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«حوار بغداد» انتصار اإلرادة والتخطيط

فــــي الــــوقــــت الــــــذي تــنــشــغــل فـــيـــھ الـــحـــكـــومـــة فــــي مــواجــهــة 

االرهــــاب التكفيري وعــصــابــات داعـــش لتخليص البالد 

مـــن هــــذا الـــظـــالم ،عــقــد الــمــعــهــد الـــعـــرا�ـــي لـــحـــوار الــفــكــر 

بالتعاون مع مجلس النواب وجامعة بغداد بتأريخ 1٤

و 1٥ ـكــانـــون الــثــا�ــي ٢٠1٧ مــنــتــدى حــــوار بـــغـــداد تحت 

ــيــــارات مـــا بــعــد االنـــتـــصـــار « بــمــشــاركــة وفـــود  عـــنـــوان «خــ

برلمانية واعالمية واكاديمية من ايران ، تركيا ، االردن 

، مصر ، ســوريــة ، الكويت ، لبنان ، ومساهمة جميع 

المؤسسات الحكومية العراقية وإشراك ال�خصيات 

السياسية واالكاديمية واالعالمية والثقافية وغيرها .

ــــي الـــمـــعـــهـــد الـــعـــرا�ـــي  ــا مـــنـــا فـ ــأتــــي هــــــذه الــــخــــطــــوة حــــرصــ تــ

لــحــوار الــفــكــر عــلــى اســتــبــاق االحـــــداث واخــتــصــار الــوقــت 

واستشراف ما سيكون عليھ العراق بعد النصر الحتمي 

على داعـــش.. ومــن هنا فقد قــررت ال��نة التحضيرية 

ــار والــبــاحــثــيــن  ــ ــكـ ــ عـــلـــى ان ُيـــفـــ�ـــ� الـــمـــجـــال لــ�ــمــيــع االفـ

ليكونوا على طاولة حوار جدي ��اع .

حـــوار بــغــداد جـــاء انــتــصــارا لـــــالرادة فــي الــنــصــر والــنــهــوض 

ببلدنا بعد هذا التلكؤ الوا�� على صعد مختلفة.. 

تــأخــر صــــدور هــــذا الـــعـــدد لــنــكــمــل تــحــريــر الــبــحــوث الــ�ــي 
ً
 ابدا

ً
ارسلت الى حوار بغداد وهو جهد لم يكن بسيطا

ناقش منتدى حوار بغداد ، جميع الــرؤى والمق�رحات 

الــ�ــي طــرحــت خـــالل جلساتھ ،الــ�ــي جمعت بــيــن كلمات 

ا�ــحــاب الــقــرار وآراء ا�ــحــاب اإلخــتــصــاص، واإلطـــالع 

على البحوث والدراسات ال�ي قدمت من قبل الوزارات 

والــــمــــؤســــســــات والـــهـــيـــئـــات والـــ�ـــخـــصـــيـــات .. حـــيـــث تــم 

االتفاق على جملة من النقاط  ..

التأكيد على ان «الحوار« ضرورة م�حة فهو ي��امن مع 

مرحلة انتصارات عسكرية تتطلب استثمارها بإنتصار 

فــكــري تتكاتف فيھ ال�هود لمواجهة الفكر المتشدد 

والمتطرف الـــذي �ــهــدد جميع شــعــوب الــعــالــم على حد 

سواء .

بما ان التحدي األم�ي هو التحدي الراهن الذي يتوجب 
ــــزم ، فـــــإن مــــن الــــضــــروري  الـــتـــعـــاطـــي مـــعـــھ بـــكـــل قـــــوة وحــ

دعـــم وتــعــزيــز الــقــوى األمــنــيــة والــعــســكــريــة بــكــل عناوينها 

المح�رمة .

 والتحصن 
ً
اتــفــق الــمــؤتــمــرون ان دحــر داعـــش عسكريا

 مـــن خـــاليـــاه ، امـــر اســــاس ومــبــاشــر لــتــحــقــيــق امــن 
ً
أمــنــيــا

 مسؤولية 
ً
البالد ، ولكن .. علينا ان ندرك ان األمن ايضا

مجتمعية عــامــة مــن خــالل الــو�ــي والــرصــد والــتــعــاون ، 

وابعاد المحاصصة عن االدارات االمنية واالعتماد على 

الكفاءة والمهنية والوالء للوطن والنظام السيا��ي.

اعــــتــــبــــار اإلصــــــــــالح والـــتـــغـــيـــيـــر حــــركــــة دائـــــمـــــة ومـــســـتـــمـــرة 

ومـــســـؤولـــيـــة جــمــاعــيــة عـــامـــة تـــبـــدأ بـــالـــمـــواطـــن إلــــى أعــلــى 

سلطة في الدولة، وتعزيز سبل التعاون في هذا الملف 

بما يحقق المص�حة العامة. 

اإلهــتــمــام الــعــالــي بــعــوائــل الــشــهــداء والــ�ــر�ــى ، والعمل 

على إزالة كل اآلثار للمرحلة االنتقالية ومرحلة االحتالل 

كلمة العدد
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وتلك ال�ي تس�ب �ها االرهـــاب والــحــرب على داعــش من 

خالل آليات تضمن تحقيق ذلك . 

تــوجــيــھ الـــخـــطـــاب الـــديـــ�ـــي بــمــا �ـــعـــزز الــتــعــا�ــش الــســلــمــي 

ــــر وإبــــعــــاده عـــن الــتــحــريــض عــلــى الــتــطــرف  ــــرام اآلخـ ــ� واحــ

والعنف.

االتفاق على الثوابت الوطنية وجعلها ملزمة ل��ميع، 

بحيث تكون موضع احــ�ــرام وتقدير ال �سمح المساس 

�ها .

ضـــــرورة إعـــــادة الــنــظــر بــقــانــون اإلنــتــخــابــات بــمــا يضمن 

ــــول مــمــثــلــيــن حقيقيين  انــتــخــابــات نــز�ــهــة وشــفــافــة ووصـ

ومع�رين عن ناخبيهم . 

دعــم توجهات تعزيز مبدأ التضامن العربي واإلسالمي 

و�لورة سياسة م��نة ومتينة مع دول ال�وار والمنطقة 

أساسها اح�رام السيادة وعدم التدخل بشؤون الغير، 
واعــادة التالحم ، و�ناء المصال� المش�ركة بين الدول 

، والــتــعــاون فــي مواجهة االرهـــاب فــي المنطقة مــع حفظ 

الخصوصية الوطنية لكل بلد، وابرام االتفاقيات ال�ي 

تعزز ذلك.
رفض دعوات تقسيم البلد او ال�ي تمهد لذلك مع تعزيز 

الال مركزية االدارية . 

 لمبدأ دولة المواطنة ليأخذ 
ً
 وإعالميا

ً
التأسيس ثقافيا

 مــــن الــمــحــاصــصــة 
ً
مــــــداه فــــي الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة بــــــدال

والتوافقات المعيقة إلتخاذ القرارات وتشر�ع القوانين 

المهمة والخادمة للمواطن.

لوسائل اإلعالم الدور األسا��ي والمهم في إشاعة الحوار 

السليم وت��يعھ والحفاظ على األجواء العامة �حية 

وسليمة لتبادل اآلراء واألفــكــار والــحــوار وتحويل اإلثــارة 

مــن مــعــول هـــدم الـــى إثــــارة تستنهض الــقــيــم والــ�ــ�ــاعــة 

والصدق . 

ــــالم الــ�ــي  ــائـــل اإلعــ الــتــأكــيــد عــلــى مـــراقـــبـــة ومــحــاســبــة وسـ

تـــروج للتطرف والــعــنــف والتكفير وتــؤ�ــ� األحــقــاد بين 

مختلف مكونات الشعب .

تعزيز ال�هود المبذولة لتخفيف معاناة اهلنا النازحين 

وتقديم المساعدات اال�سانية اليهم وتسهيل وت��يل 

اعاد�هم الى ديارهم آمنين ومستقرين . 

العراقيون وهم يحققون انتصارهم التاري�ي ويفخرون 

 في اقتحام التحديات 
ً
بھ يف�رض أن يكونوا أك�ر إصــرارا

والمشاكل المستعصية والــ�ــي تــم تــجــاوزهــا والسكوت 

عنها فــي الف�رة الماضية وعالجها والتعامل معها بــروح 

ايجابية واثقة ووفق الدستور . 

التأكيد على ضرورة اإلنتقال من النظام الر��ي النفطي 

إلى اقتصاد منتج ومنفتح و�رؤية وا�حة لتخطي رهن 

اقتصادنا بالكامل على النفط . 

اكد المؤتمرون على وجوب اعادة النظر بمنا�� ال�ربية 

والــتــعــلــيــم وخــاصــة الــ�ــربــيــة الــديــنــيــة والــتــاريــخ والــوطــنــيــة 

بــمــا �ــعــزز روح الـــوحـــدة وقــبــول بعضنا بــاآلخــر واشــاعــة 

االح�رام المتبادل

التأكيد على نزاهة واستقاللية القضاء العرا�ي وسيادة 

القانون. 

تشر�ع القوانين الــ�ــي �هم المواطنين ، وتــعــزز العدالة 

ــقــــوق ومـــراجـــعـــة  والـــــمـــــســـــاواة، وتـــحـــمـــي الــــحــــريــــات والــــحــ

الـــقـــوانـــيـــن الـــمـــشـــرعـــة مــــن الـــعـــهـــد الـــبـــائـــد وتــغــيــيــرهــا بــمــا 

ين��م وظروف البلد ومعطيات التحول الديمقراطي.

كــلــنــا امــــل ان نــكــون قـــد قــدمــنــا لــلــقــارئ الــعــزيــز مـــا يليق 

بھ ومــا ينفعھ في هــذه المرحلة الحساسة والمهمة من 

تاريخ العراق

رئيس التحرير
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التحديات المجتمعية لعراق ما بعد داعش : 

البطالة وأحزمة الفقر انموذجاً 

المقدمة

 ما تشكل فلسفة الكفاح ضد البطالة والفقر والحرمان أحد أبرز األوليات 
ً
غالبا

في التوجهات الفكرية والعملية لدى الكثير من مجتمعات العالم على اختالف 

مسمياتها وتوصيفاتها ، ولكن على الرغم من ذلك ال تزال هذه الظواهر تمثل 

أكبر التحديات التي تواجه اإلنسان على امتداد التاريخ ، بل إن النتائج المترتبة 

 ألمن اإلنسان واستقراره في عالمنا 
ً
 خطيرا

ً
عن هذه الظواهر باتت تشكل تهديدا

المعاصر السيما بعد التحوالت والمتغيرات العديدة التي شهدتها المجتمعات 

 غير قليل من الدول والمجتمعات 
ً
اإلنسانية ، وفي ظل هذا الواقع يبدو أن عددا

التي تعاني من البطالة وانتشار أحزمة الفقر باتت عاجزة عن القيام بفعل مؤثر 

في هذا الصدد ، فال حلول واقعية تلوح باألفق ، إذإن معظم التدابير التي اتخذت 

لمكافحة البطالة والفقر لم تكن فاعلة أو مقنعة في إيجاد مخرج للحد من 

استفحال هذه الظواهر ومن ثم احتواء أو تجاوز النتائج المترتبة عليها السيما 

تلك التي لها عالقة بتوفير األرضيةأو البيئة المناسبة لتنامي أنماط وصور 

مختلفة من الجريمة واإلرهاب، 
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وعلى ما يبدو ان  عدم ال�دية في التعامل مع هذه الظواهر 
قد رافــق مجمل التصورات والتدابير ال�ي اتخذت الحتواء 
مــصــادر البطالة وأزمـــة الفقر ومــا يرتبط �هما مــن مشكالت 
وأزمــــــات اجــتــمــاعــيــة، ور�ـــمـــا ـكــانـــت مـــالمـــح الــمــشــهــد الــســائــد 
تــجــســد الـــى حــد كــبــيــر غــيــاب الــمــنــظــور المجتم�ي المتكامل 
في ظل سيطرة األطر األحادية ال�انب في التعامل مع أغلب 
الــقــضــايــا اال�ــســانــيــة ، وكــانــت النتيجة المتوقعة لــذلــك �ي 
انــتــشــار وتــعــدد وتــنــوع الــمــظــاهــر الــســلــوكــيــة الــالســويــة ، ال�ي 
تكللت بظهور صور مخيفة من االرهــاب استمدت وجودها 
ــتـــشـــار هـــذه  مــــن تـــلـــك الـــبـــيـــئـــة الـــمـــحـــفـــزة والـــمـــ�ـــ�ـــعـــة عـــلـــى انـ

الظاهرة في كثير من مجتمعات عالمنا المعاصر. 
و�ناًء على ما تقدم فــان هــذا البحث �هدف الــى استقراء كل 
من ظاهرة البطالة وأزمة الفقر بوصفهما من اهم العوامل 
 الــى 

ً
الـــمـــؤثـــرة فـــي تــوفــيــر بــيــئــة مــ�ــ�ــعــة عــلــى االرهـــــــاب، وصـــــوال

ــــواء هـــذه  ــتـ ــ ــــورات وحــــلــــول واقـــعـــيـــة وعـــمـــلـــيـــة الحـ ــــصـ ايــــجــــاد تـ
الظواهر السلبية في المجتمع اال�سا�ي والمجتمع العرا�ي 

على وجھ التحديد .

البطالة :

      على الرغم من تداخل الحدود المعرفية لبعض العلوم 
المهتمة بدراسة ظاهرة البطالة، وعلى الرغم من الطبيعة 
المعقدة ال�ي تنطوي عليها هذه الظاهرة بما في ذلك تعدد 

مـــصـــادرهـــا وتـــنـــوع مــســ�ــبــا�ــهــا وتــأثــيــرا�ــهــا إال أ�ــهــا تــبــقــى صـــورة 
مــن صــور اخــتــالل التنظيم االجتما�ي القائم فــي المجتمع، 
و�ــــي �ــهــذا الــمــنــظــور ال تــخــرج عـــن كــو�ــهــا ظـــاهـــرة اقــتــصــاديــة 
 ، ومــهــمــا يــكــن مـــن امــــر فــان 

ً
 ومـــضـــمـــونـــا

ً
- اجــتــمــاعــيــة شـــكـــال

مفهومالبطالة كما جاء في اك�ر كتب اللغة مشتق من) بطل 
( االجير يبطل بالضم، و�طالة بالفتح �ع�ي تعطل فهو بطال 
 عن االشتقاق اللغوي للبطالة فهي تع�ي الحالة 

ً
)1( ، وبعيدا

 
ً
 فيھ و�احثا

ً
 على العمل وراغبا

ً
ال�ي يكون فيها ال�خص قادرا

عنھ ولكن ال يجده ، وهذا التوصيف ال ينطبق على البطالة 
الناجمة عــن حــاالت االضـــراب وعــدم العمل بس�ب ال��ز 
او الــمــرض)٢( ، وتعرف منظمة العمل الدولية البطالة ع�ر 
تحديدها للعاطل عن العمل بأنھ كل من هو قادر على العمل 
وراغب فيھ ، ويبحث عنھ ويقبلھ عند مستوى االجر السائد 
، ولــكــن مـــن دون جـــــــدوى)٣( ، امــــا الـــرؤيـــة الــســوســيــولــوجــيــة 
لــلــبــطــالــة فــتــؤكــد أ�ــهــا احـــد الــظــواهــر االجــتــمــاعــيــة الــمــرضــيــة 
ال�ي ال تختلف في أعراضها وأسبا�ها عما يقابلها من ظواهر 
اجتماعية سوية، و�ي كما �عتقد عالم االجتماع الفر���ي 
أمــيــل دوركـــهـــايـــم بــأ�ــهــا ظـــاهـــرة مــتــوقــعــة ومــتــالزمــة مـــع وجـــود 
و�ــقــاء المجتمعات اإل�سانية ، ولكنها تصبح غير عــاديــة أو 
ال طبيعية فــقــط عــنــدمــا تــرتــفــع عــن الــمــتــوســط أو الــمــعــدل 
ــــداف هــذا  الــمــتــوقــع لــهــا ، امـــا مــفــهــوم الــبــطــالــة عــلــى وفـــق أهـ
ــتـــصـــاديـــة – االجــتــمــاعــيــة  ــــد الـــظـــواهـــر االقـ الـــبـــحـــث فـــهـــي احـ
الــمــرضــيــة الــ�ــي تــوفــر الــبــيــئــة االجــتــمــاعــيــة الــمــنــاســبــة لتنامي 

كلية اآلداب–جامعة بغداد 

أ.د. سالم عبد علي العبادي
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بعض مظاهر السلوك المنحرف واالجرامي والسيما جرائم 
االرهاب .

احزمة الفقر :

الفقر في اللغة العر�ية �ع�ي مخرج الماء من القناة ، والفقير 
مكسور فقار الظهر ، ويقول بعض اهل العلم : الفقير من لھ 
بلغة من العيش ، اي ان لھ ما يأكل وهو مع�� يقارب مفهوم 
الفقر النس�ي Relative Poverty  ، اما من الناحية العلمية 
فــــان الــفــقــر مــفــهــوم غـــامـــض الــــى حـــد كــبــيــر ألنــــھ يـــتـــداخـــل مع 
مفاهيم اخرى مثل الحرمان واالستبعاد والبطالة وال�هميش 
، والن تــفــســيــراتــھ تختلف بــحــســب الــمــواقــف والــمــرجــعــيــات 
االيديولوجية ال�ي تقاسمت الفكر اال�سا�ي بين ايديولوجيا 
تــفــســر لــكــي تــ�ــرر و يــوتــو�ــيــا تــ�ــشــر وال تــغــيــر)٤(، وعــلــى مــا يبدو 
فــان هناك شبھ اجماع على ان مفهوم الفقر يتجاوز حالة 
عدم كفاية الدخل ، اذ انھ �شتمل الى حد كبير على ا�عدام 
الـــفـــرص بــفــعــل ضــعــف مــســتــوى الــتــعــلــيــم وعـــــدم كــفــايــتــھ ، 
 عن عدم 

َ
وضعف الحالة ال�حية وقصور التدريب ، فضال

الـــقـــدرة عــلــى الــعــثــور عــلــى عــمــل يــجــزي الـــقـــدرات الــمــوجــودة 
الــمــتــوافــرة لـــدى الــفــرد )٥( ، ويــكــاد يــقــ�ــرب هـــذا الــمــنــظــور من 
مفهوم الفاقة Pauperism الذي ينطبق على فئة من الناس 
غير الــقــادريــن على اعــالــة انفسهم او ح�� على الــوصــول الى 
الحد االد�ــى من االعانة من دون مساعدة خارجية ، االمر 
الذي يحتم على المجتمع اعالة هذه الفئة ومن ثم تحديد 
حد اد�ــى  لمستوى المعيشة إلعانة كل من تراجع مستوى 
معيشتھ عن هــذا الحد )٦( ، وليس هناك من جــدل على ان 
 
ً
 مهما

ً
الفقر والــعــوامــل االقــتــصــاديــة بشكل عــام تـــؤدي دورا

في اختيار االفــراد لطبيعة و نمط الحياةبما في ذلك اختيار 
االفرادلمناطق سكناهم ، ولعل النتيجة الطبيعية في هذا 
الصدد هو اضــطــرار العوائل الفقيرة الــى السكن في مناطق 
او احياء متدنية من مراكز المدن ، اوفي احسن االحوال في 
 )٧(،  ومــن الــوا�ــ� ان 

ً
دور سكنية ذات اجــور واطــئــة �س�يا

مثل هذه المناطق واألحياء تتمي� بمجموعة من الخصائص 
الفي�يقية واالجتماعية ال�ي تن��م مــع مستوى المعيشة 
ومـــع اســلــوب الــحــيــاة الــــذي يتمي� بــھ الــفــقــراء ، وتــكــاد تكون 
اطــراف المدن �ي المكان المناسب لسكن اغلب الشرائح 
 حول المراكز 

ً
 فقيرا

ً
 او حزاما

ً
الفقيرة  ليشكلوا بذلك طوقا

الحضرية ، ويميل اك�ر المختصين الى تسمية هذه المناطق 
ب Slums Area اي الــمــنــاطــق الــمــتــخــلــفــة و�ــــي االحـــيـــاء او 

المناطق الــ�ــي تتمي� بــســوء وضعها الخدمي والتنظيمي من 
الناحية المادية ، وبسوء الوضع الص�ي والتعليمي وانتشار 
 
ً
البطالة والــفــقــر وارتــفــاع �سب االنــحــراف والــ�ــريــمــة فضال
عن ازديــاد كثافة السكانمن الناحية االجتماعية )٨( ، وعلى 
الرغم من ان هذه المناطق واألحياء المتخلفة او الهامشية 
او مناطق ال�ناح او مهما كان تسمي�ها تطبع سكا�ها بسمات 
ــائـــص مــعــيــنــة إال ان ذلـــــك لــــم يــمــنــع الــــقــــول ان هـــذه  وخـــصـ
المناطق �ي نتاج الختالل التنظيم االجتما�ي القائم على 
عدم تكافؤ الفرص او ضعف العدالة االجتماعية ال�ي تمنح 
الفرصة لتشكيل جيوب للفقر داخل المدن او احزمة للفقر 
تطوق مراكز المدن ، ومهما يكن من امر فان احزمة الفقر 
 ألهــــداف هـــذا الــبــحــث وتــوجــهــاتــھ �ــي تــلــك التجمعات 

ً
طــبــقــا

الــســكــنــيــة الــفــقــيــرة الــ�ــي تــتــمــركــز حـــول الـــمـــدن وفـــي احــيــاءهــا 
المتخلفة لتوفر بذلك بيئة اجتماعية مناسبة ت��ع على 
ظـــهـــور االنـــمـــاط الــســلــوكــيــة الــمــنــحــرفــة بــمــا فـــي ذلــــك الــصــور 

المختلفة ل��ريمة واإلرهاب.

االرهاب :

اإلرهـــــــاب فـــي الــلــغــة الــعــر�ــيــة مــشــتــق مـــن كــلــمــة رهــــب بمع�� 
خــاف ، ورهبة ورهبا ، وأرهبھ اس�رهبھ : أخافھ وفــزعــھ)٩( ، 
وتــعــرف عصبة االمـــم المتحدة اإلرهــــاب بــأنــھ عمل إجــرامــي 
مــوجــھ ضـــد حــكــومــة مــعــيــنــة لــغــرض خــلــق حــالــة مـــن الــرعــب 
فــي نــفــوس ا�ــخــاص أو مجموعة مــن األ�ــخــاص الساكنين 
في تلك الدولة، فيما �عرفھ االتحاد االوربــي بأنھ عبارة عن 
عمل عدوا�ي متعمد يقوم بھ أفــراد أو مجاميع ويكون هذا 
 ضــد دولـــة أو أكــ�ــر مــن دولـــة لــغــرض ممارسة 

ً
الــعــمــل مــوجــهــا

ــيـــة  ــلـــى الــــحــــكــــومــــات بــــــأن تـــغـــيـــر ســـيـــاســـا�ـــهـــا الـــدولـ الـــضـــغـــط عـ
والداخلية واالقتصادية)1٠( ، امااالتفاقية العر�ية لمكافحة 
اإلرهـــاب فقد عرفت االرهـــاب بوصفھ «كــل فعل من أفعال 
الــعــنــف أو الــ�ــهــديــد بـــھ أيـــا كــانــت دوافـــعـــھ أو أغـــراضـــھ ، يقع 
تنفيذهمشروع اجــرامــي فـــردي أو جــمــا�ــي  �ــهــدف إلـــى الــقــاء 
الرعب بين الناس أو ترو�عهم، أو تعريض حيا�هم أو حريا�هم 
وأمنهم ل�خطر أو الحاق الضرر بالبيئة، أو بأحد المرافق أو 
االمـــالك )الــعــامــة والــخــاصــة( أو احتاللها أو االســتــيــالء عليها  
أو تعريض أحد الموارد الوطنية ل�خطر)11( ، ومن الوا�� 
ان تــوصــيــف االرهـــــاب عــلــى وفـــق هـــذه الــتــعــريــفــات يــجــب ان 
يــقــ�ــرن بــاســتــخــدام الــعــنــف والـــقـــوة لــفــرض مـــواقـــف معينة 
عــلــى الـــــدول او الــ�ــمــاعــات او االفــــــراد، امـــا مــفــهــوم االرهــــاب 
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بــحــســب قـــانـــون مــكــافــحــة االرهـــــــاب الـــعـــرا�ـــي رقــــم 1٣ لسنة 
٢٠٠٥ فهو كل فعل اجرامي يقوم بھ فرد او جماعة منظمة 
 او مجموعة افــراد او جماعات او مؤسسات 

ً
اس�هدف فــردا

رسمية وغير رسمية، او وقع االضــرار بالممتلكات العامة او 
الخاصة بغية االخالل بالوضع االم�ي او االستقرار والوحدة 
الــوطــنــيــة او ادخــــال الــرعــب والــخــوف والــفــزع بــيــن الــنــاس او 
 لغايات ارهابية )1٢( ، ويكاد يكون هذا 

ً
اثارة الفو��� تحقيقا

 مع طبيعة االرهاب واتجاهاتھ وغاياتھ في 
ً
التعريف من��ما

مجتمعات عالمنا المعاصر ، و�النتيجة فان هذا التعريف 
ين��م مع اهداف وتوجهات هذا البحث .     

اإلطار المرجعي للبحث :

      تــتــعــدد وتــتــنــوع االتــجــاهــات الــفــكــريــة الــمــفــســرة للسلوك 
المنحرف مثلما تتعدد صور هذا السلوك وأنماطھ، و�شير 
لــفــظ ) انـــحـــراف ( إلــــى مــخــالــفــة أي مـــن األنـــمـــاط الــســلــوكــيــة 
 ( سواء 

ً
 أو تركا

ً
 ) فعال

ً
السوية المطلو�ة والمرغو�ة اجتماعيا

 لهذا التوصيف 
ً
كانت بنص القانون أم غير ذلك )1٣( ، وطبقا

 في 
ً
تبدو مهمة تفسير السلوك المنحرف مهمة شاقة �س�يا

ظــل تــعــدد المنطلقات الــفــكــريــة الــمــفــســرة لــهــذا الــســلــوك ، 
وفــي ظل التباين المكا�ي والزما�ي لمعايير السلوك السوي 
وغير السوي،  وهكذا فان تفسير ظاهرة  االرهــاب  بوصفها 
أحــد أخــطــر صــور الــســلــوك المنحرف تنطوي على كثير من 
الــتــعــقــيــد بــفــعــل تـــعـــدد وتـــداخـــل الــتــفــســيــرات ذات الــعــالقــة 
�ــهــذه الـــظـــاهـــرة وغــيــرهــا مـــن الـــظـــواهـــر االجــتــمــاعــيــة األخــــرى، 
فالمدرسة االجتماعية بشكل عام تعتقد أن االنحراف ليس 
ظاهرة فردية وإنما هو نتاج مجتمع ، فالمنحرف هو عضو في 
جماعة وألجل معرفة س�ب االنحراف ينب�ي دراسة العالقة 
بينھ و�ين البيئة االجتماعية ال�ي تحيط بھ )1٤( وهذا التصور 
قــد ين��م بــدرجــة كــبــيــرة مــع اإلطــــار الــعــام لتفسير ظــاهــرة 
االرهــــاب، لكن على الــرغــم مــن ذلــك فــان هنالك الكثير من 
المنطلقات النظرية المحسو�ة على المدرسة االجتماعية 
 إلــى مبدأ تفكيك الظاهرة 

ً
 اســتــنــادا

ً
 أك�ر تفصيال

ً
تتب�� أطـــرا

واســتــقــراء مــكــنــونــا�ــهــا وتــجــلــيــا�ــهــا عــلــى صــعــيــد الـــواقـــع، األمــر 
الذي ساهم إلى حد كبير في تداخل بعض محاور االتجاهات 
الـــنـــظـــريـــة الـــمـــفـــســـرة لــلــســلــوك اإل�ـــســـا�ـــي الســـيـــمـــا الــســلــوك 
المنحرف واالجرامي على وجھ التحديد، ومهما يكن من أمر 
فان لكل اتجاه نظري منطلقاتھ الفكرية وم�رراتھ ال�ي قد 

 عن التفسير الواق�ي للظاهرة موضوع 
ً
 أو كثيرا

ً
ت�تعد قيال

البحث والدراسة 
 بشكل عام يكاد يكون منظور االختالط التفاضلي أحد اهم 
االتجاهات النظرية ال�ي حاولت تفسير السلوك المنحرف 
 من التأكيد على دور البيئة االجتماعية في التأثير في 

ً
انطالقا

سلوك الفرد، اذ أن الفرد بحسب فكرة االختالط التفاضلي 
ــالـــي فــهــو  ــتـ ــالـ يــمــثــل جـــــزء مــــن الـــ�ـــمـــاعـــة الـــ�ـــي يــنــتــمــي إلـــيـــهـــا و�ـ
يف�رض أن يتب�� مواقفها وسلوكها واتجاها�ها، وعلى وفق 
هــذا التصور فــان الفرد قد يندفع نحو السلوك المنحرف 
فــيــمــا إذا ـكـــان هــــذا الـــســـلـــوك مـــألـــوف وغـــيـــر مــســتــ�ــ�ــن لــدى 
الـــ�ـــمـــاعـــة)1٥(، و�ــعــتــمــد )أدويــــــن ســـذرالنـــد ( صــاحــب نــظــريــة 
 من العناصر المهمة والم�رابطة 

ً
االختالط التفاضلي عــددا

لتحقيق عملية التعلم في نظريتھ عن المخالطة الفارقة ، 
ويــكــاد يتحدد مضمون هــذه النظرية بفكرة مفادها هــو أن 
الــســلــوك المنحرف يكتسبھ الــفــرد عــن طــريــق التعلم إثناء 
عمليات التفاعل واالتــصــال والتأثير المتبادل مــع اآلخــريــن 
في البيئة االجتماعية ال�ي �عيش فيها السيما أولئك الذين 
يرتبط معهم الفرد بعالقات �خصيةقوية، وتحدث عملية 
التعلم خالل الف�رة ال�ي يتكون فيها هذا النوع من العالقات 
 عندما 

ً
وهــذه الــدرجــة من االرتــبــاط ، ويصبح الفرد منحرفا

يتب�� في عملية التفاضل تأييد رأي ال�ماعة ح�� وان كان 
 لسذرالند فان 

ً
 للقوانين واألعــراف السائدة، وطبقا

ً
مخالفا

العالقات التفاضلية تتباين وتختلف بحسب أربع عمليات 
�ـــي الـــتـــكـــرار واالســـتـــمـــراريـــة )الـــمـــدة ( واألســبــقــيــة ) األولـــويـــة 
( والـــعـــمـــق ) الـــشـــدة ( )1٦( ، وعـــلـــى وفــــق هــــذه الــنــظــريــة فــان 
الــســلــوك االرهــــابــــي هـــو ســلــوك يــتــعــلــمــھ الـــفـــرد مـــن الــ�ــمــاعــة 
ال�ي يرتبط معها بعالقات قوية ومباشرة، ومن الوا�� ان 
ــا الــمــؤثــر في  للبيئة االجتماعية الــ�ــي �عيش فيها الــفــرد دورهـ
هذا الصدد، وعلى الرغم من أن المضمون الظاهري لهذه 
الــنــظــريــة يــؤكــد أهــمــيــة عــامــل اخــتــالط الــفــرد بــاآلخــر بكيفية 
مــتــبــايــنــة فـــارقـــة إال إن الــمــضــمــون غــيــر الــظــاهــر لــهــا �ــشــيــر في 
الواقع إلى االختالف والتباين في المعايير بين الفرد واآلخر في 
 إلى تباين األفراد في التنشئة 

ً
مجال تحديد المعا�ي استنادا

االجتماعية  وفي عمليات التعلم والتلقين السيما فيما يتعلق 
باألفعال المحددة بقانون )1٧( ، ولهذا فان بعض االفراد قد 
ال يتأثر بعملية التعلم بحكم طبيعة العالقات التفاضلية 

وقو�ها وشد�ها وأسبقي�ها .
    ويبدو إن المنظور البي�ي ) االيكولو�ي ( الذي يؤكد أهمية 
الطبيعة االجــتــمــاعــيــة للمناطق السكنية يــقــ�ــرب فــي بعض 
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 لكل من 
ً
توجهاتھ مــن منظور االخــتــالط التفاضلي، فطبقا

) بــــارك و�ــرجــس ( رائــــدا االتـــجـــاه االيــكــولــو�ــي فـــان الــســلــوك 
المنحرف يرتبط بــاألوضــاع الــ�ــي تنشأ بفعل وجـــود المدن 
ونموها بما فيها من تنوع وتباين ثقافي واقتصادي، ويؤكد ) 
كليفورد شو ( ابرز منظري هذا االتجاه إن الظروف القائمة 
في بعض المناطق ال�ي أطلق عليها ) مناطق ال�نوح( تجعل 
مــن الصعو�ة بمكان فــرض الضبط االجتما�ي أو االمتثال 
 ما نجد إن أبناء 

ً
للمعايير المقبولة داخل المجتمع ولهذا غالبا

هذه المناطق يكونون عرضة إلى االنحرافات السلوكية)1٨(، 
كما تــوجــد العديد مــن األحــيــاء الــ�ــي ال يتوافر فيها أي شكل 
من أشكال الضبط االجتما�ي األمــر الــذي يضعف أو �عدم 
قدر�ها على كبح الغرائز الحيوية والطبيعية حسبما تمليھ 
 لما تتفق عليھ القيم واألخالق وتحث 

ً
العادة والعرف وطبقا

عليھ القواعد العامة للسلوك ، مما قد يزيد من احتماالت 
جنوح وانــحــراف العديد مــن األفـــراد، ويمكن أن تمنح هذه 
األحياء على المدى البعيد تراخيص الرتكاب مختلف أنماط 
السلوك غير السوي بما في ذلك السلوك اإلجرامي واالرهابي 
، وحين ال تكون مثل هذه المناطق واألحياء مراكز و�ــاء من 
نــوع خــاص أو مناطق مرضية ) 1٩ (إال أ�ها في أفضل األحــوال 
ــــراد  ــــذي �ــ�ــ�ــع األفـ تــمــتــاز بـــاخـــتـــالل الــتــنــظــيــم االجــتــمــا�ــي الـ
على االنــحــراف بما تنطوي عليھ مــن وجـــود بعض النماذج 
السيئة ال�ي قد تتخذ قــدوة يحتذي �ها ) ٢٠ (، و�ما تمتاز بھ 
مــن ا�ــعــدام مــقــومــات الــســكــن والــخــدمــات وقــصــور الــرعــايــة 
ال�حية واالجتماعية  وتف��ي الفقر وسيادة صور الحرمان 
المختلفة، وهــذا مــا أشــار إليھ المنظور االقــتــصــادي الــذي 
أكــــد الــعــالقــة بــيــن الــســلــوك الــمــنــحــرف والــفــقــر او الــحــرمــان 
 ما يتجسد با�عدام القدرة على توفير متطلبات 

ً
الذي غالبا

 عن فقر البيئة 
ً
الحياة السيما ال�حية والتعليمية ، فضال

الــطــبــيــعــيــة واالجـــتـــمـــاعـــيـــة الـــ�ـــي تـــــؤدي إلــــى ضــعــف مــقــومــات 
الحياة اإل�سانية مما قد يدفع الفرد إلى تب�ي بعض األنماط 
السلوكية غير السوية ) ٢1( ، السيما تلك االنماط ال�ي تستفز 

امن الفرد والمجتمع على حد سواء  .
   وتكاد تكون التفسيرات المستندة إلى مفهوم الالمعيارية 
 مــع ظــاهــرة االرهــــاب فــي المجتمع 

ً
أو األنـــومـــي  أكــ�ــر ا�ــ�ــ�ــامــا

ــي تــعــ�ــي الـــالقـــانـــون والـــالنـــظـــام   ــ�ـ الـــعـــرا�ـــي ، فــالــالمــعــيــاريــة والـ
ــتـــالل فـــي الــمــجــتــمــع والـــى  والـــالقـــاعـــديـــة تــشــيــر إلــــى مــظــاهــر االخـ
افتقار السلوك  للقاعدة أو المعيار الــذي يمكن عن طريق 
قياس أو تميي� السلوك السوي  )النمطي ( عن السلوك غير 
 ما 

ً
السوي ) الالنمطي ( ، وعندما تعم الالمعيارية مجتمعا

يــنــتــاب الــعــالقــات والــقــيــم االجــتــمــاعــيــة الـــصـــراع والــتــنــاقــض 
بشكل تصبح فيھ المتطلبات والــواجــبــات االجتماعية ال�ي 
يــصــادفــهــا الـــفـــرد فـــي حــيــاتــھ الــيــومــيــة مــتــنــاقــضــة )٢٢( ، ولــقــد 
اج�هد العالم الفر���ي ) أميل دوركهايم ( في وضع توصيف 
دقـــيـــق لــمــفــهــوم االنــــومــــي Anomie(( ، اذ يــــرى بـــأنـــھ تعطل 
المعايير والمقاييس ال�ي تحكم طموحات وســلــوك األفــراد 
في المجتمع، ويؤكد دوركهايم أن سعادة اإل�سان ال يمكن 
تحقيقها بــصــورة مــرضــيــة مــالــم تــكــن حــاجــاتــھ متناسبة مع 
الوسائل ال�ي يملكها إلشباعها ) ٢٣ (ويضيف بأن الالمعيارية 
تــتــمــثــل بــــحــــدوث ضـــعـــف فــــي مــــقــــدرة الــمــجــتــمــع عـــلـــى تــنــظــيــم 
وتوحيد و�التالي ضبط الكيفية ال�ي يتم �ها تحقيق الرغبات 
وإشــبــاع الغرائز والــنــ�وات الطبيعية لــدى مختلف األفــراد، 
فيما �عتقد ) رو�ـــرت ميرتون ( أبــرز رواد نظرية األنــومــي أو 
الالمعيارية أن أغلب الرغبات والغرائز ال�ي تتطلب التحقيق 
واإلشباع ليست بالضرورة رغبات وغرائز طبيعية وإنما �ي 
عــبــارة عــن إغــــــراءات واســتــمــاالت تنتجها وتــفــرزهــا الثقافة 
السائدة، وتت�� المشكلة كما �شير ) ميرتون( في أن البنية 
والــ�ــركــيــب االجــتــمــا�ــي لــبــعــض الــمــجــتــمــعــات تــضــع حــــدود أو 
حواجز أمام بعض فئات المجتمع تمنعها من تحقيق هذه 
الرغبات وتحد من إشباعها لهذه الغرائز أو إ�ها على األقل 
تجعل منها صعبة التحقيق والــمــنــال بــدرجــة غــيــر متكافئة 
لــدى جميع األفـــراد والــ�ــمــاعــات )٢٤( ، األمـــر الـــذي مــن شانھ 
زعزعة الثقة بالمعايير ال�ي يقوم عليها التنظيم االجتما�ي 
الـــقـــائـــم و�ـــالـــتـــالـــي مـــحـــاولـــة الـــتـــمـــرد عــلــيــهــا واالنـــــحـــــراف عــنــهــا، 
وعــنــدمــا  يختل تــوافــق األفــــراد و ينعدم تكيفهم مــع معايير 
المجتمع  تتعدد صور الرفض والتمرد لألهداف والوسائل 
والمعايير ال�ي تحددها الثقافة السائدة ويمكن أن يتجسد 
ذلك ع�ر تب�ي بعض األنماط السلوكية المنحرفة عن القيم 

والقوانين السائدة في المجتمع .
 مــن 

ً
ــــرون إن كـــثـــيـــرا وعـــلـــى مــــا يـــبـــدو ان بـــعـــض الــمــخــتــصــيــن يــ

المشكالت السلوكية ترتبط بشكل أو بآخر بوقت الفراغ، إذ 
إن �سبة كبيرة من االنحرافات واألفعال المخالفة للقانون 
تقع خالل وقت الفراغ)٢٥ ( ، ولكن على الرغم من أهمية هذا 
األمر وأهمية ما تنطوي عليھ أك�ر المشكالت السلوكية من 
بعد نف��ي_اجتما�ي إال أن الظاهرة االرهابية بوصفها احد 
 حدود األفراد وظروفهم 

ً
ابرز هذه المشكالت تتجاوز أحيانا

الفردية والنفسية، إذ تشكل بنية التنظيم االجتما�ي القائم 
والــعــوامــل المؤثرة فيها األســـاس الــذي يحوي هــذه الظاهرة 
و�ــســاعــد فــي انــتــشــارهــا أو فــي تــقــويــض دعــائــمــهــا، لــهــذا يمكن 
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الــقــول انــھ مــن الصعو�ة بمكان تــصــور انــتــشــار هــذا النمط 
من السلوك بمعزل عن البيئة المحيطة بھ على المستوى 
 )٢٦ ( ، فالظروف المختلفة المرتبطة �هذه 

ً
االجتما�ي عموما

البيئة والسائدة في بعض البلدان السيما النامية منها بما 
فــي ذلـــك اخــتــالل قــيــم الــعــدالــة االجــتــمــاعــيــة وســـيـــادة منطق 
 
ً
عدم تكافؤ الفرص وتف��ي مظاهر الفساد االجتما�ي فضال
عـــن اســتــفــحــال بــعــض الــمــشــكــالت و األزمــــــات االقــتــصــاديــة 
 ما تحول دون إشباع 

ً
واالجتماعية مثل الفقر والبطالة غالبا

الــحــاجــات المشروعة لــإلفــراد ، األمــر الــذي مــن شأنھ زيــادة 
مشاعر القلق واإلحباط )٢٧ ( ، وقد يؤدي الشعور بالحرمان 
بفعل هذه الظروف البي�ية إلى نتائج سلوكية خطيرة السيما 
عندما تفوق طموحات األفراد في المجتمع ما يمكن انجازه 
 عندما تتسع الفجوة بين افراد المجتمع و�الشكل 

ً
، وأيضا

 عــن تولد 
ً
الــــذي يــولــد اإلحـــســـاس بــالــفــشــل واإلحـــبـــاط فــضــال

اســتــجــابــات عــدوانــيــة داخــلــيــة و�ــالــصــورة الــ�ــي تنعكس على 
مواقف الفرد الذي سيبحث عن  بدائل وحلول ور�ما يكون 
ذلــك ع�ر )٢٨( ال��وء الــى بعض ال�ماعات المنحرفة وال�ي 
تشرعن بعض انماط السلوك مثل العنف واإلرهاب بذرائع 

و��� واهية . 
      إن عـــدم الـــتـــوازن فــي تــأمــيــن االحــتــيــاجــات أو كب�ها ســوف 
يـــؤدي بالنتيجة إلـــى مــجــمــوعــة مــن األخـــطـــار الــ�ــي �ــهــدد حياة 
 عما يمكن 

ً
الفرد لعل أبرزها االنحرافات السلوكية، فضال

أن يــظــهــر مـــن آثــــار مــ�ــرتــبــة عــلــى ضــعــف إشـــبـــاع الــحــاجــات في 
جوانب عدة  مثل ال�وانب الروحية والعاطفية والوجدانية 
 عن البعد السلوكي األخال�ي )٢٩ ( ، 

ً
من حياة اإل�سان فضال

ولــهــذا �عتقد بعض المختصين انــھ لما كــان اإل�ــســان نتاج 
للظروف االجتماعية واالقتصادية ال�ي ينشأ فيها فان بعض 
صور السلوك االجرامي �ي نتيجة متوقعة الرتباطها الوثيق 
 ما نجد أن ظاهرة االرهاب 

ً
�هذه الظروف، و�التالي فانھ غالبا

تنتشر في المناطق ال�ي تسكنها الطبقات الفقيرة والمحرومة 
 ما 

ً
بوصفها بيئة م��عة على االنــحــراف وال�ريمة وغــالــبــا

تنطوي هــذه البيئة على استجابات سلبية لطبيعة الواقع 
السائد واستجابة ا��حابية لمظاهر الحرمان ال�ي يزدحم 
�ها هذا الواقع وقبل ذلك محددات التنظيم االجتما�ي)٣٠( ، 

القائم على التفاوت في كثير من جوانبھ االجرائية . 
 متعددة 

ً
     إن اإل�ــســان فــي عالمنا المعاصر �عيش صـــورا

ــبـــاع النس�ي  ــقـــدرة عــلــى اإلشـ مـــن الـــحـــرمـــان بــفــعــل ا�ـــعـــدام الـ
لــ�ــحــاجــات الــكــثــيــرة الــ�ــي أفـــرز�ـــهـــا عــمــلــيــة الــتــغــيــر الــ�ــي طــالــت 
مختلف جــوانــب الــحــيــاة، و�ــالــتــالــي فـــان الــشــعــور بال�هميش 

أو االســتــبــعــاد االجــتــمــا�ــي بــفــعــل الــبــطــالــة والـــفـــقـــر، و�ــفــعــل 
فقدان متطلبات الحرية الفردية أو ح�� الشعور با�عدام 
األمــن االجتما�ي هو نتيجة محتملة لمعاناة هــذا اإل�سان، 
ــــراد يــتــمــردون على  ولـــهـــذا فـــال غـــرابـــة أن نــجــد إن بــعــض األفــ
 ) )Absoluteواقعهم وأوضاعهم ليس بتأثير المع�� المطلق
 إلى مقاييس 

ً
ل�حرمان ولكن أل�هم �شعرون بالحرمان طبقا

أو معايير �عتمدو�ها بالمقارنة مع أوضــاع أفــراد أو جماعات 
أخـــرى )٣1( ، وعــلــى الــرغــم مــن أن أبــعــاد الــحــرمــان ومــؤشــراتــھ 
تختلف مــن مجتمع ألخــر إال أن الــحــرمــان مــن تقدير الــذات 
يــكــاد يــكــون أبـــرز الــعــوامــل الــمــؤثــرة فــي ســلــوك اإل�ــســان ،ألن 
ــــرام الــــــذات وتـــقـــديـــرهـــا يــنــطــوي عــلــى تــحــقــيــق الــحــاجــات  ــ� احــ
الــمــاديــة واالعــتــبــاريــة ، ولــهــذا فهو يمثل الــغــايــة النهائية ال�ي 
�س�ى إليها كــل كائن بشري بوصفها حــق مــشــروع، وعندما 
تختل هذه الغاية أو ال تتحقق تزداد احتماالت ردود الفعل 
غير العقالنية أو المنحرفة عن اإلطار العام للنظام السائد 
، و�شير ) بارسونز( في هذا الصدد إلى 

ً
و المقبول اجتماعيا

أن هناك حق مشروع للفرد لتحقيق تطلعاتھ االجتماعية 
، ويــنــبــ�ــي عــلــى الـــدولـــة اإلســـهـــام فـــي تــحــقــيــق تــلــك الــتــطــلــعــات 
الن هذا األمر من متطلبات النظام االجتما�ي العادل )٣٢ ( ، 
 
ً
ولهذا فان الحرمان من هذا الحق قد ينعكس أو يرتد سلبا
على ذات اإل�سان وعلى سلوكھ في مواقف الحياة المختلفة 
، وقد يكون ال��وء الى العنف والتخريب وتدمير الممتلكات 
 عن ارتكاب مختلف جرائم االرهاب 

ً
العامة والخاصة، فضال

أحد أبرز أنماط االستجابة لصور الحرمان ال�ي تتمظهر في 
تــصــورات الــفــرد ومــواقــفــھ وفــي البيئة االجتماعية السائدة 

بمختلف توصيفا�ها .  
 يـــبـــدو أن تــمــركــز الـــحـــرمـــان لــــدى شـــرائـــح مــعــيــنــة من 

ً
عـــراقـــيـــا

الــمــجــتــمــع تــعــا�ــي الــفــقــر والــبــطــالــة وتــعــيــش فـــي مــنــاطــق هشة 
 كانت لھ ا�عكاسات خطيرة على صعيد الواقع، 

ً
ايكولوجيا

فمع اســتــمــرار وجـــود اإلهــمــال الــمــؤســ��ــي لمظاهر الحرمان 
ــتـــمـــاء والـــعـــزلـــة  فــــي الــمــجــتــمــع ازدادت مـــشـــاعـــر وصــــــور الـــالانـ
 على مواقف واتجاهات 

ً
والتمرد ال�ي ا�عكست بدورها سلبا

األفــــراد وأنـــمـــاط  ســلــوكــهــم، ولــقــد أشــــارت بــعــض الــدراســات 
االيكولوجية إلى  التأثيرات السلبية لتمركز القلق االجتما�ي 
والحرمان  في بعض المناطق دون غيرها السيما في المناطق 
الهامشية ال�ي تعا�ي من االنكسارات االجتماعية ومن تنوع 
صور الحرمان )٣٣( ، ومن الوا�� إن مثل هذا الواقع كانت 
لھ تداعياتھ المباشرة على عملية تكيف األفراد في المجتمع، 
إذ انھ ساهم والــى حد كبير في  اختالل عملية التكيف هذه 
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وتعطيلها عــ�ــر تــوجــيــھ اهــتــمــامــات األفـــــراد ومــنــاشــطــهــم نحو 
مــســالــك مــنــحــرفــة وغـــيـــر ســـويـــة، ولـــقـــد كــــان االنــــضــــواء تحت 
ــــذه الــمــســالــك  ــــد ابــــــرز هـ ــيــــة  احـ ــابــ تــنــظــيــمــات اجـــرامـــيـــة وإرهــ
 أن نجد إن معاناة اإل�سان المحروم  في 

ً
،ولهذا ليس غريبا

المجتمع العرا�ي بفعل اختالل مفاهيم العدالة االجتماعية 
و�فعل القهر واالستبعاد بمختلف أشكالھ قد ا�عكس على 
 أمــام 

ً
تــجــر�ــتــھ الــحــيــاتــيــة و�ــالــصــورة الــ�ــي جعلتھ مــنــھ عـــاجـــزا

 
ً
 بـــا�ـــعـــدام أمـــنـــھ وفـــاقـــدا

ً
قــــوى الــطــبــيــعــة والــمــجــتــمــع، شـــاعـــرا

للثقة في قدراتھ وإمكاناتھ بما في ذلك ا�عدام الضمانات في 
 عن مجهولية المستقبل 

ً
ال�حة والتشغيل والدخل فضال

واستمرار غياب الثقة بإمكانية الخالص )٣٤( ، وإزاء كل ذلك 
ليس هناك طريق لتجاوز الحرمان إال ع�ر الهروب او التمرد 
على هذا الواقع المؤلم ، عن طريق تب�ي احد صور السلوك 
المنحرف ، وقد يكون االستجابة لمغريات المال والشهوة 
الــ�ــي تــوفــرهــا بــعــض الــعــصــابــات والــ�ــمــاعــات االرهـــابـــيـــة هو 
ــيـــار األقـــــــرب إلـــــى تــحــقــيــق ذلـــــك عـــلـــى صــعــيــد الـــمـــمـــارســـة  الـــخـ

الفعلية أو الواقعية .

البطالة واإلرهاب :

لــقــد تــنــاول الــعــديــد مــن الــبــاحــثــيــن والــمــخــتــصــيــن فــي مــجــاالت 
مـــعـــرفـــيـــة عـــــدة مــــوضــــوع الـــعـــالقـــة بـــيـــن الـــبـــطـــالـــة والـــســـلـــوك 
االجـــرامـــي ، فــالــبــطــالــة وكــمــا هــو مــعــلــوم ظــاهــرة تــنــطــوي على 
ابعاد نفسية واجتماعية واقتصادية، و�التالي فان ظروف 
حياة العاطل عن العمل ت�رتب عليها نتائج ذاتية واجتماعية، 
فــعــنــدمــا يـــتـــعـــرض اشــــبــــاع الـــحـــاجـــات االســـاســـيـــة لـــلـــفـــرد الـــى 
الــ�ــهــديــد، وعــنــدمــا يــفــقــد او يتقلص �ــشــاط الــحــيــاة للعمل، 
وعندما تنعدم الخيارات والفرص ، وعندما يتعرض الدخل 
ال�خ��ي والعائلي للضياع، تختل او تنعدم بالنتيجة قدرة 
الـــفـــرد عــلــى الــتــكــيــف الــنــفــ��ــي واالجـــتـــمـــا�ـــي، ور�ـــمـــا تتعرض 
فــرص ادامـــة الــحــيــاة او الــتــواصــل مــع متغيرا�ها الــى الخطر، 
االمر الذي من شانھ توقع ردود افعال سلبية من قبل بعض 
االفراد قد تتمثل الى حد كبير في اعمال التخريب ال�خ��ي 
واالجتما�ي )٣٥(، وفي هذا الصدد �شير العالم ال�نائي) جرمي 
بنتام (ان الفرد اذا حرم طريق العيش ، كانت الحاجة من 
اقــوى البواعث الدافعة الى ارتكاب ابشع ال�رائم ليحصل 
على ما يقتات بھ ....ألنھ يندر ان يكون الخوف من العقاب-
 
ً
 في النفس من تلك الحاجة ، فضال

ً
مهما عظم –أشد تأثيرا

)٣٦( ، وهــذا  ــاً عــن انـــھ ال عــقــاب أكــ�ــر مــن خـــوف الــمــوت جــــوعــ
�ع�ي ان البطالة يمكن ان تــدفــع الــفــرد الــى تب�ي اي سلوك 
تعوي��ي عن حالة الحرمان من الدخل او من العمل بحد 

ذاتھ . 
ان البطالة السيما بطالة الشباب تعد أحد أهم المشكالت 
ال�ي تواجهها الكثير من الدول والمجتمعات اال�سانية، فهي 
خطر مستمر �هدد امــن المجتمع واســتــقــراره ، أل�ها في أك�ر 
االحيان  أحد أهم العوامل الم��عة على ارتكاب مختلف 
الــ�ــرائــم ، الن اإل�ــســان ال يــمــارس �شاطھ العملي مــن اجل 
كــســب قـــوتـــھ او جــمــع الـــ�ـــروة فـــحـــســـب،اذ ان هـــنـــاك حــاجــة 
ا�سانية تكاد تتحددبرضا اال�ــســان عن ذاتــھ وعــن دوره في 
الــحــيــاةالــذي قــد يتحقق بــالــعــمــل ، وبــغــيــاب هـــذا الــحــاجــة ، 
سيشعر اال�ــســان بضآلتھ وغــيــاب دوره اال�ــســا�ــي ومـــن ثم 
تفاقم الشعور بعدم االهمية وال�هميش و�ي عوامل نفسية 
تكرس بدورها شعور اال�سان بأنھ فائض عن الحاجة، وان 
هــذا الحياة ليست بحاجة لــوجــوده، االمــر الــذي قد يدفعھ 
الــى بــدائــل ابــرزهــا وأكــ�ــرهــا خــطــورة هــو الـــدور المضاد الــذي 
ــــذا �ــعــ�ــي انــالــبــطــالــة تــفــرز  قـــد يـــنـــدرج فـــي خـــانـــة االرهـــــــاب، وهـ
ــــام الـــفـــرد الــعــاطــل عـــن الــعــمــل  الـــكـــراهـــيـــة، و�ــالــتــالــي لــيــس امـ
سوى تفر�غ كراهيتھ في حالتين او اك�ر لعل ابرزها السلوك 
 تتأتى خطورة البطالة 

ً
االجرامي واإلرهــاب، من هنا تحديدا

السيما لدى اشباب ، فهي ال تتحدبضنك العيش فقط وال 
تع�ي الحاجة المادية فقط، بل تتشكل خطور�ها القصوى 
في الشعور السل�ي  لدى اال�سان العاطل عن العمل، حيث 
يفقد ثقتھ بنفسھ وقدراتھ ودوره في الحياة، ويتصاعد عنده 
اليأس والشعور بالالجدوى، وهو مايقود اال�سان العاطل 
للتفكير بمغادرة الحياة ال�ي التتيح لھ تحقيق شرط البقاء 
 بالعمل واإلنتاج، أو تقوده الى 

ً
والتواصل مع محيطھ متمثال

قتل اآلخــريــن مــن اجــل حصولھ على قوتھ وشــعــوره بالرضا 
 
ً
 منتجا

ً
عن نفسھ ألنــھ اصبح –حسب وجهة نظره - ا�سانا

 )٣٧(، وهنا تكمن خطورة 
ً
ولھ دور في الحياة ح�� لو كان سلبيا

ــــرور الـــوقـــت احــــد اهــــم الــعــوامــل  الــبــطــالــة الـــ�ـــي تــصــبــح مـــع مـ
المنتجة لإلرهاب او الم��عة عليھ في اقل تقدير . 

أحزمة الفقر واإلرهاب :

لقد اهــتــم الكثير مــن العلماء والمختصين بــدراســة طبيعة 
الــعــالقــة بــيــن الـــعـــوامـــل االقــتــصــاديــة والـــســـلـــوك االجــــرامــــي ، 
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ــــراد ل�خروج  الســيــمــا تــأثــيــر هـــذه الــعــوامــل فــي دفـــع بــعــض االفـ
على اعراف وقوانين المجتمع، ولقد استعمل العالم )وليم 
 الـــى كثير من 

ً
بونيجھ ( من��ھ فــي دراســــة الــ�ــريــمــة مــســتــنــدا

الــوقــائــع لــلــداللــة عــلــى اظــهــار االرتـــبـــاط الــوثــيــق بــيــن مــعــدالت 
ال�ريمة والظروف االقتصادية ، فهو يرى ان بعض العوامل 
االقــتــصــاديــة مثل الفقر والــبــطــالــة وطبيعة السكن عوامل 
ــكـــاب الـــ�ـــرائـــم)٣٨(،  مــ�ــ�ــعــة ومــســاعــدة عــلــى االنـــحـــراف وارتـ
ولــقــد اتجهت بــحــوث كثيرة الــى دراســـة دور االحــيــاء الفقيرة 
والبيئة االجتماعية المتخلفة في التأثير على �خصية الفرد 
وسلوكھ، وقــد كــان للدراسات االيكولوجية ال�ي قدمها كل 
 في تسليط الضوء 

ً
 بــارزا

ً
من )كليفورد شو ( و) مكاي ( دورا

على العالقة بين الخصائص االقتصادية والثقافية للبيئة 
االجتماعية والــســلــوك االجــرامــي ، كما اكــد كــل مــن )بـــارك( 
و)برجس ( على ان ظواهر االجرام والفساد وصور السلوك 
المنحرف االخـــرى انما تظهر فــي مناطق معينة مــن المدينة 
 في المناطق المتخلفة ، كما توصل عالم االجتماع 

ً
وتحديدا

) كاز تيلر Gus Tyler (الى ان ال�ريمة المنظمة  والعصابات 
)Gangs( انما يكون مصدرها االحياء الشعبية ، و�علل ذلك 
بقولھ ) الفقر يولد العصيان(، ومهما يكن من امر فانھ يمكن 
الــقــول ان عــامــل الــطــابــع الــثــقــافــي واالقــتــصــادي واالجــتــمــا�ــي 
ــيــــاء الــســكــنــيــة الــ�ــي  الـــــذي تــتــمــيــ� بـــھ بــعــض الــتــجــمــعــات واألحــ
تنشأ فــي اطــــراف الــمــدن وحــولــهــا ، وفـــي معيشة �غلب عليها 
الفقر وطابع العزلة عن المجتمع الحضري ، لھ دور كبير في 
ظهور الكثير من ال�رائم وصور السلوك المنحرف االخرى 
)٣٩(، وهــذا �ع�ي ان المعايير والقيم االجتماعية السائدة في 

االحياء الفقيرة او في المناطق ال�ي تشكل احزمة للفقر انما 
توفر المقبولية والحماية المناسبة لبعض انماط السلوك 
المنحرف الذي �ستمد شرعيتھ من هذه البيئة المتخلفة 

ً
 وسلوكيا

ً
والملوثة ثقافيا

إن معطيات الواقع السائد في اك�ر مجتمعات العالم تؤكد 
لنا انظواهر السلوك المنحرفوالعنف والتطرف واإلرهــاب 
بشكل عـــام ســـواء عــلــى الــصــعــد الــفــرديــة أم ال�ماعية انما 
تشير الى حقيقة مفادها ان البيئة المولدة والم��عة على 
 نتاج اسباب اقتصادية واجتماعية 

ً
هذه الظواهر �ي غالبا

وتر�وية ور�ما سياسية ، اذ ان مثل هــذه البيئات المولدة 
 مــــا تــــكــــون أحــــزمــــة الـــفـــقـــر ســــواء 

ً
لـــلـــتـــطـــرف واإلرهــــــــــاب غـــالـــبـــا

الــفــقــر الـــمـــادي ام الــفــقــر الــمــعــنــويــوالــمــقــصــود بــالــمــادي هنا 
هــو مــســتــوى المعيشة ومــتــطــلــبــات الــحــيــاة االقــتــصــاديــة أمــا 
الــمــعــنــوي فــيــقــصــد بـــھ فــقــر الـــحـــريـــات والــتــعــلــيــم والــمــعــرفــة 

والــ�ــحــة وغــيــرهــا مــن عــنــاصــر الــكــرامــة اإل�ــســانــيــة)٤٠( ،ومــن 
الوا�� ان أحزمة الفقر ال�ي تنتشر حول المدن الك�رى في 
 ما تتسم�شيوع 

ً
كثير من الدول العر�ية ومنها العراق ، غالبا

انماط ثقافية منحرفة عن الثقافة العامة للمجتمع،  االمر 
الذي يوفر االرضية المناسبة النتشار صور وأنماط مختلفة 
من السلوك المنحرفبما في ذلك ظهور بؤر للعنف والتوتر 
وعدم االستقرار  الذي ���ع مع مرور الوقت على االرهاب 
، ولهذا تس�ى الكثير من الــدول جاهدةو�مختلف الوسائل 
 
ً
للتعامل بجدية الحتواءمشكلة الفقر ومظاهرها ال�ي غالبا
ــ�ـــي تـــطـــوق الــــمــــدن والـــمـــراكـــز  مــــا تــتــجــســد بـــأحـــزمـــة الـــفـــقـــر الـ

الحضرية في كثير من المجتمعات.
ــــدام فـــرص  ــعـ ــ مــــن الـــمـــؤكـــد ان احــــزمــــة الـــفـــقـــر والـــ�ـــهـــل ، وا�ـ
التأهيل، والعيش على هامش الحياة فــي ظــل وجــود فــوارق 
طبقية كبيرة، ونزعات اس�هالكية مادية متفشية، وسيادة 
القيم المادية في �سيج الحياة اليومية وعالقا�ها ، كل ذلك 
يصنع بؤر توتر، ويــزرع األحقاد بين فئات المجتمع...ولهذا 
يــمــكــن الـــقـــول انــــھ ثــمــة عـــالقـــة تــبــادلــيــة بــيــن ظـــــروف الــحــيــاة 
الــقــاســيــة والـــبـــائـــســـة ونـــزعـــة االنــــخــــراط فـــي جـــمـــاعـــات تتب�� 
الــعــنــف ضـــد الــمــجــتــمــع وتـــمـــارســـھ، ثــمــة عــالقــة تــبــادلــيــة بين 
العطالة و�ين توظيف تلك الكوادر لالنخراط في مشروعات 
ــابـــيـــة ، ثــمــة عـــالقـــة بــيــن الــقــهــر وا�ــــعــــدام فــــرص الــتــعــبــيــر  ارهـ
والــتــغــيــيــر الــســلــمــي و�ــيــن الــ�ــ�ــوء إلــــى الـــخـــنـــادق الــســريــة الــ�ــي 
منها تخرج أفــكــار التدمير والقتل وتفجير المجتمعات،ومن 
 لمن 

ً
الــوا�ــ� ان كــل تــلــك الــعــالئــق تخلقبيئة مناسبة جـــدا

�ستثمرها كــراهــيــة ،ولــمــن يوظفها ألهـــداف غير مشروعة، 
لكن على ما يبدوفان الفقر ال ينتج العنف واإلرهاب لوحده 
 بما هو أهــم وهــو التجنيد، فاإلرهابيون 

ً
، ما لم يكن مؤطرا

 ، قد تعشعش 
ً
 ونفسيا

ً
ليسوا سوى حواضن مناسبة عقليا

فيها عوامل القهر االجتما�ي وفقدان األمل بقيمة حقيقية 
فــي الحياة ضمن وقــائــع يومية ال تـــرحـــم)٤1(، وعــلــى وفــق ذلك 
بــات فيحكم الممكن الــقــول ان جــيــوب الفقر تمثل البيئة 
المناسبة لتنامي انماط وصور مختلفة من ال�ريمة ، وقد 
يــجــد االرهــــــاب فـــي احـــزمـــة الــفــقــر هــــذه الـــمـــالذ االمـــــن لتنفيذ 

. 
ً
 وتنفيذا

ً
مشار�عھ الملوثة تنظيما
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التحديات االمنية في عراق ما بعد داعش : مظاهر البطالة 
:
ً
واالستبعاد االجتماعي انموذجا

   هــنــاك حــقــيــقــة عــلــمــيــة مــفــادهــا أن الــظــواهــر الــمــرضــيــة أو 
المعتلة فــي المجتمع اليمكن عالجها أو مكافح�ها مــن دون 
التعرف على أسبا�ها أو العوامل ال�ي أدت إلى ظهورها ، ولهذا 
فــان ظــواهــر مثل البطالة وأحــزمــة الفقر واإلرهـــاب بوصفها 
ظـــواهـــر مــرضــيــة يــفــ�ــرض أن التــخــرجــعــن هــــذا الــمــضــمــون ، 
وإذا كــان األمـــر كــذلــك ، مــا الطريقة المثلى لتعرف أسباب 
مثل هــذه الظواهرومن ثم إيجاد الحلول العملية الكفيلة 

بمكافح�ها ؟  
من المعروف ان الظواهر االجتماعية بشكل عــام اليمكن 
فهمها إال بــفــهــم المجتمع وفــهــم عــالقــاتــھ وثــقــافــتــھ فــي زمــان 
ــــذه الـــظـــواهـــر تــرتــبــط  ومــــكــــان مـــحـــدديـــن ، وهــــــذا �ــعــ�ــي ان هـ
بشكل أو بــآخــر بطبيعة الــظــروف االقــتــصــاديــة والسياسية 
واالجتماعيةالسائدة في المجتمع ، وعلى وفق هذا التصور 
يمكن القول ان الــظــروف والمتغيرات العديدة ال�ي طرأت 
على واقع المجتمع العرا�ي قد ساهمت الى حد كبير في فرض 
تــراتــ�ــيــة جــديــدة لــشــرائــح وفــئــات هـــذا المجتمع ، الن صــور 
الــتــفــاوت الــقــائــم عــلــى الــعــوامــل االقــتــصــاديــة قـــد تــغــيــرت في 
اجزاء مختلفة من العالم السيما في شكل توز�ع الدخل )٤1(
، والــعــراق الــى حد ما ال يمكن ان يخرج عن هــذه الــصــورة ، 
كما ان اي دراســة للتفاوت باتت تأخذ بالحسبان متغيرات 
ــنـــوع الـــتـــفـــاوت وســـمـــاتـــھ )  ــــدة تـــكـــاد تــتــجــســد بـ ــــددات عـ ــــحـ ومـ
تــفــاوت الــدخــل ، تــفــاوت االس�هالك ، تــفــاوت السعادة ...( ، 
و�طبيعة التفاوت ) تفاوت بين االفراد ، بين الوحدات ، بين 
ال�ماعات ، بين المناطق ، بين البلدان()٤٢(، وهذا �ع�ي ان 
الفقر بوصفھ احــد اهــم الــعــوامــل الــمــؤثــرة فــي حــركــة الفعل 
اال�سا�ي لم �عد يقاس من منظور الدخل فقط ، ولم �عد 
يتحدد بالعوز الــمــادي لوحده ، فلقد ظهر مع مــرور الوقت 
تركي� م��ايد على ابعاد الفقر والــعــزل االجتما�ي والحرمان 
من التعليم والتفاوت في مجال ال�حة والبطالة وال��ز عن 
العمل )٤٣(، وإذا كان االمر على مثل هذه الصورة كيف يمكن 
التعامل مع ظاهرة البطالة وأحزمة الفقر ال�ي بدأت تطوق 
مراكز اغلب مدن العراق ؟ بل ما �ي الوسائل الفاعلة ال�ي 
يمكن ت�نيها من اجل محار�ة بيئة البطالة والفقر بوصفهما 

بي�تان ت��عان االرهاب ؟ 
لقد كشفت اس�راتيجية التخفيف من الفقر في العراقلعام 
٢٠٠٩ ان ٢٣٪ مـــن الـــســـكـــان �ــعــيــشــون تــحــت خـــط الــفــقــر 
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 للفرد الواحد ، 
ً
الوط�ي المقدر بحوالي )٧٧( الف دينار شهريا

 عن وجود تباينات في �سبة الفقر بين الريف والحضر 
ً
فضال

و�ين المحافظات ،ففي الريف كانت �سبة الفقر ٣٩٪ اي 
مــا مــقــدراه ٣٫٤ مليون فــرد وفــي الحضر كــانــت النسبة ٪1٦ 
اي حوالي ٣٫٥ مليون ، كما تشير المعطيات الى ان أفقر٢٥

 لبيانات الم�� االجتما�ي 
ً
 فــي الــعــراق طبقا

ً
تجمًعا سكانيا

واالقــتــصــادي لــعــام ٢٠٠٧ تــضــم ٦٧٪ مــن اجــمــالــي السكان 
، و�ــعــد ريــف بــابــل هــو االفــقــر اذ تبلغ �سبة الفقر فيھ ٦1٪ 
 عن كونھ يضم اك�ر مجموعة من الناس الفقراء)٤٤(

ً
،فضال

، ولقد ادى هذا التوز�ع المتباين للفقر على رقعة المجتمع 
ال�غرافية الــى تأثيرات وا�عكاسات خطيرة ، اذ بــات الفقر 
�عيد انتاج مظاهره السيما الفقر الريفي ، كما ان انتشار 
الــعــشــوائــيــات وأحـــزمـــة الــفــقــر فـــي بــعــض الـــمـــدن مــثــل مدينة 
بغداد قد ادت الى حــدوث تغيرات سلبية كبيرة على صعيد 
سلوك الفرد ، كما اوجدت ترات�ية التوز�ع ال�غرافي للفقر 
 مــن المشاعر ذات المضمون الــســلــ�ــي)٤٥(، ولــعــل مثل 

ً
نــوعــا

هذه االختالالت وغيرها ساهمت الى حد كبير في ظهور الكثير 
من المشكالت ال�ي بات من الصعو�ة بمكان ايجاد الحلول 
لــهــا بــصــورة مــنــفــردة ومـــن دون وضـــع مــعــالــ�ــات للمشكالت 

االخرى المرتبطة �ها او الناجمة عنها .
ان معطيات الواقع تفرض علينا ضــرورة االنتباه إلــى خطر 
البطالة وأحــزمــة الفقر )المناطق العشوائية( الــ�ــي تحيط 
بــغــالــبــيــة مــدنــنــا وعــواصــمــنــا، أل�ــهــا بــمــثــابــة قــنــابــل اجتماعية 
موقوتة تنتظر محفزات النفجارها ، وقد يتم استغالل مثل 
هـــذه االحــزمــة لصناعة االرهــــاب بمختلف صـــوره وأشــكــالــھ 
،ولــ�ــن كانت سياسات المسكنات االقتصادية ال�ي تتبعها 
ــــدول الـــعـــر�ـــيـــة تـــر�ـــ� هـــــذه االنــــفــــجــــارات، فـــإ�ـــهـــا لــن  ــ بـــعـــض الـ
تمنعها مــا لــم يــتــم الــتــعــامــل مــع أحــزمــة الــفــقــر تــلــك بطريقة 
جذرية، تعيد الحقوق االقتصادية واالجتماعية والعدالة 
لمواطنيها الــذيــن �ــعــانــون الفقروالبطالة وتــد�ــي الخدمات 
إلى مستويات ال إ�سانية ، ولن يتحقق التعامل ال�ذري مع 
هذه األحزمة إال ع�ر إصالح المنفذ المكون لها منذ عقود، 
وهو نمط التنمية المشوه الذي ركز جل اهتمامھ على تنمية 
 
ً
 وســيــاســيــا

ً
الــمــدن أو الــمــراكــز الــحــضــريــة الــمــهــمــة اقــتــصــاديــا

، وعلى ما يبدو أن تلك األحزمة 
ً
 وإعالميا

ً
 وثقافيا

ً
واجتماعيا

لــم تــعــد فــقــط مــقــتــصــرة عــلــى الــمــهــاجــريــن مــن الــريــف ، إنما 
انــضــم لــهــم فــئــات متعلمة ذات أوضــــاع اقــتــصــاديــة متدنية 
 
ً
 وســيــاســيــا

ً
نــاقــمــة عــلــى الــمــديــنــة، وتــريــد اخــ�ــراقــهــا اقــتــصــاديــا

 ، وهو ما ير�� هذه المناطق العشوائية)٤٦( لتكون 
ً
وثقافيا
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بؤر للعنف والتوتر الــذي �ستقطب بــدوره ال�ماعات ذات 
الصلة بالتنظيمات االرهابية وال�ي تستخدم القوة والعنف 

لتحقيق مطالبها وأهدافها  .
قد ينظر الى العمل على نطاق واسع بوصفھ الطريقة المثلى 
للتخلص من البطالة ومــن احزمة الفقر ، ولكن هل يكفي 
الــحــصــول عــلــى عــمــل النــتــشــال مـــحـــدودي الــكــفــاءة والــمــهــارة 
وأســـرهـــم مـــن الــفــقــر ؟ام ان االمــــر بــحــاجــة الــــى اســ�ــراتــيــجــيــة 
فعالة لمحار�ة البطالة وجيوب الفقر تستند باألساس الى 
زيادة في عائدات االفراد محدودي القدرات ع�ر زيادة حوافز 
الـــعـــمـــل)٤٧( ؟ وهــــل بـــاإلمـــكـــان االفــــــادة مـــن فــــرص الــتــدريــب 
الستثمار القدرات ال�شرية لهؤالء العاطلين عن العمل ؟ بل 
كيف يمكن االستثمار في المناطق الفقيرة ؟ وهل ان المنطق 
يحتم علينا توصيل الوظائف الى الناس ، ام توصيل الناس 
الى الوظائف)٤٨( ؟ وبشكل عام ما �ي االساليب المناسبة 
للتعامل مع مثل هذه المشكالت من اجل احتوا�ها وإيجاد 

الحلول العملية المناسبة لها ؟
وعلى الرغم من تعدد الخيارات المتوافرة للتعامل مع هذه 
االشــكــالــيــات إال ان واقــــع الـــحـــال �ــشــيــر الـــى انــحــســار الــحــلــول 
العملية الحتوا�ها بشكل فاعل ، وعلى ما يبدو فان النظرة 
الواقعية تقت��ي التعامل مع مشاكل البطالة وأحزمة الفقر 
 من 

ً
واإلرهاب وغيرها من المشاكل والظواهر االخرى انطالقا

منظور مجتم�ي شامل ومتكامل) جهد متعدد االهتمامات( 
، مـــع ضــــــرورة اعـــتـــمـــاد الــتــخــطــيــط الـــوقـــائـــي لــمــكــافــحــة مثل 
هــــذه الـــظـــواهـــر بــمــا فـــي ذلــــك تــخــمــيــن  الــمــتــطــلــبــات الــحــاضــرة 

والمستقبلية في هذا المجال .   

اإلشكالية على ما يبدو تكمن في:-

1- التحرك بعد تف��ي الظواهر السلبية وتفاقمها بوسائل 
وآليات عمل غير آمنة وارتجالية غير مدروسة. 

٢-  غــيــاب المسؤولية االجتماعية للقطاع الــخــاص ودوره 
المؤثر في مكافحة الفقر وفي تدريب وتأهيل القوى العاملة 

بما ين��م ومتطلبات سوق العمل .
٣-  عـــدم تــكــافــؤ الـــفـــرص ، اذ ان نــظــام الـــفـــرص الــســائــد في 
الــمــجــتــمــع  غــيــر قـــائـــم عــلــى الـــعـــدالـــة واالســـتـــحـــقـــاق ، فــهــنــاك 
عدد غير قليل من الشباب السيما أولئك الذين ينتمون إلى 
شرائح فقيرة ومهمشة اقتصاديا واجتماعيا التتاح أمامهم 

فرص العمل المناسبة بالوسائل المشروعة .

٤- غــيــاب الــرؤيــة المستقبلية الــمــؤثــرة فــي مكافحة البطالة 
والفقر أو الحد من ازدياد معدال�هما في أقل تقدير.

المنظور المناسب للتعامل مع البطالة هو المنظور الوقائي 
عن طريق : 

ــيـــات عــمــل غــيــر تــقــلــيــديــة ، تستند  1- اعــتــمــاد ســيــاســات وآلـ
إلى النظرة الواقعية المتكاملة والشاملة للبطالة ) منظور 

متعدد االتجاهات ( .
ــائــــي فــــي الـــتـــعـــامـــل مــــع احـــزمـــة  ٢-  اعـــتـــمـــاد الــتــخــطــيــط الــــوقــ
الفقر وتخمين  المتطلبات الــحــاضــرة والمستقبلية للبيئة 
االجتماعية الفقيرة ، وهذا األمر �ستوجب اإلحاطة بظروف 

البطالة والفقر وتطورا�هما المستقبلية .
٣-  اعتماد البحث العلمي لتحديد ماهية العوامل واألسباب 
المؤدية لتنامي ظاهرة البطالة بمختلف صورها واشكالها.

٤- الــعــمــل عــلــى إدمــــاج الــ�ــرامــج الــخــاصــة بمكافحة البطالة 
واحزمة الفقر ضمن مختلف األ�شطة وال�رامج والعالقات 
ــنـــا عـــلـــى دور  ــيـــد هـ ــتـــأكـ ــيـــة الـــمـــخـــتـــلـــفـــة، ويـــمـــكـــن الـ ــتـــمـــاعـ االجـ

المجتمع االهليوالمنظمات غير الحكومية.  
٥- اعتماد اس�راتيجية بعيدة المدى في التعامل مع الظواهر 
السلبية وذلــك عن طريق دمــج ال�رامج واأل�شطة الخاصة 

بمكافح�ها ضمن الخطط  السياسية واالجتماعية للبلد .

الهوامش :

1/ محمد بن ابــي بكر الـــرازي ، مختار ال�حاح ، ط1، دار 
الكتاب العربي ، بيروت ، 1٩٨1، ص٥٦ .

ــلـــوم  ٢/ د. أحــــمــــد زـكــــــي بــــــــدوي ، مـــ�ـــ�ـــم مـــصـــطـــ�ـــحـــات الـــعـ
االجتماعية ، مكتبة لبنان ، بيروت ،1٩٧٧ ، ص ٤٣٤ .

٣/ منظمة العمل الدولية ، نحو عولمة عادلة توفر فرص 
عمل ل��ميع ، ال��نة العالمية المعنية بالبعد االجتما�ي 
للعولمة ٢٠٠٤ ، ص ٦٠ ، انظر مركز انباء االمــم المتحدة 
http://www.. فـــي 1٤/٢٠1٣/٢ االلـــكـــ�ـــرو�ـــي  الـــمـــوقـــع   ،
un.org/arabic/news/story.asp?newsID=۳۳۹۹

٤/ د. كـــريـــم مــحــمــد حـــمـــزة ، مــشــكــلــة الـــفـــقـــر وا�ــعــكــاســا�ــهــا 
االجــتــمــاعــيــة فـــي الـــعـــراق ، بــيــت الــحــكــمــة ، مــطــبــعــة شــفــيــق ، 

بغداد ، ٢٠11 ، ص 1٤-1٥ .
٥/ ال��نة االقــتــصــاديــة واالجــتــمــاعــيــة لغربي اســيــا ، الفقر 
وطــرق قياسھ في منطقة االسكوا ، نيويورك ، ٢٠٠٣ ، ص 

٢-٣
٦/ د. احمد زكي بدوي ، مصدر سابق ، ص ٣٠٧ .
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Terence , the Criminal Area :A study  in Social .٧
1st.ed,Routled& Kegan  Paul ,London,  Ecology

.1٧.P, 1٩٥٧,
٨/ د. احمد زكي بدوي ، مصدر سابق ، ص  ٣٧٩ .

٩/ محمد بن ابي بكر الرازي ، مصدر سابق ، ص ٢٥٩ .
ــ�ـــــرو�ـــــي ، فــي  ــ ــــكـ ــــرنـــــت ، الــــمــــوقــــع االلـ ــ�ـ ــ 1٠/ وكـــيـــ�ـــيـــديـــا ، االنـ
٪A٢٠٪٧1٣http://ar.wikipedia.org/wiki/٪D٨/٢/1٢

B٪D٨٪_A٨٪D٨٪B1٪AD٪D٨٪D٨٤٪٨٪D٩
ــيـــة الــــعــــرب ،  ــلـ ــامـــة لــمــجــلــس وزراء الـــداخـ ــعـ ــــة الـ ــانـ ــ 11/ االمـ

اإلتفاقية العر�ية لمكافحة اإلرهاب ، 1٩٩٨ ، ص ٢.
1٢/ انـــظـــر الــــمــــادة االولــــــى مـــن قـــانـــون مــكــافــحــة االرهـــــــاب في 

العراق رقم 1٣ لسنة ٢٠٠٥ .
1٣/ د. مصطفى عبد المجيد ـكــاره ، مقدمة فــي االنــحــراف 
االجــتــمــا�ــي ، ط1، معهد الــنــمــاء الــعــربــي ، بــيــروت ،1٩٨٥ ، 

ص٣٠
1٤/ د. عبود الــســراج ، علم اإلجـــرام وعلم العقاب ، ط٣، 

مطبعة جامعة الكويت ، الكويت ، 1٩٨1، ص٢٧٩.
1٥/ د. عدنان الــدوري ، أسباب ال�ريمة وطبيعة السلوك 
اإلجرامي ، ط٣ ، مطبعة ذات السالسل ، الكويت ، 1٩٨٤، 

ص ٢٤٨. 
1٦/ د. عبود السراج ، مصدر سابق ، ص ٣٢٠.

1٧/ د. مصطفى عبد المجيد ـكــاره ، مقدمة فــي االنــحــراف 
االجتما�ي ، ط1 ، معهد اإلنماء العربي ، بيروت ، 1٩٨٥ ، 

ص ٣٠٧ .
1٨/ عبد الناصر السدحان ، قضاء وقــت الفراغ وعالقتھ 
ــلــــدراســــات األمــنــيــة  بـــانـــحـــراف األحــــــــداث ، الـــمـــركـــز الـــعـــربـــي لــ

والتدريب ، الرياض ، 1٩٩٤ ، ص٦٦_٦٧ .
1٩/ د. مــصــطــفــى عــبــد الــمــجــيــد ـكـــاره ، مــصــدر ســابــق ، ص 

 .٢٨1
٢٠/ عبد الناصر السدحان ، مصدر سابق ، ص ٨٧ .

٢1/ د. عبود السراج ، مصدر سابق ، ص ٢٨٥_٢٨٧ .
٢٢/ د. مــصــطــفــى عــبــد الــمــجــيــد ـكـــاره ، مــصــدر ســابــق ، ص 

.٢٤٢
٢٣/ ســالم عبد علي الــعــبــادي ، سياسة الــدفــاع االجتما�ي 
ودورها في تحقيق الوقاية من ال�ريمة ، أطروحة دكتوراه 
، قسم علم االجتماع /كلية اآلداب _جامعة بغداد ، ٢٠٠٣

،) غير منشورة ( ص ٨٦.
٢٤ / د. مصطفى عــبــد الــمــجــيــد كــــاره ، مــصــدر ســابــق ، ص 

.٢٤٨

٢٥/ محمد عــارف ، ال�ريمة في المجتمع ، مكتبة االنجلو 
المصرية ، القاهرة ،  1٩٨1 ، ص ٤٠٩.

٢٦/ د. أحــمــد عــبــد الــعــزيــز االصــفــر ، عــوامــل انــتــشــار ظــاهــرة 
تــعــاطــي الـــمـــخـــدرات فـــي الــمــجــتــمــع الــعــربــي ،ط1 ، أكــاديــمــيــة 
نايف العر�ية للعلوم االمنية ، الرياض ، ٢٠٠٥ ، ص ٦1  .

٢٧/ د. صالح عبد المتعال ، األبعاد االجتماعية والنفسية 
وال�ربوية  لتعاطي المخدرات ) االن�رنت(، الموقع االلك�رو�ي    

.  www.alijazeera.net . ٢٠11/في ٩/٧
٢٨/ د. فارس كمال نظمي ، المحرومون في العراق : هوي�هم 
الوطنية واحتجاجا�هم ال�معية –دراســة في سايكولوجية 
الــظــلــم ، ط1 ،دار مكتبة الــبــصــائــر ، بــيــروت ، ٢٠1٠ ، ص 

. ٨٢
٢٩/ د. أحمد عبد العزيز ، مصدر سابق ، ص ٨٠ .

٣٠/ المصدر نفسھ ، ص ٩٠ .
٣1/ د. فارس كمال نظمي ، مصدر سابق ، ص ٤٧ .

ــــن  ٣٢/ أ.د. حـــســـن مــــبــــارك طــــالــــب ، األمـــــــن الــــشــــامــــل واألمــ
االجتما�ي وتعاطي المخدرات ، الندوة العلمية الموسومة 
: المخدرات واألمــن االجتما�ي ، مركز البحوث والــدراســات 
، جامعة نايف للعلوم األمنية ، الرياض ، ٢٠٠٩، ص ٢٠ .

٣٣/ د. دلــيــمــي عــبــد الحميد ، الــمــفــارقــة الــحــضــريــة ، مجلة 
العلوم اإل�سانية ، العدد ٤٧، ص 1٢٤ .

٣٤/ د. مصطفى ��ازي ، التخلف االجتما�ي : مدخل إلى 
سيكولوجية اإل�سان المقهور، ط٩، المركز الثقافي العربي 

، الدار البيضاء ) المغرب ( ، ٢٠٠٥، ص ٤٩ . 
٢nd.,  Richard Quinney ,Class State & Crime  .٣٥
ed,Murray Printing Company , Longman Inc,

.٥٧.P,1٩٧٨.U.S.A
٣٦/ ينظر . رائد محمد الداغر ، أثر العوامل االقتصادية في 
ال�ريمة ، رســالــة ماجستير )غير منشورة ( ، كلية القانون 

–جامعة بغداد ، 1٩٩٥ ، ص ٢٤٣ .
٣٧/ شــبــكــة الــنــبــأ الــمــعــلــومــاتــيــة ، مــثــلــث الــبــطــالــة واإلرهـــــاب 
واالنــتــحــار فــي مــواجــهــة الــشــبــاب بــعــد ان دق نــاقــوس الخطر 
http:// لـــمـــرات ومــــــرات ، االنـــ�ـــرنـــت ، الـــمـــوقـــع االلـــكـــ�ـــرو�ـــي
www.annabaa.org/nbanews/۲۰۰۹/۰۳/۲۰۱.

htm۱٥/۲/۲۰۱۳ يف.
ــنـــظـــريـــات الــمــتــعــلــقــة بــســبــ�ــيــة  ٣٨/ د. بـــــدر الــــديــــن عـــلـــي ، الـ
ال�ريمة ، مجلة االمــن والحياة ، المركز العربي للدراسات 
االمنية والتدريب ، الرياض ، العدد 1٧ ، 1٩٨٤ ، ص ٥٧ .
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٣٩/ ينظر سالم عبد علي العبادي ، تأثير بعض معايير ال�راتب 
االجتما�ي في ارتكاب جرائم السرقة ، رسالة ماجستير)غير 
منشورة( مقدمة الــى قسم علم االجتماع ، كلية االداب –

جامعة بغداد ، ٢٠٠٠ ، ص ٩٤-٩٩.
ــــاب بـــتـــجـــفـــيـــف  ــ ــــةاإلرهـ ــ ــــحـ ــ ــافـ ــ ــ ــكـ ــ ــ ٤٠/ خـــــلـــــف الـــــمـــــفـــــتـــــاح ، مـ
مـــــــــنـــــــــابـــــــــع الـــــــــفـــــــــقـــــــــر والــــــــــــظــــــــــــلــــــــــــم، االنــــــــــــ�ــــــــــــرنــــــــــــت ، الــــــــمــــــــوقــــــــع 
۲۰۱۳http://furat./٢/1٣ فـــــــــــي  االلـــــــــكـــــــــ�ـــــــــرو�ـــــــــي 
alwehda.gov.sy/_kuttab_a.asp?FileNa

me=۳٤٥٦۱۷۷٦۰۲۰۱۰۰۱۱۲۰۰۲٥۲۲
٤1/ ســتــيــفــن بـــي .جــنــكــيــنــ�  وجـــــون مــايــكــلــرايــت ، اتــجــاهــات 
جــديــدة فــي تحليل عـــدم الــتــكــافــؤ والــفــقــر ، عــالــم الــمــعــرفــة ، 
المجلس الوط�ي للثقافة والفنون واآلداب ،الكويت ، العدد 

٣٦٣ ، ٢٠٠٩ ، ص 1٠ .
٤٢/ بــيــ�ــر بــيــرتــون وشــيــلــي فــيــ�ــس وفــرا�ــســيــس وولــــي ، اعـــادة 
التفكير في التفاوت داخل الوحدة ، عالم المعرفة ، المجلس 
الوط�ي للثقافة والفنون واآلداب ،الكويت ، العدد ٣٦٣ ، 

٢٠٠٩ ، ص 1٣٠ .
٤٣/ برايان نوالن وكر�ستوفرت . ويالن ، عن تعددية ابعاد 
الــفــقــر واإلقــــصــــاء االجــتــمــا�ــي ، عـــالـــم الــمــعــرفــة ، الــمــجــلــس 
الوط�ي للثقافة والفنون واآلداب ،الكويت ، العدد ٣٦٣ ، 

٢٠٠٩ ، ص 1٨٣ .
٤٤/ ال��نة الوطنية للسياسات السكانية ، تحليل الوضع 
السكا�ي في العراق لعام ٢٠1٢ ، التقرير الوط�ي الثا�ي حول 
حــالــة الــســكــان فـــي اطــــار تــوصــيــات الــمــؤتــمــر الـــدولـــي للسكان 
والتنمية واألهداف االنمائية لأللفية ، حزيران ٢٠1٢ ، ص 

. 1٥٠
٤٥/ د. كريم محمد حمزة ، مصدر سابق ، ص 1٠٤-1٠٦ .

ــــادي يــــمــــوت ، الـــفـــقـــر ظــــاهــــرة اقـــتـــصـــاديـــة  ــهـ ــ ٤٦/ د. عـــبـــد الـ
ــا الـــــدواللـــــعـــــر�ـــــيـــــة ،  ــهــ ــنــ ــلــــمــــت مــ ــــل ســ ــ اجــــتــــمــــاعــــيــــة مــــقــــلــــقــــة هـ
www.lebarmy.gov.lb/article. الــــمــــوقــــع    ، ــ�ــــرنــــت  االنــ

asp?ln=ar&id=1٨٦٧٤في1٣/ ٢/ ٢٠1٣ .
٤٧/ اليسون ل. بــوث ومـــارك ل. بــرايــان ، التدريب واألجــور 
الدنيا وتوز�ع العائدات ، عالم المعرفة ، المجلس الوط�ي 
للثقافة والفنون واآلداب ،الكويت ، العدد ٣٦٣ ، ٢٠٠٩ ، 

ص ٣1٩-٣٢٠ .
٤٨/ مارتن رافاليون ، التفاوت ��يء للفقراء ، عالم المعرفة 
، الــمــجــلــس الــوطــ�ــي لــلــثــقــافــة والــفــنــون واآلداب ،الــكــويــت ، 

العدد ٣٦٣ ، ٢٠٠٩ ، ص ٧٣ .

الخالصة:

   تـــكـــاد تـــكـــون ظـــواهـــر الــفــقــر والـــبـــطـــالـــة واإلرهــــــــاب مـــن أكــ�ــر 
الــتــحــديــات الــ�ــي تــواجــھ اإل�ـــســـان عــلــى امـــتـــداد الــتــاريــخ ، بل 
 
ً
ان النتائج الم�رتبة عن هذه التحديات باتت تشكل �هديدا
 ألمن اال�سان واستقراه في عالمنا المعاصر السيما 

ً
خطيرا

في ظل غياب الحلول الواقعية ال�ي يمكن ان تتجاوز هذه 
الصور من اختالل التنظيم االجتما�ي القائم في المجتمع 
، وإذا كانت التجمعات السكنية الفقيرة ال�ي تتمركز حول 
المدن وفي احياءها المتخلفة توفر بيئة اجتماعية مناسبة 
ــــاب ،  تــ�ــ�ــع عــلــى ظــهــور الــصــور المختلفة لــ�ــ�ــريــمــة واإلرهــ
 في انتشار االفعال االجرامية ال�ي 

ً
فان البطالة ال تقل تأثيرا

تــســ�ــهــدف ايـــقـــاع االذى بـــاآلخـــريـــن او االضـــــــرار بــالــمــمــتــلــكــات 
العامة او الخاصة بغية ادخال الرعب والخوف والفزع بين 

 لغايات ارهابية .
ً
الناس او اثارة الفو��� تحقيقا

  ان مــحــاولــة تــفــســيــر ظـــاهـــرة خــطــيــرة مــثــل االرهــــــاب البــــد ان 
تنطوي على كثير من التعقيد ، وذلــك بفعل تعدد وتداخل 
التفسيرات ذات العالقة �ها ، ولكن بشكل عام  تكاد تكون 
التفسيرات المستندة إلى مفهوم الالمعيارية أو األنومي  أك�ر 
 مــع تــنــامــي هـــذه الــظــاهــرة وانــتــشــارهــا فــي المجتمع 

ً
ا�ــ�ــ�ــامــا

ــي تــعــ�ــي الـــالقـــانـــون والـــالنـــظـــام   ــ�ـ الـــعـــرا�ـــي ، فــالــالمــعــيــاريــة والـ
ــتـــــالل فــــي الـــمـــجـــتـــمـــع ،  ــــى مـــظـــاهـــر االخـــ ــاعــــديــــة تـــشـــيـــر إلــ والــــالقــ
ــا يـــنـــتـــاب الـــعـــالقـــات   مــ

ً
ــيـــاريـــة مــجــتــمــعــا وعـــنـــدمـــا تـــعـــم الـــالمـــعـ

والــقــيــم االجتماعية الــصــراع والــتــنــاقــض بشكل تصبح فيھ 
الــمــتــطــلــبــات والـــواجـــبـــات االجــتــمــاعــيــة الــ�ــي يــصــادفــهــا الــفــرد 
فــي حياتھ اليومية متناقضة الــى حــد كبير ، وعــلــى وفــق هذا 
 
ً
المنظور يمكن القول ان الظاهرة االرهابية تتجاوز أحيانا
حدود األفراد وظروفهم الفردية والنفسية ، إذ تشكل بنية 
التنظيم االجتما�ي القائم والعوامل المؤثرة فيها األســاس 
الذي يحوي هذه الظاهرة و�ساعد في انتشارها ، ولهذا بات 
من الصعو�ة بمكان تصور انتشار هذا النمط من السلوك 
بمعزل عن البيئة المحيطة بھ على المستوى االجتما�ي ، 
 متعددة 

ً
اذ ان  اإل�ــســان فــي عالمنا المعاصر �عيش صـــورا

ــبـــاع النس�ي  ــقـــدرة عــلــى اإلشـ مـــن الـــحـــرمـــان بــفــعــل ا�ـــعـــدام الـ
لــ�ــحــاجــات الــكــثــيــرة الــ�ــي أفـــرز�ـــهـــا عــمــلــيــة الــتــغــيــر الــ�ــي طــالــت 
مختلف جــوانــب الــحــيــاة ، و�ــالــتــالــي فــان الــشــعــور بال�هميش 
أو االســتــبــعــاد االجــتــمــا�ــي بــفــعــل الــبــطــالــة والــفــقــر ، و�ــفــعــل 
فقدان متطلبات الحرية الفردية هو نتيجة محتملة لمعاناة 
هــذا اإل�ــســان ، ولــهــذا فــال غــرابــة أن نجد إن بعض األفـــراد 
يتمردون على واقعهم وأوضاعهم ليس بتأثير المع�� المطلق
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ً
Absolute( ( ل�حرمان ولكن أل�هم �شعرون بالحرمان طبقا

إلى مقاييس أو معايير �عتمدو�ها بالمقارنة مع أوضاع أفراد 
أو جماعات أخرى .

ان تمركز الحرمان لــدى شرائح معينة في المجتمع العرا�ي 
 
ً
تعا�ي الفقر والــبــطــالــة وتعيش فــي مناطق هشة ايكولوجيا
ــــع ، فــمــع  ــــواقـ ــكـــاســـات خـــطـــيـــرة عـــلـــى صـــعـــيـــد الـ ــعـ كــــانــــت لــــھ ا�ـ
اســـتـــمـــرار وجــــود اإلهـــمـــال الــمــؤســ��ــي لــمــظــاهــر الـــحـــرمـــان في 
المجتمع ازدادت مشاعر وصور الالانتماء والعزلة والتمرد 
 على مواقف واتجاهات األفراد 

ً
ال�ي ا�عكست بدورها سلبا

وأنـــمـــاط ســلــوكــهــم ، كــمــا ا�ــعــكــســت عــلــى تــجــر�ــ�ــهــم الحياتية 
 أمـــام قـــوى الطبيعة 

ً
بــالــصــورة الــ�ــي جعلت الــبــعــض عـــاجـــزا

 للثقة فــي قــدراتــھ 
ً
 بــا�ــعــدام أمــنــھ وفــاقــدا

ً
والمجتمع ، شــاعــرا

ــــي الــ�ــحــة  ــــي ذلــــــك ا�ـــــعـــــدام الــــضــــمــــانــــات فـ ــاتــــھ بـــمـــا فـ ــانــ ــكــ وإمــ
 عن مجهولية المستقبل واستمرار 

ً
والتشغيل والدخل فضال

غياب الثقة بإمكانية الخالص ، وإزاء كل ذلك ليس هناك 
طريق لدى البعض لتجاوز الحرمان إال ع�ر الهروب او التمرد 
على هــذا الــواقــع الــمــؤلــم ، وقــد يــكــون االســتــجــابــة لمغريات 
المال والشهوة ال�ي توفرها بعض العصابات وال�ماعات 
االرهـــابـــيـــة هـــو الــخــيــار األقـــــرب إلـــى تــحــقــيــق ذلـــك عــلــى صعيد 

الممارسة الفعلية أو الواقعية .
   ان الــحــاجــة بحسب الــعــالــم )جــرمــي بــنــتــام( �ــي مــن اقــوى 
البواعث الدافعة الــى ارتــكــاب ابشع ال�رائم ، ألنــھ يندر ان 
 في النفس 

ً
يكون الخوف من العقاب-مهما عظم –أشد تأثيرا

من تلك الحاجة ، ولهذا فان البطالة يمكن ان تدفع الفرد 
الى تب�ي اي سلوك تعوي��ي عن حالة الحرمان من الدخل 
او من العمل بحد ذاتھ .  ومع ذلك فالبطالة ال تتحد بضنك 
العيش فقط وال تع�ي الحاجة الــمــاديــة فقط ، بــل تتشكل 
خطور�ها القصوى في الشعور السل�ي  لدى اال�سان العاطل 
عـــن الــعــمــل ، حــيــن يــفــقــد ثــقــتــھ بــنــفــســھ وقــــدراتــــھ ودوره في 
الحياة ، وعندما يتصاعد عنده اليأس والشعور بالالجدوى 
االمـــر الـــذي قــد يــدفــعــھ الـــى قــتــل اآلخـــريـــن مــن اجـــل حصولھ 
عــلــى قــوتــھ وشــعــوره بــالــرضــا عــن نفسھ ، ومـــع مـــرور الــوقــت 
قد تصبح البطالة احــد اهــم العوامل المنتجة لــإلرهــاب او 
الم��عة عليھ في اقل تقدير ، وال يختلف تأثير احزمة الفقر 
Gus Tyler اذ �شير عالم االجتماع ) كاز تيلر ، 

ً
عن ذلك كثيرا

(  الى ان ال�ريمة المنظمة  والعصابات )Gangs( انما يكون 
مصدرها االحياء الشعبية ، و�علل ذلك بقولھ ) الفقر يولد 
العصيان( ، فالطابع الثقافي واالقتصادي واالجتما�ي الذي 
تتمي� بــھ بعض التجمعات واألحــيــاء السكنية الــ�ــي تنشأ في 

اطراف المدن وحولها ، وفي معيشة �غلب عليها الفقر وطابع 
العزلة عن المجتمع الحضري ، لھ دور كبير في ظهور الكثير 
من ال�رائم ، اذ ان المعايير والقيم االجتماعية السائدة في 
 ما توفر المقبولية 

ً
المناطق ال�ي تشكل احزمة للفقر كثيرا

والحماية المناسبة لبعض انماط السلوك المنحرف الذي 
 
ً
�ستمد شرعيتھ من هذه البيئة المتخلفة والملوثة ثقافيا

.
ً
وسلوكيا

بشكل عــام يمكن الــقــول ان عــوامــل مثل البطالة وانتشار 
أحــزمــة الــفــقــر ، والــعــيــش عــلــى هــامــش الــحــيــاة فــي ظــل وجــود 
فــــوارق طبقية كــبــيــرة ، وســيــادةالــقــيــم الــمــاديــة ،  مــن شأ�ها 
صناعة بــؤر للتوتر ، وزراعـــة األحــقــاد بين فئات المجتمع... 
وعـــلـــى وفــــق هــــذا الـــتـــصـــور ثــمــة عـــالقـــة تــبــادلــيــة بــيــن ظـــروف 
الــحــيــاة الــقــاســيــة والــبــائــســة ونـــزعـــة االنـــخـــراط فـــي جــمــاعــات 
تتب�� العنف ضد المجتمع وتمارسھ ، ثمة عالقة تبادلية 
ــــوادر لــــالنــــخــــراط فــي  ــكــ ــ ــلـــك الــ ــيــــن تـــوظـــيـــف تـ ــيـــن الـــعـــطـــالـــة و�ــ بـ
مشروعات ارهابية ، ثمة عالقة بين القهر وا�ــعــدام فرص 
التعبير والتغيير السلمي و�ين ال��وء إلــى الخنادق السرية 
الــ�ــي منها تــخــرج أفــكــار التدمير والــقــتــل وتفجير المجتمعات 
، ومــــن الـــوا�ـــ� ان كـــل تــلــك الــعــالئــق تــخــلــق بــيــئــة مــنــاســبــة 
 لمن �ستثمرها كــراهــيــة ، ولــمــن يوظفها ألهـــداف غير 

ً
جـــدا

مــشــروعــة ، لــكــن الــفــقــر ال ينتج الــعــنــف واإلرهـــــاب لــوحــده ، 
 بما هو أهــم وهــو التجنيد ،  فاإلرهابيون 

ً
ما لم يكن مــؤطــرا

 ، قد تعشعش 
ً
 ونفسيا

ً
ليسوا سوى حواضن مناسبة عقليا

فيها عوامل القهر االجتما�ي وفقدان األمل بقيمة حقيقية 
في الحياة ضمن وقائع يومية ال ترحم .

ان معطيات الواقع تفرض علينا ضــرورة االنتباه إلى خطر 
الــبــطــالــة وأحــــزمــــة الــفــقــر ، أل�ـــهـــا بــمــثــابــة قــنــابــل اجــتــمــاعــيــة 
موقوتة تنتظر محفزات النفجارها ، وقد يتم استغالل مثل 
هــذه الــظــواهــر لصناعة االرهــــاب بمختلف صـــوره وأشكالھ 
، ول�ن كانت سياسات المسكنات االقتصادية ال�ي تتبعها 
بــعــض الــــدول تــر�ــ� هـــذه االنــفــجــارات ، فــإ�ــهــا لــن تمنعها ما 
لــم يتم التعامل مــع هــذه التحديات بطريقة جــذريــة ، ومن 
الـــوا�ـــ� ان االمــــر بــحــاجــة الـــى اســ�ــراتــيــجــيــة فــعــالــة لمحار�ة 
البطالة وجيوب الفقر تستند باألساس الى منظور مجتم�ي 
شــامــل ومــتــكــامــل) جــهــد مــتــعــدد االهــتــمــامــات ( ، مــع ضـــرورة 
اعتماد التخطيط الوقائي لمكافحة مثل هذه الظواهر بما 
في ذلك تخمين  المتطلبات الحاضرة والمستقبلية في هذا 

المجال .
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 السياسة االجتماعيةوعالقتها

 بالتطرف واإلرهاب

 المقدمة

تعتبر العولمة العالمية التي من خاللها يتزايد االعتماد المتبادل بين الدول 

في االقتصاد العالمي والذي يتحقق نتيجة للنمو في حجم ونوعية التجارة 

عبر الحدود في المنتجات والخدمات والتدفقات المالية نتيجة االنتشار 

السريع للتكنولوجيا والروابط المؤسسية, فالعولمة تؤثر بشكل جداري 

على السياسة االجتماعية فضال عن وصفها بأنها تغيير يعمل على المستوى 

الدولي والمتعدد الجنسيات فقللت دور الدولة واحدثت تحوالت رئيسية في 

األنظمة االقتصادية للدولة. ففي ظل هذه التغيرات العالمية يجب تفعيل 

سياسات الرعاية االجتماعية من خالل تدعيم المواطنة وحقوق االنسان 

وتنظيم المؤسسات غير الحكومية لجهودها لتلحق بالتغيرات السريعة 

للعولمة في جميع االبعاد. 
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قسم علم االجتماع / كليةاآلداب / جامعةبغداد

أ.م.د. ميادة أحمدالجدة

 ويتعاظم دور ســيــاســات الــرعــايــة االجتماعية فــي اهتمامها 
ــــان االجــتــمــا�ــي واالهـــتـــمـــام بــالــطــبــقــات الــفــقــيــرة  بتحقيق األمـ
المطحونة لتجنب حـــدوث تــدهــور فــي الــظــروف المعيشية 
)اجــتــمــاعــيــة واقــتــصــاديــة( لــهــذه الــطــبــقــات وتــحــقــيــق اقــ��ــ� 
قدر من التكامل االجتما�ي والعدالة االجتماعية ومواجهة 
المشكالت المتعلقة بالعمل والتعليم وال�حة واإلسكان 
ومــكــافــحــة تــلــوث الــبــيــئــة بــمــخــتــلــف صــــوره وانــــواعــــھ وإيــجــاد 
عــالقــة مــتــوازنــة ومتكاملة بين النشاط الحكومي والنشاط 
األهــلــي بالنسبة لــكــل مــجــال مــن مــجــاالت اهــتــمــام سياسات 
ــــدول قــامــت بــإ�ــشــاء شبكة  الــرعــايــة االجــتــمــاعــيــة فــبــعــض الـ
أمان اجتما�ي تس�ى لتحقيق األمان واالستقرار االجتما�ي 
لــلــفــئــات الــمــتــأثــرة بــنــتــائــج ســلــبــيــة وتــحــقــيــق اكــ�ــر قــــدر ممكن 
من العدالة االجتماعية واالستمرارية ولتجنب العديد من 
الــمــشــكــالت تـــم ر�ــــط الــشــبــكــات الــمــتــعــددة عــنــد مــســتــويــات 
اقليمية متنوعة حــول األهـــداف المش�ركة. في هــذا البحث 
نتطرق الى مفهوم السياسة االجتماعية واهمي�ها ووظائفها 
وأهدافها وعناصرها وركائزها ومــن ثم تحديد العالقة بين 
السياسة االجتماعية والتطرف واإلرهاب من خالل توضيح 

دور السياسة االجتماعية بينهما.

: ماهي السياسة االجتماعية: -
ً
أوال

 �ــي مجموعة الــقــواعــد واالتــجــاهــات واإلجـــــراءات المصدق 
ــيــــات  ــاًء عـــلـــى قـــيـــم واخــــالقــ ــ ــنـ ــ ــ� بـ ــــن الـــحـــكـــومـــة تــــو�ــ عـــلـــيـــهـــا مـ

المجتمع. ومستندة الى القواعد العامة في الشرائع السماوية 
والتشر�عات الوضعية, تتضمن اهداف اس�راتيجية وأخرى 
نوعية, ت�رجم تلك األهــداف الــى برامج ومشروعات في ش�� 
مجاالت الحياة التعليمية وال�حية والثقافية �هتم ب��يء 
مـــن الــخــصــوصــيــة بــبــعــض الــفــئــات ذات الـــظـــروف الــخــاصــة 
مــثــل الــفــقــراء والـــمـــرأة والــطــفــل لتحقيق غــايــات كــالــمــســاواة 

وتكافؤ الفرص.

: أهمية السياسة االجتماعية: -
ً
ثانيا

 تحدد أهمية السياسة االجتماعية بما يلي:
ا�ها تو�� مستوى من التنسيق الفكري والذه�ي بين . 1

مختلف ال�رامج وال�هود االجتماعية.
ا�ها تمثل مجاالت العمل واتجاهاتھ وأسلوب القائمين . ٢

على األمور الخاصة بالتخطيط والتنفيذ.
ا�ــهــاتــكــمــل الـــ�ـــهـــود الــمــتــتــالــيــة نــتــيــجــة لـــتـــوحـــد الـــهـــدف . ٣

البعيد.
ا�ها تــعــاون المخططين فــي تحديد األولــويــات عــن وضع . ٤

الخطط االجتماعية, وتعطي المعا�ي اإل�سانية ل��هود 
التنفيذية فهي تــر�ــط بين الفلسفة والــمــبــادئ والقيم 

األخالقية.
عــن طــريــق الــســيــاســة االجــتــمــاعــيــة يمكن تحقيق امثل . ٥

استثمار ممكن لإلمكانيات والــمــوارد ال�شرية المادية 
والتنظيمية المتاحة في المجتمع.
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ــتــــمــــاعــــيــــة فـــــي تــنــظــيــم . ٦ �ــــســــاهــــم تــــحــــديــــد الــــســــيــــاســــة االجــ
العالقات المتبادلة بين ا�سان المجتمع القائمة عن 
طـــريـــق اشـــبـــاع أقـــ��ـــ� قــــدر مـــن احـــتـــيـــاجـــات األفـــــــراد في 

المجتمع.
ــيـــدة الــــمــــدى �ــســ�ــى . ٧ تـــحـــديـــد اهــــــــداف إســـ�ـــراتـــيـــجـــيـــة بـــعـ

ــــي أخـــطـــاء  الـــمـــجـــتـــمـــع الــــــى تــحــقــيــقــهــا لـــتـــجـــنـــب الـــــوقـــــوع فـ
نــتــيــجــة حــــدوث الــتــغــيــر االجــتــمــا�ــي الــتــلــقــائــي الــعــشــوائــي 
غــيــر المخطط او نتيجة االرتـــجـــال والــتــخــبــط فــي خطط 
متناقضة متضار�ة لم توضع على أســس فنية سليمة 
او نتيجة االعتماد على االج�هادات ال�خصية وتجاهل 

رأي الفنيين والمتخصصين.
بواسطةالسياسة االجتماعية يتحقق نوع من التنسيق . ٨

ــــج ومــــشــــروعــــات  ــــرامــ ــــات و�ــ ــــدمـ ــافــــة خـ ــتــــكــــامــــل بـــيـــن ـكـ والــ
 وراء تحقيق 

ً
التنميةاالجتماعية واالقــتــصــاديــة ســعــيــا

اهدافإس�راتيجية محددة.
تحقق السياسة االجتماعية نوع من التوازن والتكامل . ٩

بــيــن الــمــســتــوى الـــقـــومـــي واإلقــلــيــمــي والــمــحــلــي بــالــنــســبــة 
ــــات الـــتـــنـــمـــيـــة االجـــتـــمـــاعـــيـــة  لـــخـــطـــط و�ـــــرامـــــج ومـــــشـــــروعـ

واالقتصادية.
ــــ� . 1٠ ــــ��ـ ــــة تــــحــــقــــق اقـ ــيـ ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــــة االجـ ــــاسـ ــيـ ــ ــــسـ ــــة الـ ــــطــ ــــواســ بــ

مستوى بالتعاون بين كــافــة أجــهــزة التخطيط للرعاية 
االجتماعية والتخطيط لتنمية المجتمع نتيجة شاملة 
حيث تعمل هذه األجهزة المتعددة في أطار محدد وهو 

أطار السياسة االجتماعية.
يــمــكــن بــواســطــة الــســيــاســة االجــتــمــاعــيــة تــحــقــيــق امــثــل . 11

استثمار ممكن لإلمكانيات والموارد ال�شرية والمادية 
والتنظيمية المتاحة في المجتمع او ال�ي يمكن توافرها 
او يكون من المطلوب توافرها او تنمي�ها, ويمكن اشباع 
ــيـــاجـــات افــــــــراد الــمــجــتــمــع  ــتـ ــ� قـــــدر مــمــكــن مــــن احـ اقــــ��ــ
وكــذلــك حــل اكــ�ــر عـــدد مــمــكــن مــن مــشــكــال�ــهــم, أي عن 
طــريــق الــســيــاســة االجــتــمــاعــيــة يــمــكــن تــحــقــيــق مــعــدالت 

افضل من الرفاهية االجتماعية ألفراد المجتمع.
يـــمـــكـــن تــحــقــيــق الـــنـــمـــو الــــمــــتــــوازن بـــيـــن كــــافــــة قـــطـــاعـــات . 1٢

ــتـــصـــادي والــثــقــافــي والـــمـــادي  الــنــشــاط االجــتــمــا�ــي واالقـ
في المجتمع عن طريق تحقيق النمو المستمر المفرد 
 
ً
ودفـــع المجتمع الــى طــريــق الــتــقــدم المستمر اجتماعيا
 وذلــــك عــلــى أســــاس مــن الــتــخــطــيــط العلمي 

ً
واقــتــصــاديــا

السليم

: أهداف السياسة االجتماعية.
ً
ثالثا

تحقيق الوحدة الوطنية والسالم االجتما�ي.. 1
توفير خطة التأمينات لكل افراد المجتمع ضد البطالة . ٢

وال��ز والشيخوخة والمرض والكوارث.
توفير مسكن ص�ي مناسب لكل اســرة ورعــايــة �حية . ٣

وقائية تأهيلية عالجية.
توفير فرص التعليم األسا��ي لكل المواطنين.. ٤
تــحــقــيــق مـــبـــدأ الــتــكــافــؤ لــلــفــرص والـــعـــدالـــة الــســيــاســيــة . ٥

واالجـــتـــمـــاعـــيـــة والــــعــــدالــــة فــــي تــــوز�ــــع الـــحـــقـــوق واالعــــبــــاء 
والت�حيات بين كافة المواطنين وان يكون المواطنون 

امام القانون سواء.
ــــھ بـــحـــريـــة فــــي اطــــار . ٦ حــــق كــــل مــــواطــــن فــــي الــتــعــبــيــر عــــن رأيــ

الــقــانــون ووفــق مــا ينص عليھ الــدســتــور وتحقيق مبدأ 
سيادة القانون على جميع المواطنين, والحصول على 
عمل مناسب وضمان حد اد�ى من األجور يتناسب مع 

مستويات المعيشة وأسعار السلع.

: عناصر السياسة االجتماعية.
ً
رابعا

هنالك أربعة عناصر أساسية �ي: -. 1
األيديولوجية السائدة في المجتمع.. ٢
األهداف االس�راتيجية بعيدة المدى.. ٣
مجاالت العمل.. ٤
االتجاهات العامة.. ٥

: ركائز السياسة االجتماعية وهي:-
ً
خامسا

1 - الــــشــــرا�ــــع الـــســـمـــاويـــة: - وتـــتـــمـــثـــل فــــي ضـــــوء الــشــريــعــة 
اإلسالمية في العناصر االتية: -

ــتــــمــــا�ــــي الـــمـــتـــكـــامـــل . 1 يـــتـــمـــثـــل فـــــي اإلســـــــــالم الـــتـــنـــظـــيـــم االجــ
ــــى نـــبـــذ االســـتـــغـــالل وإقـــامـــة  لــلــمــجــتــمــع فـــالـــديـــن يـــدعـــو الـ
ــــة فـــــي الـــمـــجـــتـــمـــع وحـــــــث الـــــنـــــاس عــــلــــى الــــتــــعــــاون  ــــدالـ ــعـ ــ الـ

والتماسك االجتما�ي.
ــكـــام تنظيمية . ٢ حـــــددت قـــواعـــد الـــشـــرائـــع الـــســـمـــاويـــة احـ

للعالقات االجتماعية اإل�سانية واهم ما فيها واجبات 
الدولة نحو مواطنيها وواجبات المواطن نحو مجتمعھ 

كما نظمت المعامالت اال�سانية
ــة بــــالــــقــــواعــــد . ٣ ــ ــيـ ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــــة االجـ ــاسـ ــ ــيـ ــ ــــسـ ــــد اإلســــــــــــــالم الـ ــمـ ــ يـ

واالتـــجـــاهـــات فــهــو يــكــرم اال�ـــســـان ويـــدعـــو الـــى مــســاعــدة 
الــضــعــفــاء لــلــرعــايــة االجــتــمــاعــيــة لــلــفــئــات الــخــاصــة كما 
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ــتـــنـــشـــئـــة االجـــتـــمـــاعـــيـــة  يـــتـــضـــمـــن الـــكـــثـــيـــر مـــــن قـــــواعـــــد الـ
والضبط االجتما�ي.

يركز الدين اإلسالمي على مفاهيم الرعاية االجتماعية . ٤
ويــــحــــدد اتـــجـــاهـــات الـــســـيـــاســـة االجـــتـــمـــاعـــيـــة بــاعــتــبــارهــا 
ــــان و�ــــيــــت الـــمـــال  ــــســ ــــة وتـــنـــظـــيـــم االحــ ــــدولــ مـــســـؤولـــيـــة الــ
وفــعــل الــخــيــر والـــزـكــاة بــاعــتــبــارهــا مــصــادر تــمــويــل الــرعــايــة 

االجتماعية لإلنفاق عليها على المحتاجين والضعفاء.
2 - مواثيق العمل الوطني والمواثيق الدولية:

ان المواثيق القومية تمثل ركي�ة هامة من ركائز السياسة 
االجتماعية وتتمثل في ميثاق العمل الوط�ي و�رامج األحزاب, 

وتـــصـــدر هــــذه الـــمـــواثـــيـــق أوراق الــعــمــل الـــوطـــ�ـــي لــكــي تــحــدد 
للسياسة االجتماعية أهدافها البعيدة واتجاها�ها المختلفة 
وتتضمن في نصوصها اهــداف السياسة العامة والسياسة 
االجتماعية للمجتمع. ومــن أهــم المواثيق اإلعــالن العالمي 
لــحــقــوق اال�ـــســـان 1٩٤٨ ووثــيــقــة األمـــــم الــمــتــحــدة لــحــقــوق 
المسنين 1٩٩٥ واتفاقيات حقوق الطفل وتوصيات مؤتمر 
السكان والبيئة والتنمية ومؤتمر قمة األرض ٢٠٠٢ وغيرها 
مــن المواثيق ســواء على المستوى الوط�ي او العالمي ال�ي 

تعد موجهات للسياسة االجتماعية.
3 - الدستور:
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ــــعـــــالقـــــات بــــيــــن الـــحـــاكـــم  ــتـــــور وثــــيــــقــــة تـــنـــظـــيـــم الـ ــ �ـــعـــتـــ�ـــر الـــــدسـ
والمحكومين وهــو أســـاس النظام االجتما�ي والــســيــا��ــي في 
الــدولــة وهــو مجموعة الــقــواعــد القانونية الملزمة لكل من 
الــحــكــومــة ونــظــام الــحــكــم والــ�ــي تــنــظــم الــعــالقــة بــيــن الــنــظــام 
الــحــاكــم والــمــواطــنــيــن و�ــعــد ركــيــ�ة هــامــة مــن ركــائــز السياسة 

االجتماعية.
4 - التشريعات والقوانين:

ان عملية سن القوانين تشكل قاعدة فعالة لتعضيد العمل 
االجتما�ي و�ي تتطلب مهارة وخ�رة عملية لدى المتخصص 
في وضع هذه القوانين, وان عملية التصديق على أي قانون 
ــــذا الـــقـــانـــون  قــــد تـــأخـــذ إجـــــــــراءات مـــعـــقـــدة فــــال بــــد أن يـــمـــر هـ
عــلــى الــمــجــالــس الــتــشــر�ــعــيــة فـــي الــــدولــــة. ولـــهـــذا قـــد يــحــدثــان 
تعارض هذه القوانين او على األقل تعدل من قبل األحزاب 
المعارضة او من ممثلي الحكومة او ال�ماعات الضاغطة 
او مـــن أ�ـــحـــاب الـــشـــأن. وهــــذا يــتــطــلــب فــهــم دقــيــق ومــنــظــم 
للنظم واإلجراءات ال�رلمانية وفهم األدوار ال�ي يلعبها أعضاء 

المجلس تشكيل تشر�ع او قانون جديد.

: الفكر المتطرف واإلرهاب
ً
سادسا

ت��ايد معاناة المجتمعات اإلسالمية عامة والعر�ية خاصة 
من تصاعد موجات الفكر المتطرف، و�ي وإن اختلفت في 
��مها ومستواها وحد�ها من مجتمع إلى آخر إال أنھ يجمعها 
ــتـــشـــدد والـــكـــراهـــيـــة، والـــــذي  ــــد، هــــو فـــكـــر الـــغـــلـــو والـ ــ فـــكـــر واحـ
تحول إلــى سلوكيات عدوانية وصلت إلــى تــرو�ــع مجتمعاتنا 
ــ�ــــهــــداف اآلمـــنـــيـــن مــــن الــمــدنــيــيــن األبـــــريـــــاء، عــ�ــرالــمــنــازلــة  واســ
المس�حة للدولة، وتفجيرالنفس في اآلخرين، �هدف زعزعة 
ــــداف ســيــاســيــة من   الـــى أهـ

ً
ــــوال االســـتـــقـــرار، و�ـــث الـــرعـــب وصـ

ــامــــة ســلــطــة ديـــنـــيـــةمـــ�ـــ�مـــنـــة�ـــهـــدف تـــحـــريـــر مــــآرب  أبـــــرزهـــــا، إقــ
�خصية بعيدة كل البعد عن الدين والصالح وال�ي يوجد 
مـــا يــمــاثــلــهــا فـــي بــعــض الـــبـــلـــدان اإلســـالمـــيـــة، ولــقــد ســمــي هــذا 
 لــھ عــن السلوك 

ً
السلوك الــعــدوا�ــي بالعمل اإلرهــابــي تميي�ا

العدوا�ي العادي وعن التمرد السيا��ي الذي قد يصاحب 
عــلــىــإرهــاب 

ً
بــعــض الــعــنــف الن الــعــمــل اإلرهـــابـــي يــقــوم أســاســا

الــمــجــتــمــع وأل�ـــهـــيـــســـ�ـــهـــدف إيــــقــــاع أكــــ�ــــر عـــــدد مــــن الــ�ــحــايــا 
المدنيين وألنــھ عابر ل�حدود والقارات وألنــھ يجمع أ�حابھ 
فــكــر واحــــد هـــو فــكــر الــكــراهــيــة لــلــمــجــتــمــع والــــدولــــة والــعــصــر 

والحياة بصفة عامة.
ان مـــا حــصــل فـــي الـــســـاحـــة الــعــر�ــيــة خــــالل الـــعـــقـــود الــثــالثــة 
األخيرة من فكر متطرف معادي ل�حياة أصاب بعض أبنائنا 

ودفــعــهــم الـــى الـــهـــالك انــمــا تـــم زرعــــھ ورعــايــتــھ فـــي مــثــل ثــالثــة 
تيارات سياسية ودينية ن�حت في غزو الثقافة المجتمعية 

المتسامحة �ي: -
1 . 

ً
ــــر الــــــــــــديــــــــــــن: والــــــــــــــــــــذي يــــــمــــــثــــــل فـــــــكـــــــرا ــيــ ــ ــكــ ــ ــفــ ــ ــتــ ــ الــــــــتــــــــيــــــــار الــ
�شكك فــي مــعــتــقــدات اآلخــريــن وي�همهم 

ً
قمعيا

ً
اقصائيا

بـــالـــبـــدعـــة واالنـــــحـــــراف والـــضـــاللـــة بــ�ــ�ــة أن الــعــقــيــدة 
ال�حيحة واحــدة أ�حا�ها في ال�نة وغيرهم في النار 
ويرى هذا التيارات استخدام العنف وسيلة مشروعة 
في فرض الرأي السيا��ي والمفاهيم الدينية الخالفية.

تـــيـــارات اإلســــالم الــســيــا��ــي: وهـــو فــكــر يــقــوم عــلــى أبــديــة . ٢
الـــصـــراع مـــع الـــغـــرب بــاعــتــبــاره الـــعـــدو الـــدائـــم الــمــ�ــربــص 
ــا فــي  ــهـ ــهـــو فـــكـــرا�ـ ــــذلـــــك فـ ــلـــى الـــمـــســـلـــمـــيـــن، ولـ والــــمــــتــــأمــــر عـ
مــســكــون �ــهــواجــس الــتــآمــر الــعــالــمــي هــو ال يكتفي با�هام 
 ي�هم وهذه األخطر كل األنظمة 

ً
العالم فحسب بل وأيضا

العر�ية الحاكمة با�ها صنائع الغرب وتنفذمخططات 
ــا مــجــتــمــعــاتــنــا اال الـــعـــو�ـــة بــأيــد�ــهــم ثـــم أ�ــهــم  الــــغــــرب، ومــ
��حبون ا�هامهم ح�� على المثقفين والمفكرين من 
دعـــــاة االصــــــالح الـــديـــ�ـــي والــتــعــلــيــمــي والـــســـيـــا��ـــي فكلهم 
عمالء للغرب ويقدر هذا التيار نفسھ ل��ماهير باعتباره 
الــحــامــي الــوحــيــد لــحــمــ� اإلســــالم والــمــدافــع عــن الــهــويــة 
ــيــــة واألصـــــالـــــة والــــمــــقــــدســــات وهـــــو تــــيــــار مــتــلــون  اإلســــالمــ
اســتــطــاع بـــدهـــاء ان يــخــ�ــرق الــبــيــئــة الــخــلــيــجــيــة بــالــذات 
 
ً
 فــكــريــا

ً
ويــكــســب بــعــض أبــنــائــھ الـــى صــفــھ فــكــونــوا مــزيــجــا
 هو توليفة متعصبة شديدة الخطورة.

ً
إيدلوجيا

ــنـــاصـــري والـــبـــعـــ�ـــي(: ويـــقـــوم فــكــر هــذا . ٣ الـــتـــيـــار الـــقـــومـــي )الـ
التيار على اعتقاد جازم بان الغرب هو العدو الذي دون 
�هضة العرب يرسمھ ل�حدود القطرية ودعمھ إلسرائيل 
واخــطــر مــا فــي هـــذا الــفــكــر انـــھ يحتكر )الــوطــنــيــة( يخون 
ــاذا ـكــان الـــتـــيـــارات )الــتــفــكــيــري  اآلخــــر الــمــخــتــلــف مــعــھ، فــ
ــــان الــتــيــار  ــيـــا��ـــي( يـــحـــتـــكـــران )الـــ�ـــنـــة( فـ واإلســــــــالم الـــسـ
الــقــومــي يــحــتــكــر )الـــوطـــن( أدى الــتــالقــح والــتــفــاعــل بين 
الــتــيــارات الثالثة على امــتــداد العقود األخــيــرة الــى إفــراز 
ثــقــافــة مــتــعــصــبــة مــتــطــرفــة �ـــي )ثــقــافــة الــكــراهــيــة( ضد 
اآلخــر المحلي المخالف وضد اآلخــر الغربي وضد دعاة 
العقالنية والتحديث والمطالبين تبين ثقافة المراجعة 

والنقد.
ان )ثـــقـــافـــة الـــكـــراهـــيـــة( �ـــي تــولــيــفــھ مـــن عــصــريــن )الــتــفــكــيــر 
ــــاذا كــــان الـــديـــن يــكــفــر فــــان الــقــومــي يـــخـــون في  والـــتـــخـــويـــن( فـ

ادعاء شمولي يحتكر الدين والوطنية.
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وان )الـــتـــولـــيـــفـــة الـــمـــتـــفـــجـــرة( قــــد فـــجـــرت بــفــعــل الــتــحــريــض 
الــمــســتــمــرمــن قــبــل مــنــابــر الــتــحــريــض وخـــاصـــة الــفــضــائــيــات 
والــمــواقــع االلك�رونية المنتشرة وكــانــت المحصلة النهائية 
�هيئة بيئة مجتمعية متعاطفة مع ثقافة الكراهية اخ�رقت 
الــبــيــئــة الــمــجــتــمــعــيــة مـــن ان ٥٣٪ مـــن الــمــشــاركــيــن قـــالـــوا في 
استغناء ايـــالف االلــكــ�ــرونــيــة: قطھ الــــرؤوس فــي الــعــراق من 

اعمال المقاومة؟ قالوا �عم.
العمل اإلرهابي ن�ت بي�تنا ومجتمعنا لھ بناء فكري معروف 
ومفاهيم دينية وا�حة وان كانت مغلوطة، واإلرهابيونأبناء 
ــــررة لــخــطــاب ثــقــافــي مــ�ــحــون بــكــراهــيــة عــمــيــقــة لــ�ــحــضــارة  بـ
الغر�ية وقيمها ونظمها ومفاهيمها، واالرهــابــيــون هــم نتاج 
ــــذا الـــخـــطـــاب ولـــيـــســـوا حــمــقــى أو فـــــرض أو جــهــلــة أومـــغـــرر  هـ
�هم فــي الــمــوســاد، االرهــابــيــون هــم نــتــاج خــطــاب استعمال�ي 
تعص�ي يحتكر الـــصـــواب الــمــطــلــق ســاهــم فــي انــتــاجــھ منابر 
تــر�ــويــة وتــعــلــيــمــيــة وديــنــيــة واعـــالمـــيـــة عــ�ــرســنــيــن طــويــلــة كــان 
الــــهــــدف الـــرئـــيـــ��ـــي لــــهــــذا الــــخــــطــــاب الـــمـــ�ـــحـــون الــــحــــط مــن 
حضارة الغرب وال�رويج لعدوانيها ومادي�ها واباحي�ها �هدف 
 ضــده، في مقابل 

ً
 ودينيا

ً
تغير شبابنا منھ وتحصينهم ثقافيا

 عــ�ــر الــ�ــركــز على 
ً
 قــويــا

ً
 زاهـــــرا

ً
تــصــويــر مــا��ــي الــمــســلــم مــجــيــدا

الخطاب المضيئة في تاريخنا، وتجاهل الف سنة في الطالم 
 ان ازدراء 

ً
والحروب والدماء والف�ن وال�هالة والتخلف ظنا

اآلخــريــن فــي مقابل استعالء الـــذات فيھ الحصانة لشبابنا، 
وث�ت ان كل ذلك هم كبير ندفع ثمنھ االف ثقافة الكراهية 
تخاطب ال�انب الغرائزي واالنــتــمــاءات االولــيــة في اال�سان 
كــالــقــبــلــيــة والــطــائــفــيــة والــمــذهــبــيــة والــقــومــيــة الــضــيــقــة تنمي 
وتغذي مشاعر الكراهية والبغضاء فيھ و�ــي محصلة لكل 
 بين 

ً
 وفــروقــا

ً
الصفات والعناصر السيئة ال�ي تشكل تــمــايــزا

الناس كالتعصب والتطرف والطبقية والتنميط واالقصاء 
والتخوين والتفكير واالستعالء.

وان المعادلة في أدناه �ي ال�ي صنعت داعش ومضمونھ
فكر سلفي متطرف + دولة فاشلة + استبداد + فقر + صراع 

إقليمي = داعش.

الخالصة

ان ديننا االسالمي هو دين التسامح ينبذ العنف والكراهية 
ــامــــل بــــالــــ�ــــر حــــ�ــــ� مــع  ــعــ ــتــ ــــاون والــــــســــــالم والــ ــــعـ ــتـ ــ ــى الـ ــ ــ ويـــــدعـــــو الـ
المخالفين لــنــا فــي الـــديـــن، والــ�ــشــريــة فــي نــظــر االســــالم اســرة 

ا�سانية واحدة.

ان الــتــســامــح مــمــارســة عــمــلــيــة فـــي الـــدرجـــة االولـــــى وحــصــيــلــة 
االســـبـــاب الــمــوضــوعــيــة قــبــل ان يصبح قيمة مـــجـــردة، فقد 
 في 

ً
 في لحظة من حياتھ واقــل تسامحا

ً
 متسامحا

ً
نجد شعبا

لحظة اخـــرى وهـــذا يــرجــع الــى ال�ربية الــ�ــي تسمح بالتسامح 
وت��ع عليھ وتعت�ره وظيفة في وظائفها االسياسية.

ــــو تــفــكــيــك  وان جـــوهـــر مــــا تـــعـــرض لــــھ الــمــجــتــمــع الـــعـــرا�ـــي وهـ
لــلــمــجــتــمــع عـــلـــى اســـــس عــنــصــريــة وظـــائـــفـــيـــة وديـــنـــيـــة وتـــجـــوع 
وحــرمــان وخلق ضغوط ســوق مستمرة تجعل الــمــواطــن في 
 وغير 

ً
حالة من عــدم الــرضــاء ويبدو ومعها المستقبل قائما

وا�ــ� هذا يؤثر على السياسة االجتماعية وخلق مسافات 
في العداء بين مكونات المجتمع والمواطنين والحكومة بين 
الطوائف واالقليات واصــفــاف عملية االنــدمــاج االجتما�ي 
و�هديد لألمن اإل�سا�ي وتدمير لسلطة الضبط االجتما�ي 
وأصــفــافــهــا وتــشــويــھ لقيم المجتمع ومــعــايــيــره بحيث أصبح 

 وذات اطر تسويفية.
ً
اإلرهاب مسيسا

وعليھ يجب اشاعة ثقافة التسامح والحوار عن طريق بناء 
القدرة على الصمود ومواجهة التحديات التكيف للقطاعات 
الــفــقــيــرة والــمــفــقــدة لــ�ــحــلــول والـــقـــوة مــن الــمــجــتــمــع، وال يتم 
ذلك إال عن طريق المؤسسات ألدارة مخاطر ال�هديد ووضع 
السياساتوتنفيذه باقل الخسائر وتكثيف المعلومات من 
اجــل تخطيط فاعل والتأمين الدارة المخاطر المجتمعية 

واكد من الفقر والبطالة ال�هميش.

المصادر

د. عــبــد المنعم شــو�ــي, مــنــا�ــ� الــرعــايــة االجــتــمــاعــيــة في . 1
المجتمع االش�راكي, القاهرة, مطبوعات وزارة الشؤون 

االجتما�ي 1٩٦٥م.
د. احمد عبد الفتاح نا�ي, سياسة الرعاية االجتماعية, . ٢

المكتب ال�ام�ي الحديث, ٢٠1٢م.
د. درية السيد حافظ, السياسة االجتماعية ومتغيرات . ٣

المجتمع المعاصر, دار المعرفة ال�امعية, ٢٠1٠.
احمد زكي بدوي, م��م مصط�حات العلوم االجتماعية, . ٤

بيروت, مكتبة لبنان, 1٩٩٣.
د. احمد كمال احــمــد, التخطيط االجتما�ي, القاهرة, . ٥

مكتبة االنجلو المصرية, 1٩٧٦.
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اإلرهاب وأثره في مسارات التنمية في العراق

تمهيد

الحديث عن اإلرهاب وتأثيراته في المجتمع حديث ذو شجون، كثرت عنه 

المقاالت والدراسات والبحوث، في زوايا الحياة المختلفة، في عكس 

حجم الخسائر التي يتحملها المجتمع من جراء هذا الفعل اإلجرامي ضد 

اإلنسانية. وتنوعت هذه الدراسات في مفاهيم اإلرهابوأساليبهوأهدافه 

والتي تتجلى في توجهاتها الرئيسية في استهدافاإلنسان ذاته. وبقدر ما 

يستهدفاإلرهاب المعطيات المادية لحركة المجتمع في تدمير منجزاته 

وتعطيل حركته إلىاألمام، فهو يستهدف باألساس الكينونة البشرية؛ إذ ان 

النيل من إنسانية اإلنسان هو تعطيل لحركة التقدم والنهوض التنموي 

في المجتمع. هذا التدمير الذي يتضمن ليس فقط إنهاء الوجود اإلنساني 

وإنما أيضا تعطيل أدائه الوظيفي كعنصر تنموي فاعل ومؤثر في عمليات 

االستثمار واإلنتاج واالستهالك. والعراق من الدول التي تتعرض إلى عمليات 

إرهابية متنوعة، جاءت تغذيتها من سلسلة متراكمة من اإلخفاقات.
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إرث الما�سي في العراق.. تسخير الموارد المادية وأهم . 1
الموارد البشرية

أن جنا�ي التنمية هما الموارد المادية والموارد ال�شرية، و�قدر 

أهميةاألولى، إال أ�ها ال تعدو ان تكون عديمة ال�دوى إذا لم يرتق 

بــنــاء اإل�ــســان فــي قــدرتــھ وإمكانياتھ على التعامل مــع هــذه الــمــوارد 

المادية الستخدامها بكفاءة وعقالنية باتجاه التنمية، و�مقارنة 
اإلخـــفـــاق الــتــنــمــوي فـــي الـــعـــراق مــقــارنــة مـــع مـــا حــقــقــتــھ دول أخـــرى 

مــنــاظــرة لــلــعــراق فـــي ظــروفــهــا، مــثــل مــالــيــ�يــا وكـــوريـــا الــ�ــنــو�ــيــة، من 

نجاحات تنموية دليل ساطع على ذلك.

استمرارية ر�عية االقتصاد العرا�ي؛ عقود من الزمن �خرت • 

فيها السلطات السياسية في العراق موارد هذا البلد النفطية 

منها والمعدنية باتجاهات ش��، على وفق خطط متتالية منذ 

الخمسينات، لم يحقق فيها االقتصاد الوط�ي التغير الهيكلي 

الـــمـــطـــلـــوب، ولــــم تــكــن ســــوى ُحـــــزم مـــن الـــتـــفـــاعـــالت الــمــجــردة 

ــــوارد الــنــفــطــيــة فــي  ــمـ ــ ــــول الـ لــمــنــظــومــة اقـــتـــصـــاديـــة تــتــمــحــور حـ

االستخراج والتصدير ل�حصول على «العملة الصعبة« لنعود 

نــ�ــهــافــت �ــهــا عــلــى الــســوق الــدولــيــة فــي االســتــيــراد إلعــــادة حركة 

دوران القطاع النفطي كـ «بقرة حلوب« نتغذى على ضرعها 

كاقتصاد ر��ي دون أحداث التغير المطلوب في بنية االقتصاد 

الوط�ي، والتبا�ي بمؤشرات الناتج المحلي اإلجمالي القائم 

على الــمــوارد النفطية دون تأثير ملموس متصاعد فــي تكوين 

هذا الناتج من قبل القطاعات اإلنتاجية.

تبذير مــوارد البلد وضياع الفرص التنموية؛هذا اإلخفاق في • 

مسيرة التنمية فــي الــعــراق لــم يكن ولــيــدة الفكر االقــتــصــادي 

للمجتمع او افــتــقــار الــبــلــد الـــى الـــمـــوارد الــتــنــمــويــة الــمــطــلــو�ــة، 

أنما هو ا�عكاس لمرحلة تاريخية في صــراعــات سياسية على 

السلطة وفــي تبذير مـــوارد البلد فــي حـــروب إقليمية ونــزاعــات 

داخلية خــالل مرحل�ي السبعينات والثمانينات، فقد أرتفع 

ــــام 1٩٧٠ إلـــى  اإلنــــفــــاق الـــعـــســـكـــري مــــن )٠،٧( مـــلـــيـــار دوالر عـ

)٢٥،٩( مليار دوالر عام 1٩٨٤)1(، ومع استمرارية الحرب وما 

أعقبها من حصار دولي شامل مع بداية التسعينات، أجهض 

ح�� قدرات القطاع النفطي في تمويل آليات عمل االقتصاد 

الوط�ي، حيث تراكمت الديون الخارجية للعراق إلى ما يقارب 

الـــ )1٤٠( مليار دوالر إضــافــة الــى )٥٣( مليار دوالر تعويضات 

حرب الكويت)٢(، مع كل ما رافق االحتالل األجن�ي عام ٢٠٠٣

من تدمير للب�� التحتية لالقتصاد الوط�ي.

�هميش دور اإل�ــســان كمحور أســا��ــي للتنمية؛ هــذا المسار • 

الــتــاريــ�ــي، أفــــرز نــظــام اقــتــصــادي هــش متخلف فــي مــؤشــراتــھ 

ــــي بــنــيــة  الـــمـــخـــتـــلـــفـــة مــــقــــارنــــة مـــــع دول الـــمـــحـــيـــط اإلقــــلــــيــــمــــي؛ فـ

اقــتــصــاديــة وحـــيـــدة الــ�ــانــبــوفــي مـــؤشـــرات الــتــنــمــيــة الــ�ــشــريــة: 

 إلى تردي الخدمات 
ً
ال�ربية والتعليم وال�حة والمأوى وصوال

ــــة مــــن خــــدمــــات الــــمــــاء الــــصــــافــــي والــــمــــجــــاري  ــازيـ ــ ــكـ ــ والــــبــــ�ــــ� االرتـ

 عـــن أتـــســـاع نــطــاق الــبــطــالــة والــفــقــر 
ً
والـــكـــهـــر�ـــاء....الـــ�، فــضــال

الـــ�ـــشـــري. وقــــد أشـــــارت الــــدراســــات الــــى تـــراجـــع تــرتــيــب الــعــراق 

ضـــمـــنـــدلـــيـــل الـــتـــنـــمـــيـــة الــــ�ــــشــــريــــةمــــنــــالــــمــــركــــز)٧٦(عــــام 1٩٩٠

 أستاذ التخطيط واس�راتيجيات التنمية- كلية المنصور ال�امعة

 أ.د كامل الكناني
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إلىالمركز )1٠٩(عـــام 1٩٩٣ ثم الىالمركز )1٢٦(عـــام 1٩٩٨

والى المركز )1٣٢( عام ٢٠11. حيث شهد هذا الدليل تراجع 

من )٠،٥٨٣( عام 1٩٩٨ إلى )٠،٥٥٢( عام ٢٠٠٥، مع تحسن 

�س�ي في عام ٢٠11، حيث بلغ )٠،٥٧٣(، كما جاء في تقرير 
الــتــنــمــيــة الــ�ــشــريــة الــعــالــمــي )HDR(، وهــــو يــقــع ضــمــن الــــدول 

متوسطة التنمية، كما جاء في هذا الدليل)٣(. وقد أفرز ذلك 

إ�سان عرا�ي محبط من تجارب التنمية في العراق، في الوقت 

الـــذي ��لت فيھ الـــدول الــمــجــاورة لــھ، على األقـــل، تحسن 

في ترتيبها ضمن ُسلم الدليل عــام ٢٠11، كما هو الحال مع 

قطر الــ�ــي حققت )٠،٨٣1( والــســعــوديــة )٠،٧٧٠( والكويت 

)٠،٧٦٠(، وإيران )٠،٧٠٧( واألردن )٠،٦٨٩( )٤(.

ان تــجــارب الــتــنــمــيــة فــي الــــدول الــمــعــاصــرة، مــثــل الــيــابــان، مــالــيــ�يــا، 

كوريا ال�نو�ية، اندونيسيا أثبتت قدر�ها على النهوض باقتصادا�ها 

إلــى مــصــاف دول متقدمة بعد أن منحت تنمية الــمــوارد ال�شرية 

فيها األولوية في بناء إ�سان متمكن وقادر على التعامل مع الموارد 

المتاحة، وهذا البناء ال يتحقق إال في أطالق إبداعات الفرد وقواه 

الــكــامــنــة فـــي كــونــھ هـــو أداة الــتــنــمــيــة وهــدفــهــا فـــي تــفــاعــل مــنــهــ�ــي بين 

المنظومة االقتصادية في متغيرا�ها الرئيسية من مــوارد متاحة و 

كامنة مع منظومة اجتماعية تستند على قدرة اإل�سان في اإلبداع 

والتطوير في تحول ديمقراطي �ع�ر من خاللھ المواطن عن مكامن 

قوتھ وإبــداعــھ إذا ما �هيأت لھ المستلزمات المادية المع�رة عنها 

بمؤشرات التنمية ال�شرية في ال�ربية والتعليم وال�حة وفي توفير 

مختلف الخدمات البلدية... ال�.

 فــي معطيات جــديــدة • 
ً
بــعــد عـــام ٢٠٠٣،أســتــ�ــشــر الــعــراق خــيــرا

قائمة على الديمقراطية والتعددية السياسية والالمركزية 

فــي إدارة الحكم والــحــريــة فــي التعبير مــع دور متنام لمنظمات 

الــمــجــتــمــع الـــمـــد�ـــي...وغـــيـــرهـــا و�ــمــا يــدعــم مـــن دور اإل�ــســانــفــي 
مرحلة جديدة قائمة على إسناد دستوري وقوانين تضمن دور 

المواطن بفاعلية ون�� وو�ــي في تكامل الفعل االقتصادي 

مع المنظومة االجتماعية لتحقيق رفاهية اإل�سان في مجتمع 

ــتـــدامـــة الـــتـــنـــمـــيـــة.....ولـــكـــن  ديـــمـــقـــراطـــي مـــتـــطـــور قـــائـــم عـــلـــى اسـ

ـكـانــت الــعــمــلــيــات اإلرهـــابـــيـــة عــائــق أمــــام تــحــقــيــق هــــذا الــهــدف 

ومحاولةإيقاف ��لة التنمية و العودة إلى الما��ي.

0 اإلرهاب والصفحات الساندة له إليقاف النهوض  2
التنموي والعودة إلى سماتالمرحلة السابقة

إذا كانت المرحلة السابقة قد شهدت ثالوث؛ الحرب – الحصار 

– االحتالل األجن�ي في استن�اف مــوارد البلد في ظل نظام سيا��ي 

شــمــولــي، فـــان الــمــرحــلــة الــراهــنــة الــقــائــمــة عــلــى نــظــام ديــمــقــراطــي – 

دســتــوري اصــطــدمــت فــي جــهــودهــا التنموية بــثــالــوث جــديــد يتمثل 

فيالتناحر السيا��ي-الفساد اإلداري والمالي-اإلرهاب. ومع التباين 

الوا�� بينهما في مديات التأثير على آليات وتوجهات عمل االقتصاد 

الوط�ي، فان معطيات ثالوث المرحلة الراهنة تتبلور خطورتھ في 

صفحات اإلرهــــاب المتنوعة للتأثير فــي المنظومة االجتماعية في 

اس�هدافھ لــإل�ــســان بحد ذاتـــھ، إليــقــافــأو التأثير فــي عملية التوجھ 

الراهنة للدولة في بناء منظومة اجتماعية واعية وقادرة على تلبية 

وتفعيل متطلبات الــنــهــوض التنموي. هــذا االســ�ــهــداف يتبلور من 
خــالل المحاوالت المتكررة والمتالحقة في عرقلة مسيرة التحول 

الديمقراطي، أل�ها تشكل العالمة البارزة في مرحلة تحول العراق 

من نظام شمولي – دكتاتوري إلى نظام ديمقراطي – تعددي.

2-1 تــجــاذبــات وتــنــاحــر ســيــا�ســي يــوفــر رئـــة التنفس لـــإلرهـــاب؛ أن 

والدة هذا النظام الديمقراطي ال�ديد، على خلفية أرث الما��ي 

من تراكم في ال�هميش واإلقصاء، من الطبي�ي أنيتولد فيھ تباين 

في اآلراء واالج�هادات في إدارة الدولة، و�ي بالتأكيد خاضعة للتغيير 

والــتــكــيــيــف والـــمـــرونـــة بــاتــجــاه إنـــضـــاج الــعــمــل الــســيــا��ــي وتــرســيــخ 

أسس البناء الديمقراطي للدولة، و�التالي فان ما موجود من تناحر 

سيا��ي هو إفــراز طبي�ي لهذه المرحلة، ولكن تكمن خطورتھ إذا 

مــا استطاع اإلرهــابــأن يجعل منھ صفحة مــن صفحات النيل من 

تــجــر�ــة الـــعـــراق الــ�ــديــدفــي الــســ�ــي لــلــتــحــول مــن الـــدولـــة الــحــارســة-

الــر�ــعــيــة إلـــى دولــــة الــتــنــمــيــة والـــخـــدمـــات. وهــــذا مـــا يــجــب أن يلتفت 

إلــيــهــأ�ــحــاب الـــقـــرار الــســيــا��ــي فـــي الـــبـــالد فـــي الــســ�ــي لــبــنــاء سياسة 

ــــداث  ــيـــ�ـــي فــــي أحــ ــ�ـــراتـ ــنـــظـــور اسـ ــــق مـ ــلـــى وفــ اقـــتـــصـــاديـــة وا�ــــحــــة عـ

الــتــحــول االقـــتـــصـــادي الــمــطــلــوب نــحــو اقــتــصــاد الـــســـوق وامـــتـــالك 

ثقة المستثمر)٥(، وهذا ما أشار إليھ تقرير التنمية ال�شرية لعام 

٢٠1٢، و�ي ناتجة عن)٦(:

 وآليات تنفيذ.• 
ً
فشل التنمية االقتصادية: من��ا

��ز النخب السياسية عن طرح البدائل والحلول للمشكالت • 

ال�ي يتخبط فيها المجتمع.

2-2 فساد إداري ومالي صفحة في تدمير الموارد المادية 
للدولة وإحباط لعزيمة النهوض

إن الــفــســاد اإلداري والــمــالــي فــي جــوهــره تعبير عــن عــدم االســتــقــرار 

الــســيــا��ــي فـــي الــبــلــد، وحــيــث مـــا يــكــون هــنــاك تــضــاد فـــي الــتــوجــهــات 

للتيارات السياسية الحاكمة وتــصــارع فيما بينها بقدر ما ينعكس 

ــا يــمــهــد الــطــريــق  ــمـ ــيــــادة الـــتـــضـــارب بـــيـــن الـــمـــصـــالـــ� و�ـ ــــك عـــلـــى ســ ذلـ

 
ً
 ومـــالـــيـــا

ً
ــــام لـــلـــتـــالعـــب والــــتــــحــــايــــل إداريــــــــــــا ــعـ ــ ــالــــمــــال الـ لـــلـــمـــ�ـــربـــصـــيـــن بــ

لمصالحهم ال�خصية. وفي ظل ظروف عدم االستقرار هذه يصبح 

الموقع اإلداري وسيلة في الس�ي غير المشروع لكسب المال من 

جهة أو في تمرير وتعقد اإلجراءات اإلدارية لمنافع خاصة من جهة 

أخرى، بمع�� استغالل المنصب العام للمنفعة الخاصة)٧(، وهذا 
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ما يصب في خدمة وتغذية منابع اإلرهــاب. وقد جاء ترتيب العراق 

ــــة فـــي قــائــمــة منظمة  ، مـــن بــيــن )1٨٣( دولـ
ً
ــا ــيــ بــالــمــرتــبــة )1٦٩( دولــ

الشفافية الــدولــيــة فــي تقريرها عــن مــؤشــر الــفــســاد فــي دول العالم 

 على جهود التنمية في مسارا�ها 
ً
لسنة ٢٠1٢.وهــو ما ينعكس سلبا

الــمــتــنــوعــة لــيــس بجانبها الــمــادي فحسب وإنــمــاأيــضــا، وهـــو األكــ�ــر 
خطورة، في تدمير إ�سانيةاإل�سان وترسيخ حب الــذات والتجاوز 

عــلــى الــمــال الـــعـــام. هـــذا الــتــجــاوز يــنــصــب خــــارج الــمــصــ�ــحــة الــعــامــة 

للمجتمع، وهــو �ساهم، بقصد او دون قصد، فــي إجــهــاض ال�هد 

التنموي للمجتمع بصيغ وأساليب في تسريب جــزء كبير من رأس 

المال خــارج دائــرة البناء التنموي و�التالي عرقلة انجاز المشار�ع 
بـــمـــديـــات زمـــنـــيـــة مـــتـــبـــاعـــدة او بـــمـــواصـــفـــات فــنــيــة دون الــمــســتــوى 

المطلوب.وحسب دراسة أعدها البنك الدولي إن مشكلة الفساد 

اإلداري تزيد من تكلفة الخدمات المقدمة من قبل الدولة بنسبة 

)1٠٪( وتــكــلــفــة الــتــكــويــن الــرأســمــالــي )الــمــبــا�ــي والـــمـــعـــدات( بنسبة 

)٢٠٪-٥٠٪( من التكلفة األصلية)٨(.
2-3 اخفاقات في النهوض التنموي؛بالرغم مما جاء من تطلعات 

فـــي �ـــهـــوض تــنــمــوي فـــي االســـتـــفـــادة مـــن الــتــجــر�ــة الــســابــقــة وضـــــرورة 

االنــطــالق فــي تــوجــهــات جــديــدة قائمة على نــظــام الــســوق والملكية 

ــتــــاج ونـــظـــام ديـــمـــقـــراطـــي فـــي تــفــعــيــل قــــدرات  الـــخـــاصـــة لــعــنــاصــر اإلنــ

اإل�سانوإمكانياتھ، إال ان تجر�ة السنوات العشر منذ عام ٢٠٠٣، 

ــتـــوقـــعـــات. وقــــد يـــأتـــي فـــي مــقــدمــة  ـكــانـــت دون مــســتــوى الـــطـــمـــوح والـ

أســبــاب هـــذا التلكؤ هــو هـــذا اإلرث الـــذي يمتلكھ العراقمنقوانين 
وتشر�عات تتوافق مع الملكية العامة لوسائل اإلنتاجمن منظور 

فلسفة الدولة في قيادة المجتمع، وما يرتبط بھ من عمل إداري-

بيروقراطي ا�عكس على سيادة النمطية وال�رهل اإلداري للدولة 

وارتـــفـــاع تــكــالــيــفــھ وعــــدم قـــدرتـــھ عــلــى مــواكــبــة الـــتـــطـــورات الــالحــقــة 

والعصرنة في مختلف مفاصل الحياة. وقد ا�عكس ذلك على آليات 

التعامل معاالستثمار الخاص الوط�ي واألجن�ي، بالرغم من سياسة 

الت��يع وإطــارهــا التشر��ي في قانون االستثمار رقــم )1٣( لسنة 

٢٠٠٨ والتعديالت الالحقة لھ. وقد يق��ي في بعض أحيان كثيرة 
على روح المبادأة واالبتكار لدى المستثمر، نتيجة للروتين اإلداري 

والتعقيد في العمل اإلداري وضياع الزمن والفرص التنموية، كل 

ذلك يؤدي إلى عدم توجيھ التنمية االقتصادية في مسارها السليم. 

ودون الدخول في التفاصيل �شير إلــى المبالغ الكبيرة ال�ي أنفقت 

منذ عــام ٢٠٠٣ ضمن الــمــوازنــات السنوية للدولة وال�ي بلغت ما 

يقارب الـ )٤٥٠( مليار دوالر، بما في ذلك موازنة ٢٠1٢،، دون ان 

ينعكس ذلك على مشار�ع تنموية إس�راتيجية ذات تأثير مباشر على 

هيكلية االقتصاد العرا�ي بقطاعاتھ الرئيسية)٩(.

 أن الروتين والفساد اإلداري والمالي هــو المنافس الــقــوي للقرار 

اإلداري الـــوا�ـــي، و�ــعــمــل بالنتيجة إلـــى إضــاعــة فــرصــة حقيقية في 

اســتــخــدام الـــمـــوارد الطبيعية والــ�ــشــريــةو�ــالــتــالــي فــهــو صــفــحــة من 

صــفــحــات وضـــع الــعــصــا فــي ��لة التنمية، لتلتقي هـــذه المظاهر 

السلبية في هدفها النهائي، مع من يمارس اإلرهاب المباشر في القتل 

بالسيارات المف�خة أو العبوات الناسفة أو في ال��وم المباشر 

على مؤسسات الدولة وفي الت��ير وفي أثارة الف�ن واالضطرابات.

3 – تأثير اإلرهاب على المكونات األساسية للتنمية
ــــي تـــأثـــيـــرهـــا عـــلـــى زوايـــــــــا الــمــجــتــمــع  ــــة فـ ــيـ ــ ــابـ ــ ــلـــيـــات اإلرهـ ــتـــــدت الـــعـــمـ ــ امـ

المختلفة، ونحاول في هذه الورقة ال�ركي� على مديات هذا التأثير 

على المكونات األساسية للتنمية وال�ي تتمثل في؛

 أداة التنمية  اس�هداف اإل�سان• 

 وعاء التنمية  اس�هداف البيئة-الموقع• 

 مـــحـــرك الــتــنــمــيــة  اســـ�ـــهـــداف وتــعــطــيــل حـــركـــة رأس • 

المال

هـــذه الــمــكــونــات األســاســيــة تشكل الــدعــامــة الرئيسية فــي النهوض 

التنموي للبالد، و�التالي فان التأثير في أي من هذه المكونات او في 

 على نتائج الفعل التنموي، أو على األقل 
ً
جميعها سينعكس سلبا

في إجهاض إي محاولة في هذا االتجاه وما ي�رتب عليها من إضاعة 

الفرص التنموية و�التالي هدر في الوقت المتاح والموارد في متاهات 

ال يج�ي منها المجتمع ســـوى اإلحــبــاطــأو/و مــحــاولــة تــرســيــخ أوهـــام 

عـــدم الــقــدرة عــلــى إحــــداث التغير الــمــطــلــوب فــي مــســاراتــھ الــ�ــديــدة 

وزرع بـــذور الــعــودة او التغ�ي بأمجاد النظام الــســابــق،و�ــمــا يحقق 

هدف التأثير المباشر في مكونات التنمية من خالل؛

 أهدار في الموارد المادية وال�هود؛• 

 أهدار في الفرص التنموية المتاحة وإضاعة الوقت...لتتسع • 

فجوة التخلف.

3-1 التأثير في أداة التنمية من خالل استهداف اإلنسان العرا�ي 

بما يمثله من فكر وعمل بابعاده الرئيسية اآلتية؛

البعد الكمي في ضرب اك�ر عدد ممكن من السكانوأينما يكون • 

في تفجيرات إرهابية مباشرة في المن�ل والشارع وفي العمل وفي 

األسواق...وما ي�رتب عليها من قتل وجرح فإ�ها �هدف أيضاإلى 

التأثير على سيكولوجية الفرد في النيل من نفسية المواطن 

وإ�سانيتھ، ومــن خــالل أيــضــا الخطف وال�هديد والت��ير في 

مــحــاولــة لــتــجــريــده مــن إرادة الــتــغــيــر ألحــــداث التنمية وأنــــزواه 

 عن 
ً
بــمــوقــف سل�ي مــن الــنــظــام الــســيــا��ــي عــلــى األقــــل، بــعــيــدا

المبادرة والفعل االيجابي في خدمة المجتمع.

البعد النو�ي في اس�هداف شرائح معينة من المجتمع تمثل • 

الحلقات المتقدمة في ُسلم العملية التنموية من الكفاءات 
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وصــفــوة المجتمع مــن أطــبــاء ومــهــنــدســيــن وأســـاتـــذة جامعات 

ومالكي الخ�رة والــقــدرات التنظيمية وشيوخ عشائر ووجهاء 

المجتمع بــاالســ�ــهــداف الــمــبــاشــر او/و فــي الــخــطــف والت��ير. 

و�ما ينعكس ذلك أيضا على تفر�غ المجتمع من منابع العلم 

والــمــعــرفــة بــمــا فــي ذلـــك تــالمــيــذ الـــمـــدارس وشــبــاب الــ�ــامــعــات 

ــــي نــفــســيــ�ــهــم نــحــو  ــــخـــــوف والــــغــــمــــوض فـ وأســــاتــــذ�ــــهــــا، وزرع الـ

المستقبل واإل�هام بالغي�يات والالمباالة وحب الذات.

البعد االجتما�ي والــذي تجلى في اس�هداف اإلرهــاب للتكوين • 

االجتما�ي في زرع الفتنة وتأجيج الصراع الطائفي والعر�ي، 

وهــــو مـــا حــــدث خــــالل األعــــــوام ٢٠٠٥-٢٠٠٧ فـــي قــتــل ونــــزوح 

قسريآلالف من العراقيين من مناطق سكنهم ال لذنب اق�رفوه 

سوى انتماءهم لهذه الطائفة او تلك ح�� ا�عكس ذلك على 

إعــــادة فــي الــتــكــويــن الــديــمــوغــرافــي لــلــســكــان فــي مــنــاطــق الــعــراق 

المختلفة، و�ـــالـــذات فــي مــديــنــة بــــغــــداد)1٠(. ويــحــاول اإلرهـــاب 

عــكــس عــمــلــيــاتــھ فـــي مــنــاطــق مــعــيــنــة تــســود فــيــهــا طــائــفــة معينة 

لتأجيج حالة من الصراع غير المباشر بين مكونات المجتمع 

 على 
ً
هــدفــهــا زرع عــــدم الــثــقــة بـــاآلخـــر و�ـــمـــا أ�ــعــكــس تــدريــجــيــا

تناحر سيا��ي ضاعت من خاللھ الكثير من الفرص التنموية 

، في 
ً
لمشار�ع إس�راتيجية غاية في األهمية، كما هو الحال مثال

قانون الب�� التحتية وقانون النفط والغاز و مشار�ع اإلسكان 

اإلس�راتيجية ومشار�ع توليد الطاقة الكهر�ائية وغيرها من 

مشار�ع استثمارية إس�راتيجية يمكن ان �شار إليها بعد عام 

.٢٠٠٣

وإزاء هذا اال�غماس في متاهات العمل السيا��ي وتناقضاتھ، • 

اتـــجـــھ الـــمـــواطـــن فـــي كــثــيــر مـــن مـــفـــردات تــعــامــلــھ مـــع الــحــيــاة في 

 
ً
االنــضــواء تحت لــواء العشيرة او الطائفة و�ما ينعكس سلبا

عــلــى عــالقــة الــفــرد بــســيــاقــات الــعــمــل مــع الـــدولـــة، حــيــث بــدءنــا 

�سمع هنا وهــنــاك ظــهــور المليشيات والــ�ــمــاعــات المس�حة 

ب��� قائمة على الدفاع عن مصال� هذه الفئة أو تلك من 

المجتمع. وفي هذا وذاك تفتيت ل�هود المجتمع في متاهات 

تــفــقــد االقـــتـــصـــاد الـــوطـــ�ـــي الــكــثــيــر مــــن الــــفــــرص الــتــنــمــويــة فــي 

استخدام موارده ال�شرية بكفاءة أفضل.

3-2 التأثير فــي مــحــرك التنمية فــي صـــوره المعروفة باالستثمار 

مــن خـــالل تــقــيــد حــركــة رؤوســــاألمــــوال بــاتــجــاه الــمــشــار�ــع التنموية 

المختلفة، في صفحاتھ الرئيسية من الملكية العامة او الخاصة 

بما في ذلك المختلطة من جانب، ومن جانب أخر محاولة تدمير ما 

متوفر في المجتمع من رصيد عمرا�ي من أبنية ومنشآت ومؤسسات 

ومرافق خدمية في ش�� مفاصل حياة المجتمع.
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اإلرهاب بعملياتھ المتشعبة �س�ى في التأثير على فاعلية ودينامية 

الفعل التنموي من خالل اس�هداف البنية األساسية لھ وتعطيل 
ســـريـــان هــــذا الــفــعــل فـــي جــســد االقـــتـــصـــاد الـــوطـــ�ـــي، فــعــلــى مــســتــوى 

، فـــان الـــدولـــة تنشغل فــي أتــــون الـــصـــراع مع 
ً
االســتــثــمــار الــعــام مــثــال

هذا اإلرهاب في امتصاص �سب متصاعدة من موازنة الدولة نحو 

إرســــاء أســـس األمــــن ومــجــا�ــهــة الـــظـــروف غــيــر الــمــســتــقــرة فــي نفقات 

األمن والدفاع ال�ي ارتفعت من ما يقارب الـ )٤٪( من موازنة الدولة 

عــام ٢٠٠٣ إلــى )1٧٫٣٪( عــام ٢٠٠٧، ولــم تنخفض عن )1٤٪( في 

السنوات الالحقة. وهذا �عكس موارد مالية مهمة �ي خارج دائرة 

األداء التنموي لالقتصاد الوط�ي، وال�ي كان من الممكن استثمارها 

فــي مــجــاالت تنموية ذات تأثير مباشر على تأسيس قــاعــدة متينةفي 

 
ً
إرساء دعائم التنمية في البالدكما في خدمات الب�� االرتكازية مثال

بشقيها االجتما�ي والف�ي.
هذا اال�شغال للدولة في أتــون مجا�هة اإلرهــاب يقابلھ أيضا فتور 

او تــلــكــؤ فــي �ــشــاط االســتــثــمــار الــخــاص بــســ�ــب الــعــمــلــيــات اإلرهــابــيــة 

المتنوعة الــ�ــي تــحــاول زرع عــدم الثقة عند المستثمر فــي ضمان 

نــجــاح اســتــثــمــاره، وخــاصــة األجــنــ�ــي مــنــھ، بــالــرغــم مــن تــوفــر السند 

القانو�ي )قانون 1٣ لسنة ٢٠٠٨ والتعديالت الالحقة لھ( وفي ظل 

نظام اقتصادي قائم على آليات عمل السوق والملكية الخاصة 

لــوســائــل اإلنـــتـــاج مــع تــخــلــي الـــدولـــة عــن أر�ــهــا الــمــ�ــهــالــك فــي الملكية 

العامة )دستور ٢٠٠٥، المادة ٢٣(. و�است�ناء القطاع النفطي، 

فــان ولــوج االستثمار األجن�ي ما زال دون المستوى المتوقع لھ في 

مشار�ع إس�راتيجية تنموية، ما عــدا بعض المشار�ع في اإلسكان 

والب�� التحتية، ومع ذلك فان األعماألغلب منها يتم أحالة تنفيذه 

 ما تتلكأ في انجازهإضافةإلى ما يرافق ذلك 
ً
إلى شركات وطنية غالبا

من إجراءات إدارية روتينية تعيق حركة رؤوساألموال، عالوة على 

عدم االستقرار األم�ي ور�ما السيا��ي أيضا، كل ذلك ي�رك ضاللھ 

عــلــى حــركــة االســتــثــمــار فــي الــبــالد والــ�ــي تــبــدو عــاجــزة لــحــد اآلن على 

جذب المستثمر الوط�ي قبل األجن�ي.

لم يقتصر تأثير العمليات اإلرهابية على حركة رؤوساألموالوإنماأيضا 

فــي تدمير او اســ�ــهــداف مباشرلمشار�ع قائمة او قيد اإل�ــشــاء ذات 

المساس المباشر في تكوين رأس المال الثابت لالقتصاد الوط�ي، 

فــي مجموعة مــن التفجيرات لكثير مــن األبــنــيــة لمؤسسات الــدولــة 

ومشار�عها في الب�� التحتية، وخاصة محطات توليد و خطوط نقل 

الكهر�اء وكذلك اس�هداف أنابيب نقل النفط الخام او مشتقاتھ 

و�ما ي�رتب عليھ من هــدف إرهابي مــزدوج في التأثير على الــواردات 

النفطية للدولة من جهةوزيادة تكاليف أعادة التشغيل والصيانة 

من جهة أخرى، في عبء تراكمي على موازنة الدولة وتأخر وضياع 

في الفرص التنموية.

٣-٣ اس�هداف المدن، وخاصة مراكز المحافظات، �هدف إلحاق 

اك�ر ضرر في النشاط التنموي لالقتصاد الوط�ي؛ إذ تشكل المراكز 

الــحــضــريــة، فــي عــصــرنــا الـــراهـــن، عــنــفــوان وحــيــويــة الــبــؤر التنموية 

لعناصر اإلنتاج المختلفة في استقطاب لشرايين األداء الوظيفي 

لــلــنــشــاط اإل�ــســا�ــي، فــهــنــاك الــتــجــمــعــات الــســكــانــيــة، حــيــث تتجمع 

ــــاذب لمختلف   و�ـــشـــاط اســ�ــهــالكــي جـ
ً
 ونـــوعـــا

ً
األيـــــدي الــعــامــلــة كـــمـــا

الفعاليات وحيث حركة رأس المال فيأوجهها المختلفةمع �شاط 

لمؤسسات الدولة والمجتمع في زوايــا الحياة المختلفة، كل ذلك 

مدعاة الن تس�ى ال�ماعات اإلرهابية الن تتواجد في خبايا المدن 

و�ين سكا�ها مــن جهة وان تنفذ إعمالهااإلجرامية فــي هــذه المدن 

مــن جــهــة أخــــرى، لــيــس فــقــط لتحقيق اكــ�ــر الــخــســائــر الــمــمــكــنــة في 

االقتصاد الوط�ي، وإنماأيضا، وهــو ال يقل أهمية، كسب صدى 

 في عدم استقرار سيا��ي في البالد، مع محاولة 
ً
 ودوليا

ً
أعالمي محليا

عرقلة عمل القوات األمنية على مالحق�ها أيضا.

 هناك العديد من المدن العراقية تعا�ي من ظروف أمنية قاهرة 

تتمثل وبشكل رئي��ي في قطع الطرق وانتشار السيطرات األمنية 

ومـــواكـــب الــمــســئــولــيــن ومـــا تس�بھ مــن ازدحـــــام فــي الـــشـــوارع بحيث 
تنعكس على صعو�ة تنقل السكان والبضائع، بل وح�� على وصول 

الموظفين والعاملين متأخرين إلىأماكن عملهم، ومــا ي�رتب على 

ذلــك مــن فــقــدان لساعات العمل و�التالي اال�ــعــكــاس السل�ي على 

. وال تقتصر هذه الظاهرة على الحركة الداخلية 
ً
 ونوعا

ً
إنتاجهم كما

في المدينة وإنماأيضا ترتبط بصعو�ة الحركة واالزدحام المروري 

على مداخل هذه المدن وضياع الوقت ومضاعفة ال�هود و�التالي 

ــاع الـــكـــلـــف الــمــ�ــرتــبــة عــــن كــــل هـــــذه الـــتـــأخـــيـــرات. هـــــذه الــكــلــف  ــفــ ارتــ

تــتــضــاعــف فـــي مـــردودا�ـــهـــا الــمــاديــة واالعــتــبــاريــة عــنــدمــا تــشــهــد هــذه 

الــمــديــنــة او تــلــك، حــظــر الــتــجــوال فــي ســاعــات معينة، قــد تــكــون في 

معظمها خــارج أوقــات الــدوام الرسمي، إال أ�ها تعكس ظــروف غير 

مستقرة وغير م��عة لحركة رؤوساألموال.وعلى العموم، هناك 

تردد في توجهاالستثمارات إلى دولة تشهد حظر للتجوال سواء كان 

جزئيا او كليا.

على 
ً
أنتذبذب حــاالت االستقرار واألمــن و حظر التجوال يؤثر سلبا

 ل�راجع 
ً
االستثمارات الداخلية، و هو أحد األسباب الرئيسية أيضا

االقــتــصــاد الــعــرا�ــي، السيما وأن نقل البضائع بشكل عــام وتنقل 

 فـــي ظـــل انـــتـــشـــار الـــســـيـــطـــرات داخـــــل الــمــدن 
ً
األفـــــــراد لـــم �ــعــد ســـهـــال

وخـــارجـــهـــا، وعــــدم تــأمــيــن الـــطـــرق الــ�ــريــة، فـــي كــثــيــر مـــن األحـــيـــان، مع 

اإلقـــــــرار بــالــ�ــهــود األمـــنـــيـــة الـــمـــبـــذولـــة �ـــهـــذا الــــصــــدد، إال أن قــــذارة 

وإجــرامــيــة العمل اإلجــرامــي عند حــدوثــھ، يكون لــھ صــداه المؤثر، 

خاصة عندما يكون لھ إسناد او آذان صاغية في الخارج، والمؤلم 

في الداخل أيضا، مع األسف.
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4.مكافحة اإلرهاب؛ الجهود الوطنية والتعاون الدولي
ان مدى جدية مكافحة اإلرهابأنما تتوقف على مدى التعاون بين 

السلطة والمواطن ع�ر قنوات متعددة قائمة على االح�رام والثقة 

المتبادلة عندما يقوم كل منهم بدوره المطلوب تجاه األخر.

السلطة تباشر في ت�خير إمكانات البلد االقتصادية في �هوض • 

تنموي على وفق منظور اقتصادي وا�� في االستثمار وسن 

او تعديل القوانين والتشر�عات ال�ي تضمن �شاط القطاع 

الــــخــــاص، بــعــد أن تــ�ــرهــن بـــالـــقـــول والـــفـــعـــل عــلــى الـــريـــاديـــة في 

توفير البيئة المالئمة لالستثمار، في أصالح إداري يتوافق مع 

نــظــام الــســوق والملكية الخاصة لوسائل اإلنــتــاج. مــع اتخاذ 

اإلجــــــــراءات والـــخـــطـــوات الــكــفــيــلــة بــضــمــان إ�ــســانــيــةاإل�ــســان 

وتــوفــيــر مستلزمات الــحــيــاة الــضــروريــة لــھ فــي ال�ربية والتعليم 

وال�حة و�هيأتالخدمات البلدية لحياة عصرية قائمة على 

الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة وتــمــكــيــن الــــمــــرأة والــــــــدور ألـــمـــتـــنـــام لــمــنــظــمــات 

ــتـــمـــاد الـــالمـــركـــزيـــة فـــي الــحــكــم وإدارة  الــمــجــتــمــع الـــمـــد�ـــي، واعـ

الـــدولـــة، بــكــل مــا يتطلب ذلـــك مــن جــهــد اســتــ�ــنــائــي فــي تشر�ع 

القوانين الداعمة لذلك.

بــالــمــقــابــل يـــجـــب أنـــيـــقـــوم الـــمـــواطـــن بـــــــدوره الــــوا�ــــي الـــمـــدرك • 

لــــخــــطــــورة الـــعـــمـــلـــيـــات اإلرهـــــابـــــيـــــة عــــلــــى وجــــــــــوده وعــــلــــى بـــــالده 

ــــرورة الــتــ�ــحــيــة واالنـــدفـــاع  ومــســتــقــبــلــهــا، عــلــيــھ أن يـــــدرك ضــ

ــلـــده، ح��  فـــي الــعــمــل واإلبـــــــداع لــتــقــديــم األفـــضـــل فـــي خـــدمـــة بـ

�عوض الخسائر االقتصادية وإعادة البناء والتطوير، بنفس 

 في 
ً
الــحــمــاس فـــي الــتــعــبــيــر عـــن الــمــشــاعــر يــكــون الــحــمــاس أيـــضـــا

األعــمــال واألفــعــال.يــجــب تحويل الــعــواطــف واآلالم النفسية 

والــتــعــبــيــر عـــن اإلدانـــــة الــشــديــدة لـــإلرهـــاب إلـــى أفـــعـــال وأعــمــال 

جــــادة صــادقــة ومــخــلــصــة لــلــوطــن حــ�ــ� يــمــكــن الــتــصــدي بحق 

لإلرهاب بعزيمة قوية، و�ت�حية، و�جهاد ح�� ننتصر عليھ، 

ونزيل آثاره المختلفة ومنها االقتصادية السابق بيا�ها، وهذه 

ليست مسئولية الحكومة فقط، بل مسئولية كل مواطن في 

تعاونھ ودعمھ للقوات النظامية.

ــــاب ذات أبـــعـــاد دولـــيـــة أيـــضـــا، ال بد  ولـــكـــون دوافـــــع و تــأثــيــرات اإلرهــ

أذن مــن توثيق عــرى التعاون الــدولــي مــع المنظمات الدولية ذات 

العالقة، وكذلك في مد جسور التواصل مع دول العالم، و�الذات 

اإلقليمية منها، في البحث عن المش�ركات في مجا�هة هذه العمليات 

والقضاء عليها.

االستنتاج
ــابـــيـــة في . 1 تـــداخـــل تـــأثـــيـــرات اإلرهـــــــاب؛ أن تـــــأثــيــر الــعــمــلــيــات اإلرهـ

إبعادها االقتصادية تمثل ضمن المنظور الشمولي في تحليل 

هذه التأثيرات، إذ أن الفعل االقتصادي هو حصيلة تضافر 

مــجــمــوعــة مــتــفــاعــلــة مـــن روافـــــد الــعــمــلــيــة الــتــنــمــويــة بــإبــعــادهــا 

المادية وال�شرية، وان التأثير على أي مفردة من هذه الروافد 

ســوف ينعكس فــي تــأثــيــرات متالحقة فيما بينها الــواحــدة على 

األخــــــــرى، بــحــيــث تــعــطــي نـــتـــائـــج ســلــبــيــة عـــلـــى األداء الــوظــيــفــي 

للعملية التنموية.

تـــرابـــط هــــذه الـــتـــأثـــيـــرات مـــع أرث الــمــا��ــي؛فــيــمــا ـكـــان �ــعــانــيــھ . ٢

ــــن الــــحــــروب  ــي ثــــــالث عــــقــــود مـ ــ  فـ
ً
ــا ــ ــــاســ ــ�ــــي أســ االقــــتــــصــــاد الــــوطــ

والـــحـــصـــار، ا�ــعــكــســت بمجملها عــلــى أبــطــأ مـــســـارات التنمية 

ـــ )1٠( ســــنــــوات مــنــذ  ــ الـــمـــنـــشـــودة لــمــرحــلــة زمـــنـــيـــة تــــجــــاوزت الـ

حدوث التغير الشامل في نيسان ٢٠٠٣، كان يمكن للعراق ان 

يحقق فيها قفزات نوعية في تطوير االقتصاد الوط�ي المكبل 

منذ ما يقارب على نصف قرن ونيف بإيرادات النفط الخام 

فــي تكوين الناتج المحلي اإلجمالي وفــي تمويل خطط التنمية 

وموازنات الدولة السنوية، و�ما �عكس ر�عية هذا االقتصاد 

و�امتياز فــي خمول القطاعات اإلنتاجية وخــاصــة الصناعية 

منها إضــافــةإلــى تــراجــع الــنــشــاط السيا�ي مــقــارنــة بما يمتلكھ 

الـــعـــراق مـــن إمــكــانــات واعـــــدة فـــي هـــذا الــمــجــال مـــع تــعــ�ــر األداء 

الوظيفي للنشاط الزرا�ي الــذي لم تتجاوز �سبة مساهمتھ 

في تكوين الناتج المحلي اإلجمالي )٥٪( عام ٢٠1٠ مقارنة مع 

�سبة مساهمة بلغت ) 1٨٪( عام 1٩٩٦. باإلضافة الى تردي 

وترهل خدمات الب�� االرتكازية المجتمعية منها والفنية)11(.

هــذا التذبذب فــي األداء الوظيفي لالقتصاد الوط�ي ا�عكس . ٣

فــي ضعف ســوق العمل وتــراكــم ظــاهــرة البطالة وخــاصــة بين 

خري�ي الكليات والمعاهد، ومستويات الفقر لكثير من األسر 

العراقية ال�ي تأثرت مباشرة بالعمليات اإلرهابية. ولمعال�ة 

معدالت البطالة الم��ايدة كأسلوب في التخفيف من ظاهرة 

الفقر فــي الــعــراق لــ�ــأت الــدولــة إلــىــاألســلــوب التقليدي الــذي 

اتــبــعــتــھ الـــحـــكـــومـــات الـــســـابـــقـــة مـــنـــذ عـــقـــود مــــن الــــزمــــن وذلــــك 

بالتوسع في مالكا�ها وزيادة عدد الموظفين العاملين في دوائر 

الـــدولـــة)1٢(، وخــاصــة فــي ال�يش والــشــرطــة، وهــذا مــا أدى الى 

تراكم ظاهرة البطالة المقنعة في مؤسسات الدولة إضافةإلى 

 في سوق العمل.
ً
بروزظاهرة البطالة الهيكلية تدريجيا

وهذا كلھ يقودنا إلى القوألن تغذية اإلرهابيمكن ان يتم نتيجة . ٤

سلسلة مــ�ــراكــمــة مــن اإلخــفــاقــاتــالــتــنــمــويــة أفــــرزت مــشــاكــل في 

البطالة وسوء توز�ع ال�روة والموارد الالزمة للتنمية، وشيوع 

الــفــســاد اإلداري والــمــالــي وتغلغل مظاهر الفقر والتخلف في 

زوايا كثيرة من المجتمع، السيما إذا ما وجدت هذه العمليات 

اإلرهابية دعم خار�ي لها.

وعلى أساس ما تقدم يمكن صياغة المعادلة كاألتي:
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الجهل+ البطالة والفقر+ القمع والكبت + اإلقصاء 
والتهميش = منابع خصبة لظاهرة اإلرهاب.

التوصيات
ال تتحقق التنمية إال في ظل األمــن، ولن يتحقق األمــن إال بتطبيق 

من�� تنموي قائم على الــعــدل، ولــن يتحقق ذلــك إال بــوجــود نظم 

وآليات تحقق: إ�سانيةاإل�سان واح�رام حقوقھ في العمل وحرية 

التعبير، وهذا هو المن�� السليم لتجنب اإلرهاب وتحقيق الرخاء 

ــــاب يــتــم بــالــقــضــاء عــلــى الظلم  االقــتــصــادي. ان الــقــضــاء عــلــى اإلرهـ

والفقر وتحقيق العدالة االجتماعية والمساواة بين أبناء الشعب 
واإلقــــــرار بــحــقــوق اإل�ـــســـان واالســـتـــقـــرار الـــمـــادي واألمـــــن والــشــعــور 

بـــاالســـتـــقـــالل، وبـــعـــدهـــا نــقــ��ــي عــلــى اإلرهـــــــاب فـــي جـــــــذوره. و�ــذلــك 

نو��ي؛

إعــــادة الــنــظــر فــي إســ�ــراتــيــجــيــة الــمــحــافــظــة عــلــى األمـــن للمدن، . 1

فــي الــ�ــركــيــ� عــلــى كيفية الــتــعــامــل مــع الــمــواطــن ومــنــهــا اســتــبــدال 

الــســيــطــرات األمــنــيــة الــثــابــتــة إلـــى متحركة وفـــي مــواقــع وأوقـــات 

معينة، مع ال�ركي� على ال�هد أالستخباري وتقنية المعلومات.

إعـــــــادة هــيــكــلــة الــــدولــــة وتـــرشـــيـــق جـــهـــازهـــا اإلداري، كــوســيــلــة . ٢

ناجعة لمحار�ة الفساد اإلداري والمالي واق�ران ذلك باعتماد 

الحكومة االلك�رونية على وفق مراحل زمنية محددة؛

تــفــعــيــل إســـ�ـــراتـــيـــجـــيـــة مـــعـــالـــ�ـــة الـــبـــطـــالـــة والــــفــــقــــر فــــي تــفــعــيــل . ٣

آلــيــات عمل االقــتــصــاد الــوطــ�ــي، وخــاصــة القطاعين الــزرا�ــي 

والـــســـيـــا�ـــي، وإزالـــــــة ـكــافـــة الـــقـــيـــود اإلداريــــــــة الـــ�ـــي تــعــيــق عمل 

االستثمار الخاص، ومبادرة الدولة في مشار�ع الب�� االرتكازية 

ومنها مشار�ع اإلسكان متكاملة الخدمات؛

األولوية في برامج التنمية إلى التنمية ال�شرية في كافة مفاصل . ٤

الدولة والمجتمع؛

بما ان مشكلة اإلرهـــاب مشكلة عالمية لــذا من الــضــرورة ان . ٥

يــكــون هــنــاك تــعــاون دولــــي، وخــاصــة مــن األمــــم الــمــتــحــدة، لما 

تملكھ من خ�راء يمكن االستعانة �هم في عملية سن القوانين 

وتبادل الخ�رات مع دول لها سبق في عملية مكافحة اإلرهاب.

في الختام،ونحن في هذه الظروف العصيبة، بحاجة الى وقفة جادة 

وصـــادقـــةمـــن قــبــل كـــل األطـــــراف الــســيــاســيــة، الــمــشــ�ــركــة بالعملية 

الــســيــاســيــة، و�ـــمـــا �ــســهــم فـــي تــجــنــيــبــالــعــراق مـــن عــمــلــيــات إرهــابــيــة 

مــتــنــوعــة الــخــاســر فيها هــو شــعــب الــعــراقــالــذي بـــدأ �ــ�ــي �ــ�ــم هــذه 

الــمــخــاطــر، وهـــا هــو يــدعــم قــواتــھ المس�حة فــي مــحــار�ــة اإلرهــــاب في 

صفحاتھ المختلفة، و�ما يضمن العزة والكرامة للمواطن العرا�ي. 

وهذا يتطلب التعاون في تقديم كل ما تحتاجھ القوات األمنية من 

معلومات عن أماكن تجمع وتــواجــد هــذه المجاميع اإلرهابيةال�ي 

تس�ى إلى ضرب الوحدة الوطنية وتعطيل مسارات التنمية فيھ.

انتهى بعونه تعالى
18 شباط/2014
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العمليات اإلرهابية في بغداد للسنوات 2013-2005
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النسب المئوية لنفقات األمن والدفاع بالمقارنة مع بعض 
النفقات ذات العالقة بالتنمية البشرية

سنة 

الموازنة

نفقات 

األمن و 

الدفاع

نفقات 

ال�ربية 

والتعليم

نفقات 

البيئة 

وال�حة

الماء والمجاري 

والصرف 

الص�ي

٢٠٠٣٤،٣٢،٩1٫٢٠٫٨

٢٠٠٥٩،٠٢،٨٢٫11٫٦

٢٠٠٧1٧،٣٨،٧٤٫٦٣٫1

٢٠1٠1،٥1،1٢٫٢1٫1

٢٠111٤،٦٤،٧٤٫٧٢٫٧

٢٠1٢1٤،٨٧،٨٥٫٦٣٫٣

٢٠1٣1٤،٠٦٫٨٥٫٢٣٫1

٢٠1٤1٤،٥٨،٢٤،1٢،٤

 الهوامش

1  - وهو �عادل ثالثة أضعاف اإليرادات النفطية في العراق لتلك السنة. 
٢ - الكنا�ي، د. كامل، " أرجوحة التنمية في العراق بين أرث املا��ي 

وتطلعات املستقبل/تحليل اس�راتي�ي"، دار العلوم االقتصادية واإلدارية 
/بغداد، ٢٠1٣ ، ص٣٠٧-٣1٥

٣ - تم ترتيب دول العالم بموجب دليل التنمية ال�شرية الصادرة من 
برنامج األمم املتحدة اإلنمائي الى أربعة فئات؛ تنمية بشرية مرتفعة 

 )٠٫٨٨٩(، و مرتفعة )٠٫٧٤1(، و متوسطة )٠٫٦٣٠( وتنمية بشرية 
ً
جدا

منخفضة )٠٫٤٥٦(. انظر املصدر أعاله. 
٤  - ال��نة الوطنية للسياسات السكانية،"تحليل الوضع السكا�ي في 
العراق ٢٠1٢"، UNFPA، بدعم من صندوق األمم املتحدة للسكان، 

بغداد، حزيران، ٢٠1٢، ص1٥٠. 
٥ - دستور ٢٠٠٥ والذي اكد على هذه السياسة في املادتين )٢٣( و)٢٥( 

منھ 
٦ - بيت الحكمة، "مشروع التقرير الوطنيللتنمية ال�شرية "، ٢٠1٢، 
املوقع االلك�رو�ي؛ ال�هاز املركزي لإلحصاء/وزارة التخطيط/العراق 

http://cosit.gov.iq
٧ - عبد هللا، د.فراس عبد املنعم،"حكم جرائم الفساد الكبير في الفقھ 

ال�نائي اإلسالمي )دراسة تحليلية تأصيلية("، ندوة علمية/قسم القانون 
ال�نائي-كلية القانون/جامعة بغداد، منشورات سميرأميس، ٢٠11، 

ص1٠. 
٨ - الذه�ي، د.جاسم محمد، "الفساد اإلداري في العراق تكلفتھ 

االقتصادية واالجتماعية"، مجلة بغداد، جامعة بغداد/ كلية اإلدارة 
واالقتصاد/ ٢٠٠٥، ص ٢٣٠. 

٩ - الكنا�ي، د. كامل، " مصدر سابق،  ص٢٤٠. 
1٠  - لالطالع على التفاصيل انظر، ال��نة الوطنية للسياسات 

السكانية،"مصدر سابق"، ص٩٥-1٠٨. 
11 - للتفاصيل انظر؛ الكنا�ي، د. كامل، مصدر سابق، ص1٩٩-٢٢٥. 

1٢ - منذعام ٢٠٠٣،تضاعفعددموظفيالحكومةأك�رمنثالثمرات
،حيثارتفعمن1٫٠٤٧٫٠٠عام ٢٠٠٤ الى٢٫٣٨٩٫٩٠1 عام ٢٠٠٨

ثمالى٢٫٦٤٥٤٫٢٢٠ موظفعام ٢٠11. انظرفيذلك؛ال��نةالوطنيةللس
ياساتالسكانية، "تحلياللوضعالسكانيفيالعراق٢٠1٢"،مصدرسابق

،ص11٢. 

37 | السنة الثانية عشرة | رجب ١٤٣٧ هـ - آذار ٢٠١٧ م | العدد املزدوج ٣٨-٣٩



مقدمة
يــقــول وزيــــر الــخــارجــيــة ومــســتــشــار االمــــن الــقــومــي االمــريــكــي االســبــق هنري 
كيسنجر«ان السياسة الخارجية تبدأ حينما تنتهي السياسة الداخلية« 
وهو مبدأ يجسد االرتباط الحيوي للسياسة الخارجية بالداخلية ومدى 
التاثير الكبير لقوة واستقرار الوضع الداخلي على دور وتاثير البالد خارجيا.
فــالــســيــاســة الـــخـــارجـــيـــة ال تـــعـــرف كـــمـــوضـــوع مـــجـــرد بـــل تـــعـــرف مـــن خــالل 
مجموعة مكونات وعناصر تدخل في تركيبها، وتؤثر بشكل مباشر عليها، 
لــذا يميل بعض الدارسين إلــى المرادفة بين السياسة الخارجية وبعض 

أجزاء تلك السياسة كاألهداف و السلوكيات)1(.
لــذلــك نحتاج الــى مــراجــعــة سياستنا الــخــارجــيــة على المستويات الثالثة 
االقــلــيــمــي، الــعــربــي، الـــدولـــي، بــعــد تحقيق الــنــصــر الــعــســكــري الــنــهــائــي على 

الدور العربي للعراق.. المحددات ومجاالت التأثير

دراسة في سياسة العراق الخارجية بعد تحرير الموصل
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عصابات داعش االرهابية في معركة الموصل والقضاء على 
االرهابوذلك ل�ملة اسباب في مقدم�ها:

 ادراك اهــمــيــةالــبــعــد الـــدولـــي لــهــذة الــمــعــركــة الــتــاريــخــيــة . 1
الفاصلة.

االستفادة من الــدروس والتجارب ال�ي افرز�ها المرحلة . ٢
السابقة بمااحتوتھ من نجاحات بلغت ذرو�ــهــا با�عقاد 
قمة بغداد ٢٠1٠ ثم انتكاسات رافقت مرحلة سقوط 

الموصل ومابعدها.
ضرورة استثمار مكانة العراق الخارجية.. ٣
استيعاب البيئة االقليمية ال�ي تعيش حالة من عدم . ٤

رافقت  ال�ي  المذهبية  الصراعات  نتيجة  االستقرار 
الثورات العر�ية واختالل توازن القوى وهو ناتج عن 
وعززه  ال�غرافية  اوجدتھ  الذي  العراق  دور  غياب 

التاريخ.
ضرورة ادراك االهمية ال�يو�وليتيكية للعراق باعتباره . ٥

جـــســـرا حـــيـــويـــا يـــر�ـــط ثـــــالث حــــضــــارات اســـاســـيـــة ومــهــمــة 
تصارعت على حيازة القوة والنفوذ في الشرق االوســط 

ع�ر العصور و�ي العر�ية االيرانية ال�ركية.
واســـتـــنـــادا الــــى هــــذه الـــعـــوامـــل وعـــوامـــل اخــــرى ســتــحــاول هــذه 
الـــدراســـة الــبــحــث ومــعــالــ�ــة مــوضــوعــة الــســيــاســة الــخــارجــيــة 
للعراق عر�يا اي عالقة العراق في محيطھ العربي بعد معركة 

الموصل وستتم معال�ة الموضوع من خالل ثالثة محاور:
المحور االول: ماذا تع�ي السياسة الخارجية وكيف نفهمها؟

الــمــحــور الـــثـــا�ـــي: مــوجــبــات ومــــحــــددات الــســيــاســة الــخــارجــيــة 
العر�ية تجاه العراق.

المحور الثالث: مالمح وأسس دور العراق عر�يا بعد معركة 
الموصل.

المحور االول:ماذا تعني السياسة الخارجية وكيف نفهمها؟
يــرى الــدكــتــور بطرس بطرس غالي فــي كتابھ المدخل فــي علم 
السياسة «ان السياسة الخارجية تعكس المن�� الذي تسير 

بمقتضاه الدولة في عالقا�ها مع غيرها من الدول«)٢(
اما الدكتور فاضل خليل زكي فيعت�ر «ان السياسة الخارجية 
�ي الخطة ال�ي ترسم العالقات الخارجية لدولة معينة مع 

غيرها من الدول«.
الـــبـــاحـــثPol Sipirit �ــعــرف الــســيــاســة الــخــارجــيــة عــلــى أ�ــهــا:« 
مجموعة األهداف و االرتباطات ال�ي تحاول الدولة بواسط�ها 
من خالل السلطات المحددة دستوريا أن تتعامل مع الدول 

األجن�ية«
Sharlesــكـــــي ــ ــــريـ فـــي حــيــن يــــرى خــبــيــر الــســيــاســة الـــخـــارجـــيـــة االمـ

Hermannفـــــــــي تــعــريــــــــفــھ ان الــســيــاســة الــخــارجــيــة �ــــي: « تلك 
السلوكيات الرسمية ال�ي يتبعها صا�عوا القرار الرسميون في 
الحكومة أو من يمثلو�هم و ال�ي �هدفون من خاللها للتأثير في 

سلوك الوحدات الدولية األخرى«)٣(
ويــــرى الــدكــتــور مــحــمــود الــحــاج حــمــود الــمــســتــشــار االقــــدم في 
وزارة الخارجية العراقية ان المقصود بالسياسة الخارجية 
�ي ا�ها ادارة العالقات مع الدول االخرى ومع المجتمع الدولي 

عباس عبود سالم
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لما يصب في المص�حة الوطنية للدولة والدفاع عن مصال� 
الشعب)٤(.

 اذن فالمفهوم الشامل للسياسة الخارجية هــو ا�ها من��، 
وخطة، واهـــداف، وسلوكياتوادارة عالقات تمارسها الدولة 
ع�ر وسائلها المتاحة لتحقيق التوازن داخليا واقليميا ودوليا.
ويضع المستشار االقــدم لــوزارة الخارجية العراقية محمود 
ــا ثـــــالث لـــنـــجـــاح الـــســـيـــاســـة الـــخـــارجـــيـــة  ــحــــاج حـــمـــود شــــروطــ الــ

العراقية و�ي:
وجود وضع داخلي موحد ورصين.

اتـــفـــاق الــمــجــتــمــع عــلــى خـــطـــوط عــريــضــة لــتــحــديــد الــمــصــالــ� 
 لنشاط السياسة الخارجية و 

ً
الوطنية العليا لتكون اهدافا

في الدفاع عنها.  
االستمرارية والمرونة،اي ثبات السياسة الخارجية والدفاع 

عنها في كل االوساط الدولية بصورة مستمرة )٥(  
اهداف السياسة الخارجية العراقية )٦(

تنلق السياسة الــخــارجــيــة الي دولـــة لتحقيق جملة اهــداف 
تــرتــبــط بــنــ�ــ� تــلــك الـــدولـــة وســيــاســ�ــهــا الــداخــلــيــة وفــــي الــعــراق 
هــنــاك جــمــلــة اهــــداف وا�ــحــة للسياسة الــخــارجــيــة تختلف 
كليا عن اهــداف السياسة الخارجية العراقية ابــان الحقبة 
الديكتاتورية و�ي تعكس توجهات عراق مابعد ٢٠٠٣ ويمكن 

ت�خيص اهم اهداف السياسة االخارجية للعراق بما يلي:
حــمــايــة امــــن الــــعــــراق وتـــعـــزيـــز اســـتـــقـــراره والـــحـــفـــاظ على . 1

وحدتھ ووئام مجتمعھ
 في توسيع مساحة العالقات الدبلوماسية . ٢

ً
الم��ي قدما

الثنائية مع دول العالم.
 مشاركة المجتمع الدولي في عملية اعادة اعمار العراق . ٣

و�ناه التحتية وتطويره.
ــــدروس و�ــمــا . ٤  الــمــســاهــمــة فـــي بــنــاء االقــتــصــاد عــلــى نــحــو مـ

يضمن رفع المستوى المعا��ي للشعب العرا�ي الكريم.
الدفاع عن النظام الديمقراطي.. ٥
مكافحة االرهاب.. ٦

مصادر السياسة الخارجية العراقية
ــتــــور الــــعــــرا�ــــي لــــعــــام ٢٠٠٥ هــــو الـــمـــصـــدر االهــــم  �ــعــتــ�ــر الــــدســ
للسياسة الخارجية العراقية، وقد  حدد الدستور الخطوط 
الرئيسية من خالل اك�ر من مــادة ابرزها المادة الثالثة منھ 
ال�ي نصت على ان العراق)عضو مؤسس في ال�امعة العر�ية 
ومــلــ�ــ�م بميثاقها وجـــزء مــن الــعــالــم االســـالمـــي( ورغـــم الــ�ــدل 
الــعــربــي الكبير بــشــان هـــذا الــنــص الــدســتــوري عــلــى اعــتــبــار ان 
الدستور العرا�ي السابق ومثل اك�ر الدساتير العر�ية تنص 

ــــة الــعــر�ــيــة، اال ان الــخــارجــيــة  عــلــى ان الـــعـــراق جــــزء مـــن االمـ
الــعــراقــيــة تــعــتــ�ــره نــا�ــحــا فـــي حـــل الــمــســألــة الــقــومــيــة ومــســألــة 
الــــديــــن الـــرســـمـــي لـــلـــدولـــةوعـــلـــى اســــاســــھ اصـــبـــحـــت الــســيــاســة 
الخارجية لــلــدولــة ملزمة بميثاق ال�امعة العر�ية و�العمل 

المش�رك، كما ا�ها ملزمة بالتضامن مع العالم االسالمي)٧(.
وتعت�ر المادة الثامنة من الدستور العمود الفقري للسياسة 
الــخــارجــيــة لــلــعــراق، اذ ا�ــهــا تق��ي بــان الــعــراق) يــر�ــى مبادئ 
حــســن الـــ�ـــوار ويــلــ�ــ�م بــعــدم الــتــدخــل فـــي الـــشـــؤون الــداخــلــيــة 
لـــلـــدول االخـــــرى و�ــســ�ــى لــحــل الـــنـــ�اعـــات بــالــوســائــل السلمية 
ويــقــيــم عــالقــاتــھ عــلــى اســــاس الــمــصــالــ� الــمــشــ�ــركــة والــتــعــامــل 

بالمثل ويح�رم ال��اماتھ الدولية(.
المحور الثاني: موجبات ومحددات السياسة الخارجية 

العربية تجاه العراق 
 ان الــنــصــر الــعــرا�ــي عــلــى االرهــــاب الـــذي تــتــوجــھ مــعــركــة تحرر 
الـــمـــوصـــل، ولــــم يــتــحــدد تــاثــيــره الــســيــا��ــي فـــي الــــداخــــل، وإنــمــا 
تعدى ذلك ليؤثر في الكثير من مالمح السياسة في المنطقة، 
ــتـــوازن اإلقــلــيــمــي لــصــالــ� الـــعـــراق ولــذلــك اســتــقــاقــات  و�ــغــيــر الـ
خارجية ر�ما تصتدم ببعض العوائق ورغم ذلك فان هناك 
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موجبات للعالقات العراقية العر�ية ويمكن تحديد نوعين 
من هذه الموجبات:

: موجبات ذاتية:
ً

أوال
و�ـــي الــمــوجــبــات الــ�ــي تــنــبــع مــن الــــذات الــعــر�ــيــة ومـــن حقيقة 
وجودها وتتضمن القيم المش�ركة والتاريخ المش�رك، ال�ي 
تضمن ال�رابط المصيري وهو تعبير عن تكامل الدور وفاعلية 
النظام العربي والعرا�ي )الكل وال�زء( وتتضمن من اآلليات 
والــتــشــر�ــعــات لــلــعــمــل الــعــربــي الــمــشــ�ــرك، كــمــعــاهــدة الــدفــاع 
العربي المش�رك والتعاون االقتصادي 1٩٥٠، واس�راتيجية 
الــعــمــل االقــتــصــادي الــمــشــ�ــرك 1٩٧٣، واســ�ــراتــيــجــيــة العمل 
االقــتــصــادي المش�رك 1٩٧٨، ووثيق�ي العمل االقتصادي 

العربي اللتين أقرهما مؤتمر القمة العر�ية في عمان 1٩٨٠. 
ثانًيا: موجبات موضوعية:

و�ي تلك الموجبات ال�ي فرضها واقع االحتالل في العراق وما 
تــاله مــن تــحــول ســيــا��ــي كبير وواقـــع ســقــوط الــمــوصــل ومــدن 
عراقية بيد عصابات ارهابية ومــن ثم النصر وتحرير االرض 
الــعــراقــيــة وتــداعــيــاتــھ عــلــى البي�تين اإلقليمية والــدولــيــة و�ــي 

نوعان من الموجبات:
1- موجبات ضاغطة:

و�ـــي الــمــوجــبــات الــ�ــي تــفــرض ذا�ــهــا عــلــى صــا�ــع الــقــرار العربي 
وتـــلـــزمـــھ عــلــى ضــــــرورة احــتــســا�ــهــا أو االســـتـــجـــابـــة لـــهـــا، أو تلك 
المدخالت ال�ي ال يمكن لصا�ع القرار تجاوزها، وتأتي صفة 
الضغط من خالل مقارنة علمية يقوم �ها صا�ع القرار العربي 
لمعدل األر�ـــاح والخسائر بين حال�ي تفعيل اآللــيــات العر�ية 
قبل تحرير الموصل وبعدها أو �ــي الموجبات ال�ي تفرضها 
حـــالـــة الـــمـــقـــارنـــة بــيــن الــبــيــئــة الــعــر�ــيــة قــبــل الــتــحــريــر وبـــعـــده، 
واحـــتـــســـاب الــــفــــرص األوفـــــــر بــالــحــالــتــيــن لــفــعــل عـــربـــي مــثــمــر، 

و�التالي �ي إدراكات نتيجة ل�ملة حقائق أبرزها:
أ- وضع العراق في ظل االحتالل الداع��ي للموصل وعدد من 
مدن العراق أض�ى بيئة مالئمة الس�راتيجيات إقليمية غير 
عر�ية وإيران وتركيا واس�راتيجيات دولية تمثلت في التحالف 
الـــدولـــي الــــذي تــقــوده الـــواليـــات الــمــتــحــدة االمــريــكــيــة وضعف 

الوجود العربي.
ب -الــخــلــل غــيــر الــمــســبــوق فــي الـــتـــوازن االســ�ــراتــيــ�ــي اإلقليمي 
بين العرب )دول أو نظام( وسواهم، وتراجع فاعلية النظام 
العربي سواء على الصعيد البي�ي أو الخار�ي، فضال عن زيادة 

الهواجس البينية.
ج -  زيــادة احتماالت دخــول العراق في تحالفات اقليمية مع 
ايــــران وروســـيـــا ودول اخـــرى او قــيــام نــظــم بــديــلــھ عــن النظام 

اإلقليمي العربي.
زة:

ّ
2- موجبات محف

و�ي منظومة القيم واآلليات السائدة ال�ي يمكن للعرب أ. 
توظيفها أو الركون إليها كم�ررات لسلوكهم البي�ي، أو �ي 
سلوك دولي أو إقليمي معتمد بالمنطقة أو خارجها يمكن 
للعرب محاكاتھ عملًيا في عالقات بينية أو عالقات عر�ية 

عراقية، ومن هذه الموجبات: 
ــيـــة واإلقـــلـــيـــمـــيـــة كــصــيــغ ب.  اتــــســــاع ظــــاهــــرة الـــتـــكـــتـــالت الـــدولـ

تكاملية لمزيد مــن الفاعلية ألطــرافــهــا، فــي عــالــم مــا بعد 
الحرب الــبــاردة، ولــم �ست�ِن هــذه التكتالت ح�� الدولة 

األقوى.
زيادة االعتمادية الدولية، وتداخل المش�ركات الدولية/ج. 

اإلقليمية وتشّبعها، وعليھ فإن التعاون العربي العرا�ي 
ي اس�راتيجية  يمكن أن يقرأ في هــذا االتــجــاه، أي أن تبّ�ِ
عر�ية حيال العراق لم تفرضها الحاجة العر�ية فحسب 
بــل �ــي مــطــالــب تــتــمــ�ّ�ــ� مــع الــخــطــاب الــســيــا��ــي الــســائــد 

إقليمًيا ودولًيا.
ومـــن إدراك الـــعـــرب لــتــكــامــل نــو�ــي الــمــحــفــزات، ومـــن رغب�هم 
لتفعيل توجها�هم التعاونية مع العراق، يمكن للعرب إيجاد 
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هامش عملي م�رر العتماد اس�راتيجية عر�ية نحو العراق، 
ومـــن غــيــر أن يــبــدو ذلـــك مــتــقــاطــًعــا مــع الــخــطــاب الــســيــا��ــي في 

المنطقة)٨(.
ثالثا: محددات السياسة العربية تجاه العراق:

المحددات �ي تلك الكوابح الظاهرية أو المخفية، المادية 
أو المعنوية، ال�ي تحول دون تحقيق األهــداف المرجوة ألي 
عــمــل أو تـــوجـــھ، أو تــقــلــل فـــرص نــجــاحــھ، وألن االســ�ــراتــيــجــيــة 
العر�ية حيال العراق، �ي عمل عربي عرا�ي مش�رك في ظروف 
غير طبيعية، فإ�ها مــن الطبي�ي تــواجــھ مــحــددات متنوعة، 

وعموًما �ي نوعان)٩(:
1- محددات داخلية:

و�ـــي كـــل مــعــوقــات الــعــمــل الــعــربــي الــمــشــ�ــرك داخــــل الـــعـــراق، 
سواء القيمية منها أو البنيوية، و�ع�ر عنها بطرق مختلفة مثل:

الــتــشــكــيــك بــإ�ــســانــيــة الــحــس الــقــومــي الــعــربــي، أو وســمــھ أ. 
باال�غالقية، أو التقاطع مع الدين اإلسالمي.

تـــاثـــيـــرات ســلــبــيــة تـــركـــهـــا نـــظـــام الـــبـــعـــث الــــــذي ـكــــان يــتــبــ�ــ� ب. 
االيديلوجية القومية.

اج�هاد تأويالت تشوه الطروحات العر�ية.ج. 
التثقيف السل�ي القائم على عالقات عكسية بين البعد د. 

العربي وموجبات هوية األقليات.
تغليب االنــتــمــاءات األد�ــــى مــن الــوطــنــيــة، رغـــم الخطاب ه. 

المعلن لالنتماء الوط�ي.
وتــــعــــود أســــبــــاب هـــــذه الـــمـــواقـــف لــمــتــغــيــريــن، وإن يـــبـــدوا و. 

مــتــنــاقــضــيــن إال أ�ــهــمــا يــــؤثــــران بـــاتـــجـــاهـــات مــتــمــاثــلــة على 
توجهات الدولة و�قناعات الفرد العرا�ي)1٠(.

2- محددات خارجية:
إن أولـــى النقاط الــ�ــي يجب أن تستد�ي االهــتــمــام �ــي التغير 
الــذي طــال السلوك السيا��ي األمــريــكــي تجاه العالم العربي 

بعد عام ٢٠٠1، وتحديًدا في عالقاتھ مع حلفائھ)11(.
وفـــي ظـــل الـــوضـــع الــعــربــي الــحــالــي الــــذي أقـــل مـــا يــمــكــن وصــف 
أقـــطـــاره بــأ�ــهــم فـــي وضـــع ال يــحــســدون عــلــيــھ، ـكــان مـــن السهل 
أن يتعرض لتغيرات جوهرية طالت أبسط قــواعــد األعــراف 
والــطــمــوحــات واآلمــــال الــعــر�ــيــة)1٢(، ومــن هــذه النقطة علينا 
أن نــنــطــلــق لــفــهــم الــــكــــوابــــح والــــمــــحــــددات الـــ�ـــي بــيــئــ�ــهــا خــــارج 
العراق، و�ي تلك المعوقات اإلقليمية والدولية )تشر�عات 
أو إجــــــراءات( الــ�ــي تمثلها أجـــنـــدات واســ�ــراتــيــجــيــات تــعــ�ــر عن 
مصالحها الذاتية، إضافة إلخفاقات النظام العربي وفشل 

المشار�ع العر�ية وأشكال العمل العربي المش�رك.

وإذا كان من الطبي�ي أن �عمل كل طرف إقليمي أو دولي على 
تأمين مص�حتھ، وأن �ستغل الفرص بما يخدم أهدافھ، فإن 
األمر يختلف بالنسبة للنظام العربي أو الــدول العر�ية، وإذا 
ــادة عــالقــا�ــهــا مــع الـــعـــراق وتــفــاعــال�ــهــا، ذلـــك ألن  مــا ســعــت إلعــ
 بمؤسسة جامعة الدول العر�ية، 

ً
 أو نظاًما متمثال

ً
العرب دوال

أسهموا بشكل أو بآخر ولس�ب وآلخر، بتمرير جانب كبير من 
ال�هد العسكري أو اللوجس�ي أو اإلعالمي للعمل العسكري 
األمريكي ضد العراق وغزوه)1٣(، ولم يكن لهم موقف وا�� 
وقــــوي ضــد احــتــالل داعــــش لــ�ــزء كــبــيــر مــن ارا��ـــــي الــعــراق، 
األمــــر الــــذي يــجــعــل الـــعـــرب فـــي وضــــع  صــعــب، ال ســيــمــا داخـــل 
الــقــنــاعــة الــعــراقــيــة الــ�ــي تــذهــب بــعــدم جــــدوى الــعــمــل الــعــربــي 
المش�رك، وعدم االطمئنان ل��انب العربي، وهذا لقناعات 
يزداد توظيفها إذا ما حاول الخطاب السيا��ي العربي الظهور 

بموقف عدم التوافق مع عراق ما بعد ٢٠٠٣.
ــــذه الـــنـــوع مـــن الـــكـــوابـــح يــنــبــ�ــي عــــدم االعـــتـــقـــاد الــبــتــة بــأ�ــهــا  وهـ
سوف تخفت يوًما لذا�ها، أل�ها أدوات الصراع وغايتھ دولًيا 
وإقليمًيا، بل ست�راجع بمساع عر�ية قبل أن تكون عراقية، 

ومنها:  
إدراك الــــعــــرب لــمــخــاطــر نـــمـــو مـــصـــالـــ� الــــقــــوى اإلقــلــيــمــيــة فــي 

العراق.
اإلســــراع بــالــتــوجــھ نــحــو الــعــراق ســـواء مــن الــبــعــد الــعــربــي وهــو 
األفـــضـــل، أو اســتــثــمــار مــفــهــوم الــمــصــالــ� كــمــتــغــيــر وذر�ـــعـــة في 

الوقت ذاتھ عند التوجھ نحو العراق.
ــكـــون الــمــصــ�ــحــة  ــــاع الـــــــالزم لـــعـــالقـــات أفـــضـــل تـ ــــدفـ إظــــهــــار االنـ
الــمــمــيــ�ة فيها لــلــعــراق، كــجــزء مــن مــحــاولــة احــتــواء القناعات 
لدى العراقيين بمسئولية العرب عن جانب كبير مما حدث 

بالعراق ٢٠٠٣، أو الرد عليها.
اســتــثــمــار الـــعـــرب لــمــوقــفــهــم الـــمـــؤيـــد لـــــــإلدارة األمـــريـــكـــيـــة قبل 
ــهـــم و�ـــمـــتـــابـــعـــة  االحــــــتــــــالل وأثـــــنـــــائـــــھ، ذر�ـــــعـــــة لـــمـــتـــابـــعـــة �ـــشـــاطـ

مصالحهم المش�ركة مع العراق.
ومــمــا تــقــدم يــمــكــن الـــقـــول إن وجــــود هـــذه الــكــوابــح يــنــبــ�ــي أن 
يــكــون عــامــال مــحــفــًزا لــلــعــرب لــلــشــروع بــالــعــمــل الــعــربــي حــيــال 

العراق.)1٤(

المحور الثالث: مالمح وأسس دور العراق عربيا بعد معركة 
الموصل

من المؤكد ان عملية تحرير الموصل ال�ي تتوج النصر الكبير 
والــقــضــاء النهائي على عصابات داعــش االرهــابــيــة ال�ي تطلق 
على نفسها اسم الدولة االسالمية في العراق والشام ستكون 
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مــدخــال هــامــا فـــي رســــم دور اســـا��ـــي وهــــام لــلــعــراق فـــي الــنــظــام 
االقــلــيــمــي الــعــربــي تــضــاف لــمــا يــمــتــلــكــھ الـــعـــراق مـــن مــقــومــات 
لــلــقــوة �ــعــززهــا االســـتـــقـــرار الــســيــا��ــي واالمـــ�ـــي الــمــرتــقــب بعد 

القضاء التام على االرهاب.
وهــــذا يــتــعــزز اذا ادركـــنـــا ان داعــــش قــضــيــة خــارجــيــة اكــ�ــر من 
كو�ها ازمة او كارثة داخلية، فاالرهاب اليوم خطر �هدد العالم 
اجمع، وعصابات داعش تمكنت من تنفيذ عمليات ارهابية 

مجرمة في اك�ر من بلد عربي وغربي.
 و�ــالــخــصــوص تــكــرار الــحــوادث االرهــابــيــة فــي سيناء والــقــاهــرة 
في مصر وصلت الى حد اسقاططائرة روسية بعد دقائق من 
اقــالعــهــا مــن مــطــار شــرم الــشــيــخ، وفــي تــو�ــس تــاثــرت السياحة 
كثيرا بتفجيرات بـــاردو ٢٠1٥ ومــا تــالهــا مــن اعـــتـــداءات، وفي 
اور�ـــا كانت فر�سا �ــي االكــ�ــر تــضــررا فقد شهدت اعــتــداءات 
شــارلــي ابـــدو وتفجيرات 1٣ نــوفــمــ�ــر٢٠1٥  فــي بــار�ــس وعملية 
الدهس في نيس ال�ي وقعت في تموز ٢٠1٦ وراح �حي�ها اك�ر 
من ٨٤ �خصا واالعتداءات االرهابية ال�ي نفذها داعش في 
ب��يكا في اذار ٢٠1٦ وال�ي راح �حي�ها العشرات بين قتيل 
وجريح، وكل هذه االعتداءات واعتداءات اخرى كثيرة اعلنت 

عصابات داعش مسؤولي�ها عن ارتكا�ها.
إن استعادة العراق موقعھ التاري�ي، و�داية تحليھ بقدرتھ 
االقـــتـــصـــاديـــة الــعــالــيــة، تــحــّمــلــھ مــســئــولــيــات جـــديـــدة، وتــفــتــح 
لــھ مــجــاالت عليھ أن �شغلها، ومنها أن يفتح أبــوابــھ كممثل 
لــلــعــرب، ووان يــأخــذ دوره الــتــاريــ�ــي كــنــافــذة عــلــى حضارتين 
كــبــيــرتــيــن و�ــلــديــن مــهــمــيــن )تــركــيــا وإيـــــــران(، فـــي تــفــعــيــل الــحــوار 
ــــار المنطقة بــعــيــًدا عن  والــتــفــاهــم مــمــا يحقق اســتــقــرار وازدهـ
�ــهــديــدات الــحــرب أو الـــصـــراع، وقـــد وجـــد الــبــاحــث أن هناك 
مـــجـــاالت أمــــام الــســيــاســة الــخــارجــيــة لــلــعــراق عــلــى الــمــســتــوى 

العربي واإلقليمي من الممكن أن تقوم �ها و�ي:
أوال: مكافحة اإلرهاب

ثانيا: تفعيل منظومة العمل العربي المش�رك
ثالثا: التوسط لحل األزمة السورية

رابعا: الحوار العربي اإليرا�ي
خامسا: الحوار الشي�ي الس�ي في المنطقة

سادسا: �شر الديمقراطية  
سابعا: التعاون االقتصادي 

أوال: مكافحة اإلرهاب
تصّور ال�ميع بمن فيهم الحكومة العراقية أن القاعدة �ي 
الخاسر األك�ر من ا��حاب القوات األمريكية من العراق عام 

٢٠11، كون هذا اال��حاب أفقدها م�ررات كانت تغطي �ها 
على جرائمها ضد العراقيين بدوافع طائفية)1٥(.

ــيــــة فــــاجــــأت الــ�ــمــيــع بــقــو�ــهــا  ــابــ لـــكـــن تــنــظــيــمــات داعــــــش اإلرهــ
وأســ�ــحــ�ــهــا الــمــتــقــدمــة، وتــدريــبــا�ــهــا الــمــتــمــيــ�ة، و�ــعــتــقــد بعض 
الــمــحــلــلــيــن أن تــنــظــيــم داعــــــش اإلرهـــــابـــــي هــــو مـــوجـــة جـــديـــدة 
ومستقلة عــن تنظيم الــقــاعــدة أسهمت فــي بع�ها إلــى الــوجــود 

عدة أجهزة استخبارات إقليمية ودولية.
 وهــذا ما حــذر منھ العراق في مؤتمر قمة بغداد ٢٠1٢، على 
لـــســـان رئـــيـــس وزرائـــــــھ نـــــوري الــمــالــكــي الـــــذي عــ�ــر عـــن خشية 
الــــعــــراق مـــن مــــحــــاوالت عــســكــرة االنـــتـــفـــاضـــات الـــعـــر�ـــيـــة، وأن 
الــعــراق أعــلــن منذ بــدايــة األزمـــة الــســوريــة أنــھ يــرفــض الخيار 
األم�ي في التعاطي مع مطالب الشعب الــســوري، وفــي تحويل 
المعارضة إلى أعمال مس�حة، وأنھ من الخ�رة العراقية فإن 
تــحــويــل طــرفــي الـــنـــ�اع الـــســـوري بــالــســالح ســـيـــؤدي إلـــى حـــروب 

بالنيابة إقليمية ودولية على الساحة السورية)1٦(.
وهذا ما حصل بالفعل إذ تعرض العراق في العام الذي أعقب 
ا�عقاد القمة العر�ية في بغداد إلــى أك�ر موجة إرهــاب أودت 
بحياة اآلالف من األبرياء في بغداد وسائر مدن العراق، وأن 
اإلرهـــاب قضية الــعــرب جميعا قبل أن تكون قضية عراقية 

لألسباب اآلتية:
لم �شهد العرب والمسلمون على مدى تاريخهم الطويل . 1

مــرحــلــة مــظــلــمــة مــثــل الــ�ــي �ــعــيــشــهــا اآلن بــســ�ــب التكفير 
والــتــطــرف، اللذين أســـاءا إلــى صــورة الــعــرب والمسلمين 
وجــعــال اإلســــالم عــنــوانــا النــ�ــهــاك الــمــقــدســات واســتــبــاحــة 

الحرمات)1٧(.
خاض العراق حر�ا مريرة ضد اإلرهاب مرت بمراحل إلى . ٢

أن وصــلــت إلــى نــجــاح  عــصــابــات داعـــش بــاحــتــالل مدينة 
الموصل وصالح الدين وأجزاء من ديالى واألنبار، نتيجة 
الـــدعـــم الــعــســكــري والــلــوجــيــســ�ــي الــــذي تــلــقــتــھ الــفــصــائــل 
الـــمـــعـــارضـــة فـــي ســـوريـــا وانـــتـــقـــل إلــــى داعـــــش نــتــيــجــة ســوء 

تقدير للموقف في سوريا.
الـــعـــراق الــــذي عــا�ــى قــبــل اآلخـــريـــن مـــن اإلرهــــــاب، وأدرك . ٣

منذ البداية خطورة تنظيم القاعدة اإلرهابي على األمن 
واالســتــقــرار، وفــرص التنمية االقتصادية، امتلك خ�رة 
كبيرة في التعامل مع هــذه التنظيمات اإلرهابية وكيفية 
تجفيف منابعها بتعاون عربي وعالمي، يمكن االستفادة 

من الخ�رة العراقية في هذا المجال.
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الـــقـــضـــاء عــلــى اإلرهـــــــاب ال يــتــم إال بــالــقــضــاء عــلــى جـــذور . ٤
ــــالل الــعــمــل  الــفــتــنــة الـــطـــائـــفـــيـــة، وهــــــذا ال يـــتـــم إال مــــن خـ

العربي المش�رك.
ــيـــة بــاســتــغــالل أحــــــداث مــابــعــد . ٥ ــابـ قـــيـــام الـــ�ـــمـــاعـــات اإلرهـ

الر�يع العربي لتمارس �شاطا�ها، وهذا ما حصل بالفعل 
في لي�يا وتو�س ومصر واليمن باإلضافة إلى سوريا.

إمــكــانــيــة أن تــلــعــب الــ�ــامــعــة الــعــر�ــيــة مــن خـــالل مجلس . ٦
وزراء اإلعـــــــالم الــــعــــرب تــفــعــيــل اســ�ــراتــيــجــيــ�ــهــا الــخــاصــة 
ــــاب، لتضمن اتــخــاذ آلــيــات  بالتعاطي اإلعــالمــي مــع اإلرهـ
مــحــاصــرة اإلرهـــــاب إعــالمــيــا، عــلــى اعــتــبــار أن الــ�ــمــاعــات 
اإلرهــابــيــة تستخدم اإلعــــالم بكثافة فــي اس�راتيجية بث 

الرعب ال�ي تنت��ها.
ثانيا: تفعيل منظومة العمل العربي المشترك

الـــتـــحـــدي الــكــبــيــر الـــــذي يـــواجـــھ الـــنـــظـــام االقــلــيــمــي الـــعـــربـــي في 
المرحلة المقبلة هو مسألة إصالح وتطوير ال�امعة العر�ية 
كــــون إصــــالح وتــطــويــر هــيــاكــل الــ�ــامــعــة وأولـــويـــا�ـــهـــا وأســالــيــب 
ـــرورة مــ�ــحــة تـــســـاعـــد بــشــكــل كــبــيــر  ـــ الـــعـــمـــل فــيــهــا أصـــبـــحـــت ضــ
عــلــى تــطــويــر وإنــجــاح الــعــمــل الــعــربــي الــمــشــ�ــرك وتحقيق آمــال 

الشعوب العر�ية)1٨(.
ودعــا الــعــراق في قمة بغداد إلــى االبتعاد �هائًيا عن سياسات 
الــمــحــاور واالصــطــفــافــات ال�ي ألحقت ضـــرًرا فــادًحــا بالعراق 
والــمــنــطــقــة، كــمــا أكــــد حـــرصـــھ عــلــى إعــــــادة هــيــكــلــة الــ�ــامــعــة 
العر�ية بما يحقق المصال� العليا للدول والشعوب العر�ية 
وتفعيل دور ال�امعة العر�ية، انطالقا من االل��ام بقرارات 

ال�امعة العر�ية واإلجماع العربي)1٩(. 
ويـــ�ـــرز دور الـــعـــراق الــمــســتــقــبــلــي بــجــديــة فـــي اإلســـهـــام بــإصــالح 
مــنــظــومــة الــعــمــل الــعــربــي الــمــشــ�ــرك كــونــھ بــعــيــًدا عــن سياسة 
الـــمـــحـــاور واالســـتـــقـــطـــابـــات، وكـــونـــھ يــتــجــھ بــجــديــة إلــــى إصـــالح 

ال�امعة العر�ية ويدعم كل جهد عربي في هذا اإلطار)٢٠(.
ثالثا: التوسط لحل األزمة السورية

يكتسب الموقف العرا�ي تجاه األزمة السورية أهمية وزخًما 
خاصين العتبارات عديدة: أولها، أن ال�ركيبة المعقدة للعراق 
تجعلھ من أك�ر دول ال�وار عرضة للتداعيات المباشرة لهذه 

األزمة.
وثانيها، أن العراق يقع في منطقة وسط بين القوى المعنية 
باألزمة السورية، ال سيما إيران والواليات المتحدة األميركية، 
مــا فــرض على موقفھ تجاه تلك األزمـــة حساسية خــاصــة، ال 
سيما مع توليھ رئاسة الدورة ٢٣ للقمة العر�ية، وقد ا�عكس 
ذلــك في تجاوب بــغــداد، �س�ًيا، مع الموقف اإليــرا�ــي المؤيد 

لنظام الرئيس الــســوري بشار األســـد، خصوًصا فيما يتعلق 
برفض التدخل الخار�ي أو تن�ي الرئيس السوري ومعارضة 
فــرض عقو�ات عر�ية أو تجميد عضوية سوريا في ال�امعة 
العر�ية، وفــي الوقت ذاتــھ إجــراء عمليات تفتيش على بعض 
الطائرات اإليرانية المتجهة إلى سوريا، لالشتباه في إمكانية 

احتوا�ها على أس�حة للنظام السوري)٢1(.
وثال�هما امتالك العراق عالقات متوازنة مع الواليات المتحدة 
وروســيــا والــــدول العر�ية وســوريــا وإيــــران بالشكل الـــذي �عد 
ـــا بـــھ مـــن قــبــل الـــطـــرف الـــســـوري 

ً
ــا مـــوثـــوق

ً
فــيــھ الـــعـــراق وســيــط

واألطراف األخرى.
لــذلــك فـــإن الـــعـــراق أكــ�ــر مـــن غــيــره يــمــكــنــھ الـــدخـــول كوسيط 
مناسب لحل األزمـــة السورية تحت مظلة ال�امعة العر�ية 

وبشراكة مصرية.
و�س�ى الــعــراق الــدخــول على خــط األزمـــة الــســوريــة فــي اتجاه 
تــوافــق إقليمي ودولـــي لمحاصرة بــؤر التوتر فــي ســوريــة مقابل 
دعاة الحل العسكري، األمر الذي أفرز تنظيمات إرهابية في 
المنطقة، في إطار ذلك تأتي أهمية الزيارة ال�ي قام �ها رئيس 
الـــوزراء العرا�ي حيدر العبادي إلــى مصر مطلع يناير/ كانون 
الثا�ي ٢٠1٥ للعب دور مهم من أجل ح�حلة الصراع الدائر 
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في سورية وإيجاد حل لالزمة بوساطة عراقية مصرية بدعم 
عربي)٢٢(.

رابعا: الحوار العربي اإليراني
حــســب وجــهــة الــنــظــر الــعــراقــيــة يــبــدأ الـــحـــوار الــعــربــي اإليـــرا�ـــي 
المق�رح بــقــيــادة األطــــراف الفاعلة فــي الــقــرار الــعــربــي، كمصر 
والــســعــوديــة، والــ�ــي بـــدأت بــخــطــوات م��عة فــي الــعــالقــة مع 
إيران، وال شك أن األردن وسوريا ولبنان ودول الخليج معنية 
أك�ر مــن دول المغرب العربي بتنشيط هــذا الــحــوار وتطويره 
والتفاهم على قواعد للتعامل معھ لن�ع بذور التوتر والريبة، 
فليس مــن المنطقي أن يــتــحــاور الــعــرب مــع الــيــابــان البعيدة 
ــوصــد أبـــواب الــحــوار مــع إيـــران، ولــيــس من 

ُ
أو مــع أور�ـــا بينما ت

الحكمة أن تــدخــل واشنطن فــي حـــوار مــع طــهــران ويتفرج كل 
العرب على ذلك)٢٣(.

وها وتدفع باألمور 
ْ
لعل بغداد بكل خصوصيا�ها أن تدلي بدل

مـــا بــيــن إيـــــران والـــعـــالـــم الــعــربــي نــحــو مـــســـار يـــخـــدم االســتــقــرار 
العالمي فــي اجتماعهم حــول الملف الـــنـــووي... وتــداعــيــاتــھ في 
شد المنطقة نحو أزمة حرب قد �علم بداي�ها لكن ال تضمن 

�هاي�ها)٢٤(.

وسيكون الــعــراق سعيًدا لــو ن�� فــي إقــنــاع األطـــراف بجدوى 
هذا الحوار وفائدتھ، ال بد أيضا أن �س�ى هذا الحوار لوضع 
ثــوابــت التعامل الــ�ــديــد الـــذي ُيطفئ القلق والــشــك والريبة 
من النوايا اإليرانية عند ال�ميع وينتقل إلى تعاون اقتصادي 

 عن أثقال وهموم التأريخ)٢٥(.
ً

وسوق مش�ركة تكون بديال
ومــن المناسب أيــضــا الــقــول بــأن تطوير مــشــار�ــع مش�ركة في 
دول الــهــالل الخصيب ومجلس الــتــعــاون ســُيــخــرج العالقات 
إلى آفاٍق جديدة بعيدة عن االر�هان للتفسيرات األيديولوجية 
ــــي إيـــــــــران نـــفـــســـهـــا،ـ ـــو�ـــ�ـــ�ـــع الـــمـــنـــطـــقـــة عــلــى  ــي انــــكــــفــــأت فـ ــ�ــ الــ
الــخــروج مــن أســر السياسة المبنية على األيديولوجيا ألفق 
اقتصادي واعد يحتاجھ العراق، وكذلك المنطقة في تطوير 
ــــران وســوريــا  حــقــول نفطية وغـــازيـــة مــشــ�ــركــة مــع الــكــويــت وإيـ
والسعودية وخطوط أنابيب نفط وغاز وشبكة ر�ط كهر�ائي 
وتجارة ترانزيت هائلة ع�ر المتوسط والخليج وإيــران، وسلع 
وخــدمــات وسياحة دينية ومنتجعات سياحية فــي كردستان 
 بــرفــاه ومستقبل 

ً
تحقق فــرص عمل ال حـــدود لها تعطي أمـــال

واعد لشعوب المنطقة)٢٦(.
خامسا: الحوار الشيعي السني في المنطقة

ــا يــضــم  ــمـ ــيـــة الـــشـــيـــعـــيـــة كـ ــنـ يـــضـــم الـــــعـــــراق أهــــــم الــــمــــركــــز الـــديـ
المرجعية الدينية العليا للشيعة فــي النجف األشــــرف، لذا 
يمثل الــزعــامــة الــرمــزيــة للشيعة فــي الــعــالــم، إضــافــة إلـــى ذلــك 
�عت�ر العراق من البلدان ذات التنوع الطائفي والقومي ال�ي 
مـــن الــمــمــكــن أن تــكــون عــامــل قـــوة إذا مـــا انــتــ�ــ�ــت األطــــراف 

العراقية طريق الحوار والمصالحة الوطنية ال�ادة.
ومن الممكن جدا أن تتب�� ال�امعة العر�ية فتح قنوات حوار 
تسهم فــي ح�حلة أزمـــات كبيرة ر�ما تــواجــھ المنطقة العر�ية 
مع التحوالت ال�ي ترافق التحول في الــدول العر�ية ال�ي ر�ما 
تشهد صراعات طائفية مثل لبنان والبحرين وسوريا وغيرها 

من الدول.
ال ســيــمــا أن هـــنـــاك قــــوى خــارجــيــة تـــحـــاول تــحــويــل الــ�ــركــيــ� في 
الصراع العربي اإلسرائيلي إلى صراع س�ي شي�ي في المنطقة، 
لذلك فاالنتباه إلى أهمية تأسيس حوار س�ي شي�ي �سهم في 
تخفيف أعــبــاء ونــتــائــج الــصــراع الـــذي يـــراد بــھ تفكيك الــدول 

العر�ية وإضعافها وإ�هاكها في صراعات داخلية معقدة.
وتـــأتـــى فـــي هـــذا اإلطـــــار دعــــوة رئــيــس الــــــوزراء الــعــرا�ــي د. حــيــدر 
الــعــبــادي، الــذي دعــا أثــنــاء زيــارتــھ لمصر فــي شهر يناير/كانون 
ـــر الــشــريــف  ـــ ثـــــان ٢٠1٥ إلـــــى عـــقـــد مـــؤتـــمـــر مـــشـــ�ـــرك بـــيـــن األزهــ
ــار الــمــتــطــرفــة  ــكـ والــنــجــف األشـــــرف لــيــس فــقــط لــمــواجــهــة األفـ
ومحار�ة اإلرهـــاب، لكن لتحسين صــورة اإلســـالم ال�ي قامت 
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الــتــنــظــيــمــات الــتــكــفــيــريــة واإلرهـــابـــيـــة بــتــشــو�ــهــهــا عــلــى مــســتــوى 
العالم، وذلــك لما تتمتع بــھ المؤسستان مــن قيمة كبيرة في 
نفوس عموم المسلمين في كال البلدين وعلى مستوى العالم، 
و�ي الدعوة ال�ي تلقف�ها كلتا المؤسستين وعملت على تبادل 

الزيارات والتنسيق لعقد العديد من المؤتمرات بينهما.
يـــضـــاف إلـــــى ذلـــــك الــــحــــوار الـــســـ�ـــي الـــشـــيـــ�ـــي، حـــــــواٌر مـــــــواٍز بــيــن 
الــمــثــقــفــيــن الــعــراقــيــيــن والــمــصــريــيــن لــمــســاعــدة الــمــؤســســتــيــن 
الدينتين للوصول إلــى نتائج علمية وإحـــداث تــقــارب حقيقي 
ــــك مـــن أجــــل عـــمـــوم الــمــســلــمــيــن وتــحــقــيــق  ولـــيـــس شــكــلــيــا، وذلـ
تـــقـــارب عـــربـــي عـــربـــي، ويـــضـــاف إلــيــهــا تــحــقــيــق مــنــافــع مــصــريــة 

عراقية خالصة. 
سادسا: نشر الديمقراطية  

ــابــــات فـــضـــال عــن  ــتــــخــ ــتــــور واالنــ نـــتـــنـــاول مـــســـألـــة كـــتـــابـــة الــــدســ
مشاركة المرأة في العملية السياسية.

1. كتابة الدستور
ــــارســـــت االنــــقــــالبــــات  ــــراق أول الــــبــــلــــدان الـــعـــر�ـــيـــة الــــ�ــــي مـ ــعــ ــ الــ
العسكرية، وأول البلدان العر�ية ال�ي شهدت تحوال كبيرا من 
النظام الشمولي إلى النظام الديمقراطي، رغم أن التحول في 
الــعــراق تــم بــتــدخــل خــار�ــي فـــإن عملية بــنــاء الــدولــة ال سيما 

كتابة الدستور تمت بعيًدا عن تأثير األمريكيين.
حيث بادر العراق في كتابة دستوره عام ٢٠٠٥ ثم تم عرض 
الدستور على االستفتاء العام، ومنذ انطالقة ثورات الر�يع 
الـــعـــربـــي والـــمـــجـــتـــمـــعـــات الـــعـــر�ـــيـــة الــمــعــنــيــة تــبــحــث عــــن ســبــل 
فنية وفقهية وتأسيسية لكتابة القوانين والدستور الناظم 
لعالقا�ها الداخلية والخارجية، لذلك جــاءت مبادرة العراق 
لـــعـــرض تــجــر�ــتــھ عــلــى إخـــوتـــھ الـــعـــرب فـــي دول الـــر�ـــيـــع الــعــربــي 

لالستفادة منها.
وتــــم عــقــد مــؤتــمــر كــتــابــة الــدســاتــيــر فـــي دول الــر�ــيــع الــعــربــي في 
القاهرة بحضور ومشاركة عر�ية رفيعة المستوى و�إشراف 
وزارة الخارجية العراقية ليشكل نقطة انطالق عر�ية لتجر�ة 

العراق في كتابة الدستور)٢٧(. 
وتم عقد هذا المؤتمر كي تستفيد الدول ال�ي تخوض مرحلة 
مهمة في تاريخها و�ي مراجعة دساتيرها أو كتابة دستور جديد 
مــن الــتــجــارب المطروحة للنقاش مــن خــالل المؤتمر لوضع 
مبادئ نظام ديمقراطي يحدد سلطات وحقوق وواجبات كل 
من الحكومة من جهة، وأفراد المجتمع كافة من جهة أخرى، 
�هدف توفير الضمانات لتحقيق العدالة والمساواة والتنمية 
واألمن والحريات المكفولة ل�حفاظ على كرامة اإل�سان)٢٨( .

2. االنتخابات

رغــم أن العنف فــي الــعــراق يــزيــد عــشــرات الــمــرات علي مــا هو 
فـــي مــصــر، وســـقـــوط الــعــديــد مـــن الــقــتــلــى والــ�ــر�ــى بــالــعــراق، 
فـــإن �ــســبــة تــصــويــت الــعــراقــيــيــن تــخــطــت الـــــ٦٠ بــالــمــائــة، وهــو 
أمر جدير بالمناقشة في الدول العر�ية، وهذا ما تم بالفعل، 
إذ عقدت مؤسسات عر�ية مختلفة ومنها مؤسسة األهــرام 
ندوات وحلقات نقاشية لالستفادة من التجر�ة العراقية في 

االنتخابات)٢٩(.
ولم يقتصر وجود التجر�ة العراقية على العالقة بين العنف 
و�ين �سبة المشاركة، وإنما امتد إلــى مشاركة العراقيين في 
الخارج في االنتخابات، وكذلك مرور ف�رة نحو األسبوعين بين 
ان�هاء االنتخابات و�ين إعالن النتائج، وكذلك وجود مفوضية 
عــلــيــا لــالنــتــخــابــات تــضــمــن درجـــــة مـــن االســتــقــاللــيــة للعملية 
االنتخابية وأيضا استخدام التكنولوجيا الحديثة في حصر 
األصوات، وإن كان العامل األخير قد قو�ل باس�هزاء وتشكيك 

في احتمال ت�خير هذه التكنولوجيا لصال� جهة انتخابية.
3. مشاركة ودور المرأة

 فــي الــعــراق أسهمت الــمــرأة فــي كتابة الــدســتــور، وكــان لها دور 
ــا يـــخـــص حــصــة  ــــمـــــرأة وال ســيــمــا مــ كــبــيــر فــــي ضـــمـــان حـــقـــوق الـ
المرأة، و�سبة التمثيل ال�رلما�ي البالغة ٢٥ بالمائة، و�فضل 
عمل منظمات المجتمع المد�ي والناشطات النسويات تمت 
ممارسة ضغوط كبيرة على األحــزاب السياسية حول أهمية 

توسيع مشاركة المرأة)٣٠(.
لذلك س�ى العراق إلى �شر تجر�تھ المتعلقة بحقوق المرأة 
ودورها في المشاركة السياسية من خالل ندوات ومؤتمرات 
ن�حت في خلق جو من التفاعل وتبادل األفكار والرؤى بشأن 

مستقبل المرأة العر�ية.
سابعا: التعاون االقتصادي

ــــي ظــــل تــمــتــع الــــعــــراق بـــمـــوقـــع جـــغـــرافـــي مــتــمــيــ� فــــي الــمــنــطــقــة  وفـ
العر�ية، وفي ظل العديد من المشروعات المتعلقة بإعادة 
تأهيل البنية التحتية مــن الممكن أن تــقــوم الـــدول العر�ية 
بالمساعدة فــي كــل هــذه الــمــشــروعــات، خاصة أن الــعــراق ما 
زال أرًضـــا خصبة لــ�ــذب ليس فقط االســتــثــمــارات العر�ية، 
ولكن أيضا لــأليــدي العاملة العر�ية خاصة مــن الـــدول ذات 

الكثافة السكانية.
رة يمكن أن تساعد الدول 

ّ
كما يتمتع العراق بسرعة نمو م�ش

ــــارات مــن خـــالل االســتــثــمــارات فــي الــمــشــروعــات  الــعــر�ــيــة فــي زيـ
الثقيلة والخفيفة. فضال عــن إمكانية فتح إنــتــاج صناعات 
ـــــواق الــمــالــيــة  مـــشـــركـــة، فــضــال عـــن االســتــثــمــار فـــي مـــجـــال األســ
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والــنــفــط والــصــنــاعــات الــتــحــويــلــيــة والــقــطــنــيــة والــمــنــســوجــات 
بشكل عام.

كــمــا يتمتع الــعــراق بــفــرص جـــذب عــنــاصــر سياحية عــر�ــيــة –
حــال اســتــقــراره- حيث يتمتع بالمي�ات ال�غرافية الطبيعية 
فضال عــن اآلثـــار العراقية العريقة ال�ي يأتي إليها الــنــاس من 

كل صوب وحدب.
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المقدمة

  شهدت الدولة العراقية الحديثة منذ تشكيلها في العام 1921 

حتى يومنا هذا مشكالت متعددة, ادت الى عدم االستقرار 

السيا�سي واالجتماعي في البالد, فالعراق بلد متعدد ومتنوع 

االعراق واالديان والمذاهب. اذ يتكون عرقيا من عرب وكرد 

وتركمان وارمن, الى جانب هذا التنوع يوجد تنوع اخر يتمثل 

بالتعدد الديني مثل اإلسالم والمسيحية وااليزيدية والصابئة. 

ولقد رافق ذلك، تنوع سيا�سي، فقد تعددت األحزاب والمنظمات 

السياسية المعبرة عن ذلك التنوع .

 المواطنة وبناء الهوية الوطنية

 المشتركة في العراق
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سكرتير ثان – دائرة المنظمات والمؤتمرات الدولية – وزارة الخارجية

الدكتور علي رسول حسين المسعودي

  وان هـــذا الــتــعــدد فـــي الــتــكــويــن االجــتــمــا�ــي بــوصــفــھ ظــاهــرة 

 مــا يخلو منها أي مجتمع، ورغــم 
ً
اجتماعية وتــاريــخــيــة نــــادرا

 لــحــالــة االنــقــســام 
ً
قــنــاعــتــنــا بــا�ــهــا لــيــســت بــحــد ذا�ـــهـــا مـــصـــدرا

والــتــنــاحــر فـــي أي مــجــتــمــع مـــن الــمــجــتــمــعــات الـــمـــعـــاصـــرة، بل 

 
ً
عدم التعامل السليم معها )أي مع ظاهرة التعدد( قانونيا

، يؤدي الى ضعف الديمقراطية, االمر 
ً
 واجتماعيا

ً
وسياسيا

 في إنتاج وإعادة إنتاج األزمات والتوترات.
ً
الذي �عد س�با

  وطوال الف�رة منذ العام 1٩٢1 ح�� العام ٢٠٠٣ ظل هذا 

 
ً
 بالقسر واإلكراه. فالعراق كبلد كان موحدا

ً
التنوع محكوما

إال إن ذلـــك الــتــوحــد ـكــان حــصــيــلــة لــســيــاســة الــقــهــر وإرهــــاب 

الـــدولـــة والــقــمــع الــمــنــظــم والــــحــــروب الــداخــلــيــة والــخــارجــيــة 
والــمــجــازر الــ�ــمــاعــيــة الــ�ــي قــــادت الــبــلــد مــن أزمــــة إلـــى أخــرى 

ــــوال  وراح �ــحــايــاهــا مــاليــيــن األبــــريــــاء, إضـــافـــة إلــــى هــــدر األمـ

والــــ�ــــروات فـــي ظـــل عــســكــرة الـــدولـــة والــمــجــتــمــع.. و�ــالــتــالــي لم 

يكن ذلك التوحد حصيلة الر��� الطو�ي والتعا�ش الحر 

.
ً
 ودينيا

ً
الديمقراطي بين المكونات االجتماعية قوميا

  عــلــيــھ فـــان الــتــجــر�ــة الــديــمــقــراطــيــة الــ�ــي شــهــدهــا المجتمع 

العرا�ي بعد ٩\ نيسان\ ٢٠٠٣ القت بظاللها على المجتمع 

العرا�ي, فا�عكست بشكل سل�ي على المواطن اذ بدأ يتوجھ 

الــمــواطــن نــحــو الــديــن او الــطــائــفــة او الــقــومــيــة او االســــرة او 

الــعــشــيــرة...الــ�, بـــدال مــن الــهــويــة الــوطــنــيــة الــمــشــ�ــركــة وذلــك 

نتيجة ل�حريات الكبيرة ال�ي بدء يتمتع �ها المواطن في ظل 

تشويھ مفهوم المواطنة ودالالتھ من قبل مختلف االنظمة 

السياسية ال�ي استلمت مقاليد الحكم في العراق.

 عــلــى هــــذه االشــكــالــيــة �ــســتــنــد الــبــحــث عــلــى افـــ�ـــراض 
ً
ــاءا ــنــ و�ــ

مفاده:

ــــل تـــوجـــهـــھ نـــحـــو بــــنــــاء تــجــر�ــتــھ  ــــي ظـ ــــوم فـ ــيـ ــ ــــراق الـ ــعــ ــ   ) ان الــ

الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة عـــلـــى االســــــس الــ�ــحــيــحــة بـــحـــاجـــة الـــــى بــنــاء 

مواطنة فعالة تساهم في تحديد وتشكيل الهوية الوطنية 

العراقية ال�ديدة من خالل تجاوز المعوقات ال�ي تواجهها(

ول�رهنة الفرضية سنحاول االجابة عن االسئلة التالية:

ما هو مفهوم المواطنة؟. 1

ماهو السياق التاري�ي لتبلور مفهوم المواطنة؟. ٢

ما �ي اهم معوقات بناء مواطنة حقيقية في العراق؟. ٣

ــــات الـــ�ـــي يــمــكــن مــــن خـــاللـــهـــا بـــنـــاء مــواطــنــة . ٤ ــيـ ــ مـــا�ـــي االلـ

حــقــيــقــيــة تــمــكــن مـــن صــهــر الــمــجــتــمــع الـــعـــرا�ـــي فـــي بــوتــقــة 

واحدة؟

  ومن هنا تمثل هذه الدراسة قراءة اولية لمفهوم المواطنة 

الـــذي احــتــل حــيــ�ا مهما فــي الـــدراســـات الــفــكــريــة والسياسية 

باعتباره مدخال الرساء انظمة ديمقراطية, واساسا لعملية 

االندماج الوطنية, و��ر الزاوية في بناء الدولة العراقية.

كما تعال� هــذه الــدراســة اهــم المعوقات ال�ي تواجھ اعــادة 

تشكيل مــفــهــوم جــامــع مــا�ــع لــلــمــواطــنــة الــعــراقــيــة يــمــكــن ان 

�سهم في بناء الدولة العراقية.
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وتقدم هــذه الــدراســة رؤيــة عن اهــم االليات ال�ي يمكن من 

خاللها صياغة مفهوم للمواطنة جامع لكل االمــة العراقية 

و�ناء هوية وطنية مش�ركة للعراق.

المبحث االول

المواطنة... التطور التاريخي والمفهوم

 : السياق التاريخي لمفهوم المواطنة.
ً
أوال

  يـــــدور مــفــهــوم الــمــواطــنــة حــــول الــحــقــوق والـــواجـــبـــات منذ 

الوهلة االولى في اكتشاف مبدأ المواطنة في زمن الحكومات 

البدائية في وادي الرافدين وفارس والفينيقيين والكنعانيين 

واالغـــــريـــــق والـــــــرومـــــــان، ويــــــــدور هـــــذا الـــمـــبـــدأ حـــــول الـــكـــفـــاح 

والنضال من اجــل استقالل اال�ــســان وسعادتھ واالعــ�ــراف 

بحقوقھ ومعرفة واجباتھ ومشاركتھ في القرارات ال�ي تؤثر 

على حاضره ومستقبلھ. )1(
  وح�� نصل الى فهم اك�ر لمفهوم المواطنة البد لنا من تناول 

التطور التاري�ي لهذا المفهوم، لذلك سنقوم بدراستھ في 

اطـــار دولـــة الــمــديــنــة ثــم فــي اطـــار القبيلة الــعــر�ــيــة وبــعــدهــا في 

 في إطار الحضارة األورو�ية.
ً
االسالم واخيرا

1- المواطنة في إطار دولة المدينة.

 على 
ً
 مــتــطــورا

ً
    �عد مبدأ المواطنة فــي دولــة المدينة مــبــدأ

الـــرغـــم مـــن قــــدم الـــفـــ�ـــرة الــتــاريــخــيــة الـــ�ـــي اكــتــشــف �ــهــا هــذا 

 لف�رات الحــقــة، ورغــم بعض المالحظات إال 
ً
المبدأ قياسا

انھ منذ ذلك الحين يؤكد على تحقيق المساواة بين االفراد 
بحقهم في المشاركة السياسية الفعالة من اجــل الوصول 

الى السلطة عن طريق هذه المشاركة، بوصف الشعب هو 

مصدر السلطة وأساس شرعي�ها. )٢(

  فــمــن الــمــعــروف إن دولـــة الــمــديــنــة االغــريــقــيــة اعــتــمــدت في 

حكمها على الديمقراطية المباشرة إلدارة الــبــالد، و�التالي 

 
ً
فأن هذا النوع من الديمقراطية يجعل من الشعب أساسا

للسلطة الــســيــاســيــة وهـــو الــــذي يــتــوالهــا، مــمــا يــتــيــح لــألفــراد 

االحـــرار المساواة في اتخاذ الــقــرارات السياسية، بينما كان 

�ستبعد االجــانــب والــعــبــيــد والــنــســاء مــن الــمــشــاركــة فــي هــذه 

 عــلــى الــديــمــقــراطــيــة االغريقية 
ً
الـــقـــرارات، وهـــذا �ــعــد مــأخــذا

إلفتقادها الى عنصر الشمول مما ادى الى حرمان جزء كبير 

من الشعب من ممارسة حق المواطنة.

  و�إختصار شديد يمكن ان �ع�ر عن الديمقراطية في دولة 

المدينة بمخطط يــو�ــ� كيفية مــمــارســة السلطة واالخــذ 

بمبدأ المواطنة فيها.

شكل ) 1 (

يو�� عناصر الديمقراطية الكالسيكية المباشرة

الديمقراطية الكالسيكية ) المباشرة (

المبرر    

المواطنون المتمتعون 

بالمساواة السياسية كي يكونوا 

 
ً
احرارا

) حاكمين ومحكومين ( بالتتابع

شروط عامة. 1

دولة صغيرة وذات . 2

خلفية زراعية.

اقتصاد عبودي.. 3

خدمة منزلية.. 4

حصر المواطنة . 5

بأعداد ض�يلة  ) المواطن 

الحر ( بإست�ناء العبيد 

واالجانب والنساء.

السمات

1. مشاركة المواطنين المباشرة في 

وظائف تشريعية وقضائية.

2. جمعية مواطنين متمتعة بسلطة 

سيادية لجميع شؤون المدينة.

3. اساليب متعددة إلنتقاء مرش�ي 

الوظائف العامة ) االقتراع المباشر 

، القرعة المناوبة (.

4. ال فروق في االمتيازات بين 

المواطنين العاديين عن موظفي 

االدارة العامة.

5. عدم جواز شغل المناصب مرتين 

من قبل الفرد نفسه ، بإست�ناء 

المناصب ذات العالقة بالحرب.

ــا ، الــمــدخــل الـــى الــعــلــوم الــســيــاســيــة ،  الــمــصــدر : د. أ.آبــــدور�ــ

ترجمة نوري محمد حسين ، ط 1 ، بغداد ، 1٩٨٨ ، ص 1٨.

 على هــذا يمكن القول ان الديمقراطية في دولة 
ً
  وتأسيسا

 ل�حكم الصال� إلى 
ً
المدينة فــي ذلــك الحين كــانــت أنــمــوذجــا
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ــا، حــيــث يـــمـــارس الــشــعــب ســـيـــادتـــھ، لــكــن هــــذا الــنــوع  ــٍد مــ حــ

من الديمقراطية ال يمكن تطبيقھ في وقتنا الحاضر لس�ب 

بــســيــط هــو الـــزيـــاده الــهــائــلــة فــي عـــدد الــســكــان داخــــل الــدولــة 

 عــن تــعــدد الــمــذاهــب والــطــوائــف واالعـــراق 
ً
الــواحــدة، فــضــال

واالديـــان داخــل الــدولــة الــواحــدة مما يقود إلــى تعدد اآلراء، 

هــذا فضال عــن تشعب الحياة اال�سانية وزيـــادة متطلبا�ها 

األمر الذي يف��ي إلى صعو�ة تولي الحكم عن طريق الشعب 

مباشرة، وانما عن طريق ممثلين ينو�ون عن الشعب إلدارة 

دفة الحكم.

2-  المواطنة لدى العرب والمسلمين. 

    مفهوم المواطنة هنا, يتجلى في إطارين األول هو القبيلة 

العر�ية إذ تت�� في المساواة بين أبناء القبلية الواحدة في 

اتــخــاذ الـــقـــرارات، وســيــد القبيلة �ستمد سلطتھ مــن إفــراد 

قبيلتھ )الشعب( مباشرة، و�ي هنا )إي المواطنة( اقرب إلى 

دولــة المدينة مــن حيث استبعاد النساء مــن المشاركة في 

اتخاذ الــقــرارات وهــذا امــر �عود الــى الــعــادات والتقاليد ال�ي 

 عن إن 
ً
كانت تحكم سلوكيات اإلفراد في ذلك الوقت، فضال

 كأباه اال بموافقة 
ً
 او شيخا

ً
ابن سيد القبيلة ال يصبح سيدا

ابــنــاء القبيلة لكن هــذا ال ينفي ان يكون الحكم فــي القبيلة 

حكم ورا�ي. )٣(
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   اما في االسالم فمن المعروف ان الدين االسالمي هو دين 

السلم والــعــدالــة والــمــســاواة واالحــســان ويت�� هــذا بشكٍل 

ا  اُس ِإنَّ َها النَّ ُّ�
َ
جلي في ايات القرآن الكريم في قولھ تعالى ))َيا أ

وا 
ُ
َباِئَل ِلَتَعاَرف

َ
ُعوً�ا َوق

ُ
ْم ش

ُ
َناك

ْ
� َوَجَعل

َ
ن�

ُ
ٍر َوأ

َ
ك

َ
ن ذ م ّمِ

ُ
ْقَناك

َ
ل
َ
خ

ــِبــيــٌر (( )٤( ، 
َ
ــَھ َعــِلــيــٌم خ

َّ
ــْم ِإنَّ الــل

ُ
ــاك

َ
ــق

ْ
ت
َ
ــِھ أ

َّ
ـــْم ِعــنــَد الــل

ُ
ـــَرَمـــك

ْ
ك

َ
ِإنَّ أ

ــن  م ّمِ
ُ
ك

َ
ق

َ
ل
َ
ـــِذي خ

َّ
ــُم ال

ُ
ــك  َر�َّ

ْ
ــُقــوا ــاُس اتَّ ــَهــا الــنَّ ُّ�

َ
وقــولــھ تعالى ))َيـــا أ

ِثيًرا َوِ�َساء 
َ
 ك

ً
 ِمْنُهَما ِرَجاال

َّ
َق ِمْنَها َزْوَجَها َوَ�ث

َ
ل
َ
ْفٍس َواِحَدٍة َوخ نَّ

ْم 
ُ
ْيك

َ
اَن َعل

َ
َھ ك

ّ
ْرَحــاَم ِإنَّ الل

َ
وَن ِبِھ َواأل

ُ
َساءل

َ
ــِذي ت

َّ
َھ ال

ّ
 الل

ْ
ُقوا َواتَّ

ــِذيــَن 
َّ
ــَهــا ال ُّ�

َ
َرِقــيــًبــا (( )٥( ، وكــذلــك قولھ سبحانھ وتعالى ))َيـــا أ

ِو 
َ
ْم أ

ُ
نُفِسك

َ
ى أ

َ
ْو َعل

َ
ِھ َول

ّ
َهَداء ِلل

ُ
ِقْسِط ش

ْ
اِميَن ِبال وَّ

َ
 ق

ْ
وا

ُ
ون

ُ
 ك

ْ
آَمُنوا

 
َ
ال

َ
ى ِ�ِهَما ف

َ
ْول

َ
ُھ أ

ّ
الل

َ
يًرا ف

َ
ق

َ
ْو ف

َ
ا أ ِني�

َ
ْن غ

ُ
َرِ�يَن ِإن َيك

ْ
ق
َ
َواِلَدْيِن َواأل

ْ
ال

اَن 
َ
َھ ك

ّ
ِإنَّ الل

َ
 ف

ْ
ْعِرُضوا

ُ
ْو ت

َ
 أ

ْ
ْل ُووا

َ
 َوِإن ت

ْ
وا

ُ
ْعِدل

َ
ن ت

َ
َهَوى أ

ْ
 ال

ْ
ِبُعوا

َّ
ت
َ
ت

ِبيًرا ((. )٦(
َ
وَن خ

ُ
ْعَمل

َ
ِبَما ت

    فالدين اإلسالمي لم يمي� بين المسلمين من ذكٍر أو أن��، 

وال طائفة وأخــرى، وال مذهب وآخــر، وال قبيلة وأخــرى، وال 

حــاكــم ومــحــكــوم، وإنـــمـــا جــعــل الــلــھ تــعــالــى فـــي كــتــابــھ المجيد 

الكل سواسيھ في الحقوق والواجبات.

   فيمكن إقامة ديمقراطية تقوم على مبدأ المواطنة يمكنها 

ان تأخذ بمبادئ الدين االسالمي خاصة وانھ اسلوب ونظام 

للعيش فهو نظام يتجسد بدستوره الــقــرآن الكريم، الــذي 

يــنــظــم الـــحـــيـــاة اإل�ـــســـانـــيـــة خــيــر تــنــظــيــم، يـــقـــوم عــلــى الــحــريــة 

والــعــدالــة والــمــســاواة وهـــذه االرـكــــان الــثــالثــة مــن اهـــم ارـكــان 

ومرتكزات المواطنة.

وكذلك لو نظرنا إلى مبدأ الشورى في اإلســالم، ذلك المبدأ 

الذي اخذ بھ الرسول )ص( والخلفاء الراشدين من بعده انھ 

يؤكد على المساواة في الحقوق والواجبات والحكم بالعدل 

واإلنصاف ليس فقط بين المسلمين، إنما يمتد ليشمل غير 

 من اهل دار االسالم غير المحار�ين ، ونجد 
ً
المسلمين ايضا

َصاَرى   َوالنَّ
ْ
ِذيَن َهاُدوا

َّ
 َوال

ْ
ِذيَن آَمُنوا

َّ
ذلك في قولھ تعالى )) ِإنَّ ال

ُهْم 
َ
ل
َ
 ف

ً
ــَيــْوِم اآلِخــِر َوَعِمَل َصاِلحا

ْ
ِھ َوال

َّ
اِبِئيَن َمــْن آَمــَن ِبالل َوالصَّ

وَن    (((. )٧(
ُ
 ُهْم َيْحَزن

َ
ْيِهْم َوال

َ
 َعل

ٌ
ْوف

َ
 خ

َ
ِهْم َوال ْجُرُهْم ِعنَد َرّ�ِ

َ
أ

مــا نــريــد قــولــھ ان االســـالم يــدعــو الــى التعا�ش والــمــســاواة في 

 
ً
الحقوق والواجبات، فصور اإلسالم مبدأ المواطنة تصويرا

 وأعــطــى الــحــقــوق وحــّمــل الــواجــبــات بــالــتــســاوي بين 
ً
وا�ـــحـــا

المواطنين القاطنين في مكان معين.

لذلك نصل الى نتيجة مفادها ان الدين االسالمي هو الدين 

 لــمــبــدأ الـــمـــواطـــنـــة وجـــعـــل هــذا 
ً
الـــــذي اعـــطـــى مــعــ�ــ� حــقــيــقــيــا

 لكل زمان ومكان.
ً
المع�� الئقا

3-  المواطنة في إطار الحضارة األوروبية

اســتــفــادت الــحــضــارة األورو�ــيــة مــن الفكر السيا��ي فــي زمن 

 
ً
الحضارة اإلغريقية والرومانية والفكر اإلسالمي، خصوصا

ــيــــة نــتــيــجــة حـــركـــة االصــــالح  بــعــد بـــــروز بـــــوادر الــنــهــضــة االورو�ــ

الــديــ�ــي ومــــا تـــالهـــا مـــن حـــرـكــات الــنــهــضــة والــتــنــويــر فـــي الــحــيــاة 

السياسية. )٨(

 في زرع 
ً
فكان لحركات اإلصالح الدي�ي والفكر التنويري دورا

بذور الحرية والديمقراطية وكان للمفكر جون لوك ) 1٦٣٢

– 1٧٠٤ ( ومونتسكيو ) 1٦٨٩ – 1٧٥٥ ( وجان جاك روسو 

) 1٧1٢ – 1٧٨٨ ( االثر الكبير في انتشار الفكر الديمقراطي، 

ــبـــة بــــســــيــــادة الـــشـــعـــب وفــــصــــل الــــســــلــــطــــات، ومـــنـــح  ــمـــطـــالـ والـ

الحقوق والحريات وحماي�ها وكفال�ها من الدولة، ويتجسد 

ذلك في الثورة االن�لي�ية 1٦٨٨، والثورة األمريكية 1٧٧٦، 

والثورة الفر�سية 1٧٨٩. )٩(

فإقرار سيادة الشعب وتنظيم الحقوق والحريات للفرد كان 

 عــن نظرية 
ً
لــهــا االثـــر الــبــارز فــي تفجير هـــذه الـــثـــورات، فــضــال

 هــذه المبادئ 
ً
الفصل بين السلطات، فأخذت فر�سا مثال

واقر�ها في المادة ) 1٦ من اعالن حقوق اال�سان والمواطن 

عام 1٧٨٩ (. )1٠(

 إن الــحــضــارة األورو�ـــيـــة تــؤكــد عــلــى مــبــدأ الــمــواطــنــة 
ً
عــمــومــا

ــــراره كــحــق ثــابــت مــن خـــالل الــســمــاح ل�ميع المواطنين  واقـ

 
ً
ودون تميي� في المشاركة في اتخاذ القرارات ال�ماعية تعبيرا

عن ان الشعب هو مصدر السلطة وأساس شرعي�ها.

 ثانيا: مفهوم المواطنة:

ـــ المواطنة في اللغة:

 مــأخــوذة من الوطن وهــو المن�ل الــذي يقيم فيھ اإل�سان، 

ويــقــال وطـــن بــالــمــكــان وأوطــــن بــھ أي أقـــام ، وأوطـــنـــھ اتــخــذه 

 
ً
 ومسكنا

ً
 ، وأوطــــن فـــالن ارض كـــذا أي اتــخــذهــا مــحــال

ً
وطــنــا

يقيم فيھ, وجمع الوطن, اوطان.)11 (. 

ـــــ المواطنة اصطالحا:

ــبــــدء بــتــعــريــف مـــفـــهـــوم الـــمـــواطـــنـــة البـــــد مــــن ايـــضـــاح  قـــبـــل الــ

بعض المصط�حات ذات العالقة بالمفهوم اهمها, الوطن 

ــــن. فـــالـــوطـــن )الــــــدولــــــة( هــــو تــعــبــيــر مــــركــــز لــإلنــتــمــاء  ــــواطـ ــمـ ــ والـ

الــقــانــو�ــي والـــســـيـــا��ـــي والــثــقــافــي والــعــاطــفــي بــإقــلــيــم جــغــرافــي 

محدد ومعين على اساس شروط ومواصفات ومعالم تمي�ه 

عن االوطان االخرى بخصائص طبيعية او مكتسبة و�فعل 
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عوامل عديدة تدخل في صياغات هذا الوطن او ذاك. )1٢(  
و�عرفها ) ريموند كايتل ( با�ها: ) مجتمع من االفراد يقيمون 

بأستمرار فــي اقليم معين, مستقلين مــن الناحية القانونية 

عــن كــل تسلط اجــنــ�ــي, ولــهــم حكومة منظمة تــشــرع وتطبق 

الــقــانــون على جميع االفــــراد داخـــل حـــدود سلط�ها(. ويـــرى ) 

كايتل ( ان عناصر الدولة �ي1٣:

ا- مجموعة افراد

ب- االقليم

ج- السيادة

د- الحكومة

عليھ مــن هــو الــمــواطــن ومــا�ــي الــمــواطــنــة؟ الــمــواطــن هــو هو 

احـــد افــــراد الــمــجــتــمــع ولـــھ الــحــقــوق والـــواجـــبـــات الــ�ــي تقرها 

الدولة, ومما الشك فيھ ان واجبات المواطن نحو وطنھ �ي 

ار�ى واسم� الواجبات ال�ي �ستطيع اداءها ويرى اسبينوزا 

ان الفرد �ستطيع معارضة الحاكم طالما ان هذه المعارضة 

ــادر بــطــريــقــة عــقــالنــيــة ال انــفــعــالــيــة بـــشـــرط ان  ــ والــــخــــالف صـ

اليــتــعــارض مــع الــقــانــون ولــلــفــرد الــحــريــة فــي ذلــك اال مــا �عكر 

االمــــن واشـــاعـــة الـــفـــو��ـــ�, وهــــذا �ــعــ�ــي ان اســبــيــنــوزا �عطي 

ترابطا عضويا بين الديمقراطية والمواطنة, وهذا ما ذهب 

اليھ الكثير من المفكرين ومنهم )جــون دوي( الــذي يــرى ان 

نظام الحكم ال�يد �عتمد على مواطنة مثقفة ومستنيرة1٤.

وتعد المواطنة مفهوم حديث ظهر وتطور مع تطور الدولة 

القومية، تلك الدولة ال�ي تقوم على اساس االعتقاد بوجود 

وطــن مش�رك ورابــطــة وطنية تتجاوز الــحــدود الــ�ــي ترسمها 

الهويات الفرعية القائمة على اســاس االنتماء المذه�ي او 

الــعــر�ــي بين التكوينات )1٥( . حيث يف�رض هــذا الــمــبــدأ ان 

المجتمع مكون من طوائف مستقلين واحــرار، والدولة �ي 

التعبير عــن ارادة هــؤالء المواطنين االحـــرار غير الخاضعين 
لوالءات اخرى، بصف�هم مواطنين لوطن لهم جميع الحقوق 

وعليهم جميع الواجبات. )1٦(

ــــة،  ــــدولــ فـــهـــي عــــالقــــة عـــضـــويـــة مـــتـــبـــادلـــة بـــيـــن الــــمــــواطــــن والــ

فـــالـــمـــواطـــن يــحــصــل عـــلـــى جــمــيــع حـــقـــوق الـــمـــواطـــنـــة نــتــيــجــة 

انتماءه الى وطن معين، لكن في الوقت ذاتھ عليھ ان يتحمل 

واجــبــات يحتم عليھ مــبــدأ المواطنة ان يتحملها، هــذا من 

ــــ�ام  ــــا مــــن جـــانـــب الــــدولــــة فــعــلــيــهــا االلــــ� جـــانـــب الــــمــــواطــــن، امـ

بالدستور في تعاملها مع المواطنين والنظر اليهم على ا�هم 

مواطنين وليسوا افــراد بعّد الدستور هو محصلة موافقة 

اغلب ابناء الشعب. )1٧(

 عــلــى هـــذا الــمــعــ�ــ�, يمكن تــعــريــف الــمــواطــنــة عــلــى ا�ها 
ً
و�ـــنـــاءا

) االنتماء الــى بلد مــا, والــى شعب يقطن هــذا البلد(, اي ا�ها 

تــمــثــل الــعــالقــة الــقــانــونــيــة الــقــائــمــة بــيــن الـــوطـــن والـــمـــواطـــن. 

وعــرفــ�ــهــا دائــــرة الــمــعــارف الــ�ــريــطــانــيــة ) بــأ�ــهــا عــالقــة بــيــن فــرد 

ودولـــة كما يحددها قــانــون تلك الــدولــة, و�ما تتضمنھ تلك 

العالقة مــن واجــبــات وحــقــوق فــي تلك الــدولــة(.وتــؤكــد دائــرة 

المعارف ال�ريطانية مفهومها للمواطنة,)بأن المواطنة على 

وجھ العموم تسبغ على المواطن حقوقا سياسية ،مثل حق 
االنتخاب وتولي المناصب العامة (.1٨

عليھ فان لمفهوم المفهوم المواطنة إبعاد متعددة تتكامل 

وت�رابط في تناسق تام و�ي1٩ :- 

1-البعد قانو�ي، والذي �سهم في تنظيم العالقة بين الحكام 

ــى الــعــقــد االجـــتـــمـــا�ـــي الـــــذي تــقــوم   الــ
ً
ــنـــادا ــتـ والــمــحــكــومــيــن اسـ

عليھ العالقة بينهما للموازنة بين مصال� الفرد ومتطلبات 

المجتمع. 

٢-بــــعــــد اقـــتـــصـــادي اجـــتـــمـــا�ـــي �ــســ�ــهــدف إشــــبــــاع الـــحـــاجـــات 

ــــالزم منها  ــــى الـ الــمــاديــة األســاســيــة لــلــ�ــشــر وتــوفــيــر الــحــد االد�ـ

لحفظ كرام�هم وإ�ساني�هم . 

٣-بــعــد ثقافي حــضــاري �هتم بــالــ�ــوانــب الــروحــيــة والنفسية 

ــــرام  ــ�ـ ــ ــلــــى أســـــــــاس احـ ــــات عــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــ�ـ ــ ــــراد والـ ــ ــــإلفـ ــ ــنــــويــــة لـ ــعــ ــمــ والــ

خصوصية الهوية الثقافية ويــرفــض مــحــاوالت االستيعاب 

وال�هميش والتغريب.

المبحث الثاني

المعوقات الرئيسية لمفهوم المواطنة واثرها في بناء 
الدولة العراقية

ان البحث فــي معوقات المواطنة الــيــوم تــفــرض علينا بــدءا 

معرفة اسباب ضعفها في المراحل ال�ي سبقت عام ٢٠٠٣

ــبـــاب ضــعــف الـــمـــواطـــنـــة هـــو فـــي طبيعة  اذ نــجــد ان اهــــم اسـ

تشكيل هذه الدولة.

اذ ان الدولة العراقية تشكلت في اطار االستعمار ال�ريطا�ي 

والـــذي فــرض على الــعــراق طبيعة تكوينھ العر�ي مــن خالل 

حــــدود الـــدولـــة الــعــراقــيــة والــ�ــي ضــمــت بــنــاءا عــلــى ذلـــك عــدد 

ــــان والـــمـــذاهـــب. فــالــعــرب واألكــــراد  مــتــنــوع فــي االعـــــراق واالديــ

والــ�ــركــمــان واالرمــــن عــنــاصــر أســاســيــة فــي تكوينھ الــعــر�ــي, الــى 

جــانــب هـــذا الــتــنــوع يــوجــد تــنــوع اخـــر يتمثل بــالــتــعــدد الدي�ي 

مثل اإلسالم والمسيحية والي�يدية والصابئة.
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هذا التنوع لم يكن لھ ارادة ذاتية حقيقية في انضمامھ الى 

 
ً
الــدولــة العراقية, اذ ان تشكيل الــدولــة العراقية كــان شأنا

 ان الرأي في بريطانيا حول اقامة 
ً
بريطانيا بحتا, اذ نجد مثال

الدولة العراقية قد انقسم الى اتجاهين االول: رأي حكومة 

الــهــنــد الـــــذي يــتــ�ــخــص بــأقــامــة أمــــــارات صــغــيــرة مـــن الــبــصــرة 

وبـــغـــداد الــمــوصــل بــيــنــمــا ذهـــب الـــــرأى االخــــر الـــى أقـــامـــة دولـــة 

واحدة وهو رأي السكرتير السيا��ي في وزارة الهند ) السير أرثر 

هيرتزل( وجــرى األخــذ بــالــراى الثا�ي الــداعــم ألقامة حكومة 

عر�ية في الــعــراق٢٠, ولتأكيد )سياسة القضم والضم( ال�ي 
انت���ها بريطانيا في العراق نجد الملك العرا�ي فيصل االول 

يــقــول )لــيــس هــنــاك بــعــد شــعــب عــرا�ــي بــل كــتــل مــتــنــافــرة من 

ال�شر مجردة من اية فكرة وطنية غارقة في الخرافة وال�هل 

وتفتقر الى اية رابطة مش�ركة ميالة الى الفو��� ومستعدة 

 للتمرد على اية حكومة مهما كانت(٢1,  هذا ناهيك عن 
ً
ابدا

هــدف االستعمار في تفتيت الكرد من خــالل تقسيمهم على 
اربع دول منها العراق والذين كانوا والزالوا يؤمنون و�سعون 

الى اقامة دول�هم الكردية, هذا ما يت�� في كثير من مواقفهم 
وتصريحات المسؤولين الكرد.٢٢

ــنــــجــــده فـــــي طـــبـــيـــعـــة تــــعــــامــــل االنـــظـــمـــة  ــ�ــــب االخـــــــــر فــ امـــــــا الــــســ

السياسية المختلفة ال�ي تعاقبت على حكم العراق مع هذه 

الــ�ــزئــيــة, فــالــنــظــام الملكي الـــذي تــم اتــخــاذه بــاخــتــيــار االمــيــر 

فــيــصــل ابـــن الــشــريــف حــســيــن مــلــكــا لــلــعــراق وفــقــا الســتــفــتــاء 

٢٣ اب عام 1٩٢1 والذي كانت نتيجتھ ٩٦٪ لصال� الملك 

وقع باول اخطاءه حينما امر الملك في عام 1٩٢٢ بـتشكيل 

 
ً
المجلس التأسي��ي لينظم قانونا اساسيا بمثابة دستورا

للمملكة العراقية على ان ال تتناقض مواد هذا الدستور مع 
المعاهدة ال�ريطانية العراقية ال�ي وقعت في وقت سابق.٢٣

 الرادة الــشــعــب الــعــرا�ــي بل 
ً
و�ـــهـــذا لـــم يــكــن الــدســتــور نــاتــجــا

اصــبــح فــرعــا مـــن الــمــعــاهــدة الــ�ــي كــــان يــــرى فــيــهــا ا�ــهــا تحقق 
مــصــالــ� الــ�ــريــطــانــيــيــن, والـــوضـــع الــطــبــيــ�ــي هـــو وضـــع دســتــور 

للبالد ومن ثم تشكيل حكومة تقوم باقامة المعاهدات مع 

الـــدول االخــــرى. االمـــر الـــذي ا�عكس بشكل او بــاخــر فــي مدى 

احساس المواطنين في انتما�هم لهذا الكيان.

ان هذا االمر قد عمق الوالءات القبلية والعشائرية اذ اتسم 

المجتمع العرا�ي بانقسامات ونــزاعــات وصــراعــات تقليدية 

وعــمــوديــة, بــاالضــافــة الـــى االنــقــســامــات بــيــن الــمــدن والــريــف. 

فقد اق�رنت وحــدة كل جماعة من هــذه ال�ماعات بحاجة 

الفرد الى حمايتھ من قبل ال�ماعات االخرى السيما في ظل 

غياب الدولة, اذ لم تكن السلطة السياسية في العهد الملكي 

تتدخل في شــؤون الصراع واالحــ�ــراب بين القبائلوالعشائر, 

, وقد اخذ هذا الوضع 
ً
بل ت�رك لها امر تسوية خالفا�ها ذاتيا

باالنحالل والتحول الى اشكال جديدة من العالقات في ظل 

بــنــاء الـــدولـــة الــحــديــثــة الــــذي ســاهــم االحـــتـــالل الــ�ــريــطــا�ــي في 
ا�شاءها وتنظيمها.٢٤

ويــالحــظ ان الــفــئــات والــطــوائــف الــعــراقــيــة لــم تكن يــومــا من 

االيام منظمة في كيان واحد الفي العهد العثما�ي وال الملكي 

ــــر, و�ـــهـــذا الـــصـــدد يـــقـــول الــعــالــم االجــتــمــا�ــي  وال اي عــهــد اخـ

علي الــوردي )ان اهــل العراق لم �عرفوا قبل �شوء الدولة 

العراقية الحديثة شيئا من المفاهيم السياسية الحديثة 

مـــثـــل الـــوطـــنـــيـــة والـــمـــواطـــنـــة, بــــل ـكــــان جــــل مــــا �ــشــغــل بــالــهــم 

االحــــســــاس الـــديـــ�ـــي الــمــتــمــثــل بــقــضــايــا الــتــعــصــب الــمــذهــ�ــي( 

ــــوالء لــلــهــويــات الــفــرعــيــة دون الــوطــنــيــة في  و�ــعــ�ــي ذلـــك ان الـ

الــعــراق ليس شيئا مستجدا بــل هــو ارث تاري�ي لــم تستطع 

الدولة العراقية في العهد الملكي تجاوزه لبناء هوية وطنية 

حــديــثــة تــســتــوعــب كـــل الـــهـــويـــات الــفــرعــيــة بـــل ان ســيــاســات 

الــنــظــام الملكي المتمثلة بــاالنــصــيــاع الــكــامــل وراء المحتل 

الــ�ــريــطــا�ــي فــضــال عـــن تــكــر�ــس حــالــة الــتــفــاوت الــطــبــقــي بين 

االعيان و�قية فئات المجتمع العرا�ي ادى الى ترسيخ حالة 

ال��وء الى الهويات الفرعية.

االمـــر الـــذي لــم �ستطيع العهد الــ�ــهــوري االول مــن تــجــاوزه 

اذ ذهـــب عــلــى عــكــس الــعــهــد الــمــلــكــي بــمــحــاولــة فـــرض الهوية 

الوطنية بالقوة من خــالل اسلوب إدارة الحكم االمــر الذي 

ادى الى سيطرة ثقافة العنف على حل المشاكل السياسية 

فـــي الـــعـــراق، فــكــانــت اغــلــب الــســيــاســات قــائــمــة عــلــى �هميش 

اآلخـــر وابـــعـــاده قـــدر المستطاع عــن السلطة )خــاصــة الــذي 

يــقــف بــالــضــد مــن مــصــالــ� النخبة الــحــاكــمــة( وهـــذا مــا القى 

بــظــاللــھ عــلــى الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة بــرمــ�ــهــا واصـــبـــح الــشــعــب 

 للنخبة الحاكمة بشكل قــســري، االمـــر الـــذي جعل 
ً
خاضعا

ــاداء دور الـــالعـــب الــســيــا��ــي  ــ الــمــؤســســة الــعــســكــريــة تــقــوم بـ

األســـاس المتفرد بالسلطة والــحــيــاة السياسية ككل خالل 

المدة )1٩٥٨ – 1٩٦٨( ويمكن عد النظام السيا��ي آنذاك 
 لالنظمة العسكرية في العالم الثالث.٢٥

ً
نموذجا

ومــن ثــم جــاء حــزب البعث الــى السلطة و�ـــدأت معھ مرحلة 

جديدة اك�ر قساوة, اذ تغلغل حزب البعث بكل المؤسسات 

االمــنــيــة والمدنية وفـــرض سيطرتھ بــالــقــوة عليها, و�ـــدأ معھ 

فــصــال جــديــدا مــن الــعــنــف الــغــيــر مــســبــوق حــ�ــ� جــعــل الــنــاس 

يــ�ــ�ــأون وبــشــكــل غــيــر مــســبــوق الـــى االنــتــمــاءات الــفــرعــيــة ال�ي 

يرون فيها مجاال قد يحقق لهم الحماية فالقبلية والمذهبية 
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والعرقية حافظت على دورها الوظيفي التاري�ي كمنظومة 

امان, باالبقاء وتعزيز اواصر القرابة والدم كمش�رك يفرض 

ال��امات متبادلة في محيطها المغلق.

من جانب اخر نجد ان الدولة العراقية وعلى امتداد تاريخها 

عانت من التغييرات السر�عة وغير الطبيعية والمتكررة في 

الــواقــع الــســيــا��ــي, االمـــر الـــذي لــم �ــســاعــدهــا عــلــى بــنــاء دولــة 

فاعلة وثــابــتــة, بــدءا مــن انــقــالب بكر صد�ي وفــرضــھ حكومة 
معينة على الملك ومن ثم انقالب 1٩٥٨ وقتل الملك ورموز 

العهد الملكي ) خاصة نوري السعيد ( مرورا بانقالب 1٩٦٣

ومـــن ثــم 1٩٦٨, والـــحـــروب الــ�ــي خــاضــهــا الــنــظــام الــســيــا��ــي 

السابق ح�� التغير الـــذي حصل عــام ٢٠٠٣, كــل هــذا دفع 

الفرد العرا�ي بالتحصن بالتشكيالت االجتماعية االولية او 

الفرعية )القبيلة, العشيرة, الطائفة وغيرها( لــدرء الخطر 

الناتج من حالة عدم االستقرار السيا��ي او ضعف الدولة 
او تعسفها.٢٦

فــكــلــمــا زاد تــعــســف الــســلــطــة وقــمــعــهــا لـــالفـــراد ادى ذلـــك الــى 

تأسيس ثقافات فرعية لها مجاال ومساحة تتحرك في البنية 

الباطنية للمجتمع غير المرئية للسلطة, او في المجال غير 

الــمــراقــب مما انــتــج لغة رمــزيــة كــانــت االطـــار الباط�ي ل�حياة 
والمعارضة والتعبير عن الذات والصمود.٢٧

امـــا الـــيـــوم وبــعــد الــتــغــيــيــر الــســيــا��ــي الــراديــكــالــي عـــام ٢٠٠٣, 

نــجــد ان الــمــكــون االجــتــمــا�ــي يــتــحــول الـــى حـــزب ســيــا��ــي, او 

احــــــــزاب ســـيـــاســـيـــة لـــهـــا صـــفـــة اجـــتـــمـــاعـــيـــةحـــصـــريـــة, فــهــنــاك 

احزاب )للسنة( واخرى )للشيعة( وثالثة )الكرد(, في ظاهرة 

اســتــقــطــاب عــمــودي تــؤســس للتمايز وتــثــ�ــتــھ, وتــعــوق شيوع 

وترسيخ مفهوم المواطنة, من خالل ما�سم� بالديمقراطية 

التوافقية وال�ي تؤدي الى تمييع الحدود الفاصلة بين ماهو 

اجتما�ي وماهو سيا��ي, بحيث اصبحا م�رادفين, واحدهما 

مــعــ�ــر عــــن االخـــــــر, و�ـــعـــد هـــــذا االمــــــر هــــو الـــمـــأخـــذ االســــا��ــــي, 

وال�وهر الذي يضعف الهوية الوطنية والمواطنة.

ان التداخل بين الحقل االجتما�ي مع الحقل السيا��ي هو 

وجـــھ االعـــ�ـــراض هــنــا, الن االجــتــمــا�ــي �ــســتــوعــب فــي مــفــرداتــھ 

الدي�ي واالثــ�ــي والعشائري, وان هــذا االمــر ينتج العديد من 

الصراعات فيكون الدي�ي مقابل الدي�ي واالث�ي مقابل االث�ي 

وهكذا, وهو مايولد حالة اح�راب محتملة بشكل كبير ويقلل 

مــن حــالــة االســتــقــرار الــســيــا��ــي, و�ــالــتــالــي �ــعــرض الــدولــة الــى 

هشاشة ال تستطيع بفعلها ان تؤدي دورها الوظيفي, ويزيد 

من مركبات فشلها, ويدفع باالفراد الى االنخراط والنكوص 

الــ�ــ�ــري الـــالشـــعـــوري فـــي الــــوحــــدات االجــتــمــاعــيــة ويـــزيـــد من 

التمايزات االجتماعية ويقلل فرص بناء الدولة المواطنية 
العصرية.٢٨

ــــود الـــمـــواطـــنـــة  ــــوجـ ــيـــة الـــتـــوافـــقـــيـــة التـــســـمـــح بـ ــالـــديـــمـــقـــراطـ فـ

 
ً
بمفهومها ال�م�ي, بل تجعل من االنتماءات االولية اسوارا

ت��ن الفرد داخلها وتجعل من هذه االســوار خصوصيات 

مقدسة التسمح بتجاوزها.

ــمــــال اهـــــم الـــمـــعـــوقـــات الــــتــــواجــــھ بــنــاء  مـــمـــا تـــقـــدم يــمــكــن اجــ

مواطنة حقيقية في العراق باالتي:

1-الــتــعــصــب الـــذي ينطلق مــن فــكــرة ان الحقيقة المطلقة 

لدى هذه ال�هة او تلك دون غيرها.

٢-ضعف الثقافة الوطنية لدى مختلف فئات الشعب اال 

ان المهم هنا هو النخب االجتماعية والسياسية وال�ي تعا�ي 

من ضعف حقيقي في المنظومة الثقافية االمر الذي يؤسس 

للرجوع الى الهويات الفرعية, دون االع�راف بالتعددية.

٣-الــــوالء لــ�ــخــارج: اي عندما �همش احـــدى فــئــات المجتمع 

فان ذلك يدفعها الى حالة الصراع مما يؤدي �ها الى االرتباط 

بالخارج.

٤-ضعف المؤسسات القانونية والدستورية وعلى مختلف 

الحقب التاريخية الــ�ــي مــر �ها الــعــراق االمـــر الـــذي يـــؤدي الى 

ــــذات والـــهـــويـــة الــوطــنــيــة  فــشــل هــــذه الــمــؤســســات فـــي بـــنـــاء الــ

ال�امعة.

٥-اقــامــة ديمقراطية يقال عنها ا�ها توافقية اخــذت تكرس 

حــالــة االنـــتـــمـــاءات الــفــرعــيــة عــلــى حــســاب االنــتــمــاء ال�م�ي 

و�ناء هوية مش�ركة.

٦-التدخل الخار�ي االقليمي والدولي المستمر السيما بعد 

٢٠٠٣, عــ�ــر تــحــديــدهــا لــهــويــة اجــــزاء مــن الــمــكــون االجتما�ي 

العام )الكرد وال�ركمان( وتعاملها معهم بداللة انتماءا�هم 

القومية والــتــغــا��ــي عــن انتماءا�هم االخــــرى, وتــحــديــد جزء 

اخر من المكون االجتما�ي العرا�ي العام )العرب( وتعاملها 

معھ بداللة انتماءاتھ الدينية المذهبية )الشيعة والسنة( 

والتغا��ي عن انتماءه القومي.

المبحث الثالث

اليات بناء المواطنة في العراق

فــي ضـــوء معال�ة هـــذه الـــدراســـة لمفهوم الــمــواطــنــة فــي ظل 

التجارب الديمقراطية ال�ي عاشها العراق ولدورها المؤثر 

والكبير في بناء التجر�ة الديمقراطية ال�ديدة ال�ي �عيشها 

ــيــــوم, ســـنـــحـــاول فـــي هــــذا الـــ�ـــزء طــــرح رؤيـــــة لــبــنــاء  الــــعــــراق الــ

المواطنة لتكون رافدا وداعما لهذه التجر�ة.
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: االسس العامة لتفعيل المواطنة:
ً
اوال

1- اح�رام الدستور وضمان حقوق اال�سان وتعزيز الكرامة 

اال�سانية و�ــي شــرط من الــضــروري ال�ركي� عليھ السيما في 

البيئة العراقية ال�ي �هان فيھ كرامة اال�سان و�هدر حقوقھ 

وحياتھ في العديد من االوقات الى درجة ان المواطن لم �عد 
 في بيتھ.٢٩

ً
امنا

ــادة الـــقـــانـــون والـــمـــســـاواة بــيــن جــمــيــع الــمــواطــنــيــن, اذ  ــيــ ٢-ســ

يــكــون جــمــيــع الــمــواطــنــيــن خــاضــعــيــن لــلــقــانــون بــغــض الــنــظــر 

عــن االخــتــالفــات العرقية, االجتماعية, الدينية, المذهبية, 
والثقافية.٣٠

٣- تــحــقــيــق الـــعـــدالـــة االجــتــمــاعــيــة والـــقـــضـــاء عــلــى الــتــفــاوت 

االجتما�ي كما هــو حاصل الــيــوم, اذ �عا�ي المجتمع اليوم 

من خلق طبقة اجتماعية م�رفة جدا تتمي� بالنفوذ السيا��ي 

فــي حــيــن ان غالبية المجتمع �ــعــا�ــي مــن ضــعــف فــي مستواه 
المعا��ي.٣1

٤- تحقيق التنمية االقــتــصــاديــة الشاملة ل�رفع المستوى 

المعا��ي الفــراد المجتمع وتق��ي على التفاوت بين اقليم 

كردستان و�قية محافظات العراق ولمعال�ة مشاكل الفقر 

والبطالة وتوفير الضمان االجتما�ي ل�ميع المواطنين.

٥-خلق ثقافة تؤسس لعالقة بين مكونات المجتمع والدولة 

عــلــى اســــس وطــنــيــة تــتــجــاوز كـــل االطــــر والــعــنــاويــن الــضــيــقــة, 

بــحــيــث يـــكـــون الـــ�ـــامـــع الــــعــــام لـــكـــل الـــمـــكـــونـــات والــتــعــبــيــرات 
واالطـــيـــاف هــو الــمــواطــنــة, والــ�ــي التــعــ�ــي فــقــط جملة حقوق 

والمكاسب الوطنية المتوخاه وانــمــا تع�ي ايــضــا جملة من 

الـــواجـــبـــات والـــمـــســـؤولـــيـــات الــعــامــة الــمــلــقــاة عــلــى عـــاتـــق كل 
مواطن.٣٢

ــــھ الــــســــيــــا��ــــي, واالداري,  ــــواعــ ــاد بـــكـــل انــ ــفــــســ ٦-مـــــحـــــار�ـــــة الــ

والــمــالــي, واالخـــال�ـــي, فــي المجتمع والـــدولـــة, مــن خــالل تشر�ع 

وتفعيل القواعد الدستورية والقوانين ال�ي تكفل معاقبة 

المفسدين, وضمان استقالل القضاء واالجهزة الرقابية٣٣.

ــــزاب الــســيــاســيــة, ومــحــاولــة جــعــل هــذا  ــــرار قـــانـــون االحــ ٧- اقـ

 عن مص�حة االمة عراقية ككل.
ً
القانون مع�را

ثانيا: التربية والتعليم ودورهم في ترسيخ قيمة المواطنة:

ان تغير النظام السيا��ي في العراق واستبدالھ بنظام يتبع 

الــقــواعــد الديمقراطية لــن �ستطيع بناء دولــة قوية بشكل 

مجرد إال في ظل ثقافة تقبل التنّوع، واح�رام وجهات النظر 

المختلفة، وتنظر إلــى الحقائق باعتبارها �س�ية وتتسامح 

مع االختالف في الرأي البل ت��ّعها. من دون هذا النوع من 

الثقافة، و�التالي اليمكن ألي تجر�ة ديمقراطية ان تن��. 

ــب تــغــيــيــرات فـــي الــبــنــيــة السياسية 
ّ
عــلــيــھ، فـــإن االمــــر ال يــتــطــل

)الــقــانــون االنتخابي والــدســاتــيــر والــقــادة( فحسب, بــل ايضا 

بحاجة الى تغييرات جادة ومستدامة في األفراد, وهذا يمكن 

ان يكون من خالل نظم تعليمية جديدة, فال�هود الحالية 

ــز بــشــّدة عــلــى جــوانــب فــّنــيــة، مــثــل بناء 
ّ
إلصــــالح التعليم تــرك

المزيد من المدارس، وإدخال الحواسيب إلى المدارس، وفي 

حين أن هــذا ضـــروري وهـــام، إال أن ال�ركي� الحالي لإلصالح 

يفتقر إلى عنصر إ�سا�ي أسا��ي, فالطالب في حاجة إلى أن 

 مــاذا �ع�ي أن يكونوا مواطنين 
ً
يتعلموا فــي ســّن مبكرة جــدا

ـــرون ويـــبـــحـــثـــون ويـــنـــتـــجـــون الــمــعــرفــة، 
ّ
يــتــعــلــمــون كـــيـــف يـــفـــك

مهم 
ّ
و�ــســألــون ويــ�ــتــكــرون بـــدل أن يــكــونــوا رعــايــا لــلــدولــة تعل

رون وكيف يتصّرفون.٣٤
ّ
ماذا يفك

لــذلــك فالتعليم والــ�ــربــيــة يجب ان ترتكز على امــريــن اثنين: 

االول, هــو الــ�ــربــيــة حـــول الــمــواطــنــة والــثــا�ــي, هــو الــ�ــربــيــة من 

ــــالل الــــمــــواطــــنــــة.٣٥ فـــالـــضـــمـــانـــات الــحــقــيــقــيــة لــلــمــمــارســة  خــ

الوطنية السليمة التكمن في تلك االفــاق ال�ي تحدد معالم 

الفضاء االجتما�ي والثقافي وانما تتمثل في مدى تشرب افراد 

المجتمع لقيم المواطنة الحقيقية منذ الصغر والتدريب 

عــلــى مــمــارســ�ــهــا عــمــلــيــا فـــي مــخــتــلــف الــمــؤســســات والــوســائــط 

ال�ربوية حسب طبيعة المرحلة ال�ي يمر �ها الفرد, ومن ثم 

يأتي طرحنا للرؤية المق�رحة لــدور التعليم ومسؤوليتھ في 

تعزيز مبدأ المواطنة مرتكز على مجموعة من المحاور ال�ي 
تتشكل منها منظومة التعليم والتعلم بمختلف مكوناتھ.٣٦

1-المناخ العام:

إن المجتمع الذي يرغب في تعميم قيمھ خاصة )المواطنة( 

عــلــى كــافــة الــفــعــالــيــات هــو ذلـــك الـــذي يــتــحــول فــيــھ المجتمع 

ــ�ـــربـــوي إلــــى مــجــتــمــع حــقــيــقــي مــصــغــر يـــتـــدرب فــيــھ الــطــالب  الـ

على ممارسة حياة اجتماعية حقيقية تقوم على مسؤولية 

الــفــعــل والــكــلــمــة، فـــي جـــو مــفــعــم بــالــديــمــقــراطــيــة والــتــضــامــن 

بشكل يجد فيھ الطالب ما ���عھ على هذه الممارسة ح�� 

يألفها ويتعودها٣٧.

ولــيــس ذلـــك وحــســب، بــل يــجــب أن تــكــون البيئة المدرسية 

امــتــدادا للبيئة األســريــة في تنشئة البناء ومكملة لها، ففيها 

�ستكمل مـــا شــرعــت فــيــھ األســـــرة، وفــيــهــا يــتــم تــعــزيــز مــبــادئ 

السلوك القويم ور�ط الفرد بمجتمعھ ورفع شعوره بالوالء 
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واالنــتــمــاء إلــيــھ، وفــيــهــا يحصل تعلم الــنــظــام وحــقــوق الــفــرد 
وحقوق اآلخرين وواجبات ال�ميع نحو المجتمع.٣٨

2-المناهج الدراسية:

هـــنـــاك عـــــدة صـــــور يــمــكــن �ـــهـــا تــنــمــيــة مـــفـــهـــوم الـــمـــواطـــنـــة فــي 

الــمــنــا�ــ� الــــدراســــيــــة، يــمــكــن تــوضــيــحــهــا مـــن خــــالل الــشــكــل 

التالي:

شكل )٢(

صور تنمية المواطنة

            

األمثلة الواردة في الكتاب

الرحالت والزيارات الميدانية

الصور والرسومات واألشكال

عرض الموضوعات 
عن طريق القصص

أسلوب دراسة الحالة

التطبيقات العلمية

المواطنة

الشكل من اعداد الباحث

تكتسب وتنم� عن طريق

 لكل عنصر مــن العناصر السابقة 
ً
 مــوجــزا

ً
وفيما يلي عــرضــا

الذكر:
1-األمثلة الواردة في الكتاب المدر��ي: وال�ي يفضل أن تكون 

مرتبطة بالبيئة المحلية للطالب ح�� يمكن ر�ــط الطالب 

بمجتمعھ. مثال عند تــنــاول البيئة العراقية يضرب األمثلة 

الــتــالــيــة : )االهـــــوار, �ــهــري دجــلــة والـــفـــرات, جــبــال كــردســتــان, 
الحضارة البابلية والسومرية وغيرها(٣٩

٢- الصور والرسوم واألشكال: وفيها يتم ال�ركي� على مظاهر 

الحياة في المجتمع العرا�ي، كما هو وارد في الصور المدعمة 

في كتب التاريخ وال�غرافية. 

٣- أســلــوب دراســـة الــحــالــة: وفــيــھ يتم ر�ــط الطالب بقضايا 

مجتمعھ، وفيھ يتم تناول قضايا ومشكالت يتم مناقش�ها 

مــن مختلف الــ�ــوانــب، كــمــا هــو الــحــال عــلــى ســ�ــيــل الــمــثــال 

الوحدة العراقية, الفيدرالية.

٤- التطبيقات العلمية: وهــنــا يتم ال�ركي� على التطبيقات 

العلمية ال�ي تتطلب ال�ركي� فيها على المفاهيم والظواهر 

العلمية من البيئة، مثل: ظاهرة الت�حر, و تجفيف االهوار 

وغيرها٤٠.

٥- مــدخــل القصص: وهــو مــن األســالــيــب الــ�ــي تــجــذب انتباه 
الــطــالب وخــاصــة فيما يتعلق بــالــمــواطــنــة، حيث يتم تناول 

�خصية عراقية ودورها في المجتمع العرا�ي، كما هو الحال 

في الدراسات االجتماعية واللغة العر�ية وال�ربية اإلسالمية.

٦- الــرحــالت والـــزيـــارات الميدانية: مــن األســالــيــب الــهــامــة في 

غــرس قيمة الوطنية، ويتم ذلــك من خــالل القيام برحالت 
االستكشاف أو الرحالت للمواقع ال�راثية واألثرية.٤1

ــبـــة عــلــى  ــلـ ــتــــدريــــب الـــطـ هـــــــذه الـــــطـــــرق واالســـــالـــــيـــــب تــــوظــــف لــ

المواضيع ال�ي تتضمن مجموعة من المعارف الوطنية ال�ي 

تركز على االجابة عن االسئلة االتية:

ما الحياة المدنية، والسياسية، والحكومة؟

ما أسس النظام السيا��ي ؟

كــيــف تــعــمــل الــحــكــومــة الـــدســـتـــوريـــة، لــتــجــســيــد األعــــــراض، 

والقيم، والمبادئ الديمقراطية؟

ما عالقة الدولة باألمم األخرى، و�القضايا العالمية؟

ما ادوار المواطنين في تحقيق الديمقراطية ؟

3-المعلمون:

للمعلم دور حاسم في تفعيل تر�ية المواطنة في المؤسسة 

التعليمية، فهو من يتحمل مسؤولية تر�ية الن��� وتعليمھ 
العلم والخلق والسلوك السوي، و�عمل على زرع الشعور 

بالمسؤولية واإلخــالص في نفوس طالبھ، وهو من �عتمد في 

ذلك على مجموعة من الطرائق واالس�راتيجيات ال�ي تلعب 

 في هذه الناحية, 
ً
دورا مهما

وألداء هذا الدور الفاعل على أحسن حال يتعين على المعلم 

 
ً
 واجتماعيا

ً
 ثــقــافــيــا

ً
أن يحمل مــعــتــقــدات سليمة، ومــخــزونــا

 حول أهمية التعليم في توطيد األمن الفكري للشباب، 
ً
فاعال

كــمــا يتعين عــلــيــھ أن �ــســهــم فــي غـــرس روح الــــوالء واالنــتــمــاء 

لــلــوطــن, وال بـــد أن يــكــون واثـــقـــا مـــن نــفــســھ ومـــن مــعــلــومــاتــھ، 

 
ً
ــــھ، مــرشــدا مــبــدعــا فـــي أفــــكــــاره، مــرنــا فـــي ســلــوكــھ مـــجـــددا آلرائــ

للطالب في كيفية اكتساب مبدأ التعاون والعمل ال�ما�ي 
وتــوطــيــد حــب الــطــالــب لمجتمعھ وتــعــزيــز االنــتــمــاء والشعور 

بالمسؤولية المش�ركة في الحفاظ على أمن وسالمة الوطن 

من العبث والفساد.
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ومــن مستلزمات حــب الــوطــن أن �عمل المعلم على توعية 

الطالب بضرورة المحافظة على مرافق الوطن ومكتسباتھ 

كـــمـــوارد الــمــيــاه والـــطـــرقـــات والــمــبــا�ــي واأل�ـــ�ـــار والـــمـــدارس 

ــــك، ويـــنـــهـــاهـــم عــــن الـــفـــو��ـــ�  ــ والـــمـــصـــا�ـــع والــــــمــــــزارع وغــــيــــر ذلـ

وأشــكــال التخريب والفساد ومــا ينجم عــن ذلــك مــن أضــرار 

للمجتمع واألفراد.

ثالثا:االعالم ودوره في ترسيخ المواطنة:

يجب بناء وتأسيس اعالم موضو�ي محايد �سهم في اشاعة 

روح الــتــســامــح ونـــبـــذ الــعــنــف والــطــائــفــيــة والــعــرقــيــة ويــلــ�ــ�م 

بالثوابت االلسياسية واالجتماعية والثقافة الوطنية وقادر 

على التصدي لمحاوالت تفتيت الــعــراق٤٢, ولذلك عليھ ان 

يتب�� مشروع وط�ي يتمثل بـ ) ثقافة المواطنة الحقيقية ( 

ومن خاللھ يتم بناء ثقافة واقعية تكون انطالقة نحو جيل 
يتمي� بــنــظــره حقيقية لمجتمع متحضر منفتح يــقــر بقبول 
االخر, واح�رام الرأي والنقد البناء الذي يحمل معھ الحلول 
دون التشهير وغرس ثقافة الحوار الهادئ السلمي للوصول 

ــــذا جــــزء اســــا��ــــي مـــن بـــنـــاء مــواطــنــة  الــــى قــنــاعــة مــشــ�ــركــة وهـ

صالحة.

الخاتمة:

ــــى ان تـــكـــون قـــــــراءة اولــــيــــة لــمــفــهــوم  ــــة الـ ــــدراسـ ــــذه الـ ســـعـــت هـ

الـــمـــواطـــنـــة وتـــحـــديـــد اهـــــم الـــمـــعـــوقـــات الـــ�ـــي واجــــهــــت تـــواجـــھ 

االنــظــمــة الــســيــاســيــة الــ�ــي تــتــعــاقــب عــلــى حــكــم الـــعـــراق وقــد 

استطاع البحث اثبات الفرضية ال�ي تمثلت بـ ) ان العراق 

الـــيـــوم فـــي ظـــل تــوجــهــھ نــحــو بــنــاء تــجــر�ــتــھ الــديــمــقــراطــيــة على 

االســـس ال�حيحة بحاجة الــى بــنــاء مواطنة فعالة تساهم 

فــي تحديد وتشكيل الهوية الوطنية العراقية ال�ديدة من 

خالل تجاوز المعوقات ال�ي تواجهها(. 

باالضافة الى الخروج بمجموعة استنتاجات اهمها:

ــنـــة كـــمـــفـــهـــوم اتـــخـــذ عـــ�ـــر الـــعـــصـــور وتـــطـــور . 1  ان الـــمـــواطـ

الــمــجــتــمــعــات صـــــورا مــخــتــلــفــة وتـــعـــرفـــات مــتــعــددة ح�� 

استقر على الصورة الحالية ) صفة تطلف على الفرد 

بس�ب عالقتھ بالوطن من حيث الحقوق والواجبات (.

ــــي نـــتـــيـــجـــة ألرث ســـيـــا��ـــي . ٢ ــــي الـــــعـــــراق �ـ  ان الــــمــــواطــــنــــة فـ

واجتما�ي وثقافي ونف��ي, ح�� صــارت مواطنة من نوع 

خاص تمي�ت بالتشرذم واالزدواجية مابين ال�امع االم 

) العراق ( و�ين االنتماءات االولية.

 ســـيـــاســـات االســـتـــعـــمـــار الــ�ــريــطــا�ــي ) الــقــضــم والـــضـــم ( . ٣

وسياسات االنظمة السياسية ال�ي تعاقبت على حكم 

الـــعـــراق ر�ــخــت هـــذا الــتــشــرذم وهــــذه االزداوجــــيــــة ح�� 

باتت تؤثر على بناء اي تجر�ة ديمقراطية ممكنة.

 ان بــنــاء اي نــظــام ســيــا��ــي ديــمــقــراطــي يــتــطــلــب بشكل . ٤
رئي��ي مواطنة فعالة وهذه اليمكن ترسيخها اال من 
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الهوامش
ــكــــواري ، مــفــهــوم الــمــواطــنــة فـــي الــــدولــــة الــديــمــقــراطــيــة ، مجلة  1  عــلــي خــلــيــفــة الــ
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العراقية, في اس�راتيجيات بناء الدولة العراقية, املؤتمر العلمي السنوي, )بغداد, 
بيت الحكمة, ٢٠11(, ص٦٩٧. 
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٣٠  عبير سهام مهدي, مفهوم املواطنة ودورها في بناء الدولة العرا�ي, في 
اس�راتيجيات بناء الدولة العراقية, املؤتمر العلمي السنوي, )بغداد, بيت 

الحكمة, ٢٠11(, ص٥٩٦. 
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٢٠11(  ص1. 
٣٥  محمد فاعور, ال�ربية والتعليم في العالم العربي, شبكة املعلومات الدولية, 

على الرابط التالي:
http:// www. carnegie-mec.org

٣٦  عبير سهام, مصدر سبق ذكره. ص٥٩٦. 
٣٧   بال مؤلف, دور االسرة واملدرسة في ترسيخ قيم املواطنة والسلوك املد�ي, 

شبكة املعلومات الدولية, على الرابط التالي:
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٣٨  شبكة املعلومات العاملية, على الرابط التالي:
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٣٩  عبير سهام مهدي, مصدر سبق ذكره, ص٥٩٧. 
٤٠  بسام محمد ابو حشيش, مصدر سبق ذكره, ص٢٦٣. 

٤1  بال مؤلف, دور االسرة واملدرسة في ترسيخ قيم املواطنة والسلوك املد�ي, 
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ملفات 

ما بعد النصر على 

 داعش* : 

محاولة للفهم
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كلية ال�ربية ابن رشد-جامعة بغدادكلية االداب- جامعة بغداد

د.سعادعبدالكاظم الزهيريد.خالدحنتوش

تمهيد

منذ انطالق عمليات التحرير لــألرا��ــي العرا�ي قبل سنتين 

وحــ�ــ� األن كــ�ــر الــحــديــث عــن عـــراق مــا بــعــد داعـــش او عــراق 

مــا بــعــد االنــتــصــار عــلــى داعـــش ، فــقــد اتــفــق ال�ميع عــلــى ان 

االنـــتـــصـــار عــلــى داعــــش قــضــيــة حــتــمــيــة لــكــنــهــم اخــتــلــفــوا على 

شــكــل الــــعــــراق مـــا بــعــد داعـــــش ، وتــــشــــاءم الــبــعــض وتـــفـــاءل 

البعض االخر ، كانت المجموعة المتشائمة تمثل االك�رية 

لــھ اعالمية ودوائــر سياسية 
َ
خاصة اذا ما عرفنا ان هناك ا

غر�ية واقليمية كانت تدفع باتجاه التشاؤم على مستقبل 

العراق ما بعد داعش ، وح�� هذا المصط�� )عراق ما بعد 
داعش( تم تسويقھ بطريقة متشائمة لكي يصل العراقيون 

ــتـــكـــون ســـ�ـــبـــا فــــي تــغــيــيــر الـــخـــارطـــة  ــنـــاعـــة ان داعـــــــش سـ ـــــى قـ الـ

ال�غرافية والسياسية للعراق فاحتاللها لمناطق محددة 

في العراق مثل حدثا مفصليا باتجاه التغيير السل�ي كحدث 

االحتالل االميركي للعراق ابــان نيسان ٢٠٠٣ تحدث بعض 

السياسيين عن الحدود ال�ديدة في العراق ال�ي سيصنعها 

الدم وتحدث اخرون عن تقسيم العراق الى ثالثة اقاليم على 
وفــق خطة نائب الرئيس االميركي السابق بايدن الــذي يرى 

ان تقسيم العراق الى ثالثة اقاليم )طائفية-قومية( سيحل 

مشكلة الــعــراق كما ان سيناريو التنظيمات االرهــابــيــة ال�ي 

ستظهر بعد داعــش من ال�يل الــســادس لالرهابيين والــذي 

سيكون اك�ر فتكا من داعش سيكون المهدد االك�ر للعراق 

بعد داعش،فيما يرى اخرون ان عراق ما بعد داعش سينتج 

اربعة جيوش عسكرية في العراق ال�يش الرسمي العرا�ي، 

البيشمركة، الحشد الشع�ي الشي�ي والحشد العشائري ، 

وكانت هناك سيناريوهات اقل تشاؤما وهذه السيناريوهات 

كــانــت مــدفــوعــة بــالــخــوف والــدعــايــة االعــالمــيــة و�ــاالجــنــدات 

االقليمية والدولية والطموحات السياسية لبعض القادة 
السياسيين فــي الــعــراق ، فــي حين ـكـان المتفائلون )يمثلون 

االقلية في بداية عمليات تحرير الــمــدن( يــرون انــھ ال خوف 

على العراق في مرحلة ما بعد النصر على داعش وان العراق 

سيتعافى وسيتوحد اك�ر ، وما ان انطلقت المعركة االخيرة 

)قــادمــون يانينوى( لتحرير محافظة نينوى المعقل االهــم 

واالخــيــر لــداعــش فــي الــعــراق حــ�ــ� ازدادت �سبة المتفائلين 

ــــى اعـــلـــى مـــســـتـــوى واصــــبــــح الــمــتــشــائــمــون يــمــثــلــون االقــلــيــة  الـ

وقــد الحظنا ومنذ انــطــالق عمليات تحرير نينوى ارتــفــاع في 

مـــؤشـــرات الـــوحـــدة الــوطــنــيــة اذ مــثــلــت هـــذه الــمــعــركــة للمرة 

االولى اش�راك كل مكونات الشعب العرا�ي كما اش�ركت فيها 

كل القوات الم�حلة العراقية  )ال�يش العرا�ي ، الشرطة 

االتحادية ، جهاز مكافحة االرهاب ، الحشد الشع�ي بكافة 

فصائلھ  ، ابناء العشائر ، الحشد الوط�ي في نينوى ، الحشد 

الــمــســيــحــيــبــاالضــافــة الــــى الــبــيــشــمــركــة الـــكـــرديـــة( ولــــم تشهد 

معركة مثل هذا التوحد الكبير في اتجاهات العراقيين نحو 

حتمية النصر على داعش مما يمهد العادة ال�حمة الوطنية 

بعد ان ادرك ال�ميع ان العراق هو المش�رك االعظم بيننا 
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وال بــديــل لــنــا عــنــھ )حــ�ــ� الــشــعــب الـــكـــوردي بـــدأ يــــدرك ذلــك 

وكذلك البعض من قياداتھ السياسية(

ان هذه الورقة تاتي لتقدم رؤى مختلفة بخصوص مشار�ع 

وســــيــــنــــاريــــوهــــات مــــا بـــعـــد الـــنـــصـــر فــــي مـــحـــاولـــة ألعــــطــــاء رؤيــــة 

استشرافية ومن اللھ التوفيق.

اوال :- هناك قضايا يجب ان نعترف بها قبل الحديث عنعراق 
ما بعد داعش

1-داعش تنظيم عرا�ي هو وليد البيئة العراقية.

ــيــــادات داعـــــش �ـــي عـــراقـــيـــة وتــنــتــمــي الــــى عقلية  ٢-اكـــ�ـــريـــة قــ

النظام السابق 
٣-البيئة ال�ي انتجت داعش ستمر بمرحلة سبات قد يطول 

او يقصر لكنها قادرة على انتاج تنظيم جديد �شبھ داعش . 
٤-ظهور داعش ومن قبلها القاعدة يؤشر وجود خلل بنيوي 

في السياسة واالقتصاد وفي المجتمع العرا�ي.

٥-ال يمكن فصل الــعــراق عــن محيطھ االقليمي وتدخالتھ 

وتاثيراتھ والوضع العالمي .

٦-العمل العسكري-االم�ي غير كاٍف لوحده في القضاء على 

داعش او طردها خارج الحدود .

٧-ان الـــعـــالقـــة الـــمـــتـــوتـــرة بـــيـــن الـــمـــركـــز واقـــلـــيـــم كـــوردســـتـــان 

باالضافة الى التوترات بين الكتل الساسية في ال�رلمان كان 

لها دورفي توسع التطرف في العراق وخاصة داعش .

٨-ان حــروب الذهب األسود)النفط( والغاز وخطوط نقلھ 

ع�ر البلدان لها دور كبير في ا�شاء داعش ليقاتل بالنيابة عن 

الدول الك�رى ودول انتاج واس�هالك النفط والغاز

٩-هـــنـــاك عــالقــة ارتــبــاطــيــة وا�ــحــة بــيــن االقــتــتــال فــيــمــا بين 

ــــوء  الـــتـــطـــرف ووجــــــــود مــحــتــل/ ــــشـ الــــمــــذاهــــب اإلســــالمــــيــــة و�ـ

مستعمر/هيمنة خارجية واالمثلة كثيرة على ذلك فيمكننا 

العودة الى التاريخ وصوال لالحتالل األميركي للعراق.

ــا ومــــن امثلتھ  1٠-الـــتـــنـــافـــس اإلقــلــيــمــي عــلــى الـــعـــراق وســـوريـ

ــــي (و  ــــركــ ــ�ــ ــ ــــي-الــ ــــرا�ــ ــافـــــس)الـــــســـــعـــــودي-اإليـــــرا�ـــــي( و )اإليــ ــنـــ ــتـــ الـــ

)الـــســـعـــودي-الـــقـــطـــري( و)الـــ�ـــرـكــي-الـــســـعـــودي( والـــ�ـــي خلقت 

ــــعـــــراق لـــكـــل طـــــرف مــــن اطـــــراف  ــيـــة داخــــــل الـ جـــمـــاعـــات مـــوالـ

التنافس 

11-صعود الفكر الخال��ي الذي بشرت بھ الديانات بعودة 

الــمــخــلــص الــــى الـــنـــاس مـــن اجــــل إقـــامـــة دولــــة الـــعـــدل اإللــهــي 

والــــذي خــلــق رغــبــة لـــدى الــ�ــمــيــع وخــاصــة المسلمين بخلق 

أجــــــواء نــفــســيــة لــقــبــول فـــكـــرة إقـــامـــة دولـــــة إســـالمـــيـــة عــر�ــيــة 

فــي منطقتنا ومـــن هــنــا جـــاء الــقــبــول لــداعــش فــي ٢٠1٤ عند 

إعال�ها لدويل�ها

1٢- يرى الباحث انھ ال خوف على عراق ما بعد داعش كما 

تحاول بعض االطــراف السياسية واالقليمية وح�� االعالم 

، اذ ان هذا التخويف من عراق ما بعد داعش �ي محاولة 

لــفــرض اجــنــدة متشائمة عــلــى الــعــراقــيــيــن ليبقوا بـــدون حل 

لمشكال�هم وتتالعب �هم االجندات االقليمية والدولية.

ــــوة مــعــركــة الـــمـــوصـــل لــيــس فـــي ا�ـــهـــا ا�ـــهـــت داعـــش  1٣-ان وقـ

من الــعــراق بل في ا�ها وحــدت العراقيين اذ ا�ها اول معركة 

حـــشـــدت كـــل الــعــراقــيــيــن �ـــهـــذا الــشــكــل كــمــا ا�ـــهـــا حـــفـــزت كل 

العراقيين لاللتحاق بركب الحرب على داعــش بعد ان كان 

البعض منهم م�رددا .

ثانيا:- االعالم ودوره في انتشار التطرف واألرهاب في العراق 
والمنطقة

يـــرى الــبــاحــثــان ان لــالعــالم دور كــبــيــر فــي تــأجــيــج الــتــطــرف في 

المنطقة وان ألنتشارمواقع التواصل وشبكات االن�رنت ادى 

الـــى ان تستفيد مــنــھ الــ�ــمــاعــات المتطرفة فــي المنطقة اذ 

ح�� اصبح لها مواقع وشبكات تواصل ولتجنيد المقاتلين ، 

والقضية ال يختلف عليها الباحثون لذا قام الباحثان بعمل 

بحث في موقع البحث google  لبعض الكلمات المفتاحية 

فكانت نتائج البحث كما في ال�دول التالي :-

جدول )1( عدد الصفحات التي وردت فيها الكلمات 

المفتاحية لداعش واالرهاب

داعش واللعبة االعالمية 

)كلمات مفتاحية(

عدد صفحات 

الويب التي 

ظهرت فيها

الوقت 

بالثانية

1٧٢٫٠٠٠٫٠٠٠٠٫٣٢داعش

٢٨٫٠٠٠٫٠٠٠٠٫٥٠االرهاب

٨٫1٨٠٫٠٠٠٠٫٥٩تنظيم القاعدة

٤٫1٧٠٫٠٠٠٠٫٤٢الدولة االسالمية 

1٫٧٨٠٫٠٠٠٠٫٥٦الدولة االسالمية في العراق  

1٫٣٥٠٫٠٠٠٠٫٤٤عراق ما بعد داعش

ــــة فـــــــي الــــــعــــــراق  ــ ــيـ ــ ــ ــــالمـ ــ الــــــــدولــــــــة االسـ

والشام
1٫٠٨٠٫٠٠٠٠٫٤٧
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ــي لــــــدولــــــة الـــــعـــــراق  ــ ــــمـ ــــرسـ املــــــوقــــــع الـ

االسالمية
٩٦٦٫٠٠٠٠٫٥٣

٦٣٥٫٠٠٠٠٫٤٩االرهاب في العراق

٦1٩٫٠٠٠٠٫٥٦اسامة بن الدن

٥٧٤٫٠٠٠٠٫٦٧الدولة االسالمية في املوصل

٤٠٣٫٠٠٠٠٫٧1ابو بكر البغدادي

٢٥٧٫٠٠٠٠٫٧٤ايمن الظواهري

11٥٫٠٠٠٠٫٦٧ابو مصعب الزرقاوي

املــوقــع الــرســمــي لــلــدولــة االســالمــيــة 

في العراق والشام والية نينوى
٣٢٫٧٠٠٠٫٧٩

ثالثا :-ملفات ك�رى بحاجة للمعال�ة لمرحلة ما بعد داعش 

)عراق ٢٠1٧(

ان الــعــمــل عــلــى مــلــف عـــــراق مـــا بــعــد االنـــتـــصـــار عــلــى داعـــش 

يتطلب مــنــا ان نــقــيــم االوضـــــاع  ونــقــ�ــرح مــلــفــات �ــشــعــر با�ها 

تــحــمــل اولـــويـــة لــصــا�ــع الـــقـــرار الــســيــا��ــي ولــلــمــجــتــمــع الــعــرا�ــي 

ومن هذه الملفات المهمة ال�ي يجب معال��ها بعد النصر 

و�حسب اهمي�ها �ي ما يلي:-

1-ملف اعــادة اعمار للمدن ال�ي احتلها داعش فقد قدرت 

بعض ال�هات ان داعش دمر ما قد تصل تكلفتھ )٣٥( مليار 

دوالر اميركي .

٢-مــلــف اعـــادة الــنــازحــيــن الــى مــد�ــهــم  اذ بلغت �سبة مــن تم 

ت��يره من العراقيين ومنذ ٢٠٠٣ وح�� االن ٢٥٪ من سكان 
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 مــن اربــعــة عراقيين تــم ت��يره نتيجة 
ً
الــعــراق اي ان عراقيا

االحداث المتالحقة منذ هذا التاريخ  .

٣-ملف التعويضات.

٤-الــــــصــــــراع داخـــــــل الـــمـــحـــافـــظـــات الـــتـــيـــاحـــتـــلـــ�ـــهـــاداعـــش بــيــن 

الم�همين بالتعاون مع داعــش و�ين المتضررين من داعش 

وملفات الفساد ال�ي ترافق ذلك )االنبار انموذجا(.

٥-كـــيـــف ســيــتــم الــتــعــامــل مـــع الــعــراقــيــيــن الـــذيـــن تــعــاونــوا مع 

داعش ؟ وكيف ستتم اعادة تأهيلهم ؟

٦-كـــيـــف ســنــتــعــامــل مـــع )الــثــقــافــة الــداعــشــيــة( الــ�ــي ضــر�ــت 

بجذورها داخل المجتعات ال�ي استوطنت فيها .

٧-االقـــلـــيـــات/الـــمـــكـــونـــات الــ�ــي اضــطــهــد�ــهــا و�ــ�ــر�ــهــا وقتل�ها 

داعــــش والـــ�ـــي ـكـانــت الــمــتــضــرر االكـــ�ـــر مـــن وجــــود داعــــش في 

مناطقهم او بالقرب منهم ، فملف االقليات في الــعــراق من 

الملفات الشائكة وال�ي بحاجة الى وقفة جادة ومست��لھ 
ــــراق اذ ا�ــــهــــم يــمــثــلــون   ــعــ ــ ــــم فـــــي الــ ــــودهــ لـــلـــمـــحـــافـــظـــة عـــلـــى وجــ

)المكونات االصيلة /االصلية لسكان العراق(

٨-ملف المصالحة الوطنية واعادة ال�حمة العراقية .

رابعا :- تساؤالت تخص ملف الحشد الشع�ي بعد النصر

يــمــثــل مــلــف الــحــشــد الــشــعــ�ــي احـــد الــمــلــفــات الــخــالفــيــة بين 

مــكــونــات الــشــعــب الـــعـــراق ، فــ�ــرغــم مـــا قــدمــھ ابـــنـــاء الحشد 
الشع�ي مــن ت�حيات كبيرة فــانــھ مـــازال هــنــاك مــن �ساوي 

بينهم و�ين داعــش ويــحــاول الــصــاق مختلف ال�هم بحقهم ، 

وسنحاول هنا اثارة بعض التساؤالت ال�ي تخص هذا الملف 

بعيدا عن الحساسيات السياسية والدينية و�روح البحث 

العلمي و�ي كما ياتي :-       

1-هـــل سيتم اصـــدار فــتــوى جــديــدة بان�هاء الــ�ــهــاد الكفائي 

بعد تحرير الموصل ؟ وهــل ستل��م كل الفصائل باختالف 

مرجعيا�ها الدينية  �هذه الفتوى ؟

٢-هل سيتم منح فرص توظيف مدنية للمقاتلين العائدين 

بعض من ابناء الحشد الشع�ي ؟

٣-كيف سيتم التعامل مع اسر شهداء الحشد ؟

٤-كــيــف سيتم التعامل مــع بعض فصائل الحشد الشع�ي 

ال�ي تتبع واليــة الفقية االيرانيةاذا رفضت حل نفسها بعد 

ان�هاء معارك التحرير ؟

ــــى ســـوريـــا  ٥-هــــــل ســيــســتــمــر تـــدفـــق الــمــقــاتــلــيــن الـــعـــراقـــيـــيـــن الـ

لــمــحــار�ــة داعــــش هــنــاك ؟ وهـــل سيستمر ســكــوت الحكومة 

العراقية على ذلــك؟ خاصة اذا مــا عرفنا ان فتوى ال�هاد 

الــكــفــائــي الــ�ــي اطــلــقــت الــمــرجــعــيــة الــديــنــيــة �ـــي لــلــدفــاع عن 

االرض والمقدسات العراقية وال تشمل الدول االخرى؟

ــلـــف الـــحـــشـــد كــــورقــــة رابــــحــــة فــي  ٦-هـــــــل ســـيـــتـــم اســــتــــغــــالل مـ

ــنــــاك تــــوجــــھ الســـتـــخـــدام  ــابــــات الــــقــــادمــــة ؟ اذ ان هــ ــتــــخــ االنــ

انتصارات الحشد كورقة رابحة في االنتخابات القادمة من 

قبل بعض الكتل السياسية .

ــــزاب والــكــتــل الــســيــاســيــة عــن فصائلها   ٧-هـــل ستتخلى االحـ

العسكرية الــ�ــي ا�شأ�ها تحت عــنــوان الحشد الشع�ي؟ ام 

ا�ــهــا ستبقي عليها لــتــكــون دولــــة داخــــل دولــــة ؟بــاالضــافــة الــى 

التخوف من ان تكون هــذه القوات الحز�ية كــاذرع مس�حة 

لردع من يمس سلط�ها او وضعها.
٨-هـــــل ســتــســيــطــر فــصــائــل االحــــــزاب االســـالمـــيـــة عــلــى قــانــون 

الحشد الشع�ي وتجيره لصالحها؟ خاصة اذا ما عرفنا ان 

عدد من سيتم قبولهم وفق هذا القانون ونتيجة المشكلة 

االقــتــصــاديــة فــي الـــعـــراق ســيــكــون اقـــل مــن الــعــدد الــمــوجــود 

فعال منهم في جبهات القتال ، ناهيك عن حاالت الفساد ال�ي 

س�رافق ذلك ،.

٩- ما هو دور الحشد الشع�ي في الحياة المدنية بعد النصر؟ 

وهـــل سيتشكل نــمــوذج لــ�ــيــش رديــــف ل��يش الــنــظــامــي في 

العراق �شبھ نماذج ل�يوش في دول ال�وار العرا�ي ال تخضع 

لسلطة المؤسسة العسكرية فيها بل لسلطات اخرى .

خامسا:- كيف ندرس داعش من وجهة نظر اجتماعية

ان العامل االم�ي– العسكري في محار�ة داعش �شارف على 

 انتجتھ الثقافة 
ً
 متطرفا

ً
االن�هاء لكن تبقى داعــش أنموذجا

االجتماعية في العراق والمنطقة موجودة ويمكن ان تعود 

باشكال مختلفة او قد تختفي لبعض الوقت لكنها ستعود 

للظهور اذا ما توفرت لها الظروف الم��عھ على ذلك ، لذا 

فــان الباحثين ســيــحــاوالن تقديم رؤيـــة للكيفية الــ�ــي يمكن 

مــن خاللها دراســـة داعــش وثقاف�ها لغرض تسليط الضوء 

على الميكانزمات ال�ي انتج�ها ورافق�ها و�التالي سيتم فهم 

هــذه الظاهرة الداعشية بعمق اك�ر بعيدا عن الطروحات 
السياسية والعسكرية ال�ي لم تستطع الــوصــول الــى جذور 

الـــظـــاهـــرة او اســتــئــصــالــهــا مــنــھ ، لــــذا فــانــنــا نـــطـــرح هــنــا رؤى 

بــخــصــوص الــكــيــفــيــة الـــ�ـــي يــمــكــن مـــن خــاللــهــا فــهــم وتــحــلــيــل 

داعش و�ي كما ياتي :-

ــ�ـــي انـــتـــجـــت داعــــــش ومـــحـــاولـــة   1-ضـــــــــرورة تــفــكــيــك الــبــيــئــة الـ

دراس�ها بشكل علمي.
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٢-دراســــة أنــاشــيــد داعـــش :- فــلــال�ــشــودة قــانــون الــزامــي على 

الــنــاس وان لــم �ــشــعــروا بــھ )دعــ�ــي اصــنــع للناس اغانيها وال 

�هم�ي بعد ذلك من يضع لها قوانينها(.

٣-دراســــــــــة الــكــيــفــيــة الـــ�ـــي تــكــســب �ـــهـــا داعــشــمــقــاتــيــلــهــا مــن 

المهاجرين .

٤-دراســــــــــــة الـــكـــيـــفـــيـــة الــــ�ــــي تـــجـــنـــد �ـــهـــا داعـــشـــمـــقـــاتـــيـــلـــهـــا مــن 

العراقيين .

٥-دراســــــــة الــمــنــظــومــة االقـــتـــصـــاديـــة لـــداعـــش )دورة الــمــال 

الداع��ي( بكل تفاصيلها.

٦-عالقة داعش بكل من :-

أ-الــريــف والحضر )الفرضية الخلدونية ال�ي تقول بصراع 

البداوة والحضارة(

ب-الموظف والعاطل عن العمل  

 ج-رجل االمن من غيره 

د-المسلم الس�ي والمسلم الشي�ي     

هـ -المسلم وغير المسلم

٧-دراسة مخلفات داعش واخضاعها للبحث العلمي مثل :-

  ا-ديوان الحسبة    

ب-المناصب واالدوار الداعشية

  ج-المرموزات وااللقاب )شر�ي ، امير ،.........(

 د-قوائم اسماء المقاتلين ورواتبهم   
 و-ال��الت والوثائق االخرى

 هـ -المضافات وتوز�عها   

ز-االعالم الداع��ي بكل تفاصيلھ

٨- رجـــــاالت الـــدولـــة الــمــرتــبــطــيــن بـــداعـــش )عـــالقـــة الــفــســاد-

باالرهاب(

٩-اس�راتيجيات داعــش فــي المناطق ال�ي تحتلها او تفرض 

هيمن�ها عليها من خالل :-

      ا-تــوســعــة المسافات بين ال�ماعات مــن خــالل اشاعة 

روح الكراهية

      ب-الت��ير لالخر المختلف /المعارض 

      ج-التجهيل ومحار�ة العلوم التنويرية 

توصيات ختامية

1-ا�شاء مركز �ع�� بدراسة االرهاب وداعش

٢-اتاحة الفرصة للباحثين لدراسة الظاهرة الداعشية من 

قبل الحكومة العراقية.

٣-الـــتـــوثـــيـــق لـــهـــذه الـــمـــرحـــلـــة لـــكـــي ال تـــكـــون فــــي طــــي الــنــســيــان 

كسابقا�ها .

٤-مال حقة االرهابيين ومموليهم الداخليين والخارجيين .

(لما مــر بھ 
ً
٥-العمل على اجـــراء مراجعة )حكومة ومجتمعا

الــعــراق مــنــذ ٢٠٠٣ الـــى االن لت�حيح مــا يمكن ت�حيحھ 

ومــحــاولــة بــنــاء عقد اجتما�ي جــديــد يحكم عــالقــة السلطة 

بالمجتمع.

٦-الحاجة لحزمة قانونية تعال� مشكلة االرهاب والطائفية 

الــ�ــي يتم استخدامها سياسيا الغـــراض انتخابية و�طريقة 

ســـاذجـــة جــــدا مـــن قــبــل الــكــثــيــر مـــن الــســيــاســيــيــن ومــــن قبل 

داعميهم االقليميين .

٧-اعـــادة النظر بعالقة الدين بالسلطة السياسية والعمل 

على بناء دولة مدنية حقيقية.

ن للعراقيين ومنذ ٢٠٠٣
َ
٨-الدعوة الى مأسسة الحوار اذ ا

ان يــتــحــاوروا بــعــد ان جــر�ــوا كــل الــخــيــارات وثــ�ــت لــهــم ا�هم 

ليس لد�هم سوى اخوا�هم العراقيين ، لذا فاننا نرى ان تتم 

 
َ
مأسسة هذا الحوار الذي بادر لھ المعهد العرا�ي وال�ى قبوال

 وان الخطوة القادمة هو ان يتم اشاعتھ  
َ
سياسيا واعالميا

اجتماعيا .

٩-العراق اول دولة تن�� وبشكل كامل االنتصار على داعش 

في المنطقة وبشكل مبهر و�قدرات ابنائھ مع دعم دولي لذلك 

، لكن علينا عــدم االنــتــشــاء بالنصر اذ ان هــنــاك العشرات 

من المشكالت ال�ي تم أجيلها وفق نظرية الهروب الى االمام 

، لذا فاننا نرى ان هذا المؤتمر هو فرصة لكي يتم مواجهة 

هــذه المشكالت ومــحــاولــة ح�حل�ها لكي نتقدم لــالمــام وقد 

ن�حنا بحل البعض منھ .

الهوامش :

* كلمة داعش �ي مختصر لالسم الذي اطلقتھ ال�ماعات 

التكفيرية المتطرفة فــي الــعــراق وســوريــا ومــنــاطــق اخـــرى في 

الــعــالــم ومــنــذ قـــرابـــة ال٣ ســنــيــن و�ـــي مــخــتــصــر الربــــع كلمات 

�ــي )الـــدولـــة االســالمــيــة فــي الــعــراق والـــشـــام( الــ�ــي اعــلــن عنها 
زعيمهم في شهر حزيران من عام ٢٠1٤ معلنا قيام خالف�هم 

المزعومة  في هذين البلدين
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        من المعلوم أن العديد من األزمات وال سيما السياسية والفكرية 

تتمحور وتنبع من العامل التاريخي ، هل أن التاريخ يعيد نفسه ؟، إننا 

 ما نستذكر التاريخ عندما تداهمنا المشكالت على اختالفها ونفتش 
ً
دائما

عن جذور لها ، من هنا نتساءل هل التاريخ الذي نستذكره على الدوام وفي 

مناسبات كثيرة يحفزنا نحو المستقبل ويدفعنا لإلبداع ؟، أم أن التاريخ 

أصبح حالة نرتبط بها وتجرنا إلى الوراء ، ومن ثم تجعلنا مجتمعات تجتر 

الما�سي بدون رؤية واضحة نحو التجديد في بناء الحاضر والمستقبل ، 

وبعد هذا ؟ هل نحن نعيش الحاضر بعقلية الما�سي وأن الكثير من ظواهر 

التطرف واإلرهاب تعود في منابعها إلى تاريخنا اإلسالمي ؟ ، في حين أن 

طبيعة الحياة وفلسفتها هي السير نحو األمام من أجل مستقبل أفضل . ثم 

ما هي أوجه التماثل واالختالف بين المذاهب اإلسالمية ؟ هل هناك خالف 

أم اختالف ، أم أن أي دين له قراءات متعددة تتوافق مع طبيعة النفس 

البشرية التي ارادها الله أن تكون كذلك . 

الجوانب المشتركة بين السنة والشيعة 

عبرالتاريخ اإلسالمي

واعتمادها منهجاً في الدرس والحوار بعد داعش
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جامعة تكريت/كلية اآلداب

أ.م.د خميس غربي حسين

     هــل الــتــاريــخ حسبما يــد�ــي فالسفتھ هــو منبع لألفكار والـــرؤى 

والــقــوانــيــن الــ�ــي تــدفــع اإل�ـــســـان إلـــى اســتــذكــار الــمــا��ــي واســتــقــراء 

الحاضر من أجــل التخطيط لبناء مستقبل أفضل واإلفـــادة من 

تــجــارب الــمــا��ــي فــي بــنــاء ال�خصية اإل�ــســانــيــة الــحــضــاريــة ال�ي 

تستفيد من التاريخ  لمواجهة متطلبات الحاضر؟، أم أن التاريخ 

 على عقلية إ�ساننا المعاصر، ال سيما في المجتمع 
ً
�شكل عبئا

اإلسالمي، بل إنھ س�ب ويالتنا ومصائ�نا نحن المسلمين والعرب 

على وجھ الخصوص. 

إن ما عانيناه و�عا�ي منھ اليوم من انقسامات فكرية حادة، بين 

تيارات دينية مختلفة وفرق وأحزاب متناحرة، هو نتاج االستقراء 

الخاطئ وتقطيع التاريخ وتجزئتھ، وألن طبيعة العامل التاري�ي 

تكمن في بلورة األحداث وصياغ�ها، لذا ن�حظ أن الفعل التاري�ي 

يــمــيــل إلــــى الــظــهــور واالخـــتـــفـــاء مـــن زمــــان إلــــى زمــــان ومــــن مــكــان إلــى 

مــكــان، مــع علمنا أن طبيعة الــتــاريــخ �ــي اتصالية الــفــعــل، إال ان 

المتطرفين ل�أوا  إلى استذكار أحداث التاريخ ومحاولة إسقاطها 

على الواقع، وهذا ما يمكن أن نطلق عليھ العامل التاري�ي. 

إن اســتــقــراء األوضـــــاع الــ�ــي �عيشها الــمــســلــمــون تــنــذر بالفاجعة 

ــــدار، بـــل إن مـــا تــتــعــرض لـــھ بـــلـــدان مــثــل الـــعـــراق وســـوريـــا  ــــحـ واالنـ

ومصر ولي�يا واليمن وافغا�ستان يؤيد بجالء ما ذهبنا إليھ، ومن 

الغريب أن الدين اإلسالمي خاتم األديــان السماوية رغم وضوح 

مــقــاصــده الــشــريــفــة ومــعــانــيــھ الــســامــيــة الــ�ــي حــمــل لــــواء تفسيرها 

علماء أجالء على مدى مئات السنين، ين�ري في هذه الحقبة زمرة 

من المتطرفين ال�هالء أعم� الغلو بصير�هم لي�تدعوا تفسيرات 

خاصة �هم تخرج عن مفهوم الدين وتشوه صورتھ النقية أمام 

العالم غير اإلســالمــي، والــقــرآن الكريم يدعو إلــى الوسطية وينه� 

عن الغلو، قال تعالى: ))ال تغلوا في دينكم وال تقولوا على اللھ إال 

الحق(( )سورة النساء - آية: 1٧1(. 

 تكفر سائر المسلمين 
ً
      واألك�ر من ذلك، فقد أنتج التطرف فرقا

لمجرد االعتقاد بالزيارة، والتوسل، والشفاعة، إذ ُعــدت هذا _ 

؛ وأبــاحــت ألجلھ دمــاء المسلمين، 
ً
 بــواحــا

ً
حسب منظورها_ كفرا

والزالت تتخبط في تصرفا�ها وقد أدى ذلك إلى ا�هام اإلسالم بكل 

سماحتھ ورحمتھ وإ�سانيتھ بالتعسف واإلرهاب. 

      عاش أبناء العراق بشيعتھ وسنتھ على مدى التاريخ اإلسالمي 

في تواصل ومحبة، بل أنك لتجد كليهما في تواد وتراحم، والتاريخ 

��ل لنا على س�يل المثال ال الحصر مــواقــف آلل بيت النبوة 

)عليهم السالم(، لقد راع اإلمام علي بن أبي طالب )عليھ السالم( 

مـــا حــصــل لــ�ــخــلــيــفــة عــثــمــان بـــن عــفــان )ر��ـــــي الــلــھ عــنــھ( وأرســــل 

ولــديــھ الحسن والحسين )عليهما الــســالم( لــلــدفــاع عــن الخليفة 

الــمــغــدور، ونــقــل أن اإلمـــام علي )عليھ الــســالم( كــان �عز السيدة 

عــائــشــة ويــحــ�ــرمــهــا عــلــى الــرغــم مــن الــفــتــنــة الــ�ــي أطــلــت بــرأســهــا في 

معركة الــ�ــمــل، وأجـــاب اإلمـــام زيــد بــن علي بــن الحسين )عليهما 

السالم( عندما سأل عن الشيخين، باالح�رام والتوقير لهما، وأن 

 
ً
خالف�هما كــانــت �حيحة، ثــم مـــاذا، ألــم يكن أبــو حنيفة تلميذا
لــإلمــام الـــصـــادق )عــلــيــھ الـــســـالم( وتــعــلــم عــلــى يـــده الــفــقــھ وأصـــول 

الدين. 
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    إن الــمــتــتــبــع لـــلـــتـــاريـــخ اإلســــالمــــي ســيــجــد أن الـــمـــشـــ�ـــرـكــات بــيــن 

 تكاد تشكل القاسم المش�رك، أما 
ً
المذاهب اإلسالمية جميعا

االج�هاد فهو مــن طبيعة الحياة والــديــن، فــأي ديــن مهما كــان، ال 

بد من اختالف القراءة لمعتنقيھ، وهذه ليست صفة سلبية إنما 

داللة على الن�� والتطور والحيوية لهذا الدين. 

    إننا �هدف من هــذا البحث التأكيد على أن االج�هاد الــذي هو 

حاصل بين فقهاء المذهب الشي�ي والمذهب الس�ي هو بالفروع 

ولــيــس بــــاألصــــول، ذلــــك أن كــلــيــهــمــا �ــعــبــد الــلــھ ويــتــجــھ إلــــى بــيــتــھ في 

الــصــالة و��هم واحـــد، وصيامهم واحـــد، وشهاد�هم واحـــدة �ي 

كلمة السواء )�ــي ال إلــھ إال اللھ(، أال يكفي هــذه للتأكيد على أن 

الشيعة والسنة أمة واحدة، وأن الذي حصل بعد االحتالل عام 

٢٠٠٣م ما هو إال محاولة من أعــداء الــعــراق، وعــدد من ضعاف 

النفوس لشق الصف الوط�ي وتمزيق النسيج االجتما�ي. 

 إنأسباب الغلو والتطرف، ومن ثم، اإلرهاب موضوع مثير ل��دل، 

فكل يؤولھ لس�ب معين وفق معتقده السيا��ي والدي�ي ورؤيتھ 
 مــا �ستشهدون 

ً
الفكرية ومصالحھ الــمــاديــة والــمــعــنــويــة، وغــالــبــا

بــــآيــــات مــــن الــــقــــرآن الـــكـــريـــم والـــســـنـــة الـــنـــبـــويـــة، وأقــــــــوال الــســلــف 

الــصــالــ� مـــن الــمــســلــمــيــن، و�ـــعـــمـــدون إلــــى تــحــريــف الــنــصــوص بما 

يخدم توجها�هم وآرا�هم ومصالحهم ومنطلقا�هم الفكرية. 

لقد ��ل القرآن الكريموالسنة النبوية نماذج ل�حوار بمختلف 

 بأن هذا الدين إنما تب�� 
ً
مستوياتھ وأساليبھ ليعلم الناس جميعا

 
ً
دعوتھ على االقتناع والبينة وال��ة العقلية، وال مجال فيھ أبدا

للقسر واإلكراه.

 على مر التاريخ، فهو اليوم أشد ضرورة 
ً
وإذا كان الحوار ضروريا

وأك�ر أهمية في ظل معطيات حضارية عديدة، منها: 

�ث ع�ر . 1
ُ
ثــورة االتصاالت الحديثة وتقنية المعلومات ال�ي ت

أجواء م�حونة بالتوتر وافتعال الصراع و�شر ثقافة القوة.

ظهور اإليديولوجيات الفكرية العقدية، ومحاولة توظيفها . ٢

لخدمة أهداف سياسية واقتصادية واجتماعية.

انتشار فــكــرة العالمية، وإحــســاس الـــدول بــارتــبــاط مصيرها . ٣

باألجزاء األخرى من العالم، وارتباط األفراد والمجتمعات في 

هذه الدول بمصال� مش�ركة.

فالعراقيون بمختلف مذاهبهم تحت طائلة المسؤولية الدنيوية 

واألخروية، مطالبون اليوم أك�ر من أي وقت م��� إلحياء ثقافة 

الـــحـــوار و�ــشــر ثــقــافــة اإلســــالم ومــبــادئــھ، تــلــك الــثــقــافــة الــ�ــي تمثل 

قــوة فــي الــمــبــادئ والقيم والفكر األصــيــل، لتكون قــوة الثقافة في 

مواجهة ثقافة القوة المهيمنة على الحضارة المعاصرة.
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دور اإلعالم في تعزيز الوحدة الوطنية

غالبا ما تشير بعض المفردات في عبارات صحيحة محددة الى 
معاني تدل على واقع نقيض للمعنى العام للعبارة، مثال ذلك أن 
كلمة )إصالح( في عبارة )إصالح النظام المصرفي في العراق( تدل 
بما ال يقبل الشك على وجود نظام مصرفي فاسد أو متخلف أو 

رديء يستلزم منا إصالحه.

ومثل هذا األمر ينسحب بطبيعة الحال، على مفردة )تعزيز( في 
عبارتنا- قيد البحث- أعني )تعزيز الوحدة الوطنية(، من حيث 
اشارة المفردة الى واقع تكون )الوحدة الوطنية( فيه مهددة أو 

مفككة أو بحاجة الى )تعزيز( على اقل تقدير.
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رئيس مركز العراقية للدراسات والتطوير

عادل عبدالله

إذا مــا وضعنا مثل هــذه المقدمة فــي أذهــانــنــا ثــم انتقلنا الى 

مقدمة أخــرى مفادها، �حة اعتقادنا بالقول المأثور: إن 

وضع السؤال بالطريقة ال�حيحة أفضل من اإلجابة عنھ 

بطريقة خاطئة.
فسنكون حينها مضطرين الــى اســتــبــدال الــســؤال عــن )دور 

اإلعـــــالم فـــي تــعــزيــز الـــوحـــدة الــوطــنــيــة( بــمــجــمــوعــة أخــــرى من 

األسئلة ال�حيحة البديلة ال�ي تضمن لنا اإلجابة الموفقة 

عن )دور اإلعالم في تعزيز الوحدة الوطنية(.

أما عن طبيعة هذه األسئلة فهي كما يلي:

1- لــمــاذا كانت الــوحــدة الوطنية مفككة، ومــا �ــي االسباب 

الــ�ــي أدت �ها لبلوغ هــذا الــواقــع الـــذي �عتقد انــھ قــد أصبح 

بحاجة الى تعزيز أو دعم أو إعادة بناء ح��؟

أما عن جدوى وأهمية مثل هذا السؤال األخير المعدل، فهي 

ما يتمثل بالقول: ان عثورنا على مجموعة من المعال�ات 

الــنــا�ــحــة لــتــعــزيــز الـــوحـــدة الــوطــنــيــة إعــالمــيــا، ال يــضــمــن لنا 

بقاء هذه الوحدة معززة بعد معال�اتنا لها لف�رة مستقبلية 

قصيرة أو طويلة، إذ أن ثمة عوامل ومستجدات كثيرة قد 

تطرأ مرة أخرى فتعيد الوحدة الوطنية الى وضعها السابق 

الذي عملنا معا على إصالحھ.

أما معرفتنا باألسباب ال�ي أدت الى تفكك الوحدة الوطنية 

ــهــــذه األســـــبـــــاب بـــطـــريـــقـــة عـــلـــمـــيـــة ثــقــافــيــة  ، ثـــــم مـــعـــالـــ�ـــتـــنـــا لــ

واجــتــمــاعــيــة وتــر�ــويــة وســيــاســيــة �حيحة فــقــد يمكننا من 

الــحــصــول عــلــى مــثــل تــلــك الــضــمــانــة الــ�ــي تــحــدثــنــا عــنــهــا لف�رة 

طويلة أو دائمة ح��.
٢- أيمكن ان يكون لإلعالم حقا مثل هذا الدور الذي �عزز 

الــوحــدة الــوطــنــيــة؟ وهــل يتمكن اإلعـــالم بــمــفــرده مــن انجاز 
عملية الــتــعــزيــز تــلــك؟ أم ان هــنــاك أدوارا مــصــاحــبــة أخــرى 

ــاز هـــــذه الــغــايــة  ــهـــا مـــؤســـســـات حـــكـــومـــيـــة ومـــدنـــيـــة النــــجــ تـــؤد�ـ

نفسها؟

مـــا �ـــي الــمــؤســســات تـــلـــك، أعـــ�ـــي، أ�ــــي تـــر�ـــويـــة- تــعــلــيــمــيــة أم 

ســيــاســيــة أنـــم اقــتــصــاديــة ام ثــقــافــيــة ام اجــتــمــاعــيــة؟ كيف 

يمكن التنسيق بين ادوار هــذه المؤسسات على اختالفها؟ 

ومن �ي ال�هة المسؤولة عن تحديد هذه األدوار وتوجيهها 

نحو الغاية نفسها؟

هــل كــانــت الـــوحـــدة الــوطــنــيــة الــعــراقــيــة متماسكة حــقــا قبل 

لقائنا هذا؟

وإذا كان األمر كذلك، فم�� تفككت هذه الوحدة ومن عمل 

على تفكيكها؟
بل هل كان لإلعالم أصال دورا في تفكيكها ح�� �سند الدور 

إليھ اآلن لتعزيز ما سبق لإلعالم السابق تقنينھ؟

، عـــن أي دور إعـــالمـــي نــتــحــدث، أعــ�ــي هـــل الــمــقــصــود 
ً
أخـــيـــرا

ــــي لـــشـــبـــكـــة اإلعـــــــــالم الــــعــــرا�ــــي بــخــطــا�ــهــا  ــــالمــ هـــنـــا الـــــــــدور اإلعــ

الوط�ي المل��م الذي �عمل بالفعل على تعزيز هذه الوحدة 

الوطنية؟أم الــدور اإلعــالمــي المقابل والنقيض ال�ي تؤديھ 

القنوات الفضائية العراقية األخرى و�ي تس�ى الى )تعزيز( 
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عامل التفكك في الوحدة الوطنية؟ ثم هل هناك من س�يل 

لــتــوحــيــد الــخــطــاب اإلعـــالمـــي الــعــرا�ــي وكــيــف يــمــكــن ألحـــد أو 

لمؤسسة انــجــاز مــثــل هـــذه المهمة إذا عــرفــنــا ان عـــددا من 

ــنـــــدات ســيــاســيــة  ــ ــيـــة يــخــضــع جـــهـــرا ألجـ الـــفـــضـــائـــيـــات الـــعـــراقـ

وإعالمية مناهضة لوحدة العراق وتماسكھ سياسيا؟

 بــحــاجــة مــاســة الــى 
ً
أحــســب ان طــائــفــة األســئــلــة هـــذه جــمــيــعــا

إجابة كافية مقنعة عنها قبل شروعنا في اإلجابة عن السؤال 

المتعلق بدور اإلعالم في تعزيز الوحدة الوطنية.

مهمتنا إذن أ�ها السادة تضامنية مش�ركة تتداخل األدوار 

فيها وتشتبك، فهي سياسية أوال، يتمثل الـــدور السيا��ي 
فــي تقديم المص�حة الوطنية على جميع المصال� األخــرى 

الفردية والفئوية والحز�ية.

و�ي من بعد تر�وية- تعليمية تفرض منا�� تعليمية موحدة 

وطنية معتدلة مبتكرة.

و�ـــي ثقافية ثــالــثــا، إذ البـــد ان �ستنفر المثقفون طاقا�هم 

اإلبـــداعـــيـــة الـــمـــؤثـــرة أدبــــا وفــنــا وفـــكـــرا بــاتــجــاه هــــذا المطلب 

الثقافي الكبير لخلق ثقافة وطنية جامعة.

ــــزام خــطــبــاء الــمــســاجــد  مــثــلــمــا �ـــي ديــنــيــة أيـــضـــا، البــــد مـــن إلــ

وأئم�ها ب�ث روح التسامح والوطنية والمحبة بين طوائف 

المسلمين الــذيــن يتلقون معارفهم الدينية والثقافية من 

هذه المنابر.

ثــم أ�ــهــا مهمة تشر�عية أخــيــرا، البـــد مــن ان يــكــون لل�رلمان 

دور فيها يتمثل بتشر�ع قوانين صارمة تمنع وتحول وتجرم 

جميع االفراد والمؤسسات ال�ي تخرق معايير البث ولوائحھ 

القانونية الوا�حة.

 �ــي مهمة إعالمية كــ�ــرى، يتمثل دور اإلعـــالم فيها بما 
ً
أخــيــرا

يلي:

1- فـــي كـــل مــجــتــمــع مـــن الــمــجــتــمــعــات الــ�ــشــريــة ثــمــة روابــــط 

إ�سانية أخالقية وثقافية وتاريخية مش�ركة جرى االتفاق 

ــثـــل هـــذه  عــلــيــهــا بـــيـــن أفـــــــراد الــمــجــتــمــع بــطــريــقــة )عـــرفـــيـــة( ومـ
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الــروابــط يمكن لنا تسمي�ها بــالــروابــط )الــثــابــتــة( الــ�ــي تمده 

بنوع هويتھ وأسلوب عيشھ المش�رك بسالم.

بمقابل ذلك ثمة أحداث طارئة مؤقتة قد تنشأ بس�ب هذا 

التحول االجتما�ي – السيا��ي أو ذاك.

مــــن هـــنـــا يــمــكــن الــــقــــول ان دور اإلعـــــــالم فــــي تـــعـــزيـــز الـــوحـــدة 

الوطنية يتمثل بالتعامل مع هذه الثوابت االجتماعية ل�هة 

تعزيزها وتأكيد أهمي�ها وضرورة الحفاظ عليها من جهة، في 

حين �عمل مــن جهة أخــرى على نبذ وف�� وطــرد العوامل 

الطارئة على بنية المجتمع. مثل ذلك، ان السلم االجتما�ي 

هــو الــثــابــت وان الــحــرب األهــلــيــة �ــي الــطــارئــة. ومــثــالــھ أيضا، 

إن الــتــســامــح وا�ــ�ــ�ــام بــيــن مــكــونــات الــمــجــتــمــع هـــو الــثــابــت 

وان الــفــرقــة والــتــنــاحــر هــو المتغير الـــطـــارئ وهــكــذا هــو حــال 

المسائل الدينية المتعلقة بالتقرب من اللھ من حيث ان 

وحــدة اإلســالم والمسلمين �ي الثابت وأن تناحر الطوائف 

هو المتغير الطارئ.

ــــالم فـــي هــــذه الــفــ�ــرة هـــو الــتــعــامــل مع  بــاخــتــصــار ان دور اإلعــ

ثــوابــت المجتمع وإعـــالء قيمها فــي ذات الــوقــت الـــذي �عمل 

فيھ على إدانـــة الظواهر المتغيرة وف�� أساليبها فــي النيل 

من الــوحــدة الوطنية ال�ي �ي المجموع والحصيلة النهائية 

ال�ي تلتقي عليها تلك الثوابت الوطنية.

٢- القيم الوطنية والقضايا المصيرية والعيش المش�رك. 

�ي المدخالت المعنوية إلنتاج الوحدة الوطنية وتعزيزها. 

وهــذه جميعا بحاجة مستمرة إلــى دعمها وتعزيزها ورفدها 

بــــعــــوامــــل صــــيــــانــــة جـــــديـــــدة وهــــــــذه �ـــــي إحــــــــدى الــــمــــرتــــكــــزات 

األساسية لدور اإلعالم الذي سيتمثل هنا بمن��ين أحدهما 

ايجابي �عمل على صيان�ها، وآخر سل�ي �عمل على التن�يھ الى 

مخاطر تفكك أو انحسار هذه القيم.

ــلـــك تــــوفــــر الـــضـــمـــانـــة لــلــســلــم  أعــــ�ــــي إذا كــــانــــت الــــمــــدخــــالت تـ

االجتما�ي فــان غيا�ها أو انحسارها ســيــؤدي بــالــضــرورة إلى 

التناحر االجتما�ي ور�ما إلى الحرب األهلية.

ــــالم عـــلـــى الــمــصــيــر الـــمـــشـــ�ـــرك لــمــجــتــمــع مــــا ال  ــ ان تـــأكـــيـــد اإلعـ

�عمل على تأليف ما تختلف عليھ مكوناتھ حسب بل �عمل 

أيضا و�كفاءة عالية على توحيد صفوفھ في درء المخاطر 

الخارجية ال�ي �هدد كيان الوحدة الوطنية و�ني�ها..

باختصار شديد، ان دور اإلعالم في تثقيف المواطن بأهمية 

الــمــصــيــر الــمــشــ�ــرك- يــتــمــثــل بــالــقــول: ثــمــة رابــــط وطــ�ــي وثــيــق 

بــيــن الــــوحــــدة الــوطــنــيــة والــمــصــيــر الـــمـــشـــ�ـــرك، وأن مــكــونــات 

هـــذه الــوحــدة سيصيبها الــخــســران جميعا فــي حـــال تقريرها 

لمصيرها بمعزل عن المكونات األخرى، أع�ي في حالة ر�حها 

على حساب خسارة مكون آخر.

٣- البــد للمؤسسات اإلعــالمــيــة المح�رفة مــن االنــتــقــال من 

مـــوقـــف )رد الـــفـــعـــل( الــــى مـــوقـــف )الـــفـــعـــل( وتــشــكــيــل الــو�ــي 

االجتما�ي بالطريقة الوطنية ال�ي يراها مناسبة.

أع�ي ال بد للدور اإلعالمي من ان يكون صاحب )المبادرة( 

واالبتكار في تشكيل الموقف الوط�ي وأن ال يقتصر دوره على 
ردود األفــعــال على مــواقــف اآلخــريــن اإلعــالمــيــة ومــبــادرا�ــهــم، 

ولعلنا نجد في النجاحات ال�ي حقق�ها مبادرة شبكة اإلعالم 

العرا�ي في تشكيلها لتحالف اإلعــالم الوط�ي خير مثال على 

تلك المبادرات.

٤- البد للعاملين في الحقل اإلعالمي من ان يكونوا على دراية 

كاملة وو�ـــي مبيت بالمهام الوطنية والــمــســؤولــيــة المهنية 

ال�ي يؤدو�ها، أ�هم بعبارة أخــرى منشئو الرسائل اإلعالمية 

الى المجتمع الذي يتلقى هذه الرسائل ويتفاعل معها وينعل 

لها، األمر الذي �ع�ي ان مهمة اإلعالم لم تعد أداتية فقط، 

إنما �ي مهمة إبداعية تنويرية على حد سواء.

٥- اعتماد مبدأ التكامل في اآلراء المبدأ تنازعها في ال�رامج 

الـــــحـــــواريـــــة. ومـــعـــ�ـــ� هــــــذا تـــفـــصـــيـــال، ان يــــجــــري اســـتـــضـــافـــة 

مجموعة مختلفة مــن ال�خصيات يمثل كمال منها مكونا 
معينا، ثــم تم��ي آلية الــحــوار بينهم بطريقة تكاملية حول 

الموضوع المطروح، تتفادى المشادات الكالمية والصراخ 

وتــفــنــيــد اآلراء، بــغــيــة تــعــريــف الــمــشــاهــد وتثقيفھ أن جميع 

الموضوعات المختلف عليها يمكن حلها بالحوار البناء.

٦- مــتــابــعــة ومـــراقـــبـــة بـــث الـــقـــنـــوات الــمــغــرضــة والــعــمــل على 

تفنيد طــروحــا�ــهــا اإلعــالمــيــة مــن خـــالل حــــوار هــــادئ يحدث 

بأسلوب علمي مقنع �عرض البديل معززا بالوثائق المرئية 

الواقعية إلقــنــاع المشاهد بــزيــف الخ�ر الـــذي تناقلتھ تلك 

الفضائيات.

واحــســب ان تــكــرار مــثــل هـــذه الــمــمــارســات الت�حيحية في 

بــــرامــــج مــخــصــصــة لـــهـــذه الـــغـــايـــة ســتــعــمــل عـــلـــى زعــــزعــــة ثــقــة 

المواطن بمصداقية الفضائيات تلك، األمر الذي ينتهي بھ 

إلى اعتماد القنوات الوطنية وحدها مصدرا لمعلوماتھ.

ــيـــة والـــثـــقـــافـــيـــة  ــاعـ ــمـ ــتـ ــعـــزيـــز الـــمـــعـــايـــيـــر االجـ ــلـــى تـ ــعـــمـــل عـ ٧- الـ

الــمــشــ�ــركــة لــمــكــونــات الـــوحـــدة الــوطــنــيــة بــالــتــقــاط ال�حظات 

الكلية وإشاعة قيمها ومعاييرها فضال عن محاولة التأليف 

بين خصوصية المكون ودوره في بناء الكلي.

73 | السنة الثانية عشرة | رجب ١٤٣٧ هـ - آذار ٢٠١٧ م | العدد املزدوج ٣٨-٣٩



تمهيد 

يسهم اإلعالم في تطوير الحياة وتنمية المجتمعات، باالتجاه الذي يؤدي إلى 

زيادة المعارف وتوسيعها ونقلها وتعبئة الرأي العام وإيقاظه، فيما يتصل 

بالقضايا التي تطور اإلنسان، فضال عن ارتباطه بمصالح ومقدرات الدول 

، وأصبح أداة للهيمنة والغزو الثقافي للعقل 
ً
 وتقنيا

ً
المتقدمة تكنولوجيا

البشري. 

ان معادلة العصر تشير إلى حقائق جوهرية، ال يمكن إنكارها تتمثل في 

الخلل الناجم عن التوزيع غير العادل في الخريطة العالمية لإلعالم، 

وتمركز المصادر اإلعالمية والثقافية من ناحية اإلنتاج والتوزيع في الدول 

التي تسيطر على مصادر القوة العسكرية واالقتصادية والسياسية، فضال 

عن انعكاسات الدعاية السياسية الموجهة، وما يترتب عليها من ترويج 

للثقافات األجنبية على الثقافات المحلية. 

 المتطلبات الجديدةلألمن
 اإلعالمي والثقافي للمجتمع العراقي
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كلية اآلداب / جامعة بغداد

د. محمد وليد صالح 

وعلى الرغم من إشارات الباحثين إلى مفهوم )األمن اإلعالمي 

والــثــقــافــي(، إال أن الكثير مــن الــمــؤســســات اإلعــالمــيــة تواجھ 

هذا الموضوع بعدم ال�دية واالهتمام، والقسم األخر �عده 

قضايا نظرية بحتة ال تالمس الواقع، فيما ينظر لها آخرون 

على أ�ها من مهام المؤسسات غير اإلعالمية. 

ــيــــوم عــــن واقــــــع األمــــــن اإلعـــــالمـــــي والـــثـــقـــافـــي  فـــــأن الـــحـــديـــث الــ

ومــتــطــلــبــاتــھ الــــ�ــــديــــدة بــســ�ــب زيـــــــادة شـــبـــكـــات الــمــعــلــومــات 

واالتـــصـــاالت الــعــالــمــيــة، فــي الــوقــت الــــذي تــمــلــك فــيــھ الكثير 

من وسائل اإلعــالم القدرة على اإل�هار وجذب المتلقي،وقد 

يكون على مستوى المؤسسات أو ح�� االتجاهات اإلعالمية 

 
ً
ضمن إطار المنطقة اإلقليمية، إال أن تأثيرها يكون ضعيفا

في القضايا السياسية واالقتصادية واالجتماعية ال�ي �هم 

الـــدول أو فلسفة النظام السيا��ي القائم فيها، فضال عن 

الــ�ــمــهــور الــمــتــابــع لــوســائــل اإلعــــالم فــي الــظــروف االعــتــيــاديــة 

يــصــل إلــــى درجـــــة عــــدم الــثــقــة فــيــهــا وال يــتــأثــر بــمــا يــتــلــقــاه من 

ــــھ يــتــأثــر بــوســائــل  مــعــلــومــات، و�ــالــمــقــابــل نــجــد الــ�ــمــهــور ذاتـ

أخــــرى قـــد تــكــون مختلفة فـــي فلسف�ها واتــجــاهــا�ــهــا، ولــذلــك 

نرى ان هناك مؤسسات إعالمية تمكنت بوساطة حرفي�ها 

ومـــراعـــاة الــ�ــانــب الــعــلــمــي الــمــ�ــي، لــتــأمــيــن مــصــداقــيــ�ــهــا لــدى 

ال�مهور وتقوية ثقتھ �ها.

Media Colonialismاالستعمار اإلعالمي

يرتبط االســتــعــمــار اإلعــالمــي باالستعمار الــســيــا��ــي بحلقات 
عــــدة الحـــتـــالل عـــقـــول الــ�ــشــر، إذ شــهــد الــعــالــم مــنــذ الــقــرن 

 اتخذ شكل اخــ�ــراق الــدول، 
ً
 جــديــدا

ً
التاسع عشر استعمارا

وـكــانـــت الــســيــطــرة الــ�ــريــطــانــيــة بـــدايـــة الـــقـــرن الــعــشــريــن على 

الــعــالــم، تــؤشــر حقائق مهمة على مستوى الــتــجــارة الدولية 

والسيطرة على األرض، وكانت مرافقة االستعمارين السيا��ي 

اإلعـــالمـــي، حــيــن ســيــطــرة وـكـالــة )Reuters( الــ�ــريــطــانــيــة على 

النظام اإلعالمي اإلخباري وتبادل المعلومات. 

وبعد ا�هيار اإلمــ�ــراطــوريــة ال�ريطانية إبــان الــحــرب العالمية 

ــــة دورهــــــــا  ــيـ ــ ــكـ ــ ــــريـ ــــة، أدت الــــــــواليــــــــات الــــمــــتــــحــــدة االمـ ــيـ ــ ــانـ ــ ــثـ ــ الـ

االقتصادي، وأصبحت بفضل تحكمها في التقانة الحديثة 

واإلنجازات ال�ي حقق�ها الثورة االلك�رونية، وقيام صناعات 

مــتــطــورة فـــي مــجــال الــمــعــلــومــات واالتــــصــــال، أخــــذت �هيمن 

على النظام اإلعالمي الدولي فيما يتصل باإلنتاج، وترسيخ 

فــلــســفــة الــتــدفــق الــحــر لــهــا، مــمــا أدى إلـــى تـــوافـــر وضـــع تمثل 

بالسيطرة على اإلعالم الدولي. 

ــــالم الــدولــي  و�ــحــســب الــدكــتــور يـــاس الــبــيــاتــي فـــي كــتــابــھ )اإلعــ

 لهذا االستعمار الــدولــي ان يــؤدي إلى 
ً
والــعــربــي(: كــان طبيعيا

ظهور التبعية اإلعالمية بأشكالها وأهدافها، وال�ي اتخذت 

 جــديــدة فــي التعبير أهمها البحوث العلمية فــي مجال 
ً
صيغا

تأثيرات اإلعالم، وظاهرة التدفق الحر للمعلومات خاصة في 
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مجال تناقل األخبار وتصدير ال�رامج التلفزيونية الفضائية، 

ونذكر باختصار قسما من مظاهر التبعية ونوردها كالتالي:-

البحوث االمريكية في الشرق األوســط وقسم من دول . 1

العالم الثالث: ال�ي حاولت ان تقدم نظريات أو نماذج 

تفسر دور اإلعـــالم ومــهــامــھ فــي التنمية، ومــن رواد هذا 

المجال دانييل ليرنر عام 1٩٥٨، ول�ر شرام عام 1٩٦٤، 

افــــريــــت روجـــــــرز عـــــام 1٩٦٩، ومـــ�ـــخـــص نـــظـــريـــا�ـــهـــم ان 

 في عملية التغيير 
ً
 كبيرا

ً
اإلعــالم �ستطيع ان يؤدي دورا

والــتــنــمــيــة، عـــن طـــريـــق دعــــم الــبــ�ــ� األســـاســـيـــة لــوســائــل 

اإلعالم، �هدف قيام حركة تحديث تستند إلى الحضارة 

الغر�ية، وتأكيد االنموذج االس�هالكي للدول النامية. 

فرضية ان وسائل اإلعالم �ي مجرد عنصر من عناصر . ٢

ــــمـــــوذج تــكــامــلــيــة  الـــنـــظـــام االجـــتـــمـــا�ـــي: والــــــــذي يـــطـــرح إنـ

الــعــوامــل ومــ�ــخــص فــكــرتــھ، بـــأن االهــتــمــام يــتــوجــب ان 

 
ً
يـــركـــز عــلــى الــبــ�ــ� أو األوضــــــاع االجــتــمــاعــيــة الـــ�ـــي احــيــانــا

مــا تــتــســم بــالــ�ــمــود فــي الــــدول الــنــامــيــة، كــمــا أن وســائــل 

 ما تقوم بالمحافظة على األوضاع الراهنة 
ً
اإلعالم غالبا

وحماية األنظمة القائمة. 

اإلنموذج الذي يقوم على البعد الدولي وفهم دوروسائل . ٣

ــتـــ�ـــ� بــــوســــاطــــة إطـــــــار الــــنــــظــــام الـــســـيـــا��ـــي  اإلعــــــــــالم: ويـ

واالقتصادي الدوليين، خاصة وان الخريطة اإلعالمية 

 
ً
الـــدولـــيـــة، تــشــيــر إلــــى تـــفـــوق الــــــدول الــمــتــقــدمــة صــنــاعــيــا

 على الدول النامية. 
ً
وتقنيا

ــلـــھ فــــي كـــتـــابـــھ)األمـــن اإلعــــالمــــي الـــعـــربـــي:  ــيـــق نـــصـــر الـ ويــــــرى رفـ

إشكالية الدور والهوية(: أنھ في السنوات الخمسة الممتدة 

مــن 1٩٩٥ إلــى ٢٠٠٠ تحولت الشاشة إلــى «مــســرح مــرئــي«، 

يناقش كــل القضايا ب�خبها وتداعيا�ها وحساسيا�ها،من 

ــتــــوى ثــــقــــافــــة الـــــــــــرأي الــــعــــام  ــــي الــــحــــســــاب مــــســ دون األخـــــــــذ فــ

 .
ً
 سياسيا

ً
 كبتا

ً
المتغير،وال�ي كانت تعا�ي احيانا

ــا �ــســمــيــهــأســبــاب غـــيـــاب األمــــــن اإلعـــالمـــي  ويــــتــــســــاءل حـــــول مــ

عــلــى الــمــســتــوى الــعــربــي،أنــھ عــلــى الــرغــم مــن كــ�ــرة الــعــنــاويــن 

ــــراع فــــي األدبـــــيـــــات الـــســـيـــاســـيـــة الـــعـــر�ـــيـــة،  ــــصـ الــــ�ــــي أنـــتـــجـــهـــا الـ

عــلــى مــســتــوى الــنــظــام الــســيــا��ــي الــعــربــي الــرســمــي واألحــــزاب 

والـــعـــقـــائـــد والــ�ــمــاهــيــر، وإنـــــھ بـــوجـــود إعـــــالم حــفــظ الــنــظــام 

ورموزه وعدم فتح نافذة ل�حوار، ر�خت قناعة مفادها أن 

األمــن السيا��ي �عد مظلة رادعــة ألي مخاطر تواجھ األمن 

اإلعـــالمـــي، فـــإن قــســم مـــن الــمــؤســســات اإلعــالمــيــة تــجــاوزت 

الــخــطــوط الــحــمــراء،مــمــا أتــــاح مــنــاخــات ســـاعـــدت عــلــى نقل 

الخطاب السيا��ي، و�التالي حــدوث التبدالت فــي الخريطة 

اإلعــالمــيــة الــعــر�ــيــة، وظــهــور تــوجــهــات حقيقية مــن أجـــل أن 

 في التغطية اإلعالمية،سواء 
ً
تكون محطات التلفزة شريكا

أكــــانــــت عـــلـــى مـــســـتـــوى األحــــــــداث الــمــحــلــيــة أم اإلقــلــيــمــيــة فــي 

المرحلة األولى. 

ـــن اإلعـــالمـــي بــوصــفــھ )الــحــصــانــة المسبقة  وإن مــفــهــوم األمـ

لــ�ــحــفــاظ عــلــى �ــخــصــيــة الــحــالــة اإلعـــالمـــيـــة وخــصــوصــيــ�ــهــا، 

ووجـــود رادع غير قم�ي، وعــد اإلعـــالم بوسائلھ كــافــة، أحد 

ركائز األمــن القومي لمص�حة األوطـــان العليا، كما هو واقع 

المقومات والركائز األخرى(.

International Propagandaالدعاية الدولية

ان جـــمـــهـــور وســــائــــل اإلعــــــــالم مـــتـــنـــوع الـــثـــقـــافـــة، فــالــكــلــمــات 

ــيـــالت  ــ�ـ ــتـــ�ـ ــلــــفــــزيــــون والـ ــتــ والــــــصــــــور الــــمــــطــــبــــوعــــة وصـــــــــور الــ

الصوتية والصورية، ذات تأثير في تفكير اإل�سان وثقافتھ، 

فاالتصاالت المعاصرة تتجھ نحو ت��يع الفردانية ووسائل 

اإلعـــالم الــدولــيــة تــزيــد مــن حــريــة األفــــراد وتــســاهــم فــي ترسيخ 

الــديــمــقــراطــيــة فــي األمــــم، فــضــال عــن تــطــور الــ�ــحــافــة الــذي 

أدى إلــــى تــنــشــيــط األســــــواق االقــتــصــاديــة وأســــــواق الــثــقــافــة 

الشعبية، بحسب وليام هاتشين في كتابھ )عولمة اإلعالم.. 

مفهومها وطبيع�ها(. 

وكتب �ــي إم رو�ــرتــس عــام 1٩٨٥ يــقــول: ان القيم الغر�ية 

ســتــصــبــح عــالــمــيــة والـــثـــقـــافـــة الــغــر�ــيــة مـــن أهــــم الــثــقــافــات، 

 داخــل عالم �سمونھ )الغر�نة(، وال�ي 
ً
فالغرب أوجــد عالما

، ان 
ً
أدت إلـــى جــعــل األســلــوب الــغــربــي والــ�ــرويــج لــھ انــمــوذجــا

عــولــمــة وســـائـــل اإلعـــــالم يــؤثــر عــلــى الــعــالقــات الــدولــيــة أثــنــاء 

األزمــات الدولية، وتمكن هذه الوسائل قــادة العالم واألمم 
واألطراف التجارية والمنظمات غير الحكومية، من الوصول 

إلى المعلومات واألخبار حول األحــداث المختلفة، فوسائل 

اإلعــــالم الــدولــيــة تستطيع مــســاعــدة الــشــعــوب عــلــى معرفة 

األزمـــــات والــتــوجــهــات االقــتــصــاديــة والــتــجــاريــة والــســيــاســيــة، 

ــــاء والـــ�ـــحـــف والــــمــــجــــالت الـــدولـــيـــة  ــبـ ــ ــــوـكــــاالت األنـ وتـــتـــمـــثـــل بـ
وقــــنــــوات الــتــلــفــزيــون الــفــضــائــيــة، والـــ�ـــي ســاهــمــت فـــي ظــهــور 

عولمة اإلعالم. 

وقــــال فــريــدريــك تــيــ�ــســون عـــام 1٩٩٩: ان الــثــقــافــة الخالية 

ــــالم والــمــؤســســات  مـــن الــتــعــصــب الـــ�ـــي تــروجــهــا وســـائـــل اإلعــ

اإلعالمية تبدو مطلية وليست حقيقية، فحين يتم استقبال 

 من 
ً
الــثــقــافــة يــبــدأ الــتــأثــيــر، أي ان األفــــراد يتجاهلون قــســمــا

 مـــن الــبــاحــثــيــن 
ً
ــــر، ويــــرى قــســمــا الــقــيــم ويــتــ�ــنــون الــقــســم األخـ
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ــــادرات الــثــقــافــة االمــريــكــيــة في  األكــاديــمــيــيــن الــغــر�ــيــيــن بـــأن صـ

وسائل إعالمها، تؤثر في الثقافات الشعبية للدول األخــرى، 

أي ان تــلــك عــمــلــيــة مــتــعــمــدة إلنـــجـــاح الــهــيــمــنــة الــثــقــافــيــة في 

خطوة أولى، تتبعها خطوات أخرى من أجل فرض السيطرة 

على المجاالت االقتصادية والسياسية واالجتماعية. 

ويذكر ايفا آد في كتابھ )غزو العقول(: إن قوى الثقافة ينب�ي 

أن تكون الغالف الخالب ألي بضاعة سياسية، لذلك فأن 

أجهزة اإلعالم في العالم الثالث عليها أن تحافظ على األمن 

الثقافي للمجتمع وصيانة الذاتية الثقافية. 

وإن اإلعــالم ال�ديد New Media لم �عد نقل المعلومات 

ــاد فــهــم  ــعــــداه إلـــــى إيــــجــ ــا تــ ــمــ ــيـــق، وإنــ واألخـــــبـــــار بــمــعــنــاهــا الـــضـ

جــديــد للعملية اإلعــالمــيــة الــ�ــي تتحكم �ــهــا طــرائــق ومــعــارف 

ومنا�� العلوم الحديثة، وأصبحت المضامين ال تع�ر عن 

تقليدية وظــائــف اإلعـــالم الــمــعــروفــة، وإنــمــا اتسعت لتأخذ 

 أعمق في جدلية التأثر والتأثير، فأ�ها مليئة بتجارب 
ً
مجاال

العلوم المتقدمة ومنا��ها العلمية، ولتتخذ لنفسها أك�ر 

مـــن هـــدف ووظــيــفــة عــلــى مــســتــوى )الــمــضــمــون الـــدعـــائـــي( و 

)المضمون النف��ي(، بحسب وصف الدكتور ياس البياتي 

في كتابھ )دراسات معاصرة في اإلعالم والدعاية(.

وهذا يفسر لنا استعمال الــدول المتقدمة لوسائل اإلعالم 

كأسلوب للدعاية الدولية، ال�ي تشمل )ال�هود االتصالية 

ال�ي تقوم �ها الدول سواء أكانت حكومات أم هيئات وطنية 

مختلفة، وتوجهها إلــى جمهور أجن�ي بالدرجة األولــى �هدف 

الــتــأثــيــر عــلــيــھ وجــعــلــھ يــتــبــ�ــ� وجـــهـــة نــظــر تــلــك الــحــكــومــات أو 

(، وكذلك « 
ً
الهيئات، بالنسبة للقضايا المختلف عليها دوليا

الحرب النفسية « بقصد الغزو والسيطرة وغسل العقول، 

ــيـــرهـــا الــ�ــيــوش  ــأثـ إذ تـــفـــوق هـــــذه األســــالــــيــــب فــــي فــعــالــيــ�ــهــا وتـ

المس�حة، و�ــالــتــالــي فـــأن اســتــثــمــار تــقــانــة االتــصــال واإلعـــالم 

لتحقيق أهــــداف س�راتيجية يـــراد منها الهيمنة السياسية 

 للتواجد المستمر 
ً
والفكرية، وتفتيت دول وشعو�ها ضمانا

 لصال� الدولة المهيمنة. 
ً
 وسياسيا

ً
 ونفسيا

ً
فكريا

وإن مفهوم « األمن اإلعالمي « و « األمن الثقافي « مرتبطان 

ــائــــل اإلعـــــالم  ــنـــشـــاطـــات الـــ�ـــي تـــقـــوم وســ بــبــعــض بـــوســـاطـــة الـ

بعرضها والمشاركة في الحياة الثقافية، أي أ�ها عملية تقنين 

لمجموعة من المبادئ والتدابير الوقائية لحماية المجتمع 

ــــار الـــدولـــة بــتــوافــر الــحــمــايــة اإلعــالمــيــة  الــمــنــتــظــم، ضــمــن إطـ

والثقافية، لمواجهة أخطار وتأثيرات الغزو الفكري. 

إذ يت�� بــأن النظم اإلعالمية الوطنية في العالم الثالث، 

ال تستطيع التنافس مع النظم اإلعالمية الدولية في العالم 
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المتقدم، وال�ي تنتج وتقدم برامج ومواد إعالمية متطورة، 

و�التالي �سهم في إبقاء حالة االعتماد على تلك ال�رامج من 

قــبــل دول الــعــالــم الــثــالــث، مــمــا يتطلب دراســــة و�ــحــث هــذه 

الظاهرة وتحديد أبعادها وتأثيرا�ها، وتحليل النظم اإلعالمية 

المحلية وإمكانية تطويرها لمواجهة النشاطات اإلعالمية، 

واالعتماد على التقانة المتطورة في وسائل االتصال، وتوافر 

خطة إنتاج برامج إعالمية تع�ر عن الهوية المحلية وتعكس 

مستوى الثقافة العامة للبلد.

Cultural Changingالتغيير الثقافي

الثقافة دائمة التغيير وال تث�ت على حال، اذ �شمل التغيير 

الثقافي اكتشاف أو اخ�راع أو إعادة تفسير قسم من المالمح 

 دون تغيير، ولكن 
ً
 ثابتا

ً
الثقافية وال يمكن ان نجد مجتمعا

أنــمــاط التغيير تختلف باختالف األمــاكــن واألزمــنــة، كما ان 

الثورة تمثل تغيير في البناء والعالقات سواء أكان في األساس 

المادي أم المعنوي. 

ــيـــوم تــحــرص دول الــعــالــم الــثــالــث عــلــى ان تـــســـّرع حــركــة  والـ

الــتــغــيــيــر الـــ�ـــذري فـــي مــحــاولــة لــمــعــالــ�ــة الــفــجــوة االتــصــالــيــة 

والــتــكــنــولــوجــيــة الــحــاصــلــة مـــع الــعــالــم الــمــتــقــدم، وعـــلـــى كل 

حال فإن التغيير الثقافي �عد من أهم الظواهر ال�ي واجه�ها 

ــيـــة مــن  ــانـ اإل�ــــســــانــــيــــة، إذ �ـــعـــ�ـــ� بـــتـــحـــريـــر الــ�ــخــصــيــة اإل�ـــسـ

الــثــقــافــة الــتــقــلــيــديــة والـــ�ـــمـــود الـــفـــكـــري، كــمــا تـــــزداد أهــمــيــة 

اإلعالم واالتصال ومسؤولي�هما عن طريق تشذيب العناصر 

ــنـــاء عــنــاصــر جـــديـــدة ومـــواجـــهـــة ما  الــثــقــافــيــة الــمــتــخــلــفــة، و�ـ

 من 
ً
 متكامال

ً
�عرف بـ« الغزو الفكري «. وتعد الثقافة نظاما

السلوك االجتما�ي المدعم باألفكار والقيم، و�ــقــدر تــوازن 

األفــكــار يــكــون تـــوازن الــســلــوك اإل�ــســا�ــي، فهي ال تنتقل عن 

طــريــق الـــوراثـــة الــبــايــولــوجــيــة، وإنــمــا �ــي صــفــة مكتسبة عن 

طريق االتصال، وانتقالها بين جيل وآخر أو بين المجتمعات 

يمنحها صفة التواصل واالستمرارية، سواء أكانت بطريقة 

تلقائية أم إغــرائــيــة أم إلــزامــيــة، وتــحــدد الــمــصــادر العلمية 

ان أبــرز عناصر الثقافة �ي « القيم، االتجاهات، األعــراف 

والـــتـــقـــالـــيـــد، الـــلـــغـــة، األنـــظـــمـــة االجـــتـــمـــاعـــيـــة، الـــســـلـــوكـــيـــات 

االجتماعية، التكنولوجيا «. 

وفي إطار توضيح تلك العناصر بشكل مختصر، فالقيم تع�ي 

العالقة بين الفرد وما محيطھ بھ من موضوعات يرى ان لها 

 في توجيھ استجابات 
ً
 رئيسا

ً
قيمة، إذ تؤدي االتجاهات دورا

الــفــرد نحو األفــكــار ال�ي يؤمن �ها، واألعــــراف والتقاليد ال�ي 

يكتسبها الــفــرد فــي المجتمع الـــذي �عيش فــيــھ، وتــعــد اللغة 

مـــن أهــــم وســـائـــل االتـــصـــال بــيــن الــمــجــتــمــعــات، وقــــد تتحكم 

 دون الحاجة 
ً
األنظمة االجتماعية فــي ســلــوك الــفــرد تلقائيا

ــى الــتــفــكــيــر ضـــمـــن الـــســـلـــوكـــيـــات االجـــتـــمـــاعـــيـــة، فــيــمــا تــعــ�ــر  ــ إلـ

التكنولوجيا عن كيفية استعمال مجتمع ما لالكتشافات 

واالخــ�ــراعــات العلمية الــمــتــطــورة بالشكل االيــجــابــي، الــذي 

تستطيع بــوســاطــة تــقــديــم خــدمــة علمية لــتــطــويــر المجتمع 

 .
ً
 ومعلوماتيا

ً
تقنيا

وتعد الثقافة بمثابة اداة لبناء ال�خصية وتكوينها �هدف 

تــطــويــر ثــقــافــة الــمــجــتــمــع عـــن طــريــق وســـائـــل االتـــصـــال، الــ�ــي 

تمكنت من ترسيخ عناصر الثقافة ال�ديدة كمحاولة لبناء 

اإل�سان ال�ديد، إذ ال تقتصر على مجموعة من المعلومات 

ال�ي تحتفظ �ها الذاكرة، بل ا�ها ممارسة وسلوك في التفكير 

والتخطيط كــو�ــهــا جـــزء مــن البيئة الــ�ــي يصنعها اإل�ــســان، 

ومن هنا كانت النظرة إلى الثقافة تتمثل في ال�انب المادي 

والمعنوي، وهذا ما تتعرض لھ قسم من الــدول ال�ي هيأت 

لها فرصة ال�راء المالي ان تأخذ ببعض األساليب الحضارية، 

عـــن طـــريـــق إقـــامـــة الــمــبــا�ــي والـــمـــنـــشـــآة واســـتـــيـــراد الــمــالبــس 
واألطعمة، دون ان يــوازي ذلــك تطوير في ال�انب المعنوي 

للثقافة الـــذي �شمل الــمــعــارف والــقــيــم والــمــهــارات وأنــمــاط 

األعــمــال والتفكير واالتــجــاهــات والــتــأمــالت، و�النتيجة فأ�ها 

 في 
ً
 اجتماعيا

ً
 و�التالي �س�ب اضطرابا

ً
 ثقافيا

ً
واجهت فراغا

وظائف المجتمع وأجهزتھ. 

ــائـــــف االعـــــــــالم تـــشـــمـــل الـــتـــعـــلـــيـــم والـــتـــوجـــيـــھ  ــ وإذا ـكـــانــــت وظـ

والتنشئة االجتماعية والتكامل وإشــبــاع حاجات المجتمع 

من المعلومات والبيانات واألخبار، فإن ال��ام الموضوعية 

، لــكــونــھ �ـــشـــاط يــرتــبــط بــمــجــمــوعــة من 
ً
 مـــهـــمـــا

ً
ــرا ــ الــمــهــنــيــة أمــ

الـــعـــوامـــل الــنــفــســيــة واالجـــتـــمـــاعـــيـــة والــســيــاســيــة والـــدولـــيـــة، 

ــافـــة األفــــــــــراد وتـــكـــويـــنـــا�ـــهـــم ومــصــالــحــهــم  ــتـــوى ثـــقـ إذ ان مـــسـ

 
ً
وأوضاعهم االقتصادية واالجتماعية والفكرية، تعد جزءا

من التحديات ال�ي تواجھ صا�ع الرسالة االتصالية، وعلى 

الرغم من التأكيد على البعد األخال�ي لإلعالم، فإن اإلعالم 

االجتما�ي أو إعالم الدولة لم ينفرد في الساحة، بل تعددت 

الخيارات أمام ال�مهور المتلقي، إذ يتعرض الفرد لصنوف 

متنوعة من األداء اإلعالمي، سواء أكان العربي أم األجن�ي، 

 منها �ساهم في دعم القيم والمعايير األخالقية للفرد، 
ً
قسما

والقسم اآلخر يحاول مواجهة ما هو أخال�ي وتحريفھ، وقسم 

يؤكد على الثقافة المحلية وترسيخها بينما �س�ى القسم 

 إلــى 
ً
اآلخـــر إلـــى االنــتــقــال بثقافة المتلقي الــمــتــواضــعــة احــيــانــا
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آفــاق متقدمة، و�ذلك نصل إلــى تحقيق الوظائف المشار 

إليها. 

وتشير الــمــصــادر العلمية إلــى ان مفهوم اإلعـــالم هــو أســا��ــي 

وذو قدرة على السيطرة، و�عد منظومة من القوى واألفكار 

واآلراء، لشرح كيفية المساهمة التطبيقية سواء على صعيد 

تــضــيــيــق أو تــوســيــع هــــذه الـــســـيـــطـــرة، فــضــال عـــن اســتــعــمــال 

الـــمـــصـــادر االلـــكـــ�ـــرونـــيـــة و�ــــي بــمــثــابــت الـــمـــعـــوض لــلــفــجــوات 

اإلعـــالمـــيـــة الــحــاصــلــة بــيــن الــــــدول الـــمـــتـــطـــورة ودول الــعــالــم 

ـــ« الــتــقــســيــمــات الــرقــمــيــة   العــتــمــاد مـــا �ــســمــ� بـ
ً
الــثــالــث، نـــظـــرا

« في التصنيف الــدولــي من الناحية التقنية والمعلوماتية، 

إذ نالحظ ان معظم المعاهد والمراكز البحثية تعمل على 

تحفي� المجتمع عــلــى اســتــعــمــال وســائــل االتــصــال الحديثة 
وخاصة االن�رنت، كإجراء أو خطوة عملية لتثقيف ال�مهور 

حــــول الــمــوضــوعــاتــاالجــتــمــاعــيــة واالقـــتـــصـــاديـــة والــســيــاســيــة 
والــثــقــافــيــة والــعــلــمــيــة، كــذلــك الـــخـــوض فـــي مــنــاقــشــات حــول 

قضايا �هم المص�حة العامة. 

المتطلبات الجديدة 

المطلب األول: يرتبط مفهوم « األمــن اإلعــالمــي « و « األمن 

الثقافي « ببعٍض مــن طــريــق مــا تعرضھ وســائــل اإلعـــالم من 

�ــشــاطــات والــمــشــاركــة فــي الــحــيــاة الــثــقــافــيــة، أي أ�ــهــا عملية 

تقنين لمجموعة مــن الــمــبــادئ والــتــدابــيــر الــوقــائــيــة لحماية 

المجتمع المنتظم ضمن الدولة بتوافر الحماية اإلعالمية 

والثقافية، لمواجهة تأثيرات الغزو الفكري.

المطلب الــثــا�ــي: الــواقــع الــ�ــديــد تشير مــعــادلــتــھ إلـــى حقائق 

جـــوهـــريـــة ال يــمــكــن إنـــكـــارهـــا وتــتــمــثــل فـــي الــخــلــل الـــنـــاجـــم عن 

التوز�ع غير العادل في الخريطة العالمية لإلعالم، وتمركز 

الــمــصــادر اإلعــالمــيــة والثقافية مــن ناحية اإلنــتــاج والتوز�ع 

فـــــي الــــــــــدول الــــ�ــــي تـــســـيـــطـــر عــــلــــى مـــــصـــــادر الـــــقـــــوة الـــعـــســـكـــريـــة 

 عــن ا�عكاسات الدعاية 
ً
واالقــتــصــاديــة والسياسية، فــضــال

السياسية الموجهة، ومــا ي�رتب عليها من ترويج للثقافات 

األجن�ية على الثقافات المحلية.

الـــمـــطـــلـــب الــــثــــالــــث: إّن تـــحـــديـــث الـــمـــنـــظـــومـــة الــتــعــلــيــمــيــة فــي 

ــــود إلنــــــجــــــاز الــــمــــشــــروع  ــهـ ــ ــ�ـ ــ ــتـــطـــلـــب مــــضــــاعــــفــــة الـ الـــــــعـــــــراق يـ

الــثــقــافــي والـــحـــضـــاري، مـــن أجــــل تــطــويــر الــســيــاســة الــعــلــمــيــة 

والثقافية وتجديدها، إلرســاء قواعد بناء مجتمع المعرفة 

 عــــن تــفــعــيــل الـــعـــمـــل الـــمـــشـــ�ـــرك بــيــن 
ً
والــــمــــعــــلــــومــــات، فــــضــــال

المؤسسات التعليمية األكاديمية واعتماد االس�راتيجيات 

العملية المجدية في قطاعات ال�ربية والتعليم العالي، ال�ي 

 
ً
أثبتت فعالي�ها فــي الــبــلــدان المتقدمة وجــدواهــا اقتصاديا

 عــلــى وفــــق أســــس عــلــمــيــة رصــيــنــة 
ً
 وتــقــنــيــا

ً
 وعــلــمــيــا

ً
وصــنــاعــيــا

ورؤية مستقبلية.

المطلب الرابع: العمل في دعم التنمية ال�شرية المستدامة 

لمحار�ة الفقر والبطالة واألمية التقليدية والفجوة الرقمية، 

للنهوض بــواقــع المجتمع وتــطــويــره مــن الــ�ــوانــب كــافــة،مــن 

طــريــق الــمــبــادئ واألهــــــداف والــتــوجــهــات الــ�ــي تــنــطــوي عليها 

عملية التنمية والــتــأكــيــد على إعـــادة احــيــاء روح المواطنة 

وتكافؤ الفرص لدى أفراد المجتمع. 

الــمــطــلــب الــخــامــس: اعــتــمــاد خــطــاب إعــالمــي عــرا�ــي مستقل 

عــلــى مــســتــوى الــمــؤســســات أو حــ�ــ� االتـــجـــاهـــات الــســيــاســيــة 

 يكون تأثيره ضعيف في 
ً
ضمن المنطقة اإلقليمية، أحــيــانــا

الــقــضــايــا الــســيــاســيــة واالقــتــصــاديــة واالجــتــمــاعــيــة الــ�ــي �هم 

 عن 
ً
الـــدول أو فلسفة النظام السيا��ي القائم فيها، فضال

أّن ال�مهور المتابع لوسائل اإلعالم في الظروف االعتيادية 

ــــدم الـــثـــقـــة �ـــهـــا وال يـــتـــأثـــر بـــمـــا يــتــلــقــاه مــن  ــــى درجــــــة عـ يـــصـــل إلـ

معلومات، ومن ثمَّ نجد ال�مهور عينھ يتأثر بوسائل أخر قد 

تكون مختلفة في فلسف�ها واتجاها�ها، ولذلك نرى مؤسسات 

إعالمية تمكنت من تأمين مصداقي�ها لدى ال�مهور وتقوية 

ثقتھ �ها بوساطة حرفي�ها ومراعاة ال�انب العلمي الم�ي في 
رسال�ها لكسب ال�مهور.
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الملخص 

 تبقى ظاهرة األطفال غير الشرعيين من المشكالت المتعددة اإلبعاد 

االجتماعية , والنفسية والقانونية, والتي انتشرت في اآلونة األخيرة في 

المجتمعات بشكل عام واإلسالمية منها بشكل خاص , نتيجة لعوامل 

متعددة منها التعاليم اإلسالمية , والكبت الحاصل , والحروب التي فتكت 

مجتمعاتنا العربية, وانتشار تكنولوجيا المعلومات .

ونتيجة لما تشكله هذه المشكلة من مخاطر تهدد المجتمع, فقد تم تسليط 

الضوء من قبل الباحثة على أهم المشكالت االجتماعية والنفسية ومن ثم 

وضع التوصيات والمقترحات لتلك المشكلة بهدف التقليل من مخاطرها. 

 مشكالت االطفال غير الشرعيين

 في مدينة الموصل
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الدكتورة زينـــــــــب عبـــــــــد الله الشمــــــــــري

المقدمــــــــــة:

ــــحـــــرب  ــــعـــــرض إي مــــجــــتــــمــــع لــــــــالزمــــــــات وأتـــــــــــــون الـ ــتـ ــ ــــا يـ ــنـــــدمـ ــ عـ

فا�عكاسات ذلك تلقي بثقلها على الفئات الضعيفة والهشة 

ومن أهمها النساء واألطفال.

فــي ٢٠1٤/٦/٩ ،هــاجــمــت عــصــابــة داعـــش مــديــنــة الموصل 
 والــ�ــي ال يــنــص قــامــوســهــا الــفــكــري 

ً
وعــاثــت فــي األرض فـــســـادا

على إي مــعــاٍن لإل�سانية حيث قتلت الــمــئــات مــن االزيــديــة 

والـــمـــســـيـــحـــيـــة والـــشـــبـــكـــيـــة ومـــــارســـــت الـــســـ�ـــي بـــحـــق �ــســا�ــهــم 

وفـــرضـــت عــلــى جــمــيــع األعــــراقــــواألجــــنــــاس بــمــا �ــســمــ� بــــزواج 

)جهاد النكاح( على كل النساء في المناطق ال�ي تحتلها وكل 

من ترفض ذلك تعت�ر كافرة والكافرة تغتصب بالقوة وتعت�ر 

ملك وتعرض في أسواق النخاسة وإذا رفضت ذلك الزواج 

فــــان مــصــيــرهــا )الـــقـــتـــل( حــ�ــ� لـــو ـكــانـــت مـــ�ـــ�وجـــة وقــــد صــرح 

 من 
ً
 كبيرا

ً
محافظ نينوى )نوفل العاكوب( بان هناك عــددا

األطفال غير الشرعيين نتيجة ذلك الزواج.

إن حي�يات تلك المشكلة ما تــزال �شو�ها بعض الغموض 

لــعــدم تــحــريــر مــديــنــة الــمــوصــل بــأكــمــلــهــا حــيــث لــم تــجــرى إيــة 

إحصاءات دقيقة عن عدد هؤالء األطفال ومهما يكن عدد 

هـــــؤالء فــــان تــلــك الـــظـــاهـــرة ســتــنــتــج عــنــهــا مــشــكــالت مــتــعــددة 

 وعلى العالم 
ً
لكو�هم يمثلون قنبلة موقوتة على العراق اوال

، وضــــرورة إجـــراء الـــدراســـات المعمقة ووضـــع الحلول 
ً
ثــانــيــا

لــتــلــك الــظــاهــرة الــســرطــانــيــة فــي المجتمع عــنــد اتــضــاح عــدد 

هؤالء األطفال الغير الشرعيين.

إن الهدف من إعداد هذه الورقة هو من اجل الوقوف على 

أهم المشكالت ال�ي تواجھ األطفال غير الشرعيين وكيفية 

معال�ة تلك المشكالت من اجل إدماج هؤالء في المجتمع 

عن طريق اق�راح جملة من الحلول لتلك الظاهرة.

المفاهيم والمصطلحات

 
ً
اللقيط: هــو الــمــولــود الـــذي يطرحھ أهــلــھ بعد والدتـــھ خوفا

 عنھ بجانحة أو 
ً
 من �همة الزنا أو ذهــوال

ً
من الفقر، أو فــرارا

كــارثــة طبيعية أو حــرب ومــا شابھ ذلــك ) الكبي��ي ،1٩٩٠، 

ص٢٠٤( 

مجهول النسب:كل طفل ولدتھ امرأة لها رجل بينهما ارتباط 

( إي إن العالقة 
ً
شر�ي، وهذه الحالة �سميها الفقهاء )فراشا

بين الرجل والمرأة ليست زنا وإنما �ي عالقة �حيحة سواء 

 بشبھ وهذا مع�� قولھ 
ً
 وطئا

ً
 أو فاسدا

ً
 �حيحا

ً
أكانت عقدا

)ص( الولد للفراش وللعاهر ال��ر. 

والفراش هو تعيينالمرأة للوالدة ل�خص واحد فخرج بذلك 

الـــمـــرأة الــ�ــي يــطــؤهــاأكــ�ــر مـــن واحــــد فــهــي الـــعـــاهـــرة، وال يث�ت 

النسب من العهر الن النسب مفخرة وفضيلة والعهر معرة 

ورذيلة وال تولد المفاخر من العاهرات.
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الطفل غير الشر�ي: هــو الطفل المولود نتيجة عالقة غير 

شرعية سواء عن طريق الزنا أو االغتصاب أو عقد نكاح غير 

قانو�ي.

مشكالت األطفال غير الشرعيين

ثـــمـــة مـــشـــاكـــل تــنــتــج عــــن هـــــذه الـــعـــالقـــة غـــيـــر الـــشـــرعـــيـــة و�ـــي 

متنوعة، اجتماعية ونفسية �عا�ي منها هؤالء األطفال وتؤثر 

عــلــى �ــخــصــيــا�ــهــم وتــفــاعــلــهــم مـــع الــمــجــتــمــع بــســ�ــب الــنــظــرة 

السلبية اتجاههم من قبل اغلب إفــراد المجتمع  ومن أهم 

هذه المشاكل.

الــوصــمــة االجــتــمــاعــيــة ) الــ�ــمــيــلــي ، ٢٠٠٢، ص1٩٣(  . 1

يـــواجـــھ األطـــفـــال غــيــر الــشــرعــيــيــن مــشــاكــل عـــديـــدة عند 

تــفــاعــلــهــم مــــع أبــــنــــاء الــمــجــتــمــع فـــهـــم يـــواجـــهـــون الــنــظــرة 

الــســلــبــيــة وســمــاعــألــفــاظــوعــبــارات نــابــيــة تــالحــقــهــم طيلة 

ف�رة حيا�هم، تلك الــعــبــارات تنتقص مــن قيمة الطفل 

وتشعره باالحتقار مما يــؤدي بــھ إلــى الشعور بالغضب 

ــــذي يـــصـــب غــضــبــھ اتــجــاهــھ  والـــعـــنـــف مــــن الــمــجــتــمــع الــ

بس�ب الوصمة االجتماعية ال�ي وصمت �ها �خصيتھ 

نتيجة لخطأ ارتكب من قبل أ�خاصآخرين وليس لھ 

يد فيھ

ــــري: تــعــد األســـــرة الــمــؤســســة األولـــــى الــ�ــي . ٢ الــحــرمــان األســ

تحتضن الطفل وتشبع احتياجاتھ كافة وتزوده بالحنان 
والعاطفة فالعالقات ال�ي تر�طھ باألسرةواألقارب تكون 

مفقودة عند األطفال غير الشرعيين فهذا الحرمان من 

ال�و األســري يولد لديھ عــدد من المشكالت النفسية 

ال�ي قد تؤدي إلى توجيھ عنفھ اتجاه المجتمع.

العزلة االجتماعية: إن انفصال األطفال غير الشرعيين . ٣

عن إفــراد المجتمع األســويــاء يــؤدي �هم إلــى اال��حاب 

ــكـــويـــن لـــد�ـــهـــم مـــفـــهـــوم الـــــــذات الــســ�ــ�  مــــن الــمــجــتــمــع وتـ

والفشل فــي الحياة مما قــد يــؤدي �هم إلــىــإثــارة كثير من 

المشكالت للمجتمع.

ــتـــكـــون لــــــدى هـــــــؤالء األطـــــفـــــال غــيــر . ٤ مـــشـــكـــالت نـــفـــســـيـــة تـ

الــشــرعــيــيــن بــســ�ــب الـــحـــرمـــان الــعــاطــفــي واألســــــري ونــبــذ 

المجتمع لد�هم مما تتكون لد�هم صـــورة سلبية نحو 

الذات والشعور بالعقد النفسية واإلحباط قد تدفعهم 

إلى الحقد على إفــراد المجتمع و�اإلمكانإن يتحولوا إلى 

عناصر هدامة ألنھ ليس لد�هم ما يخسرونھ لفقدا�هم 

األسرة والنسب.
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التوصيات 

رعاية هــؤالء األطــفــال غير الشرعيين عن طريق الدولة . 1

وذلــك بإيداعهم في المؤسسات اإليوائية في العاصمة 

وذلك لعدم تأثيرأفكارإالم على الطفل في حالة إصرارإالم 

على االحتفاظ بطفلها عند عــدم استطاعة إالمإثبات 

�سب الطفل.

تشر�ع الــقــوانــيــن الــ�ــي تمنع مــن اإلســــاءة اللفظية بحق . ٢

 من 
ً
مثل هؤالء األطفال كون اإلساءة اللفظية تعد نوعا

العنف اللفظي.

تغير المنا�� الــدراســيــة وتضمينها األســالــيــب الــ�ــي كان . ٣

يــتــعــامــل مــعــهــا الــــرســــول )ص( مــــع مــخــالــفــيــھ وضــــــرورة 

دراسة كافة الكتب السماوية كاإلنجيل والتوراة.

تفعيل اتفاقية جنيف الــرابــعــة لعام 1٩٤٩ فــي الفقرة . ٤

األولـــى مــن الــمــادة )٢1( والــ�ــي تنص على إطـــراف الــنــ�اع 

تتخذ الــتــدابــيــر الــضــروريــة لضمان عــدم إهــمــاالألطــفــال 

دون الخامسة عشرة من العمر. كذلك العمل بالعهد 

الـــدولـــي الـــخـــاص بــالــحــقــوق االقــتــصــاديــة واالجــتــمــاعــيــة 

والثقافية الصادر عام 1٩٩٦ إذ نصت المادة )1( على 

وجـــوب اتــخــاذ تــدابــيــر حماية ومــســاعــدة خــاصــة لصال� 

جميع األطفال والمراهقين دون إي تميي� بس�ب النسب 

أو غـــيـــره مـــن الــــظــــروف ومــــن الــــواجــــب حــمــايــة األطـــفـــال 

والمراهقين من االستغالل االقتصادي واالجتما�ي.

على منظمات المجتمع القيام بعقد نـــدوات ولــقــاءات . ٥

ــهــــات هــــــؤالء األطـــفـــالـــوإدخـــالـــهـــم فــــي دورات  ــيـــة أمــ وتـــوعـ

تر�وية من اجل التقليل من مشاكلهم مستقبال.

التوصيات . ٦

نق�رح ضرورة أجراء دراسات ميدانية عن األطفال غير . ٧

الشرعيين عند تحرير مدينة الموصل .

المصادر:

ــــون األحــــــــوال . 1 ــانـ ــ ــــي شــــــرح قـ ــيــــ� فـ ــمــــد الـــكـــبـــيـــ��ـــي/ الــــوجــ احــ

ال�خصية/ مكتبة السنهوري، بغداد، 1٩٩٠.

د. فــتــحــيــة الــ�ــمــيــلــي، الـــ�ـــريـــمـــة والـــمـــجـــتـــمـــع، دار وائــــل . ٢

للنشر، األردن ٢٠٠٢.

٣ .www.almaalomah.ifo اســـــــــ�ـــــــــرجـــــــــاع،  تـــــــــاريـــــــــخ 

٢٠1٦/1٢/٣٠
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 رؤية جيوبوليتيكية لمرحلة ما بعد الموصل 

مدينة الموصل المدينة العربية الصغيرة على خارطة العالم باتت اليوم 

تشكل مصدرا لالستقطاب الدولي الحاد والخطر في ذات الوقت إذ بدأت 

المدينة وكأنها حلبة تنافس عسكري يسعى فيها كل طرف الى االسراع من 

أجل فرض السيطرة والنفوذ على أكبر مساحة ممكنة من المدينة من أجل 

 بعد ان يتم  الخالص من عصابات داعش منها 
ً
المساومة  السياسية الحقا

 في تأخير عمليات 
ً
، والتي يبدو بأنها ستشهد عقبات سياسية ستسهم الحقا

طرد هذِه العصابات من مشهد االحداث . 

ان مدينة الموصل التي تبعد مسافة 400 كم إلى الشمال من بغداد وتشغل 

 
ً
مساحة تقدر بـ)25.300( كم2 التي تعادل نصف مساحة بغداد تقريبا

وضعف مساحة البصرة ، وذات تركيبة سكانية متعددة فهي يمكن القول 

عنها بأنها فسيفساء من االديان واالعراق ، ويخترق نهر دجلة المدينة بشكل 

متموج من الشمال الى الجنوب ويقسمها إلى قسمين متساويين في المساحلة 

وتمتاز بموقع جغرافي استراتيجي ذات محاور مهمة وحساسة متشابكة . 
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 عــلــى مــاســبــق فـــان الـــحـــوار والــنــقــاش ســـيـــدور بعد 
ً
وتــأســيــســا

االجابة عن االسئلة االتية : 

1_ مــا االهــمــيــة االس�راتيجية والتاريخية لمدينة الموصل 

العر�ية ؟ ولماذا تكالبت قوى اقليمية ودولية ذات توجهات 

واهداف مختلفة نحوها وكيف سيكون واقع ومستقبل با�ي 

محافظات العراق ؟

ــــمـــــوصـــــل �ــــــي بــــــوابــــــة الـــــــعـــــــراق الــــشــــمــــالــــيــــة ذات االهـــمـــيـــة  الـ

االســـ�ـــراتـــيـــجـــيـــة الـــكـــبـــيـــرة لــكــو�ــهــا الـــمـــديـــنـــة الـــثـــانـــيـــة بـــالـــعـــراق 

مـــن حــيــث عــــدد لــســكــان ، اذ يــصــل تـــعـــداد الـــســـكـــان فـــي كل 

المحافظة الى اثر من ٣٫٥ مليون �سمة بعد مدينة بغداد في 

حين يبلغ عدد سكان المدينة ) نينوى ( لوحدها اك�ر من ) ٢

مليون مواطن عربي ( . 

وتــمــتــاز بــمــوقــع جــغــرافــي مــتــمــيــ� فـــي شــمــال الـــعـــراق وقــر�ــهــا من 

 على مدار 
ً
 ومــوصــال

ً
الــحــدود ال�ركية والسورية جعلها مع�را

التاريخ بين االمم والحضارات ومن هنا جاء اسمها الموصل 

.

ــتــــصــــاديــــة  تــــكــــاد تــــكــــون  الـــمـــوصـــل ســلــة  ومـــــن الـــنـــاحـــيـــة االقــ

غــذاء الــعــراق الش�هارها بــزراعــة  وانــتــاج محاصيل الحبوب 

االس�راتيجية واهمها القمح الــذي يــزرع في منطقة ال�زيرة 

 عــن  ا�ها تحظى بأمطار 
ً
والــ�ــي تمتاز بال�رب الخصبة فضال

غزيرة جعلت هذه المنطقة من اهم مناطق العراق باالنتاج 

الزرا�ي كما ان غناها بال�روات المعدنية المختلفة واهمها 

النفط الذي �شكل �سبة كبيرة من مجمل احتياط النفط 

في العراق الذي زاد من اهمي�ها االس�راتيجية . 

ولها تراث حضاري وتاري�ي كبير في التقويم االسالمي بحيث 

تــعــد احـــــدى الــمــنــاطــق  الــتــاريــخــيــة والـــحـــضـــاريـــة ذات االرث 

االســالمــي العربي الــوا�ــ�  ، وكانت قاعدة ومركز وعاصمة 

والية ال�زيرة وهيالمنطقة الممتدة بين �هري دجلة والفرات 

 وح�� 
ً
و�ي ارا��ــي زراعية خصبة تمتد  بين الموصل شرقا

 وهذه المساحات ارا��ي 
ً
االرا��ي السورية و�هر الفرات غر�ا

 لك�ر من 
ً
ثالث ام�راطوريات في التاريخ ، كما ا�ها كانت مسارا

الــ�ــيــوش الــغــازيــة او الــفــاتــحــة وحــصــلــت فــيــهــا مـــعـــارك كبيرة 

غيرت مجرى التاريخ في مراحل متعددة .

ــــات الـــ�ـــغـــرافـــيـــة الـــطـــبـــيـــعـــيـــة والـــ�ـــشـــريـــة  ــانـ ــ ــكـ ــ الشــــــك ان االمـ

واالقــتــصــاديــة الــ�ــي تــتــوافــر فــي هـــذه الــمــديــنــة  جعل�ها محط 

أنــظــار قــوى مختلفة طامعة فــي قــدرا�ــهــا تلك بالشكل الــذي 

يــضــع مــســتــقــبــل الــمــديــنــة عــلــى الــمــحــك اذا مـــا أخـــذنـــا بنظر 

االعتبار طبيعة مصال� و أجندات وأطماع هذه القوى .

فبالنسبة ل�ركيا ال�ي كشفت عن وجهها القبيح واطماعها 

فــي الــمــديــنــة مستندة فــي ذلـــك عــلــى واهــمــيــة ووثــائــق تاريخية 

وأمــنــيــة وأســتــحــقــاقــات تاريخية لها فــي المدينة منذ الحرب 

الــعــالــمــيــة الــثــانــيــة كــمــا تـــد�ـــي ، والـــ�ـــي ـكــانـــت صــامــتــھ طيلة 

العقود الماضية عندما كان العراق يتمتع بقوة أقتصادية 

م.د ماجد حميد محسن أ.م.د ماهر اسماعيل أبراهيم 
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وأمنية جبارة مستغلة ضفف أمكانات البلد بعد األحتالل 

األمريكي البغيض عام ٢٠٠٣ . 
أن تركيا اليمكن لها أن تتجرأ وتطأ األرض العراقية بدون 

الـــضـــوء األخـــضـــر األمـــريـــكـــي أذا أفـــتـــق الـــطـــرفـــان بــــأن �سمح 

ل�ركيا بــدخــول الــوصــل لتصبح الــوكــيــل الــرا�ــي فــي الموصل 

والــــرقــــة والـــبـــوكـــمـــال فـــي مــرحــلــة قـــادمـــة لــحــيــن تــرتــيــب الــبــيــت 

األمريكي القادم وألجــل تحقيق هذا الهدف أنزلت الواليات 

المتحدة األالف من جنودهنا وضباطها في المنطقة الغر�ية 

 فــــي جــــنــــوب الـــمـــوصـــل ومـــعـــهـــم قــــوات 
ً
ــــراق تــــحــــديــــدا ــعـ ــ مــــن الـ

غر�ية وأور�ــيــة وأصــبــحــت جــاهــزة فــي الــقــواعــد األمــريــكــيــة في 

الــمــنــاطــق الـــمـــذكـــورة ألســـنـــاد الــ�ــيــش الــ�ــركــي داخــــل الــعــراق 

وبــعــلــم حــكــومــتــھ الــحــالــيــة ، أذا ســمــعــت وتــبــلــغــت بالخطط 

 عندما عقد المؤتمر األخير لألمم المتحدة في نيويورك 
ً
كامال

ومفاده بدخول ال�يش ال�ركي إلى قلب الموصل مصطحبة 

معها قوة عسكرية من عرب الموصل تقدر عدد�ها بأك�ر من 

فرقتين من المشاه الذين تم تدريبهم على يد ال�يش ال�ركي 

والــتــحــالــف الـــدولـــي والـــذيـــن ســيــمــســكــون قــلــب الــمــديــنــة بعد 

أن�هاء المعارك . 

أن تركيا أثبتت قدر�ها على المناورة السياسية وتفهم ماذا 

تريد وأخذت بنظر األعتبار كل المتغيرات األقليمية والدولية 

ال�ي ستواجهها ولــهــذا حصلت على الموافقة مــن الــواليــات 

المتحدة االمريكية ومن جميع األطــراف بأستخدام القورة 

فــــي حـــســـم الـــمـــعـــركـــة بـــأقـــل وقـــــت فــــي الـــمـــديـــنـــة الـــ�ـــي تــعــشــقــهــا 

ليكتشف . 

أما فيما يخص العالقة بين بغداد وأر�يل وال�ي ترى )أر�يل( 

أ�ها الفرصة التاريخية السانحة لتحقيق الحلم الكردي على 

 في ثروا�ها األقتصادية . 
ً
حساب المدينة طمعا

أن ضــعــف الــــدولــــة الـــعـــراقـــيـــة �ــ�ــع الــــكــــورد بــالــتــمــدد على 

حساب األرا��ي ال�ي تقع خارج المحافظات الكردية وتعمل 

بالسيطرة على ماتسميھ بالمناطق الكردستانية أل�ها تشكل 

النطاق األهم بالنسبة لها ألحتوا�ها على ال�روات المعدنية 

، أذ يد�ي الكورد إلى القيام بدور المدافع عن أبناء جلد�هم 

حيثما وجــدو والــهــدف في الحقيقة أبعد من مسألة الدفاع 

، أذ لــھ أرتــبــاطــات جيو�وليتسكية واســعــة ومــعــقــدة بنفس 
الــوقــت ، الــدلــيــل عــلــى ذلـــك أن الـــكـــورد فــي بــغــداد ال�هتمون 

 فــي خطاب األحـــزاب الكردية إال فــي موسم األنتخابات 
ً
كثيرا
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وهــنــا تــســهــم الــ�ــغــرافــيــة والـــمـــوارد فــي تــأديــة الــــدور االكــ�ــر في 

تفسير مايجري . 

و�المقابل قامت بغداد بالتأكيد على بيان موقفها الرافض 

لسياس�هم األمر الواقع ال�ي �س�ى لها الكورد ، والتحذيرات 

ال�ي جاءت بلغة دبلوماسية بحتة كانت باألساس تنطلق من 

قناعة ذات عالقة بــالــدور األمريكي في الملف الشائك ، أذ 

قامت الواليات المتحدة االمريكية بعقد أتفاقية أمنية مع 

 والــ�ــي تــأمــل بغداد 
ً
أر�ــيــل بموافقة بــغــداد غير معلنة رسميا

 لألحزاب الكردية ال�ي يجب 
ً
بأ�ها )أي األتفاقية( تشكل الزاما

أتخاذها �هذا الخصوص ، أذ ينص أحد بنود األتفاقية بعدم 

بقاء القوات الكردية في المناطق ال�ي يتم طرد داعش منها 

 بضرورة التعاون الوثيق بين أر�يل_بغداد 
ً
، كما تنص ايضا

فــي مــجــال الــخــطــط الــعــســكــريــة والــلــوجــســتــيــة ذات العالقية 

بأنقاذ المدينة بما فيها القيام بعمليات عسكرية من أرا��ي 

الــمــحــافــظــات الــكــرديــة فيما تقت��ي الـــضـــرورة ، مــقــابــل ان 

تقوم بغداد بدفع مركبات القوات الكردية .

أن القصد من األتفاقية االمنية هذِه �ي خلف لغة توازنات 

حــادة في الــواقــع العرا�ي ع�ر السالح والسياسة ، لن �سمح 

لبغداد أو أر�يل بفرض األرادة المطلقة بالشأن العرا�ي أو 

ح�� بتمديد مستقبل أدارة الموصل بطريقة مريحة ولو في 

الوقت الحالي على األقل . 

ــــذِه الــتــفــاقــيــة إلــــى تحقيق  أن واشــنــطــن تــســ�ــى مـــن خــــالل هـ

الكثير من األيجابيات ال�ي تقدم مصالحها األس�راتيجية في 

المرحلة الراهنة ، أذ تد�ي بأ�ها ستحافظ على وحدة ال�راب 

العرا�ي ع�ر الموصل من خالل أشرافها على لغة التقارب بين 

بغداد وأر�يل و�ي األس�راتيجية الوحيدة ال�ي سيتم ال��وء 

اليها فــي الــوقــت الــحــاضــر بــشــرط أن تــكــون بعيدة عــن صــراع 

المحاور واألمالءات ذات النتائج ال�يو�وليتيكية الخطيرة . 

ــــا أذا تــمــســك كــــل طـــــرف بــمــصــالــحــھ الــضــيــقــة وأجـــنـــداتـــھ  أمـ

وطمواحاتھ فأنھ سيؤدي إلى أنفراط عقد الموصل السامح 

 إلــى أعـــادة رســم حــدودهــا االدراريـــة 
ً
اللھ والــ�ــي ســتــؤدي حتما

وتركيب�ها السكانية والــنــتــائــج ســتــكــون كــارثــيــة ل��ميع ، وال 

أجد من الحكمة الخوض في هذِه التجر�ة ال�ي يمكن لها أن 

 التحكم بــإلرازا�ــهــا ومــن ثم 
ً
تشعل حــرائــق مــن الصعب جــدا

ستقوم الشر ال�ي ت�ربص بالعراق من )صهاينھ وأمريكان( 

مـــن تــفــعــيــل ســيــنــاريــوهــات ال.. والــتــجــزئــة وأعـــــالن مــا�ــعــرف 
)باألقليم الس�ي( وأعــالن الموصل عاصمة األقليم لتكون 

البداية الحقيقية لهذِه السيناريوهات يكون للعراق ثالث 

عواصم القدر اللھ )بغداد،أر�يل،والموصل( . 

أن التعاطي مــع هــذا الملف يحتاج إلــى الكثير مــن الحكمة 

والتأ�ي ســواء من بغداد أو أر�يل ومــن اليمك هــذِه الحكمة 

عليھ أن ي�� نفسة لعقو�ة تاريخية كبيرة هذ اللعنة األبدية 

لــمــن �شعل نـــار األحـــ�ـــراب مــن أجـــل رقــعــة جــغــرافــيــة مضافة 
أو ســطــوة مــركــزيــة لــم تعد لها أي أهمية فــي عــراقــنــا الممزق 

 في محافظات األنبار وصالح الدين فقد 
ً
 ومجتمعيا

ً
سياسيا

قامت الــواليــات المتحدة بتكليف األردن ب�هيئة كوكبة من 

الزعماء ومشايخ العشائر ممن لم تتلوث أيد�هم مع داعش 

واألرهاب وعقدو معهم عدة أجتماعات وأهم مافي الموضوع 

أن جميع ما تم أختيارهم ليس لد�هم أي أرتباطات بالحزب 

األسالمي أو أألحزاب المدعومة من أيران لتستعيد المنطقة 

عـافي�ها فــي أقــــرب وقـــت وســيــتــم الــمــبــاشــرة بــاألعــمــار عــلــى يد 

األدارة االمــريــكــيــة الــقــادمــة أذا مــاتــوفــرت األرادة السياسة 

واالمكانات الماديـة .

أمــــا فـــي جـــنـــوب الـــعـــراق فــقــد عـــ�ـــرت الــــواليــــات الــمــتــحــدة عن 

حقدها الدفين مــع ر�يب�ها )أســرائــيــل( على الــعــراق وتاريخھ 

وحـــضـــارتـــھ عــنــدمــا عــمــلــت قـــاصـــدة عــلــى تــ�ــحــفــل قـــوا�ـــهـــا في 

مدينة )نبوخذنصر األثرية( بعد األحتالل عام ٢٠٠٣ ، من 

 
ً
أجل �حق المدينة وتدميرها بالدبابات وال�رافات أنتقاما

لــلــســ�ــي الــبــابــلــي لــنــســيــان وطــمــر الــمــديــنــة إلـــى األبــــد ، وألحــيــاء 

)أور( المقدسة ال�ي �ي بداية األرض المقدسة لليهود ال�ي 

 وأحــيــاء 
ً
 حــ�ــ� رام الــلــھ فــي فلسطين غــر�ــا

ً
تــبــدأ مــن أور شــرقــا

أضـــرحـــة انـــ�ـــيـــاء الـــيـــهـــود فـــي جـــنـــوب الــــعــــراق وهــــم مــا�ــســمــونــھ 

بـقدس األقداس وألجلها شرعت الواليات المتحدة لتبديل 

موضوع االهــوار للوصول إلى الزئبق األحمر و�هبھ فيما بعد 

 للوصول إلــى الــحــضــاره السومرية فــي مناطع األهـــوار 
ً
وأيــضــا

 مــثــلــمــا ســـرقـــت كــــل حــــضــــارة الـــعـــراق 
ً
والــــ�ــــي ســـتـــســـرق حـــتـــمـــا

 لمن ال�علم للوصول إلى النباتات النادرة ال�ي التقدر 
ً
وايضا

بــثــمــن لــألكــتــشــافــات الــطــبــيــة حــســب األكـــتـــشـــافـــات الــطــبــيــة 

األسرائيلية ومن هنا جاء مشروع تحويل قاعدة االمام علي 

 لكي يبدأ 
ً
 أمريكيا

ً
ال�و�ة فــي الناصرية إلــى مطار مد�ي أمـــرا

 وهنا ستن��� 
ً
ال�� اليهودي إلى أور وقبور أن�ياء اليهود الحقا

بابل وحضار�ها إلى األبد أن حقد اليهود التلموذي على ثقافة 

وحضارة وتاريخ العراق ليس لھ حدود وليس وليد ال�حظة .
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 المقدمة

يولد الفرد وهو مجهز باالستعداد واالمكانيات والقدرات الكامنة التي تنمو 

مع العمر، وتزداد وتتطور بعقل الممارسة والتكرار بالواعي.. ويختلف 

األفراد بكفاءاتهم الممثلة بعادات العقل، وتتحدد هذا القدرات المتطورة 

بمدى استفادة الفرد من الترتيب الذي يقدم له في تعلم التفكير وممارسته، 

واتقان آلياته، وهذا يظهر الفرق بين المفكر الخبير والمفكر المبتدئ.. من 

هذه الكلمات نريد ان نبين ان االنسان يخلق على الفطرة السليمة. أما ما 

يحدث عليه من تغيرات فهي الكفيلة بتغير هذا الفرد، من هنا تنطلق فكرة 

المشاركة بين منظمات المجتمع المدني والمؤسسة التربوية والتعليمية، 

نتيجة الظروف واالحداث التي مرت عليهم اثر االرهاب العدواني من جهة، 

وتأخير المعالجات والحلول لدى المؤسسات التربوية والقرارات واالجراءات 

الروتينية التي تؤخر النهوض بالواقع التربوي.

دور منظمات المجتمع المدني
مع المؤسسة التربويةوالتعليمية ما بعد داعش
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اعالم مديرية االقسام الداخلية- 

ال�امعة المستنصرية

كلية ال�ربية المفتوحة

االعالمي ليث درويش كاظم العبادي الدكتورة نضال كمر عبد الواحد العبادي

التعريف لمنظمات المجتمع المدني:

يــطــلــق عـــبـــارة ومــفــهــوم الــمــجــتــمــع الــمــدنــيــعــلــى مــجــمــوعــة من 

الــمــنــظــمــات الــتــطــوعــيــة غــيــر االجــبــاريــة والــغــيــر الــر�ــحــيــة والــ�ــي 

تلعب دورا مهما بين العائلة والمواطن من جهة والدولة من 

جهة اخرى لتحقيق مصال� المجتمع

فــي االســــالم واالســتــقــرار والــتــكــافــل االجــتــمــا�ــي و�ــشــر ثــقــافــة ) 

العنف التمي� الترهيب القمع( بكل انواعھ )الدينيوالقومي 

والمذه�ي والسياسيوالفكري وغيرها( بتعزيز وترسيخ قيم 

ومـــبـــادئ ومــعــايــيــر الــتــســمــاح والــمــحــبــة والـــتـــعـــاون والـــ�ـــرا��ـــي 

والتعا�ش السلمي واالخوة واالح�راموقبول االخر والشفافية 

والــتــعــامــل بــيــن افـــــراده مـــن كـــل االطـــيـــاف بــلــطــف مــصــداقــيــة 

وتـــجـــنـــب ســـــوء الـــمـــعـــامـــلـــة والـــكـــراهـــيـــة والـــحـــقـــد والــضــغــيــنــة 

وســوءالــخــلــق واســتــخــدام اللغة الخشنة والــقــاســيــة ويطلق 

عــلــى هــــذه الــمــنــظــمــات مــنــظــمــات الــمــجــتــمــع الــمــد�ــي وتــســمــ� 

ايضا السلطة الخامسة الضطالعها بالدورالرقابي والمهم 

والن�يھ...

لــذلــك فـــان الــمــجــتــمــع الــمــد�ــي هـــو مــجــتــمــع الــمــبــادئ والــقــيــم 

والفضيلةواالخالق ال�ي تستد�ي الطبيعة الخيرة والطيبة 

لــال�ــســان بــعــيــدا عـــن قــيــم الــرذيــلــة والــحــقــد والــكــراهــيــة و�ــي 

تن��م وتتناغم مع مبادئوقيم كل االديان السماوية ويمثل 

المجتمع الــمــد�ــي نــظــام الــمــؤســســات الــ�ــي اليمكن الحــد ان 

يقفضده مــثــل المنظمات غــيــر الحكومية فــي س�يل المثال 

الـــمـــؤســـســـات الـــديـــنـــيـــة ) الـــ�ـــوامـــع والــحــســيــنــيــاتــوالــكــنــائــس 

ــــرى( اضـــافـــة لــلــنــقــابــات واالتـــحـــادات  وكـــل دور الــعــبــادة االخــ

وال�معيات واالندية وغيرها...

ان مــنــظــمــات الــمــجــتــمــع الــمــد�ــي تــقــدم خــدمــا�ــهــاو�ــشــاطــا�ــهــا 

مجانا و�ـــدون ثمن الفـــراد المجتمع مثل رعــايــة الــنــســاء من 

االرامــــل والثكلى والمطلقات واالهــتــمــام بــااليــتــام واالطــفــال 

والمر��� اضافة لدعم الطالب والشباب وت��يع مشار�ع 

ــــذه الــمــنــظــمــات مــنــظــمــات غـــيـــر حــكــومــيــة  ــلــــب هـ الــــــــزواج واغــ

وقسم منها اهلية و�ي ذو نفع عام في مجال الرعاية واالغاثة 

اال�ــســانــيــة والــتــنــمــيــة الــقــافــيــة واالجــتــمــاعــيــة واالقــتــصــاديــة 
وال�حة والسياسية والرياضية وال�راثية والبي�ية وحقوق 

اال�ــــســــان وحــــقــــوق الــــمــــراة والـــطـــفـــل والـــمـــعـــوقـــيـــن والـــطـــالب 
والــشــبــاب واي مجتمع بـــدون منظمات مجتع مــد�ــي و�ــدون 
مــؤســســاتــھ الــمــشــار الــيــهــا اعـــاله و�ــشــاطــا�ــهــا وفعاليا�ها يكون 

ــيــــقــــة لـــكـــل فــعــالــيــاتــھ  ــيــــھ تـــنـــمـــيـــة مـــتـــنـــاســـقـــة ورشــ ــاقــــص وفــ نــ

المختلفة بشكل متكامل ونا�� اذا لم يتم تفعيل وتدعيم 

ــا ومــعــنــويــا  ــاديـ وتــنــشــيــط هــــذه الــمــنــظــمــاتــبــصــورة ايــجــابــيــة مـ

مــن قــبــاللــدولــة بــــدون تــدخــل او وصــيــايــة او مــســاومــة ودعــم 

المجتمع نفسھ بقناعة وايمان را�� وعمل متفا�ي بنكران 

الــذات لتحقيق اهدافھ لذلك تعت�ر عبارة مفهوم المجتمع 

الــمــدنــيــمــن الـــعـــبـــارات الــمــحــبــبــة والــمــقــبــولــة الـــى نــفــوس رغــم 

حــداثــ�ــهــا ويــتــفــاخــر الــمــثــقــفــون والــكــتــاب والمفكرينفياغلب 

المجتمعاتب استخدامها فيمفردات لغ�هم الثقافية وح�� 

الديمقراطية  المفرداتوالكلماتمثل  مــن  كغيرها  السياسة 

اعدادالباحثين
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والحرية والفكرية والحز�ية والشعبية والوطنية والقومية 

والتعددية وغيرها...

ــىـــان اهــــــم ارـكـــا�ــــهــــھ ومـــكـــونـــاتـــھ  ــلـ يـــتـــفـــق الـــمـــجـــتـــمـــع الــــمــــد�ــــي عـ

االاسسية تشمل:

النقابات واالتحادات والتنظمات المهنية.. 1

المؤسسات الدينية والثقافية.. ٢

المنظمات الشعبية وال�ماهيرية.. ٣

المنظمات والنشاطات االجتماعية والعائلية.. ٤

االندية االجتماعيةوالرياضية ومراكز الشباب.. ٥

االتحاداتالعالمية والمهنية.. ٦

منظمات الشعوب االصلية.. ٧

واغــلــب هذهالمنظمات واالتـــحـــادات وال�معيات واالنــديــة 

والــمــؤســســات تــعــمــل خــــارج نــطــاق الــحــكــومــة واجــهــز�ــهــا ح�� 

تــتــمــتــع بــاالســتــقــاللــيــة واالرادة الـــحـــرة والـــمـــواقـــف الــ�ــريــئــة 

ــيــــــةودون مـــجـــامـــلـــة  ــتـــــقـــــاديـــــة بــــكــــل صـــــراحـــــة ومــــــوضــــــوعــــ واالنـــ

وتملقوخوف مــن اجــــراءات حكومي عقابية وردعــيــة وح�� 

امــنــيــة ال�ــهــا ليست مــلــزمــة ومــضــطــرة فــي مــجــال اختصاصها 

وعملها لمجارات ومدارات ومساومة ومهادنةاحد ومن يكن 

ح�� ولــو بشكل دبــلــومــا��ــي ومــحــدود وغــيــر وا�ـــ� خــاصــة في 
مجال حقوق اال�سان االساسية ال�ي قد تن�هك في ال��ون 

ومـــراكـــز الــشــرطــة واالمـــــن واجـــهـــزة الـــدولـــة فـــي بــعــض مناطق 

العالم...

هل تعت�ر االحـــزاب واالعـــالم من منظمات المجتمع المد�ي 

من عدمھ ولماذا؟

ــــزاب والتنظيمات  الزال مــوضــوع اعــتــبــار �ــشــاط وعــمــل االحـ

الــيــاســيــة المختلفة ) امــيــمــة او وطــنــيــة او قــومــيــة او ديــنــيــة( 

وكذلك االعــالم بكل انواعھ ) المرئي والمسموع والمقروء(

مثار نقاش وجدل وحوار واسع بين المختصين والعاملين في 

مجال منظمات المجتمع المد�ي حيث الــســؤال المطروح 

هل تقعاوتدخال ضمن مفهوم منظمات المد�ي من عدمھ؟ 

ــائــــص هـــذه  ــنــــاصــــر وخــــصــ ــــروط وعــ ــــشــ وهــــــل تـــتـــوفـــر فـــيـــهـــمـــا الــ

المنظمات لكن لماذا كل هذا ال�دل والنقاش حولهما؟

الــ�ــواب: اعتقد جازما انــھ بس�ب احتمال وصــول االحــزاب 

الــســيــاســيــة الـــى الــســلــطــة والــحــكــم او عــلــى االقــــل الــمــشــاركــة 

والــمــســاهــمــة فــيــهــا بــــاي شــكــل مـــن االشـــكـــال تــســ�ــى لتحقيق 

اهدافها السياسية بكل الطرق والوسائل المتاحة وان ذلك 

يــتــنــاقــض ويــتــقــاطــع مــع مــبــادئ وشــــروط واهـــــداف منظمات 

المجتمع الــمــد�ــي وال �ستقيم ويــتــنــاغــم معها امـــا االعــالمــن 

ال�ها تتاثر بالمعاير والمقاييس والعوامل السياسية و�رامج 

القوى السياسية المختلفة في الحكم والسلطة وتعت�ر مراة 

تعكس �شاطها وفعاليا�ها وتلمع اعمالها ومواقفها وت�خم 

انجازا�ها ومشار�عها خاصة في دول العالم الثالث... ..

الصفات االساسية لمنظمات المجتمع المدني:
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اهــم الــســمــات االســاســيــة لمنظمات المجتمع الــمــد�ــي وهو 

التطوعاالرادي وغير ال��ري في عضوية مؤسساتھ ومنظماتھ 

ــــي اعــــــــاله رغــــــم ان الـــــــدراســـــــات واالحــــــصــــــاءات  ــا فـ ــ ــــرنـ كـــمـــا ذكـ

واالست�يانات الميدانية للمختصين في هذا المجال اضافة 

لــتــقــاريــر الــمــنــظــمــات الـــدولـــيـــة اكـــــدت ان �ــســبــة الــفــعــالــيــات 

ــــذا الـــمـــجـــال اضــــافــــة لــتــقــاريــر  الـــمـــيـــدانـــيـــة لــلــمــخــتــصــيــن فــــي هـ

المنظمات الدولية اكدت ان �سبة الفعاليات والمساهمات 

الــتــطــوعــيــة ضــعــيــفــة ومــــحــــدودة فـــي مـــجـــال هــــذه الــمــنــظــمــات 

بس�ب غياب الو�ي باهمية العمل التطو�ي فيالمجتمعات 

بشكلعام وخاصة دول العالم الثالث ومن ضمنها العراق... .

لذلك يجب تفعيل وتعزيز العمل التطو�ي وتوسيع افاقھ 

باعطاء فرصة للمتطوعين في القيادة االدارية وصنع القرار 

والتخطيط والتنفيذ فــي عــذع المنظمات لت��يعهم على 

العطاء والتمي� واالبـــداع واالســتــمــرار فــي عملهم واستقطاب 

عــنــاصــر جـــديـــدة بــاســتــمــرار الــعــمــل فـــي هــــذه الــمــنــظــمــات وان 

تعمل بصورة م�رمجة الهداف محدودة وفق معايير مقنعة 

و�استقاللية اداريــــة ومــالــيــة وعــن كــل اجــهــزة الــدولــة بشكل 

ـكــامـــل وجــــــدي ولـــيـــس شــكــلــي ومـــضـــلـــل واالغــــــــــراض الـــخـــداع 

والتمويھ...

واذا ما فقدت هذه المنظمات استقاللي�ها االدارية والمالية 

ستتحول الى اداةوادارة بيد الحكومات والسلطات وبعض 

االحــــزاب ان وجـــدت وينتهي دورهـــا ضمن مفهوم منظمات 

المجتمع المدنيكذلك يجب ان يتصف عمل هذه المنظمات 

بالشفافية والمصداقية واالقــنــاع والكفاءة والتمي� بحيث 

تكشف عن مصادر تمويلها وطريقة صــرف مبالغ موازنا�ها 

المالية وعــدد ونوعية مشار�عها وكلفها المخمنة ومواقها 

ــمـــــال الـــمـــنـــجـــزو فـــيـــهـــا والـــمـــبـــالـــغ  ــغـــــرض مـــنـــهـــا و�ـــســـبـــة االعـــ والـــ
المصروفة مع وجود نظام رقابة مالي واداري كفيءومخول 

والية خاصة لمحاسبة قيادات وادارات تلك المنظمات عن 

اي خروقات من قبل هيئا�ها العامة ال�ي تعت�ر اعلى سلطة 

تشر�عية فيها وان يكون كل اعمالها و�شاطا�ها بدونر�حية 

و�ــاشــراف مجلس ادار�ــهــا الــذي ينتخبھ الهيئة العامة لهذه 

المنظمة..

كذلك اهم اركان عمل منظمات المجتمع المد�ي هو توفير 

الــغــطــاء الــمــالــي والــقــانــو�ــي لعملها بشكل وا�ـــ� ومــحــدد من 

قبل الدولة والمنظمات الدولة والهيئة العامة لها ال�ي تقوم 

برسم خارطة لقياد�ها االدارية بدون وصاية الدولة وتدخلها 

حيث تتولى الهيئة العامة وضع الخطط االس�راتيجية و�رامج 

عــمــل وا�ـــحـــة ومـــدروســـة واولــــويــــات الــمــشــار�ــع والــســيــاســة 

الــمــالــة واجــــراء االنــتــخــابــات اضــافــة الـــى تقييم كــفــاءة االداء 

ومراجعة مايتحقق من اهــداف وانــجــازات ومبادئ وتحديد 

السلبياتواالخطاء والنواقص وكشفها بشكل ��اع وصريح 

وديمقراطي وامام الهيئة العامة لمعال��ها وتجاوزها...

ــا  كــذلــك يمكنلمنظمات الــمــجــتــمــع الــمــد�ــي ان تــقــيــم اداءهــ

ــــالل الــــتــــعــــرف واالســــتــــطــــالع عـــلـــى راي  ــ�ــــر مــــن خــ بـــفـــعـــالـــيـــة اكــ

المستفيدين مــن مشار�عها وخدما�ها واعمالها وا�شط�ها 

عــــن طـــريـــق اســـتـــمـــارة اســـتـــ�ـــيـــان خـــاصـــة تـــحـــتـــوي عـــلـــى كــافــة 

الــمــؤشــرات والــبــيــانــات االحــصــائــيــة الــمــطــلــو�ــة والــمــعــلــومــات 

ــــات واالحـــصـــاء  ــــدراسـ االخــــــرى ثـــم يــتــولــى قــســم مــخــتــصــفــي الـ

تحليلها بــطــريــقــة علمية ومــحــايــدة ونــز�ــهــة وكــشــف نتائجها 

امــام الهئية العامة بشكل ديمقراطي لتعزيز شفافية هذه 

المنظمات وترسيخ استمرارها بعملها بقوة وفعالية اك�ر...

الفصل الثاني

اذا ـكــانـــت الــمــنــظــمــة تــســ�ــى الــــى ىــتــحــقــيــق تــحــســيــن مـــحـــدود، 

فــق يمكن تحقيق ذلـــك مــن خـــالل االســالــيــب والــمــمــارســات 

الــيــومــيــة لـــــالدارة، ولــكــن الــوضــع يختلف اذا ـكــان المطلوب 

احـــداث تطوير وتحسين شــامــل وكــمــال لعمليات المنظمة 

بـــاتـــجـــاه مـــؤســـســـات الــتــعــلــيــم ومـــمـــتـــد لــيــشــمــل كــــل اجـــزا�ـــهـــا، 

عندئذ اليمكن االكــتــفــاء باالساليب والــمــمــارســات اليومية 

ــــــالدارة والـــتـــعـــديـــل والــتــغــيــيــر فـــيـــهـــا، ولـــكـــن يـــكـــون الــمــطــلــوب  لــ

احـــداث تغيير على قــدر التطوير المطلوب، بمع�� الحاجة 

الــى تطويرات جوهرية للمهمة االساسية للمنظمة وكذلك 

الغراض العامة، و�التالي الهداف ها التفصيلية.

وكــــــل ذلــــــك يــتــطــلــب الـــتـــخـــطـــيـــط االســـ�ـــراتـــيـــ�ـــي الـــــــذي يــمــثــل 

ــافــــة ا�ــشــطــة  ــــن خـــاللـــهـــا تـــوحـــيـــد كــ ــي يـــمـــكـــن مـ ــ�ــ الـــوســـيـــلـــة الــ

المنظمة ال�ربوية وتحقيق التنسيق الرا��ي بين المستويات 

التنظمية لذلك �هدف الى كيفية تحقيق ال�ودة في عملية 

الــتــخــطــيــطــاالســ�ــراتــيــجــيــوفــقــا لــنــمــوذج الــمــؤســ��ــي االوروبـــــي
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صقل وتنمية وقدرات المش�ركين على كيفية تطبيق افضل 

بالتخطيط االس�راتي�ي  المتعلقة  المارسات والمن��يات 

ووضعالخطط االس�راتيجية.

االهداف:

٠ تحليل وتقييم اس�راتيجية المنظمة وفقا لمعاير ال�ودة

٠صياغة وتطوير اس�راتيجية وخطط تتوافق مع متطلبات 

البيئة الداخلية والخارجية وجودة االداء.
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٠ تنفيذ مراحل وخطوات االدارة االس�راتيجية وفق نماذج 

التمي�.
التخطيطية وطــرق  العملية  بمكونات  تعريفالمشاركين   ٠

تطبيقها وتقييمها.

٠ تمكن المشاركينمن اســتــخــدام اساليب واس�راتيجيات 

التمي� القيادي بكفاءة وفعالية.

٠ تنمية مهارات المشاركين االداريــة والقيادية ال�ي تمكنهم 

من تخطيط لتحقيق االهداف.

٠ تحفي� العاملين واســتــغــالل طــاقــا�ــهــم االبــداعــيــة منخالل 

برامج اداء فعالة.

٠ اخـــتـــيـــار االســـ�ـــراتـــيـــجـــيـــات الـــ�ـــي مـــن شــا�ــهــا تــعــزيــز الــمــواقــع 

التناف��ي للمؤسسة واكسا�ها المرونةوالقدرة على النمو 

المستمر.

المستهدفون:

٠ كــــافــــة الــــقــــيــــادات االداريـــــــــــة الـــ�ـــربـــويـــة ورؤســــــــــاء االدارات 

واالقــســام والمسؤولين في المديريات عن تخطيط وتنفيذ 

سياسات واهـــداف المنظمة بــالــ�ــودة المس�هدفة وكذلك 

المر�حين لشغل هذهالوضائف في االدارات والمؤسسات 

المختلفة.

٠ مدراء ومراقبون التطوير االداري.

٠ مدراء ورؤساء اقسام التدريب والتطوير.

٠ مدراء ورؤساء اقسام تنمية المواردال�شرية.

٠ كافة العاملين والمؤهلين في مجال التخطيط والمعنيين 

بعملية التخطيط االس�راتي�ي ومؤشرات قياس االداء.

٠كـــل مــن لــھ عــالقــة بــمــوضــوع الــ�ــرنــامــج فــي القطاعين الــعــام 

والخاص.

٠ بناء االس�راتيجية بين المنظمات والمؤسسات ال�ربوية 

والتعليمية.

٠تحليل المخ الخار�ي.

٠ تحليل المخ الداخلي.

٠ تحديد التوجهات االس�راتيجية.

٠ تحديد االهدافاالس�راتيجية.

٠ صــيــاغــة وتــكــويــن االســ�ــراتــيــجــيــة والــخــطــط االســ�ــراتــيــجــيــة 

والتكتيكية المنفذة لها.

٠ تنفيذ االس�راتيجية.

٠ متابعة وتقويم وتحديد االس�راتيجية.

٠ التخطيط وتصميم نظام �عتمد عليھ برنامج المنظماتمع 

المؤسسات ال�ربوية والتعليمية.

٠ خطوات ومراحل عملية التخطيط.

٠ معوقات عملية التخطيط.

٠ ادوات ووسائل ابداعيةللتنبؤ.

٠ مبادئ التخطيطالفعال.

ــلــــطــــوارئ ووضـــــــع خــطــطــنــجــد مــــن افــــكــــار قــد  ٠الـــتـــخـــطـــيـــط لــ
ر�ــخــت فــي اذهــــان الــتــالمــيــذ مــن االرهــــاب والتخلفلتكون في 

حي� التنفيذ.

طرق واساليب التدريب

٠ اعــداد الكادر التدر���ي واعــداد المعلم وتدريبھ وتنميتھ 

امـــر البـــد مــنــھ فـــاالرتـــقـــاء بــمــهــنــةالــ�ــربــيــةالــتــعــلــيــم وتــعــزيــز روح 

المواطنة والتسامح هو االرتــقــاء بالمهناالخرى في المجتمع 

والمعلم الكفء هو قوام االمة المتينة لذلك اجتمع العلماء 

على ان المعلم مهندسا مسؤوال عن سالمة بناء المجتمع 

لــذلــك يجب ان يــ�ــ�ود بالمعلومات والــمــهــارات والــقــيــم ال�ي 

تضمن جودة هذا البناء.

٠ الــمــحــاضــرات الــنــظــريــة والــحــث عــلــى الــتــعــاون واالخــــاء بين 

افـــارد المجتمع الــواحــد فــي الــلــقــاءات والمنتديات مــن افــارد 

المنظمة والــمــؤســســة ال�ربية والتعليمية لـــزرع روح الثقة 

بينهم كافة.

٠ المناقشات الشفهية.

٠ الــتــطــبــيــقــات الــعــلــمــيــة والــعــمــلــيــة وتــضــمــن روح الــتــســامــح 

واالرشـــاد ال�حيح ل��ھ في المراحل الدراسية كافة. ورش 

عمل للطلبة تكون تكميلية للمن�� الــدرا��ــي ويكون هناك 

مــكــافــات عينية لــتــكــون حــافــز مــ�ــ�ــع لــمــشــاركــيــن عــن رغبة 

واتقان لعملھ الكلف بھ.

٠ استغالل المراكزوالمساحات في المناطق السكنية ووضع 

جــــدوول بــنــدوات تثقيفية بالتنسيق مــع ادارات الــمــدارس 

القريبة من هذه المراكز ليكون التواصل واالجتماعات لنبذ 

 عن كل 
ً
التفكير التكفيري بشكل من�سط وا�سيابي وبعيدا

التوجهات.

. عــرض االفــالم التدري�ية تــدل على التجارب العالمية بعد 

الحروب وما ت�ركھ من أثار الخراب وتداركها والنهوض بواقع 

مجتم�ي متكاتف والمتعاون في مجاالت الدراسة والسياسة 

والصناعة والزراعة ومجاالت الحياة كافة.

ايجادثقافة الحوار والتعا�ش بين كافة االديان واالعراق . 1

ــــل بــــنــــاء وتــنــمــيــة  ــــراق مــــن اجــ ــعـ ــ ــــاف الـــمـــجـــتـــمـــع الـ ــيــ ــ واالطــ

االهــــداف المش�ركة مما اوجـــد بيئة مستقرة اساسها 
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الــتــســامــح والـــتـــعـــا�ـــش والـــمـــشـــاركـــة فـــي الـــبـــنـــاء والــتــنــمــيــة 

الشاملة.

ــهـــم الــعــرقــيــة  ــتـــمـــاءا�ـ فـــالـــعـــراقـــيـــيـــن بـــغـــض الـــنـــظـــر عــــن انـ

فخوريين بكو�هم عراقيين، لكن اليوم �شعر العراقيين 

بفخر ببلدهم وانــجــازا�ــهــم،وبــشــكــل عـــام لــو ســألــت عن 

هــويــ�ــهــم ســيــقــولــون: أ�ــهــم عــراقــيــيــون فــقــط، لـــذا هناك 

تماسك وبس�بھ تحقق النصر على االرهاب.

التماسك هناك شعور اك�ر باالنتماء الى البلد مع وجود . ٢

اختالف في االعراق.

نــــجــــاح الـــــدولـــــة فــــي ايــــجــــاد وحـــــــدة قـــومـــيـــة فــــي الــمــجــتــمــع . ٣

المتعدد االطــراف بصياغة مبادء محدودة تطبق على 

المجتمع وتمثل فــي الــوقــت ذاتــھ الراطبة ال�ي تر�ط او 

، وتـــعـــرف هـــذه الــمــبــادء 
ً
اصـــر الــمــجــتــمــع الــمــد�ــي جــمــيــعــا

االيدلوجية القومية، وتت�خص تلك المبادء في االيمان 

باللھ واالخــالص للدولھ واعــالء كلمة الدستور وسيادة 

 في 
ً
الــقــانــون، االخـــالق الحميدة والسلوك ال�يد متبعا

ذلك سياسة الحوار المستمر مع كافة القوى السياسية 

 من اجواء االستقرار ومعدالت النمو المرتفعة 
ً
مستفيدا

الــ�ــي حــقــقــ�ــهــا دور الــمــنــظــمــات مـــع الــمــؤســســة الــ�ــربــويــة 

والتعليمية.

االهتمام بجوهر االســـالم وتفعيل منظومة القيم ال�ي . ٤

دعـــا الــيــهــا االســـالمـــوازاحـــة الــتــوجــيــھ الــتــكــفــيــري االرهــابــي 

ال�ي �شروها اثــنــاء وجــودهــم فــي المدينة، أي التمسك 

بتعاليم وقيم االســـالم الحنيف فــي ادارة شــؤون البالد 

والعمل بھ مع ايجاد مساحة ل�حريات الخاصةحسب 

تـــنـــوع ثــقــافــة وعـــــــادات الــمــجــتــمــع. ثـــم الــ�ــركــيــ� بــالــدرجــة 

االولـــى على تنمية عقل اال�ــســان وتطوير قــدراتــھ وتنوع 

مصادر ثقافتھ من خالل التعليم والتدريب واالحتكاك 

بــيــن مــنــظــمــات الــمــجــتــمــع الــمــد�ــي والــمــؤســســة الــ�ــربــويــة 

والتعليمية.

اهمية مشاركة منظمات المجتمع المد�ي في التعليم:

تعد المشاركة احد االدوات ال�ي يمكن من خاللها النهوض 
ــاء بـــــھ، والـــعـــمـــل عـــلـــى تــحــســيــن مــســتــوى  بــالــمــجــتــمــع واالرتــــــقــــ

 وذلـــــك مـــن خــالل 
ً
 واقـــتـــصـــاديـــا

ً
حــيــاةالــمــواطــنــيــن اجــتــمــاعــيــا

 في جهودالتنمية ســواء بالرأي 
ً
اسهامابناء المجتمع تطوعا

او بالعمل او بالتمويل، وحث االخرين على المشاركة وعدم 

وضــع الــعــراقــيــل امـــام الــ�ــهــود الــمــبــذولــة مــن جــانــب قــيــادات 

المجتمع وغير ذلك مناالمور ال�ي تؤدي الى تنمية المجتمع 

وتحقيق اهداف لذلك ف�رجع اهمية المشاركةالى االتي:

تساهم مــشــاركــة منظمات المجتمع الــمــد�ــي مساهمة • 

ايجابية في انجاح ال�رامج التعليمية واالجتماعية.

تــســاهــم الــمــنــظــمــات الــمــد�ــي فــي اشــبــاع الــحــاجــات وحــل • 

المشكالت.

تحقيق التعاون والتكامل بين الوحدات المختلفة.• 
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توفر احساس قوى باالنتماء.• 

تساعد على تحقيق اهداف التعليم.• 

تحقق ال�ودة في االداء.• 

تنمي لدى االفراد روح العطاء وحب العمل التطو�ي.• 

اهداف المنظمات من المشاركة في التعليم:

 
ً
 تــر�ــويــا

ً
 ان مــشــاركــة المنظمات ضــــرورة و�ـــي ليست شــعــارا

، أنــمــا شــعــار يــجــب ان يــتــحــول الـــى واقـــع. 
ً
 مجتمعيا

ً
والشـــعـــارا

ــــھ اليـــمـــكـــن ان  ــــذه الـــمـــرحـــلـــة النــ فـــهـــي ضــــــــرورة قــــصــــوى فــــي هــ

يتحقق التعليم للتميي� ل��ميع فــي ظــل الــمــوارد الحالية او 

الموار دالحالية او الموارد الحكومية اال بمشاركة مجتمعية 

حـــقـــيـــقـــيـــة. مـــشـــاركـــة التـــكـــتـــفـــي فـــقـــط او التـــتـــمـــثـــل فـــقـــط فــي 

المساهمة بــالــمــوارد ولكنها تتعدى ذلــك الــى صياغة الفكر 

وتشكيل الثقافة المجتمعية ال�ي يمكن ان تسمح التعليم 

للتميي�.

تعليم التالميذ ليصبحوا قوة منتجة في المجتمع.. 1

تــحــمــيــل مــســئــولــيــة مـــســـاعـــدة الــــمــــدرســــة عـــلـــى تــحــســيــن . ٢

جودةالمنتج التعليمي.

تفهم المجتمع للمشاكل والــمــعــوقــات الــت �عا�ي منها . ٣

التعليم، وتقدير ��م االنجازات والنجاحات.

خلق شعور عــام بــان المدرسة تــؤدي المهمة المنوطة . ٤

�ها في خدمة المجتمع ومن ثم تتوفر الرغبة في الدفاع 

عن النظام المدر��ي.

توفير الدعمالمادي للمدارس في صورة المختلفة.. ٥

ــنـــظـــمـــات الـــمـــجـــتـــمـــع الــــمــــد�ــــي مــع  ــــن مــــشــــاركــــة الـــمـ ــــاذج مـ ــمـ ــ نـ

المؤسسات الحكومية ومنها المؤسسة ال�ربوية والتعليمية:
مــنــظــمــة عــيــون الــثــقــافــة اال�ــســانــيــة انــمــوذجــا كــو�ــهــا تحتوي 

على اعضاء من التدر�سيينواالساتذة ال�امعيين لمختلف 

التخصصات.

٠ بالتنسيق مع وزارة ال�ربية والتعليم ووزارة التعليم العالي 

والــبــحــث العلميعمل بــرنــامــج بــعــنــوان )الــمــعــلــم الــنــمــوذ�ــي( 

وذلـــك بــاخــذ مــجــمــوعــات مــن مــعــاهــد المعلمين والمعلمات 

وادخــالــهــم فــي دورات تثقيفية فــي اطــار اختصاصهم مضافا 

الــــى تـــزويـــدهـــم بــمــعــلــومــات فـــي عــلــم الــنــفــســوالــمــواطــنــة وفــن 

الدبلوماسية واالتيكيت و�رام التنميةال�شرية ليكون مت�� 

لــمــعــامــلــة الــتــلــمــيــذ فــي الــمــدريــة كــذلــك طـــرح الــخــ�ــرة مــن قبل 

االساتذة في محاضرا�هم مما يزيد ثقة المعلم بنفسھ واخذ 

الــتــجــارب لتسعفهم فـــي مــجــال الــ�ــربــيــة والـــتـــدر�ـــس عــلــى حد 

سواء.

٠ زيــــــارة عـــددمـــن الــــمــــدارس االبـــتـــدائـــيـــة والـــثـــانـــويـــة لــاللــقــاء 

محاضرات وحضور مجالس االباء وندوات واقامة احتفاالت 

وحمالت تكريم االيتام في عدد من المناسبات ليكون حافز 

ودافـــعـــيـــة لــــدى الــتــلــمــيــذ ومــــدى االهـــتـــمـــام بـــھ لــيــكــون نــ�ــراس 

فيالمستقبل ي��يء الوطن بنور علمھ وتعلمھ.

٠ اقامة اك�ر من احتفال ومهرجان ليضم عدد من المدارس 

تـــجـــاوزت )٣٥( مـــدرســـة و�ــهــيــئــة لــهــمــالــلــوازم الـــدراســـيـــة من 

الحقيبة والدفاتر والقرطاسية والمالبس كافة في بدا العام 

الـــدراســـيـــالـــ�ـــديـــد وحــــضــــور الــ�ــخــصــيــات مــنــالــ�ــخــصــيــات 

القيادية مجلس النواب ووزارة ال�ربية و�ا�ي الوزارات.

ــــن مـــؤتـــمـــر نـــاقـــشـــت الــــعــــوامــــل الـــــؤثـــــرة عــلــى  ــ�ــــر مـ ٠اقـــــامـــــة اكــ

الـــتـــحـــصـــيـــل الـــــــدرا��ـــــــي ومــــــــدى اســـتـــجـــابـــة الـــتـــمـــيـــذ وكــيــفــيــة 

معاملة االدارة لھ بمشاركة عدة وزارات منالباحثين ولعدة 

محافظات لتاخذالمؤتمراتال�انب التووعوي�شكل اوسع في 

هذا المجال.

المعوقات التي قد تحول دون تحقيق النجاح المطلوب من 
المشارك ومنها:

ـــــة لــلــنــظــام الــتــعــلــيــمــيــو الــ�ــي •  الــمــركــزيــة الــمــالــيــة و االداريـــ

ت�رتب عليها.

ضعف الصالحيات المخولة لالدارة المدرسية.• 

عــــدم وجـــــود شـــراكـــة حــقــيــقــيــة بــيــن االدارة الــتــعــلــيــمــيــة • 

و الـــمـــؤســـســـات الــمــجــتــمــع، فـــالـــمـــالحـــظـــةان مــؤســســات 

ــاغـــة  ــيـ ــــن الــــــــقــــــــرار و صـ ــ ــيـــــدة عـ ــ ــــعـ ــا زالـــــــــــت بـ ــ ــ ــتــــمــــع مـ الــــمــــجــ

ــيـــات الــتــعــلــيــمــيــة، فــهــيــمــقــيــدة بــســيــاســات  ــيـــجـ ــ�ـــراتـ االسـ

االدارة التعليمية و تعمل تحت اشرافها، و ال تتمتع بأي 

صــالحــيــات للتطوير او الــتــحــســيــن، بمعنا اخـــر ال يتوفر 

لـــهـــذه الـــمـــؤســـســـات الـــقـــوة الـــدافـــعـــة و الـــمـــؤثـــرة لــلــقــيــام 

بالدور الكافي الحداث التغيرات المطلو�ة.

و التغلب على هــذه الــصــعــو�ــات �ستد�ي ادارة التعليم ان 

تقوم بما يأتي:

رفــــع الـــقـــيـــود الـــ�ـــي تــعــيــق الـــمـــشـــاركـــة بــيــن الــمــنــظــمــات و • 

ادارات الــمــدارس، و ذلــك عــن طريق تقليل االجـــراءات 

الــروتــيــنــيــةو اخــتــصــارهــا مـــن حــيــث الـــوقـــت و الــ�ــهــد، و 

ــــراد الــمــجــتــمــع حق  تــبــ�ــي فــلــســفــة ديــمــقــراطــيــة تــؤمــن الفـ

المشاركة و اتخاذ القرار حول التعليم

الــــتــــحــــول مــــن الـــمـــركـــزيـــة فــــــيــــــاالدارة الــــــى الــــالمــــركــــزيــــة و • 

ذلـــك عـــن طــريــق اعـــطـــاء الــمــدرســة بــعــض الــســلــطــات و 

الصالحيات مما �ساعدها على االنفتاح على المجتمع 
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كــــأن تـــتـــاح لــلــمــدرســة اتــخــاذبــعــض الــــقــــرارات الــخــاصــة 
ــ�ـــرامـــج الــتــدريــ�ــيــة لــلــمــعــلــمــيــن او فــصــول  لــفــتــح بــعــض الـ

تقوية للضعفاء او صالحية ترميم المنشآت و تجهي� 

الــمــعــامــل و الــمــخــتــ�ــرات او اســتــكــمــال الــ�ــ�ــز و النقص 
عن طريق تشغيل الخريجين بصورة مؤقتة. و التحول 

الــى الالمركزية يــؤدي بــال شــك الــى ادارة افضل و كفاءة 

اشمل و مساحة اك�ر من العاملين للمشاركة و االبداع و 

االبتكار الذي �هدف في �هاية المطاف الى دمج المدرسة 

في المجتمع.

التوصيات

ضــــــــــرورة تــــنــــو�ــــع الــــمــــنــــا�ــــ� الـــــدراســـــيـــــة لـــتـــشـــمـــل الـــبـــعـــد . 1

اال�سا�ي و االخال�ي و ليكون هدفها االسم� اال�سان و 

ليس مجرد الحصول على درجات او شهادات علمية.

ادخــال مفاهيم جديدية في المنا�� التعليمية كال�ربة . ٢

االخالقية، حقوق اال�سان، ال�ربية البي�ية، السياحة، 

المرورية و ال�حية و ما شابھ ذلك، و معال�ة المخاطر 

التييتعرض اليها الشباب كاالدمان و االرهاب و التطرف 

و غير ذلك.

تــنــمــيــة الـــو�ـــي لــثــقــافــة الــتــســامــح الـــديـــ�ـــي و الــســيــا��ــي و . ٣

التعددية و الحوار الثقافي و السالم الدولي و غيرها.

الغاء الحشو بالمنا�� الدراسية، و ال�ركي� على نوعية . ٤

الــتــعــلــم و اكــتــســاب الــطــلــبــة لــمــهــارات الــتــفــكــيــر الــنــاقــد و 

مهارات التعليم العليا كالتحليل و ال�ركيب و التقويم.

اعادة النظر في نظم التقويم و االمتحانات ال�ي ما زالت . ٥

تــقــيــس- و لــألســف الــشــديــد- أد�ــــى مــســتــويــات المعرفة 

كالتذكير و الحفظ.

ر�ط المن�� الدرا��ي بقضايا البيئة المحلية و المجتمع . ٦

المحيط �ها.

ــــرة فـــي الــعــمــلــيــة الــتــعــلــيــمــيــة من . ٧ ــــادة فــعــالــيــة دور األســ زيــ

خــــالل االرتــــقــــاء بـــــدور الــمــجــالــس الــتــمــثــيــلــيــة كــمــجــالــس 

اآلباء و منحها صالحيات اوسع.

ــي الــفــضــاء . ٨ تـــأهـــيـــل الـــطـــلـــبـــة لـــمـــمـــارســـة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة فــ

الدرا��ي من خالل تشكيل ل�ان المدر��ي.

اعــطــاء وزن �ــســ�ــي كــبــيــر لــ�ــخــ�ــرات و الــقــيــم و المفاهيم . ٩

ــنـــ�اهـــة و حـــقـــوق اال�ــــســــان و  االخــــالقــــيــــة الـــمـــرغـــو�ـــة ـكــالـ

احـــ�ـــرام حــقــوق االقــلــيــات، و الــتــأكــيــد عــلــى الــمــمــارســات 

الديمقراطية من خالل مواقف تعليمية متنوعة.

المصادر:

احمد ابــراهــيــم) الــ�ــودة الشاملة فــي االدارة التعليمية . 1

والمدرسية( دار الوفاء للطباعة والنشر ٢٠٠٣.

الــبــيــالوي حسن حسين ) الــ�ــودة الشاملة فــي التعليم . ٢

بين مــؤشــرات التمي� ومعايير اعــتــمــاد االســـس، الطب�ى 

االولى، دار الخليج للنشر والتوز�ع عمان االردن ٢٠٠٢.

عــــدادات العقل وعالق�ها بمستوى االداء الم�ي لدى . ٣

مــعــلــمــي ريــــــاض االطــــفــــال رســــالــــة مــجــاســتــيــر نــورفــيــصــل 

عدنان لسنة ٢٠1٣.

درياس، احمد حافظ ) ادارة المؤسسات ال�ربوية( دار . ٤

وائل للنشر والطباعة، عمان االردن ٢٠٠٥.

احـــمـــد ســلــيــمــان والــخــلــيــلــي، خــلــيــل يـــوســـف ) االحـــصـــاء . ٥

للباحثين في ال�ربية والعلوم النفسية( دار الفكر للنشر 

والتوز�ع عمان االردن 1٩٨٨.

فـــانـــدالـــيـــن ) مــنــا�ــ� الــبــحــث فـــي الــ�ــربــيــة وعـــلـــم الــنــفــس( . ٦

ــــن، مــكــتــبــة االنـــجـــلـــو  ــــريــ تـــرجـــمـــة مـــحـــمـــد نــ�ــيــلــنــوفــل واخــ

المصرية القاهرة مصر 1٩٨٤.

عــدنــانــاحــمــد ) الـــدلـــيـــالالرشـــادي لتطبيقنظام الــ�ــودة . ٧

ــــة عـــمـــل مـــقـــدمـــة الـــى  الـــشـــامـــلـــة فــــي قـــطـــاع الــتــعــلــيــم( ورقــ

المؤتمر الوط�ي االول ل��ودة، الرياض ٢٠٠٧. 
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في ضوء المقولة التربوية اخلي غرفة الصف انباك بمستقبل األمة، تسعى 

وزارة التربية من خالل رؤيتها باالرتقاء بالتعليم والتربية باعتبار االنسان 

هدف وقيمة عليا والتربية وسيلة لبناء جيل يؤمن بالمعرفة محب لوطنه. 

من خالل تهيئة بيئة مالئمة للتنمية التربوية المستدامة تعمل الزدهار البلد 

في المجاالت كافة، والتعامل مع التحديات بجدية، وشراكة ومسؤولية 

جماعية وخاصة في ما يتعلق بتوفير فرص الحصول على تعليم متكافئ 

للجميع، وبناء مناهج دراسية مطورة وفقا للمعايير العالمية، بإعداد 

المعلمين وتدريبهم وضمان معايير جودتهم المهنية، واصالح التعليم، 

بالتعاون مع المنظمات الدولية الداعمة مثل اليونسكو واليونيسف 

والبنك الدولي والمؤسسات الحكومية والمنظمات األهلية لما يمثله 

التعليم من مكانة بارزة في تقدم األمم وازدهارها والتخطيط لمستقبل 

أفضل، ومواكبة التقدم العالمي العلمي والتربوي.

 دور التعليم في ازدهار العراق

 وتأمين مستقبله
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م. ال�ودةوالمفاهيم الحديثة- وزارة ال�ربية/ المديرية العامة للمنا��

د. حسين سالم مكاون

إن تحقيق ذلـــك �ستد�ي االســتــثــمــار عــلــى نــحــو مــتــواصــل في 

الــتــعــلــيــم والــبــحــث وادخـــــال الــتــقــنــيــات الــتــعــلــيــمــيــة والــ�ــربــويــة 

واعتماد التعليم االلك�رو�ي وخاصة التعليم المدمج وفتح 

الصفوف االلك�رونية وحوسبة المنا�� من أجل مستقبل 
زاهر للطلبة والمجتمع، لتمكين الدولة من بناء رأس المال 

ال�شري والفكري الالزمين للمنافسة على المستوى العالمي.
وقــد خطت وزارة ال�ربية خطوات واثقة وواقعية تستقري 

المستقبل منها ادمــــاج بــعــض الــمــواد الــدراســيــة المتقار�ة 

ــي ـكــانـــت تــثــقــل ـكــاهـــل الــطــلــبــة مــنــهــا كـــتـــب االجــتــمــاعــيــات  ــ�ـ الـ

والــعــلــوم والــلــغــة العر�ية والــ�ــربــيــة الــديــنــيــة، ومــشــروع تنو�ع 

التعليم لتضع الطلبة امام عدة اختيارات مفتوحة ليختار 

نوع التعليم الذي يتالءم مع قدرتھ وميولھ كالتعليم االدبي 

ــيـــائـــي، فــضــال عـــن الــتــعــلــيــم الــمــ�ــي  والــعــلــمــي الــتــطــبــيــقــي واألحـ

ومعاهد الفنون ال�ميلة، والفندقة والسياحة.

وعــمــلــت وزارة الــ�ــربــيــة عــن طــريــق مــؤســســا�ــهــا الــ�ــربــويــة على 

ــمـــام بــتــطــويــر وتـــحـــديـــث الـــمـــنـــا�ـــ� الــــدراســــيــــة بــتــدريــب  ــتـ االهـ

ــــن طـــريـــق  ــــي هــــــذا الــــمــــجــــال وتـــنـــمـــيـــة قــــدرا�ــــهــــم عـ ــيـــن فـ ــلـ الـــعـــامـ

اشراكهم بــدورات وورش عمل على ايــدي خ�راء دوليين من 

منظمة اليو�سكو و�ــنــاء وثيقة علمية لمنا�� الرياضيات 

والعلوم وتحديد مصفوفة المدى والتتابع، وتأليف سلسلة 

كــتــب الــعــلــوم والـــريـــاضـــيـــات وفــقــا لــلــنــظــريــة الــبــنــائــيــة ودورة 

التعليم الخماسية وتعد أحدث النظريات ال�ربوية وطرائق 

االتدر�س، وترا�ي فيها المعايير العالمية والبيئة العراقية، 

تــعــتــمــد الــتــفــكــيــر الــعــلــمــي والـــنـــشـــاط كـــأســـاس لــلــتــعــلــيــم بــدال 

مــن طــرائــق الــتــلــقــيــن. ألن التعليم فــي المرحلتين االبــتــدائــيــة 

والــثــانــويــة يــؤثــر فـــي قــــدرة الـــدولـــة عــلــى �ــ�ــ� أو إعـــــادة إنــتــاج 

تقنيات جديدة، في حين يؤثر التعليم على مستوى الكليات 

والــ�ــامــعــات الــبــحــثــيــة فـــي قــــدرة الـــدولـــة عــلــى إنـــتـــاج تقنيات 

ــــذي يلعبھ  ــــدور الــمــهــم الـ جـــديـــدة مــبــتــكــرة، وهــــو مـــا يــظــهــر الــ

 إلى المراحل 
ً
التعليم بكافة مراحلھ، من االبتدائية ووصوال

الــمــتــقــدمــة، فــي تــطــويــر تــكــنــولــوجــيــا مــتــقــدمــة تــخــدم مختلف 

القطاعات.

أعــطــت وزارة الــ�ــربــيــة أهــمــيــة لــتــدريــب المعلمين واالدارات 

ــــة تــأهــيــلــهــم الــمــ�ــي،  الــ�ــربــويــة واالشـــــــراف الـــ�ـــربـــوي لـــرفـــع درجـ

ــهــــم فـــــي إدارة الــــمــــواقــــف  ــهــــارا�ــ ــهـــــم وصــــقــــل مــ ــ ــيـــة قـــــدرا�ـ ــنـــمـ وتـ

التعليمية، بما يتما��� مع االتــجــاه العالمي الــذي ينظر الى 

الـــدور االســا��ــي للمعلمين ويمنحهم دورا حيويا فــي تحقيق 

تعليم نو�ي لبلوغ اهداف التعليم، كو�هم العنصر االسا��ي 

.
ً
في المبادرة العالمية بشان التعليم اوال

واصــبــح مــن الـــضـــروري الــتــحــول فــي مــفــهــوم التعليم ل��ميع 

من معيار الكم الى معيار ال�ودة في برنامج التعليم المتنوع، 

ويــضــع جميع القائمين على هــذه الــ�ــرامــج فــي بـــؤرة االهتمام 

والــ�ــركــيــ�، ودمـــج المتعلمين فــي زمـــن التكنلوجيا والــمــعــرفــة 

والمتطلبات المتغيرة للسوق، مما يتطلب بناء برامج اعداد 

وتدريب المعلمين بطريقة ومحتوى مغاير لل�رامج التقليدية، 

واعــتــمــاد الــوســائــط التقنية الحديثة ال�ي تساعد اال�سان 
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على اكتشاف معلومات اك�ر واك�ر، وتوفير ما يريده، حيث 

 القنوات ال�ربوية 
ً
سمي هذا العصر بثورة المعلومات وايضا

والــمــكــتــبــات الــعــامــة الــ�ــي تــســاعــد عــلــى تحصيل اكــ�ــر للعلم. 

و�ذلك يمكن للتعليم التخلص من ال�هل واالمية، الفقر، 

و�العلم �ستطيع اال�ــســان كسر الــحــواجــز، والتخلص من 

االزمات ال�ي يقع فيها،وتر�� حقوق المواطن وواجباتھ.

ــــوزارة عــلــى مــشــروع اكــاديــمــيــة الــمــهــنــيــة للمعلمين  وتــعــمــل الــ

لتأهيل المعلمين وال�ربويين وتدريبهم قبل دخولهم الخدمة 

وبــعــدهــا، و�ــنــاء بــرامــج تــأهــيــلــيــة قــــادرة عــلــى تــطــويــر الــقــدرات 

و�ــنــاء االتــجــاهــات االيجابية نحو التعليم، وتوجيھ ال�هود 

نــحــو تــعــزيــز قــــدرات ومـــهـــارات الــعــامــلــيــن فــي الــقــطــاع الــ�ــربــوي، 

وعملت الوزارة على تسر�ع وتيرة جهود التحول نحو اقتصاد 

المعرفة، واتبعت على اك�ر من اس�راتيجية كاالس�راتيجية 

ــيـــة لـــلـــ�ـــربـــيـــة والـــتـــعـــلـــيـــم واالســـ�ـــراتـــيـــجـــيـــة الـــتـــدريـــ�ـــيـــة،  ــنـ الـــوطـ

ــــؤدي الـــى  ــــى فــلــســفــة تـــر�ـــويـــة عــمــيــقــة تــ الن الـــــــدول بـــحـــاجـــة الـ

اس�راتيجية فكرية وعملية في كيفية بناء الدولة والمجتمع 

بشكل مــتــطــور مــمــا يجعلها مــتــقــدمــة، مــعــتــمــدة عــلــى تحليل 

 اسسھ قوية.
ً
كامل في كيفية بناء اال�سان بناًء �حيحا

وفي مجال البحث العلمي وال�ربوي تعمل الــوزارة على مركز 

ــــات الــ�ــربــويــة والـــمـــجـــالت الــعــلــمــيــة ودعـــم  ــــدراسـ الــبــحــوث والـ

ــــادرة عــلــى العمل  الــمــؤتــمــرات واال�ــشــطــة الــبــحــثــيــة لــتــكــون قـ

ــاره، معال�ة المشكالت  على تطوير ال�انب ال�ربوي وازدهــ

ال�ربوية والميدانية و�ناء المستقبل.

الشك ان التعليم هو احد مقومات ضروريات الحياة واهم 

اعمدة بناء االمم واتقدمها فبھ تب�� االمم وتتقدم ويق��ي 

على التخلف والفقر وال�هل واالمية وغيرها من االمور ال�ي 

تــؤخــر االمــــة، وانـــتـــاج وســائــل �ستطيع اال�ـــســـان مــن خاللها 

مواكبة العصر، وتنشئة اجيال المستقبل، و�لوغ غايا�ها، 

ولمعرفة مدى تطورها، ومسايرة التطور العالمي.
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ان تــطــور أي مجتمع، يتحقق مــن مــســتــواه العلمي بجانب 

 عــن ان البحث العلمي، لتقديم 
ً
المستوى الــ�ــربــوي، فــضــال

الــمــســاعــدة مـــن خــــالل الــــدراســــات الــتــحــلــيــلــيــة والــمــيــدانــيــة، 

إليجاد حلول حقيقية لتلك المشكالت، وان نجاح البحث 
العلمي يــؤدي الــى تقليل الفجوة بين الــدول النامية والــدول 

 
ً
، لــذلــك �هتم الــقــائــمــون حاليا

ً
 وعــلــمــيــا

ً
المتقدمة تكنلوجيا

اجـــراء ابــحــاث شاملة مــن اجــل الــوصــول الــى نتائج مرضية، 

تــســتــطــيــع مــــن خـــاللـــهـــا الـــقـــضـــاء عـــلـــى مــشــكــال�ــهــا ومــعــالــ�ــة 

اهــتــمــامــات الطلبة وميولهم إلنــتــاج كـــوادر وعــنــاصــر منظمة 

ومــــدر�ــــة ومــ�ــهــيــئــة لــكــي تــســتــطــيــع اجــــــراء مــثــل هــــذه الــبــحــوث 

بــأســهــل الــــطــــرق، حــ�ــ� نــنــهــض لــتــطــويــر الــمــجــتــمــع والــتــطــويــر 

 ال يمكن انكاره.
ً
العلمي والتكنلو�ي دورا

 
ً
ويقوم بالبناء الفعال لبناء االجــيــال الالحقة. مؤمنة ايمانا

 لبناء 
ً
 اس�راتيجيا

ً
 بــاإل�ــســان ومــقــدراتــھ واعــتــبــاره هــدفــا

ً
قــويــا

الــــدولــــة، وهــــذا الـــهـــدف االســ�ــراتــيــ�ــي )اال�ــــســــان( يــجــب على 

ــى الــمــقــاصــد من  ــيـــادة الــــدولــــة اســ�ــهــدافــھ والــــوصــــول بـــھ الــ قـ

اس�هدافھ وهو بناء الدولة القوية وازدهارها.

ان بناء اال�سان يجب ان يكون على اسس علمية واول لبنة 

لهذا البناء هو وضع خطة اس�راتيجية للتعليم وهذه الخطة 

يجب ان تتضمن االسس القوية لنقل التعليم والعلوم الى 

الن���ء لبناء مجتمع متقدم ليكون القاعدة القوية وعنوان 

تــقــدمــهــا وتـــطـــورهـــا عــلــى شــــرط ان تـــكـــون الــخــطــة والــمــســيــرة 

التعليمة شاملة كل منا�ي الحياة وهذا يجعل ابناء الدولة 

اقــويــاء متس�حين بالعلم والــمــعــرفــة وهـــم يــقــودون مفاصل 

الدولة في مختلف ال�وانب الحياتية.

ســــوف يــقــطــف الــــعــــراق ثـــمـــار الـــتـــقـــدم والـــتـــطـــور واالزدهــــــــار، 

فال�ربية والتعليم اداة الــدولــة واساسها هــو مجتمع متعلم 

مثقف.
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موقع العراق الجغرافي ودور دول الجوار

 )هل هو عامل قوة أم ضعف؟(

يتناول هذا البحث اهمية مكانة العراق الجغرافية في المنطقة العربية.. 

وعلى الرغم من عدم تمكن العراق من اداء دوره االقليمي بعد عام 2003 إال 

ان األنظار ظلت ترنو نحوه، والى اهمية ما يتمتع به من قدرات في وقت تشهد 

فيه المنطقة سباقا محمودا من اجل تحقيق المكانة، والدور بين قوى 

مختلفة )الواليات المتحدة االمريكية وروسيا وجمهورية ايران االسالمية 

ومنظومة مجلس التعاون الخليجي( .

ال الشك ان هذه القوى التي تقف وراء هذا السباق المحموم تختلف 

في طبيعة اهدافها وغاياتها .. لذا يؤكد البحث ان العراق سيبقى ساحة 

لتصفية الحسابات، ما لم يدرك العراقيون أين تكمن مصلحتهم الحقيقية 

ضمن هذا السباق.
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عميد كلية العلوم السياسية /ال�امعة المستنصرية

مكانة العراق الجيوستراتيجية

يحتل العراق موقعا جيوس�راتيجيا في غاية االهمية، وتتمثل 

ــــرق الــــمــــواصــــالت الــ�ــي  ــــذا االهـــمـــيـــة فــــي وقــــوعــــھ فــــي مــلــتــقــى طـ هـ

تــرتــبــط قـــــارات الـــعـــالـــم. و�ــفــضــل هــــذا الــمــوقــع اصـــبـــح لــلــعــراق 

مــكــانــھ اســ�ــراتــيــجــيــة مــهــمــة فـــي الــعــالــم فــضــال عــلــى وقـــوعـــھ على 
راس الخليج العر�يمما جعلھ اكــ�ــر مــســتــودع للنفط انتاجيا 

واحتياطيا.

كما ان مكانة العراق المهمة في محيطھ االقليمي لم تات من 

فراغ، وانما اكتسبها نتيجة للمقومات الضرورية ال�ي يمتلكها 

كــالــمــوقــع الــ�ــغــرا�ــي والـــمـــوارد الطبيعية والــ�ــشــريــة فــضــال عن 

ثقل الحضاري، اذ مكنتھ هذه المقومات الن يصبح العراق 

احد اهمالقوى الفاعلة في محيطھ االقليمي وعنصرا اساسيا 

في تقرير التوازنات القائمة فيالمنطقة، لكن في الوقت نفسھ 

تاثرت هذه المكانة بمتغيرات اقليمية وخضعت لس�راتيجيات 

دولة.

و�ناء على ماتقدم يمكننا القول بان اية دولة لها حدود ثابتة 

ومثبة بموجب اتــفــاقــيــات ومــعــاهــدات دولــيــة، واليــمــكــن لهذه 

الدولة تغيير مكا�ها واستبدال جيرا�ها من الدول االخرى، مهما 

كان سلوك هذه الدول استفزازي او عدوا�ي، و�ي ليست حرة 

فــي اختيار جيرا�ها وانــمــا محكومة بالتعا�ش مــع ج�را�ها. ومن 

هــنــا اصـــبـــح لـــزامـــا عــلــى دول الـــ�ـــوار الــتــعــامــل مـــع هــــذا الـــواقـــع 

والتعا�ش معھ بشكل ايجابي.

و�ـــنـــاء عــلــى مـــاتـــقـــدم. �ــســال هـــل يــمــكــن لــلــعــراق ودول الــ�ــوار 

التعا�ش�شكل ايجابي وفــعــال، وهــل يمكن لعالقات الــ�ــوار 

القائمة على اسس الدم والدين واالنانية والمصال� المش�ركة 

ان توظف لخدمات شعوب المنطقة ولتتحول الى عالقات ود 

واخوة وصداقة لبناء اال�سان ورفاهيتھ، ومن ثم ليعم االمن 

واالمان على المنطقة.

لــذا علينا الــبــنــاء على اس�راتي�ي مفاهمها ان الــواجــب يحتم 

علينا ان نح�رم خصوصيات بلدان ال�وار، وان نبدا عالقات 

ودية وسليمة اساسها المصال� المش�ركة الن جوار ال�غرافي 

لهذا الدول حقيقة ازلية ثابتة وقدر ال�ميع التعا�ش معھ.

ــمــــذكــــورة  ــــوى الــ ــقـ ــ ــالـــمـــحـــمـــوم بـــيـــن الـ ــبـــاقـ ــــي ضــــــوء الـــسـ ولــــكــــن فـ

المختلفة والــمــتــغــيــرات الــدولــة الــســر�ــعــة، هــل يمكن تحقيق 

تعا�ش بين العراق ودول الدوار.

ــــوء عـــلـــى تـــقـــريـــر مــجــلــس  ــــضـ ــــن تـــســـلـــيـــط الـ ــي الــــبــــدايــــة البــــــد مـ ــ فـ

االســــتــــخــــبــــارات الـــوطـــنـــيـــة االمـــريـــكـــيـــة )nic( الــــــذي يـــصـــدر كــل 

اربعة سنوات والــذي صدر في 11 كانون الثا�ي ٢٠1٧ والذي 

يـــجـــاول فــيــھ مــجــمــوعــة مـــن مــحــلــلــي االســـتـــخـــبـــارات االمــريــكــيــة 

التنبؤ بالمستقبل اذ توقع هؤالء المحللون ان تحوال هائال في 

الشؤون الدولية على مدى السنوات الخمسة المقبلة او نحو 

ذلك.

وجـــاء فــي التقرير ان المشهد العالمي الــنــائ يق�رب مــن �هاية 

عصر الهيمنة االمريكية خالل هذه المرحلة ور�ما ح�� قواعد 

الــنــظــام الـــدولـــي الــقــائــمــة والـــ�ـــي ظــهــرت بــعــد الـــحـــرب العالمية 

أ.د عبد االمير محسن االسدي
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الــثــانــيــة فـــي \ريــقــهــا الــــى �ــهــايــة ومــجــلــس االســـتـــخـــ�ـــرات الــوطــنــيــة 

ــبـــارات الــوطــنــيــة  ــتـــخـ هــــذا هـــو وحـــــدة داخـــــل مــكــتــب مـــديـــر االسـ

تــ�ــرز الـــعـــالقـــات الــمــحــتــمــة لــنــهــايــة لــيــس فــقــط وضــــع الـــواليـــات 

المتحدة االميركية باعت�راها القة العظم� الوحيدة في العالم 

ولكن ايضا االسسالحالية تلك القوة و�ي )االقتصاد الدولي 

المفتوح. وتحالف المتحدة في اسيا واور�ا، قواعد اللي�رالية 

والــمــؤســســات الــ�ــي تع�� بحماية حــقــوق اال�ــســان فــضــال عن 

المؤسسات الدولية مثل منظمة التجارة الدولية.

والتقرير اشار الى ان الرئيس االمريكي المنتخب دونالد ترامب 

قـــد اعــــرب مـــــرارا عـــن مــعــارضــتــھ لــلــعــنــاصــر الــر�ــســة التــفــاقــات 

التجارة الدولية، ومن بينها اتفاقات التجارة الحرة، وترتيبات 

ــيــــة، وتــــعــــزيــــز امـــريـــكـــا  ــتـــحـــدة االمــــريــــكــ ــمـ ــالـــفـــات الــــــواليــــــات الـ تـــحـ

للديمقراطية في الخارج ولكنھ يريد في الووقت نفسهالحفاظ 

على هيمنة الواليات المتحدة على العالم وجعلهابادا عظيما.

وقــــد تــوقــع الــمــحــلــلــونــفــي تــقــريــرهــم االســتــخــبــاراتــي ان الــنــظــام 

الدولي الحالي سيتفتت الى مجالالت اقليميةذات نفوذ منازع 

عليها.
اشـــار التقرير الــى تــراجــع الــنــفــوذ االمــريــكــي، اذ اكــد انــھ بحلول 

ــيـــن وروســـــيـــــا وايـــــــران  وقــــــت مـــبـــكـــر مـــــن عــــــام ٢٠٢٠ فــــــأن الـــصـ

 بس�ب 
ً
سيعتقدون ان نفوذ الواليات المتحدة ت�راجع عالميا

ســيــاســتــھ الــداخــلــيــةالــمــنــقــســمــة، ونــتــيــجــة لــذلــك فـــأن الصين 
والروس وااليرانيين سيشرعون في توسيع نفوذهم على الدول 

المجاورة.
كما توقع التقرير ان بحلول منتصف عام ٢٠٢٠ فأن القوى 

ذات الثقل االقليمي ستحاول التأكيد على حقها في االمتيازات 

االقــتــصــاديــة والسياسية والــنــفــوذ االمــ�ــي فــي مناطقهم. و�ناء 

على الــزيــارات الميدانية ال�ي قام بعض اعضاء المحللين الى 

، وبعد المشاورات مع مختلف الخ�راء داخل وخارج 
ً
٣٦ بلدا

الــواليــات المتحدة االمــريــكــيــة، توقعوا ان النمو االقتصادي 
الــعــالــمــي ســيــتــبــطــأ، وأكــــدو فــي تــقــريــرهــم مــا مــنــاصــھ )) سيكون 

 فـــي الــعــالــم خــــالل الــســنــوات 
ً
االقـــتـــصـــاد الــهــنــدي االســـــرع نـــمـــوا

الخمس القادمة مع تباطؤ االقتصاد الصي�ي، وتصاعد لنمو 

في اماكن اخـــرى(( وتوقع التقرير ان يكون النمو االقتصادي 

. امــا االرهــاب فكان 
ً
في الــواليــات المتحدة االمريكية متواضعا

واقعهم على النحو التالي ) على الــرغــم مــن ان موقع االرهــاب 

ذات نـــزعـــة ديــنــيــة عــنــيــفــة واالنـــقـــســـام بــيــن الــشــيــعــة والــســنــة 

ــهـــدء اال بــحــلــول ٢٠٣٥(.  ــــواء عــلــى الـــمـــدى الــقــصــيــر وقــــد ال�ـ سـ

واشــــار الــتــقــريــر انـــھ عــلــى مـــدى الــســنــوات الــعــشــريــن الــمــقــبــلــة ) 

 بشكل اقل على ارض المعركة، 
ً
 ومقتصرا

ً
سيكون التنازع اقال

واكــ�ــر مــن ذلـــك ســيــهــدف الـــى تعطيل المجتمعات باستخدام 

االس�حة االلك�رونية عــن بعد او االرهابيين االنتحاريين من 

الــداخــل، وســـوف تــؤكــد الــصــراعــات المستقبلية على النحو 

ــ�ـــ�ايـــد عـــلـــى تــعــطــل الـــبـــ�ـــ� الــتــحــتــيــة الـــحـــيـــويـــة والـــتـــمـــاســـك  ــمـ الـ

ــيـــة ألجــــل تــأمــيــن  االجـــتـــمـــا�ـــي، والـــوظـــائـــف الــحــكــومــيــة االســـاسـ

 مــــن هـــزيـــمـــة قــــــوات الــــعــــدو فــي 
ً
الـــمـــزايـــة والــ�ــيــوســيــاســيــة بــــــدال

ســاحــة الــمــعــركــة مـــن خــــالل الـــوســـائـــل الــعــســكــريــة الــتــقــلــيــديــة 

 الثارة 
ً
وسيتم اس�هداف الغير مقاتلين على نحو م��ايد واحيانا

ال�ماعات العرقية والدينية والسياسية ضد بعضها البعض 

لعرقلة التعاون المجتم�ي والتعار�ش داخل المجتمع وأكدو 

ان الس�راتيجيات تتجھ نحو الصراعات مكلفة بشكل م��ايد 
ً
ولكن اقل حسما

- منطلقات السياسة الخارجية العراقية بعد عام ٢٠٠٣

تــنــطــلــق الــســيــاســة الـــخـــارجـــيـــة الـــعـــراقـــيـــة مـــن عــــدة مــنــطــلــقــات 

ابرزها

تعزيز وتطوير العالقات العراق مع الدول الغر�ية وادول . 1

الــمــجــاورة ودول الــعــالــم عــلــى اســــاس االحـــ�ـــرام الــمــتــبــادل 

وعدم تدخل في الشؤون الداخلية.

تنشيط دور الــعــراق فــي المنظمات والمؤتمرات الدولية . ٢

بما يخدم مص�حة العراق و�عزز السلم واالمن الدوليين.

تــعــزيــز الــتــعــاون االقـــتـــصـــادي والـــتـــجـــاري والــفــ�ــي والــعــمــلــي . ٣

وتـــ�ـــ�ـــيـــع االســـتـــثـــمـــار مــــع الــــــــدول والـــمـــنـــظـــمـــات الـــدولـــيـــة 

المتخصصة.

الدفاع عن سياسة جمهورية العراق في مجاالت متنوعة.. ٤

عــــدم الـــتـــدخـــل فـــي الــــشــــؤون الــداخــلــيــة واعـــتـــمـــاد الـــحـــوار . ٥

والتفاوض لحل القضايا العالقة.

 ان سياسة حسن ال�وار في الدستور . ٦
ً
وهكذا يبدو وا�حا

العرا�ي لعام ٢٠٠٥تــعــ�ــي العمل مــن اجــل انــمــاء التعاون 

وتــحــقــيــق االمــــن والـــســـالم بــيــن الــــدول الــمــجــاورة لبعضها 

، عن طريق ال��ام هذه الــدول بسياسة 
ً
البعض جغرافيا

ــ�ـــرام الــســيــاســة واعــتــمــاد الــتــعــاون مع  عـــدم الــتــدخــل واحـ

دول الــ�ــوار بما يحقق المصال� المش�ركة بين الــعــراق 

ودول ال�وار.

مبادئ نجاح السياسة الخارجية العراقية إقليميا

الشــــك ان ســيــاســة االنـــفـــتـــاح وحـــســـن الــــ�ــــوار الـــ�ـــي اعــتــمــدت 

 اك�ر فــي رســم واداء 
ً
بعد عــام ٢٠٠٣ قــد منحت الــعــراق فــرصــا

دور اقليمي فــعــال وتــســاعــده فــي تحقيق االســتــقــرار واالزدهــــار 

االقتصادي اذ ا�ها بديل عن سياسة الحروب والن�اعات الن 
الــ�ــغــرافــيــا والــمــصــالــ� الــمــشــ�ــركــة �ــي الــ�ــي تــحــكــم بــيــن الـــدول 
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ومـــن اجـــل تــعــزيــز عــالقــات الــعــراق مــع الــــدول الــمــجــاورة و�ــنــاء 

س�راتيجية لــدور اقليمي عــرا�ــي يجب االســ�ــهــداء بثالث مبادء 

اسياسية �ي:

أوال: وحدة قرار الموقف السيا�سي الخار�ي للعراق

 الشـــك ان الــتــحــدي االكــ�ــر الـــذي اعـــاق بــنــاء الــدولــة العراقية 

ال�ديدة تتمثل بالتحدي الخار�ي المتمثل بالدول االقليمية 

الــمــجــاورة لــلــعــراق الــ�ــي اختلفتفيتعاملها مــع الــشــان الــعــرا�ــي 

وتدخال�ها الــذي اعــاق بناء الــدولــة العراقية ال�ديدة تتمثل 

بالتحدي الخار�ي المتمثل بالدول االقليمية المجاورة للعراق 

الــ�ــي اخــتــلــفــت فــي تــعــامــلــهــا مــع الــشــان الــعــرا�ــي وتــدخــال�ــهــا فيھ 

بين السلبية وااليجابية مع اجمالها بــضــرورة اجــراء تغييرات 

فــي المنظومة السيا��ي العراقية وكــل حسب مصالحها عن 

طريق التدل� بدعم قوى سياسية تتناغم وتتقارب من حيث 

الرؤى االقليمية المش�ركة على حساب وحدة وتكامل عوامل 

قـــوة الــســيــاســة الــخــارجــيــة الــعــراقــيــة االمـــر الـــذي �شكل صــراع 

مــحــاور اقليمية كــل منها دعــم جانب او كتلة سياسية معينة 

االمـــر الـــذي افـــرز واقــعــا سياسيا جــديــدا تــرك اثـــاره المباشرة 

على وحدة القرار السيا��ي الخار�ي العرا�ي ولذلك على القوة 

السياسية وضــع حــد لهذه التناقضات والتناينفي المواقف 

ــتـــعـــاضـــة عــنــهــا بــــوحــــدة الـــمـــواقـــف واالدراك  الــمــخــتــلــفــة واالسـ

المش�رك للتعبير المصال� العراقية من خــالل وحــدة القرار 

السيا��ي الخار�ي.

ــــي الــــعــــالقــــات الــــخــــارجــــيــــة االقــلــيــمــيــة  ــيــــا: الــــــتــــــوازن فـ ــانــ ثــ
والدولية:

على صــا�ــع الــقــرار السيا��ي الــخــار�ــي اتــبــاع سياسة االنفتاح 

والــتــحــرك لـــراب الــصــدع فــي عــالقــات الـــعـــراق الــخــارجــيــة، ع�ر 

الــتــاســيــس لــنــوع مـــن الـــتـــوازن مـــع دول الـــ�ـــوار ودول الــعــالــم، 

واالنــفــتــاح اكــ�ــر عــلــى الــــدول الــعــر�ــيــة، والســيــمــا الــرئــيــســة منها، 

وتلك ال�ي توصف عــالقــات الــعــراق معها بالتوتر واال�غماس 

اك�ر بالقضايا العر�ية كنوع من تعزيز الثقة مع الدول العر�ية 

واثبات ان الدور العرا�ي في االقليم العربي دور ريادي و�ناء مع 

عــدم اثــارة الهواجس للدول االخــرى باحتمالية تغيير سياسة 

ــعــــراق الـــخـــارجـــيـــة اتـــجـــاهـــهـــم، وهــــو االمـــــر الـــــذي يــضــفــي على  الــ

سياسة العراق الخارجية نوعا من التوازن واالستقرار ويمنح 

صــا�ــع الــقــرار السيا��ي الــخــار�ــي مــرونــة وســعــة للتحرك، مما 
يزيد من فرصة نجاحة مثال اال تكون عالقات العراق مع ايارن 

وتركيا بديال عــن عالق�ها مــع الـــدول الــ�ــوار العربي بــل مكمال 

لها.

ثالثا: سياسة الحياد عن المحاور االقليمية والدولية:

ان ســيــاســة االنــفــتــاح االقــلــيــمــي والـــدولـــي لــ�ــحــكــومــة الــعــراقــيــة 

برئاسة الدكتور حيدر العبادي، اعطاها المزيد من االستقالل 
في القرار، و�التالي منحها ركائز في بناء عالقة جديدة مع القوى 

االقليمية والدولية على اساس المصال� المش�ركة الحقيقية 

قائمة على اساس التاثير المتبادل والمصال� المتبادلة بعيد 

عن االصطفافات االقليمية والدولية قدر المستطاع.

الفرص المتاحة لتقوية عالقات العراق مع دول الجوار

الشك ان هناك فرص متاحة للعراق بعدتحقيق النصر على 

داعش لتقوية عالقا�همع دول ال�وار ومنها:

هناك استقرار �س�ي قد تحقق في العراق بعد االنتصارات . 1

عــلــى داعــــش وتـــراجـــع الــعــنــفــفــي الـــداخـــل بــشــكــل كــبــيــر مما 
يخلق ذلــك بيئة محلية مؤاتية لتطبيع العالقاتمع دول 

ال�وار.

توافر بيئة اقليمية مؤاتية بعدم التوافق ال�ركي – االيرا�ي . ٢

فضالعن تفهم كبير من قبل دول عر�ية فاعلة لمخاطر 

العنف والتطرف والتوافق على مواجهة مع العراق مثل 

مصر واالردن والكويت وغيرهم.

تغيير موازين القوى في البلد لصال� الدولة ومؤسسا�ها . ٣

الــمــخــتــلــفــة وفــــي مــحــيــطــھ االقــلــيــمــي والــــدولــــي. بــمــا يــخــدك 

الخطاب الرسمي العرا�ي.

االنفتاح الكبير في السياسة الخارجية العراقية في عهد . ٤

حكومة العبادي على الــدول والمحاور المعارضة بشكل 

�س�ي مثل تركيا والسعودية والصديقة مثل ايران وسوريا 

ومصر، بما يخدم من�� الوسطية واالعتدال في السلوك 

السيا��ي الخار�ي العرا�ي، مما�سهم بشكل مباشر على 

تقليص مستوى التحشيد الطائفي فــي المنطقة بشكل 

عام وضد العراث بشكل خاص و�التالي يؤدي الى سرعة 

عودة العالقات مع دول ال�وار.

اســتــثــمــار االســـنـــاد والـــدعـــم الـــدولـــي لــلــعــراق عــلــى مختلف . ٥

الـــصـــعـــيـــد الـــســـيـــاســـيـــة واالقــــتــــصــــاديــــة والـــعـــســـكـــريـــة مــن 

الــواليــات المتحدة االمريكية وروســيــا وفر�سا و�ريطانيا 

ــــم الــمــتــحــدة  واالتــــحــــاد االوربــــــي والـــصـــيـــن, فــضــال عـــن االمـ

ومؤسسا�ها المختلفة.
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ما بعد داعش

مقدمة

حتى قبل تسونامي داعش الذي هدد التنوع في مناطق االقليات كان وضع 

االقليات في العراق في خطر، وما يزال وضع االقليات في مناطق العراق 

المختلفة غير مستقر ومهدد بشكل اسا�سي، واالنتهاكات لحقوق االقليات 

وتهميشهم مستمر في النواحي االقتصادية واالجتماعية والسياسية، وقد 

اضافت جرائم تنظيم داعش تعقيدا على وضع معقد باالصل. 

ان التفكير في مرحلة ما بعد داعش، يستدعي اعادة بناء للثقة على مستوى 

)اجتماعي /افقي( بين الجماعات االثنية المختلفة، وعلى مستوى )سيا�سي/

عمودي( بين االفراد والنظام السيا�سي، وال يمكن تصور وضع خطة اعادة 

بناء الثقة دون وضع حد إلنتهاكات حقوق االقليات وتوفير خطة إلنهاء 

السياق السيا�سي واالجتماعي والثقافي الذي يسمح/أو يشجع على التمييز 

ضد االقليات.

تحديات األقليات للمشاركة في بناء األمة
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ويتطلب إعـــادة بــنــاء دولـــة الــمــؤســســات والــتــأكــيــد على مبدأ 

سيادة القانون من اجل تعزيز المواطنة على صعيد االفراد 

وتعزيز التنوع على صعيد المجتمع :

-التأكيد على مبدأ )حيادية الدولة(
-تصميم )ســيــاســات إلدارة الــتــنــوع( تــقــوم عــلــى قـــوة وجـــذور 

تاريخ التنوع في العراق

-اســــتــــعــــداد الـــنـــخـــب الــســيــاســيــة لــتــقــبــل اصــــالحــــات جـــذريـــة 

ومن��ية لمقاومة التميي� وحماية حقوق االقليات. 

ــــالل مـــجـــمـــوعـــة مــن  ــ ــــذه الــــــورقــــــة مـــــن خـ ــ ــ�ـــرحـــھ هـ ــقـ ــــو مـــــا تـ ــ وهـ

التوصيات قد ترسم خريطة طريق لهذا االصالح المنشود. 

لذا تعد الدراسة  خطوة ممهدة لوضع سياسات عاجلة من 

اجل وضع حد لكارثة زوال التنوع في البالد، وال�ي �هدد هوية 

المجتمع والــدولــة، ومــن دون ذلــك ال يمكن ان ���ع على 

«إستعادة االمل« ونوفر «بيئة م��عة« على عودة النازحين 

الـــى الــمــنــاطــق الــ�ــي نــزحــوا مــنــهــا، وعــلــى عـــودة الــمــهــاجــريــن من  

خـــــارج الــــبــــالد، وهــــو هــــدف نــتــطــلــع الـــيـــھ لـــوضـــع حـــد لــمــأســاة 

االقــلــيــات الــ�ــي ســتــ�ــرك أثــارهــا بــعــيــدة الــمــدى عــلــى المجتمع 

والدولة في العراق في العقود المقبلة.

ويمثل الغموض الــذي يكتنف ف�رة مــا بعد داعــش ومصير 

مناطق االقليات ال�ي �ي في االصل مناطق متنازع عليها بين 

الحكومة المركزية وحكومة االقليم تحديا واجھ البحث.أما 

غياب الرؤية واالفتقار الى خطة وا�حة على مستوى وط�ي 

او دولــــي لـــعـــودة الــنــازحــيــن مـــن االقــلــيــات الـــى تــلــك الــمــنــاطــق، 

ــيـــة من  وعـــــدم تـــوفـــر ضـــمـــانـــات مـــن ايــــة جــهــة داخـــلـــيـــة او دولـ

الممكن ان تسهم فــي اعـــاة بــنــاء ثقة الــنــازحــيــن، فقد ��ل 

تحديا لبناء رؤية تستند الى معطيات واقعية.

من جهة ثانية ترك االفتقار الى احصائيات او االعتماد على 

احصائيات غير دقيقة عن اعداد االقليات واعداد من هاجر 

ومــن تــبــقــى،تــرك أثـــره فــي نــطــاق الــبــحــث. فــالــصــورة غير ثابتة 

عن الــوزن الديموغرافي لإلقليات الذي تعرض وجودها الى 

ضــر�ــة قــاصــمــة، ويجعل ذلــك الــتــقــديــرات التخمينية قابلة 

للتغيير والــتــبــدل خــالل عــام بــل خــالل اشــهــر قليلة فــي ضوء 

ال��رة المتواصلة وخيار البحث عن بديل بالنسبة لمئات 

االالف من افراد االقليات.

مدخل عن األقليات العراقية
اوال : مجتمع الدراسة

يتنوع سكانالعراق دينيا وعرقيا ولغويا، ومــع ذلــك يتعرض 

هـــذا الــتــنــوع الــغــ�ــي الـــى مــخــاطــر االضــمــحــالل بــســ�ــب الــ�ــ�ــرة 

ــــى مـــخـــاطـــر يـــومـــيـــة مــن  ــيـــات الـ الـــمـــتـــواصـــلـــة اذ تـــتـــعـــرض االقـــلـ

ان�هاكات حــقــوق اال�ــســان بالرغم مــن االعــ�ــراف الرسمي في 

الــدســتــور بحقوق االقــلــيــات وتمثيلها على مستوى الحومة 

االتحادية وال�رلمان االتحادي. 

قـــســـم عـــلـــم االجـــتـــمـــاع-كـــلـــيـــة اآلداب-

جامعة بغداد

 كــلــيــة الـــعـــلـــوم الــســيــاســيــة -الــ�ــامــعــة 

المستنصرية

سعد سلومد. علي طاهر الحمود
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و�ــالــرغــم مــن عـــدم وجــــود احــصــائــيــات رســمــيــة بــعــدد سكان 

العراق حسب التصنيف االث�ي، وهو ما خضع لتالعب كبير 

خــــالل فــ�ــرة حــكــم الــبــعــث، ويـــواجـــھ تــحــديــات راهـــنـــة بس�ب 

معدالت العنف العالية وال��رة الى الخارج والن�وح الداخلي 

وعدم قدرة الحكومة على اجراء تعداد سكا�ي يحسم االمر،  

فــضــال عـــن اســـتـــمـــرار ســـيـــاســـات الـــتـــالعـــب بــالــهــويــة مـــن قبل 

ال�ماعات االك�ر وعدها بعض االقليات داخلة في اطار هوية 

ك�رى عر�ية مسلمة )سنية/شيعية( او كردية.  فعلي س�يل 

الــمــثــال تــتــداخــل الــمــحــددات االثنية/الدينية/الطائفية في 

هوية االقليات، الكرد الفيليون هم اكراد وشيعة في الوقت 

عينھ، ال�ركمان ينقسمون الى شيعة وسنة، وكذلك الشبك، 

وفي حين �عد الخطاب الرسمي الكردي  الشبك والكاكائيين 

وااليزيديين كــردا، يميل ممثلون عن هذه االقليات بالنظر 

الــى االقــلــيــة بوصفها تمثل هــويــة مستقلة. ومــع ذلــك يمكن 

تحديد جماعات االقليات في العراق في الخريطة التالية ال�ي 

ترسم تنوعا غنيا دينيا وقوميا ولغويا1 :

اليهود    

كان العراق يضم اك�ر ال�اليات اليهودية في الشرق االوسط 

امــــا الـــيـــوم فــيــعــيــش قــلــة قــلــيــلــة مـــن الــيــهــود فـــي بـــغـــداد بشكل 

خــاص، ال يتجاوزون ستة ا�خاص على حد آخــر تقديرات 

مــؤســســة مــــســــارات،  فــضــال عـــن بــعــض االفــــــراد فـــي الــبــصــرة 

ال يــمــكــن بــســهــولــة تــقــديــر عــددهــم او الـــوصـــول الــيــهــم بس�ب 

اخفاء الهوية. وهوالء يمثلون آخر دليل على تال��ي الوجود 

اليهودي الذي استمر أك�ر من ٢٥٠٠ عام في العراق. 

وبـــعـــد تــأســيــس الــــدولــــة الـــعـــراقـــيـــة أقــــامــــوا حـــيـــاة اجــتــمــاعــيــة 

مستقلة بــرئــاســة الــحــاخــام األكـــ�ـــر، الــــذي ـكــان �ــشــرف على 

النظام التعليمي للمجتمع والمحكمة الدينية، والضريبة 

المفروضة على لحم الكاشير )ال�حم الحالل(. وقد اندمجوا 

ــــع األوضـــــــــــاع الـــســـيـــاســـيـــة، واالجـــتـــمـــاعـــيـــة،  ــامــــة مـ ــــورة تــ ــــصـ بـ

واالقتصادية، واستعر�وا بصورة كاملة، ح�� أن تقاليدهم 

االجــتــمــاعــيــة، وطــرائــق معيش�هم ـكــان ال يمكن تميي�ها عن 

أقرا�هم العرب.  

وهـــنـــاك كــثــيــر مـــن األســـاطـــيـــر الـــ�ـــي �ــ�ــ�ــت حــــول تــ�ــ�ــيــر �ــهــود 

الــــعــــراق 1٩٥٠-1٩٥1 والـــفـــرهـــود )االعـــــتـــــداءات عــلــى �ــهــود 
بــغــداد( الـــذي حــصــل لــهــم فــي بــغــداد 1٩٤1، فــفــي حــيــن يــرى 

المؤيدون ل�حركة الصهيونية أن خــروج اليهود من العراق 

كــان حتميا بس�ب االضــطــهــاد يــرى اخـــرون ان �ــهــود الــعــراق 

ــيـــات الـــيـــهـــوديـــة الــعــر�ــيــة انـــدمـــاجـــا وان  ــلـ ـكــانـــوا مـــن اكـــ�ـــر االقـ

ت��يرهم تــم بــمــؤامــرة شملت الــقــوى االســتــعــمــاريــة والــنــازيــة 

والـــقـــومـــيـــة الــعــر�ــيــة والــصــهــيــونــيــة، مـــع تـــواطـــؤ مـــن قـــيـــادات 

سياسية عراقية أدت الى خسارة احد اهم مكونات الطبقة 

الوسطى في العراق ديناميكية وحيوية. 

ــتــــعــــادة  ــيــــا حـــــــول اســ ــالــ ــــود الــــــعــــــراق حــ ــهـ ــ ــالــــب �ـ تـــتـــمـــحـــور مــــطــ

الــمــمــتــلــكــات الــ�ــي صـــــوردت بــالــقــوة او بــيــعــت بــأثــمــان بخسة 

لـــــدى تــ�ــ�ــيــرهــم مــــن بــــغــــداد 1٩٥٠-1٩٥1، فــــي حـــيـــن يــحــلــم 

ابناء ال�يل الثالث من �هود العراق بالتواصل مع ذاكر�هم 

الــعــراقــيــة، فــي ســيــاق �ــحــوة هــويــة عر�ية لليهود الشرقيين 

)المزراحيم( في اسرائيل وبعض بلدان الغرب. 

المسيحيون )الكلدو أشوريين السريان(

  ينقسم المسيحيون على اساس إث�ي وطائفي/كن��ي، فهم 

متنوعون اثنيا ما بين  أرمن، وكلدان، وسريان، وآشوريين، 

ويــنــقــســمــون كــنــســيــا الــــى مــســيــحــيــيــن أرثــــذوكــــس، وكــاثــولــيــك، 
و�روتستانت، وانجيليين،  الــ� . ومــع ذلــك يميل الممثلون 

الــســيــاســيــون لــلــطــوائــف المسيحية المختلفة عــلــى تقديم 

المسيحيين بوصفهم شعبا كلدو اشوريا سريانيا.  

�ع�رف القانون العرا�ي بإربع عشر طائفة مسيحية رسميا، 

وللمسيحيين تمثيل في ديوان اوقاف المسيحيين وااليزيديين 

والصابئة المندائيين، كما ان مشارك�هم السياسية تصل 

الــــى مــســتــوى وزاري، والــمــســيــحــيــون يــدخــلــون ضــمــن نــظــام 

الكوتا الذي منحهم مقاعد ضمن ال�رلمان االتحادي. ينتشر 

المسيحيون في مناطق مختلفة من العراق، لكن تمركزهم 

األســا��ــي فــي بــغــداد، وأر�ــيــل )منطقة عينكاوة(، و محافظة 

نينوى )سهل نينوى(. 

تشير تقديرات المنظمات المسيحية الى ان عدد المسيحين 

كان يقرب من مليون و٤٠٠ الف مسي�ي، اال ان هذا العدد 

تــضــاءل فــي الــســنــوات الــمــاضــيــة بس�ب الــ�ــ�ــرة المتواصلة 

لــيــصــل الــــى أقــــل مـــن نــصــف الـــعـــدد الـــســـابـــق، وبــعــد اجــتــيــاح 

داعــــش لــمــحــافــظــة نــيــنــوى ونـــــزوح ســكــا�ــهــا مـــن المسيحيين 

تضاءل العدد الى مستويات قياسية، حيث تقدر منظمات 

مسيحية ما تبقى من مسيح�ي العراق بين ٢٥٠-٣٠٠ الف 

مسي�ي.

االيزيديون  

يــتــمــركــزون  فــي جــبــل ســنــجــار 11٥ كــم غـــرب الــمــوصــل، وفــي  

منطقة الشيخان شرق الموصل. وهم من أقدم ال�ماعات 
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العرقية والدينية فــي الــعــراق، و جـــذور ديان�هم  التوحيدية 

تعود  الى  آالف السنوات في بالد ما بين النهرين )مي�و�وتاميا(. 
واجـــھ االيــزيــديــون منجما ال ينضب مــن اال�ــهــامــات والــصــور 

النمطية واالساطير، ومــا تــزال أثــار هــذه اال�هامات مستمرة 

ــــورة الــنــاس  فـــي كــتــابــات الــبــاحــثــيــن الــمــعــاصــريــن، كــمــا فـــي صـ

عــنــهــم، أنـــھ عـــبء ثقيل مــن تـــراث صــورهــم  عــلــى نــحــو �سهل  

اس�هدافهم كاتباع ديانة غير توحيدية او هرطوقية. 

خــــالل حــكــم الــــدولــــة الــعــثــمــانــيــة لـــلـــواليـــات الـــ�ـــي تــشــكــل منها 

العراق في ما بعد، تعرضوا الــى محاوالت «األسلمة بالقوة« 

وصــدرت بحقهم الفتاوى ال�ي تصنفهم كجماعة مهرطقة، 

وعــززت االعتقادات بقوة ال�يوش من خــالل ما يقرب من 

٧٢ حملة إبــادة جماعية، فقد كانوا �عتنقون ديانة قديمة 

في وسط إسالمي خالص. 

يرى االيزيديون وجودهم كأقلية غير مسلمة تاريخا متصال 

من التميي� واالضطهاد ومحاولة تغيير هوي�هم بالقوة دينيا 

أو قوميا )دينيا من خالل أسلم�هم بالقوة خالل ف�رة الحكم 

العثما�ي وقوميا من خالل تعريبهم بالقوة خالل ف�رة الحكم 

الوط�ي( وتعرضوا بعد االحتالل االميركي للعراق الى مخاطر 

االبــــادة عــلــى يــد الــقــوى الــديــنــيــة المتطرفة ووصـــل االمـــر الــى 

ــعــــام ٢٠1٤ حــيــث  مـــســـتـــوى جـــريـــمـــة ا�ـــســـانـــيـــة فــــي صـــيـــف الــ

سقطت مدين�هم سنجار بيد مقاتلي داعش. 

ــا نــــركــــن الـــى  ــنـ ــأنـ ـــــاءات رســــمــــيــــة، فـ ــــصـ نــــظــــرا لــــعــــدم وجـــــــود إحــ
التقديرات الخاصة لعددهم في العراق، ويذهب األيزيديون 

الـــى ان عـــددهـــم فـــي الـــعـــراق يــتــجــاوز خمسمئة وســتــيــن ألــف 

�ــســمــة.  وقــــد تـــضـــاءل الــتــقــديــر االخـــيـــر بــعــد اجــتــيــاح داعـــش 
لمناطقهم وارتكابھ فظائع ضد االيزيديين تصل الى مستوى 

جريمة ابادة.

�شكو االيزيديون من دخول معظم مد�هم ضمن «المناطق 

المتنازع عليها« بين الحكومة المركزية وحكومة كردستان 

: سنجار، وشيخان، وتلكيف، وناحية بعشيقة فــي نينوى. 

ــــھ الـــبـــنـــيـــة الـــطـــبـــقـــيـــة لــ�ــ�ــمــاعــة  ــــواجـ ــــن تــــحــــديــــات تـ فـــضـــال عـ

واال�ــغــالق الثقافي، اذ تعد ال�ماعة مغلقة بشكل مركب، 

فــهــي تــعــتــنــق ديــنــا غــيــر تــ�ــشــري وال تــســمــح بــــالــــزواج الــخــار�ــي 

كــمــا ال تسمح بـــالـــزواج الــداخــلــي بــيــن الــطــبــقــات االجتماعية 

والمراتب الدينية.

�عد األيزيديون ذكر اسم ديان�هم في الدستور المادة )٢-٢( 

اع�رافا رسميا �هم لم يحظوا بھ سابقا، فضال عن تشكيل 

هــيــئــة ألوقــــــاف األيـــزيـــديـــة فـــي بــــغــــداد، ضــمــن ديــــــوان أوقــــاف 

الديانات غير المسلمة، وتمثيل برلما�ي في مجلس النواب. 

الصابئة المندائيون 

�ــعــيــشــون فـــي بـــغـــداد وجـــنـــوب الــــعــــراق  فـــي مــحــافــظــة مــيــســان  

ــ�ــــي تـــعـــد بـــمـــثـــابـــة عـــاصـــمـــة تـــاريـــخـــيـــة لــهــم،  بــشــكــل خـــــاص والــ

و�ــشــكــلــون ثــقــافــة ألــفــيــة عــابــرة لــلــتــحــديــات واالمــ�ــراطــوريــات 

واألديــــان الــ�ــي تــوالــت على أرض بــالد مــا بين الــنــهــريــن، خالل 

أك�ر من عشرين قرنا من الزمن. 

كلمة الصابئة مشتقة من الفعل اآلرامي )صبا(، والذي �ع�ي 

فــي اللغة اآلرامــيــة المندائية اصطبغ أو تــعــمــد، و�ــي شعيرة 

مــهــمــة وأســـاســـيـــة فـــي ديــانــ�ــهــم تــقــوم عــلــى االرتــــمــــاس فـــي الــمــاء 

ال�اري، واالصطباغ اي التعمد فيھ. 

يتكلم المندائيون اللغة المندائية، و�ــي ل��ة من ل��ات 

اللغة اآلرامــيــة الــشــرقــيــة. وتــعــد لغة العراقيين األوائــــل بعد 

اللغة السومرية. وقد أدرجت في العام ٢٠٠٦ ضمن قاموس 

اليو�سكو للغات المعرضة لالنقراض. يرى المندائيون ان 

ثقاف�هم تتعرض لخطر حقيقي ووجودهم مهدد باالنقراض، 

لــــذا تــ�ــركــز احـــــدى الــمــطــالــب الـــ�ـــي تــتــصــدى لـــهـــذا الــخــطــر في 

جمعهم في بلد واحد بدل تشتت�هم في المنافي.

ومــع مخاطر انــقــراض لغ�هم الــ�ــي تعد لغة طقسية يقتصر 
تداولها على رجــال الدين، وعــدد قليل من الباحثين، وكون 

ديان�هم غير ت�شرية وال تسمح بــالــزواج من خــارج الطائفة، 
فأن ذلك يقدم صورة مظلمة عن مستقبلهم في بلد �عدون 

من اقدم سكانھ. لذا تضاءل عدد المندائيين من ٥٠ الف 

مندائي قبل العام ٢٠٠٣ الى ما يقرب من ٥ االف مندائي، 

وفي تقديرات اخرى لمؤسسة مسارات فإن العدد المتبقى 

منهم هو ٣ االف فقط، ومع ال��رة اليومية الفراد الطائفة 

قـــد يــكــون زوالـــهـــا وشــيــكــا مـــن بـــالد اســتــوطــنــت فــيــهــا اكــ�ــر من 

عشرين قرنا. 

الكاكائيون

 من األقليات الدينية ال�ي تنتشر في شمال العراق، يتمركز 

الــكــاكــائــيــون فــي قـــرى جــنــوب شـــرق كـــركـــوك، اذ تــعــد كــركــوك 

موطنهم الرئيس، وعلى ضفاف �هر الـــزاب الكبير فــي مناطق 

الحدود العراقية اإليرانية. 

كما ينتشرون في خانقين ومندلي وجلوالء وأر�يل والسليمانية 

ــا الــســاكــنــون مــنــهــم فـــي قــصــر شــيــريــن و�حنة  وهــــورامــــان، أمـ

وكــرمــاشــان وســر�ــيــل زهـــاب )فـــي إيــــران( فيطلق عليهم «أهــل 

الحق« ولهم وجــوٌد م�حوظ في منطقة سهل نينوى )قضاء 

الحمدانية التابع لمحافظة نينوى(.
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 دقــيــقــة تـــؤكـــد اعــــدادهــــم، اال ان 
ٌ
ال تـــتـــوافـــر بـــيـــانـــات رســـمـــيـــة

هناك بعض المصادر الدولية ال�ي تذكر ارقاما تعتمد على 
تــخــمــيــنــات خــاصــة مــثــل تــقــريــر الــمــجــمــوعــة الــدولــيــة لحقوق 

األقليات الصادر العام ٢٠11 الــذي يذهب الــى أن عددهم 

يقدر بنحو )٢٠٠,٠٠٠(. 

ليس للكاكائيين تمثيل سيا��ي على نحو مستقل، اذ أ�هم 

ــنـــضـــووا تـــحـــت قـــائـــمـــة انـــتـــخـــابـــيـــة مــــوحــــدة لـــلـــدخـــول فــي  لــــم يـ

ــابـــات، وال وجـــــود لــتــمــثــيــل لــهــم خـــــارج اطـــــار االحـــــزاب  ــتـــخـ االنـ

ــــرة مـــطـــالـــب لـــذكـــرهـــم فــي  ــيـ ــ ــهــــرت فــــي االنــــــة االخـ ــكــــرديــــة، وظــ الــ

ــتـــــان أســــــــوة بــبــقــيــة  ــ ــــور كـــــردسـ ــتــ ــ ــــادي ودســ ــ ــــحـ ــ ــتـــــور االتـ ــ الـــــدسـ

األقليات، فضال عن المطالبة بضمهم إلى كوتا األقليات.  

الزرادشتيون  

توجد االقلية الدينية ال�ي تعتنق الزرداشتية اليوم بشكل 

خاص في اقليم كردستان العراق، وتعتنق دينا قديما كان 

ســائــدا الــيــهــوديــة، المسيحية، االســــالم، وهـــذه الــديــانــة ال�ي 

يبلغ عــمــرهــا  اكــ�ــر مــن ٣٥٠٠ عــامــا تــعــود للظهور مــن جديد 
في شــرق قلق، ففي الوقت الــذي تواجھ فيھ  بلدان الشرق 

االوســـــط مــخــاطــر زوال تــنــوعــهــا الــديــ�ــي، ال ســيــمــا فـــي ســوريــا 

ــــراق، فـــــإن الـــــظـــــروف الـــ�ـــي نــجــمــت عــــن ظـــهـــور داعــــش  ــعــ ــ والــ

و�ــهــديــده الــتــنــوع الــديــ�ــي، قـــد ســهــلــت مـــن جــانــب أخـــر عـــودة 

ديانة كانت قد اختفت عن الوجود مدة خمسة عشر قرنا 

منذ دخول االسالم الى العراق . 

يــنــتــشــر الـــزرادشـــتـــيـــون الـــيـــوم عــلــى خــريــطــة تــمــتــد عــلــى بــقــاع 

ــــاك  الـــعـــديـــد مــــن الـــمـــنـــاطـــق الــ�ــي   ــنـ ــ كــــردســــتــــان الـــــعـــــراق، وهـ

تكتشف فيها يوميا قصصا جديدة عن اعتناق الزرادشتية، 

في مناطق عديدة من اقليم كردستان، ومناطق اخرى تابعة 

اداريا ل�حكومة االتحادية، و يتحدث المرشد الرو�ي للديانة 

الزرداشتية «لقمان حا�ي« عن خريطة من االنتشار تشمل  

مناطق في اق��� الشمال، في محافظة دهوك، ومدينة زاخو 

) قرب الحدود الشمالية مع تركيا(، ومحافظة السليمانية، 

ال سيما مدينة در�ندخان، قضاء رانيا، ومدينة قلعة دزة، 

وجـــمـــجـــمـــال، وفـــــي مــحــافــظــة حــلــبــجــة، وفـــــي عـــاصـــمـــة اقــلــيــم 

كــردســتــان فــي محافظة ار�ــيــل، ال سيما قــضــاء كو�سنجق، 

وكــويــا قـــرب كــو�ــســنــجــق، وفـــي مــحــافــظــة كــركــوك فــي داقــــوق، 

والــتــون كــو�ــري )إلـــى الــشــمــال الــغــربــي مــن محافظة كــركــوك( 

ــالـــى، وفــي  وفـــي مــديــنــة خــانــقــيــن و�ـــلـــدة كـــفـــري  فـــي مــحــافــظــة ديـ

طوزخورماتو )تابعة اداريا لمحافظة صالح الدين(، وقضاء 

كالر الذي �عد حلقة وصل بين السليمانية ومحافظة ديالى 

وكركوك وصالح الدين وبغداد إذ يحده من الشمال قضاء 

در�نديخان-السليمانية ومــن الــشــرق قــضــاء خانقين-ديالى 

ومن ال�نوب ناحية جلوالء-ديالى ومن الغرب قضاء كفرى- 

صالح الدين.

ــــاد الــــزرداشــــتــــيــــون لـــلـــظـــهـــور بـــشـــكـــل عـــلـــ�ـــي فــــي اقــلــيــم  ــــد عــ وقــ

كــردســتــان فــي عـــام ٢٠1٥  مــع احــيــاء اعــيــادهــم، والمطالبة 

ب�ناء معابد لهم الداء الــطــقــوس الــديــنــيــة، مــع س�ي إلحياء 

عــدد مــن المعابد المندثرة وإعــاد�ــهــا إلــى الحياة والمطالبة 

باالع�راف �هم رسمي، ال سيما بعد ان اصبح لها ممثل رسمي 

في وزارة االوقاف في االقليم. واالع�راف �هم ضمن المكونات 

ــانـــون حــمــايــة الــمــكــونــات فـــي اقــلــيــم كــردســتــان  الــديــنــيــة فـــي قـ

العراق ٢٠1٥  .

وـكــان االعــ�ــراف بــالــديــانــة الــزرداشــتــيــة كــأحــدى المعتقدات 

الدينية فــي اقليم كــردســتــان فــي قــانــون حماية الــمــكــونــات في 

اقليم كردستان، هو ما ��ع الزرادشتيين على ان يبدأوا 

بــشــكــل رســمــي و�ـــعـــودوا الـــى الــســلــيــمــانــيــة إلفــتــتــاح مــقــر يمثل 

الزرادشتيين بعد غياب طــوال الــقــرون الماضية،  واصبح 
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لــلــزرداشــتــيــيــن  ممثل رســمــي لــلــزرداشــتــيــة فــي وزارة االوقـــاف 

والشؤون الدينية.

البهائيون

البهائيون مــن األقــلــيــات الدينية الــصــغــرى فــي الــعــراق، وهم 

�ــعــتــنــقــون إحــــدى الـــديـــانـــات الــحــديــثــة فـــي الــعــالــم الــمــعــاصــر. 

يـــتـــوزعـــون عــلــى مــنــاطــق مــتــفــرقــة مـــن الــــعــــراق، ولـــيـــس لــديــنــا 

تــصــور عــن أعــدادهــم بشكل دقــيــق؛ بس�ب اإلخــفــاء الــذاتــي 

للهوية ومخافة اشهارها.  

ــهـــم  ــهــــم و�ـــمـــؤســـســـا�ـ ــــاب االعـــــــ�ـــــــراف الــــرســــمــــي �ــ ــيـ ــ ــ�ــــب غـ وبــــســ

والصعو�ات المق�رنة بإحصاء أعــدادهــم ال يوجد إحصاء 

دقيق لعدد البهائيين في العراق بحسب مناطق انتشارهم، 

إال أن مؤسسة مسارت تقدر العدد بما يقرب من الف �هائي 

ينتشرون في المناطق المختلفة للبالد.

لــكــن  الـــعـــدد االكـــ�ـــر مــنــهــم  �ــســتــقــر حــالــيــا فـــي  الــســلــيــمــانــيــة في 

اقليم كردستان بس�ب االستقرار االم�ي واالجتما�ي هناك.  

و�ــالــرغــم مــن عـــدم وجـــود تمثيل ســيــا��ــي للبهائيين )بس�ب 

تحريم معتقدا�هم الدينية العمل السيا��ي( اال أن مطالبهم 

وا�حة في إلغاء القوانين ال�ي تحرم البهائية ومنحهم حرية 

الدين والمعتقد المكفولة دستوريا. 

فـــفـــي الــــعــــام 1٩٧٠ صـــــدر الـــقـــانـــون رقـــــم 1٠٥ والـــمـــعـــروف 

بــقــانــون تحريم الــنــشــاط البهائي والـــذي حكم بال��ن على 

من يروج للبهائية، أو االنتساب ألي محفل أو جهة تعمل على 

�شر البهائية أو الدعوة إليها بأي شكل من األشكال، وإغالق 

جميع المحافل البهائية، وإيقاف �شاطها، وتصفية أموالها 

ومــوجــودا�ــهــا، وهــكــذا أســـدل الــســتــار بشكل قــانــو�ــي على أي 

�شاط �هائي في العراق، وما يزال القانون المذكور نافذا ولم 

يتم الغاءه بالرغم من مخالفتھ للدستور. 

مـــن أهــــم الـــمـــراكـــز الــمــقــدســة لــلــبــهــائــيــيــن فـــي الــــعــــراق؛ الــبــيــت 

الــذي سكنھ البهاء فــي بــغــداد فــي جانب الــكــرخ بعد نفيھ من 

إيران، والذي تم تدميره  في صيف العام ٢٠1٣ بما يخالف 

الــقــانــون على الــرغــم مــن انــھ احــد المعالم ال�راثية لبغداد. 

ومن اماكنهم المقدسة االخــرى  حديقة الرضوان ال�ي قام  

�هاء اللھ  بإعالن الدعوة فيها. )يقال إن حديقة الرضوان في 

موقع مدينة الطب حاليا في بغداد على ضفاف �هر دجلة(. 

ويحتفل البهائيون بعيد الرضوان تمجيًدا لذكرى إعالن �هاء 
اللھ دعوتھ في هــذه الحديقة على مــدى 1٢ يوما من شهري 

نيسان/أبريل، وأيار/مايو. 

التركمان

غــالــبــيــ�ــهــم الــعــظــمــ� مـــن الــمــســلــمــيــن الــســنــة والــشــيــعــة، فيما 

يدين قسم آخر منهم بالديانة المسيحية )الكاثوليك(، ولهم 

لغ�هم الخاصة )ال�ركمانية(؛ و�ــي إحــدى الل��ات ال�ركية 

القريبة من )األذر�يجانية(. �عيش ال�ركمان بشكل رئيس في 

شمال العراق في قوس يمتد من تلعفر غرب الموصل، وع�ر 

الموصل، وأر�يل، والتون كو�ري، وكركوك، وتوز خورماتو، 

وكفري، وخانقين. 

ال تـــتـــوفـــر إحـــصـــائـــيـــة دقـــيـــقـــة أو رســـمـــيـــة لـــعـــدد الـــ�ـــركـــمـــان فــي 

ــقــــديــــرات الـــحـــالـــيـــة مــجــرد  ــتــ ــــراق، ألســــبــــاب مـــتـــعـــددة والــ ــعــ ــ الــ

ــــم يـــقـــدرون  تـــقـــديـــرات تــخــمــيــنــيــة مــــن جـــهـــات تـــركـــمـــانـــيـــة، وهـ

عددهم بنحو ٧٪ إلى 1٠٪ من سكان البالد، و�شكل الشيعة 

�سبة ٥٠٪ تقريبا منهم. 

ــتـــشـــر�ـــع قـــــانـــــون «حـــــقـــــوق الــــ�ــــركــــمــــان«  ــ�ــــركــــمــــان بـ يــــطــــالــــب الــ

واســتــحــداث محافظات تلعفر وطــوزخــورمــاتــو الــ�ــي تسكنها 

غـــالـــبـــيـــة تـــركـــمـــانـــيـــة، فـــضـــال عــــن مـــنـــح مـــحـــافـــظـــة «كــــركــــوك« 

 لضمان الحفاظ على تعددية المدينة ووضع 
ً
 خاصا

ً
وضعا

ال�ركمان فيها، او من خالل تحويلها الى اقليم.  
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الكرد الفيليون

ــــحـــــدود مــــع إيــــــــران فــــي جــبــال    يـــنـــتـــشـــرون عـــلـــى طـــــول خــــط الـ
زاكروس وفي مناطق من بغداد. وهم أقلية �هوية مركبة من 

عناصر مــتــعــددة إذ على الــرغــم مــن الــمــقــومــات االثــنــيــة ال�ي 

تجمعهم باالكراد ، إال أ�هم يتمي�ون عنهم باالنتماء للمذهب 

الــشــيــ�ــي )مــعــظــم االكــــــراد ســنــة عــلــى الــمــذهــب الــشــافــ�ــي(، 

فضال عــن تمي� ل���هم )الــلــوريــة الفيلية والبختيارية( عن 

بقية الل��ات الكردية )السورانية والبهديانية والزازاكية(.

ــــالل نــصــف قــــرن يــمــتــد بــيــن األعـــــــوام )1٩٤٠–1٩٩1(،  وخـ

تعرض الفيليون إلى سلسلة من عمليات الت��ير، وأسقطت 

عنهم ال�نسية العراقية ألسباب سياسية وعرقية وطائفية 

من الحكومات الُمتعاقبة على السلطة فضال عن االعتقال 

والتعذيب وعمليات االعــدام والتغييب على خلفية الحرب 

العراقية االيرانية 1٩٨٠-1٩٨٨. 

مــا يـــزال الفيليون الـــى حــد الــيــوم ولـــدى عــود�ــهــم إلـــى الــوطــن 

يواجهون مشاكل إدارية معقدة في استعادة جنسي�هم، لذا 

تتمحور احـــدى مطالبهم فــي ا�ــهــاء هــذه االجــــراءات المعقدة 

الســتــعــادة جنسي�هم وامــالكــهــم، فــضــال عــن شمولهم اســوة 

ببقية االقــلــيــات بنظام الــكــوتــا، ال سيما فــي ظــل عــدم وجــود 

جسم سيا��ي موحد يمثلهم.

الشبك 

�عيش  الشبك  في العراق منذ ما يقارب خمسة قرون، وهم 

فــي الــواقــع مسلمون،  على الــرغــم مــن الــصــور النمطية ال�ي 

تــجــعــل مــنــهــم اقــلــيــة غــيــر مــســلــمــة. ويــتــحــدثــون لــغــة تــتــمــيــ� عن 

العر�ية والكردية، وهم �عيشون مع بقية األقليات الدينية 
كالمسيحيين وااليزديين والكاكائيين في منطقة سهل نينوى

كتا�هم الــمــقــدس هــو الـــقـــرآن، غالبي�هم الــيــوم )مـــا يــقــرب الـــ 

٧٠٪( من الشيعة اإلمامية )اإلثــ�ــي عشرية(، والباقون من 
الــســنــة، ولــكــن بــرغــم انقسامهم الــمــذهــ�ــي؛ فا�هم �ش�ركون 

بميراث عقائدي طقو��ي خاص من )العرفان والتصوف(، 

لتأثرهم تاريخيا ببعض الطرائق الصوفية. 

ال تـــوجـــد إحـــصـــائـــيـــة رســـمـــيـــة ألعـــــــداد الـــشـــبـــك، لـــكـــن هــنــاك 

تــقــديــرات تعتمد عــلــى مــصــادر شــبــكــيــة، أو مــجــرد تخمينات 

أصدر�ها منظمات دولية تقدر عددهم بأك�ر من ٢٥٠ ألف 

�سمة.

 
ً
ــعــــام ٢٠٠٣، مـــبـــلـــورا ــي بـــــرز بـــعـــد الــ ــا��ـ ــيـ لــلــشــبــك تــمــثــيــل سـ

أول كيان ممثل لهم فــي ٢٠ ايــار ٢٠٠٣؛ هــو )تجمع الشبك 

الديمقراطي(، ضــم مجموعة مــن المثقفين وال�خصيات 

العشائرية، ونخبة من الشباب أخــذوا على عاتقهم تمثيل 

الشبك وإبراز هوي�هم المستقلة.

يــواجــھ الــشــبــك كــأقــلــيــة صــغــرى تــحــديــات الـــذو�ـــان فــي هوية 

ال�ماعات االكــ�ــر )االكــــراد والــعــرب( يطالب الشبك بــايــراد 

اسمهم ضمن الــمــادة 1٢٥ مــن الــدســتــور الــعــرا�ــي بوصفهم 

أقلية قومية، و�ذكرهم على النحو نفسھ في دستور اقليم 

كردستان.

 وعلى مستوى مماثل فأن الصراع حول مناطقهم بوصفها 

«مـــتـــنـــازعـــا عـــلـــيـــهـــا« يــجــعــلــهــم خـــاضـــعـــيـــن لـــضـــغـــوط الــــصــــراع 

ــعــــرب والــــكــــرد( وفــــي ظـــل غــيــاب  بــيــن الـــ�ـــمـــاعـــات الـــكـــ�ـــرى )الــ

المؤسسات ال�ي �هتم بشؤون ثقاف�هم ولغ�هم والحفاظ على 

ترا�هم وفولكلورهم وضعف مستوى الخدمات في مناطقهم 

يـــواجـــهـــون �ـــ�ـــرة وتــشــتــتــا بــســ�ــب تــــرك افــــــراد هــــذه االقــلــيــة 

مناطقها االصلية ورغب�هم بال��رة.

وبـــعـــد  اجــتــيــاح ســهــل نــيــنــوى تــعــرض الــشــبــك لــخــطــر االبــــادة 

بــوصــفــهــم «رافــــضــــة« وتـــرتـــب عــلــى ذلــــك نــزوحــهــم الــــى وســط 

وجنوب العراق ومناطق اقليم كردستان،  وهو ما يثير قلقهم 
من ذو�ان ثقاف�هم بعد ان فقدوا االرض ال�ي كانوا �عيشون 

عليها لقرون وال�ي ال يتخيلون هوي�هم من دو�ها. 

العراقيون من أصول افريقية 

اقلية عرقية تنحدر من أصــول افريقية متعددة، وقد ج�� 

بأجدادهم ع�ر مراحل التاريخ، واستوطنوا أماكن مختلفة 

فهناك من هو نوبي )من بالد النو�ة(، وزنجباري -�سبة إلى 
زنجبار )جزيرة في البحر العربي مقابل اليمن(- ومنها اشتق 

اسم )زن�ي(، الذي عرف بھ السود خالل ثور�هم المعروفة 

بـــثـــورة الـــزنـــج، وهـــنـــاك مـــن هـــو مـــن غـــانـــا، وبــعــضــهــم مـــن بــالد 

الح�شة )اثيو�يا حاليا( وينتشرون بشكل خاص في جنوب 

العراق ال سيما في البصرة وميسان، كما �عيش قسم منهم 

في بغداد في مدينة الصدر.

يــ�ــركــز مــعــظــم الــعــراقــيــيــن مـــن اصـــــول افــريــقــيــة فـــي مــحــافــظــة 

البصرة اذ تعد الز�ير معقل السود في العراق، ويتجاوز عدد 

الــقــانــطــيــن فــيــهــا مــن الــســود ٢٠٠٠٠٠ �ــســمــة حــســب تقدير 

ناشطين من السود. 

ويتوزع مثل هذا العدد على مناطق أخرى في أبي الخصيب، 

و�ـــي الحسين والــ�ــمــهــوريــة، وفــيــمــا يقطن الــقــســم اآلخـــر في 

محافظة بــغــداد )مدينة الــصــدر(، إذ إن جــل ســكــان بعض 

القطاعات فــي المدينة الــمــذكــورة مــن الــســود، ومحافظات 

ذي قــــار، ومــيــســان والــمــحــافــظــات األخــــــرى، ويــبــلــغ الــتــعــداد 
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التخمي�ي للسود فــي الــعــراق مليو�ي �سمة وهــو تقدير ذكر 

الك�ر من مرة في التقارير الدولية. ونرى في ذلك مبالغة كبيرة، 

في حين تقدر مؤسسة مسارات عدد السود بين ٤٠٠-٥٠٠

الف �سمة. 

شــهــد الـــعـــام ٢٠٠٧ والدة أول حــركــة تــمــثــل الــعــراقــيــيــن من 

اصول افريقية �ي )حركة العراقيين الحرة( بوصفها حركة 

سياسية مع�رة عن تطلعا�هم وتدافع عن قضاياهم، وتس�ى  

إلعادة إحياء هوي�هم. 

تــتــمــحــور مــطــالــبــهــم  حــــول ا�ـــهـــاء الــتــمــيــيــ� االجــتــمــا�ــي ضــدهــم 

وأن يتاح لهم التمثيل ضمن نظام الكوتا أسوة بغيرهم من 

األقليات، سواء على صعيد ال�رلمان الوط�ي أو على صعيد 

الــحــكــومــات المحلية، لكي يــكــون لهم صــوت مــســمــوع، �ع�ر 

عن مطالبهم وآمالهم. 

ثانيا: إنتهاكات حقوق االقليات العراقية

أوال: انتهاكات ضد اإليزيديين
تـــعـــرض االيـــزيـــديـــون خــــالل الـــســـنـــوات الــســابــقــة الــــى اشــكــال 

عديدة من االعتداءات وصوال الى نقطة الذروة في تعرضهم  

عــلــى يـــد تــنــظــيــم داعـــــش الــــى واحـــــد مـــن اعـــنـــف االعــــتــــداءات 

على االقليات في تاريخ المنطقة بشكل عام، وير�ى ذلك الى 

مستوى ابــادة جماعية منظمة، إذ  بلغ عــدد ال�حايا )1٠

االف( بين قتيل ومــفــقــود، وعــ�ــر فــي  المناطق الــمــحــررة من 

سلطة داعـــش فــي ســنــجــار )الـــ�ـــزء الــشــمــالــي( عــلــى 11 مق�رة 

،  وهــنــاك احــتــمــاالت فــي الــعــثــور عــلــى مقابر 
ً
جماعية تــقــريــبــا

جماعية اخرى بعد تحرير كامل ارا��ي سنجار. مع وجود ما 

يقرب من )٧( االف مختطف اغلبهم من النساء واالطفال 

ــنـــــوف الـــتـــعـــذيـــب  ــ ــــع صـ ــــشـ ــيـــم ابـ ــنـــظـ ــتـ يـــــمـــــارس مـــعـــهـــم هـــــــذا الـ

واالن�هاكات لحقوق اال�سان الى حد دفع 1٥٠ امرأة ايزيدية 

ــــداءات الــ�ــنــســيــة.  ــتــ ــ ــــل الــتــخــلــص مــــن االعــ لـــالنـــتـــحـــار مــــن اجـ

وحـــســـب احـــصـــائـــيـــات لــنــاشــطــيــن ومـــنـــظـــمـــات ايـــزيـــديـــة فـــإن 

هناك ٤٥٠ الف نازح  ايزيدي موزعين بين اقليم كردستان 

وتركيا، باالضافة الى ��رة الى خارج العراق قدرت بمعدل 

 .٢
ً
1٠٠ �خص يوميا

والـــى يومنا هـــذا، وعــلــى الــرغــم مــن مــا تعرضوا لــھ مــن مأساة 
تفوق الوصف على يد داعش، ما يزال االيزيدون يتعرضون 

الى اعتداءات متكررة وان�هاكات لحقوقهم المختلفة منها: 

ــهـــاـكــات الـــحـــق  فـــي الـــحـــيـــاة واعـــــتـــــداءات ضـــد ســالمــة  ــتـ 1-انـ

االفراد

بــتــاريــخ ٣-٦-٢٠1٥ تــنــاقــلــت وســـائـــل االعـــــالم حـــادثـــة مقتل 

الــشــاب االيـــزيـــدي )مــو��ــ� خـــدر قــيــرا�ــي( مــوالــيــد  1٩٩٥ من 

 فــي ســنــجــار،  فــي محافظة 
ً
سكنھ سيبا وشــيــخ خـــدري ســابــقــا

Granad millennium” ل�رج 
ً
السليمانية اثناء عملھ حارسا

” مــع شــركــة تــالــون ســكــيــورتــي األمــنــيــة فــي منطقة بــكــرجــو في 

شاري جوان – السليمانية.  

وقد وصفت مبادرة )ايزيديون ع�ر العالم( الحادثة بوصفها 
«عملية رجم ان�هت برصاصة في الفم«٣

وفي الواقع ال يمكن تسليط ضوء على هذه الحادثة و�قية 

ــيـــن فــــي كـــردســـتـــان ومــنــاطــق  ــــحـــــوادث الـــ�ـــي طـــالـــت االيـــزيـــديـ الـ

اخرى من العراق دون تحليل البيئة  االجتماعية والثقافية 

السائدة وطريقة النظر الى االيزيديين، فطريقة قتل الشاب 

مــو��ــ� الــ�ــشــعــة بــإســتــخــدام )قــطــعــة خــرســانــيــة كونكريتية( 

والتمثيل بجثتھ وافـــراغ رصــاصــة فــي فمھ باستخدام سالح 

كاتم للصوت تو�ي بأك�ر من مجرد اعتداء جنائي.

و�ــــتــــاريــــخ 1٦ – 1٧ / ٢٠1٥/٦ تــــم االعـــــتـــــداء عـــلـــى نـــــوادي 

اجتماعية تابعة او تدار من قبل رجال اعمال ايزيديين ومنها 

اتــحــاد االدبــاء/الــمــقــر الــعــام ونـــادي الــمــشــرق حيث �ستأجر 
ــنــــوادي، و�ـــهـــذا الـــصـــدد يــذكــر شــهــود  رجــــال االعـــمـــال هــــذه الــ

عيان ورجــال اعمال ايزيديين ان جماعات مس�حة ترتدي 

زي الــشــرطــة والــ�ــيــش دخــلــت الـــنـــوادي الـــمـــذكـــورة ودمـــرت 

الموجودات واالثاث واعتدت على العمال والموظفين٤.

�ع�رض الكثير مــن الناشطين على سلبية تعامل الحكومة 

ــتــــداءات  االتـــحـــاديـــة مـــع مـــا يــتــعــرض لـــھ االيــــزيــــديــــون مـــن اعــ

فــــي بـــــغـــــداد، اذ لــــم يـــتـــم مـــتـــابـــعـــة جــــديــــة او فـــتـــح تــحــقــيــق فــي 

قضية مقتل االيزيديين فــي بــغــداد، وخصوصا العاملين في 

المشرو�ات الكحولية.

سفا«.

2-االعتقاالت التعسفية للناشطين االيزيديين

ــنـــاك عــمــلــيــات  ــيـــن ان هـ ــــدد مــــن الــنــاشــطــيــن االيـــزيـــديـ ــــرى عـ يـ
اعـــتـــقـــاالت تــعــســفــيــة لــنــاشــطــيــن فـــي تــوثــيــق انــ�ــهــاـكـات حــقــوق 

اال�سان من اجل التحقيق معهم، و تتم هذه العمليات بال 

سند قانو�ي وال توجيھ �هم رسمية.  

ــــراض الـــشـــبـــاب  ــ ــ� ــ ــــة بـــســـ�ـــب اعــ ــبـــــدايـ ــ ــــذا فـــــي الـ ــ ــــد حــــصــــل هـ ــ وقـ

االيــزيــديــيــن على طريقة تخلي الــقــوات الــكــرديــة  عــن حماية 

مــنــاطــقــهــم مـــن تــنــظــيــم داعـــــش، فـــبـــدأوا بــتــنــظــيــم مــظــاهــرات 

ســاخــطــة تـــم الــــرد عــلــيــهــا بــقــوة وحــــزم مـــن قــبــل قــــوات االمـــن 

الــكــرديــة )االســا�ــش( وطــالــت اعــتــقــاالت ومضايقات الطلبة 
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ومنهم الطالب ال�ام�ي )ح .غ( من سنجار الــذي اضطر الى 

تقديم تعهد بعدم تكرار التظاهر٥. 

مـــن جــانــب اخـــر اعــتــقــلــت قــــوات االمــــن الـــكـــردي )االســـا�ـــش(

الــنــاشــط خــيــري عــلــي إبـــراهـــيـــم يــــوم الـــســـ�ـــت٤-٤-٢٠1٥وتـــم 

اقـــتـــيـــاده إلــــى �ــ�ــن ســمــيــل بــســ�ــب �ــشــاطــھ فـــي الــــدفــــاع عن 

حقوق االيزيديين، وتم إالفراج عنھ بعد  مدة من اعتقالھ. 

وتـــم اســتــدعــاءه لتحقيق ثــانــيــة بــتــاريــخ 1٥-٧-٢٠1٥ وافـــرج 

عنھ في ما بعد، وذلك على خلفية االعتصام السلمي لناز�ي 

سنجار من االيزيديين في مخيم القاضية في قضاء زاخــو في 

�هار اليوم نفسھ، احتجاجا على تــردي اإلجـــراءات الخدمية 

ــلـــشـــروط اإل�ـــســـانـــيـــة مــنــقــبــل إدارة  والـــمـــعـــامـــلـــة الـــمـــنـــافـــيـــة لـ

المخيم ومنها : انقطاع المياه والكهر�اء لمدةمن ٦ إلــى 1٠

ساعاتفيبعضاألحيانويتكررمرتينفياليومالواحد،وعدمرفع
النفاياتمنالمخيملف�راتزمنيةتتجاوزالعشرةأيام.٦

ــا�ــــش( فـــي قــضــاء زاخــــو على  كــمــا إقــــدم األمــــن الـــكـــردي )االســ

اعتقال الناشط االيزيدي شمو مراد بكر)٢٩ عاما( الناشط 

في توثيق االن�هاكات على صفحتھ ال�خصية في الفيسبوك، 

إثـــنـــاء مــــــروره بــالــســيــطــرة الــعــســكــريــة فـــي الــمــنــفــذ الـــحـــدودي 

إبــراهــيــم الــخــلــيــل، وهـــو مــن الــنــازحــيــن ويتنقل بــيــن مخيمات 

النازحين في تركيا ومخيم زاخو. 

يصف ناشطون ايزيديون هذه االعتقاالت التعسفية بكو�ها 

«تــر�ــى الــى كو�ها علميات خطف وان تمت بغطاء رســمــي«، 

كما ا�ها تتعارض مع ما ضمنھ الدستور العرا�ي من كفالة 

حرية الرأي والتعبير وفقا للمادة ٣٨، مع ان هوالء النشطاء 

لـــم يــتــدخــلــوا فـــي الــســيــاســة بـــل عـــ�ـــروا عـــن هــمــوم وتــحــديــات 

مجتمعهم ومــأســاتــھ اال�ــســانــيــة الــكــ�ــرى ورفـــضـــوا تسييس 

قــضــيــتــھ. وتــــرى «امــيــنــة ســعــيــد« الــعــضــو الــســابــق فـــي بــرلــمــان 

كــردســتــان عــن االيــزيــديــة، إن اعــتــقــال الــنــاشــطــيــن الشباب 

ــيـــن بــســ�ــب نـــقـــدهـــم لـــلـــواقـــع وتــوثــيــقــهــم االنـــ�ـــهـــاـكــات  االيـــزيـــديـ

يــؤدي إلــى امتعاض الــشــارع وفــقــدان األمــل بالبقاء بالنسبة 
لاليزيديين«٧

3-خطابات الكراهية والتحريض ضد االيزيديين

ــيـــــات الــــديــــنــــيــــة غــــيــــر الــمــســلــمــة  ــ ــلـ ــ ــــون مـــــن االقـ ــــديــ ــــزيــ �ــــعــــد االيــ

ــهـــادات عــلــى اســـاس  الـــ�ـــي واجـــهـــت خــــالل تــاريــخــا مـــن االضـــطـ

مــعــتــقــدهــم الـــديـــ�ـــي، ويـــر�ـــى ذلــــك الــــى فــ�ــرة الــحــكــم الــعــثــمــا�ــي 

للعراق، اذ تعرضوا الى محاوالت «األسلمة بالقوة« وصدرت 

بحقهم الــفــتــاوى الــ�ــي تصنفهم كجماعة مــهــرطــقــة،وعــززت 

االعتقادات بقوة ال�يوش من خالل ما يقرب من ٧٢ حملة 

إبــادة جماعية، فقد كانوا �عتنقون ديانة قديمة في وسط 

إسالمي خالص. 

وعــلــى الــرغــم مــن الــمــأســاة الــ�ــي تــعــرض لــهــا االيــزيــديــون على 

ــــال ديــن  ــــر رجـ ــــزال يــظــهــر بــيــن الــحــيــن واالخــ يـــد داعــــــش، فــمــا يـ

مــســلــمــون عـــلـــى الـــمـــنـــابـــر �ــســيــئــون لـــإليـــزيـــديـــيـــن بــالــتــلــمــيــح أو 

التصريح، وتؤدي هذه الخطابات الباعثة على الكراهية الى 

احتقان طائفي، و�الرغم مــن قلة هــوالء الــدعــاة الدينيين، 

لكن ظهورهم على القنوات التلفزيونية واسعة االنتشار، 

وانتشار المقاطع الفديوية على وسائل التواصل االجتما�ي 

والتعليقات المت��نة ال�ي تثيرها، ومضمو�ها التحري��ي 

الــمــ�ــ�ــع عــلــى الــعــنــف ســيــكــون لــهــا تــأثــيــر عــلــى جــمــهــور واســع 

من الناس، وتكفي واحدة منها لتس�ب قلقا ال ينتهي، وتزرع 

فتنة كان من الممكن تجنبها لو كانت هناك سياسة حازمة 

تجاه القنوات االعالمية ال�ي ت�ث هذه اللقاءات التلفزيونية 

مــع رجـــال الــديــن الــمــتــشــدديــن او كــانــت هــنــاك رقــابــة صــارمــة 

على محتوى خطابا�هم في المساجد.

وعــلــى ســ�ــيــل الــمــثــال أثــــار حــديــث مــصــور فـــديـــويـــا  للناشط 

اإلسالمي عبد الواحد بانگخوازي، غضب واستياء األيزيدية 

بس�ب تشكيكھ بعقيد�هم الدينية وانتما�هم القومي، فقد 

قــال بانگخوازي أن «كلمة يزيدي جــاءت �سبة إلــى يزيد بن 

مــعــاويــة، مــا �ع�ي أ�هم عـــرب،أو أن لــم يكونوا كذلك فكلمة 

يـــزدا أو يــــزدان جـــاءت �سبة إلـــى بـــالد فـــــارس؛أي إ�ــهــم فــرس, 

فهذا يدل على أ�هم لم يكونوا كردا أصال ومطلقا«.

ويـــو�ـــ� «مـــاجـــد حـــســـن« الـــبـــاحـــث االيــــزيــــدي الــمــتــخــصــص 

باالقليات الدينية فــي جامعة Bamberg- المانيا «ان هذا 

المثال ال �عد است�ناًء اذ يقول «غالبا ما يتم تكفير االيزديين 

ـــال الـــديـــن  عـــلـــنـــا وفـــــي مـــنـــابـــر الـــمـــســـاجـــد مــــن قـــبـــل بـــعـــض رجــــ

والــدعــاة المسلمين مثل دكتور عبد اللطيف ومــال فرزنده 

الـــذي �هاجم االيــزديــيــن والــيــهــود المسيحيين علنا فــي معظم 

خطبھ، واالســتــاذ ال�ام�ي والطبيب الــدكــتــور عبدالواحد 

وعبد الصمد، وهم من كبار الدعاة«. كما ان بعضهم قادة 

الحـــزاب سياسية فــي كــردســتــان،  اذ وصــل االمـــر الــى تصريح 

علي بابير رئيس االتحاد االسالمي بإن الذين يقاومون داعش 

من االيزيديين وغيرهم ال�عدون شهداء ال�هم غير مسلمين 
وكفرة«٨

لذا تثير هذه الخطابات التحريضية االن، وما يقف وراءها 

ــــزود ديـــنـــامـــيـــة الـــعـــنـــف بــمــنــجــم ال يـــنـــضـــب مــن  ــ مــــن ثـــقـــافـــة تـ
اال�ــهــامــات والــصــور النمطية واالســاطــيــر، الــســؤال عــن دور 

ال�ربية والتعليم والمنا�� الــدراســيــة ال�ي يمكن ان �شكل 
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اصالحها خطوة في الحد من خطابات الكراهية والتحريض 

ــــعـــــراق، ال  ــيـــن و�ـــقـــيـــة االقـــلـــيـــات الـــديـــنـــيـــة فــــي الـ ضــــد االيـــزيـــديـ

سيما وان أثــار هــذه التصورات ما تــزال مستمرة في كتابات 

الباحثين المعاصرين عنهم، كما في صورة الناس عنهم. 

4-الحرمان من الحق في التعليم

وضـــع وجـــود االيــزيــديــيــن فــي الــمــنــاطــق الــمــتــنــازع عليها حقهم 

فــي التعليم على المحك، فمظاهر التميي� �هذا الملف ضد 
االيـــزيـــديـــيـــن تــثــيــر الــكــثــيــر مـــن الـــتـــســـاؤالت. ويــ�ــهــم االيـــزيـــديـــون 

الــمــؤســســات الــتــعــلــيــمــيــة الــرســمــيــة بــحــرمــا�ــهــم مـــن الــبــعــثــات 

الدراسية بس�ب المحسو�ية في حين يجب ان يظل التعليم 

مستقال عن الوالءات السياسية والصراعات.

وير�� الباحث ماجد حسن، ان افضل حل لمعال�ة التميي� 

في القبول في الــدراســات العليا والمنح والبعثات الدراسية 

هو «وضع قانون خاص للمنح الدراسية والكوتا لإلقليات، 

على غرار ما هو موجود في بعض الدول كالواليات المتحدة 

وغيرها ال�ي تقطن فيها اقليات من الشعوب االصلية«.

ثانيا : انتهاكات ضد المسيحيين

تــعــرض الــمــســيــحــيــون للت��ير مــنــذ انــطــالق الــعــنــف الــدامــي 

بعد االحــتــالل االمــيــركــي لــلــعــراق، ودفــعــت مستويات العنف 

المتصاعد العديد منهم لل��رة الى حد تم فيھ �هديد الوزن 

الــديــمــوغــرافــي لــلــمــســيــحــيــيــن، فــمــن اصــــل مــلــيــون واربــعــمــائــة 

الف مسي�ي قبل العام ٢٠٠٣  لم يتبق اليوم سوى ٢٥٠-

٣٠٠ الف مسي�ي، واالخير مهدد بالذو�ان التدري�ي بس�ب 

ال��رة اليومية، اذ يقدر االب امير ج�ي الدومنيكي ��رة 

)1٠-1٥( بين فرد وعائلة مسيحية يوميا٩.

ــنـــوى و�ـــي  ــيـ ــهــــل نـ وعــــنــــدمــــا اجــــتــــاحــــت داعـــــــش الــــمــــوصــــل وســ

المنطقة ال�ي �عيش فيها المسيحيون منذ عشرات القرون 

هرب المسيحيون مع بقية االقليات خوفا على سالم�هم، في 

حين اصبحت مواقعهم الدينية وممتلكا�هم هدفا لل��مات 

والنهب، ومــا زال المسيحيون �عيشون في خــوف في مناطق 

اخــــرى مـــن الـــعـــراق عــلــى الـــرغـــم مـــن عـــدم تــعــرضــهــا ل��مات 

تنظيم داعش، اذ يتعرضون الن�هاكات تطال سالمة االفراد، 

وعــقــارا�ــهــم تــتــعــرض لــالســتــيــالء غــيــر الــقــانــو�ــي، كــمــا تستمر 

مظاهر التميي� ضدهم وعلى نحو �هدد من تبقى منهم ويج�ره 

على ال��رة. 

1-انتهاكات ضد الحق في الحياة وسالمة االفراد 

حةالمرتبطة�هافيشماال
َّ
وال�ماعاتالمس� داعـــش  ارتــكــبــت 

لــعــراق، انــ�ــهــاكــاتــصــارخــة ومن��ية ضــد المسيحيين و�قية 

ــا مع  ــهـ االقـــلـــيـــات، وجـــــاءت االنــ�ــهــاـكـات الــ�ــي وصــلــت الــــى ذرو�ـ

جـــرائـــم داعــــــش، بــعــد اســـتـــنـــ�اف تـــدريـــ�ـــي لــلــتــنــوع فـــي الـــعـــراق 

بس�ب الــعــنــف الـــذي تــعــددت صـــوره واشــكــالــھ، وهـــو عنف 

واســــ�ــــهــــداف لــــم يـــتـــوقـــف حـــ�ـــ� بـــعـــد مــــا ارتـــكـــبـــتـــھ داعــــــش مــن 

انــ�ــهــاكــات ال يــمــكــن تــخــيــلــهــا، ومـــن ابــــرز االنــ�ــهــاكــات فـــي الــفــ�ــرة 

الماضية �ي عودة حاالت الخطف للمسيحيين، واالستيالء 

على عقارا�هم، االمــر الــذي ينضم الى أثر ان�هاكات داعــش في 

�هديد ما تبقى من الوجود المسي�ي في البالد.

وقـــد تــعــرضــت االقــلــيــات فــي االعـــــوام الــمــاضــيــة عــلــى سقوط 

نينوى بيد داعش الى نوع من االس�هداف االن�هازي من خالل 

الــخــطــف وطــلــب الــفــديــة، كـــون الــبــنــيــة االجــتــمــاعــيــة لمعظم 

االقــلــيــات ليست عشائرية كما �ــي حــال الــ�ــمــاعــات االك�ر 

من العرب واالكراد، وال توجد ميليشيات لتحميها، فوجدت 

االقليات نفسها دون حماية خاصة. 

2-االستيالء على عقارات المسيحيين في بغداد

ــيــــالء عــلــى  ــتــ شـــكـــا مـــســـيـــحـــيـــون فــــي بــــغــــداد مــــن عـــمـــلـــيـــات االســ

عقارا�هم، و�دأت هذه الظاهرة منذ مغادرة المسيحيين  الى 

خــارج الــعــراق بس�ب ارتــفــاع مستويات العنف وال�هديدات 

ال�ي يتعرضون لها خالل السنوات الماضية، و�قاء منازلهم 

ــغـــال. وال ســيــمــا فـــي الــمــنــاطــق الــ�ــي تــســكــنــهــا الطبقة  دون اشـ

الــوســطــى والــوســطــى العليا فــي منطقة الــكــرادة بــبــغــداد ال�ي 

تمتاز بارتفاع اسعار عقارا�ها الى حد تصل فيھ بين ٢٠٠٠-

٣٠٠٠ دوالر اميركي للم�ر المربع الــواحــد حسب تقدير احد 

تجار العقارات.

ــــاوى الــمــلــكــيــةرقــم  ومـــن الــ�ــديــر بــالــذكــر ان قـــانـــون هــيــئــة دعـ

1٣ لــســنــة ٢٠1٠ عـــالـــ� ضـــمـــان حـــقـــوق الــمــواطــنــيــن الــذيــن 
ان��عت منهم عقارا�همب صورة غيرشرعية، وشمل القانون 

العقارات ال�ي تم مصادر�ها او الم��وزة أو ان��عت ملكي�ها  
إلسباب عرقية اودينيةاو مذهبية او ال�ي استولي عليها بدون 

 لإلجراءات قانونية.
ً
بدال وخالفا

اال ان عملية االســتــيــالء على عــقــارات المسيحيين تتم من 

قبل جهات تد�ي انتماءها او ان لها عالقة بتيارات سياسية 

نــافــذة، وح�� لــو تمت عملية النقل بــصــورة قانونية، فإ�ها 

غالبا ما تكون باالكراه،إذأنالكثيرمنالناساضطروانتيجةل�ر

دياالوضاعاالمنيةل�ركمحالسكناهمفيبغدادواتجهواالىدوال
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خرىو�قيتأمالكهمبالشاغل، وسهل ذلك عمليات االستيالء 

عليها.

ــهــــادات عـــن تـــعـــرض مــســيــحــيــيــن الــــى ضـــغـــوط من  وهـــنـــاك شــ

جهات مس�حة لبيع عقارا�هم بأثمان بخسة، فيضطر هوالء 

الــى التخلي عــن عــقــارا�ــهــم وتــتــم عملية البيع بشكل قانو�ي 

ــــراه، و�ــشــرح الــمــهــنــدس «مــــازن عبد  مــع ا�ــهــا تــقــع تــحــت االكــ

الــحــســيــن«، وهــو احــد تــجــار الــعــقــارات فــي الــكــرادة االساليب 

االخـــرى المستخدمة للسيطرة على عــقــارات المسيحيين، 

ــا بـــداخـــلـــهـــا رصـــاصـــة  ــبـ ــالـ مــنــهــا تـــوجـــيـــھ مــــنــــشــــورات �ـــهـــديـــد )غـ

لــإلشــارة الــى جــديــة الــ�ــهــديــد( ورمــيــهــا داخـــل الــمــنــازل مــن قبل 

جــهــات تـــروم االســتــيــالء على تلك الــمــنــازل، او ح�� مــن قبل 

بعض تــجــار الــعــقــارات الــذيــن يــرومــون شـــراء هــذه العقارات 

بإثمان بخسة واعادة بيعها بأضعاف سعرها، واحيانا كثيرة 

يقومون بتقسيم العقار الى اك�ر من جــزء، ومن ثم يتم بيع 

كل جزء على حدة، فيعود عليهم ذلك بأر�اح هائلة1٠.

وحــســب شـــهـــادات مــراقــبــيــن لــمــلــف االســتــيــالء عــلــى عــقــارات 
المسيحيين فــي بــغــداد، فـــإن معظم المسيحيين يتجنبون 
ــــراد الــعــائــلــة، وإل�ــهــم  رفـــع شــكــوى خــوفــا مـــن خــطــف أحـــد أفـ

بــال حــمــايــة، وعــلــى الــرغــم مــن لــ�ــوءهــم  إلـــى الـــقـــضـــاء،إال أن 

ــعــــاون بـــعـــض عــنــاصــر  ــهـــم تـــبـــوء بـــالـــفـــشـــل بــســ�ــب تــ مـــحـــاوال�ـ

الشرطة ال�ي تخ��� سطو�هم أو التعاون معهم على أسس 
حــز�ــيــة. فــضــال عـــن ان افـــــراد الــشــرطــة،غــالــبــا مـــا يــقــبــضــون 
رشاوى لغض النظر عن القضية، وهو ما ي�رك المسيحيين 

المستولى على عقارا�هم امام طريق مسدود11.

ثالثا: انتهاكات ضد الشبك

بــعــد اجــتــيــاح داعـــــش لــســهــل نــيــنــوى فــقــد الــشــبــك الــمــوطــن 

الـــذي عــاشــوا فــيــھ لــمــدة خمسة قــــرون، ومـــن الــصــعــب على 

افــراد هذه االقلية ان يتخيلوا انفسهم في مكان اخــر. وكان 

الــبــديــل بالنسبة للشبك االنــتــشــار على خريطة واســعــة من 

الن�وح تمتد من كردستان الى اق��� مناطق ومدن جنوب 

العراق، ح�� ان كثيرا من عوائل الشبك قد انقسمت بين 

جزء نازح في كردستان واخر في وسط أو جنوب العراق.
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المصدر : مركز هيما للدراسات والبحوث

ــــإن هــنــاك  ــلــــدراســــات، فـ وحـــســـب احـــصـــائـــيـــات مـــركـــز هــيــمــا لــ

تقريبا )٣٠٠٠( االف عائلة شبكية ينتمون للمذهب الس�ي 

فــي مــنــاطــق كــوكــجــلــي وخــورســيــبــاط ومــنــطــقــة الـــســـادة وقــريــة 

ابــو جر�وعة و�ــازوايــا لم ين�حوا خــارج المنطقة، بــل  نزحوا 

داخلها بس�ب عمليات القصف ال�ي تطال بعض المناطق 

| السنة الثانية عشرة | رجب ١٤٣٧ هـ - آذار ٢٠١٧ م114        | العدد املزدوج ٣٨-٣٩



ــبـــة مــــن خــــط الــــتــــمــــاس مــــع قــــوات  مـــثـــل خـــورســـيـــبـــاط الـــقـــريـ

البيشمركة قرب بعشيقة1٢.  

ويتعرض الشبك الن�هاكات متعددة منها:

1-تقييد حق التنقل بين المحافظات

٢-االجبار على التطوع في  التشكيالت القتالية 

٣-ان�هاكات الحق في التعليم في كردستان والموصل 

رابعا : انتهاكات ضد التركمان

�عّد ال�ركمان ثالث ال�ماعات العرقية الرئيسة في العراق 

بعد العرب والكرد، وغالبي�هم العظم� من المسلمين السنة 

والشيعة، فيما يــديــن قسم آخــر منهم بالديانة المسيحية 

)الكاثوليك(. 

تعرض ال�ركمان الــى ��وم واســع مــن قبل مقاتلي داعــش، 

وال سيما بــعــد ان ســيــطــروا عــلــى قــضــاء تلعفر ذي االغلبية 

ال�ركمانية في محافظة نينوى، ونزح ما يقرب من ٢٠٠ الف 

مــد�ــي الـــى ســنــجــار قــبــل ان يــتــم ت��يرهم لــلــمــرة الــثــانــيــة بعد 

اجتياح سنجار من قبل داعش.

ومن اهم االن�هاكات ال�ي يواجهها ال�ركمان �ي:

ــــراد ال ســيــمــا في  ــ ــهـــدف الـــحـــق فـــي الـــحـــيـــاة وســـالمـــة االفـ ــ�ـ 1-اسـ

كــركــوك ا�ــهــم يقعون تحت ضــغــوط قــويــة تــرمــي الـــى  تذويب 

ثقاف�هم،وان الطلبة ال�ركمان واالساتذة يتعرضون لل�هديد 

والخطف والقتل،فقد خطف فقط من محافظة كركوك 

عـــدد يــصــل الـــى ٤٦ طــبــيــبــا مــنــذا لــعــام ٢٠٠٣،تــــــم قــتــل عــدد 

منهم،اما االخرون فإطلق سراحهم مقابل اموال طائلة،كما 

تشير مصادر تركمانية الى ان٩٥٪ من التفجيرات في كركوك 

تس�هدف ال�ركمان1٣.

٢- االقـــصـــاء والــتــمــيــيــ� ضــد الــ�ــركــمــان، مــنــهــا اقــصــاء ممثلهم 

مـــن رئـــاســـة جــامــعــة كـــركـــوك، وحــرمــا�ــهــم مـــن مــنــصــب مــديــر 

تر�ية كــركــوك، وتأخير رواتــب الموظفين في طوزخورماتو، 

وتوظيف االنقسامات الطائفية لل�ركمان من قبل االحزاب 

الشيعية والسنية، وهدم الدور والمبا�ي في تلعفر وكركوك 

وتقييد حق الوصول لوسائل االعالم العامة.

٣-تقييد حق ال�ركمان في استخدام لغ�هم

على الرغم من اع�راف الدستور العرا�ي بالتعددية اللغوية 

ولكن عمليا هناك تقييد الستخدام اللغة ال�ركمانية كلغة 
رســمــيــة فـــي الــــوحــــدات االداريــــــــة الـــ�ـــي �ــشــكــل الـــ�ـــركـــمـــان فيها 

اغلبية، بل وهناك تقارير تشير الى ان العديد من المدراس 

الــمــتــواجــدة فــي الــمــنــاطــق الــ�ــي �شكلون فيها كــثــافــة سكانية 

غــيــر قــــادرة عــلــى اســتــعــمــال الــلــغــة الــ�ــركــمــانــيــة، وغــالــبــا مــا يتم 

اقتصارها على مــادة  دراسية واحــدة، ومن اهم الصعو�ات 

هو ان العديد من االســاتــذة الذين يــدرســون بال�ركمانية ال 

يتم تمويلهم و المنا�� ال�ركمانية  ال تمول ايضا من وزارة 

التعليم الــعــراقــيــة، فضال عــن ان تــوفــر عــدد قليل جــدا من 

المتخصصين باللغة واالدب ال�ركما�ي1٤.

خامسا : انتهاكات ضد الكاكائيين 

بعد اجتياح داعش لمحافظة نينوى ثا�ي اك�ر مدن العراق 

ــــزوح الــكــاكــائــيــن عـــن الــمــنــاطــق الــ�ــي �ــســكــنــوهــا فـــي منطقة  ونـ

ISIS سهل نينوى  نقلت مصادر �حافية  عديدة أن داعش

بدأ بحمالت ت��ير واس�هداف للكاكائيين، كما شن التنظيم 

��مات منسقة عليهم في بلدة الحمدانية/قراقوش في سهل 

نينوى، مــا دفــع بـــاآلالف إلــى الــنــ�وح نحو الــقــرى القريبة من  

اقليم كردستان، كما دمــر داعــش ثالثة من أهــم مراقدهم 

الــديــنــيــة فــي مــحــافــظــة نــيــنــوى، مــن بينها مــــزار عــمــره أكــ�ــر من 

٧٠٠ عــام1٥.ومــزارات اخــرى مثل : بــاوه يادكار، شاه هياس، 

بير دستھ ور، ��� ملكھ ى شاه هياس1٦.

الكاكائيون النازحون من محافظة نينوى

عدد االفرادعدد العائالت  مكان الن�وح ت
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المصدر: االرقام جمعها الباحث سيروان هاواري

ويمكن ايجاز ابرز االن�هاكات بحق الكاكائيين باآلتي: 
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1-خطابات الكراهية والتحريض ضد الكاكائيين،

ــهـــداف لــلــكــاكــائــيــيــن مـــن قــبــل داعـــش  ــ�ـ عــلــى خــلــفــيــة هــــذا االسـ

وخــشــيــة تــعــرض الــكــاكــائــيــيــن لــ�ــ�ــمــات مــمــاثــلــة فـــي الــمــنــاطــق 

الكردية، اعلنت �خصيات رفيعة ان الكاكائيون مسلمون، 

اذ اجتمع نحو ٣٠ �خصية كاكائية في مؤتمر �حافي في مب�� 

اتحاد علماء الدين بمدينة كركوك واعلنوا ا�هم لم يكونوا 

يــومــا خـــارج االســـالم وان هويا�هم ال�خصية مكتوب عليها 

«مسلم«1٧. 

وقـــد رفـــض جــانــب اخـــر مـــن الــكــاكــائــيــيــن هـــذه الــتــصــريــحــات، 

وأكــدوا ان مثل هذا االعــالن ال يقف خلفھ سوى المخاوف 

ــــة  ــــدولــ ــلـــ�ـــي «الــ ــــن مـــسـ ــيــــة لـــ�ـــ�ـــمـــات مــ ــائــ ــاكــ ــكــ ــعـــــرض الــ ــ ــــن تـ مــ

اإلسالمية.

وقد صرح سيد وريا كاكائي، منظم المؤتمر في اشارة لنخب 

كاكائية رفــضــت تصريحات مؤتمر كــركــوك الــى «إن «بعض 

الــ�ــخــصــيــات غــيــر الــمــســؤولــة مــمــن �ــعــتــ�ــرون أنــفــســهــم من 

المثقفين �عرفون أنفسهم على أ�هم غير مسلمين، لذا رأينا 
أنھ من الضروري عقد هذا المؤتمر لتوضيح األمور«1٨

و�ــهــدد مثل هــذه االنــقــســامــات بس�ب الــخــوف مــن المحيط 

االجــتــمــا�ــي االقــلــيــة الــكــاكــائــيــة، وتــثــيــر تــصــدعــات بــيــن نخب 

االقــلــيــة مــمــن يـــؤيـــدون الــهــويــة االســالمــيــة لــلــكــاكــائــيــيــن، و�ين 

من يرفضون ذلك مؤكدين على ان الكاكائية دين مستقل، 

ولهم الحق في اعالن هوي�هم المستقلة.

وفي مقابالت مع كاكائيين في كركوك أكدوا على ان الكاكائية 

ديانة توحيدية بالفعل، ولكن ال صلة لها باالسالم، وذكروا 

ان الــتــصــريــح بــكــون الكاكائيين مسلمين ال �ــعــد حــال لوقف 
اضطهاد الكاكائيين، وان الدعاة الدينيون ما يزالون �عدون 

الكاكائيين هراطقة. 

ــتـــشـــدديـــن ال  ــمـ ــــديـــــن الـــمـــســـلـــمـــيـــن الـ فــــالــــعــــديــــد  مـــــن رجـــــــال الـ

يــتــورعــون عــن مهاجمة الكاكائيين لــو اتيحت لهم الفرصة 

لــذلــك، بــل تذكر بعض المصادر ان العديد مــن المسلمين 

�ــعــدون الكاكائيين مثل االيزيديين با�هم عــبــدة  الشيطان، 

ودليلهم على ذلك عدم لعنهم الشيطان1٩.

2-االضطهاد على اساس االختالف الديني  

 �شكوا الكاكائيون من ا�هم دوما يواجهون بعدم التصديق، 

و�ـــإ�ـــهـــامـــات تــتــمــحــور حــــول إســقــاطــهــم لــلــتــكــالــيــف الــشــرعــيــة 

وتحللهم من الفرائض الدينية من صالة وصيام وزكاة و�� 

الــ�، فهم «نيازية« وليسوا «نمازية« أي ا�هم أهل المناجاة 

ال أهل الصالة٢٠. فالتدين لدى الكاكائي  باط�ي ومن المهم 

ال�ركي� على حــضــور الــقــلــب. وقــد فتحت هــذه ال�همة الباب 

ال�هامهم بالكفر والخروج عن الدين، مع ما ي�رتب على ذلك 

من نفور منهم وتجنب للتعامل اليومي معهم، وت�رير العنف 

والــتــمــيــيــ� فـــي حــــاالت كــثــيــرة، بــســ�ــب دعــــوة الـــدعـــاة الــديــنــيــيــن 

الـــى مقاطع�هم فــي كــركــوك ومــنــاطــق أخــــرى والــتــحــريــض على 

االعتداء على اوالدهم في المدارس. 

مــا ال �ــعــرف عــلــى نــطــاق واســـع ان الــكــاكــائــيــة تــبــدو فــي صــورة 

معتقد غير ت�شيري، أو ال تقبل التحول الدي�ي مثلها في ذلك 
مثل االيزيدية والمندائية،  فإذا لم تولد كاكائيا، فلن تكون 

كاكائيا أبدا٢1، وبس�ب سري�ها وانطوا�ها على ذا�ها خوفا من 
االضطهاد فتح الــبــاب لكثير مــن اال�ــهــامــات واالســاطــيــر حول 

ال�ماعة وطبيعة معتقدا�ها٢٢.

3-االختالف االجتماعي والثقافي كمصدر للتمييز

ــهــــاد والـــتـــمـــيـــيـــ� اخــــتــــالف الــكــاـكـائــيــيــن  قــــد يــــكــــون مـــــرد االضــــطــ

عـــن مــحــيــطــهــم االجــتــمــا�ــي، فــمــا يــمــيــ� الــكــاكــائــيــيــن مـــن حيث 

الــمــظــهــر الــخــار�ــي هـــو الـــشـــوارب الــطــويــلــة الــ�ــي تــمــيــ�هــم كما 

تمي� االيزيديين عن بقية ال�ماعات االخرى، و�عد  تطويلها 

وعدم قصها عالمة على ال�ركة على خالف المسلمين الذين 

تــحــضــهــم تــعــالــيــم الـــديـــن االســـالمـــي عــلــى حـــف الــــشــــوارب او 

قصها٢٣. 

كذلك فأن طبيعة عالقة الرجل بالمرأة تختلف ايضا عن 

محيطهم االجتما�ي، الى حد يظهر تساوي المرأة مع الرجل 

في الديانة الكاكائية على نحو ال تألفھ التقاليد االجتماعية 

التقليدية لدى ال�ماعات االخرى، وقد �س�ب ذلك للمرأة 

الكاكائية تحديا بس�ب الممارسات المألوفة ال�ي تقلل من 

شـــأن الـــمـــرأة وتــحــرم اخــتــالطــهــا بــالــرجــل، فــضــال عــن النظرة 

التميي�ية للمرأة على ا�ها من درجة اد�ي من الرجل، 

4-مظاهر التمييز ضد الكاكائيين 

مــن امــثــلــة مــظــاهــر التميي� االجــتــمــا�ــي واالقــتــصــادي اليومي 

الـــذي يــواجــھ الكاكائيين عــدم الــشــراء مــن مــحــالت ودكاكين 

الكاكائيين، وبعض امثلة المقاطعة االقتصادية لهم تأتي 

احيانا في اعقاب حض بعض رجال الدين في كركوك للناس 

بــعــدم الــشــراء منهم، وهــو مــا ذكـــرت بعض الــتــقــاريــر الدولية 

مثاال لھ٢٤.

5-انتهاكات الحق في التعليم والتمتع بثقافتهم الخاصة 

يــتــعــرض الــطــلــبــة الــكــاكــائــيــون الــــى مــضــايــقــات فـــي الـــمـــدراس، 

ــــة  ــهـــم �ــــعــــدون مــســلــمــيــن ويـــجـــب عــلــيــهــم دراسـ فــفــضــال عــــن ا�ـ

مــــادة الــ�ــربــيــة االســـالمـــيـــة، يــتــعــرضــون لــمــعــامــلــة صـــارمـــة من 

قبل المعلمين ويج�رون على الــصــالة فــي كثير مــن االحــيــان، 

فقد اخ�رت احدى الفتيات الكاكائيات في المرحلة الثا�ي/ 
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مــتــوســط فـــي ثــانــويــة بــكــركــوكــعــن عــزلــ�ــهــا االجــتــمــاعــيــة بس�ب 

تــوصــيــة المعلمة الــفــتــيــات عـــدم االخــتــالط �ــهــا بس�ب كو�ها 

«كاكائية«. 

 وكثيرا ما يتم التغا��ي عن حاالت مماثلة، وح�� حين يتم 

االعــ�ــراض مــن قبل اولــيــاء امـــور الطلبة الكاكائيين ال تقوم 
ادارة المدرسة بتوجيھ عقو�ات للمدرسين على نحو يحول 
ــكـــرارهـــا، وفــــي ضــــوء الــتــســويــة الــ�ــخــصــيــة لــلــشــكــاوى  دون تـ

بــالــ�ــرا��ــي ال يــمــكــن وضـــع احــصــائــيــة دقــيــقــة بـــحـــاالت تــكــرار 

التميي� على اساس دي�ي ضد الكاكائيين سواء في المؤسسات 

التعليمية وغيرها من المؤسسات الحكومية.

سادسا: انتهاكات ضد المندائيين

يـــواجـــھ الـــمـــنـــدائـــيـــون خــطــر ضـــمـــور وز�ـــهـــم الـــديـــمـــوغـــرافـــي في 

الـــبـــالد نــتــيــجــة مــســار الــ�ــ�ــرة الــمــتــواصــل الــــذي دفـــع اغلبية 

المندائيين لل��رة خارج البالد، وبعد سيطرة تنظيم داعش 

على مساحات شاسعة مــن الــعــراق تعرض المندائيون الى 

عــمــلــيــات نــــــزوح وتــ�ــ�ــيــر قـــســـري مــــن بـــعـــض الـــمـــنـــاطـــق الــ�ــي 

وقعت تحت سيطرة التنظيم ومناطق أخرى ساخنة امنيا، 

و�ــلــغ الــعــدد التقري�ي لتلك الــعــوائــل حــوالــي )٥٣( عائلة من 

محافظات )االنبار، نينوى، صالح الدين، الفلوجة، ديالى، 

بغداد(، وهم �عانون من ظروف معيشية صعبة بعد تركهم 

لــدورهــم وكــافــة ممتلكا�هم، وعلى الــرغــم مــن  تشكيل ل�نة 

إلغــاثــ�ــهــم وتــقــديــم الــمــســاعــدات الــمــمــكــنــة لــهــم، وحــصــولــهــم 

على مساعدات من منظمة الصليب األحمر وديــوان أوقاف 

الديانات المسيحية وااليزيدية والصابئة المندائية، لكنها 

لم توفر سوى جزء �سير من احتياجا�هم. 

ومن اهم االن�هاكات ال�ي يتعرض لها المندائيون �ي اآلتي:

1-ان�هاكات الحق في الحياة وسالمة االفــرادال سيما بعد ان 

وفـــر مــنــاخ الــتــصــدي لـــداعـــش وعــســكــرة الــمــجــتــمــع الــفــرصــة 

لعودة ظاهرة الخطف والقتل من جديد من قبل جماعات 

ُمس�حة اســتــعــادت �شاطها فــي العاصمة بــغــداد خــالل تلك 

الف�رة. وعلى اثــر ال�هديدات ال�ي تطال المندائيين ل�حق في 

الــحــيــاة والـــوجـــود وســـالمـــة االفـــــراد غــــادر مـــا يــقــرب مـــن ٩٠٪ 

من افراد االقلية المندائية ليستقروا في اس�راليا والسويد 
والواليات المتحدة و�لدان اخرى٢٥.

٢-مظاهر التميي� ضد المندائيين، ومنها اشكال من التميي� 

الــيــومــيــة مــثــل عـــدم مــشــاركــ�ــهــم الــطــعــام او الـــشـــراب، وعــدم 

المصافحة وغيرها ال سيما في المحافظات ال�نو�ية.

٣-خـــطـــابـــات الــكــراهــيــة والــتــمــيــيــ� الـــديـــ�ـــي، فــكــثــيــرا مـــا �شكو 

المندائيون من جهل رجــال الدين المسلمين بالمعتقدات 

المندائية، على الرغم من ترجمة كتاب المندائيين المقدس 

الى العر�ية، ويبدأ الـ «كن�ا ر�ا« ومعناه الكن� العظيم، ببوثة 

«سورة« التوحيد، اال انھ يندر ان تجد رجل دين مسلم قرأ 

هذا الكتاب او تعامل مع المندائيين استنادا الى معتقدا�هم 

وليس الى ما يحملھ عنهم من صورة خاطئة.
وقد سبق الحد رجال الدين الشيعة في البصرة اصدار فتوى 

مناهضة للمندائيين، وتضمنت الفتوى ا�ــهــامــات تقليدية  

للمندائيين مثاللنجاسة وممارسة ال�حر والزنا، مع دعوة 
المسلمين الى هداي�هم لالسالم.٢٦

سابعا: انتهاكات حقوق  العراقيين من اصول افريقية

ــــراد االقـــلـــيـــة الــعــرقــيــة الـــ�ـــي تــنــحــدر من  �ــســتــوطــن مــعــظــم افــ

أصــــول افــريــقــيــة مــتــعــددة فــي الــبــصــرة، اذ تــعــد الــز�ــيــر معقل 

الــســود فــي الــعــراق، ويتجاوز عــدد القانطين فيها مــن السود 

٢٠٠٠٠٠ �سمة حسب تقدير ناشطين من السود. 

ــــذي  ــتــــمــــا�ــــي  الـ ومــــــا تــــــــزال اوضــــاعــــهــــم تـــعـــكـــس الـــتـــمـــيـــيـــ� االجــ

ــبـــح جـــــزءا مـــن الــثــقــافــة الـــســـائـــدة،  تــبــلــور خــــالل قـــــرون واصـ

ــــذا الـــتـــقـــريـــر تــــم اخـــتـــيـــارهـــا عــلــى  واالمـــثـــلـــة الـــ�ـــي نــضــر�ــهــا فــــي هـ

اســـاس من��يإلعطاء صـــورة وا�ــحــة عــن االنــ�ــهــاكــات ال�ي 

يــتــعــرضــون لــهــا، كــمــا إ�ــهــا تــســمــح بــالــقــاء ضـــوء عــلــى مطالب 

هذه االقلية ال�ي لم تنل اهتماما في وسائل االعــالم المحلي 

او الدولي بالمقارنة مع ما حظيت بھ االقليات الدينية مثل 

المسيحيين او االيزيديين والمندائيين او االقليات القومية 

مثل ال�ركمان والشبك. 
ــــول  ــيـــن مــــن االصــ ــيـ ــهــــاكــــات بـــحـــق الـــعـــراقـ ــ�ــ ويـــمـــكـــن ايــــجــــاز االنــ

االفريقية باآلتي:

1- مظاهر التمييز ضد العراقيين من اصول افريقية 

يواجھ العراقيون من اصول افريقية تميي�ا اجتماعيا، فما 

تـــزال كلمة «عــبــد« تطلق على افـــراد هــذه االقــلــيــة، و�الرغم 

من رفضهم هــذه التسمية وتفضيلهم تسميات اخــرى مثل 

«االســـــــود« او «االســــمــــر«. لــيــس هـــنـــاك تـــحـــرك فــعــلــي لتغيير 
ــــذا الــتــمــيــيــ�، كـــمـــا ان شــعــور   ــ�ـــي تــســمــح بــمــثــل هـ الـــثـــقـــافـــة الـ

العراقيين مــن اصــول افريقية بال�هميش ال ينال عناية من 

قــبــل الــحــكــومــة الــمــحــلــيــة او االتـــحـــاديـــة، وال حــ�ــ� الــ�ــرلــمــان، 
فــلــيــس هـــنـــاك مـــديـــر عــــام واحـــــد  مـــن الــعــراقــيــيــن مـــن اصـــول 

افــريــقــيــة فــي مــؤســســات الـــدولـــة، وهــنــاك انــكــار للتميي� الــذي 
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يــتــعــرضــون لـــھ، ورفـــض لمطالبهم إل�ــهــاء هـــذا التميي� ورفــع 

درجــــة مــشــاركــ�ــهــم االيــجــابــيــة فـــي الــحــيــاة وتــحــســيــن احــوالــهــم 

القتصادية، حيث ا�هم �عيشون في مستويات من من الفقر 

ال يمكن تخيلها، و�سكن غالبي�هم في عشوائيات في منطقة 

الـــز�ـــيـــر، ومــعــظــم اطــفــالــهــم مــحــرمــون مـــن الــحــق فـــي التعليم 

فضال عن مستويات البطالة العالية٢٧.

2-اغتيال الناشطين وسياسة االفالت من العقاب

عمار بصري احد النشطاء في مجال الدفاع عن العراقيين 

مــن اصـــول افريقية، كــان �عمل مــع الناشط الــبــارز «جــالل 

ــــذي اغــتــيــل فـــي الـــعـــام ٢٠1٣.  اضــطــرتــھ جــريــمــة  ــــاب« والــ ذيــ

االغتيال على ترك عملھ المد�ي ومغادرة المدينة.

اما االن وبعد مرور عامين على حصول جريمة االغتيال فما 

تــزال ال�ريمة مقيدة ضد مجهول، وليس هناك أي تحرك 

جــدي لمعرفة الفاعلين، وذلــك ي�رك رســالــة سلبية ل�ميع 

الناشطين  في مجال الدفاع عن حقوق اال�سان، والرسالة 

�ي باختصار كما يقول عمار «ال احد هنا يحميكم«.

التوصيات

تــقــدم الـــدراســـة الــتــوصــيــات الــتــالــيــة بــنــاء عــلــى مــا وثــقــتــھ من 

انــ�ــهــاكــات، وهـــذه الــتــوصــيــات مــوجــهــة بــالــدرجــة االســــاس الــى 

كل من الحكومة العراقية االتحادية وحكومة االقليم اوال، 

والــى بعثة االمــم المتحدة فــي الــعــراق ودول االتــحــاد االوربــي 

والبلدان المنخرطة في تحالف ضد تنظيم داعش ثانيا.  

 تــم تقسيم التوصيات حسب الــمــوضــوعــات ولــيــس حسب 

الــ�ــهــة الــ�ــي تــقــدم لــهــا الــتــوصــيــة، إليــمــانــنــا بـــضـــرورة العمل 

الــتــكــامــلــي بــيــن الـــ�ـــهـــات الــمــعــنــيــة الــمــخــتــلــفــة داخـــــل وخــــارج 

العراق، وإلن الموضوعات بحد ذا�ها باتت تمثل معضالت 

تـــطـــرح كـــتـــحـــديـــات عـــلـــى صـــعـــيـــد  اقـــلـــيـــمـــي وعــــالــــمــــي، الســيــمــا 

قضايا خطاب الكراهية الدي�ي والتميي� العنصري والنتائج 

اال�سانية الم�رتبة على الن�وح ال�ما�ي، وايضا إعادة بناء 

الثقة فــي الـــدول ال�ي تمر بمرحلة انتقالية، فما يتعرض لھ 

الــعــراق و�ــلــدان المنطقة مــن خطر �هديد التنوع فيها، �عد 

كــارثــة ستمس أثــارهــا اعــضــاء المجتمع الــدولــي كــافــة، وليس 

الدول ال�ي تقع على خط الكارثة المباشر فحسب.

أوال -)خطاب الكراهية والتحريض ضد االقليات(

ــتــــحــــريــــض ضــد  ــيــــة والــ ــكــــراهــ ــتـــد�ـــي مــــواجــــهــــة خــــطــــاب الــ تـــسـ

االقليات الدينية رســم اس�راتيجية وطنية تتضمن ال�ركي� 

ابتداء على العنصرين التاليين : 

1-  ت��يع الحوار الدي�ي من خالل  :

أ-تــكــثــيــف الـــــدورات والــــورش الــتــدريــ�ــيــة والتثقيفية لــرجــال 

الدين لغرض تعميق معرف�هم باالخر وجمعهم برجال دين 
أخرين سواء من مذهب اخر او من اديان اخرى

ـــحــــوار مـــــا بــــيــــن رجــــــــال الــــديــــن  ــ�ـ ب- تــــعــــزيــــز االطــــــــر الــــمــــدنــــيــــة لــ

المسلمين ورجال الدين من بقية االقليات الدينية، اذ إن 

خلق حوار تواصلي عن طريق الزيارات المتبادلة والمشاركة 

فــي المناسبات الدينية المختلفة )االســالمــيــة والمسيحية 

وااليــزيــديــة والــمــنــدائــيــة والــبــهــائــيــة الـــ�( خليق ب�هيئة ارضــيــة 

ــــر مـــن خــالل  مــنــاســبــة لــتــ�ــحــيــح الـــصـــور الــنــمــطــيــة عـــن االخـ

فعاليات مش�ركة.

ت- تــ�ــ�ــيــع مــشــاركــة رجــــال الـــديـــن فـــي الــمــؤتــمــرات الــدولــيــة 

والــمــنــاســبــات الــعــالــمــيــة الـــخـــاصـــة بــالــتــســامــح والــــحــــوار الــ�ــي 

ــــم الـــمـــتـــحـــدة وغـــيـــرهـــا مــــن الــمــنــظــمــات الـــدولـــيـــة  تــقــيــمــهــا االمــ

المهتمة بــالــحــوار ســـوف ���عهم عــلــى االنــفــتــاح عــلــى خ�رة 
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غــنــيــة تـــعـــزز خـــطـــاب االعــــتــــدال وتــخــفــف مـــن غـــلـــواء خــطــاب 

التشدد والتحريض ضد االخر المختلف دينيا. 

٢-المنا�� الــدراســيــة: فحص منا�� التعليم فــي الــمــدراس 

االبــتــدائــيــة والــمــتــوســطــة واالعـــداديـــة وتــعــديــلــهــا بــمــا ين��م 

مــع هــدف مواجهة خطاب التحريض والكراهية، والطريق 

االمثل هو تصميم منا�� دراسية تتالءم مع مجتمع متعدد 

اإلثنيات واألديان والطوائف. 

٣-تــفــعــيــل الـــمـــواد الــعــقــابــيــة الـــ�ـــي نــصــت عــلــيــهــا الــتــشــر�ــعــات 

العراقية فــي مــا يخص التحريض على الــكــراهــيــة، وال�رائم 

الماسة بالشعور الدي�ي إلفراد االقليات. 

٤- تــشــر�ــع قــانــون خـــاص يتضمن عــقــو�ــات رادعــــة لــكــل من 

���ع على خطابات الكراهية والعنف ضد االقليات.

ثانيا : )التمييز ضد االقليات(

1- إن حزمة من التشر�عات ال�ي تحافظ على التنوع وتعزز 

الحفاظ على هوية وثقافات االقليات ومن ثم حماية الهوية 

التعددية للمجتمع، كان وما يزال يمثل ضــرورة قصوى، ال 

سيما تشر�ع للمساواة ومنع التميي� يتصدى لكافة اشكال 

ــتـــمـــا�ـــي والـــســـيـــا��ـــي واالقــــتــــصــــادي  الــتــمــيــيــ� واالقـــــصـــــاء االجـ

لالقليات.

٢- تب�ي ســيــاســات تميي� ايــجــابــي لــغــرض مناهضة التمي� في 

مجال التعليم، ولعل اول خطوة يمكن الــبــدء �ها هــو وضع 

قــانــون خــاص للمنح الــدراســيــة والكوتا لإلقليات فــي العراق 

ــــة خــــاصــــة بــــإفــــراد  ــيـ ــ ــتــــان يــــوفــــر زمــــــــاالت دراسـ واقـــلـــيـــم كــــردســ

االقليات للقبول داخل كليات وجامعات البالد، كما لغرض 

االبتعاث الى الخارج.

ثالثا : )اوضاع النازحين من افراد االقليات(

1-وضـــع خطة لمعال�ة كــارثــة الــنــ�وح اال�ــســا�ــي ومــا ي�رتب 

عليها من أخطار تنال افراد االقليات على المستوى الص�ي 

ــفـــكـــك اآلســـــــري(  ــتـ ــمــــا�ــــي )الـ ــتــ )االمـــــــــــراض االنـــتـــقـــالـــيـــة( واالجــ

والنف��ي )ا�هيار ال�حة النفسية(، وان تتحول الخطة الى 

سياسات قابلة للتنفيذ لمعال�ة حالة الــطــوارىء الراهنة 

وتـــزويـــدهـــا بــأطــر مــؤســســيــة لــمــواجــهــة ايـــة ازمــــة مستقبلية، 

واالهم من ذلك توفير الموارد الكافية ل�علها قابلة ل�حياة 

والتطبيق والديمومة.

٢-الــــــشــــــروع بـــــإصـــــدار تـــشـــر�ـــع لـــحـــمـــايـــة الـــنـــازحـــيـــن يــتــصــدى 

النــ�ــهــاكــات حــقــوقــهــم فـــي الــمــنــاطــق الــ�ــي تـــزحـــوا الــيــهــا، ويــوفــر 

لهم ضــمــانــات لحقوقهم االســاســيــة فــي عــدم التميي� والحق 

فــي التعليم والــحــق فــي التنقل والــســكــن، وان ال يج�روا على 

تقييد حريا�هم االساسية تحت أي م�رر كان.

رابعا :)مناطق االقليات المتنازع عليها(

ــــاشـــــراف دولــــــي حـــــول الـــحـــدود  ـــاوض بـ ــفـ 1- اطــــــالق عــمــلــيــة تــ

الداخلية المتنازع عليها وال�ي تشكل مناطق التنوع الغنية 

في البالد وتخضع لن�اع عربي كردي وا�� قد يجر البالد الى 

حرب داخلية مقبلة.

٢-تــطــبــيــق الـــمـــادة 1٢٥ مــن الــدســتــور الــعــرا�ــي لــعــام ٢٠٠٥

مــن خــالل تحويلها الــى تشر�ع يضمن ادارة ذاتــيــة لإلقليات 

لمناطقها المتنازع عليها و�ما يضمن ابعادها عــن الصراع 

بين الكبار مــن جهة ويضمن لها حــق ادارة شؤو�ها الذاتية 

من دون ان �ع�ي ذلك دعما لرغب�ها باالنفصال. 

٣- منع التغيير الديموغرافي في هذه المناطق، والعمل على 

اســتــعــادة تنوعها الــغــ�ــي  والــحــفــاظ عــلــى وجـــود االقــلــيــات في 

هذه المناطق المختلطة.
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خامسا : )إعادة  بناء الثقة( 

ال بد من استعادة ثقة مجتمعات االقليات. وإعادة بناء هذه 

الثقة من جهة،تتطلب تغذية متطلبات عدد من المدخالت 

:

1-مــدخــل ســايــكــولــو�ــي:  على الحكومة االتــحــاديــة وحكومة 

ــقـــة الـــمـــجـــتـــمـــعـــات الــمــحــلــيــة  ــتــــعــــادة ثـ ــتــــان اســ ــيـــم كــــردســ ــلـ اقـ

الساخطة ح�� تتولى حصة من إدارة الشؤون الخاصة�ها 

وتثق في قدرة الدولة على ضمان حماي�ها من العنف،وتحقيق 

الـــعـــدالـــة و�ــهــيــئــة الــــظــــروف مـــن أجــــل مــشــاركــ�ــهــا الـــعـــادلـــة في 

الــمــجــتــمــع، ومـــالـــم �ــســتــنــتــج أغــلــبــيــة األ�ـــخـــاص الــمــشــرديــن  

داخلياً أن ظروف العودة اآلمنة والمستدامة للمدنيين قد 

�هّيأت ، فإن عمليات العودة هذه لن تحدث. 

٢-مدخل اقتصادي: من الــضــروري ان ت��امن خطة إعــادة 

النازحين من االقليات الى مناطقهم ال�ي يجري تحريرها من 

قبضة داعش مع توفير موارد كافية إلصالح البنية التحتية 
االساسية واصــالح نظام الخدمات، فــاإلفــراد الذينيرغبون 

فيالعودةإلىديارهميخشو�علىأمنهم اوال، وال يودون العودة 

مــا لــم تتوفر بيئة جــاذبــة  توفر�ديال مريحا عــن االنــدمــاج في 

المناطق ال�ي نزح اليها او التفكير في خيار ال��رة.  

٣-مدخل سيا��ي: فصل قضية حماية االقليات في المناطق 

ــيـــن الــحــكــومــة  ــ�ــــي نــــزحــــت مـــنـــهـــا عــــن الـــــصـــــراع الـــســـيـــا��ـــي بـ الــ

االتحادية وحكومة اقليم كردستان من جهة، وعن الصراع 

بين الــتــيــارات السياسية داخــل االقليم مــن جهة ثانية، وال 

سيما فــي قضية تسليح االقــلــيــات وتــشــكــيــل قـــوات مس�حة 

من بين افرادهم لغرض تحرير االرا��ــي ال�ي استولت عليها 

داعش.  

٤-مــدخــل اصــال�ــي: ت��يع الــحــكــومــة الــعــراقــيــة االتــحــاديــة 

عــلــى الـــبـــدء بــحــزمــة اصـــالحـــات الزمــــة لــتــحــقــيــق الــمــصــالــحــة، 

مــثــل مــواجــهــة الــفــســاد واطــــالق ســـراح المعتقلين عــلــى نحو 

تــعــســفــي وتـــعـــزيـــز الــشــفــافــيــة والـــمـــســـآلـــة واجــــــــراء تــحــقــيــقــات 

فورية في ان�هاكات حقوق اال�سان، والغاء التشر�عات ال�ي 

تــكــرس التميي� او تضطهد االقــلــيــات، واالنــضــمــام الــى نظام 

رومـــا االســا��ــي للمحكمة ال�نائية الــدولــيــة  وقــبــول والي�ها 

بخصوص الن�اع الحالي، وايضا االع�راف باإلقليات ال�ي لم 

يــرد ذكرها في الدستور والغاء جميع التشر�عات الموروثة 

ــتـــعـــارض مــــع الـــحـــقـــوق الـــــــــواردة فــي  ــ�ــــي تـ مــــن زمـــــن الـــبـــعـــث والــ

الدستور. 

سادسا: المشاركة السياسية

- تهيئة الظروف لمشاركة األقليات مشاركة فعالة، كجانب 

أســـا��ـــي مــن جــوانــب حــزمــة اإلصـــالحـــات، لــكــو�ــهــا تــســاهــم في 

تخفيف التوترات، ومــن ثم خدمة الهدف المتمثل في منع 

وقــوع الن�اعات، وعلى ان تــدرج ذلك ضمن اية خطة امنية 

او �هدف الى تحقيق االستقرار في المستقبل. 

- اتخاذ تدابير فعالــة للقضــاء على التميي�،مــثــل وضع آليات  

التصويت  فــــي  التميي�  لــمــنــع  والشكوى،  للرصد  مستقلة 

والغش في االنتخاب وسياسات التخويف  وأي أعمال  من 

شأنها أن تحول دون المشاركة الفعالة ألفراد األقليات في 

األ�شطة االنتخابية. وينب�ي إتاحة ھذه اآلليات في مناطق 

وسط وجنوب العراق،وفي مناطق إقليم كردستان، و�لغات 

األقليات لكي يتاح ت��يل الشكاوى.

ــــاء هـــيـــئـــة رفـــيـــعـــة الـــمـــســـتـــوى لـــمـــعـــالـــ�ـــة قـــضـــايـــا تهّم  ــــشـ - إ�ـ

األقليات، ويفضل أن يديرها أ�خاص ينتمون إلى أقليات. 

- تخفيض المفوضية العليا المستقلة لالنتخابات في العراق 

مــبــلــغ الــتــ�ــ�ــيــل لــالنــتــخــابــات ألحـــــزاب األقـــلـــيـــات -)خــمــســيــن 

مليون دينار حاليا(-، لكي تتمكن األحزاب الصغيرة وأحزاب 

ــمـــشـــاركـــة فــــي اإلنـــتـــخـــابـــات، او  األقـــلـــيـــات مــــن الــتــ�ــ�ــيــل والـ

اعفاءها اصال من أجور الت��يل، في ضوء كون المنافسة 

االنتخابية تتطلب مبالغ مالية أخرى.

-تــخــفــيــف االجــــــــــراءات الـــمـــعـــقـــدة وغـــيـــر الـــمـــ�ـــررة لــلــتــ�ــ�ــيــل 

االنتخابي والــحــصــول على البطاقة االنتخابية، واجـــراءات 

التصويت، فمثال بالنسبة لألخيرةواثناء تصويت الناخبين 

في الــخــارج، يمكن اإلعتماد على المستمسكات ال�خصية 

الــقــديــمــة لــلــنــاخــب، أو بـــاإلعـــتـــمـــاد عــلــى جـــــواز الــســفــر الـــذي 

يحملھ لكونھ يحمل اسم البلد األصلي لحاملھ.

ــــق الـــمـــشـــاركـــة  ــــة لـــضـــمـــان حـ ــــالزمــ ــــي الـــ�ـــرتـــيـــبـــات الــ - الـــنـــظـــر فـ

السياسية للنازحين مــن األقــلــيــات، ولبقية افـــراد المجتمع 

مــن الــنــازحــيــن، وال سيما ان مــن المر�� ا�ــهــم فــقــدوا وثائق 

الهوية اثناء الن�وح.

- توفير المعلومات عن التصويت االنتخابي باللغات الرسمية 

و�لغات األقليات ،الســيــمــا فــي الــمــنــاطــق الــ�ــي يــ�ــركــزون فيها 

جغرافيا،وتقع مسؤولية ذلك على عاتق ال�هات المسؤولة 

على االنتخابات. 

- تعزيز مشاركة األقليات في وسائل االعالم العامة )الممولة 

ــــالم الـــعـــراقـــيـــة )الــهــيــئــة  ــ ـــام( مـــثـــل شــبــكــة االعـ ــعـ مــــن الــــمــــال الــ

العامة لخدمات البث واالرســـال)IMNمـــن خــالل مشارك�ها 

فـــي الــمــجــالــس الـــ�ـــي تـــديـــر هــــذه الــشــبــكــة، والـــ�ـــ�ـــان الــمــعــنــيــة 

بخدمات البث العام واالنتاج.
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-ان تبذل شبكة االعـــالم العراقية IMN جهودها من أجل 

باألقليات،  الــمــتــصــلــة  بالقضايا  الـــعـــرا�ـــي  المجتمع  إعالم 

بسبــل  تشمل البث بلغات األقليـات والتشديد على أهمية 

مشاركتها السياسية.

-دعم األقليات دعما تميي�يا ايجابيا في إنشاء وإدارة وسائل 

إعالمهـا العامة والخاصة ومطبوعا�ها المختلفة و�اللغات 

الخاصة �ها او�لغات اخرى.

- عدم قيام األحــزاب الك�رى بدعم تشكيل قوائم إنتخابية 

ــلـــيـــات �ـــهـــدف مــنــافــســة  عـــن طـــريـــق أعــضــا�ــهــا مـــن افــــــراد األقـ

مقاعد الكوتا المخصصة لألقليات.

-ان تــتــبــ�ــ� األحــــــــزاب الــســيــاســيــة الـــكـــ�ـــرى تــمــثــيــل الـــتـــنـــوع فــي 

صـــفـــوف اعـــضـــا�ـــهـــا وتـــضـــع خــطــطــا لـــمـــشـــاركـــة األقــــلــــيــــات فــي 

عضوي�ها.

- اشـــراك األقــلــيــات فــي ايــة مــفــاوضــات ســالم حــول مستقبل 

الــمــنــاطــق الــمــتــنــازع عــلــيــهــا، وهـــو يــخــالــف مــا �ــســود فــي الكثير 

مــن الــنــ�اعــات، حيث تميل الــحــكــومــات، والمجتــمــع الــدولــي، 

إلـــى الــ�ــركــيــ� فــي الــمــقــام األول عــلــى تلبية مــطــالــب الــ�ــمــاعــات 

المرتبطة بالحركات المس�حة، فيما قد ينتج عن ذلك إبرام 

اتفاقات سالم تضمن حقوق بعض ال�ماعات على حساب 

األقليات.

-تفويض سلطات لألقليات إلدارة شؤو�ها بنفسها، وهــذه 

بحد ذا�ــهــا تكون مــا دون مستوى المحافظة، و�ــي ال تعفي 

الدولة من مسؤوليا�ها العامة وال تقلل منها. 

ــ�ـــــراح االدارة الــــذاتــــيــــة ســــن تـــشـــر�ـــعـــات فــي  ــ -قـــــد يــتــضــمــن اقـ

مــــجــــاالت، كــالــتــعــلــيــم والــــشــــؤون الــثــقــافــيــة، )وهـــــو مـــا يمكن 

ان يـــــؤدي الـــيـــھ نـــطـــاق تــفــســيــر الــــمــــادة 1٢٥ مـــن الـــدســـتـــور( 

وح�� في مجاالت خاصة اخــرى مثل تطبيق قانون األحــوال 

الــ�ــخــصــيــة. لــكــن ينب�ي الــحــذر فــي مــا يــمــكــن ان تــــؤدي اليھ 

ترتيبات االستقالل الذاتي، إن لم تصمم بعناية، من مزيد 

من تفكك الدولة.

- يــمــكــن الـــ�ـــ�ـــوء الــــى خـــيـــار اخــــر هـــو اســـتـــحـــداث مــحــافــظــات 

جديدة في مناطق األقليات لتخفيف حدة التوترات اإلثنية، 

و�ما �سهل تحقيق نوع من االدارة الذاتية لألقليات لشؤو�ها 

الخاصة، ويقلل من الفساد والمظالم بس�ب اهمال هذه 

المناطق من قبل الحكومات المحلية، فمثال يمكن بالنسبة 

لمحافظة نينوى اجـــراء ترتيبات الستحداث محافظات في 

كل من سنجار، تلعفر، سهل نينوى، شيخان، والمساحة 

الباقية تمثل محافظة نينوى االصلية ال�ي مركزها الموصل.
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http://www.alalam.ir/ : موقع قناة العالم على الرابط التالي
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 التربية والتعليم في العراق
 ما بعد داعش تحديات ومعالجات

 من األحداث 
ً
ان التعليم واحد من أكثر مجاالت الحياة تضررا

األمنية التي اوجدها داعش في العراق وهذا ما يتجّسد عند دراسة 
الواقع التعليمي للنازحين في العراق، فطلبة المدارس بين ترك 

الدراسة أو عدم االنتظام فيها بسبب ضعف قدرتهم على مواصلة 
 في حكم داعش 

ً
مسيرتهم الدراسية, اذ ان التعليم لم يكن موجودا

وان وجد فانه تعليم يسعى لترسيخ االرهاب والعنف والقتل 
وتشويه مبادىء الدين الحنيف دين السالم والمحبة والتسامح، 

والقسم االخر من المدارس كانت مغلقة منذ احتالل داعش 
ودخولها إلى المنطقة.
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جامعة بغداد/ كلية ال�ربية ابن رشدجامعة بغداد /كلية االداب

ــــراق يــــواجــــھ تــحــديــات  ــــعـ إن قـــطـــاع الـــ�ـــربـــيـــة والـــتـــعـــلـــيـــم فــــي الـ

بنيوية تفاقمت بس�ب الــصــراع والــنــ�وح ال�ما�ي الــواســع 

للسكان, وفي كثير من األحيان توقفت مسيرة تعلم األطفال 

الـــنـــازحـــيـــن ويــــواجــــهــــون صـــعـــو�ـــات فــــي الـــحـــصـــول عـــلـــى فـــرص 

التعليم حيثما �ستقرون بصفة مؤقتة, كما �عا�ي األطفال 

فــي المجتمعات المضيفة للنازحين تــدهــور نوعية التعليم 

بس�ب الضغوطات على الــنــظــام التعليمي. وقــد تــأثــر بذلك 

أك�ر من 1و1 مليون طفل �عيشون في المجتمعات المضيفة, 

كــمــا أن الـــمـــدارس فــي عــمــوم الــبــالد مكتظة بـــأعـــداد الطلبة 

ــكـــوادر الــتــعــلــيــمــيــة. كــمــا تــعــمــل الــعــديــد  الــمــ�ــ�ايــد وتــنــقــصــهــا الـ

مــن الـــمـــدارس بــدوامــيــن او اكــ�ــر، األمــــر الــــذي يــؤثــر فــي الــفــ�ــرة 

التدر�سية ال�ي توفرها للتالميذ. وفــي الصفوف المدرسية 

الــقــائــمــة، تعت�ر �ــســبــة عـــدد الــطــلــبــة مــقــابــل عـــدد المعلمين 

 ,
ً
 وال سيما أن الكثير من المعلمين قد نزحوا أيضا

ً
عالية جدا

ــســَتــخــدم الــعــديــد مــن الــمــدارس إليـــواء الــســكــان النازحين، 
ُ
ت

األمر الذي قد يؤدي الى تأجيل بداية العام الدرا��ي بالنسبة 

للتالميذ في تلك المناطق, وأشارت اليونيسيف إلى أن هناك 

مدرسة واحدة من بين كل خمس مدارس ال تص�� للتعليم 

بس�ب الــنــ�اع فــي الـــعـــراق. وقـــد تحققت األمـــم الــمــتــحــدة من 

�حة وقــوع 1٣٥ ��وما على المرافق والــكــوادر التعليمية 

منذ عــام ٢٠1٤.تــؤكــد وزارة ال�ربية أن )٧٠٪( من األطفال 

النازحين فقدوا فرص�هم في التعليم لعام درا��ي كامل، وفقد 

مئات االالفاالطفال العراقيين في سن الدراسة فرصهم في 

التحصيل التعليمي، األمر الذي قد يزيد من حاالت الزواج 

المبكر واالنــخــراط فــي عمالة األطــفــال وتجنيد األطــفــال من 

قبل ال�ماعات المس�حة, و�المقابل فإن )٥٣٠٠( مدرسة 

في عموم العراق باتت غير صالحة ألداء وظيف�ها التعليمية 

أل�ـــهـــا تـــضـــررت نــتــيــجــة الـــمـــعـــارك األخـــيـــرة أو لــتــحــولــهــا لم��أ 

للعوائل النازحة.

األمر لم يتوقف عند هذا الحد، فاألحداث األمنية لم تؤثر 

على الواقع التعليمي للنازحين فحسب وإنما امتد أثرها إلى 

الــواقــع التعليمي فــي عــمــوم الـــعـــراق، إذ اضــطــرت الــمــدارس 

لتوسع دائــرة استيعا�ها للطلبة النازحين ح�� بــدأت اليوم 

الصفوف المدرسية تعمل بطاقة استيعابية تصل إلى )٦٠( 

طالب أو طالبة وعلى أك�ر من دواميين للمدرسة الــواحــدة. 

كــذلــك الــهــيــئــات الــتــعــلــيــمــيــة تــعــرضــت لــخــســائــر كــبــيــرة ضمن 

كـــوادرهـــا الــعــامــلــة، إذ ونــتــيــجــة لــلــ�ــهــديــد األمـــ�ـــي الــــذي عانتھ 

بعض المحافظات فــّر أكــ�ــر مــن )1٤٠٠٠( معلم مــن مكان 

سكنھ. 

و�ــالــ�ــهــود الـــ�ـــبـــارة الـــ�ـــي بــذلــ�ــهــا الــحــكــومــة الــمــركــزيــة ورغـــم 

تحديات الضائقة المالية بس�ب انخفاض اسعار الب�رول 

فـــي الــعــالــم ومـــســـاعـــدات الــمــنــظــمــات الـــدولـــيـــة لــمــواجــھ هــذا 

الــــواقــــع االســـتـــ�ـــنـــائـــي، اذ تــمــكــنــت مــنــظــمــة األمــــــم الــمــتــحــدة 

للثقافة والعلوم من بناء )٤٠( مدرسة وتركيب )1٤1( غرفة 

صــف فــي مختلف أنــحــاء الـــعـــراق وإ�ـــشـــاء )1٥٨٥( مساحة 

تعليم مــؤقــتــة لتمكين أكــ�ــر مــن )٢٢٠,٠٠٠( �ــخــص نـــازح، 

د. دالل حسن كاظمأ.م.د. سليم ياوز جمال اليعقوبي
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 لتوز�ع مستلزمات دراسية على أك�ر من )٢٠٠,٠٠٠( 
ً
إضافة

 عــن الــدعــم طــويــل األمــــد لــتــعــزيــز األنــظــمــة 
ً
طــفــل نـــازح.فـــضـــال

ـــســـاعـــد 
ُ
والــــخــــدمــــات الــتــعــلــيــمــيــة فــــي ـكــافـــة أنــــحــــاء الــــعــــراق .وت

اليو�سيف في بناء وتوسيع وإعادة تأهيل المدارس، وتوفر 

الــمــســتــلــزمــات الــتــدر�ــســيــة والــتــعــلــيــمــيــة، وتــــدريــــب الـــكـــوادر 
الــ�ــربــويــة، وتــقــدم فــرص التعلم البديلة والــمــســرعــة، وتعزز 

األنظمة التعليمية، وتوفر الدعم الالزم لألسر لضمان بقاء 

واستمرار أطفالها في المدرسة . أطلقت منظمة اليونيسف 

ووزارة ال�ربية حملة ”العودة الى المدرسة“ في 1٠ محافظات 

عراقية.   ومن خالل الحملة تم الوصول الى ما يقارب ٤,1

مليون طفل بالرسائل الــتــوعــويــة، ومــســاعــدات للتنقل من 

والى المدارس، والمواد والمستلزمات المدرسية، وغيرها من 

الخدمات , و�هدف هذه الحملة الى ت��يل العدد األك�ر من 

األطفال في المدارس وتمكين الم��لين منهم من المواظبة 

على الــدراســة واستكمال مــراحــل التعليم النظامي, وخالل 

ــعــــام ٢٠1٦، اســـتـــطـــاعـــت وزارة الـــ�ـــربـــيـــة و�ـــالـــتـــعـــاون مــع  الــ

اليونيسف إعــادة أك�ر من 11٦,٠٠٠ طفل خــارج المدرسة 

الى صفوف الدراسة، ونصب مباٍن مدرسية جاهزة لخدمة 

٤٢,٠٠٠ طفل نــازح فــي ســن الــدراســة, وتــوز�ــع المستلزمات 

ــــدادات المدرسية على أكــ�ــر مــن ٢٨٠,٠٠٠ التعليمية واالمـ

طــفــل, كــمــا قــامــت اليونيسف بــتــدريــب أكــ�ــر مــن ٢,٣٥٠ من 

الــكــوادرالــتــعــلــيــمــيــة والــ�ــربــويــة، وســاعــدت ٣٨٣ مــدرســة على 

تحسين ممارسات اإلدارة المدرسية. ذلك إلى جانب تعميم 

تــعــلــيــم الـــمـــهـــارات الــحــيــاتــيــة فـــي ٤٣٩ مـــدرســـة، ودعــــم إعـــادة 

افتتاح مــدارس في المناطق ال�ي كان يصعب الوصول إليها 

في السابقومع اشتداد حدة الصراع، تجري االستعدادات 

لتوفير الدعم الــى مئات آالف األطــفــال مع أســرهــم. و�تعبئة 

المجتمعات المحلية من خــالل �شاطات حمالت ”العودة 

الى المدرسة“؛ وتجديد وتوسيع األبنية المدرسية، وتوفير 

 عــن 
ً
ــيـــة، فـــضـــال الــــمــــواصــــالت والـــكـــتـــب والـــحـــقـــائـــب الـــمـــدرسـ

مـــســـاعـــدة األطــــفــــال عــلــى الـــ�ـــحـــاق بــمــا فــا�ــهــم مـــن الــــدراســــة، 

ــــادة االنـــدمـــاج فـــي الــنــظــام الــ�ــربــوي والــتــعــلــيــمــي في  وكـــذلـــك إعـ

المدارس.
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المقدمة :

مر العراق منذ 9 / 4 / 2003 م بتحول سيا�سي ديمقراطي غير مسبوق في 

تاريخه المعاصر،مشفوعا بمتغيرات متسارعة تمثلت في انهيار النظام 

السيا�سي الشمولي السابق الذي حكم البالد ألكثر من ثالثة عقود ،ولم يترك 

خلفه سوى الدمار الذي طال البنى االرتكازية للدولة ومؤسساتها بعد أن 

تعمقت مشكلة الدولة العراقية كثيرا خالل المدة  1968 - 2003م ،بسبب 

وطأة نظام حكم الحزب الواحد الذي سيطر على مفاصل الحياة العامة في 

البالد كافة ، وفرض  أنموذج حكم في غاية القسوة والتعسف في ممارسة 

السلطة رغبة منه في تأمين بقائه ألطول مدة ممكنة ، فضال عن أساليبه 

في فرض ثقافة أحادية الجانب قائمة على أساس خضوع وإذعان الجميع 

له من دون أن تصاحبه أية رؤية موضوعية لما ستؤول إليه األوضاع 

السياسية واالجتماعية واالقتصادية في البالد مستقبال .

مستقبل التجربة السياسية الديمقراطية 

العراقية في ظل التحديات الراهنة

رؤية تحليلية لمرحلة ما بعد النصر
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علوم سياسية / جامعة بغداد 

أ . م . د / أحمد عدنان كاظم 

فــضــال عــن ا�ــغــالق الــنــظــام الــديــكــتــاتــوري – الــشــمــولــي �هذه 

الطريقة الــذي أدى إلــى حــدوث ركــود سيا��ي وانكفائھ على 

ذاتــــھ ، وجــعــل الــمــجــتــمــع الــســيــا��ــي �ــعــا�ــي مـــن االحــتــقــانــات 

السياسية واالجتماعية  لتصل بالبالد إلــى مرحلة الغليان 

ــــذا مــــا حـــــدث فــــي االنـــتـــفـــاضـــة  ــ ــــــض الــــوضــــع الـــقـــائـــم ، وهـ ورفـ

الشعبانية ال�ي اندلعت عام 1٩٩1 م ال�ي ع�رت عن رغبة 

حقيقية في تغيير هــذا النظام بأقل كلفة مقارنة بما حدث 

الحقا في عام ٢٠٠٣ م . إال إن استخدام السلطة الحاكمة 

آنــذاك القوة والبطش والعنف والظلم والقهر واالضطهاد 

ــنــهــا 
ّ
الـــســـيـــا��ـــي الـــــذي طــــال جــمــيــع مـــكـــونـــات الــمــجــتــمــع ... مــك

و�مساعدة دولــيــة ) الــواليــات المتحدة األمريكية وحلفا�ها 

( كــانــت �ــي الــحــاضــرة وقــتــئــذ لتتمكن فــي تــقــويــض أي تغيير 

سيا��ي كانت ترمي إليھ  قوى المجتمع  من الداخل وبشكل 

ذاتي ، ليأتي الدعم الدولي في حينھ ليحول دون حدوث أي 

تغيير في السلطة الحاكمة آنذاك .  

ليأتي التناقض في الرؤية اإلس�راتيجية السياسية األمريكية 

الحــقــا عــنــدمــا قــــادت تــحــالــفــا دولــيــا الحــتــالل الـــعـــراق فــي عــام 

٢٠٠٣ م بعد أن عزلتھ عن محيطھ الدولي واإلقليمي ألك�ر 

من عقد من الزمن ،ومــن دون حساب موضو�ي لتكلفة ما 

سيتحملھ الشعب الــعــرا�ــي مــن محنة ثقيلة أخـــرى لمرحلة 

ما بعد التغيير وذلــك بس�ب شــروع قــوات التحالف الدولي 

بقيادة الواليات المتحدة األمريكية في إعادة بناء مؤسسات 

الدولة بشكل فو�يVertically  ،بعد أن قضت على مفاصل 

ــهـــا مـــن دون فــهــم حــقــيــقــي لطبيعة  الــــدولــــة الــرئــيــســة ودمـــر�ـ

ــــات يـــ�ـــرنـــح فــــي أزمـــــــات ومــشــكــالت  ــــذي بـ الــمــجــتــمــع الـــعـــرا�ـــي الــ

الــمــرحــلــة الــقــادمــة الــمــعــبــأة بــتــحــديــات كــبــيــرة تــواجــھ الــدولــة 

ــ�ــــي واالقــــتــــصــــادي ...  الـــعـــراقـــيـــة فـــي الـــ�ـــانـــب الـــســـيـــا��ـــي واألمــ
ناهيك عن تصدير خطر اإلرهـــاب الــدولــي إلــى الــعــراق ليكون 

ساحة معركة لحسم كثير من القضايا العالمية ال�ي باتت 

تؤرق وتشغل دول العالم المتقدم الذي بات مأزوما بس�ب 

مخاطر اإلرهاب ال�ي طالت بعض الدول الغر�ية بال است�ناء 

،فــضــال عـــن قــضــايــا الــ�ــ�ــرة والـــنـــ�وح مـــن مــنــاطــق الــتــوتــر في 

منطقة الــشــرق الــوســط إلــى بلدا�هم والـــذي تتحمل تكلفتھ 

إلــى حد كبير من جــّراء تداعيات أحــداث الر�يع العربي منذ 

عام ٢٠11 م .  

أوال : الحلقة المفقودة في سلسلة التفاعالت السياسية 
الديمقراطية وتجربة الحكم :

ــــة تــحــلــيــلــيــة فــــي مــســتــقــبــل الـــتـــجـــر�ـــة الــســيــاســيــة    لـــوضـــع رؤيــ

الديمقراطية في الــعــراق ال�ديد يتطلب ت�خيص الحلقة 

الــمــفــقــودة فـــي مـــمـــارســـة الــحــكــم بــســ�ــب تـــفـــاعـــالت ســيــاســيــة 

معقدة تعمقت في أزمــات باتت تعصف بالحياة السياسية 

منذ عام ٢٠٠٣ م تمحورت في اآلتي :

1 –تحديات ممارسة المسئولية في الحكم : 
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تفاقمت حدة التنافس المشروع من اجل السلطة ليأخذ 

مجاالت عديدة ومتنوعة ولكن في ظل رؤية تسّيدت المشهد 

السيا��ي تدعو إلى تمركز السلطة بيد قوى سياسية محددة 

تفاقمت فيما بينها شدة وحدة االستقطاب السيا��ي الذي 

�ستند إلى معادلة المحاصصة الطائفية السياسية )) نتاج 

االحتالل األمريكي (( ،ومن دون أن يف�� المجال  لحدوث 

أي حــــراك ســيــا��ــي شــعــ�ــي ُ�ــعــيــد تـــوازنـــات الــقــوة السياسية 

واالجــتــمــاعــيــة وفـــقـــا لــتــفــاعــالت حــيــويــة مـــرنـــة تــســتــطــيــع ردم 

فجوة ا�عدام الثقة بين شركاء العملية السياسية أنفسهم 

وتداخلها مع صراع محتدم في اإلرادات السياسية المتباينة 
و / أو المتقاطعة . والس�ب في ذلــك هو رغبة جميع القوى 

فــي العملية السياسية الديمقراطية  السياسية المشاركة 

فـــي أن تـــكـــون جـــــزءا مـــن عــمــلــيــة صــنــع واتــــخــــاذ الــــقــــرار ، ولــم 

تـــرض بــالــمــطــلــق الـــدخـــول فــي مــعــارضــة ســيــاســيــة – قانونية 

برلمانية تمارس دورهــا في تقويم تجر�ة الحكم على الرغم 

من وجود دعوات تطالب بتحقيق اإلصالحات في مؤسسات 

الـــدولـــة كــافــة بــيــن الــحــيــن واآلخــــر .نــاهــيــك عــن �ــ�ــم األزمـــات 

السياسية ال�ي تعصف بالمشهد السيا��ي وحــالــة الركود 

الــســيــا��ــي الــ�ــي ألــّمــت بــھ منذ مــدة ليست بالقصيرة لتصل 

إلــى مستوى تصدير األزمــــات السياسية مــن جــانــب الطبقة 

السياسية الحاكمة إلى المجتمع )) على المستوى التشر��ي 

والتنفيذي (( الذي بات مضغوطا سياسيا وامنيا واقتصادي 

واجــتــمــاعــيــا .... وأصـــبـــح شــريــكــا فـــي أزمــــة لـــم يــكــن الــســ�ــب في 

تــفــاقــمــهــا أو طــرفــا فــيــهــا ،كــمــا لــحــظــنــاه فـــي مــقــاطــعــة جلسات 
مجلس النواب بين الحين واآلخر والمطالبة بممارسة الدور 

الــرقــابــي فــي اســتــجــواب بــعــض الــمــســئــولــيــن الــتــنــفــيــذيــيــن على 

أمـــل مــحــار�ــة الــفــســاد الــمــالــي واإلداري الــــذي يــتــفــاقــم شيئا 

فشيئا من دون معال�ة حقيقية لھ تــارة ، إلــى جانب إر�ــاك 

جلسات مجلس الوزراء في مرحلة ما ومقاطعة جلساتھ من 

جانب بعض الــوزراء ليبقى المشهد السيا��ي الراهن مليئا 

باالحتقانات السياسية ) بس�ب قوة وتأثير الكتل السياسية 

وتعدد مطالبها وتزايد حدة خطا�ها السيا��ي ( وال�ي أخذت 

منھ ال��يء الكثير ولم يبقى من المدة الدستورية لمؤسسة 

الــحــكــم الــراهــنــة إال الــقــلــيــل اســتــعــداد لــخــوض االنــتــخــابــات 

ال�رلمانية الرابعة ال�ي ستجري في عام ٢٠1٨ م تارة أخرى . 

و�ـــيـــن هـــــذا وذاك نــ�ــحــظ تــــراجــــع جـــمـــاهـــيـــريـــة بـــعـــض الـــقـــادة 

الــســيــاســيــيــن بــســ�ــب انــكــفــا�ــهــم نـــحـــو الـــــــذات وتــــحــــول شــكــل 

مـــمـــارســـة الــحــكــم إلــــى رمـــزيـــة مــحــضــة حــ�ــ� بـــاتـــت مــؤســســات 

الـــدول مت�خصنة آنيا فــي مــن يتولى إدار�ــهــا لت�راجع حــدود 

الــشــرعــيــة الــســيــاســيــة بــســ�ــب قــلــة االنـــجـــاز وا�ــــعــــدام الــرضــا 

الشع�ي )) معيار قياس الشرعية القادمة (( وتزايد معدالت 

الـــ�ـــخـــط الـــ�ـــمـــاهـــيـــري عـــلـــى الــــرغــــم مــــن امـــتـــالكـــهـــم شــرعــيــة 

ــــراع )) الــشــرعــيــة الــدســتــوريــة والــقــانــونــيــة ((  صـــنـــدوق االقــــ�

كــمــا حـــدث فــي ٧ / ٨ / ٢٠1٥ ،عــنــدمــا تــزايــدت الــمــظــاهــرات 

الشعبية المطالبة بــاإلصــالح الــســيــا��ــي واالقــتــصــادي ال�ي 

بــــدأت مــنــذ عــــام ٢٠11 م ، والـــ�ـــي بــلــغــت ذرو�ـــهـــا ) كنتيجة 

طــبــيــعــيــة ( بــعــد تـــداعـــيـــات الـــوضـــع األمـــ�ـــي الـــــذي حــــدث بعد 

سقوط الموصل بيد تنظيم اإلرهابي ) داعش ( وال�ماعات 

المس�حة المتطرفة األخرى .    

فــــي الــــوقــــت الـــــــذي لــــم تــســتــثــمــر فـــيـــھ فــــرصــــة تــطــبــيــق وثــيــقــة 

الــشــرف الوط�ي ومــبــادرة السلم االجتما�ي الموقعة فــي 1٩

/ ٩ / ٢٠1٣ م ، كو�ها ضرورة وطنية م�حة لديمومة الوئام 

االجــتــمــا�ــي والــتــفــاهــم والــتــعــاون بــيــن الــشــركــاء دعــمــا للعمل 

الــمــشــ�ــرك فـــي الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة الــديــمــقــراطــيــة الــ�ــديــدة 

.ال ســيــمــا وإن مــهــمــة الـــرئـــاســـات الـــثـــالث �ـــي تــنــفــيــذ مــبــادئ 

و�نود الوثيقة والمبادرة من أجــل ضمان الوحدة الوطنية 

وتــحــقــيــق االســـتـــقـــرار الــســيــا��ــي والــمــجــتــمــ�ــي فـــي ظـــل الــهــويــة 

الوطنية ال�امعة للهويات الفرعية ال�ي يتشكل منها النسيج 

االجتما�ي العرا�ي من خالل تنفيذ اآلتي : 

 ا – اســـتـــيـــعـــاب جــمــيــع شــــرائــــح الــمــجــتــمــع وتـــوفـــيـــر الـــفـــرص 

الــضــروريــة أمــامــهــم مــن اجـــل بــنــاء مستقبل الــدولــة والعمل 

وفـــقـــا لــمــبــدأ الـــمـــســـاواة والـــمـــواطـــنـــة فـــي مـــمـــارســـة مــســئــولــيــة 

الحكم .

ب – توحيد رؤى اإلرادات السياسية المتباينة فــي برنامج 

ــ�ـــرك يـــحـــقـــق االســــتــــقــــرار ويــــدعــــم بــفــاعــلــيــة  عـــمـــل وطــــ�ــــي مـــشـ

التجر�ة السياسية الديمقراطية الراهنة .

ج – إدخـــــــال الـــتـــفـــاعـــالت الــســيــاســيــة لــلــطــبــقــة الــســيــاســيــة 

الــحــاكــمــة فـــي الـــســـلـــوك الــ�ــمــ�ــي لــ�ــمــيــع أفــــــراد الــمــجــتــمــع ، 

لــيــؤدي إلـــى تحقيق اســتــقــرار نــاجــز يضمن بــنــاء نــمــط محدد 

في تجر�ة الحكم �ستند إلى تحقيق الرضا من أجل صناعة 

واقــع سيا��ي – اجتما�ي جديد تتساوى فيھ الفرص أمام 

ال�ميع .

ــــاله إعـــمـــاال بــالــمــادة  د – الـــمـــ��ـــي فـــي تــحــقــيــق االنــــجــــازات أعـ

ــتــــور ))  ــتــــوريــــة ) 1٠٩ ( فــــي الــــبــــاب الـــــرابـــــع مــــن الــــدســ الــــدســ

اخــتــصــاصــات الــســلــطــات االتــحــاديــة (( الــ�ــي نــصــت عــلــى أن 

تحافظ السلطات االتــحــاديــة على وحـــدة الــعــراق وسالمتھ 

واستقاللھ وسيادتھ ونظامھ الديمقراطي االتحادي .     
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2 –تحدي مأسسة السلطة والدولة على حد سواء :

 ا�شغلت الطبقة السياسية الحاكمة خــالل المدة ٢٠٠٣

– ٢٠1٦ م فـــي بــنــاء الــســلــطــة الــمــحــضــة أكــ�ــر مـــن ا�ــشــغــالــهــا 

ــقــــومــــات مــــؤســــســــات ســـلـــطـــة الــحــكــم  فـــــي اســـتـــكـــمـــال بــــنــــاء مــ

ومــؤســســات بنية الــدولــة وفــقــا للدستور والــمــواد القانونية 

ــــوح الــبــنــيــة  ــــواء ، عـــلـــى الــــرغــــم مــــن وضــ الـــنـــافـــذة عـــلـــى حــــد ســ

الدستورية والقانونية ال�ي تتعلق في شكل النظام السيا��ي 

وطبيعة ممارسة تجر�ة الحكم فيھ . ولكن اإلشكالية تكمن 

في األخيرة بس�ب تأخر استكمال التشر�عات القانونية ال�ي 

تــتــعــلــق بــمــجــلــس االتــــحــــاد عــلــى ســ�ــيــل الـــمـــثـــال وفـــقـــا لــلــمــادة 

ــ�ـــي نـــصـــت عـــلـــى تــشــكــيــلــھ مــــن أجـــل  ) ٦٥ ( مــــن الـــدســـتـــور الـ

اســتــكــمــال عــضــويــة الــمــمــثــلــيــن عـــن األقـــالـــيـــم والــمــحــافــظــات 

غير المنتظمة فــي إقليم ، وتحديد طبيعة تكوينھ وشــروط 

الــعــضــويــة فــيــھ واخــتــصــاصــاتــھ عــلــى أن يـــجـــري تــشــر�ــع هــذا 

الــقــانــون بــأغــلــبــيــة ثــلــ�ــي أعـــضـــاء مــجــلــس الـــنـــواب .فــضــال عن 

استكمال تشر�ع بعض القوانين المهمة الــ�ــي مــن المؤمل 

تشر�عها خالل الفصل التشر��ي القادم على س�يل المثال 

قانون المحكمة االتحادية العليا أعماال بنص المادة ) ٩٢

( ثــانــيــا مــن الــدســتــور ، لــتــمــارس اخــتــصــاصــا�ــهــا المنصوص 

عليها دســتــوريــا بموجب الــمــادة ) ٩٣ ( بس�ب كــون قرارا�ها 

بـــاتـــة ومـــلـــزمـــة لــلــســلــطــات ـكــافـــة بــحــســب الــــمــــادة ) ٩٤ ( من 

الدستور ، فضال عن كو�ها أحدى أبرز مؤسسات السلطة 

القضائية االتــحــاديــة .السيما وإن المحكمة االتــحــاديــة قد 

تأسستبموجب األمر رقم )٣٠( لسنة ٢٠٠٥ استناداللمادة 

الرابعة واألربعين من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة 

االنتقالية الذي �شر في العدد٣٩٩٦ وصدر بجريدة الوقائع 

الــعــراقــيــة فـــي 1٧ / ٣ / ٢٠٠٥ م .والــــ��ــــيء نــفــســھ بالنسبة 

لــمــشــار�ــع الـــقـــوانـــيـــن الــمــهــمــة األخــــــرى الـــ�ـــي ُيــنــتــظــر تــشــر�ــعــهــا 

خــالل المرحلة القادمة الستكمال البنية القانونية لعمل 

مؤسسات الدولة في المجاالت كافة .

ــتـــحـــدي اآلخــــــر الــــــذي يــــواجــــھ عــمــلــيــة مـــأســـســـة تــجــر�ــة  أمـــــا الـ

الحكم فيتمثل في توز�ع الصالحيات بين الحكومة المركزية 

والــحــكــومــات المحلية وفــقــا للقوانين الــنــافــذة بس�ب عــدم 

مــمــارســة الــمــهــام الــمــوكــلــة لــألجــهــزة الــتــنــفــيــذيــة فـــي اإلدارات 

المحلية عمليا ،و�الشكل الــذي يتواءم مع الفهم ال�حيح 

ــهـــا أن  ــنـ ــيــــة الــــ�ــــي أريــــــــد مـ ــانــــونــ ــقــ ــنـــصـــوص الــــدســــتــــوريــــة والــ ــلـ لـ

تحقق درجـــة مــن الــضــبــط الــمــؤســ��ــي بس�ب الــتــداخــل بين 

الــصــالحــيــات عــنــد تــطــبــيــق الــقــوانــيــن الــُمــشــّرعــةبــخــصــوصــهــا 

.فــعــلــى ســ�ــيــل الــمــثــال ال الــحــصــر نــصــت الـــمـــادة ) ٣1 ( ثانيا 

من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقــم ) ٢1 ( 

لسنة ٢٠٠٨م على « تنفيذ قرارات مجلس المحافظة بما ال 

يتعارض مع الدستور والقوانين النافذة « . وهــذا يتعارض 

مع صالحية مجلس المحافظة الواردة في المادتين ) ٢ ( أوال 

و ) ٧ ( ثالثا مــن الــقــانــون نفسھ ، إذ تــم الــنــص فــي المادتين 

األخيرتين على تعبير أو مصط�� إصدار ) تشر�عات ( وليس ) 

قرارات ( كما ورد في نص المادة المذكورة أعاله .
لــذا فــان اإلشكالية الحتمية في المستقبل القريب ستكون 

في كيفية التعامل مع عمل المؤسسات ؟ من دون تحويلها 

إلى مؤسسات �خصية مع ضرورة اإليمان بحتمية تعاقب 

األجيال وتوسيع مجاالت المشاركة السياسية وتضمينها في 

رؤية إس�راتيجية تحتوي على معال�ات حقيقية لمشكالت 

المجتمع وأزمــات ممارسة الحكم السيا��ي على حد سواء 

من خالل الوسائل اآلتي :

ا – جعل الــســنــوات األربـــع الــقــادمــة نقطة الــبــدايــة للشروع 

في تأسيس مشار�ع إس�راتيجية تنموية تتضمن بلورة رؤى 

جديدة للمستقبل تكمن في إ�شاء أكاديمية متخصصة في 

السياسة واالقتصاد والعلوم األخــرى ، إلعــداد جيل جديد 

مــــن الـــشـــبـــاب قــــــادر عـــلـــى إدارة مـــؤســـســـة الـــحـــكـــم مــشــفــوعــا 

بصيرورة نخب وخ�راء في مجال تقديم المشورة لمن يتولى 

تــجــر�ــة الــحــكــم مـــع االســتــعــانــة بــخــ�ــرات مـــن تـــصـــدى للعمل 

السيا��ي خالل المدة ال�ي أعقبت عام ٢٠٠٣ م .

ب – صــيــرورة مــبــادئ مــشــروع اس�راتي�ي – ســيــا��ــي عرا�ي 

وط�ي يجمع القوى السياسية واالجتماعية جميعا في مبادرة 

حقيقية )) شركاء من أجل الوطن (( الن ال�ميع مشارك في 

العملية السياسية ، ومن ثم بلورة فلسفة جديدة للنظام 

السيا��ي الحاكم ينتقل من األضداد وصوال إلى المش�ركات 

وضمن الثوابت الوطنية ال�ي تؤمن وحــدة واستقرار البالد 

خالل المرحلة القادمة .  

ــيـــا��ـــي –  ج – األخــــــذ بـــالـــحـــســـبـــان حــتــمــيــة ظـــهـــور حــــــراك سـ

اجتما�ي عاجال أم آجال يخرج من رحم األزمات والمشكالت 

ال�ي �عا�ي منها الوطن والمواطن و�س�ى نحو عــدم تطبيق 

ــمـــــاط إدارة الـــحـــكـــم الـــســـابـــقـــة الــــ�ــــي تــمــثــلــت فــي  أشــــكــــال وأنـــ

الشراكة والمحاصصة والتوافقية ... للبدء في دمقرطة عمل 

المؤسسات في حياة سياسية أك�ر استقرارا وفقا لمنظومة 

قيم سياسية جــديــدة تح�رم اإل�ــســان وتــحــافــظ على كيان 

الدولة وتضمن أمن االستقرار المؤس��ي المتناغم مع انجاز 

تطور تنموي اقتصادي يضمن تحديث التجر�ة السياسية 

الديمقراطية في الحكم )) التنمية السياسية (( .   
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ثانيا : تغير قواعد العمل السيا�سي في المستقبل القريب :    

أعتمدالنظام السيا��ي الــعــرا�ــي ال�ديد على قــواعــد عمل 

سياسية آنية تتعارض في الكثير من تفصيال�ها مع تجارب 

الــحــكــم الــديــمــقــراطــيــة الــمــســتــقــرة فـــي الــعــالــم والـــ�ـــي شــهــدت 

تــحــوالت ســيــاســيــة عــديــدة ومـــعـــقـــدة.إذ لــم تستطع الطبقة 

السياسية الحاكمة لحد اآلن من التعاطي بحنكة سياسية 

عــالــيــة فـــي صــيــاغــة و�ـــلـــورة مــعــالــ�ــة مجتمعية حقيقية ِلــمــا 

ُيــفــ�ــرض الــقــيــام بـــھ مـــن أجـــل الــحــفــاظ عــلــى وحــــدة مــكــونــات 

المجتمع المركب خالل الثالث عشر سنة الماضية )) تحدي 

صراع الهويات الفرعية ((، والذي نراه من الصعب التعاطي 

معها وفقا لهذا الن�� السيا��ي المتبع في إدارة الدولة إال من 

خالل ت�خيص أسباب ال�راجع أو التع�ر في األداء السيا��ي 

مـــن جـــــّراء الــتــشــكــيــك الــمــســتــمــر مـــن بــعــض شـــرـكــاء العملية 

السياسية وتباين رؤاهم وإرادا�هم المتقاطعة في ظل ا�عدام 

الثقة باآلخر )) أزمة الثقة (( ،ومدى جدي�هم في بلورة مالمح 

تحول حقيقية في آفاق العمل السيا��ي الديمقراطي تتعلق 

بنتائج وجــدوى العمل المف�رض القيام بھ لتجاوز األزمــات 

المتالزمة في الحياة السياسية ؟

كما إن لدينا نظام سيا��ي ديمقراطي فيھ سلطة حاكمة 

تــمــتــلــك شــرعــيــة األداء والــعــمــل الــســيــا��ــي بــســ�ــب تــفــويــض 

واســـتـــحـــقـــاق انــتــخــابــي جــــاء مـــن الــســلــطــة الــمــحــكــومــة أصــال 

)) إعـــمـــاال بــالــمــادة الــخــامــســة مـــن الــدســتــور الــ�ــي نــصــت إن 

الــســيــادة لــلــقــانــون ،والــشــعــب مــصــدر الــســلــطــات وشرعي�ها 

ــــراع الــــســــري الـــمـــبـــاشـــر وعـــ�ـــر الــمــؤســســات  ــ� ،يـــمـــارســـهـــا بــــاالقــ

الدستورية (( .مــن هنا تكمن فرضية وصــف عمل النظام 

Inputs وظــيــفــيــا مـــن خـــالل الــتــعــاطــي الـــ�ـــدي مـــع مـــدخـــالت

) حـــاجـــات ومـــطـــالـــب الــمــجــتــمــع ( يــفــ�ــرض مــعــالــ�ــ�ــهــا عمليا 

تعطي   Feedback راجــعــة  بتغذية   Practical processing

مخرجات فاعلة An active Outputs وتقدم حلوال وا�حة 

RemediesAn obvious لــلــمــرحــلــة الـــراهـــنـــة لــلــوصــول إلــى 

مـــخـــرجـــات ســلــيــمــة ومـــوضـــوعـــيـــة تـــخـــدم الــمــجــتــمــع ســيــاســيــا 

وامنيا وخدميا ... خصوصا في مرحلة ما بعد االنتصار على 

التنظيم اإلرهابي ) داعش ( وال�ماعات المس�حة المتطرفة 

األخرى . 

السؤال الذي يطرح نفسھ كيف نحقق هذا الهدف ؟

ال ُبــــّد عــلــى كـــل مـــن يــتــصــدى لــلــعــمــل الــســيــا��ــي أو مـــن يـــروم 

الــمــشــاركــة فـــي الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة مــســتــقــبــال أن �ستوعب 
مــخــاطــر الــمــرحــلــة الـــقـــادمـــة ألن الـــفـــرص الــمــتــاحــة ســتــكــون 

مــحــدودة ال تتحمل أي خطأ فمن الــضــروري توحيد جميع 

ال�هود السياسية واألمنية والخدمية ومن ثم عدم اس�هالك 

مــن يتصدى للعمل الــســيــا��ــي نفسھ إعــالمــيــا ،ألن تصدير 

األزمــات والخالفات إلــى الشارع العرا�ي ستنعكس بالمطلق 

سلبا على جمهور ناخبيھ في المستقبل . ولدينا أدلــة كثيرة 

على ذلك نذكر على س�يل المثال ال الحصر عــدول الرئيس 

الفر���ي الحالي عن ال�ر�� في انتخابات الرئاسة المقبلة  

عام ٢٠1٧ م ؛بس�ب انتقالھ من سياسة فرض ضريبة كبيرة 

على ال�روة إلى قيامھ بإصالح محابي لرجال األعمال مما أثر 

على شعبيتھ ،فضال عن ��م التحديات األمنية ال�ي طالت 

فر�سا أك�ر من مرة وتداخلها مع أزمة المهاجرين و الالجئين 

بس�ب تداعيات ظاهرة اإلرهاب الدولي بشكل عام و الحرب 

في سوريا ومنطقة الشرق األوســط بشكل خــاص .والدليل 

اآلخــر في ال�رازيل عندما صــّوت مجلس الشيوخ في ٣1 / ٨ / 

٢٠1٦ م على عزل الرئيسة « ديلما فانا روسيف  « بعد تولي 

حز�ها مسئولية الحكم لمدة ثالث عشر سنة )) حزب العمل 

اليساري (( الذي تنتمي إليھ ، وذلك بس�ب خروج الشعب 

الـــ�ـــرازيـــلـــي إلــــى الــــشــــوارع احــتــجــاجــا عــلــى ســـؤ اإلدارة وتــفــ��ــي 

الــفــســاد وســـؤ تــقــديــم الــخــدمــات عــلــى الــرغــم مــن وعــودهــا في 

تنفيذ بــرامــج اإلصـــالح االقــتــصــادي للبالد سيما وإ�ــهــا تولت 

السلطة في 1 / 1 / ٢٠11 م ، والــ��ــيء نفسھ يحدث حاليا 

منذ ٥ / 11 / ٢٠1٦ م ضــد رئيسة كــوريــا ال�نو�ية  « باك 

غن �ي « المنتخبة في 1٩ / 1٢ / ٢٠1٢ م . 

1 – استثمار الفرص القادمة في مرحلة ما بعد النصر :   

خالاللمرحلة القادمة سنشهد فرص تاريخية ال تتكرر سيما 

ــحــســد عليها 
ُ
وإن الــبــلــدان الــعــر�ــيــة تــمــر بــأوضــاع داخــلــيــة ال ت

،بس�ب تداعيات أحـــداث الر�يع العربي ال�ي تشهدها منذ 

أواخـــر عــام ٢٠1٠ م و�ــدايــات عــام ٢٠11 م ،وتغير العديد 

من أنظمة الحكم السياسية في تو�س ومصر ولي�يا واليمن 

، نـــاهـــيـــك عــــن الــــفــــرص الـــمـــتـــاحـــة الـــ�ـــي يـــفـــ�ـــرض اســتــثــمــارهــا 

بذكاء وحنكة شديدتين إعماال بحكمة الفيلسوف والخبير 

العسكري الصي�ي)) سون تزو ٥٥1 – ٤٩٦ ق . م (( عندما 
أكــد بــأن النجاح الــتــام هــو أن تكسر إرادة الــعــدو وأن تكون 

ل ما هو محنة إلى مكاسب  األطول نفسا ح�� النهاية ، وتحّوِ

،الن أفضل وسيلة لالنتصار على العدو هو أن تجعلھ �هزم 

نفسھ .

ــتـــاريـــخ عــنــد هــــذه الــ�ــحــظــة  بــمــعــ�ــ� آخــــر يــجــب أن يــتــوقــف الـ

ــُمـــعـــاصـــر لـــتـــكـــون الــمــرحــلــة  ــــعـــــراق الـ ــاريــــخ الـ الـــحـــاســـمـــة مــــن تــ

ــنـــاجـــز عـــلـــى اإلرهــــــاب  الــــقــــادمــــة مـــرحـــلـــة تــحــقــيــق االنــــتــــصــــار الـ

| السنة الثانية عشرة | رجب ١٤٣٧ هـ - آذار ٢٠١٧ م130        | العدد املزدوج ٣٨-٣٩



،ومـــن ثــم الــشــروع فــي تدعيم مــقــومــات االســتــقــرار السيا��ي 

ــــادرة عــلــى مــواجــهــة  واالجــتــمــا�ــي لــلــبــدء فـــي بــنــاء دولــــة قــويــة قـ

جميع التحديات الداخلية والخارجية .الن مقومات النجاح 

كامنة فــي طبيعة المجتمع الــعــرا�ــي الــذي تصدى للكثير من 

المحن خالل الحقبة الماضية من تاريخھ ،مع العمل على 

استثمار مــوارد الدولة االقتصادية وال�شرية والمعرفية ... 

لتحقيق تنمية مستدامة يكون فيها اإل�سان هو الحاضر من 

خالل عمل اآلتي :

ا – االستثمار في رأس المال االجتما�ي .

ب – االستثمار في العقول المعرفية .

ج – االستثمار في ال�روة ال�شرية .

2 – وضع رؤية سياسية مستقبلية حقيقية لمرحلة ما بعد 
النصر :

من اجل ضمان فواعل سياسية في تجر�ة الحكم السياسية 

الــديــمــقــراطــيــة الـــراهـــنـــة فـــي الــــعــــراق ُيـــفـــ�ـــرض صــنــاعــة فــرص 

جديدة مشفوعة بصناعة نخبة سياسية قادرة على الفعل 

السيا��ي للوصول إلى خيارات و�دائل عديدة تكون حاضرة 

أمام كل من �شارك في الحياة السياسية ، مع الو�ي الحقيقي 

ــنــــاء الـــســـلـــطـــة الـــمـــحـــضـــة ولـــيـــس  ــــي بــ ــال فـ ــغــ بـــســـلـــبـــيـــات اال�ــــشــ

الــمــؤســســات الحقيقية لــهــا ؛الن الــعــمــل الــســيــا��ــي يختلف 

تماما عــن العلم بتطبيق السياسة كإس�راتيجية سياسية 

وصوال إلى أهداف وغايات ما بعد المقاصد ،والذي �عكس 

التطور الحقيقي لما يجري من حولنا من متغيرات سياسية 

على الصعيد الدولي واإلقليمي والمحلي .

لماذا وكيف ؟ لإلجابة عن هــذا التساؤالت ال ُبــّد من األخذ 

ــيـــات الــــعــــبــــور بــعــقــلــيــة  ــ�ـ ــيـ بـــالـــحـــســـبـــان مـــعـــرفـــة تـــفـــاصـــيـــل وحـ

موضوعية وفهم حقيقي لما نريده من أجل المستقبل من 

دير الصراعات واألزمات 
ُ
خالل البدء بخطة شروع واحدة ت

الـــســـيـــاســـيـــة والـــمـــشـــكـــالت االقـــتـــصـــاديـــة وتـــلـــبـــيـــة الـــحـــاجـــات 

حة بالوسائل اآلتية :
ّ
المجتمعية الُم�

ا – االســتــنــاد إلــى قــاعــدة علمية تجعلنا قــادريــن على تطوير 

إمكاناتنا الذاتية في صناعة أدوات التطور والنمو السيا��ي 

وصوال إلى انجاز تنمية سياسية فاعلة .

ب – إ�شاء مراكز بحثية متخصصة لوضع بدائل تساعدنا 

فـــي الـــوصـــول إلــــى مــصــافــي الـــــدول الــمــتــقــدمــة فـــي مـــجـــال إدارة 

مــعــرفــة مــتــكــامــلــة فــي عــالــم تــتــصــارع فــيــھ إرادات األقـــويـــاء في 

مجاالت الحياة كافة .

ج – خــلــق عملية سياسية مستقرة لــضــمــان نــجــاح تجر�ة 

الحكم فيها سيما وإن العديد من دول العالم ت�ربص �هذه 

التجر�ة الديمقراطية الناشئة .

د – استثمار موارد الدولة االقتصادية من أجل تحقيق نمو 

وتــقــدم وتنمية اقتصادية شاملة تضمن لــألجــيــال القادمة 

فــرص العلم والمعرفة والعمل على تأمين متطلبات األمــن 

المجتم�ي بكافة جوانبھ ، لتجاوز نقاط الضعف الحالية 

واالنتقال من إدارة موارد الدولة بشكل آ�ي وطارئ إلى إدارة 

مواطن القوة في الدولة والمجتمع على حد ســواء من أجل 

المستقبل .

ه – الوصول إلى مرحلة اإلنتاج اإل�سا�ي المعرفي استعدادا 

لالنتقال إلى مجتمع ما بعد المعرفة ، الن المجتمعات حاليا 

قـــد أصـــا�ـــهـــا الـــوهـــن ولــكــنــهــا مــجــتــمــعــات حــيــة بــســ�ــب عمقها 

التاري�ي والحضاري و�خاصة المجتمع العرا�ي .

و – االنتقال إلى عقلية الحكم المؤس��ي وليس عقلية حكم 

األ�ـــخـــاص والـــرمـــوز والـــزعـــامـــات ،بــســ�ــب ظــهــور جــيــل وا�ــي 

ب�راث الما��ي ومتمسك بعاداتھ وتقاليده الرا�خة ومثقف 

بمعارف الثورة المعلوماتية والتكنولوجيا الُمعاصرة ،من 

اجل ردم الفجوة الحاصلة ما بين األجيال القديمة واألجيال 

ال�ديدة ال�ي ستكون �ي الحاضرة في ظل عصر المعلومات 

 .

ثالثا : االحتماالت المر�ّحة في آفاق المستقبل :

إن تــجــر�ــة الــحــكــم بعقل مــؤســ��ــي ســتــكــون �ــي الــفــاعــلــة من 

اجل الحركة نحو المستقبل مع ضمان أك�ر قدر من األمن 
السيا��ي ،في ظل إدارة حوكمة منتجة ومثمرة على مستوى 

األداء واالنجاز كو�هما األساس في اكتساب الشرعية القادمة 

و�ــلــورة فلسفة جــديــدة إلدارة العمل الــســيــا��ــي تستند إلى 

األسس اآلتية :

ا – صــــيــــرورة فـــكـــر مـــؤســـ��ـــي لــــإلعــــالم لــــھ رؤيــــــة لــلــمــســتــقــبــل 

وهـــذا مــا يــجــري حاليا وعمليا )) تحالف اإلعـــالم الــوطــ�ــي (( 

الــذي تــقــوده شبكة اإلعـــالم العرا�ي متمثلة بقناة العراقية 

ــــادر عــلــى مــواجــهــة  والـــقـــنـــوات الــوطــنــيــة األخـــــرى ،كــــي يـــكـــون قـ

الــتــطــرف والــتــشــدد عــلــى مــخــتــلــف الــمــســتــويــات و�ــخــاصــة في 

مجال مكافحة ظاهرة اإلرهــاب الدولي واستئصال ال�ريمة 

المنظمة ومحار�ة ظاهرة العنف بكافة أشكالھ .

ب – بــنــاء مــنــظــومــة مــتــكــامــلــة لــألمــن االجــتــمــا�ــي والــســيــا��ــي 

على صعيد الدولة والمجتمع لتوفير بيئة حاضنة للوسطية 
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واالعــتــدال ورافضة للغلو والتشُدد وصــوال إلــى تحقيق أمن 

اإل�سان أوال وقبل كل ��يء .

ج – االنتقال من السياسة كعمل إلى إدارة السياسة كتجر�ة 

ل�حكم لتوظيف جميع اإلمكانات والــقــدرات وتوجيهها نحو 

الــتــخــلــص مـــن فـــائـــض الــتــوتــر الــســيــا��ــي واالجـــتـــمـــا�ـــي الـــذي 

عا�ي منھ الدولة العراقية الُمعاصرة . 
ُ
ت

و�ـــنـــاًء عــلــى مـــا تــقــدم ال ُبــــّد مـــن األخــــذ بــالــحــســبــان الــمــشــاهــد 

المستقبلية المحتملة لرسم آفاق المستقبل القريب و�ي :

1 – تمركز األزمات السياسية في حلقة مفرغة والمعالجات 
المحتملة لها :  

طرأت على الكثير من دول العالم متغيرات وتحوالت سياسية 

واقتصادية واجتماعية جعل�ها تتمركز في حلقة مفرغة من 

األزمات و�خاصة في تجارب الحكم ،وال�ي فرضت عليھ أنماط 

وســلــوكــيــات جــديــدة ُيــفــ�ــرض أن تــتــواءم مــع معايير وشــروط 

الــديــمــقــراطــيــة الــلــيــ�ــرالــيــة ومــجــتــمــع الــمــعــرفــة والــمــعــلــومــاتــيــة 

الراهنة ،بمع�� أننا أمــام تحديات معقدة فــي تحديث هذه 

المجتمعات بس�ب حدوث الصراع مابين القديم والحديث 

ــاعـــدة الـــ�ـــي تــــروم  يــتــطــلــب اســـتـــيـــعـــاب فـــئـــات الــمــجــتــمــع الـــصـ

الــمــشــاركــة رغــبــة مــنــهــا فــي مــحــو تــجــارب الــحــكــم االســتــبــداديــة 

السابقة ال�ي رزحت لمدة ليست بالقصيرة .

لقد استطاعت تجارب الحكم الديمقراطية في دول العالم 

المتقدم من تجاوز المحنة بمعادلة بسيطة أال و�ي موائمة 

التطور السيا��ي بتطور اقتصادي سار بوتيرة واحدة خالل 

الــعــقــود الماضية ،لتحقق عــالقــة تبادلية مــتــالزمــة تضمن 

نتائج هذا االنتقال بتفاعل مرن يجري بين مؤسسات الدولة 

الرسمية ومنظومة قيم العمل السيا��ي الديمقراطي .

بمع�� أن �س�ى إلـــى تنظيم عــالقــة منظمة بــيــن نـــوع تجر�ة 

الحكم المطبق فعال والنظام السيا��ي الديمقراطي ال�ديد 
يضمن االستقرار السيا��ي ويدعم مؤشرات الثقة بالتطور 

السيا��ي واالجتما�ي واالقتصادي الحاصل في مجتمعات 

ما بعد المعلوماتية كما طرحها « فرا�سيس فوكوياما « في 

كتابھ الصادر عام ٢٠1٤ م )) النظام السيا��ي واالضمحالل 

: من الثورة الصناعية إلى عولمة الديمقراطية (( .  
أمــا محنة الحلقة المفرغة فتكمن فــي رغبة الـــدول الك�رى 

ــــذاك على  فـــي عــــدم تــطــبــيــق تـــجـــارب الــحــكــم الــديــمــقــراطــي آنــ

قــــوى ســيــاســيــة واجــتــمــاعــيــة لـــم تــحــيــن الــفــرصــة لــهــا فـــي تــولــي 

الــمــســئــولــيــة فـــي مــرحــلــة تــاريــخــيــة ســابــقــة فـــي حــيــنــهــا ،ألســبــاب 

تتعلق برغب�ها )) مصال� القوى العظم� (( في عــدم زعزعة 

اســتــقــرار أنظمة الحكم الشمولية وقتئذ الــ�ــي كــانــت تقدم 

خــدمــات الــ�ــركــة الثقيلة فــي مــرحــلــة الــحــرب الـــبـــاردة ، ولكن 

الــيــوم تس�ى إلـــى جــعــل هـــذه الــتــجــارب فــي ظــل الديمقراطية 

الــلــيــ�ــرالــيــة أكــ�ــر صــعــو�ــة عــلــى مــجــتــمــعــا�ــهــا مـــن أجـــل تحقيق 

الكثير مــن الــمــتــغــيــرات بــمــا فيها تغيير أنــظــمــة الــحــكــم فيها )) 

تناقض الرؤية وتغير فهم المصال� اإلس�راتيجية الراهنة (( 

، كما أو�حها ال�نرال األمريكي المتقاعد « و�سلي كالرك 

« الذي كان قائد قوات حلف شمال األطل��ي للمدة 1٩٩٧

– ٢٠٠1 م ومــر�ــ� الرئاسة األمريكية األســبــق عــام ٢٠٠٤

Winning modern wars :Iraq ,terrorism (( م فــي كتابھ

and the American  Empire (( الــصــادر فــي عــام ٢٠٠٤ م 

. وفـــي مقابلة لــھ مــع ال ) CNN ( أجــراهــا فــي آب / ٢٠1٤ م 

ــــط بــأ�ــهــا مــقــبــلــة عــلــى ســنــوات  وصـــف مــنــطــقــة الـــشـــرق األوسـ

من الصراعات واالضطرابات البعض منها ن�حت سلطات 

الحكم في إ�ها�ها ،والبعض األخــر قد يمتد لعقد من الزمن 

وعلى شعوب المنطقة أن تتوحد من اجــل إلحاق الهزيمة 

بتنظيم ) داعش ( اإلرهابي .  

2 – الخروج اآلمن واستثمار الفرص التاريخية الراهنة :

إن الكثير من األفكار والرؤى اإلس�راتيجية ال�ي جرت صياغ�ها 

في مؤسسات األبحاث والفكر الغر�ية تروم إلى بلورة معادلة 

عيد فرض واقع مغاير لسايكس بيكو قادم ، يفرض 
ُ
جديدة ت

علينا مواجهتھ بقوة وفاعلية كونھ تحدي ينال من الدولة 

– األمـــة درءا الحــتــمــاالت حـــرب الــمــكــونــات الـــُمـــراد تطبيقها 

فــي منطقة الــشــرق الــوســط مستقبال ،ورفــضــا أليــة مشار�ع 

دولية وإقليمية )) سياسات المحاور (( المتقاطعة مع إرادة 

شعوب المنطقة الرافضة لهذا الواقع المفروض .   

م  لذا فإن المنطقة تشهد مــأزق األزمــات المتكررة مما ُيحّتِ

علينا في العراق تث�يت متطلبات األمن السيا��ي واالجتما�ي 

الــداخــلــي ،ومـــن ثــم طـــرح رؤيـــة واعــيــة ومــوضــوعــيــة ِلــمــا نريد 

تحقيقھ خــالل المرحلة الــقــادمــة فــي ظــل استثمار الفرصة 

التاريخية السانحة ال�ي جــاءت بــإصــدار المرجعية الدينية 

الــعــلــيــا فــي الــنــجــف األشــــرف والــمــتــمــثــلــة بــآيــة الــلــھ الــعــظــمــ� « 

علي السيستا�ي « - فتوى ال�هاد الكفائي - عقب سقوط 

الــمــوصــل فــي ٩ – 1٠ / ٦ / ٢٠1٤ م بيد تنظيم ) داعـــش ( 

اإلرهــــابــــي والـــ�ـــمـــاعـــات الــمــســ�ــحــة الـــمـــتـــشـــددة األخــــــرى الــ�ــي 

بسطت سيطر�ها على الكثير من المناطق سيما الغر�ية منها 

و�اتت ُ�هدد وجود كيان الدولة والمجتمع برمتھ .     
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لتتغير الكثير من المخططات والمشار�ع التقسيمية للدولة 

الــعــراقــيــة بــشــكــل خـــاص والــمــنــطــقــة بــشــكــل عـــام ســيــمــا بعد 

تشكيل هــيــأة الحشد الشع�ي ،إذ تمكنت قــوا�ــهــا وبعقيدة 
را�خة من تحرير الكثير من المحافظات لتعيد التوازن في 

المعادلة العسكرية على األرض ، كما وإ�ها استطاعت أن 

تعيد الــثــقــة بــقــوة وجــــدارة للمؤسسة الــعــســكــريــة العراقية 

سيما بعد أن أصبحت جــزءا منها لتتجاوز أخطاء الما��ي 

ـــم رؤيـــــة جـــديـــدة للمستقبل  الـــقـــديـــم رغـــبـــة حــقــيــقــيــة فـــي رسـ

ضــمــن خــطــة الـــشـــروع الــفــعــلــي والــفــاعــل فـــي اســتــعــادة األمـــن 

والنظام وإعالء سلطة القانون في دولة المواطنة .

3 – تأمين آفاق المستقبل لمرحلة ما بعد النصر : 

إن تــ�ــخــيــص مــقــومــات الـــقـــوة ومـــواطـــن الــضــعــف ضــــروري 

من أجل توحيد الرؤى السياسية واإلس�راتيجية المختلفة 

لــ�ــخــروج بــرؤيــة مستقبلية تــؤمــن فـــرص إحــــراز الــنــصــر ،مــن 

ــضــِعــف المشهد السيا��ي 
ُ
دون األخـــذ بـــرؤى خــارجــيــة قــد ت

وتر�ك الوضع الداخلي أك�ر من ما يتحمل . 

ــــروج بـــإجـــمـــاع وطــــ�ــــي داخــــلــــي ُ�ــــعــــزز الــ�ــبــهــة  ــخـ ــ أي بــمــعــ�ــ� الـ

الــداخــلــيــة ويــقــوي الــوحــدة الــوطــنــيــة بالشكل الـــذي يضبط 

إدارة الــدولــة بفاعلية كما تــحــاول حكومة « حيدر العبادي 

« الراهنة فــي تحقيقھ مــن خــالل مصالحة وطنية أو تسوية 

تاريخية شاملة أيا كانت التسميات ، من أجل ضمان تحقيق 

مبادئ العدالة االنتقالية كما حدث في الكثير من البلدان ))  

ألمانيا ، يوغسالفيا سابقا، جنوب أفريقيا ، المغرب ... (( .   
ــــّد مــن مــوائــمــة تــحــديــات الــمــرحــلــة الــراهــنــة بحلول  لـــذا فــال ُب

جذرية تضمن استقرار التجر�ة السياسية الديمقراطية في 
الحكم وليس استنساخ تجارب حكم طبقت في دول أخرى 

تختلف مجتمعا�ها عن المجتمع العرا�ي ،الن الديمقراطية 

Conditionality المؤدل�ة وغير الحقيقية )) المشروطية

(( ال تـــؤتـــي بــنــتــائــج ايـــجـــابـــيـــة كـــو�ـــهـــا تـــتـــعـــارض وتـــتـــنـــاقـــض مــع 

ظــروف وواقــع ما هو كامن في المجتمع .السيما وإن عالمنا 

الـــيـــوم �ــشــهــد تـــحـــوالت إســ�ــراتــيــجــيــة كـــ�ـــرى تــتــمــثــل فـــي رفــض 

منطق القبول بمعادلة أحادية القطبية للواليات المتحدة 

األمريكية ال�ي سادت في الساحة الدولية عقب ان�هاء الحرب 

الباردة عام 1٩٩1 م ،لتبدأ أمامنا ظهور وصعود قوى دولية 

فاعلة في السياسة الدولية الراهنة مثل روسيا االتحادية 

والصين وألمانيا ... .

ومــن أجــل تأمين آفــاق المستقبل القريب يجب الشروع في 

انجاز اآلتي : 

ا – إ�هاء حالة الصراع السيا��ي من أجل السلطة والدخول 

في مقار�ة تاريخية عاجلة تضمن حقوق ال�ميع كو�هم شركاء 

متساوون في الوطن مع صيرورة تجر�ة سياسية ديمقراطية 

مستقرة تستند إلــى قــواعــد عمل سيا��ي منضبط ومنظم 

وفقا للقواعد الدستورية والقانونية .

ب – تحقيق االستقرار المجتم�ي من أجل األجيال القادمة 
ل�حفاظ عــلــى هــويــة الــدولــة ووحــد�ــهــا الــوطــنــيــة ومـــد جسور 

الثقة بين جميع مكونات المجتمع العرا�ي وعلى أساس مبدأ 

المواطنة .

ــلـــي والـــتـــعـــا�ـــش بين  ج – انـــجـــاز مــتــطــلــبــات دعــــم الــســلــم األهـ

جميع مــكــونــات المجتمع و�ــنــاء أســـس الــــدول الــعــادلــة ال�ي 

تحفظ حقوق اإل�سان وتؤمن االستقرار السيا��ي وتضبط 

األمـــن المجتم�ي ، مــع امــتــصــاص فــائــض الــتــوتــر الــســيــا��ــي 

ــتــــمــــا�ــــي بـــســـ�ـــب تـــصـــديـــر أزمــــــــات الـــطـــبـــقـــة الــســيــاســيــة  واالجــ

الـــحـــاكـــمـــة لــ�ــمــيــع أفـــــــراد الــمــجــتــمــع وفـــئـــاتـــھ الـــعـــمـــريـــة كــافــة 

و�خاصة الشباب )) جيل المستقبل (( . 

د – تــمــكــيــن أدوات الــفــعــل والـــعـــمـــل الـــمـــؤســـ��ـــي فـــي الـــدولـــة 

وفقا لمبدأ سيادة القانون وصوال إلى بناء مرتكزات الدولة 

القانونية المستقرة ودمقرطة الحياة السياسية بمجاالت 

مشاركة فاعلة وحيوية تستوعب ال�ميع .

ه – االبــتــعــاد عـــن االصــطــفــاف الــســيــا��ــي بــبــعــده الــطــائــفــي 

ــتـــوافـــقـــات والــصــفــقــات  ــــدم االعـــتـــمـــاد عـــلـــى الـ والـــمـــذهـــ�ـــي وعــ

ــرِ�ــك الحياة السياسية وتجعل المشهد 
ُ
السياسية كو�ها ت

السيا��ي منكفئ على ذاتـــھ ،ومـــن دون استنساخ التجر�ة 

السياسية اللبنانية غير المستقرة فــي الحكم الديمقراطي 

التوافقي ال�ي أثبتت عــدم فاعلي�ها وتخبطها يوما بعد يوم 

بــســ�ــب االعـــتـــمـــاد عــلــى نــظــريــة تــقــاســم الــســلــطــة عــلــى أســس 

طائفية ومذهبية .

و – توحيد جميع اإلرادات السياسية المتباينة والمتقاطعة 

و�ــلــورة مــشــروع وط�ي على وفــق الثوابت الوطنية مــن أجل 

ضمان تحقيق تضامن سيا��ي واجتما�ي متفاعل نوعيا مع 

الواقع ال�ديد لمرحلة ما بعد النصر .
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العراق ما بعد داعش

وصل العراق الى عام 2017 وهو اكثر تماسكا مما كان عليه 
في السنوات الثالث األخيرة، فحكومته تبدو أكثر عقالنية 
وانفتاحا في عالقاتها الداخلية والدولية، وقواه األمنية 
والعسكرية تحقق االنتصار في الميدان وتمتلك المبادرة 

لهزيمة اإلرهاب وتثبيت سيطرة الدولة على األرض، 
والمخاوف االقتصادية خفت حدتها قليال مع برنامج 

القروض الدولية والتحسن الحاصل في أسعار النفط بعد 
اتفاق المنتجين على خفض سقف اإلنتاج، والمشاعر 
الشعبية تزداد وطنية وبعيدا عن االنتماءات الفرعية، 

وحركة النزوح الداخلي بدأت تأخذ اتجاها عكسيا بعودة 
النازحين الى مناطق سكناهم اآلمنة.

 تحليل في الجغرافيا السياسية
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ــــراب مـــوعـــد تــحــريــر مــديــنــة الـــمـــوصـــل اقـــــوى مــعــاقــل  ومــــع اقــــ�

داعــش واخــرهــا في الــعــراق، ك�ر الحديث عن مرحلة ما بعد 

ــتـــؤول الـــيـــھ األمــــــور عــلــى الــصــعــيــد الــســيــا��ــي  داعـــــش ومــــا سـ

واالجــتــمــا�ــي واالقـــتـــصـــادي، ومـــع اخــتــالط األوراق وتــداخــل 

االزمــــات وتعقيدا�ها ومنها ثـــأرات ونــزاعــات عرقية وطائفية 

بين القبائل العر�ية من جهة والمجاميع المس�حة من جهة 

أخرى، بس�ب تغلغل داعش الى النسيج االجتما�ي. وكذلك 

ثــــارات وصـــراعـــات مــع الــدولــة تــحــت تــأثــيــر الــثــقــافــة الطائفية 

ال�ي تستخدمها ال�ماعات المس�حة للهيمنة على المواقع 

االس�راتيجية، فضال عن اإلرث وال�ركة ال�ي خلف�ها الحرب 

على داعــش والــ�ــي اثقلت كاهل الــدولــة ومنها الب�� التحتية 

ــــرق مـــخـــر�ـــة، جـــســـور مــهــدمــة،  الـــمـــعـــدومـــة او الـــمـــهـــدمـــة ) طـ

مــــــــدارس، مــســتــشــفــيــات، ســـكـــن، أســــــــواق، بـــطـــالـــة مــنــتــشــرة 

بين الشباب، تعليم واطــئ المستوى،.. .... الــ�( وغيرها من 

الصعو�ات ال�ي عصفت بالب�� التحتية.

�عا�ي الــوضــع فــي الــعــراق مــن هشاشة وا�ــحــة تجعل البلد 

ــــواك صــعــب لــلــغــايــة، فــهــنــاك مــخــاوف  يــتــحــرك فـــي حــقــل أشــ

كثيرة يخ��� مــن تفاقمها مثل تقسيم الــعــراق والـــذي �عد 

من أك�ر المخاطر ال�ي �هدد وحدة وسيادة البلد، وهو خطر 

يــجــري الــحــديــث عــنــھ عــلــنــا او خــلــف األبـــــواب الــمــغــلــقــة، وفــي 

الوقت الذي تراجعت محفزاتھ اإلقليمية والدولية، بس�ب 

حركة االحــداث والمواقف في الشرق األوســط والعالم، اال 

أن محفزاتھ الداخلية ال زالــت مــوجــودة، ويقف على رأسها 

الــصــراع والـــنـــ�اع المستمر بــيــن الــقــوى السياسية العراقية 

كالصراع بين المركز واالقليم )قومي( والصراع بين الشيعة 

والسنة )طائفي( والصراع داخــل المكونات كــردي ـــ كردي، 

وشي�ي ـــ شي�ي، وســ�ــي ـــ ســ�ــي. مــن اجــل السلطة والــنــفــوذ، 

فالقوى السياسية العراقية لم تحسم أمرها باالتفاق على 

رؤية محددة إلدارة بلدها، ومعظم مواقفها تحكمها دوافع 

الحقد والكراهية المتبادلة، او حسابات السيطرة والنفوذ.

والخشية الحقيقية تكمن في احتمال انفالت الــصــراع بين 

هــــذه الـــقـــوى فـــي مــرحــلــة مـــا بــعــد تــحــريــر الــمــوصــل لــيــصــل الــى 

درجة صراع مفتوح ال يمكن السيطرة عليھ، خالقا الظروف 

الــدافــعــة نــحــو الـــذهـــاب الـــى تــقــســيــم الـــعـــراق كــلــيــا او تحويل 

اتحاده الفدرالي بسياسة االمــر الواقع الــى اتحاد كونفدرالي 

ــتـــمـــال  ــبـــعـــض ان مــــر�ــــحــــات هــــــذا االحـ ــــزيـــــل، قـــــد يــــقــــول الـ هـ

ضعيفة، بس�ب وجـــود قــوى مــعــارضــة لــھ فــي داخـــل الــعــراق 

وخارجھ، ولكن ال يمكن اهمال هذا االحتمال واخراجھ من 

الحسابات تحت أي م�رر.

ــــراق االمـــــس وهــــو بــعــيــد كـــذلـــك عن  ــــراق الـــيـــوم ال �ــشــبــھ عـ عـ

النماذج ال�ي ن�حت في إرساء قواعد السالم وإعــادة البناء 

واعمار اوطا�هم لعدة أسباب منها:

وضع سيا��ي مفكك وتوتر واحتقان فئوي وحزبي وطائفي.
ــــذ بــالــحــلــول  ــــدم االخــ ــــة غـــيـــر وا�ــــحــــة لـــكـــل الـــمـــشـــاكـــل وعــ رؤيــ

ال�حيحة علة المستوى المحلي والدولي.

تدر���ي في جامعة بغداد/ كلية ال�ربية ابن رشد/ قسم ال�غرافية

الدكتور عبد الستار عبود كاظمأ. م. د أعياد عبد الرضا

ورقة بحثية مقدمة من
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واقع اقتصادي صعب للغاية ومتدهور ينقل البالد من س�� 

الى اسوأ

ضــعــف الــثــقــافــة الــقــضــائــيــة وضــعــف الــمــؤســســات المعنية 

بالعدالة االنتقالية.

عـــدم اتـــبـــاع ســيــاســة حــاســمــة لــمــحــاســبــة الــمــفــســديــن وردع 

الــفــســاد االمـــر الـــذي �ــعــرض اإلجـــــراءات الحكومية فــي اعــادة 

بناء المناطق المحررة الى الفشل.

ــــإدارات  ومــــن هــنــا فــــان مــســتــقــبــل الـــعـــراق صــعــب ومـــرهـــون بــ

الــالعــبــيــن االســـاســـيـــيـــن وهــــو فـــي مــوقــعــھ الـــحـــالـــي او فـــي آفــاقــھ 

المستقبلية اقرب الى التشظي منھ الى الوحدة.

 والسؤال الذي يطرح نفسھ هنا كيف سيكون شكل البالد 

فــي مرحلة مــا بعد داعـــش؟ وهــل ان فــكــرة تشكيل األقاليم 

ستن�� وتحل مشاكل العراق، أم إ�ها ستؤدي إلى التقسيم 

ــارة الــمــزيــد مــن الــنــ�اعــات؟ هــذه الــتــطــورات تضعنا أمــام  وإثــ

تــســاؤل هــل سيبقى الـــعـــراق دولــــة مــوحــدة بــعــد االنــ�ــهــاء من 

ــابــــي؟ ام ســــوف يــتــقــســم إلــــى ثــالثــة أقـــالـــيـــم؟ أم  داعــــش اإلرهــ

هناك احتماالت أخرى؟

ان مــا �عقد المشهد الــعــرا�ــي �ــي طبيعة الــســلــوك المركب 

لممثلي المكونات الرئيسية للمجتمع المتمي�ة بميلهم نحو 

ــــران - الــســعــوديــة -  االســتــقــطــاب حـــول مـــحـــاور خــارجــيــة ) ايـ

تــركــيــا - قـــطـــر( يـــضـــاف الــــى ذلــــك الـــصـــراعـــات حــــول مــصــالــ� 

ــ�ــــر تــعــقــيــدا فـــي ذلــــك هو  داخـــلـــيـــة ) الــــ�ــــروات واألرض( واألكــ

انــتــقــال افــــــرازات) الــســلــوك الــمــركــب( مــن تــبــعــيــات خــارجــيــة 

ــــل الــمــكــونــات ذا�ـــهـــا. فــــان مــلــفــات  وصــــراعــــات نـــفـــوذ الــــى داخـ

المناطق المتنازع عليها والــنــفــط جعلت مــن وجـــود الــكــورد 

داخــل الــدولــة العراقية قلق مهيمن على عالقا�هم بالدولة 

و�ا�ي المكونات لتنتقل بعد ذلك الى داخل المكون الكوردي 

ذاتھ، وحالة عدم الثقة والثقافات الطائفية وعقد الما��ي 

�ــهــيــمــن عــلــى عـــالقـــات الــســنــة مـــع الــشــيــعــة ولــكــنــهــا تــوقــف او 

تخفي الــصــراعــات السنية السنية حـــول الــنــفــوذ والــ�ــروات 

وليس الشيعة أحسن حاال من غيرهم في هذه المجاالت.

 بالنظر الـــى الــظــروف السياسية الــ�ــي تعيشها الــبــالد ســواء 

في ال�رلمان او الحكومة. ويمثل التخوف من مرحلة ما بعد 

داعش هاجس الكثير من المراقبين للشأن األم�ي من خ�راء 

ومحللين مختصين و�حف عر�ية واجن�ية نقلت تسريبات 

عــن الــحــكــومــة االمــريــكــيــة، حــيــث تستعد الــقــوى السياسية 

ــا بــعــد داعــــــش، فـــي تــحــالــفــات جـــديـــدة،  الـــعـــراقـــيـــة لــمــرحــلــة مـ

ورســـم مــالمــح واقـــع ســيــا��ــي جــديــد، تــ�ــرز فيھ الــدعــوات الى 

ا�شاء أقاليم سنية وشيعية، ودعوات كردية إلى االستقالل 

في دولة مستقلة. حيث تم تأجيل الصراعات السياسية على 

المناطق المتنازع عليها ال سيما بين بغداد وإقليم كردستان 

الى ما بعد تحرير الموصل.

وهـــنـــاك اراء كــثــيــرة مـــن ســيــاســيــيــن و�ــرلــمــانــيــيــن و�ــخــصــيــات 

ذات مــنــاصــب كــبــيــرة بــالــدولــة أبــــدت رأ�ـــهـــا حـــول مـــا ســتــؤول 

الــيــھ األمــــور مــابــعــد طـــرد داعـــش ومــنــهــا عــلــى س�يل الــمــثــال ال 

الحصر)1(:

قولمبعوث الرئيس األمريكي في التحالف الدولي ضد داعش 

)بــريــت مــاكــغــورك( ســيــكــون الـــعـــراق مــا بــعــد داعــــش اقــالــيــم 

بصالحيات شبھ مطلقة.

قول الدكتور اياد عالوي رئيس ائتالف الوطنية:

إن مرحلة ما بعد داعش تحتاج الى اعادة ترتيب االولويات 

وفق مشروع سيا��ي جامع وسلم اهلي وأس�راتيجية امنية 

واعادة النازحين واعمار المدن.

اما النائب أحمد ال�بور عضو مجلس النواب العرا�ي فقال:

هناك دراســة إل�شاء استفتاء شع�ي من أجــل تقرير مصير 

المناطق المحررة من قبل البيشمركة ولمعرفة رأي األهالي 

النضمام مناطقهم الى كردستان او رفض االنضمام.

وقال المتحدث باسم حكومة االقليم، سفين دز�ي:

مــرحــلــة مــابــعــد داعـــــش تــعــ�ــي بــالــنــســبــة لــــألكــــراد حـــق تــقــريــر 

المصير واالنفصال عن العراق.

ان فــكــرة تــقــســيــم الـــعـــراق إلــــى دويـــــالت ثــــالث كـــرديـــة وســنــيــة 

وشيعية ليست جديدة فقد تناولها بعض الساسة والباحثين 

في ف�رات زمنية مختلفة وعرضوها بصيغ وعبارات متعددة.

أبرز من دعا إلى فكرة تقسيم العراق إلى كيانات ثالثة كردية 

فــي الــشــمــال وســنــيــة فــي الــوســط وشــيــعــيــة فــي الــ�ــنــوب، وزيــر 

الخارجية األسبق هنري كيسنجر، ففي مـــارس/آذار ٢٠٠٦

قال إن المصير الذي ينتظر العراق سيكون مشا�ها لمصير 
يوغوسالفيا السابقة.في وقــت ســابــق دعــا أيــضــا السيناتور 

الــديــمــقــراطــي جــوزيــف بــايــدن إلـــى تقسيم الـــعـــراق إلـــى ثــالث 

مناطق تتمتع كل منهما بالحكم الذاتي.

اما النائب عبد الهادي السعداوي فيقول:

هــنــاك عــــده عـــوامـــل تــحــكــم الــســاحــة الــعــراقــيــة قــبــل او بعد 

داعــش ومــا هو مصير العراق المجهول، وان مرحلة ما بعد 

داعــــش اخــطــر مـــن وجــــود داعــــش وتــعــتــ�ــر تــصــفــيــھ حــســابــات 

بــيــن الــمــكــونــات وداخــــل الــمــكــون الــواحــد دعــو�ــي انــاقــش كل 

معطيات المكونات كال على حدة)٢(:

أوال: الــمــكــون الــكــردي والـــذي �عيش انــقــســام حــاد جــدا بين 

ــــان االقـــلـــيـــم ســـــوف يــتــجــھ الـــى  ــا بـ ــ ــــذا �ــعــطــي رؤيــ مـــكـــونـــاتـــھ وهــ
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اال�شطار الى اقليمين وكل اقليم �ستحوذ ع مساحھ نفوذه 
وامـــا اقليم مسعود ســوف يــكــون عــابــرا بــاتــجــاه سهل نينوى 

وجبل سنجار لغرض توسع نفوذه بالتعاون مع تركيا و�يت 

النجيفي وكل واحد �هم لھ سلطھ نفوذ وتقاسم السلطة في 

نينوى.

ويــبــقــى اقــلــيــم كـــردســـتـــان او االقــلــيــمــان ســــوف يــبــقــيــان أداة 

لـــالســـ�ـــرزاق مـــن جــنــوب الـــعـــرق واالحـــتـــفـــاظ بــنــفــط االقــلــيــم 

وتبقى شماعھ االنفصال �ي األداة لتحريك مشاعر العراق

: ســنــة الـــعـــراق وهـــذا الــمــكــون الــثــا�ــي وســـوف �عيش في 
ً
ثــانــيــا

صــراعــاتــھ الداخلية بين امـــران االول قــوه الــنــفــوذ االقليمي 

 :
ً
الــ�ــي تتصرف بمشاعر الــقــادة السياسيين و�ــإراد�ــهــم ثالثا

المشاكل القبلية والثأر من القتلة وسوف يكون أداة للتناحر 

بين العشائر السنيھ وتــ�ــرز سلطھ النفوذ بين قـــاده السنھ 

بين اهل االنبار والذين �عت�رون اصل السنھ في العراق و�ين 

اهــل الموصل بيت النجيفي والــذي يريد حكم قــاده السنھ 

بطريقھ اوردغان.

ثالثا:المشكلة االخرى الصراع الس�ي الشي�ي حول المناطق 

المتنازع عليها مثل سامراء و�لد والدجيل والنخيب وديالى 

ــ�ـــرر بــتــشــكــيــل اقـــلـــيـــم الـــســـنـــھ بــغــطــاء  ــــذا �ــعــطــي لــلــســنــھ مـ وهــ

امــريــكــا. وســــوف يــبــقــى ســنــھ الـــعـــراق يــلــوحــون بــاإلقــلــيــم ح�� 

يحصلون على اعمار مناطقهم و�ناء اقليمهم المتأخر بعض 

الوقت من نفط جنوب العرق.

ــــع شــيــعــة الــــعــــرق فــــي الــمــســتــقــبــل �ــعــتــ�ــر الـــخـــاســـر االكـــ�ـــر  وضـ

ــــراق يــنــشــغــلــون فــي  ــــعـ بــالــعــمــلــيــة الـــســـيـــاســـيـــة فــــي مــســتــقــبــل الـ

صـــراعـــا�ـــهـــم الـــداخـــلـــيـــة ويـــ�ـــركـــون هــدفــهــم االســـمـــ� مـــن دعــم 

ابناء شيعھ العراق وفي الختام كل المعطيات ال�ي لدي بان 

الــعــراق ينقسم لــثــالثــة اقــالــيــم مــتــنــاحــرة فيما بينها ويصبح 

العراق اضعف دولھ في منطقھ الوطن العربي.

ــا بــعــد داعـــــش حــافــل  إن الـــحـــديـــث عـــن مــســتــقــبــل الــــعــــراق مـ

بالملفات الشائكة والمعقدة ومن اهم هذه الملفات)٣(:

اوال: مــلــف اعــمــار الــمــدن الــمــدمــرة الــ�ــي كــانــت �سيطر عليها 

داعــش وال�ي تم تدمير اك�ر من ٨٠٪ من الب�� التحتية ال�ي 

تــرتــكــز عــلــيــهــا هـــذه الـــمـــدن مـــن طـــرق وجـــســـور ومستشفيات 

ــــراج نــقــل الــطــاقــة  ومــحــطــات لــتــولــيــد الــطــاقــة الــكــهــر�ــائــيــة وابـ

ومراكز الخدمات وغيرها من المنشاة الحيوية ال�ي يحتاجها 

المواطن لتوفير سبل العيش الرغيد.

ــادة الــنــازحــيــن الـــى ديـــارهـــم وهـــو مــلــف شــائــك  ــ ثــانــيــا: مــلــف اعـ

وخاصة ناز�ي الموصل.

ثالثا: ملف الفكر الداع��ي الذي تربى عليھ جيل كامل من 

اطفال وشباب العديد من المناطق. من اعقد الملفات ال�ي 

ستواجھ الــدولــة إلعـــادة بناء الفكر ال�حيح والتغلب على 

األفــكــار المسمومة ال�ي زرعها داعــش وتربى عليها جيل من 

األطفال والشباب.
رابـــعـــا: مــلــف الــمــقــاتــلــيــن الــعــائــديــن مـــن جــبــهــات الــقــتــال بعد 

ان�هاء داعــش، خاصة المقاتلين من الحشد الشع�ي وابناء 

ــــش. فــــهــــؤالء ســـيـــكـــون وضــعــهــم  ــ الـــعـــشـــائـــر الــــذيــــن قـــاتـــلـــوا داعـ

خطر جدا ومحرج ل��ميع تعودوا على مهنة القتال فكيف 

سيعودون مدنيين؟ سؤال كبير لصا�ع القرار السيا��ي.
خــامــســا: مــلــف الــمــنــاطــق الــمــتــنــازع عليها فــي كــركــوك ونينوى 

وغيرها فبعد فرض الحل بالقوة من قبل االكراد فهل نحن 

متجهون لحرب بين العرب واالكراد من اجل هذه المناطق؟

ــا: مـــلـــف االقــــالــــيــــم الــــــــذي تـــــم طـــــرحـــــھ، هـــــل ســيــولــد  ــ ــــادســ ســ

اقــلــيــم ســ�ــي مــن ثـــالث مــحــافــظــات؟ مــلــف شــائــك سيستغلھ 

السياسيين لــغــرض اعــــادة تجميل صــور�ــهــم امـــام ناخبيهم 

فــيــمــنــاطــق مـــا بــعــد ســيــطــرة داعــــــش. وهـــنـــاك الـــمـــزيـــد ولــكــن 

سأكتفي بطرح هذه الملفات االك�ر تعقيدا.

هـــذا هـــو الــمــشــهــد الـــعـــام لـــعـــراق تــمــزقــھ تــنــاقــضــات مــكــونــاتــھ 
ولعل ذلك شكل احد األسباب االساسية ال�ي سهلت وصول 

القاعدة في العراق ووالدة داعش بعدها وهو الذي سيحدد 

مستقبلھ كبلد موحد بعد طرد داعش.

وفي جميع األحوال ال ��يء مستحيل في السياسة بشكل عام 

ولكن هناك أشياء صعبة مطلوب تنفيذها في أوقات صعبة 

والفشل �ها يؤدي الى نتائج صعبة، تنتظر العراق صعو�ات 

عدة في مرحلة ما بعد داعش

الهوامش:
١- تقرير ن� ع� شبكة النبأ ا�علوماتية ١١/ ٩/ ٢٠٠١٦ ع� الرابط 

http://annabaa.org/arabic/reports/۷۸۷٦))

٢- خالد عليوي العرداوي، العراق عام ٢٠١٧ دولة تتحرك � دائرة الخطر، 

 ،bas news مركز الفرات للتنمية والدراسات ا�س�اتيجية، موقع باس نيوز

http://annabaa.org/arabic/)وقع�دراسة منشورة ع� ا

 (authorsarticles/۹۳۳۷
٣- دراسة منشورة ع�(رووداو) يوم الجمعة ا�وافق ٢٠١٧/١/٦. ع� ا�وقع 

 (http://rudaw.net/arabic/kurdistan/۰٥۰۱۲۰۱۷۱)
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 معالجات سياسية

لمرحلة ما بعد داعش

الكل يتفق على ان ما حدث في حزيران 2014 هو حدث مفصلي 
في تاريخ العراق السيا�سي لما بعد 2003 ، وان هذا الحدث 

لم يأت من فراغ بل كانت له مسبّباته وعوامله والتي تتمثل في 
جوهرها بوجود خلل في ادارة الدولة والنظام السيا�سي واالزمة 

الواضحة في بنية هذا النظام ويعجز مؤسسات النظام السيا�سي 
من اداء الوظائف االساسية . وكذلك غياب الفلسفة السياسية 
الواضحة التي اما غّيبت الثابت الوطني او اضعفته ، وحتى نكون 
حدبات والتهديدات الخارجية 

ّ
موضوعيين البد من عدم اغفال الت

التي احاطت بالعراق .
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عميد كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد

أ.د.عبد الجبار احمد عبد الله

والمهم هو عدم الوقوف للمس�ّبات فحسب بل االنصراف 

الـــــى تـــقـــديـــم الـــمـــعـــالـــ�ـــات الـــ�ـــي مــــن شـــا�ـــهـــا ان تـــعـــالـــ� االثـــــار 

الــســيــاســيــة ، االقــتــصــاديــة ، االجــتــمــاعــيــة ، الــفــكــريــة ، ال�ي 

تركها الحدث المفصلي حزيران ٢٠1٤ .

والمعال�ات تعتمد على بعض المبادئ ال�ي يمكن تحديدها 

بسبعة مبادئ :

ــيــــس ســيــاســة . 1 ــيـــاســـة الـــصـــالـــحـــة ولــ ــبــــدأ انــــتــــخــــاب الـــسـ مــ

االنتخاب .

ــيـــ�ة الــعــمــل الــديــمــقــراطــي ولــكــن  ان االنـــتـــخـــاب يــمــثــل ركـ

الــ�ــركــيــ� عــلــيــھ لـــوحـــده لـــن يـــقـــود لـــوجـــود نـــظـــام ســيــا��ــي 

كفوء ، فاالنتخاب يمثل ٢٠٪ مــن الديمقراطية ، الن 

من مقاصد االنتخاب ايجاد نخب خادمة وليس نخب 

تــتــصــارع عــلــى الــمــقــاعــد الــتــنــفــيــذيــة والــتــشــر�ــعــيــة بصيّغ 

الــمــحــاصــصــة الـــــذي ضــيــعــت الــــــدور الــمــهــم واالســــا��ــــي 

للكفاءة .

مبدأ اعتماد السياسة اآلمنة وليس السياسة األمنية . ٢

فقط .

ان امتالك العراق ، او اس�رجاع العراق لروح المبادرة 

القتالية واالرادة القتالية القوية والمتماسكة لمكافحة 

العصابات االرهابية ، لوحده اليكفي لتحصين الدولة 

الــعــراقــيــة ونــظــامــهــا الــســيــا��ــي وخـــيـــارهـــا الــديــمــقــراطــي . 

ــــى ارادة ســيــاســيــة وا�ــــحــــة ال تــ�ــتــعــد عــن  بــــل تـــحـــتـــاج الـ

خــيــارات المص�حة العراقية الــواحــدة والثابت الوط�ي 

و مــواد الــدســتــور الــعــرا�ــي ، ارادة سياسية توفر المناخ 

المناسب الدامــة االنتصار وتحصين النظام السيا��ي 

العرا�ي وتزويده بالقابليات والقدرات الالزمة لمواجهة 

التحديات وال�هديدات المستقبلية .

مالزمة مكافحة الفساد بقدر مكافحة االرهاب .. ٣

لص من االرهاب مع استمرار انياب الفساد بكل 
ّ
ان التخ

 ولذلك البد من اعتماد مشروع 
ً
اشكالھ لن يجدي نفعا

وط�ي للتخلص من الفساد بكل اشكالھ . ولر�ما نكون 

غــيــر مــبــالــغــيــن فـــي الـــقـــول ان ســبــل مــكــافــحــة االرهـــــاب �ي 

أ�ــســر بــكــثــيــر مـــن مــكــافــحــة الــفــســاد إن لـــم تــتــوافــر ارادة 

وا�حة وصادقة وقوية ازاء الفساد .

ــــادة الــنــظــر وبــشــكــل جـــدي ولــيــس انــتــخــابــي ، بــانــمــاط . ٤ اعـ

الــتــمــثــيــل الــديــمــقــراطــي فـــي الـــعـــراق وعــــدم اعــتــمــاد مــبــدأ 

مناقلھ الوجوه )غير الصالحة منها( وضرورة �� المياه 

السياسية العراقية بوجوه جديدة .

ــــادة االعــتــبــار لــلــطــبــقــة الــوســطــى ، كــمــكــون اجــتــمــا�ــي . ٥ اعـ

يحمي مشروع االصــالح ويحمي مبدأ سيادة القانون و 

إنفاذه ، وما يؤسف لھ ان المشروع السيا��ي في العراق 

بعد ٢٠٠٣ قد اهمل المضمون االجتما�ي الحقيقي و 

ركــز على السيا��ي . ان االهــتــمــام �ــهــذه الصيغة يمكن 

 لتقليص االثــار السلبية للمحاصصة 
ً
ان يكون مفتاحا

الطائفية .
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ايــــجــــاد صــيــغــة جــــديــــدة الدارة الــــدولــــة وعــــــدم الـــركـــون . ٦

للمفاهيم الكالسيكية لالدارة .

فــالــدولــة – القومية انتجت لها فلسفة قومية غّي�ت 

اآلخــــر وفــلــســفــة ســيــاســيــة قــتــلــت الــحــقــوق والـــحـــريـــات ، 

والدولة - االّمــة لم تتواءم بشكل كاف في حــدود غياب 

مفهوم الشعب .

ــنـــا مـــحـــاصـــصـــة فــــي كــل  ــتـــجـــت لـ ودولــــــــة – الـــمـــكـــونـــات انـ

 كدولة رغم 
ً
مفاصل الدولة ، و أضعفت قدراتنا كثيرا

ا�ها مجدية باالمتيازات لالحزاب فقط.

ونحن بحاجة للدولة – التعا�ش .. وبغير هــذا النمط 

ستعاود علينا الــّهــزات والمشكالت وسنكون عاجزين 

عن تقديم انموذج عصري الدارة الحكم والدولة .

والننا اليمكننا ان �س�� العراق عن البيئة ال�غرافية ، . ٧

والسياسية االقليمية والدولية ، وهذا غير جائز في عالم 

الــتــفــاعــالت الــســيــاســيــة الــدولــيــة واالقــلــيــمــيــة واالعــتــمــاد 

والمتبادل ، فانھ من الضروري اعتماد مبدأ التوظيف 

االقليمي والمن�� الوظيفي والــذي من شأنھ ان تحقق 

ما يلي :

أ- استمرار الدعم االقليمي والدولي للعراق لمرحلة ما بعد 

داعش .

ب - ايجاد المناخ السيا��ي – االم�ي المناسب .

ج- توفير فرص التمثيل السيا��ي – االجتما�ي العرا�ي بكل 

شرائحھ واطيافھ .

د- ايجاد دور سيا��ي مناسب ال يثير حفيظة الدول االخرى او 

�هدد مصالحهم واالبتعاد عن زج العراق بمواجهات اقليمية 

نحن في غ�� عنها ، او جعلنا ساحة لتصفية الصراعات ال�ي 

ليس لنا فيها مكسب مادي ام معنوي .

هـ- انھ يحقق مص�حة محلية عراقية متمثلة في التوازن ما 
بين دائـــرة المص�حة المحلية واالقليم والــدولــيــة ، وليكون 

الـــعـــراق نــقــطــة  جــــذب لــالهــتــمــام والـــمـــســـانـــدة ولـــيـــس نقطة 

لالجندة الخارجية او جعلھ من هذا المحور او ذلك . 
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مهددات االمن اإلنساني في المناطق المحررة

المقدمة:

يواجه األمن االنساني (Security Human (في المناطق المحررة 
من تنظيم داعش االرهابي مهددات تقوض عودة النازحين وتحول 

دون عودتهم إلى مناطقهم واستقرارهم فيها.. إن مفهوم األمن 
Security((بمعناه العام يعني أن يكون االنسان آمنا مستقرا في 
كل �سيء وعلى جميع االصعدة الحياتية االجتماعية والسياسية 
واالقتصادية.......الخ، بعيدا عن العنف والتطرف والتعصب 
واالقتتال، أو هو إحساس األفراد والجماعات التي يتشكل منها 

المجتمع بالطمأنينة والشعور باألمن واالستقرار، وهو ما يحفزهم 
على العمل واالنتاج.

)دراسة تحليلية(
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أ.د. فهيمة كريم رزيج

ــنـــــاس مــن  ــ ــمـــايـــة الـ ــهـــوم األمـــــــن اإل�ــــســــا�ــــي فـــيـــعـــ�ـــي: حـ أمــــــا مـــفـ

األوضـــــاع واألخـــطـــار الــحــرجــةواألخــطــار الــعــامــة و�ــنــاء قــواهــم 

وطموحا�هموحماية الحريات، كما �ع�ي بناء النظمالسياسية 

والعسكرية والثقافية ال�ي تمنح الناس أسسا لبناء بقا�هم 

وكرام�هم ومعيش�هم. يركز هــذا المفهوم على امــن اإل�سان 

الفرد وليس امن الدولة كجهة منفصلة،وعلىأن امن الدولة 

يجب أن يكون الهدف األسا��ي منھ هو تحقيق امن الفرد.

وتــعــا�ــي الــمــنــاطــق الــمــحــررة مــن مـــهـــددات شــ�ــ� منها البي�ية 

واالجــتــمــاعــيــة واالقـــتـــصـــاديـــة والــثــقــافــيــة تــرتــبــط بــالــمــنــاطــق 

ــهـــــددات تـــرتـــبـــط بـــالـــنـــازحـــيـــن أنــفــســهــم كــالــبــطــالــة والــفــقــر  ــ ومـ

وا�عدام التعليم وغيرها.

إن الــمــنــاطــق الـــمـــحـــررة تــعــا�ــي أوضــــاعــــا صــعــبــة اجــتــمــاعــيــة 

واقــتــصــاديــة و�ــيــ�ــيــة، تــحــول دون إمــكــانــيــة عــــودة الــنــازحــيــن 

إلـــى ديــارهــم ومناطقهم واســتــقــرارهــم االجــتــمــا�ــي والــنــفــ��ــي، 

مــمــا يــزيــد مــن معانا�هموتفاقم مشاكلهم الــ�ــي �ــعــانــون منها 

خــصــوصــا فـــي ظـــل األوضــــــاع الــصــعــبــة فـــي مــخــيــمــات الـــنـــ�وح. 

مــمــا يــتــطــلــب اعــتــمــاد ســيــاســة اجــتــمــاعــيــة واقــتــصــاديــة على 

الــمــســتــويــيــن الـــقـــريـــب والـــبـــعـــيـــد لــمــعــالــ�ــة تـــلـــك الـــمـــهـــددات 

وضمان عــودة النازحين إلــى مناطقهم المحررة.وهنا يمكن 

إثــــارة الــتــســاؤالت الــتــالــيــة: مــا �ــي الــخــطــط والــ�ــرامــج الــ�ــي من 

الــمــفــ�ــرض صــيــاغــ�ــهــا ووضــعــهــا حــيــ� الــتــطــبــيــق لــتــامــيــن األمـــن 

اإل�سا�ي في تلك المناطق؟ وما �ي ال�هات المسؤولة عن 

تنفيذ تــلــك الــخــطــط ؟ وهـــل إن خــصــائــص األمــــن اإل�ــســا�ــي 

متفردة في هذه المناطق أم أن اغلب مناطق العراق تتمي� 

ــابــــة عــنــهــا فـــي طـــيـــات هــذا  �ـــهـــا؟ هــــذه الـــتـــســـاؤالت نـــحـــاول اإلجــ

البحث.

أوال : اإلطار المنهجي للبحث:

مشكلة البحث:

 
ً
مــنــذ أكـــ�ـــر مـــن ســنــتــيــن �ــعــا�ــي نــحــو )٣٫٢٠٦٫٧٣٦( �ــخــصــا

ــا�ــــي واســـتـــقـــراهـــم.  مــــن مــــآ��ــــي �ـــهـــددكـــيـــا�ـــهـــم وأمــــنــــهــــم اإل�ــــســ

فــالــنــازحــون مـــن مــحــافــظــات )االنــــبــــار، صــالحــالــديــن، ديــالــى، 

نينوى( إلــى محافظات الشمال والــوســط والــ�ــنــوب يمرون 

بأوضاعاجتماعية واقــتــصــاديــة و�حية تشكل خــطــرا على 

حــيــا�ــهــم. فــنــقــص الــــغــــذاء والــــــدواءوعــــــدم الـــتـــحـــاق األطـــفـــال 

ــمـــدارســـهـــم والــــشــــبــــاب بـــجـــامـــعـــا�ـــهـــم و�ـــطـــالـــة أر�ــــــــاب األســــر  بـ

وعـــدمـــتـــوفـــر فــــرص لــلــعــمــل فـــي الــمــنــاطــق الـــ�ـــي نـــزحـــوا إلــيــهــا ، 

إضافة إلى سكنهم في خيمالتقيهم حر الصيف و�رد الشتاء، 

وفـــي مــخــيــمــات تفتقر إلـــى ابــســط االحــتــيــاجــات الــحــيــاتــيــة.كــل 

ذلــك يــؤشــر إلــى أن النازحين مــهــدديــن فــي حيا�هم مــن ال�وع 

والــخــوف.لــقــد أوقــــد الــ�ــيــش الــعــرا�ــي الــبــاســل والــتــشــكــيــالت 

ــــل عـــنـــدمـــا حــــررت  الــعــســكــريــة الــمــتــ�ــحــفــلــةمــعــهــشــمــعــة األمــ

محافظات االنبار وصالح الدين وديالى وبعض المناطق من 

نينوى من قبضة داعش اإلرهابي، وابت�� النازحون للعودة 
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لمناطقهم، إال أن هــذا اآلمــل لــم يكتمل بــزوغــھ, فالمناطق 

المحررة مدمرة تعا�ي من إشكاالت في الب�ي التحتية وتوفير 
الـــخـــدمـــات وكـــ�ـــرة األلـــغـــام وتــفــخــيــخ الــمــنــازلــواغــلــب الــمــنــازل 

ــهـــدد عــــودة  ــــذه األوضــــــــاع أصـــبـــحـــت عـــائـــقـــا �ـ مــــهــــدمــــة...الــــ� هـ

النازحين لمناطقهم.

أهمية البحث: 

تــكــمــن األهــمــيــة الــعــلــمــيــة لــلــبــحــث فـــي انـــھ مــحــاولــة لــســ�ــر غــور 

مشكلة عــودة النازحين إلــى مناطقهم المحررة والمهددات 

ال�ي قد تواجههم في تلك المناطق لو أ�هم عــادوا إليها. فهم 

ســيــواجــهــون مــصــيــرا مــحــفــوفــا بــالــمــخــاطــر و�ـــال امـــن أ�ــســا�ــي، 

فمنذ احــتــالل الموصل مــن قبل تنظيم داعـــش فــي العاشر 

من حزيران ٢٠1٤ وما تبعھ من احتالل لمناطق أخرى من 

العراق، والنازحون يتطلعون إلى العودة إلى مناطقهم بالرغم 

من معرف�هم بال�هديدات األمنية واالقتصادية واالجتماعية 

والبي�ية. إن تحديد تلك المهددات سيسهم في وضع ال�رامج 

لمعال��ها  واألمنية  االجتماعية واالقتصادية  والسياسات 

وتأمين عودة النازحين.إ�هذه الورقة تحاول جاهدة بالرغم 

ــــر الــــبــــيــــانــــات واإلحــــصــــائــــيــــات عـــــن الـــمـــنـــاطـــق  مـــــن عــــــدم تـــــوافـ

الـــمـــحـــررة إال إ�ـــهـــا مــحــاولــة لــتــحــديــد مــاهــيــة مـــهـــددات األمـــن 

اإل�سا�ي في المناطق المحررة.

أهداف البحث:

�هدف البحث إلى :

الــتــعــرف عــلــى أعــــداد الــنــازحــيــن فــي مــحــافــظــات الــشــمــال . 1

والوسط وال�نوب 

التعرف على المتغيرات القومية والدينية للنازحين.. ٢

ــــذيـــــن لـــــم يــلــتــحــقــوا . ٣ ــلـــى أعـــــــــداد الــــنــــازحــــيــــن الـ الــــتــــعــــرف عـ

بالتعليم نتيجة الن�وح.

التعرف على األضــرار المادية ال�ي تعرض لها النازحين . ٤

في مناطقهم ال�ي نزحوا منها.

ــــن اإل�ـــســـا�ـــي فــــي الــمــنــاطــق . ٥ ــهــــددات األمــ الـــتـــعـــرف عـــلـــى مــ

المحررة.

من�ج البحث:

اعتمد البحث على المن�� الوصفي التحليلي الــذي �عتمد 

على البيانات ويحللها لغرض الوصول إلى النتائج.

: اإلطار المفاهيمي للبحث: 
ً
ثانيا

الــبــحــث يــحــوي مجموعة مفاتيح تــكــّون إطــــاره المفاهيمي، 

وتــــعــــّد مـــداخـــلـــلـــفـــهـــم مــتــضــمــنــات الـــبـــحـــث الـــعـــلـــمـــيـــة. ويــمــثــل 

 لــمــجــمــوعــة مــن 
ً
الـــمـــفـــهـــوم )Concept( خـــالصـــة أو إيـــــجـــــازا

الصفات, وكما أشــارت سلل�� وزمــالؤهــا إلــى أن المفهوم هو 

تجريد مــن حـــوادث خضعت لــلــمــالحــظــة)1(. فــي هــذا البحث 

 مــن الــمــفــاهــيــم األســاســيــة الــ�ــي تــحــتــاج إلــى 
ً
استعملنا عــــددا

تعريف دقيق منها:

:Threats 1- المهددات

يــمــكــن الــقــول إن الــمــهــدد هــو الـــ��ـــيء الــــذي �ــهــدف إلـــى إزالـــة 

أو تقويض أوإضــعــاف آو إر�ـــاك الموضوع الــذي ينافسھ أو 

يتضار�ويتقاطع معھ في المصال� واألهــداف أو �غار منھ أو 

يحسده على ما يملك من ماديات ومعنويات)٢(.والمهددات 

فــي هـــذا الــبــحــث كــل مــا يــر�ــك أو يــقــوض عــــودة الــنــازحــيــن إلــى 
المناطق  المحررة.ومن ابرز مهددات األمن اإل�سا�ي العوز 

وتدمير الب�� التحتية..ال�.

:Security 2- األمن

الحاجة إلــى األمــن تعادل الحاجة الطبيعية ل�حياة. واألمــن 

يــقــابــل الــخــوف أي هونقيضھ. وتــو�ــي لفظة األمـــن بــاألمــانــة 

– نقيض الخيانة، واإليــمــان – نقيض الــكــفــر, واألمــيــن هو 

الحافظ. ورجل آمنة : يأمن كل واحد. وقيل يأمنھ الناس وال 

يخافون غائلتھ)٣(.واألمن ضد الخوف )وإذا جاءهم أمر من 

األمن والخوف أذاعوا بھ()٤(.

واألمــن اصطالحا هــو: مجموعة اإلجـــراءات الخاصة بتامين 

األفــــــراد داخــــل الـــدولـــة ضـــد األخـــطـــار الــمــحــتــمــلــة الــ�ــي تمس 

أنفسهم وأموالهم، ووضع القوانين ال�ي تكفل هذه الحماية 

بــواســطــة ســلــطــات تنفيذية خــاصــة بـــذلـــك)٥(. وابــــرز معا�ي 

ــقـــامـــوس الــعــالــمــي  األمـــــن بــالــمــفــهــوم الـــعـــام هـــو مـــا ورد فـــي الـ

ال�ديد بأنھ: التحرر من الخطر، و�ع�ي التحرر من الخوف 

والقلق، وعــدم اليقين آو الشك أو الضمان والحماية ضد 
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التقلبات المتنوعة وأهمها االقتصادية.. أما الثانية فتشير 

إلى مجتمع سيا��ي)٦(.

واألمـــــن عـــبـــارة عـــن الـــمـــمـــارســـات الـــ�ـــي تــضــمــن الــتــخــلــص من 

المخاطر ال�ي �هدد السالمة. و�عّد األمن مسؤولية اجتماعية 

وعــمــلــيــة مـــقـــصـــودة يـــقـــوم �ـــهـــا األ�ــــخــــاص لــتــوفــيــر الــحــمــايــة 

ألنــفــســهــم وغـــيـــرهـــم، حــيــث يــبــعــثــون الـــراحـــة والــطــمــأنــيــنــة في 

ــــن، مـــمـــا يـــوفـــر لـــهـــم بــيــئــة  ــــريـ ــلــــوب اآلخـ نــفــوســهــم وقـــلـــو�ـــهـــم وقــ

ــــالزم لــضــمــان اســتــمــرار وديــمــومــة عمليات  مـــن االســـتـــقـــرار الـ

الــتــنــمــيــةوالــتــطــور والــعــمــل واإلنـــتـــاج عـــن طــريــق إتـــبـــاع سبل 

وطرق وإجــراءات األمن والسالمة في الحياة لحماية األنفس 

واألرواح واألمالك وغيرها)٧(.

ويمكن تقسيم األمن إلى: األمن العسكري، األمن السيا��ي، 

األمن االقتصادي، األمن االجتما�ي واألمن البي�ي.

:Human Security 3- األمن اإلنساني

ـكــانـــت عـــلـــوم اإل�ــــســــان والــمــجــتــمــع تــســتــعــمــل مــفــهــوم األمـــن 

بــإضــافــة صــفــة تجزي�ية لكنها مــمــيــ�ة )امـــن اقــتــصــادي،امــن 

عسكري، وغيرها(، وكــان المع�� يرتكز في الغالب على امن 

الــدول وليس امــن الناس ح�� عــام 1٩٩٠، ففي أجواءتلك 

التغيرات العميقة ال�ي شهدها العالم ممثلة في ا�هيار احد 

قــطــ�ــي الـــنـــظـــام الـــعـــالـــمـــي وهــــواالتــــحــــاد الــســوفــيــ�ــي وســـقـــوط 

جدار برلين وتوقف الحرب الباردة، اجتمع عدد من رؤساء 

الدول حول دائرة مستديرة في كوستاريكا للبحث فيما سمي 

)اقتصاديات السلم( وتلقفت األمم المتحدة مفهوم األمن 

اإل�سا�ي الذي ناقشھ المؤتمرون، لعام 1٩٩٤.وتشير ل�نة 

األمــن اإل�ــســا�ــي إلــى أن هــذا المفهوم �ع�ي: حماية ال�وهر 

الحيوي لحياة جميع ال�شر بطرائق تعزز حريات اإل�سان 

وتحقيق اإل�ــســان لــذاتــھ. كــمــا �ع�ي بــنــاء الــنــظــم السياسية 

والعسكرية والثقافية ال�ي تمنح الناس أسس لبناء بقا�هم 

وكرام�هم ومعيش�هم)٨(.

كــمــا يــقــصــد بـــاألمـــن اإل�ـــســـا�ـــي: امــــن اإل�ــــســــان مـــن الــخــوف 

)الـــقـــهـــر، الـــعـــنـــف، الــ�ــهــمــيــش(, والـــحـــاجـــة )الـــحـــرمـــان وعـــدم 

الــتــمــكــيــن االجــتــمــا�ــي(، أي مــحــاولــة خــلــق ديــنــامــيــكــيــة تــدمــج 

اإل�سان في األولويات التنموية والسياسية بدل ال�ركي� على 

استقرار النظام السيا��ي و�ي�تھ)٩(.وطبقا لتقرير الحكومة 

الـــكـــنـــديـــة، األمـــــن اإل�ـــســـا�ـــي �ــعــ�ــي:تــوفــيــر األمــــــان لــلــنــاس من 

Violent(العنف وال�هديدات الناجمة عن حاالت الالعنف

Threat - NON(إ�ــهــا الحالة ال�ي تتخذ فيها الــدول سلسلة 

مــن اإلجــــــراءات الــ�ــي تــخــفــف مــن الــ�ــهــديــدات الــ�ــي تس�هدف 

حقوق الناس، أما�هم وح�� حيا�هم)1٠(.

على صعيد آخر تضمن إعالن وزارة الخارجية اليابانية دعوة 

ل�ميع الــــدول والــمــنــظــمــات الــدولــيــة، ومــنــظــمــات المجتمع 

المد�ي NGOS للعمل باتجاه التخفيف منال�هديدات ال�ي 

تــواجــھ كــل فـــرد فــي الــمــجــتــمــع. وقـــد الحـــظ تــقــريــر عـــام ٢٠٠٣

الصادر عن ل�نة األمن اإل�سا�ي برئاسة أماريتاصنورئيس 

ــيـــد  ــيــــة األمــــــــــم الــــمــــتــــحــــدة لــــــشــــــؤون الــــالجــــئــــيــــن الـــسـ ــفــــوضــ مــ

ســاداكــواوكــوتــا، إن األمــن اإل�سا�ي مكمل ألمــن الـــدول، الن 

اهتماماتھ تركز على امن األفراد والمجتمعات)11(.

كما عرفھ محبوب حق: األمــن اإل�سا�ي �ع�ي امن اإل�سان 

بـــدال مـــن امـــن األرا��ـــــي،وامـــــن األفـــــراد بـــدال مـــن امـــن األمـــم، 

واألمـــن مــن خــالل التنمية ولــيــس مــن خــالل األســ�ــحــة، وهو 

امن األفراد في كل مكان في منازلهم ووظائفهم)1٢(.

�ــســتــنــتــج مـــن الــتــعــاريــف الـــ�ـــي ذكـــــرت ســابــقــا لــمــفــهــوم األمـــن 

اإل�سا�ي انھ �ستند على وحدةتحليل أساسية و�ي اإل�سان 

وليس الــدولــة، إن المفهوم يركز على امــن اإل�ــســان في ش�� 

جوانب حياتھ االجتماعية واالقتصادية وال�حية والبي�ية.

ثالثا: اإلطار النظري للبحث:

يــحــوي هـــذا اإلطــــار عــلــى مــجــمــوعــة الــمــتــغــيــرات والــخــصــائــص 

ال�ي تخص النازحين، وال�ي تعّد مرتكزات أساسية للبحوث 

العلمية الــخــاصــة بــالــنــازحــيــن مــن جــهــة تــوز�ــعــهــم فــي مناطق 

اإليـــــواء أو الــمــحــافــظــات الــ�ــي نــزحــوا إلــيــهــا، وكــذلــك الــتــعــرف 

عــلــى الــخــصــائــص الــعــمــريــةلــلــنــازحــيــن، ومــســتــويــا�ــهــم العلمية 

وتقسيمهم منن جهة النوع إلى ذكور وإناث،فضال عن معرفة 

األضرارالمادية الناجمة عن الن�وح وال�ي أصبحت مصدر 

�هديد بالفقر والعوز للعوائل النازحة، وهذه األضرار لعبت 

 في المساس بالتنمية االقتصاديةوالتنمية بشكل عام 
ً
دورا

في المجتمع العرا�ي.

:
ً
1- أعداد النازحين وتوزيعهم مكانيا

ــا يـــقـــارب  ــ ــيــــا أي مـ ــلــ ــيــــن داخــ إن٪٨٧((مـــــــــــــــن الــــســــكــــان الــــنــــازحــ

ــــار ٪٤٢((,ومــــــــــن  ــبـ ــ ــــروا مــــن االنـ ــ  قــــد فـ
ً
ــا ــ ــــازحـ )٢٫٧٨٧٫٧٤٤( نـ

نــيــنــوى)٪٣٢(، ومــن صــالح الــديــن )٪1٢(, ومــن ديــالــى )٪٥(، 

مـــحـــافـــظـــات  )٪٢(. وان ســـبـــعـــة  ــــداد  ــغــ ــ وبــ  ,)٤٪( ــــوك  ــــركــ وكــ
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ــــان الـــــــنـــــــازح أيـــمـــا  ــكـ ــ ــــسـ ــي الـ ــ ــالـ ــ ــمـ ــ ــتـــضـــيـــف )٪٨٢( مــــــن إجـ تـــسـ

، وكما موزعين في ال�دول)1(:
ً
يقارب)٢٫٦٣٨٫٥٦٦( نازحا

 جدول رقم )1( يبين توز�ع السكان النازحين على 

المحافظات لعام ٢٠1٥)1٣(.

النسبة من إجمالي 
السكان النازح

 ا�حافظةالسكان النازح 

االنبار18583.050

بغداد18577.584

دهوك13426.966

كركوك13401.280

ار�يل9284.310

62 نينوى203.65

السليمانية5161.724

2- التركيب العمري للنازحين:

نــالحــظ مــن الــبــيــانــات أن األطـــفـــال والــشــبــاب يــكــونــون �سب 
مــرتــفــعــة فــــي الـــ�ـــركـــيـــب الـــعـــمـــري لـــلـــنـــازحـــيـــن، حـــيـــث �ــشــكــلــون 

أكـــ�ـــر مـــن نــصــف الـــنـــازحـــيـــن.وتـــوزع الـــنـــازحـــون حــســب الــنــوع 

االجتما�ي إلى )٪٥1٫1(ذكور, و�سبة )٪٤٨٫٩(إناث.

جدول رقم )٢( يو�� ال�ركيب العمري للنازحين

%الفئة العمرية

اقل من سنة – 15
سنة

43.49

15-6454.48

651.9فأك�ر

3- توزيع النازحين حسب القومية:

تــــوزع الـــنـــازحـــون حــســب الــقــومــيــة إلـــى عـــرب وتــركــمــان وكـــرد 

وقوميات أخرى، من�ينهم)٪٩٩٫٧(مسلم و )٪٠٫٢( مسي�ي، 

و)٪٠٫1( ديانات أخرى.كما مبين في ال�دول )٣(:

جدول رقم )٣( يبين توزع النازحون حسب القومية)1٤(

%القومية

73.8عرب

18.8تركمان

1.4أكراد

6أخرى

4- التعليم:

�ـــعـــّد الــتــعــلــيــم احــــد الـــمـــؤشـــرات االقـــتـــصـــاديـــة فـــي الــمــجــتــمــع. 

و�ــعــا�ــي الــعــديــد منالنازحين )أطــفــال وشــبــاب( مــن التسرب 

مـــن الــتــعــلــيــم, وقــــد تــنــوعــت أســبــابــالــتــســر�ــخــاصــة فـــي مــرحــلــة 

التق�ي وال�ام�ي الذي بلغت �س�تھ )٪٨٤٫1(، من بين تلك 

األسباب عــدم وجــود مــدارس قريبة بنسبة)٪1٢٫٩(, وعدم 

الــرغــبــة فـــي مــواصــلــة الـــتـــعـــلـــيـــم)٪٧٫٥٦(، واألوضــــــاع الــمــاديــة 

)٪٢٧٫٥1(. وال�دول )٤( يبين ذلك:

جدول رقم )٤( يبين الطلبة النازحين الملتحقين 

بالدراسة)1٥(

%املرحلة التعليمية 
�سبة 
التسرب

7723االبتدائية

58.841.2املتوسطة

40.459.6اإلعدادية

15.984.1التق�ي وال�ام�ي

ونــالحــظ مــن بــيــانــات الم�� لــعــام ٢٠1٤، إن �سبة اإلنــاث 

المتسر�ات من التعليم أعلى من �سبة تسر�الذكور, بلغت 

النسبة عند اإلناث )٪٥٢(وعند الذكور)٪٤٨(.

5- النشاط االقتصادي:

-بلغ معدل النشاط االقتصادي �سبة )٪٤٠٫٣(تــوزع بين ) 

٪٧٦٫1( للذكور، و)٪٦٫1( لإلناث.

- بلغت �سبة العاطلين عن العمل )٪٤٤٫٧( توزع بين �سبة 

)٪٤٦(للذكورو)٪٢٥( لإلناث.
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- فقد الذكور أ�حاب العمل المأجور ما �س�تھ)٪٩٤( من 

فرص العمل ال�ي كانت متاحة لهم قبل الن�وح.

- فقد أك�ر من )٪٦٤( من حاملي الشهادة االبتدائية فرص 

عملهم مــمــا أدى إلـــى اســتــشــراء الــبــطــالــة بــيــنــهــم.فــي حــيــن فقد 

)٪٢٠٫٨( من حاملي الشهادة المتوسطة والثانوية والذين 

�عملون باجر فقدوا فرص عملهم)1٦(.

6 - األضرار الناجمة عن النزوح:

تــرك الن�وح أضــرارا وأثــارا اجتماعية واقتصادية ونفسية، 

ــهـــم فــــقــــدوا مــــا يــمــلــكــون فــي  ومـــمـــا زاد مــنــمــعــانــاة الـــنـــازحـــيـــن أ�ـ

مناطقهم ال�ي نزحوا منها وال�ي  كانت مقر إقام�هم ومصدر 

معيش�هم. وأصبحوا بال مأوى و�ال مصدر رزق يقتاتون منھ. 

لــقــد دمــــر اإلرهــــــاب الــمــتــمــثــل بـــداعـــش مــنــازلــهــم ومــقــتــنــيــا�ــهــم 

 عــــن تــدمــيــر 
ً
ــهــــم، فـــضـــال ــهـــم وحـــقـــولـــهـــم ومــــزارعــ ــا�ـ الــبــيــنــيــة وأثـ

المعامل ال�ي كانوا إما �عملون �ها باجر أو  يمتلكو�ها، هذه 

األضرار ا�عكست سلبا على المستوى المعا��ي للنازحين.

 ومن بيانات الم�� الوط�ي للنازحين ٢٠1٤, نالحظ ��م 

ــنـــازحـــون بــعــد عـــود�ـــهـــم إلــى  الـــمـــأســـاة الـــ�ـــي ســــوف �ــعــيــشــهــا الـ

مناطقهم الــمــحــررة.إذ تشير تلك البيانات إلــى أن ٢٩٢٦٠(( 

أســــرة مــنــشــ�ــ� مــنــاطــق الــــنــــ�وح، قـــد فــقــدت إمــــا مــعــامــلــهــا أو 

محاصيلها الزراعية أو بساتينها وماشي�ها ودواجنها.. وغيرها.

رابعا. مهددات األمن اإلنساني في المناطق المحررة:

ــــى مــنــاطــقــهــم الــ�ــي  �ـــعـــا�ـــي بـــعـــض مــــن الـــنـــازحـــيـــن الـــعـــائـــديـــن إلـ

اســتــعــاد�ــهــا الـــقـــوات الــعــراقــيــة مــنــقــبــضــة تــنــظــيــم )داعـــــش(، 

 صــعــبــة وســـط الـــدمـــار والـــخـــراب الــكــبــيــر الــــذي لحق 
ً
ــا أوضـــاعـ

بالبنية التحتية في مد�هم، وتدمير وتضرر محطات الكهر�اء 

ومياه الشرب وشبكات المجاري، وتوقف األعمال.
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 مـــن مــكــابــدة الــحــيــاة 
ً
وال يــجــد الـــعـــائـــدون إلــــى مــنــاطــقــهــم بـــــدا

الــقــاســيــة، فــال قـــدرة لــهــم عــلــى تــرمــيــم مــا تــضــرر مــن منازلهم 

المدمرة لعدم وجــود تعويضات مالية حكومية، فيما فقد 

نحو)٩٠٪( منهم أعمالهم لتضرر األحياء الصناعية والورش 

والــمــصــا�ــع، وتــدمــيــر الــعــديــد منها خــالل الــمــعــارك. إلــى جانب 

أن األمـــم المتحدة �ــســاورهــا قلق عميق الن إمكانية عــودة 

النازحين بأمان �عيقها التلوث الواسع للعديد من المناطق 

والقرى المحررة مؤخرا بالعبوات الناسفة. فضال عن قيام 

داعش بتفخيخ الدور السكنية والمبا�ي العامة بما في ذلك 

الــمــدارس والــمــراكــز الــ�ــحــيــة)1٧(.وال يتوقع اغلب النازحين 

إن بوسعهم الــعــودة إلــى مناطقهم فــي الــوقــت الــراهــن، ليس 

ــغـــام وتــدمــيــر مــنــازلــهــم  بــســ�ــب غــيــاب الـــخـــدمـــات وانـــتـــشـــار األلـ

بالكامل فقط، بــل لخشي�هم مــن استمرار المعارك وعــودة 
مناطقهم لتصبحساحة لها من جديد، فقد خرج النازحون 

مــن تجر��هم الــمــريــرة بنتيجة الــحــرص على أرواح عائال�هم 

قــبــل الــتــفــكــيــر فـــي مــنــازلــهــم وأراضـــيـــهـــم، لــكــن هـــذا ال يــمــنــع من 

أملهم بــالــعــودة إلــى مد�هم وقــراهــم. إذ أعلنت وزارة ال��رة 

والم��رين في أيلول ٢٠1٦عن عودة نحو مليون نازح )وقد 

ــــى مــنــاطــقــهــم  ــــى مـــلـــيـــون ونـــصـــف الـــمـــلـــيـــون( إلـ يـــصـــل الــــعــــدد إلـ

ــــش وتــفــكــيــك الـــعـــبـــوات  ــــرد عـــصـــابـــات داعــ الـــمـــحـــررة بـــعـــد طـ

الناسفة المزروعة في البيوت واألماكن العامة)1٨(.

إن انتشار األلغام بمختلف أنواعها �عد �هديدا صريحا لألمن 

واالستقرار البي�ي. إذ تقدر أعداد األلغام بـ)٢٥( مليون لغم 

مس�بة تلوثا لمساحات واسعة من العراق،و�واقع )٤٦٨( 

حقل فــي المنطقة الشمالية والــ�ــي أسهم التنظيم اإلرهــابــي 
)داعش( في زرعها في المناطق ال�ي استولى عليها وال�ي حرر 

الــ�ــيــش الــعــرا�ــي الــبــاســل اغــلــبــهــا. لــكــن يــبــقــى الــخــطــر محدق 

بــاألســر الــ�ــي تــريــد الـــعـــودة لمناطقها الــمــحــررة.و�ــالــرغــم من 

اآلثار ال�حية واالجتماعية ال�ي تخلفها األلغام في �حاياها 

فإ�ها تؤثرمشكالت بي�ية أخرى منها األضرار المتعمد بالبيئة 

الطبيعية والمشيدةوالمرافق الحيوية والخدمية ووسائل 

الدعم واإلسناد ال�ي تعزز االستقرار االجتما�ي والسيا��ي 

واالقــتــصــادي، مــن خــالل تخريب الــمــؤســســات والمنشئات 

ــلـــة لــلــنــفــط والــــغــــاز  الـــنـــفـــطـــيـــة واســــ�ــــهــــداف الـــخـــطـــوط الـــنـــاقـ

الطبي�ي، إن �سبة الدمار في مصفى القيارة بلغت  أك�ر من 

)٥٠٪(، أما مصفى البي�ي فقد دمر بالكامل،مما أف��� إلى 

حرق كميات هائلة من المشتقات النفطية وتسرب أجزاء 

كبيرة منها إلى ال�ربة والمياه ال�وفية والهواء، مخلفة أخطارا 

بي�ية و�حية واقتصادية جسيمة)1٩(.

أصــبــحــتــالــمــنــاطــق الـــ�ـــي اســـتـــولـــى عــلــيــهــا تــنــظــيــم داعـــــش عــام 

٢٠1٤ تــشــكــل خـــطـــرا عــلــىــاألســر الـــ�ـــي تـــحـــاول الـــعـــودة إلــيــهــا، 

حيث زرعت مساحاتشاسعة ومنازل كثيرة وأبنية حكومية 

وخدمية بالمتفجرات لتبلغ على س�يل المثال ال الحصرأك�ر 

مــن )٢٠٠٠(عـــبـــوة ناسفة ضمن حــائــط صــد واحــدلــداعــش 

اإلرهـــابـــي فــي مــســاحــة ال تــتــجــاوز الـــــ)٢( كـــم٢ فــي مــديــنــة ر�يعة 

في محافظة نينوى بعد تحريرها، وهذا مؤشروا�� ل��م 

الــتــحــديــات الــبــيــ�ــيــة الــ�ــي خلف�ها الــعــمــلــيــات اإلرهــابــيــة.والــ�ــي 

تــعــّد مـــن مـــهـــددات األمــــن اإل�ـــســـا�ـــي, الــ�ــي تــزيــد حــالــة الفقر 

والعوز والحرمان و�هدد مستقبل األطفال والشباب، وهذا 

الحال يحتاج جهود مكثفة لتغيير الوضع الراهن للمناطق 

المحررة.

: التوصيات:
ً
خامسا

تكثيف ال�هود الحكومية واألهلية لمواجهة مهددات . 1

األمن اإل�سا�ي بكلصورها.

ـــام مــن . ٢ ــغــ ــ الـــتـــعـــاقـــد مــــع الــــشــــركــــات األجـــنـــ�ـــيـــة إلزالــــــــة األلـ

المناطق المحررة لضمان عودة آمنة للنازحين.

تعويض األســر المتضررة ال�ي فجرت منازلها وجرفت . ٣

أراضيها الزراعية.

االستعانة بالدول المانحة لتقديم المساعداتالمادية . ٤

والـــعـــيـــنـــيـــة لــــألســــر الــــعــــائــــدة، وإعــــــــــادة أعــــمــــار الــمــنــاطــق 

المتضررة بنسبة كبيرة

ــكـــان ووزارة . ٥ تــامــيــن الــبــ�ــ� الــتــحــتــيــة مـــن قــبــل وزارة اإلسـ

البيئة.

تامين حاجة المناطق المحررة من الكهر�اء.. ٦

تشكيل لــ�ــان تطوعية مــن شــبــاب الــمــنــاطــق الــمــحــررة . ٧

للقيام بحمالت تنظيف الــشــوارع وترميم المنازل ال�ي 

لـــم تــ�ــهــدم بــشــكــل كـــلـــي، والــــمــــدارس الــمــتــضــررة بنسبة 

قليلة.
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دورنا التربوي و االجتماعي في تلبية و تحقيق 

الطموح للشباب

التمهيـــد

من المسلم به إن الشباب يمثلون القاعدة الواسعة و المؤثرة في 
 ،

ً
المجتمع، إذ يشكلون ما نسبته 50% من أفراد أي مجتمع تقريبا

و هذه النسبة ال يستهان بها في حسابات القيادات و اإلدارات كافة، 
عندما تضع خططها و ترسم سياساتها التربوية و االجتماعية 
و الثقافية و االقتصادية و غيرها من المجاالت بغية االرتقاء 

بمستويات األداء المنشود لبلدانها.

و انعكاساته األمنية و المجتمعية في العراق
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جامعة بغداد/ كلية ال�ربية البدنية وعلوم الرياضة

الدكتور صالح وهاب شاكر

لــذا فاألولوية في اعتبار كل المتتبعين و الباحثين و العلماء 

تنصب فــي أهمية ومستوى الــقــيــادات المسئولة عــن رعاية 

و تنمية الشباب و أمكانية إدار�ــهــا لثقل اجتما�ي خــاص و 

محدد. لماذا؟ . الن الشباب لد�هم من المواضيع و المعاضل 

 ال 
ً
، ر�ما ال �ستطيعون تحديدها، و غالبا

ً
ال�ي تشغلهم دائما

يرغبون في أن �شاركهم أحد في حلها ما لم يتأكدوا و يقتنعوا 

بــــأن قــيــادا�ــهــم لــد�ــهــا الـــو�ـــي و الــفــهــم و الــــقــــدرة عــلــى تــقــديــم 

سنح الفرصة لهذه القيادات 
ُ
المساعدة إليهم. و هنا فقط ت

على ممارسة دورها في التأثير و التغيير.

ومن الضرورة الم�حة إن األزمات ال�ي يتعرض إليها المجتمع 

الــعــرا�ــي جــديــرة بالمالحظة و المعال�ة، و خــاصــة فــي فئات 

الشباب و ما يحيط �ها من مؤثرات سلبية تتس�ب في معظم 

أزمــاتــھ و مشاكلھ الــ�ــي قــد تـــؤدي إلــى االنــحــرافــات الفكرية و 

السلوكية.

فالشباب ثـــروة المجتمع إلــى جــانــب الــ�ــروات الطبيعية، و 
مورد �ي ال ينافسُھ أي مورد آخر مهما بلغت قيمتھ، و لھ دور 

كبير في عملية التنمية و من خاللھ ُيمكن تحقيق طموحات 

األمة إذا أدركت كيف يمكن أن توظف هذه ال�روة و كيف 

تستثمر قدر�ها و توجھ طاقا�ها.

إذ ُ�عد الوسط الشبابي من أك�ر األوســاط حيوية و فاعلية 

و �شاطا، و أك�ر قدرة على الخلق و اإلبداع لما يتسم بھ من 

ممي�ات مستمدة مــن روحــيــة الشباب المتحفزة للعطاء و 

البحث عن أفضل الوسائل لخدمة المجتمع.

بعض المشكالت ال�ي تواجھ الشباب

إن الــمــشــكــالت الــ�ــي تـــواجـــھ الــشــبــاب �ـــي جـــزء أســـا��ـــي من 

المشكالت المجتمعية، و لهذا سنستعرض بعضها و كاآلتي:

1. البطالة

عد البطالة مشكلة اقتصادية خطرة، تتمثل في عدم قدرة 
ُ
ت

النظام االقتصادي على توفير فرص العمل الستثمار األيدي 

القادرة على العمل، أي الفئة النشطة المتمثلة بالشباب و 

ما ي�رتب على ذلك من خسارة اقتصادية في حالة الفشل في 

التعامل مع هذه المشكلة. فالبطالة تولد سلوكيات سلبية 

نــتــيــجــة لــعــدم اســتــغــالل الـــوقـــت و تــوظــيــفــھ بــالــشــكــل األمــثــل 

بــالــنــســبــة لــلــشــبــاب، مــمــا ُيــنــتــج عـــن ذلـــك عــلــى ســ�ــيــل الــمــثــال 

العنف، و ال�ريمة، و مختلف االنحرافات االجتماعية.

2. إدارة الوقت

إن فلسفة إدارة الــوقــت تــكــمــن فــي إدارة الــــذات و توظيف 

أوقــاتــنــا لتحقيق األهـــــداف الــمــرســومــة، أي �ــعــمــل بطريقة 

أذـكــى و بجهد أقـــل. تـــزداد أهمية الــوقــت عند الــشــبــاب كلما 

، في الوقت الذي 
ً
 و حضاريا

ً
 و صناعيا

ً
تقدم المجتمع ثقافيا

نجد الشباب ال �شعرون بأهمية الوقت و ال �هتمون بكيفية 

استثماره بالطريقة المثلى و ال يتمكنون من تقسيمھ وفق 

األ�شطة و الفعاليات فــي مــجــاالت الحياة كــافــة، و منها على 
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س�يل المثال ) وقت الدراسة، وقت العمل، وقت الراحة و 

االستجمام، وقت النوم، و غير ذلك( .

3. التمرد

ــا�ـــي مــــن أخــطــر  ــمـ ــتـ ــــع االجـ ــــواقـ ــــعــــد مــشــكــلــة الـــتـــمـــرد عـــلـــى الـ
ُ
ت

المشكالت ال�ي تنشأ في أوساط الشباب و تواجهها العوائل 

و الـــمـــجـــتـــمـــعـــات، و ال ســـيـــمـــا الـــتـــمـــرد عـــلـــى قــــواعــــد االلــــ�ــــ�ام 

و االنـــضـــبـــاط و الــــعــــادات و الــتــقــالــيــد و الــقــيــم االجــتــمــاعــيــة 

السائدة، و هذه الحالة تتطلب التعامل مع الشباب بو�ي و 

إدراك و تخطيط لها، الن مثل هذه المشكلة تولد خطورة 

على الشباب و المجتمع في آن واحد و ي�رتب من ذلك تفكك 

أسري و مجتم�ي.

4. الخوف و القلق و التردد

إن مــشــكــلــة الـــخـــوف عــنــد الــشــبــاب تــكــاد أن تــصــبــح مشكلة 

خطيرة على شق طريقهم في الحياة االجتماعية، الن الخوف 

يولد حالة القلق و ال�ردد لمواجهة المواقف االجتماعية و 

صعو�ة اتخاذ القرارات لبعض الحاالت ال�ي �ستوجب أن 

يكون رد الفعل ســر�ــع، مما يــؤدي إلــى الــ�ــردد فــي استجاب�هم 

السلوكية لتلك المواقف، و قد يولد ذلك نتيجة سلبية أو 

�شكل خطورة على حيا�هم.

5. عدم توافر األمن و االستقرار

تـــكـــاد تـــكـــون هــــذه الــمــشــكــلــة آنـــيـــة عــلــى الــمــجــتــمــع فـــي الــوقــت 

الــحــاضــر و �عا�ي منها أبــنــاء المجتمع الــواحــد كــافــة، و لكنها 

�هدد الشباب كو�هم يمثلون الفئة المنتجة في المجتمع و 

بالتالي سوف تولد حالة من الكسل و الخمول و عدم القدرة 

عــلــى مــــزاولــــة �ــشــاطــا�ــهــم و فــعــالــيــا�ــهــم الــمــخــتــلــفــة و إدخــــال 
الرعب و الذعر في نفوسهم و الحذر في كل مكان يتواجدون 

فيھ، و إن فــقــدان األمــن و االســتــقــرار فــي الحياة االجتماعية 

يولد حالة من الصراع االجتما�ي بين طموحات اإل�سان و 

المخاطر ال�ي يواجهها.

6. ال�جرة

عد مشكلة ال��رة فــي مجتمعنا الــيــوم معضلة اجتماعية 
ُ
ت

 لفقدان األمن و االستقرار، و انتشار ظواهر دخيلة على 
ً
نظرا

مجتمعنا مثل العنف، ال�هديد بالقتل و السلب و الخطف، 
مما أدى ذلك إلى تزايد أعداد المهاجرين من منطقة ألخرى 

أو مــن مدينة ألخــرى أو إلــى خــارج البلد، األمــر الــذي أدى إلى 

فقدان االستقرار و عدم قدرة العوائل على خلق التوازن بين 

العيش و مزاولة �شاطات الحياة بصورة طبيعية.

7. السياحة و االصطياف

على الــرغــم مــن االرتــفــاع النس�ي فــي مستويات المعيشة في 
المجتمع العرا�ي في الوقت الحاضر، إال أنــھ تكاد أن تكون 

ــــالل الــعــطــل  أ�ـــشـــطـــة الـــســـيـــاحـــة و االصـــطـــيـــاف مـــعـــدومـــة خـ

الموسمية و السنوية أو بالنسبة إلى الرحالت ال�ماعية كما 

 كالسفرات الكشفية و الشبابية، 
ً
 عليها سابقا

ً
كــان معتادا

ــاع أمـــنـــيـــة و انـــتـــشـــار الــ�ــمــاعــات  ــ ــ  لـــمـــا يـــمـــر بــــھ مــــن أوضـ
ً
نــــظــــرا

ــيــــوم يـــفـــتـــقـــرون إلـــى  ــبـــاب الــ اإلرهــــابــــيــــة، لـــذلـــك نـــجـــد إن الـــشـ

المعلومات ال�ي تتعلق بالمناطق السياحية و الحضارية في 

معظم أرجــاء البلد، إذ أن تلك المعلومات تساعدهم على 

 
ً
توسيع مــداركــهــم و تعميق ثقاف�هم و تنمي عقولهم، فضال

عن إشغال أوقات فراغهم و ال�رويح عن أنفسهم.

8. وسائل اإلعالم

ــائـــل اإلعــــــالم الــســمــعــيــة و الــمــرئــيــة و  ــيـــوم مــعــظــم وسـ ـــعـــد الـ
ُ
ت

الـــمـــقـــروءة ذات اإليـــقـــاعـــات الــســر�ــعــة لــمــواكــبــة األحـــــداث و 

الــمــشــاهــد فـــي الـــمـــجـــاالت ـكــافـــة، قـــد أثـــــرت فـــي مــجــتــمــعــا�ــهــا و 

خــاصــة الــشــبــاب منهم بشكل سل�ي بــصــورة ُمــبــاشــرة أو غير 

مباشرة بعد أن ابتعدت عــن رسائلها ال�ربوية و التعليمية 

و التثقيفية، و توجهت إلى األحداث السياسية و الفنية ال�ي 

تثير متلقيها، و صارت ال تستند للمعايير و األسس األخالقية 
و القيمية، و�ذلك أفتقد الشباب لوسيلة مؤثرة في حقول 

اكتساب المعلومة الهادفة و تعزيز الرصيد المعرفي.

9. تقنيات التكنلوجيا الحديثة

ــــل االتــــــصــــــاالت الـــحـــديـــثـــة ذات الـــتـــقـــنـــيـــات  ــائـ ــ أصـــبـــحـــت وسـ

العالية حاضرة في كل مكان و زمــان و بتناول سهل للشباب 

 مــن أن تــكــون وسيلة 
ً
كــالــمــو�ــايــل و مــقــا�ــي االنــ�ــرنــيــت، و بـــدال

 من 
ً
ــهــــادف أصــبــحــت وســيــلــة تــســتــخــدم ســلــبــيــا لـــالتـــصـــال الــ

الشباب و ُعدت مضيعة للوقت و هدره، األمر الذي ينعكس 

، و بــالــتــالــي ال يــرســم 
ً
عــلــى ســلــوكــيــات غــيــر مــرغــو�ــة مــجــتــمــعــيــا

شبابنا من األهـــداف و الغايات الن�يلة لمسارات حيا�هم و 

اكتساب التعليم و التعلم و تفضيلھ على ال�راجع و األمية،و 

 من 
ً
التفكير على أن تكون هذه الحياة هادفة و مشرقة بدال

السوداوية و المجهول.

| السنة الثانية عشرة | رجب ١٤٣٧ هـ - آذار ٢٠١٧ م152        | العدد املزدوج ٣٨-٣٩



10. النوادي و المنتديات

ال يــخــتــلــف اثــــنــــان فــــي الــمــجــتــمــع الـــ�ـــشـــري مــــن أهـــمـــيـــة و دور 

المؤسسات و الهيئات الشبابية و الرياضية في احتضان و 
 و 

ً
 و ثقافيا

ً
رعاية الشباب و تأهيلهم في المجاالت كافة تر�ويا

 ليكونوا أعضاء مؤثرين و نافعين و متمي�ين في السلوك 
ً
فنيا

و األداء داخــل المجتمع، إال أن المالحظ بــأن هــذه األماكن 

في العراق قد غيرت من فلسف�ها و أهدافها و تفضيل معادلة 

الــر�ــح و الــخــســارة و الــمــردود الــمــالــي أكــ�ــر مــن الـــرؤى ال�ربوية 

 عــن انــتــشــار الــقــاعــات الــخــاصــة و ا�ــعــدام 
ً
و الــوطــنــيــة، فــضــال

الرقابة المسئولة، كل هذا ساعد على تشتيت جهود شبابنا 

إلغراض غير هادفة.

االنعكاسات األمنية و المجتمعية السلبية لمشكالت 
الشباب

مــمــا ال شــك فــيــھ تــعــددت تــلــك اآلثــــار السلبية الم�رتبة على 

إهــمــال شريحة كبيرة مثل شريحة الــشــبــاب فــي المجتمع و 

عدم األخذ بيدها و مساعد�ها لتجاوز مشاكلها و الضغوط 

ال�ي يتعرضون لها، كو�هم سالح لھ ثقلھ في البناء و الدفاع 

حـــســـن اســتــثــمــارهــم و توظيفهم 
ُ
عـــن الــبــلــد و مــكــتــســبــا�ــهــأن أ

.
ً
 و علميا

ً
تر�ويا

فــفــي الــ�ــانــب االجــتــمــا�ــي، سنشهد تفكك النسيج األســـري 

ــعــد الحلقة الرئيسة 
ُ
و المجتم�ي، كـــون شــريــحــة الــشــبــاب ت

واآلصــــــرة الــحــقــيــقــيــة لــتــالحــم أي مــجــتــمــع، فــيــمــا إذا شــعــرت 

هـــذه الــشــريــحــة الــكــبــيــرة بــاإلهــمــال و عـــدم الــمــتــابــعــة ال�دية 

مــن ذوي الــشــأن و الــرا�ــي بمختلف عناوينهم و مسميا�هم، 

و بالتالي الشعور باإلحباط و اليأس و عــدم االنتماء للدولة 

ــيـــب لـــرغـــبـــا�ـــهـــم و مـــيـــولـــهـــم و  ــأنــــھ مــــا مــــن ُمـــجـ بـــعـــد الـــتـــيـــقـــن بــ

تطلعا�هم المشروعة، فتنتشر ال�ريمة بأنواعها، فضال عن 

االنــحــرافــات الــفــكــريــة وانــتــشــار الــشــعــور بالحقد و البغضاء 

ح�� على و من نفسھ، و الخطر كل الخطر في فقدان الثقھ 

بذاتھ و باآلخرين و بمستقبلِھ.

ــــي، و اســـتـــكـــمـــاال لـــآلثـــار  ــ�ــ ــ أمــــــا فـــيـــمـــا يـــخـــتـــص بـــالـــ�ـــانـــب األمــ

االجــتــمــاعــيــة السلبية الــ�ــي عــاشــهــا الــشــاب و تــراكــمــا�ــهــا، قد 

يــصــبــح أمــــام خـــيـــارات ال �ــســتــطــيــع مــقــاومــ�ــهــا لـــوحـــده تتمثل 

أمـــا بــاال�ــ�ــحــاب مــن هـــذا الـــواقـــع و رفـــضـــِھ، و أمـــا الــخــضــوع 

إليھ فــي الــوقــت الــذي �عا�ي فيھ مــن الــنــفــور، أو التمرد على 

هــذا المجتمع و مــحــاولــة تغييره و لــو ـكـان ذلــك بــالــقــوة. هذا 
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الــســلــوك األخـــيـــر هـــو الـــــذي �ــعــنــيــنــا فـــي تــأمــلــِھ مـــن وجـــهـــة نظر 

أمــنــيــة، و بــالــتــأكــيــد عـــنـــوان الـــقـــوة يــأخــذ أشـــكـــال مــتــعــددة و 

سلوكيات سلبية لها أول و ليس لها آخر، و أخطرها عندما 

يرتمي الشاب بأحضان األجن�ي و المعادي لوطنھ، و يحمل 

السالح بوجھ أهلِھ.

االنعكاسات األمنية و المجتمعية اإليجابية لمشكالت 
الشباب

فــي الــوقــت الـــذي تــم تأشير الــخــطــورة بالتداعيات و ال�راجع 

فــي مستوى صيانة أمــن و حصانة تفكير الــشــاب و السلوك 

الــمــعــادي لمجتمعِھ، نــرى مــن األهــمــيــة بمكان إبـــراز دالالت 

ال�وانب اإليجابية في معال�ة المشكالت ال�ي تواجھ شبابنا 

على الصعيدين األمــ�ــي و المجتم�ي بــرؤيــة واقــعــيــة �ش�رك 

ــعــد مــشــاركــة الــشــبــاب في 
ُ
فــي مجملها الــشــبــاب أنــفــســهــم، إذ ت

رؤيــ�ــهــم و مزاوج�ها مــع مــن يفكر فــي الت�خيص و المعال�ة 

ألهـــم الــعــقــبــات الحياتية الــمــعــاصــرة الــ�ــي �ــعــانــون منها عين 

الصواب و العلمية في تحقيق طموحات معظم شبابنا.

ر�ى عند 
ُ
قد يتبادر إلــى األذهــان و التساؤل، هل من فائدة ت

معرفتنا الحقيقية لمشاكل الشباب و ت�خيصها؟ ، و األمر 

 وا�� وضوح الشمس بالقدرة على الوقاية والمعال�ة 
ً
يقينا

ــــدارج )إذا  حــســنــت الــنــوايــا، و كــمــا فــي الــمــثــل الـ
ُ
الــوافــيــة إذا أ

ُعرف الس�ب بطل ال��ب(، ففي علوم الطب يقولون: )في 

الت�خيص نصف العالج( و نحن ال�ربويين و في علوم اإلدارة 

نقول: ) في الت�خيص كل العالج( !!!.

و مـــن الــــصــــواب، أن ال نــحــمــل الــشــبــاب مـــا ال طـــاقـــة لــهــم بھ 

مــن الــمــســؤولــيــة لــوحــدهــم عــن مــا يــواجــهــونــھ مــن مــشــاكــل و 

ضغوطات، قد يكون لهم من المسؤولية بعض منها �عم، و 

لكن ال نن��� دور الرا�ي الرئيس في كل قيادة و إدارة ألي أداء 

ْم 
ُ
ك

ُّ
ل
ُ
ْم َراٍع َوك

ُ
ك

ُّ
ل
ُ
 )ك

ً
 كان أم سلبيا

ً
و سلوك من اآلخرين إيجابيا

ــِتــِھ(. المعلم فــي الصف الــدرا��ــي ُمحاسب  مسئول َعــْن َرِعــيَّ

، لـــكـــن مــديــر 
ً
ــًبـــا مــــثــــال ــــذا الــــصــــف، ثـــالثـــيـــن طـــالـ عــــن طـــــالب هـ

المدرسة محاسب عن سبعمائة طالب، فكلما كانت والية 

اإل�سان أوسع، وأوكل اللھ سبحانھ وتعالى إليھ أناًسا أك�ر, 

كانت مسؤوليتھ أوسع، فكيف و األمر إذا كان المسئول كل 

المهامبيديِھ؟ .

ــا�ــــي و  و �ــســتــطــيــع أن نــــجــــزم بـــا�ـــعـــكـــاســـات الـــتـــعـــامـــل اإل�ــــســ

االجــتــمــا�ــي الــــمــــدروس عــلــى مــســتــوى الــمــؤســســات ـكــافـــة في 

احتضان شبابنا و رعاي�هم بتذليل الصعو�ات ال�ي يواجهو�ها 
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و تأهيلهم كمشار�ع بشرية نافعة لخدمة المجتمع، نكون 

قد أبعدنا عنهم آفات الخروقات األمنية لنسيجهم الشبابي 

و اســتــغــاللــھ بــمــا يحقق مـــآرب خــطــيــرة �ــهــدد أمـــن و اســتــقــرار 

الوطن، بل �ستطيع أن نقول: )سيكون شبابنا سند األمة 

و ثرو�ها الحصين(.

أهم الرؤى ال�حيحة لخدمة الشباب في العراق؟

نحن نأمل في العراق على تأهيل شباب مؤمن بر�ھ، قوي في 

جسمھ، نا�� في عقلِھ، ن�يل في أهدافھ، صال� في أخالقھ، 

مع�� بــوطــنــھ، و ُمتيقن كــل اليقين بــأن عــراقــنــا ال بــد مــن أن 

�عيش حياة السادة األحرار و متطور في المجاالت كافة.

و لكل ما تقدم من تناول لموضوع كبير في دالالتھ، ُيمكن أن 

نقدم بعض التوصيات الم�رابطة و ال�ي من شأ�ها قد تسهم 

في معال�ة بعض المشكالت و خدمة الشباب في العراق:

1. األيـــمـــان بـــأن مــوضــوع الــشــبــاب و أهــمــيــتــھ لــلــدولــة بمثابة 

مـــوضـــوع مــصــيــر، و عــلــيــھ مـــن الـــواجـــب إعـــــداد خــطــة وطنية 

شاملة لرعاية الشباب.

٢. الــمــشــاركــة الــفــاعــلــة مــن الــمــؤســســات و الــمــنــظــمــات ذات 

العالقة كافة، في تب�ي فلسفة تنمية الشباب كموارد بشرية 

حقيقية و مساِهمة لمستقبل البلد الواعد، و ليس أدوات 

ُمستقِبلة لتنفيذ المخططات غير المدروسة.

٣. تستطيع وزارة الــشــبــاب و الــريــاضــة اآلن، و لــمــا يتعرض 

 عــن التحوالت 
ً
إلــيــھ الــعــراق مــن تــحــديــات و �ــ�ــمــات، فــضــال

فـــي الــمــفــاهــيــم و الــســلــوكــيــات الــ�ــي ال �ــســتــطــيــع الــشــبــاب من 

الصمود أمامها ) شعار �ي خر�انة( ، في تقديم العون لتقوية 

الــصــف و تــوحــيــد جبهة الــشــبــاب الـــواحـــد الــمــتــآلــف و أحــيــاء 

الُمثل العليا و استنهاض الــروح الوطنية لد�هم، من خالل 

برامج الـــوزارة المتعددة للتكامل في برنامج واحــد يصب في 

هــدف واحــد عــنــوانــھ: )شبابنا(، مــع العمل الـــدءوب لكسب 

من هم في مراكز القرار لإليمان بأهمية دور الشباب و �هضتھ 

في الحفاظ على ثوابت و مكتسبات المجتمع و الدفاع عن 

الوطن. ألن وزارة الشباب و الرياضة �ي السلطة الرسمية 

ــــرى لـــهـــذه الــمــهــمــة  ــيـــادات األخــ ــــم مـــن بــيــن الـــقـ و الـــقـــيـــادة األهـ

 مـــن تــوظــيــف جــهــودهــا و مـــواردهـــا فـــي دعــم 
ً
الــمــقــدســة، بــــدال

عمل األندية و منافسا�ها الرياضية الخاصة، و تاركة مهم�ها 

األساسية في رعاية الشباب.

٤. تفعيل دور المراكز االختصاصية للدراسات و البحوث 

ال�ربوية و التعليمية و النفسية و االجتماعية فــي تــنــاول كل 

 عــلــى حـــدة و إيــجــاد 
ً
ظــاهــرة و مشكلة �ــعــا�ــي منها شــبــابــنــا كـــال

الحلول الناجعة لها، و بالتعاون مع ال�هات التنفيذية ذات 

الصلة لمتابعة تطبيق نتائجها البحثية و تحديد المؤشرات 

اإليجابية لكل معال�ة بشكل مــوضــو�ــي و علمي، و إشعار 

الرأي العام بجدواها و النتائج المتحققة لكل تجر�ة.

٥. تفعيل و تعزيز دور المنتديات الشبابية و الرياضية بصورة 

حــقــيــقــيــة، و�ــــقــــيــــادات كــــفــــوءة و مـــؤهـــلـــة بــــصــــورة �ــحــيــحــة 

للقيام بمهامها الفاعلة، على أن تشتمل هذه المراكز ل�ميع 

الــنــشــاطــات و الــفــعــالــيــات الــمــتــنــوعــة )اجــتــمــاعــيــة، ثــقــافــيــة، 

 للمبدأ الــ�ــربــوي والمقولة 
ً
علمية، فــنــيــة، ريــاضــيــة( تطبيقا

 و مشفى( 
ً
العلمية: ) نفتح نادي ريا��ي، نضمن غلق ��نا

. هــنــا االســتــثــمــار الحقيقي لــلــمــوارد الــ�ــشــريــة )الــشــبــابــيــة( في 

التأهيل و استغالل الوقت بما هو نافع و ذي جدوى.

٦. استثمار وسائل اإلعالم كافة، بما معروف عنها من تأثير 

ُمــبــاشــر فــي تــعــديــل رؤى و ثــقــافــات وســلــوكــيــات المجتمعات 

ــامــــة، و الـــشـــبـــاب خــــاصــــة. لـــــذا نـــــرى ضــــــــرورة الـــعـــمـــل عــلــى  عــ

التخصيص الدقيق و الواسع لل�رامج ال�ي تخضع للقواعد 

و السلوكيات البناءة ال�ي توجھ إلــى الشباب فــي تغطية كل 

 عن 
ً
مــا يتعلق مــن تــر�ــيــات و تعليم و تلبية للرغبات، فــضــال

االستماع آلرا�هم ومشارك�هم في القرارات ال�ي تمس حيا�هم 

الــعــامــة و الـــخـــاصـــة، �ــعــمــل عــلــى هــــذه الـــوســـائـــل و الــقــنــوات 

اإلعــالمــيــة خــ�ــراء فــي عــلــوم ال�ربية و علم النفس و االجتماع 

و الــعــالقــات الــعــامــة و اإلعــــالم، كــون اإلعـــالم أصــبــح صناعة 

عالمية ال �س�هان �ها.

٧. استثمار المناسبات الدينية في إبراز دور الشباب الحقيقي 

في الوطن الواحد و �سيجها المجتم�ي بمختلف مشار�ِھ، و 

االستغالل األمثل لمثل هكذا مناسبات لها دالالت نفسية 

و عاطفية و انتماء، في غــرس الُمثل و القيم األخالقية ال�ي 

نم� عليها األجـــداد، و تر�ية روح المواطنة من خــالل برامج 

اجتماعية و ثقافية و تشكيل الفرق التعاونية للمساعدة في 

التنظيم و تقديم الخدمات، لتعزيز الشعور لــدى الشباب 

بالقدرة الذاتية و زرع الثقة لد�هم على جودة األداء.

، و من معطيات الواقع الذي لمسناه 
ً
 و ليس آخرا

ً
٨. و أخيرا

فــــي تـــحـــديـــات مــــا �ــعــانــيــھ الــــعــــراق مــــن صـــعـــو�ـــات، و الــ�ــهــديــد 

لمرتكزِه األساس و عموده المتمثل بالشباب، ت�رز األهمية 

و الحاجة الُم�حة في العودة لنظام الخدمة اإللزامية )خدمة 

الــوطــن والــعــلــم(،وفــق فلسفة علمية مــدروســة وعلى أسس 

�حيحة ليس اآلن بصدد تفصيلها، و مالها من مــردودات 

عد درعا 
ُ
تر�وية و نفسية و اجتماعية و اقتصادية و أمنية، ت

 للشباب و للوطن. 
ً
حصينا
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التعامل مع إرهاب المراهقين 

في مرحلة ما بعد داعش

ورقة عمل
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كلية األداب /قسم علم النفس /جامعة بغداد ٢٠1٧

إعــــــــــداد: د. بثينـــــة منصــــــور الحلـــــو

معالجة األرهاب لدى المراهقين فيما بعد داعش

األرهــــــاب �ـــي الــكــلــمــھ الــ�ــي ـكـانــت ومــنــذ الـــقـــدم الــوســيــلــة 

األسرع في تحقيق غايات واهداف الموتورين الساعين 

بغير وجھ حق الى تحقيق اهداف سياسة بغض النظر 

عن النتائج او السلبيات ال�ي ترافق ذلك.

ومن ناحية ثانيةكان األرهاب هو المتنفس الذي �س�ى 

مــن خــاللــھ ضــعــيــف الــ�ــخــصــيــة او الــمــريــض نفسيا او 

الــــذي يـــواجـــھ مجتمعا اكــ�ــر واغـــ�ـــ� مــنــھ او حــ�ــ� متقدم 

حضاريا عليھ, فيس�ى الــى تدميره او ايــذائــھ كحد اد�ــى 

حين ��زه عن التأقلم او التعا�ش معھ او وجد نفسھ ال 

�ستطيعان يصل الى مصاف افراده. فلقد كان األرهاب 

ومــنــذ فــجــر الــ�ــشــريــة, الــطــريــقــة األســــرع فــي الـــوصـــول الــى 

ــايــــات ا�ـــحـــا�ـــهـــا وال مـــا�ـــع حـــيـــن ذاك مــــن اســـتـــخـــدام  غــ

وسيلة في س�يل ذلك في تخويف واغــراء مغلف ب�هديد 

ــــة ازهـــــــاق الـــنـــفـــوس واتـــــالف  ــــى درجــ ــــوال الـ او تـــخـــويـــن وصــ

الممتلكات, وال ما�ع ايضا للوصول الــى تلك الغاية من 

اســتــخــدام الــديــن والعقيدة فلقد عرفنا قديما الكثير 

من القادة او طال�ي القيادة والسيطرة حيث يصل �هم 

الــتــعــطــش للسلطة الــمــطــلــقــة بــحــيــث يــدعــون األلــوهــيــة 

ويــمــارســون العنف على الــنــاس لقطع دابـــر المعارضھ. 
وقد ال يكون األرهاب وسيلة في نفوس ا�حابھ للوصول 

الـــى الــحــكــم فــقــد يــكــون مــن نــاحــيــة اخــــرى مــرضــا نفسيا 

فــي نــفــوس وعــقــول مستخدميھ لــمــجــرد الــتــلــذذ بالقتل 

ورؤية االخرين يتعذبون وهم احياء ح�� الموت.وهناك 

امثلة صارخة يحكي التاريخ عنها كاألم�راطور الروما�ي 

كاليغوال الذي احرق عاصمتھ روما جالسا على شرفتھ 

مــتــمــتــعــا بــســمــاع صـــرخـــات الـــنـــاس ومـــنـــشـــدا فـــي الــوقــت 

نفسھ اناشيد هوميروس.

اما أك�ر الطرق وحشية وأك�رها عددا من ناحية القتل 

فكانت ام�راطورية األزنــك في المكسيك خــالل القرون 

الـــوســـطـــى, فــقــد اوهـــــم كــهــنــة قــبــائــل األزنـــــك جــمــاهــيــرهــم 

ــنــــاء الــقــبــائــل  ان قـــتـــل األســــــــرى, وخـــطـــف غـــيـــرهـــم مــــن ابــ

المنافسة مــن اجــل تقديمهم قرابين او ح�� تقديمهم 

ألطفالهم لأللهھ الــ�ــي ستدمر الــكــون ان لــم يتم تقديم 

تلك القرابين ال�ي وصلت احــد اعيادهم الــى )٨٠٤٠٠( 

قر�انابشرى خير خــالل اربــعــة ايــام فقط عــام 1٤٨٧ م 

والمقاتل الذي يقدم القرابين أك�ر للمذبح يكون اقرب 

الــى األلهة وال�ي �سرع كهن�ها بــأغــداق األلــقــاب الرفيعة 

ــــن غـــبـــطـــة تـــلـــك الـــمـــعـــبـــودات  عـــلـــيـــھ تـــمـــجـــيـــدا لـــعـــمـــلـــھ عـ

باجرامھ وت��يعا لغيره.

ــــر يــــدل وبــشــكــل جــلــي ان الـــديـــن والــعــقــيــدة  ان هــــذا األمـ

والــعــبــادات قــد تــم اســتــغــاللــهــا عــ�ــر وســائــل االرهـــــاب. ان 

كــان فــي التجويف او التطو�ع لألمتناع والقتل لألعداء 

والمعارضين وكــل ذلــك ب��ة ارضـــاء المعبود. وتكمن 

الخطورة في هذا الموضوع ان هذا السرد التاري�ي يكمل 

مــســيــرتــھ فـــي وقــتــنــا الــحــاضــر عــ�ــر الــتــنــظــيــمــات والــحــركــات 
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واأليــديــولــوجــيــات الــديــنــيــة والــرادـكـالــيــة الــنــاطــقــة باسم 

الــــــذات األلـــهـــيـــة والـــقـــاتـــلـــة او الـــمـــدمـــرة لــكــل �ـــي و�ــأســم 

الذات األلهية نفسها.

فالمس�ى األسا��ي لألرهاب يمكن حصره اما بتقد�س 

ــــذات وحــمــايــة تــلــك الــقــداســة عــ�ــر عــبــاد�ــهــا وامــــا حين  الـ

الــ�ــ�ــز عـــن الـــــزام الـــنـــاس بــتــلــك الــعــبــادة بــحــصــر النطق 

األلـــهـــي بــصــوتــھ والـــــزام الـــنـــاس – الــرعــيــة بــتــلــك األوامــــر 
األلهية واما بالس�ي و�أي وسيلة الى خلق المال فتكون 

القرصنة وقطع الطريق وتخويف الناس س�يال وحيدا 

فـــي نــظــر ا�ــحــا�ــهــا لــلــتــمــتــع بــمــا حــــرم مــنــھ مـــن مــــال وجـــاه 

ومـــتـــاع او االنـــتـــقـــام مـــن كـــل مـــا يــــدب حـــولـــھ مـــن اخــضــر 

ويابس لمشكلة واجهتھ صغيرا او مجتمع ما عرف كيف 

يتعا�ش معھ كبيرا.

واألمر الذي تخلص اليھ ان األرهاب ليس ظاهرة معينة 

تقتصر على فرد او فئة او مجتمع بعينھ او عرف او دين 

او ثقافة وانــمــا ظــاهــرة عــامــة او شاملة هدفها األســاس 

اخذ الحق من غير اهلھ بأية وسيلة كانت تبدأ باألغراء 

ــــواع الــتــعــذيــب  ــ ــــى ابـــشـــع انـ ــــوال الـ الــمــغــلــف بــالــ�ــهــديــد وصــ

والقتل لذلك نجد ان الظاهرة األرهابية كانت في بعض 

األزمنة والظروف ظاهرة عامة لم �سلم منها شعب او 

أمھ او دين من خالل بعض األفراد او الفئات الداخلية 

او الخارجية. 

�عد األرهاب ظاهرة معقدة ومتشابكة تش�رك في بروزها 

في المجتمع جملة من العوامل واألسباب, حيث تتداخل 

العوامل ال�خصية والنفسية مع الثقافية والسياسية 

ــ�ــــي تــحــقــق  ــــاهـــــرة األرهــــــــــاب الــ واألقــــتــــصــــاديــــة لـــتـــشـــكـــل ظـ

اهدافها بممارسة العنف والقتل وتحسم خالفها بالغاء 

األخر واقصائھ من الوجود وهناك بعض العوامل ال�ي 

تزيد من حدة التطرف واألرهاب واستمرارها منها:

معاملة التطرف بتطرف مضاد.. 1

ــــاب . ٢ ــــارهـ ــــات بـ ــــاعـ ــمـ ــ ــــ�ـ مــــواجــــهــــة أرهـــــــــــاب األفــــــــــــراد والـ

الحكومة.

األقـــتـــصـــار عــلــى الـــوســـائـــل الــقــمــعــيـــــــــــة دون البحــــث . ٣

والتعامل مـــع جــــــذور المشكلـــــة ) الــهــواري. ب. ت. 

ص 1٤(.

لقد اعطى احد الكتاب صورة عن ما جرى من ارهاب في 

الحرب األهلية اللبنانية ”لنقل ان البالد كانت مقسمة 

ــيـــة ذات  ــيــــة: الـــشـــرقـ ــلــ ــــى شـــطـــريـــن بـــفـــعـــل الــــحــــرب األهــ الــ

األغلبية المسيحية والغر�ية ذات األغلبية المسلمة. 

لقد وقعت �حايا بريئة لم يكن احــد يفهم مــاذا يدور 

ولماذا يموت الناس حيث ان القذائف لم تكن تقتل في 
غالب األحــيــان, ســوى عناصر مدنية, ولــم يكن بمقدور 

اي جــهــة ســيــاســيــة – اقــتــصــاديــة ان تــ�ــرر هـــذه الــحــرب 

العب�يھ واألخوية غير العقالنية. فقط كانت تتحرك في 

الميدان مشاعر الحقد تجاه األخر, هذا األخر الذي لم 

يكن باألمكان محو تمايزه األ بمحو هويتھ الخاصة.

فــفــي اطـــار الــحــقــد �ستحيل عــلــى الــفــرد ان يــتــعــرف على 

ذاتـــــھ ســــوى بـــحـــذف األخـــــر وبــســ�ــب عــــدم قــدر�ــهــمــا عن 

ضبط عنفهما, علق المتخاصمان ) األخوة األعــداء( في 

عالقة ثنائية كانت فيها الغلبة للعنف. وهذه �ي غريزة 
الـــمـــوت الــمــنــفــلــتــة مـــن عــقــالــهــا. الــ�ــي يــتــحــول الــمــقــاتــلــون 

والمسؤولون عنهم الى ادوات لها, محافظين على وتير�ها 
مــن غير و�ــي او ادراك ومقتل األب, المتمثل بالقانون 

وزوال الدولة ال�ي كانت تقوم على هذا القانون سرعان 

مازج األبناء في اقتتال اخوي.“
المراهقون والحرب

يــمــكــن الــتــســاؤل؛ الـــى اي حــد ال تــشــكــل الــحــرب األهــلــيــة 

فــي الـــواقـــع ســـوى حـــرب الــمــراهــقــيــن؟ وقـــد يــ�ــ� تعميم 

هــذا التساؤل نوعا مــا, ألن الحرب العب�ية بالنسبة الى 

الناس العاقلين, بحاجة دائمة الى مقاتلين يؤمنون �ها 
لدرجة األل��ام �ها ح�� الت�حية والحقل األ�سب دون 

منازع, لظهور أمثال هؤالء ال�شر هو حقل المراهقة, اذ 

انھ بعد القطيعة مع الطفولة, يحتاج الشاب الى مثال 

اعلى �سمح لھ بتنمية احالمھ. 

فــالــمــراهــق �ست��ل دخــولــھ فــي طـــور الــرجــولــة, ألظــهــار 
رجــولــتــھ, ولــكــي يــ�ــرر لنفسھ مطلبيتھ و�ــعــطــيــھ و�عطي 

ــار تمزقھ  ســ�ــبــا ألنــتــفــاضــتــھ الــداخــلــيــة, حــيــث انـــھ فـــي اطــ
الداخلي بين غرائز الحياة وغرائز الموت ال يبقى سوى 

هامش صغير للتصعيد ويتجسد أوج هــذه المرحلة في 

الت�حية الــمــقــدســة, اي الــقــبــول بــالــذهــاب الـــى النهاية 

وقـــادة المجموعات الــذيــن فهموا هــذه الــظــاهــرة تماما, 

ال ي�رددون في تجنيد اي كان شرط ان يؤمن بقضي�هم. 
فـــالـــمـــراهـــقـــون يــلــ�ــ�مــون بــاقــتــنــاع تـــــام, وهــــم مــســتــعــدون 

ــنـــضـــال, شــــرط الــتــخــلــص من  لــلــمــشــاركــة فـــي الـــقـــتـــال والـ

ســلــطــة اهــلــهــم, طــالــمــا ا�ــهــم يــدخــلــون الـــى عــالــم الــرجــال 

الذين كانوا ���بون �هم كثيرا في السابق والذين كانوا 

يحلمون بالتما�ي معهم. 
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اليــقــدر قــــادة الــمــلــيــشــيــات او الــمــســؤولــون الــســيــاســيــون 

الــخــطــر الـــــذي يــنــطــوي عــلــيــھ هــــذا الــنــمــط مـــن التجنيد 

�عرفون فقط ان المراهقين �شكلون افضل عناصرهم 

فـــفـــي ســـاحـــة الـــمـــعـــركـــة, عـــزمـــهـــم و�ـــ�ـــاعـــ�ـــهـــم وروحـــهـــم 

الــقــتــالــيــة تــلــفــت األنـــتـــبـــاه. ا�ـــهـــم �ــســتــعــذبــون الــمــخــاطــر 

ويتخذون موقف التحدي حيال خطر الموت. 

من ذلك نخرج ان اك�ر فئة متأثرة بما يقوم عليھ األرهاب 

هم فئة المراهقين لما يحقق لهم ذلك من تأكيد للذات 

فهم يرون فيما يقوم بھ األرهابيون بطولة وعمال يخلد 

عــلــيــھ الـــفـــرد. ولـــذلـــك فــهــم قـــد �ــســعــون الــــى األنـــتـــمـــاء او 

تمجيد عمل األرهابيين, وهذا يتطلب جهودا حثيثة من 

اجل منع ا�سياق المراهقين في هذه المزالق.
مواجهة األرهاب

ــــاله أرى ان يـــكـــون هــنــاك  ــــاء اعــ مــــن اجـــــل تــحــقــيــق مــــا جـ

تــضــافــر جــهــود مــؤســســات عــديــدة وجــهــات مختلفة من 

اجـــل الــوصــول الـــى حــلــول لــمــواجــهــة الـــعـــدوان واألرهــــاب 

الذي قد ي��أ اليھ المراهقون, و�ما يلي:

1- فــك االرتـــبـــاط بــيــن الــعــمــل الــبــطــولــي واالرهـــــاب, وذلــك 
يكون باألبتعاد عن اعطاء صورة بما يقوم بھ االرهابيون 

عــلــى انــــھ عــمــل بــطــولــي فــيــمــكــن تــوضــيــح ان مـــن يــرتــدي 

الــحــزام الناسف ال يكون بحالة و�ــي وانــمــا هــو فــي حالة 

تــخــديــر وان الــعــمــل الــبــطــولــي يــتــطــلــب ان يـــكـــون الــبــطــل 

واعيا و�علم انھ يواجھ الموت. ويمكن ان يكون ذلك 

*بمساعدة األعالم وخاصة المرئي. 

ــــة نـــــــــدوات لــــلــــمــــدارس األعـــــــداديـــــــة والـــمـــتـــوســـطـــة  ــامــ ــ *اقــ

تــســتــضــيــف الــمــقــاتــلــيــن الــمــشــاركــيــن فـــي جــبــهــات الــقــتــال 

لسرد قصص عــن االرهابيين وسلوكهم الــذي ينم عن 

الخوف والهزيمة. 

*قــيــاس اتــجــاهــات الــمــراهــق نــحــو االرهــــاب والــعــمــل على 

تغيير مخططاتھ العقلية.

٢- اقــامــة المخيمات الكشفية وزج المراهقين خالل 

الــعــطــل الــصــيــفــيــة والــر�ــيــعــيــة وان تــوضــع بـــرامـــج تــدمــج 

فيھ اعمال التعاون والتسامح وتكون مشاركة الطلبة 

واعــطــاؤهــم الــمــســؤولــيــة فــي اتــخــاذ الـــقـــرارات بمساعدة 

المشرفين المسؤولين عن المخيمات. 

٣- فتح ورشــات للطلبة تكون تكميلية للعمل الدرا��ي 

وان يتقا��� فيها الطالب اجــرا من خــالل مشاركتھ في 

الــعــمــل, و�ــذلــك يــكــون هــنــاك مــــردود مـــادي لــھ وفـــي ذات 

الـــوقـــت انـــتـــاج فـــي مـــجـــال الــعــمــل كــــأن يـــكـــون الــمــشــاركــة 

بأعمال يدوية او المشاركة في عمل المصا�ع.

ــــل مــنــطــقــة  ــي كــ ــ ــــالل الــــمــــســــاحــــات الـــــفـــــارغـــــة فــ ــغــ ــ ــتــ ــ ٤-اســ

وتقسيمها الى مساحات محددة لكل نوع من المواهب 

ال�ي تظهر جلية في هذه المرحلة ويكون ذلك بمساعدة 

وزارة الرياضة والشباب. 
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