مجريات االساليب 

البيانية ال�ارية ب�ن الدراست�ن.

٦ـ الــمــقــار�ــات االخــــرى اشــتــغــلــت عــ�ــى مــســاحــة متخصصة فــي علم 

ــــات  ــــول الـــفـــقـــھ تـــحـــرت االســــــس الـــنـــظـــريـــة والــمــنــ�ــ�ــيــة فــــي دراســ اصــ

التأويل في هــذه الــدائــرة. ف�ان لمفهوم(النمو) عند الفقهاء مع�� 

ال��اكم المعرفي ومفهوم الكم المؤدي الى (كيف) نو�ي في مقار�ة 
الرؤية ال��اثية لقراءة النص الدي�ي واستيحائھ في عملية التحول 

 لمفهوم القطيعة المن��ية.
ً
بديال

٧ـ ـكـــان مـــن نــتــيــجــة قــــــراءة االســـــس الــنــظــريــة وتــفــكــيــك اشــ�ــالــيــات 

االست�باط فــي اصــول الفقھ وعملية االجــتــهــاد، واش�اليات نظرية 

المقاصد. اكتشاف ال�انب التطبيقي من دراسات النص القرآني 

ألجـــل افــــادة الــمــعــ�ــ� وتــحــويــلــھ الـــى معطى حــيــاتــي، يــؤســس لمفهوم 

الرؤية العملية، ويوظف مفهوم المص��ة. وك�ن لمفهوم ��ية 
الـــظـــهـــور فـــي (مـــيـــ�ـــازم اجــــرا�ــــي) صـــــورة ادت الــــى االســــــاس الــنــظــري 

لمفهوم (اكتشاف المع��) عند الفقهاء.

٨ـ است�تج الباحث توظيف مفهوم عــدم تنا�ي الــقــراءة فــي الفقھ 

والــتــفــســ�ــ� واســـســـھ الــنــظــريــة فـــي عــمــلــيــة االجـــتـــهـــاد عــ�ــى وفــــق نــظــريــة 

ــــاق تــلــقــي الــنــص كــمــا هـــو عــنــد الــســيــد الــخــو�ــي  (مـــراتـــب الــفــهــم) وافـ

ــــو مـــفـــهـــوم يــــقــــارب الـــمـــعـــ�ـــ� والــــمــــغــــزى فــي  ــــ�واري وهــ ــ�ـ ــ ــــسـ والـــســـيـــد الـ

الدراسات النقدية ال�ديثة. كل هذه المقار�ات وغ��ها انتهت الى 

نتيجة الــمــشــ�ــ�كــات والــمــنــ�ــ� الـــمـــوازي فــي االســـس الــنــظــريــة لــقــراءة 

الــنــص وتــحــوالتــھ بــ�ــن الــمــا��ــي الــديــ�ــي والــمــســتــقــبــل االد�ـــــي، وفــق 

مفهوم لقاء العلم وااليمان.

3ـ مرافعة عن «جوهر الدين»
القاها محام بارع في محكمة الضمير

احمد عبد الحسين
شاعر وناقد عراقي

اآلن أكملت قراءة كتاب أستاذي وصديقي المفكر د. عبد ال�بار 

الــرفــا�ــي (الــديــن والــظــمــأ االنــطــولــو�ــي)، وأردت أن أشــاركــكــم هــذا 

التأمل فيھ.

مــنــذ عــنــوان الــكــتــاب (الـــديـــن والــظــمــأ األنــطــولــو�ــي) يــر�ــط المفكر 

 
ً
 الستكناه الغيب وتشوفا

ً
عبد ال�بار الرفا�ي ب�ن ما يراه احتياجا

 إلى ي�بوع الوجود من جهة، و��ن الدين من جهة 
ً
للمجهول وعطشا

 ع�ى صفحات الكتاب رؤى ناّصة ع�ى أن هذا الظمأ 
ً
أخرى، باسطا

ة اإلنسان ليس لھ رواء إال بالدين.
ّ
الراكز في جبل
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، في عبارة (الظمأ الوجودّي) ذات 
ً
لكن االلتباس واقع في االثن�ن معا

ال��كيب الشعرّي والموحية بجذٍر عرفانّي، كما في لفظ الدين، بل 

 وابعد عن أن ي�ون لھ مع�� واحد في 
ً
أزعم ان األخ�� أشّد التباسا

األفهام يناظر واحديتھ في األسماع.

فما الدين؟ أهــو ال�ملة الم�ونة من الشرا�ع عبادات ومعامالت 

ومن العقائد واألعــراف ونمط العيش، أهو النصوص األولى فقط 

أم يمكن أن �ستوعب النصوص الدائرة في فلكهما، هل الدين هو 

االســم اآلخــر للتدّين من عــبــادات وطــقــوس، أم هو محض اإليمان 

قبل ترجمتھ ع�ى هيئة مخصوصة، هل تدخل المؤسسة الدي�ية 

؟
ً
في مالك ما يمكن أن �سم� دينا

معلوم عند كّل متأمل ذي بص��ة أن تأريخ فكرة ما هو عينھ تأريخ 

 
ً
 أو صرفا

ً
 وإشهارا

ً
َمن تعاقبوا ع�ى االستيالء ع�ى هذه الفكرة، تب�يا

. و�ــحــديــ�ــنــا عـــن الـــديـــن فــنــحــن ال يــمــكــنــنــا إغـــفـــال اآلثـــار 
ً
واســـتـــثـــمـــارا

 صنوف ال�ركات السياسية 
ً
 وظاهرا

ً
العميقة التي خلفتها فيھ باطنا

والمدارس الكالمية والفقهية والفلسفية، حّد ان الدينـ  في بعده 

 آخر سوى هذه اآلثار التي وّسعْت رقعة انتشار 
ً
التأري�يـ  ليس شيئا

 فـــي الـــوقـــت الــــذي عــمــقــْت مـــواطـــن الــتــنــاحــر فــيــمــا ب�ن 
ً
الـــديـــن أفــقــيــا

معتنقيھ ع�ى ما نرى من شيوع للطائفية والمذهبية وتناحر يبدأ 

من الدرس الدي�ّي الصرف وي�ت�ي إلى مقابر ومستشفيات.

ــــار �ـــي مـــا يــتــوّجــھ إلـــيـــھ الــبــاحــث الـــدكـــتـــور الــرفــا�ــي،  لـــكـــّن هــــذه اآلثــ

، كأنما �عمد في قــرارة نفسھ إلــى ترّسم 
ً
 فشيئا

ً
 طبقا�ها شيئا

ً
مزيال

ــار يــوجــب بــعــد الـــمـــزار)  ــ ــــرددي فـــي اآلثـ هـــذه الــعــبــارة الــمــضــيــئــة (ان تـ

 إلـــى ابـــن عطاء 
ً
 إلـــى ال�س�ن بــن عــ�ــي (ع)، وطــــورا

ً
الم�سو�ة طــــورا

 ان عمل الباحث محض قبول 
ً
اللھ السكندري. وقــد ات�� جليا

ي (أي بــإزالــة 
ّ
 بالتخ�

ً
كــنــا�ــّي لعمل الــعــارف الـــذي ال بــّد أن يــبــدأ أوال

ي، فهو يقّر بعطش 
ّ
ي فالتج�

ّ
 إلــى التح�

ً
العوالق والشوائب) وصــوال

اإلنسان إلى ي�بوع الغيب لكنھ يرى بأن هذا الي�بوع مــردوم اليوم 

بأ��ار وأقذار تعيق الوصول إليھ، ومهمتھ تتحدد بإزالة كل ذلك 

 إلــى مــا �سمية تـــارة بال�وهر وتـــارة بالمع�� وأخـــرى بالدين 
ً
وصـــوال

 لھ عن الدين االيديولو�ي.
ً
االنطولو�ي تفريقا

، فهو يقرر منذ البدء انھ 
ً
ال �غالط الباحث نفسھ وال يخدع أحــدا

 اســتــغــرق حــيــاتــھ بأكملها (س��تھ 
ً
 عميقا

ً
م�شغل بــالــديــن انــشــغــاال

التي رواها في الكتاب بأسلوب أخاذ شاهد ع�ى ذلك)، ليس ل�ياتھ 

مــعــ�ــ� مــن دون هـــذا االنــشــغــال الــديــ�ــّي الــــذي بــاشــره مــنــذ طفولتھ 

 
ً
 فــي اإلســــالم الــســيــا��ــّي ثــم بحثا

ً
 ثــم عــبــادة وانــخــراطــا

ً
 وشــغــفــا

ً
وجــــدا

 إلــى ما هو عليھ اآلن من مهمة عس��ة تتمثل 
ً
 وصــوال

ً
 معمقا

ً
ودرســا

 ومع�� ال ي�اد يلتفت إليھ 
ً
في الــداللــة ع�ى جوهر دي�ّي يــراه م�سيا

أحد. أك�� من أّي وقت م���، فإن الباحث الدي�ي المستن�� اليوم، 

ينخرط بوضٍع هو أقرب إلى حالة الطوارئ منھ إلى اس��خاء البحث 

األـكــاديـــمـــّي، ذلـــك ان مــا �ــســتــجــره الــديــن اآلن مــن كــــوارث وحـــروب 

 ع�ى أحــد فنحن 
ً
أهلية وإشاعة للبغضاء والتفرقة لم �عْد خافيا

 لل�ارثة غ�� 
ً
دا

ّ
 شهوده وشهداؤه، وان تجّنب بقاء الدين مول

ً
جميعا

ممكن إال بااللتفات إلى الدين نفسھ ومساءلتھ ومحاولة التعّرف 

إلــى الغريب فيھ، إلــى جرثومة الخلل التي جعلتھ موطن البغضاء 

 ع�ى كراهية اإلنسان لإلنسان.
ً
والتناحر ومحرضا

الــبــحــث حــالــة طـــــوارئ يــــراد مــ�ــهــا إنـــقـــاذ الـــديـــن، جـــوهـــره أو مــعــنــاه، 

وليس صدفة ان الكتاب هذا يأتي بعد كتاب آخر للباحث عنوانھ 

(إنقاذ ال��عة اإلنسانية في الدين). وكما ان عنوان (الدين والظمأ 

 ال 
ً
االنطولو�ي) يتس�� ع�ى مصادرة مؤداها ان هناك ظمأ وجوديا

يــرويــھ إال الــديــن، فــإن فــي عــنــوان الكتاب اآلخــر مــصــادرة بّينة ذات 

عب:
ُ

ثالث ش

أولها أن هناك نزعة إنسانية في الدين.

والثانية: إن هذه ال��عة في خطر.

واألخ��ة: ان هذه ال��عة اإلنسانية يمكن إنقاذها. وأحسب ان هذه 

المصادرة الثالثية �هيمن ع�ى كتاب (الدين والظمأ االنطولو�ي) 

برمتھ. لكْن هــل يمكن لنا مــؤاخــذة الباحث ع�ى ارتــ�ــابــھ مصادرة 

كهذه؟

الــمــســألــة بــاعــتــقــادي أعـــمـــق وأعـــقـــد مـــن أن نــبــاشــرهــا بــتــخــطــئــة أو 

تصويب منطقّي، ف�لما كان مدار ال�ديث عن الغيب وتجلياتھ في 

 بتجر�ة روحية ذوقيٍة ال س�يل إلى ال��هنة 
ً
النفس كان األمر متعلقا

، وتــتــأكــد الــ�ــ�ــ�ة إذا مــا عرفنا ان هذه 
ً
عليها أو التث�ت م�ها بحثيا

 بأكملھ بحيث باتت �ي اإلنسان ذاتھ.
ً
التجر�ة استغرقت عمرا

وأنــا أمــام ح��ة أستاذنا الرفا�ي أتذكر ح��ة الفيلسوف المعاصر 

آالن باديو في حديثھ عن ال�ّب وإقــراره أك�� من مرة ان في حديث 

الفيلسوف عن ال�ّب ال مفّر لھ من أن يجّر وراءه سلسلة ُمصادرات. 

 في ت��يھ ال�وهر 
ً
مشروع الرفا�ي يبلغ مع هذا الكتاب مدى بعيدا

اإلنــســانــّي الــذي تنطوي عليھ الصناعة اإللهية (الــديــن)، فمع ان 

 كهذا يجد لھ في العرفاء والمتصوفة آبــاء مؤسس�ن، إال 
ً
مشروعا

انھ في الوقت عينھ ينأى بنفسھ عن تصّوف االنعزال والتطّ�� من 

الناس.

 قــبــل قـــراءتـــھ، تتعلق 
ً
نب�ي الــكــتــاب إلـــى إفــــادٍة قلما فــكــرت �ــهــا مــلــيــا

 مـــن الــ�ــركــات 
ً
ــــر مــثــال ــ�ـــ�اءة الــمــؤســســات الــديــ�ــيــة ـكـالــ�ــوزة واألزهــ بـ

المسماة إسالمية، فالمؤلف �ستق��ي أسماء قادة هذه ال�ركات 

العنفية وأبرز ممثليها لنجد معھ أْن ال أحد م�هم قد تخّرج من هذه 

 إليها.
ً
المؤسسات، و�ي نقطة غاية في األهمية لم أكْن ملتفتا
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الكتابـ  باختصارـ  مرافعة عن جوهر الدين. ألقاها محام بارع في 

محكمة الضم��.

٤ـ دراسات في سكان العراق
كــتــاب مـــن تــألــيــف الـــدكـــتـــور عــ�ــي عــبــد االمـــ�ـــ� الــكــعــ�ــي يــقــع فـــي ٣٥٠

صفحة من القطع المتوسط وصــدر عن مركز الــعــراق للدراسات 

.٢٠١٦

والـــكـــتـــاب يــتــضــمــن مــجــمــوعــة بــحــوث لــلــ�ــاتــب �ــســلــط فــيــهــا الــضــوء 

ــ�ـــ�ايـــد فــي  عـــ�ـــى مــــوضــــوعــــات الـــســـ�ـــان والــــتــــحــــول عـــ�ـــ� االهــــتــــمــــام الـــمـ
الــعــالــم واالنــتــقــال فــي مــوضــوعــات الــســ�ــان مــن التقليدية الـــى طــور 

جديد منذ العقد التاسع فــي الــقــرن الما��ي وتمثل هــذا االنتقال 

بــدمــج مــوضــوعــات الــســ�ــان فــي التنمية االجتماعية واالقــتــصــاديــة 

وعــالقــا�ــهــا بــالــســيــاســيــة والــثــقــافــة فــالــفــرد نــــواة الــمــجــتــمــع واســـاس 

االســرة بم�ونا�ها، وتمثل في احــد ابعادها الس�ان ومــا يرتبط �هم 

من موضوعات، واصبحت نظرة العالم الى الس�ان كأداة لتحقيق 

الــرفــاه و التنمية بــعــد ان ـكــان وســيــلــة و عــنــدهــا ا�ــ�ــت التغ��ات 

الس�انية المستهدفة �ي االصل في بناء المجتمع و الدولة ألحداث 

الرفاه.

و�ش�� الكتاب الى تتعدد موضوعات الس�ان ب�ن الديموغرافية و 

االجتماعية و االقتصادية و ترتبط في بعدين البعد الس�اني و التي 

�ع�� ع�ها بالخصائص و المؤشرات و البعد االخر اثارها االقتصادية 

و االجتماعية و السياسية و الثقافية.

ــــذا الـــكـــتـــاب مــجــمــوعــة بـــحـــوث ســ�ــانــيــة تـــتـــوحـــد فــــي مــوضــوعــا�ــهــا  هـ

و�ــي الس�ان و اهتمامها وهــو الــعــراق، تنوعت ب�ن الديموغرافية 

و االقــتــصــاديــة و االجتماعية، فــي عــدد م�ها كــانــت بحوثا منفردة و 

اخرى مش��كة مع االساتذة و الباحث�ن و ألهميتها و فقد جمعت في 

كتاب واحد تحت عنوان دراسات في س�ان العراق.

تأتي اهمية هذه البحوث في كو�ها تعال� مشاكل جوهرية �عاني م�ها 

س�ان العراق و لها ابعاد متعددة انتجت اثــارا في البعد السيا��ي 

و االقــتــصــادي و االجــتــمــا�ــي فـــان مــمــا ال جـــدل فــيــھ ان الــمــتــغــ�ــ�ات 

الديموغرافية ال ت�اد تنفصل عن اوضاع الس�ان، ان لخصائص 

الس�ان النوعية و الكمية عالقات مع بعضها من جانب ومع حياة 

الــســ�ــان و المجتمع مــن جــانــب اخــر واي تغي�� فيها لــھ انع�اساتھ 

المتعددة.

ــــع الــســ�ــان من  كــمــا ان لـــلـــدراســـات الــســ�ــانــيــة اهــمــيــة فـــي بـــيـــان واقـ

ــتـــي تـــ�ـــ�جـــم عـــ�ـــى شــ�ــل  جـــانـــب و تــقــيــيــم الـــتـــغـــيـــ�ـــ�ات الــمــطــلــو�ــة و الـ

ســيــاســات تــتــبــعــهــا بـــرامـــج تــنــفــيــذيــة جــمــيــعــهــا تــرتــبــط بــالــتــ�ــخــيــص، 

وادخال المتغ��ات الس�انية في عملية التخطيط لعالقتها بالنمو 

االقتصادي والتنمية في اي حدود م�انية.

تضمنت الــبــحــوث الــ�ــ�كــيــب التعليمي لــلــســ�ــان واالمـــيـــة والــتــســرب 

والــفــقــر و�ــحــث عــن الــ�ــرمــان الــســ�ــانــي، وكــذلــك الـــغـــذاء والــطــالق 

والتغ�� الديموغرافي المقبل في العراق.

تحاول هذه البحوث ان تؤشر خطورة بعض الخصائص النوعية 

و الــكــمــيــة لــلــســ�ــان فـــي الـــعـــراق و ضـــــرورة الــعــمــل الـــ�ـــاد عــ�ــى اجـــراء 

تــغــيــ�ــ�ات عــلــيــهــا، و مــمــا يــؤســف لـــھ اســـتـــمـــرار الــفــصــل بــ�ــن اثــــر هــذه 
الخصائص و عملية التنمية و النمو االقــتــصــادي فــي الــعــراق دون 
دول الـــعـــالـــم، رغــــم ان الــعــالقــة بــ�ــن االثــنــ�ــن اصــبــحــت مـــن االمــــور 

المسلم لها عالميا حت� اطلق العالم مفهوم ر�ط قضايا الس�ان 

بالتنمية اشارة الى انھ ال تنمية نا��ة دون اسس س�انية وهو اهم 

مقوما�ها بل ادا�ها بعد ان كان غايتها.

ان هذا الكتاب �عد اضافة الى المكتبة ال�غرافية والس�انية م�ها 
خاصة، جديد في عدد من موضوعاتھ ومن��ھ، ي�تفع بھ الباحثون 

و االكاديميون و يمكن اعتماد بعض ابحاثھ دراسات حالة �عتمد 

ــــرون لـــدراســـة مــنــاطــق اخــــرى لــتــ�ــون مــكــمــلــة لــهــا واخــ�ــ�ا  عــلــيــهــا االخــ

فــ�ــي مـــؤشـــرات ســ�ــانــيــة تــبــايــ�ــت مــ�ــانــيــا وتــحــكــمــت فــيــهــا مــجــمــوعــة 

مــن الــعــالقــات الــمــ�ــانــيــة يــمــكــن اعــتــمــادهــا فــي التخطيط الس�اني 

والسياسات الس�انية لصان�ي القرارات ومنفذوها في البلد.
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