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يمثل العراق - وحسب نظريات الجيوبولتيك- قلب العالم 
النابض بالطاقة والتاريخ والموقع الستراتيجي (اقتصادياً، 
تبعات  عليه  واهميته  موقعه  اسقط  وقد  وسياسياً)،  أمنياً 
كبيرة ومزعجة على مر التأريخ.. باالضافة الى ذلك فقد 
لتدخالت  الحديثة عام 1٩21  العراقية  الدولة  قيام  اسس 
خارجية مباشرة في شؤونه الداخلية وصلت الى حد: عزل 
سياسة  ورســم  ــوزارات،  ــ ال وتحديد  اخــر،  وتنصيب  حاكم 
له، والتصرف بعالقاته الخارجية مع دول  خارجية خاصة 

دون اخرى.
وتؤكد الوثائق والمستندات التأريخية كيف كانت تجري كل 
الدول  وممثليات  داخــل سفارات  تــدار  وكيف  االمــور،  تلك 

االجنبية في العراق.
في  خطيرة  إنعطافة  المحظور  البعثي  النظام  فترة  مثلت 
بغداد  في  الحاكم  اصبح  حين  االجنبية،  التدخالت  تاريخ 
يمثل المصالح االجنبية بكل تفاصيلها، وال يولي اي اهتمام 
لقضايا شعبه ووطنه، بل تعدى ذلك الى ان يضحي بأبناء 
بلده وثرواته من اجل تنفيذ مخططات خارجية ضد بلده او 

بلد اخر.

وبعد  بسنوات  العراق  في  الديمقراطي  التحول  قبل  لكن.. 
بدأت  جديداً  حراكاً  ان  يبدو  الصدامي،  النظام  اسقاط 
الجيوبولتيكي  وبموقعه  الــعــراق  فــي  الطامعة  الـــدول  بــه 
االمريكية  السياسة  منظري  بعض  عنه  عبر  والذي  المهم، 
عليه  يسيطر  ومن  الجديد)  العالم  (قلب  بانه  والبريطانية 
اوربــا  الــى  النفط  تدفق  ويضبط  العالم،  على  سيسيطر 

بطريقة االستحواذ والسيطرة.
فما هي مالمح هذا الحراك، وطبيعته، ولماذا يتم استهداف 
العراق بطريقة وحشية، مستهدفة نظامه السياسي الجديد 
المبني على االسس الحديثة للحكم والتي تمثل االنتخابات 
والديمقراطية اساسه؟ ما هو حجم التدخل الخارجي في 
االنتخابات العراقية؟ وما هي طبيعة هذا التدخل؟ هل ان ما 
يشاع من تدخالت خارجية في العراق واقعي ام انه افتراض 

اعالمي ال صحة له؟
العراق منذ 200٣ والى  ما هو دور االحــزاب الحاكمة في 
للقوميات  هــل  الــخــارجــي؟  التدخل  وقلة  زيـــادة  فــي  االن 
المتعددة والمذاهب الدينية والديانات دور سلبي ام ايجابي 

في التدخالت الخارجية او منعها؟

كلمة العدد

االنتخابات العراقية.. من يصنع نتائجها ومخرجاتها؟
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المتتبع لفترة حكم صدام حسين سيجد ان خطين متوازيين 
يعملون  الجيوبولتيك  منظرو  كــان  (التدخلي)  العمل  من 
النظام  راس  مع  التعامل  في  الزخم  ادامــة  االول  عليهما، 
صياغة  على  العمل  والثاني  لسياساتهم،  كمنفذ  البعثي 
ولكنها  صــدام  عن  بديًال  لتكون  معارضة  عراقية  جهات 
تمثل المصالح ذاتها التي كان صدام يلبيها لهم وتلتف على 
المعارض لصدام والسياسات  الوطني االسالمي  المشروع 

االمريكية في العراق.
فالى اي حد عملت القوى االستخبارية والسياسية االجنبية 

على تاسيس (قوى تمثل مصالحها)؟ ومن هي هذه القوى؟
قبضت  والتي   - (سابقاً)  المعارضة  قــوى  ساهمت  كيف 
للتدخالت  مسوغات  اعطاء  في  بعد-  فيما  السلطة  على 
الخارجية؟ هل عنوان (الدولة الفاشلة) التي يسعى خصوم 
العملية السياسية الى ترسيخه في اذهان الناس حقيقي ام 

انه مسوغ للتدخالت االجنبية ايضاً؟ 
لماذا ال تكون التعددية الدينية والقومية والمذهبية والثقافية 
العراق  في  الطامعة  الدول  جماح  لكبح  مدعاة  العراق  في 
بدل ان تكون مبرراً للتدخالت نفسها بحجة حماية مصالح 

االقليات والمجموعات التي ترتبط بتلك الدول؟
بعد كل هذه االثارات يمكن ان يجرنا الحديث الى النقطة 
الــصــراع  موضوعة  وهــي  واقعية  واالكــثــر  ــم  واالهـ ــرز  االبـ
والعربية  وتركيا  ــران  ايـ تمثل  ــذي  والـ الثالثي  االقليمي 
السعودية اطرافه، وتاثيراته على الوضع في العراق، او ما 
يعبر عنه تاريخياً (وقوع العراق بين حضارات متصارعة)، 
حيث شهدت ارض الرافدين حروباً كثيرة وطاحنة بين سكنة 
المرتفعات التركية والهضبة االيرانية، لم يكن للعراق فيها 
مراحل  فيما شهدت  والنزوح،  والتجويع  الدمار  اال  نصيب 
متكررة  وغــزو  احتالل  موجات  التاريخ  هــذا  من  متأخرة 
للعراق،منها الغزو الوهابي لكربالء، والغزو االمريكي 200٣، 

القرنين  في  واالستعمار  التدخل  وطرق  وسائل  تبدل  وبعد 
الى  العراق  استغالل  في  الطامحة  الدول  سعت  االخيرين 
انتهاج طرق اخرى للتأثير في السياسة العراقية الداخلية 

والخارجية على حد سواء.
دوائر خاصة  كبيرة خصصتها  مبالغ  فقد رصد مختصون 
في دول اجنبية للتأثير في موازين القوى الداخلية العراقية، 
الدولة  في  الــقــرار  مراكز  في  لها  موالية  عناصر  ولــزرع 

العراقية.
المدني  المجتمع  ليكون  السياسية  الساحة  العمل  ويتجاوز 
بأفراده ومنظماته ساحة خصبة للتأثير وتشكيل الراي العام 
والضغط من اجل تمرير قوانين معينة او منع تشريع اخرى. 
وتشير التقارير الخاصة بقسم الرصد والتحليل في المعهد 
وتقاطع  هائل  (تشابك)  وجــود  الى  الفكر  لحوار  العراقي 

ايضاً في عمل منظمات المجتمع المدني..
عملياً خصصنا ملف هذا العدد لبحث موضوعة التأثيرات 
كانت  والتي  العراق  الداخلية في  المتغيرات  الخارجية في 
اساساً ندوة اقامها المعهد العراقي لحوار الفكر في مجلس 
النيابية.  الخارجية  العالقات  لجنة  مع  بالتعاون  النواب 
المجلة-  العدد من  لهذا  كتبه - خصيصاً  ما  اليها  اضفنا 

سادة باحثون حول نفس الموضوع.
الكريم  القاريء  امام  وضوح  بكل  الصورة  نضع  الن  نسعى 

بكل تفاصيلها ومعطياتها دون ان نتبنى رأياً دون اخر.. 
كما نحاول ان نرصد كل ما من شأنه تعويق البناء الديمقراطي 

الوطني في البالد وترعيته بالبحث واالستقصاء والتقييم

رئيس التحرير
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 دور العامل الخارجي
 في المتغيرات السياسية العراقية

السيدات السادة الحضور السالم عليكم ورحمة 
اهلل وبركاته. يشرفنا اليوم ويسعدنا ان يقيم 

معهد حوار الفكر ندوة حوارية موسومة بـ)دور 
العامل الخارجي في المتغيرات السياسية 

العراقية( بالتعاون مع لجنة العالقات الخارجية 
بمجلس النواب العراقي. في البداية نفتتح هذه 
الجلسة بتالوة سورة الفاتحة على ارواح الشهداء 

وقوفًا.

وقائع الندوة التي اقامها المعهد العراقي للحوار بالتعاون مع 
الخارجية النيابية الثالثاء 15 / 8 / 2017 في القاعة الدستورية / 

مجلس النواب العراقي
المقرر: د. مصطفى الناجي مدير الجلسة: د.عادل البديوي  

ملف العدد
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السيدات والسادة الحضور الكرام... 
في البدء اود ان ارحب بكم اطيب الترحيب وانتم تفتتحون هذه 
الباحثين  التي تشتمل على عدد من  الحوارية  الندوة االكاديمية 

واالكاديميين المميزين، الذين سبق لنا ان التقينا بهم. 
لنا  لتشريفه  الفكر)  لحوار  العراقي  (المعهد  اشكر  ان  اود  كما 

بطلب رعاية هذه الندوة. 
وايماناً منا بضرورة التعاون بين المؤسسة التشريعية والمؤسسات 
االكاديمية والبحثية، فأننا سنكون في سعادة تامة اذا استضفناكم 
وبيت  الــشــعــب،  مجلس  الــعــراقــي،  ــواب  ــن ال مجلس  قبة  تحت 
الديمقراطية ورمزها، في مناسبات اخر، وارجو ان ال تتأخروا 

علينا كما عودتمونا دائماً في لقاءات متجددة.
ايها االعزاء، ايها الحضور الكريم... 

دعوني اخرج عن اطار المقدمات البروتوكولية، وادخل في صلب 
الموضوع، لكي ال اخذ من وقت الباحثين والمحاورين. 

العراق اليوم، دولة منتصرة، وشعب منتصر، وجيش وقوى امنية 
استطاعت ان تدك حصون االرهاب وتقطع رأس االفعى. 

لن نقول لكم اننا اليوم في الخط االمامي للمواجهة. فقد حصلت 
المواجهة وأُنجز النصر. ولم يتبق على اعالنه النهائي سوى ايام 

قالئل. 
وبذلك فان السياسة الخارجية لدولة مهتزة من الداخل، ليست 

كسياسة الدولة المنتصرة 
رغم كل التحديات، العراق انتصر! 

ان سياستنا الخارجية قد ارتكزت منذ العام 200٣ وحتى يومنا 
الحاضر على مقومين اساسيين: 

االول: عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول. 
الثاني: بناء عالقات مع جميع دول العالم على اساس المصلحة 

الوطنية ومصلحة المواطن العراقي.
ان هذين المقومين اساسيين، مصانين استناداً الى المادة (٨) من 
الدستور العراقي المصوت عليه: « يرعى العراق حسن الجوار، 
ويلتزم بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول االخرى، ويسعى 
اساس  على  عالقاته  ويقيم  السلمية،  بالوسائل  النزاعات  لحل 
المصالح المشتركة والتعامل بالمثل، ويحترم التزاماته الدولية» 

(انتهى نص المادة)

رئيس لجنة العالقات الخارجية النيابية

كلمة السيد عبد الباري زيباري
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وحيث انه ال اجتهاد في معرض النص، فال يمكن ألية 
حكومة ان تخالف هذين المقومين في بناء السياسة 

الخارجية. 
او هناك، في  التي نؤشرها هنا  السلبيات  ورغم كل 
تطبيق وتنفيذ السياسة الخارجية (اكرر واقول تطبيق 
الــوزارات، وليس حديثي هنا  وتنفيذ)، من قبل كافة 
عن وزارة الخارجية، « اذ ان هناك خطئاً شائعاً في 
ان وزارة الخارجية هي التي تمثل السياسة الخارجية، 
« والصحيح ان جميع مؤسسات الدولة تمثل السياسة 
تمثل  الخارجية  وزارة  وان  وتنفذها.  الــخــارجــيــة، 

الدبلوماسية وتنفذ السياسة الخارجية. 
نعتقد  اننا  اال  سلبيات،  من  نؤشره  ما  رغــم  ــول:  اق
السياسة  يركز  ان  شأنه  من  الزمن  في  التقادم  ان 

الخارجية، ويثبت مبادئها كما ذكرت. 
وبذلك فقد انتقل العراق من دولة مقلقة ألمن المنطقة 

والجيران، الى دولة حليفة وصديقة للجيران! 
اعود مرة اخرى واؤكد اننا اليوم منتصرون، وما دمنا 
في  وتوضع  ترسم  خارجية  سياسة  كل  فان  كذلك، 
المستقبل القريب، ستكون ناظرة الى حقيقة المنجز 

وتضحياتهم  بدمائهم  العراقيون  حققه  الذي  الكبير 
داعش  ارهــاب  هزيمة  في  عــدوهــم،  ضد  ووحدتهم 

والقوى المتحالفة معه. 
عنها  الحديث  سيكون  التي  االنتخابية  الخارطة  وان 
محوراً لحديثكم اليوم، ستتحدد بدعم الجهات والكتل 
التي كانت حليفًة للمنجز، والقادرة على تقديم الخدمة 
للمواطن العراقي الذي عانى عبر عقود طويلة، وآن 
الصوت  سيكون  نعم،  عنائه.  طول  من  يرتاح  ان  له 
واالمــانــة،  النزاهة،  لصالح  الصندوق  في  العراقي 

والوطنية. 
نحن نراهن على وعي المواطنين في اختيار االصلح، 

واالكفأ، واالقدر على دفع عجلة التقدم الى االمام. 
شكرا لكم على حضوركم 

اتمنى لكم وقتاً مفيداً ونافعاً
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مدير المعهد العراقي للحوار

كلمة السيد عباس العامري

استأذن اساتذتي حسب تسلسلهم الزمني، الدكتور 
فائق الشجيري، والدكتور سعد السعيدي، والدكتور 

عادل البديوي بالحديث امامهم وبحضورهم.
هذه  عقد  الفكر  لــحــوار  الــعــراقــي  المعهد  قــرر 
الهيئة االدارية حول موضوع  الندوة بعد نقاشات 
حد  الى  يصل  الذي  والتوقع  المقبلة  االنتخابات 
يكون  سوف  خارجية  تدخالت  هناك  بان  القطع 
في  يحصل  كما  او  االنتخابات،  على  تاثير  لها 
1٩21 عام  العراقية  الدولة  تاسيس  منذ  العراق 

والى وقت قريب، يفترض والراي للسادة الباحثين، 
ان هناك تاثيراً خارجيا يؤدي لتغيرات داخلية، ان 
الدولي  والتاثير  الجيوبولتك  نظريات  استعراض 
في داخل الدول االخرى التي هي هدف لسياسات 
ونقطع  النظرة  بهذه  نؤمن  ان  تحتم  كبيرة،  دول 
بان هناك تدخالت لما يمثله العراق من بؤرة نور 
العالم.  قلب  قلب  يمثل  والذي  العالم  واهمية في 
اذا اردنا عمل طرق اولية للجيوبولتك المكانترية 
وما بعدها واعتبار منطقة الخليج هي قلب العالم 
المؤثرة وان من يسيطر عليها يسيطر على العالم، 
ان التاثير الخارجي في المتغيرات الداخلية ربما 
فترتين،  او  موضوعين  على  نقسمه  ان  بامكاننا 
االن  تحكم  التي  القوى  حكم  مــدة  قبل  ما  فترة 
(في زمن المعارضة) ربما الدول التي استضافت 

السابق،  في  مرسوم  برنامج  لها  كان  القوى  تلك 
فهل يتم قطع هذا االتصال مع هذه القوى؟ وهنا 
الباحثين،  السادة  من  اجابات  على  نحصل  ربما 
هل ازدادت العالقات بعد سيطرة هذه القوى على 
الحكم، او ان هذه النظرية باطلة وليس هناك من 
للعراق  اتهام  من  يجري  ما  وان  تاثيرات خارجية 
وللقوى الحاكمة بانه كان هناك تاثيرات خارجية 

هو محض افتراء، ومحط تصور، 
والمجتمعية  الثقافية  االفــتــراقــات  نضع  ايــن  ثم 
التي نراها شاخصة امامنا ضمن هذه التاثيرات، 
ايضا  ربما  فيها،  ومؤثرة  لسياسة  تابعة  هي  هل 
خالل  مــن  نتمنى  لــهــا،  ــات  اجــاب على  سنحصل 
مداخالت الحضور ايضا ان نحصل على االوراق، 
انا ال اطيل عليكم واجدد شكري الجزيل لحضوركم 
واستجابتكم لدعوتكم في المعهد العراقي لحوار 
نستفيد  مهمة  بتوصيات  الخروج  واتمنى  الفكر، 
المصدات  ــة  ازاحـ فــي  عراقيين  بوصفنا  منها 
المقبلة  االنتخابات  في  الخارجية  التاثيرات  امام 

واسعدتم صباحا مرة اخرى.
مدير الجلسة: من خالل العنوان المطروح / هو 
العراقي  الشان  في  دور  الخارجي  للعامل  لماذا 
الداخلي؟ وقبل البدء اود ان نوضح مجموعة نقاط 

كي ننتقل الى االوراق. 
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النقطة االولى: نحن نتكلم وقد يعيب علينا البعض 
النظرية  الحقيقة  وفي  النظرية،  في  نتكلم  باننا 
والنها  تفسر،  النها  اساسية،  نقاط  لثالث  مهمة 
بالسلوك  تتنبأ  ان  ممكن  والنــهــا  الــوضــع،  تُفهم 
عندما  االكاديميون  فالسادة  لهذا  المستقبلي، 
يتحدثون بالنظرية فانهم يتحدثون من خالل هذه 
عن  بعيدا  يتكلمون  ال  انهم  اي  الثالث.  الحقائق 

الواقع. 
المركزي  الــســؤال  من  وانطالقا  االخــر  الجانب 
على  المعتمدة  االولــى  الحقيقة  نبين  اوال  اعــاله، 
الجغرافية والبولتك والتريخ الى الوقت الحاضر، 
حبيس  الــعــراق  الجغرافية،  حبيس  الــعــراق  ان 
يقع  بانه  جيوبولتكيا  تالحظون  ولــو  الحضارة، 
العربية  الحضارة  هي  كبرى  ثالث حضارات  بين 
االســالمــيــة، والــحــضــارة الــفــارســيــة، والــحــضــارة 
العثمانية، فضال عن ذلك فان العراق في الوقت 
الــحــاضــر هــو حبيس ثـــالث قـــوى رئــيــســيــة في 
المنطقة، السعودية، وايران وتركيا، هذه الحقائق 
الحضارات  وتلك  الــقــوى  هــذه  ان  تبين  الــثــالث 

السابقة نشأت ونمت من خالل وجودها وتاثيرها 
االسالمية  العربية  الدولة  العراق،  في  ونفوذها 
العثمانية  واالمبراطورية  العراق،  اال من  تنشأ  لم 
الفارسية  الحضارة  الــعــراق،  فــي  اال  تسقط  لــم 
القديمة لم تسقط اال في العراق، هذه المتغيرات 
وهذه الحقائق التاريخية الثابتة تبين مدى اهمية 
ولهذا  للمنطقة،  والجيبولوتيكي  التاريخي  العراق 
يكون  ان  يمكن  ال  بانه  تــدرك  الثالث  القوى  فان 
وتاثير  نفوذ  اال من خالل  المنطقة  تاثير في  لها 
الى   1٩20 عــام  منذ  لذلك  الــعــراق،  في  محوري 
من  السياسية البد  كل خياراتنا  الحاضر،  الوقت 
توافق خارجي عليها، لهذا في النظرية السياسية 
نقول ان السياسة الخارجية هي امتداد للسياسة 
السياسة  ان  اذ  الــعــراق،  باستثناء  الــداخــلــيــة، 
الداخلية هي امتداد لسياسات خارجية، من خالل 
الدكتور فائق الشجيري  لنا  الحقائق يعرض  هذه 
على  السوري  المتغير  بـ(اثر  الموسومة  مداخلته 

الخريطة االنتخابية المقبلة) 
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ــة فـــي الــعــالــم  ــةدول ــألي ــخــارجــي ــوك ال يــرتــبــط الــســل
العامة  سياساتها  عنه  تعبر  الــذي  الداخلي  بالواقع 
عنهاممثلوالشعب  يعبر  التي  العامة  بشقيهالمشاكل 
في السلطة التشريعية، واستجابة السلطة التنفيذية 
التعبير  على  العامة.ومابينالقدرة  المشاكل  لهذه 
ــة  ــدول ــدرة عــلــى االســتــجــابــة تــحــدد مــكــانــة ال ــقـ والـ
اقتراب  يحدد  الــذي  هو  التصنيف  وتصنيفها،وهذا 
الدولة من السالم الداخلي والتنمية او ابتعادها عنه: 
واالجتماعية  االقتصادية  والتنمية  السالم  حيثيمثل 
ثم  لها،ومن  للديمقراطيةونتيجة  شرطاً  والثقافية 
فأن الصلة الوثيقة بين السالم والتنمية اقل ما يمكن 
كافةلتطبيق  الصعد  بأنهاإستراتيجيةعلى  توصيفها 
الديمقراطية المعبرة عن طموح الدولة لتعزيز مكانتها 
الهدف  هو  وهذا  الداخلي  السالم  بناء  عبر  الدولية 
االساس للديمقراطية. أي ان سلوك الدولة الخارجية 
ما  وهذا  لمعطياته  وممثال  الداخل  عن  معبرا  يأتي 
يضعنا امام سؤال مفاده اذا كان الداخل ينعكس في 
السلوك الخارجي كيف تؤثر عالقات الدولة الخارجية 
موضوعنا  الداخلي،وتحديدا  السياسي  واقعها  في 

الواقع  في  العراقية  السورية  العالقات  تؤثر  كيف 
االنتخابي العراقي؟ ترتبط االجابة على هذا السؤال 
فيبيان طبيعة العالقة بين السياسة العامة والسلوك 
الخارجي الذي هو جزء اساس من العالقات الدولية 
حيث يكون هذا السلوك استجابةألفعالخارجية توجه 
للدولة وفي احيان يكون معبرا عنمعطيات السياسة 
العامةإلحداثفعل على المستوى الخارجي وفي حالة 
العراق نالحظ حقيقة مهمة جداارتبطتبالعراق منذ 
اجتياح الكويت: ان السالمة االقليمية اصبحت تعتمد 
على الواليات المتحدة ونقلت العراق الى مستوى تلقي 
المستوى  على  المنطقة  اصبحت  حيث  فقط  الفعل 
باتفاق  محكومة  العربي  البعد  وتحديدا  االقليمي 
دمشقوهو ما حصل في عام 1٩٩1 عند تشكيل محور 
الرياض دمشق القاهرة حيث استمر هذا المحور يؤثر 
في الشأن العربي حتى عام 200٣، وهو العام الذي 
انهى فاعلية هذا المحور بعد احتالل العراق، غير ان 
العراق لم يستفد من هذا التطورألنهالزال دولة في 
طور تشكيل اغلبية سياسيةفضال عن تحديات التنمية 
السلبية  الحصار  اسقاطات  واجهة  التي  المجتمعية 

استاذ العلوم السياسية مادة العالقات الدولية بجامعة بغداد

ورقة أ.د فائق حسن الشجيري

العالقات العراقية السورية واثرها في الواقع االنتخابي
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وتحدي االرهاب وبهذا نجحت الواليات المتحدة في 
ادخال العراق بعزلة اقليميةبعد عام 200٣ جعلت صانع 
والدولية  االقليمية  البدائل  انعدام  من  يعاني  القرار 
المتحدةفي  ــات  ــوالي ال خــالل  مــن  اال  التحالف  فــي 
والتغييرالمرتبط  بالحركة  اطارواقعإقليمييعج 
بتناميظاهرتين بشكل متزامن دعوات الحريات العامة 
وتطبيق الديمقراطية وتنامي تيارات التطرفاالرهاب

العامة  الحريات  في  وترى  يةالرافضةللديمقراطية 
واجهته  الــذي  التحدي  قمعها).هذا  يجب  (ظــاهــرة 
والمتغيرات  الــظــروف  ظــل  وفــي  العراقية،  الــدولــة 
الكثيرة التي جاء بها زمن التغيير لصالح معاودة البناء 
من جديد لهيكلية األداء العراقي الخارجي بمختلف 
والشخصية  الكيان  ساحاته،اوجد ضرورة إلعادةبناء 
الخارجي.  العالم  مــع  تعامله  للعراقفي  المستقلة 
وهوليس حالة مطلقة مبنية على عالقة صفرية، بل 
بالمبادرات  هو مشروعيبدأباإلدراك، وتتعزز فعاليته 
النجاح  ركنا  والمبادرة  االدراك  يشكل  الهادفة.حيث 
التأثير  قنوات  الخارجيويحددان  االداء  مستوى  على 

بين العراق ومحيطه الخارجي:
الذيحازهالعراق بتجربته  بالتميز  اوال: االدراكيرتبط 
الديمقراطية والتي فرضت عليه مواجهة جملة تحديات 

تبدأ بوجود الواليات المتحدة وال تنتهيباالرهاب.
وتعزيز  التحديات  بمواجهة  المبادرةمتمثلة  ثانيا: 
على  الــقــادر  الــهــادف  الفعل  الــى  لالنتقال  التجربة 

مواجهة التحدي.
هذان العنصران شكال قنوات تأثير مهمة استخدمتها 
كما  الـــذي  ــعــراقــي  ال الــداخــل  فــي  للتأثير  ــدول  ــ ال
االستخدام  لكن  الهادف،  الفعل  مكمن  قدمنايشكل 
وقدرتها  الدولة  مكانة  وحسب  بدرجاتمتفاوتة  كان 
ندرك  سوريا.فحتى  البحث  موضوع  يخص  وفيما 
كيف تؤثر هذه الدولة على الداخل العراقي وبضمنه 
التوجه االنتخابي نحتاج الى رصد القضايا المشتركة 
التي تقترنباالدراكوتمهد للفعل الهادف والتي حاولت 
لمواجهة  العراق  استخدامها في سبيل كسب  سوريا 

التحدي المشترك المتمثل بوجودداعش:
االقليمية،إنالهجومالذي  الــصــراعــات  تفريغ  ــــ   1
حدثاً  يكون  بأن  هدد  العراق  تنظيمداعشعلى  قــاده 
اإلسالميبشكل  الــعــالــم  ــاء  أرجــ جميع  ــي  صــادمــاًف
خاصمثيراًمخاطر  بشكل  العربي  العالم  وفــي  عــام 
عدم  مناالضطراباتوحالة  جسيمةومهدداًبمزيد 

االستقرار بما ستحمله نتائجهذا العدوانمن تغيير في 
المتبدلة  السياسية  االدوار  القوى ومستقبل  توازنات 
جزءمهم  مالحظة  االقليمي،ويمكن  المستوى  على 
من حجم هذا التحدي بالرغبة المتنامية لالستجابة 
للمطلب العراقيبإحداثتقارب اقليمي خاصة مع الدول 
المؤثرة مثاللمملكة العربية السعوديةفي سبيل زيادة 
الضغطللقبول بالحلول السلمية خاصة على المعارضة 

السورية المدعومةخليجيا.
التحالفات.وفق  جديدمن  محيط  عن  البحث  2ــــــ 
مع  العالقة  اخذتتحكم  االحاللوالمبادلة،التي  فكرة 
سوريا  العربية.تسعى  البيئة  تشهده  ما  سورياوفق 
الىإعادة بناء شروط التفاعل كجزء من حالة تفرضها 
للتحول  ويكون  كان  التي  الجديدة  المتغيرة  الظروف 
العراقي دور في إنضاجها وتلك هي سنة  السياسي 
األداءوهنا االمر يتطلب ان يكون هناك قوى سياسية 
الواقع  في  التأثير  سورياعبر  مع  بالتقارب  ترغب 
امضت  الــتــي  السياسية  الــقــوى  خــاصــة  االنتخابي 
حقبات طويلة من الزمن تعارض النظام السابق وتتخذ 
من سوريا مقرا لها.والذي يميز هذا التأثير ان هذه 
القوى ترى في هذا التقارب قاسما مشتركا وهو: نقل 
مستوى السالمة االقليمية من االعتماد على الواليات 
المتحدة االمريكية الى المبادرة االقليميةخاصة على 

مستوى مواجهة االرهاب.
٣ــــــ ادامةالتجربة الديمقراطية اذ ان استمرار العراق 
العراق  انــزالق  وعــدم  الديمقراطي  نموذجه  ونجاح 
بسبب حجم التحديات الى سياسات الماضي القريب 
يمكن  ال  فوضى  الــى  الديمقراطية  وتحواللتجربة 
السيطرة عليها. في حين ان التهديد االكبر بين سوريا 
والعراق كانفيما تحمله الديمقراطية من مضمون،اذ 
اقليمية. يمتلك حكومةالتسببازمات  العراقاصبح  ان 
ان تضعآلية  وهــو  الــعــراق  امــام  تحدي  يطرح  وهــذا 
العراق، حتىيتجنبالقلق  دائمة مع جيران  لمشاورات 
اإلقليمي، وتدير المشكالت المحدقة، وتحدد مجاالت 

التعاون الممكنة.
٤ـــــ تفريغ الصراعات الطائفية.وهنا تتشابك المصالح 
نواتج  من  ارثها  وضعه  لما  تبعاً  وتتضاربوتتداخل 
وسياسية،واقتصادية،وبشرية  ومتغيرات،جغرافية 
تختزن رؤى وثروات، ومشاريع تبادل ومجموعات أثنية 
وأحزابا،تختلف  سياسية  الدولتينوأنظمة  تخترقكال 
من حيث النظرية والتطبيقحيث تسعى كال الدولتين 
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وعي  الىتشكيل  االرهــاب  تحدي  مواجهة  اطــار  في 
اغلبية  ذات  قوى  بين  تأريخيألنموذجهمفيالتقارب 
الواقع  ــة  ادام عبر  علمانية  واخــرى  دينية  سياسية 
االنتخابي المدرك ألهمية التقارب بين البلدين،لتعزيز 
ما  تحديد  في  مفرداتها  واستثمار  االتصال  تجربة 

ينبغي أن يكونعليه الواقع بين البلدين.
التعاون  المبادرةنتيجة  امتالك زمام  الى  االفتقار  ٥ــ 
المهمة  والنجاحات  وسوريا  العراق  بين  المشترك 
التي تحققت على صعيد مواجهةداعشجعلت كل من 
العراق وسوريا يمتلك زمام المبادرة في مواجهة تحدي 
التقارب  لهذا  الرافضة  االقليمية  والقوى  االرهــاب 
الواقع  بإدامة  راغبة  سوريا  من  يجعل  االمــر  وهــذا 
المشترك  التعاون  هذا  ألهمية  المدرك  االنتخابي 
العسكري  التواجد  منهجعل  مهم  جانب  في  وهــذا 
تقديم  العراقيةيعتمد فقط على  االراضي  التركيعلى 

الدعم اللوجستي.
٦ــ اول حرب فرضت على العراق وهي مواجهة بين 
نرى  الدينيةلذلك  والتيارات  للقومية  عابرين  حلفاء 
في  العراقية  الحكومة  على  الضاغط  البعدالشعبي 
التنظيمات  ضــد  خاصة  جدية  أكثر  موقف  اتــخــاذ 
ــي تــقــاتــل فـــي ســـوريـــا مــثــل جبهة  ــت الــمــتــطــرفــة ال
العراقيوادامة  الداخل  النصرةوداعشوامتداداتهافي 

التنسيق مع سوريا لمواجهة هذه التنظيمات.
هدف  يجمعه  براغماتية  طبيعة  ذو  تحالف  اول  7ــ 
تدار  منتخبة  بين حكومة  االرهــاب  مواجهة  مشترك 
اسالمية وحزب  وافكار  قبالغلبية حزبيةبخلفية  من 

اخر ذي توجه علماني.
مع  التحالف  الن  الخصيب  الهالل  دول  يجمع  ٨ــــ 
سوريا لم يكتمل اال بالتحالف معالجمهورية االسالمية 

قوة.طبيعة  اكثر  التحالف  يكون  وبذلك  ايــران  في 
الجوهر  وفي  اإلقليمي  بالجوار  التحالفترتبط  هذا 
يعتبرإيرانحليفا  فالعراق  منهالعالقةمعسورياوإيران، 
تعتبر  مع سوريا،كما  الوصل  يمثلحلقة  مهما،والعراق 
سورياالعمق لالستراتيجي للعراق الذي إذا عانى حالة 
بمعنى  العراق  الداخل  االستقرار ستنعكس في  عدم 
أخر العراق يحتاج إلى بعد امني إقليمي يكفل تحقيق 
سياسي  واقــع  سوريا  وتحتاج  الداخلي.  االستقرار 
يتفهم هذه االهمية ويدافع عنهاالنهاتكفل االستقرار 

للطرفين وهذا بدا واضحا في مواجهةداعش.
هذهالقضايا المشار اليها اعالهتحكم انعكاسالعالقة 
العراق  نجح  فــإذا  الــعــراقــي  الــواقــع  سورياعلى  مــع 
كسب  بإمكانه  العناصر  هــذه  بين  مــواءمــة  بتحقيق 
خاصة  حدية  أكثر  موقف  إلبــداء  الدولي  التعاطف 
حيال االمتدادات المتطرفة للعناصر التي تقاتل في 
سورياوتمتد الى االراضي العراقية، ومن واقع التجربة 
المواءمة  هذه  تحقيق  عن  عاجزا  الزال  العراق  فان 
الــســوري،  السياسيةللملف  اإلدارة  ضعف  بسبب 
من  المزيد  الىالتحمل  بالعراق  سيدفع  الذي  األمر 
الداخلي.والواقع  األمــن  على  السلبية  اإلسقاطات 
االنتخابيوبالتالي انعكاسها بشكل سلبي على مستقبل 
النظام الديمقراطي في العراق.وهذا االستنتاج نجده 
تجسد عبر مجموعة منالحقائق الميدانية والسياسية 
التي  المخاطر  من  مجموعة  بــدورهــا  أفــرزت  التي 
شكلت تهديدامباشرا لالستقرار العراقي خاصة في 
ظلثبات سوريا وصمودها باالرتكاز على ثالثية الشعب 
والجيش والقيادة، وباالستناد إلى تحالف دولي صلب 
جعل من التدخل العسكري الخارجي امرأ غير ممكن 
إضافة إلى استحالة االنتصار العسكري للمجموعات 
حاضنتها  تفقد  بـــدأت  الــتــي  المسلحة  اإلرهــابــيــة 
الشعبية في ظل تنامي كره ورفض الجماهير السورية 
لها.اآلمر الذي دفع هذه المجاميع المسلحة للتمدد 
العمل وفق  أي  العراق  الفراغات األخرى في  باتجاه 
قاعدة علمية وهي: توسيع المساحة لتقليل الضغط. 
غير ان نجاح العراق بالحد من تمدد هذه الجماعات 

جعلها تعاني االختناق وتبدي االستسالم. 
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أوال: مقدمة في ظروف ومالبسات األداء السياسي الخارجي للعراق 

تتمثل مصالح الدول ذات العالقة ببيئتها الخارجية والداخلية عبر أهداف 
السياسة العامة التي تعد الوسيلة األساسية التي تستطيع عبرها الدول التعبير 

عن تطلعاتها االستراتيجية والدفاع عن سمعتها وهيبتها الدولية، وكلما كان األداء 
السياسي الخارجي قادرا على التعبير عن أهداف الدولة ووحدة قرارها واستقاللها 

كانت عالقاتها الخارجية تتسم بالنجاح وانعكست إيجابا على بيئتها الداخلية 
وبالعكس.. ومن هنا فقد اصبح العراق منذ عام 2003 بحاجة ماسة لسياسة 

خارجية لها أهداف جديدة وبناءة قادرة على التعبير عن شكل ونوع وهدف التغيير 
الحاصل والتطلعات الخارجية الجديدة، وبناء صورة إيجابية جديدة عن حقيقة 

التغيير وجدواه وترسيخ جدوى قيام عراق ديموقراطي قوي مستقل لدى دول 
الجوار والدول المؤثرة، واستمالة من له شأن في مساعدة العراق ورفع العقوبات 

المترتبة على البلد، والمساهمة في إعمار البلد وتحسين صورته الخارجية.

اثر العامل الخارجي 
في أداءالسياسة الخارجية العراقية
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استاذ العلوم السياسية جامعة بغداد

ورقة أ.د.سعد السعيدي

عكس  للعراق  الخارجية  بالسياسة  المتعلق  الواقع  إالإن   
الفترةإشكالياتكبيرةأفضتإلىإخفاقجزأي  هــذه  خــالل 
فيإنجازالمهام الجديدة،من اهم هذهاإلشكالياتتأثر العراق 
وامنيا  واقتصاديا  سياسيا  مختلفة  سلبية  خارجية  بعوامل 
الطائفية  المحاصصة  قاعدة  ودور  جهة  من  الــخ  ودينيا 
من  المميز  السياسي  للفعل  الموهنة  والحزبية  والقومية 
جهة أخرى فظال عن دور تنازع الصالحيات الدستورية بين 
ال  المحلية  والحكومات  المركزية  الحكومة  وبين  السلطات 
سيما مع حكومة كردستان وتضارب الرؤى السياسية للقوى 
السياسية العراقية حول الملفات والقضايا المركزية وبهذا 
انعكس سلبا األداء المتواضع للسياسة الخارجية العراقية في 
هذه الفترة على عالقات العراق الخارجية غيرأنأداءالسياسة 
بناء  بينها  منإنجازاتمن  يخلو  لم  الفترة  في هذه  الخارجية 
المحدودة  الخروقات  وبعض  كبرى  دول  عالقات جيدة من 
الداخلية  المحددات  تظافر  أن  وبما  معينة...  ملفات  في 
والخارجية قد نجحت في وضع السياسة الخارجية العراقية 
تحت ضغط شديد حد من قدرتها على الفعل اإليجابي فأن 
اصبح  للعراق  الخارجي  فياألداءالسياسي  التغيير  دواعــي 
ضرورة استراتيجية ملحة انطالقا من االستفادة من الدروس 
المستقاة من التجربة الماضية واستنادا للتطورات الحاصلة 
ما  بالفعل  وهو  للعراق  والخارجية  الداخلية  البيئتين  في 
مرة  اكثر من  في  مراجعة  نسبي حيث جرت  بشكل  حصل 
حول  التنفيذ  مستوى  الفكريأوعلى  الجدل  مستوى  على 

التعامل  وضــرورة  الخارجية  السياسة  بــأداء  االرتقاء  طرق 
مع اهم الملفات المعقدة بمرونة ومن بينأهمهادور العامل 
الخارجي.....واتجاهاتالتغيير  فياألداءالسياسي  الخارجي 
منالمبادئأهمها:أوال،التوازن  بجملة  حصرها  يمكن  هــذه 
الــخــارجــيــةإقــلــيــمــيــاودولــيــا.  الــعــراق  عــالقــات  النسبيفي 
ووحدة  للعراق  الخارجي  ثانيا،إبرازوحدةالموقفالسياسي 
لحل  وطنية  استراتيجية  ثالثا،تطوير  الوطنية.  المصالح 
المشاكل الداخلية بأسلوب مرن. رابعا. النزوع نحو المزيد 
والمحاوراإلقليميوالدولي.  االستقطاب  عن  االستقالل  من 
بملفات  والبدء  والمؤجلة  العالقة  الملفات  خامسا،تصفية 

استراتيجية جديدة.
للعراق  والدبلوماسي  كالألحوالفأناألداءالسياسي  وفــي 
الصعوبة  بالغة  تحديات  سيواجه  القادمة  المرحلة  فــي 
حــيــثــاألداءوالــمــرونــة  مــن  مقبول  يتطلبإنجازهابمستوى 
كماأنالعجز عن مواجهة جميع هذه التحديات ال يعني عجز 
وفشل السياسة الخارجية في التصدي لمسؤولياتها. فجسامة 
الدولة  مؤسسات  بــأداء  المحيطة  الظروف  وتعقد  المهام 
يجبأخذهباالعتبار  المجال  هذا  مسؤوليةأخرىفي  يتحمل 
التفاؤل  فضالعنأناألفراطفي  والــقــيــاس.  الحكم  عند 
السياسة  مؤسسات  ومنها  الدولة  مؤسسات  قــدرات  حول 
ومربكة  معقدة  ملفات  التعامالإليجابيمع  في  الخارجية 
المؤثرة  الخارجية  المتغيرات  مــع  التعامل  ملف  ومنها 
فيأداءالسياسة الخارجية ومقاومة عوامل التقصيرأوالفشل 
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في  التوازن  فأن  هنا  ومن  محلة  غير  هواآلخرفي  يقع  قد 
التوقعات هواألسلوباألمثلفي هذا الوضع المعقد الذي باتت 
تتفاعل فيه سياستنا الخارجية.والنتحدث هناإالعن التحسن 
النسبي في مجال دور السياسة الخارجية في مواجهة اثر 

المتغيرات الخارجية.
الــخــارجــي  الــســيــاســي  االداء  التغييرفي  دواعــــي  ثــانــيــًا: 

العراقي

من اهم المتغيرات اعاله هي (الدروس المستقاة من الفترة 
السابقة، بروز قوى سياسية جديدة وحراك سياسي جديد 
قائم على اساس التغيير، صعود وهبوط موجات االرهاب وما 
يرافقه من اثار داخلية وخارجية، المشاكل الفنية، والسياسية 
وهي  االساسية  الخارجية  السياسة  مؤسسة  المتجذرةفي 
التنفيذية ومحاولة اصالحها،  الخارجية ومؤسساتها  وزراة 
فضًال عن ما تفرزه نتائج االنتخابات في كل مرة وما يرافقها 
من تصاعد ملحوظ للحضور والنفوذ االقليمي والدولي في 

الشأن الداخلي العراق).
الخارجية  السياسة  مؤسسة  اكتسبتها  التي  الخبرة  ان 
الى  لتؤهلها  كافية  تعد  الماضية  الفترة  خــالل  العراقية 
تصحيح اخطائها وتعزيز انجازاتها فضًال عن اضافة كل ما 
هو اصيل او مبتكر في السياسة الخارجية لتعزيز عالقات 
العراق الدولية، حيث سيضطر االداء السياسي العراقي على 
مستوى السلطة التنفيذية الى االستجابة لضرورات التغيير 
االيجابي تحت ضغط شروط االداء السياسي الكفء الذي 
يستند الى قاعدة االستفادة من الماضي، يدعم ذلك التوجه 
بروز قوى سياسية عراقية جديدة تضغط في اطار العملية 
الخارجية  السياسة  مسارات  تعديل  اتجاه  في  السياسي 
العراقية نحو المزيد من االنفتاح والتوازن في العالقة مع 
من  العديد  تجاه  والكفاءة  المرونة  من  ومزيد  العالم  دول 
القضايا االستراتيجية، فضًال عن عدم تجاهل دور التغيير 
السياسية  القوى  الذي بدى على سياسات بعض  الملموس 
االخرى، بهذا النحو في تعزيز فرصة نجاح هذا االحتمال. 
بمواقف  الواضح  التغير  خالل  من  واضحاً  هذا  بدا  وقد 
اغلب القوى السياسية العراقية تجاه البيئة االقليمية والقوى 
الدولية بشكل دعاها الى مراجعة سياستها في هذا المجال، 
بالعراق  المحيطة  العربية  الدول  الواضحبمواقف  والتغير 
االوربي،  االتحاد  (تركيا،  العربية  وغير  والسعودية)  (مصر 
الشأن  في  االنغماس  من  مزيد  باتجاه  واليابان)  الصين 
التجاهل  على  القائم  السابق  االسلوب  ومــغــادرة  العراقي 
والالمباالة وبشكل سيزيد من مساهمتها في توازن الداخل 

العراقي والجدية النسبية التي اضطرت االطراف السياسية 
المشاكل  لمعالجة  تتصدى  بها وهي  التعاطي  الى  العراقية 
والتناقضات الداخلية التي استعصت على الحل لحد االن، 
مع  العالقة  اطــار  في  الحاصلة  التغيرات  دور  عن  فضًال 
الستراتيجي  االطــار  اتفاقية  ضوء  في  المتحدة  الواليات 
المستقبلية والمستجدات بالعالقات الخارجية للعراق اثناء 
لنمط  مهمة  مراجعات  من  املته  وما  داعــش  مرحلة  وبعد 
ازاء  للعراق  الدبلوماسي  واالداء  الخارجي  السياسي  العمل 
بيئته االقليمية والدولية وال سيما ازاء قوى وقضايا بعينها. 
العراقية  السياسية  القوى  تدركه  باتت  الــذي  االمــر  وهــو 
الحالية والدول االخرى جيداً  بالحكومة  المشاركة  الحالية 
الخارجية  السياسة  اداء  تعزيز  على  الذي سيعمل  وبالقدر 
العراقية نسبياً من خالل االعتقاد بأهمية التعامل مع البيئة 
ولو  حتى  اكثر  واستقاللية  وموضوعية  بايجابية  الخارجية 

كانت نسبية.
ثالثًا: اتجاهات االداء السياسي العراقي

تستهدي  ان  االفضل  من  العراقي  السياسي  االداء  لتعزيز 
السياسة الخارجية في الفترة القادمة بجملة من المباديء 

االساسية سنذكر منها: 
المبدأ االول: التوازن في عالقات العراق الخارجية االقليمية 
تتهم  العراقي  الخارجية  السياسة  كانت  ان  فبعد  والدولية 
اطار  في  االقــل  على  متوازنة  سياسة  اتباع  في  بالتقصير 
المنطقة االقليمية عبر االنفتاح على دول وتوطيد العالقات 
من  الرغم  على  اخرى  دول  مع  العالقات  توتر  مقابل  معها 
تحمل دول الجوار التي تمتاز عالقات العراق معها بالتوتر 
على  يجب  انــه  غير  االســبــاب  مــن  مهم  لجانب  واالنــفــتــاح 
بالتحرك  تبادر  المرة ان  العراقية هذه  الخارجية  السياسة 
لرأب الصدع في عالقات العراق الخارجية عبر التأسيس 
اكثر  واالنفتاح  العالم  ودول  دواللجوار  مع  التوازن  لنوع من 
العراق  توصف عالقات  التي  ال سيما  العربية  الــدول  على 

معها بالتوتر مثل السعودية. 
من  كنوع  العربية  القضايا  في  الحذر  االيجابي  واالنغمال 
القضية  في  الحال  هو  كما  العربية  الدول  مع  الثقة  تعزيز 
باحتمالية  للدول االخرى  الهواجس  اثارة  السورية مع عدم 
واالستقرار  التوازن  نوع من  الخارجية  العراق  تغير سياسة 
من  ويزيد  للتحرك  وسعة  مرونة  العراقية  الحكومة  ويمنح 

فرص النجاح. 

المبدأ الثاني: ابراز وحدة الموقف السياسي الخارجي 
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للعراق ووحدة المصالح الوطنية.

الواقع السياسي الجديد فضًال عن  حيث يجب ان يفرض 
المعطيات السابقة على القوى السياسية العراقبية مغادرة 
اسلوبها السابق في التعبير عن رؤاها ومصالحها وسياساتها 
المتمثل بتشظي المواقف ازاء الثوابت والمتغيرات بل حتى 
المباديء الستراتيجية وبشكل عكس حقيقة وجود اختالف 
مواقف  عبر  عنها  يعبر  التي  الوطنية  للمصالح  النظر  في 
حساب  على  احياناً  ومتضارية  مختلفة  خارجية  سياسية 
والدبلوماسي  السياسي  االداء  قوة  عوامل  وتكامل  وحــدة 
العراقي واالستعاضة عنه باسلوب يضع حداً لهذه التناقضات 
بدا  الــذي  المشترك  االدراك  عبر  المواقف  في  والتباين 
عن  التعبير  بضرورة  السياسية  القوى  بعض  عند  واضحاً 
المصالح العراقية من خالل سياسة حكومية منسجمة مع 
الرؤى المشتركة للقوى المشتركة في العملية السياسية مع 
عدم تجاهل رؤى القوى التي تشترك في العملية السياسية 

ولم تناصبها العداء.

المبدأ الثالث: تطوير ستراتيجية حكومية لحل 
المشاكل الداخلية باسلوب مرن

جــدوى  االكــثــر  السياسة  التوافق  سياسة  باتت  ان  فبعد 
للتصدي لمشاكل المجتمع العراقي بعد 200٣ وانطالقاً من 
تعدد المشاكل الداخلية التي ارهقت اداء الحكومات العراقية 
المتتابعة اصبحت السلطة التنفيذية وبضغط من مسؤولية 
تحسين ادائها السياسي الداخلي ملزمة بتطويرستراتيجية 
لفض النزاعات وتطويرحلول مرضية وقابلة للتطبيق، واذا 
ما نجحت في هذا المسعى فانها تحرر نفسها من اكبر قيد 

داخلي يحد من االرتقاء في ادائها الدبلوماسي.

المبدأ الرابع: النزوع نحو المزيد من االستقالل عن 
االستقطاب االقليمي والدولي

المبدأ الخامس: تصفية الملفات العالقة والمؤجلة 
والبدء بملفات ستراتيجية جديدة.

وهذا المبدأ قائم على اساس مشهد احتمالي يفترض تطبيق 
المباديء االربعة السابقة حيث ستتهيأ بعدها مؤسسات صنع 
وتنفيذ السياسة الخارجية العراقية الرسمية وغيرالرسمية 
التي تملك دوراً محدداً في تعزيز االداء الدبلوماسي للحكومة 
السالفة  الملفات  بعض  النهاء  للتحرك  حينذاك  العراقية 
وهيبة  وبسمعة  العراقية  بالمصالح  الضرر  الحقت  التي 
الجوار  دول  مع  المشاكل  لحل  السعي  عن  فضًال  الدولة، 

المتعلقة بالحدود والمناطق المتنازع عليها وبعض الملفات 
االخرى السيما مع كل من ايران والكويت وتركيا والسعودية، 
وستكون نقطة الشروع في هذا المجال هي الملفات التي ال 
تمتاز بدرجة عالية من التعقيد من اجل بناء جسور الثقة بين 

االطراف وتشجيع الجميع على الحوار والتفاوض.
تحقيق  مجال  في  العراقية  الدبلوماسية  دور  سيبرز  وهنا 
الكلفة  تدنية  مبدأ  عبر  للبلد  العليا  والمصالح  االهــداف 
وتعظيم العائد، واذا ما نجحت السياسة الخارجية العراقية 
في هذه االهداف ولو بالحد االدنى فان ذلك سيكون مدخلها 
للشروع بلمفات جديدة بناءة والتي من اهمها ملفات االعمار 
االستقرار  عن  الناتج  االقتصادي  واالستقرار  واالستثمار 
السياسي النابع بدوره من استقرار العالقة مع دول االقليم 
العالم ال  المتوازنة مع  العالقات  اقامة افضل  والعالم عبر 

سيما الدول المؤثرة منه. 
والدبلوماسي  السياسي  االداء  فان  االحــوال  هذه  كل  وفي 
تحديات  سيواجه  القادمة  المرحلة  في  العراقي  للحكومة 
من  وبطريقة مرضية  انجازها  منها  يتطلب  الصعوبة  بالغة 
حيث حسن االداء اال ان العجز عن تحقيق جميع االهداف 
العراقية ال يعني بكل االحوال فشلها  للحكومة  المستقبلية 
وتعقد  المهام  فجسامة  المنتظرة،  لمسؤولياتها  فيالتصدي 
الظروف المختلفة المحيطة باداء مؤسسات الدولة ال سيما 
في االطارالتنفيذي الذي بات يتحمل المسؤولية االكبر في 
هذا المجال يجب ان تؤخذ بالحسبان في أي معادلة ترمي 
الى قياس اداء مؤسسات الحكومة ودورها في خلق عالقات 
االستقرار  من  مرضي  قــدر  وتحقيق  للبلد  مواتية  دولية 

السياسي.
كما ان االفراط في التفائل في قدرات المؤسسات المسؤولة 
عن السياسة الخارجية واداتها االساسية وهي الدبلوماسية 
في مواجهة عوامل الفشل والتقصير انطالقاً من محدودية 
كفاية االداء التي ال زالت تسم السياسة الخارجية العراقية 
وتداخل المعوقات التي تحد من هذه القدرات، وما يفضل 
اداء  النسبي في  التحسن  البحث عنه في هذا المجال هو 

السياسة الخارجية العراقية ال غير.
ويمكن في هذا الصدد سوق مجموعة من الخطوط العامة 
التي يمكن من خاللها ان ترتقي السياسة الخارجية العراقية 

بادائها الدبولماسي بشكل ملحوظ.
السياسي  االداء  كفاية  لرفع  االساسية  المحاور  رابعًا: 

الخارجي العراقي
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يجب االخذ بنظر االعتبار ان السياسة الخارجية انما هي 
ان  منها  نتوقع  ال  وبالتالي  للبلد  العامة  السياسة  من  جزء 
التي تتحرك  الدولة  باقي مؤسسات  اداًء افضل من  تحقق 

في اطار معين فهي تتأثر بمستوى االداء العام.
عام  الدبلوماسيبشكل  وجهازها  الخارجية  السياسة  تحتاج 
وواقعي  دقيق  تعريف  الــى  الــجــوار  ــدول  ب المتعلقة  وتلك 
الخارجية  السياسية  ولالهداف  العليا  الوطنية  للمصلحة 
في  يراعى  ان  الخارجية) على  السياسة  (اهداف  العراقية 
ذلك ضرورة تحقيق نوع من االجماع او على االقل انسجام 
بالحد المرضي على هذه االهداف لحشد اكبر قدر ممكن 
او  التعريف  لهذا  فاالفتقار  لها  النجاح  مستلزمات  مــن 
ودبلوماسيتها  العراقية  الخارجية  السياسة  يفقد  االنسجام 

البوصلة والقوة والمصداقية.
البد من االخذ بنظر االعتبار حقيقة ان السياسة الخارجية 
انما هي انعكاس صادق للواقع الداخلي بتفاصيله السياسية 
الخ، فكلما  والعسكرية والحضارية..  والدينية  واالقتصادية 
كان هذا الواقع الداخلي متماسكاً ومنسجماً مع نفسه، كلما 
كانت السياسة الخارجية العراقية واداؤها الدبلوماسي اكثر 

ايجابية وتاثيراً بمحيطها االقليمي والدولي وبالعكس.
من االجدر ان نبحث في اداء السياسة الخارجية العراقية 
اغفالها،  يمكن  ال  من جملة حقائق  الخارجية  بيئتها  حيال 
منها ان سياستنا الخارجية ومؤسسات صنعها تعاني بشكل 
لعملية صنع  الالزمة  بالمعلومات  نقص  من  وواضــح  جدي 
بمواقف  المتعلقة  تلك  الخارجي ال سيما  السياسي  القرار 
دول الجوار كل على حدة. من اهم القضايا االقليمية والدولية 
عن  فضًال  الداخلي  العراقي  الشأن  ذات  القضايا  بلوحتى 
التي  المشتركة  المساحات  مجال  في  المعلومات  نقص 
يمكن ان تخلق بين السياسة الخارجية العراقية والسياسات 
والمعلومات  البيانات  ونقص  االخـــرى  لــلــدول  المختلفة 
المتعلقة بنوايا وتحركات القوى االقليمية والدولية وكل هذا 
له عالقة مباشرة بكفاية اداء السياسة الخارجية العراقية.

من  العراقية  الخارجية  السياسة  دراسة  تنطلق  ان  ضرورة 
العراق  بين  للتوافق  وقابلية  يسراً  االكثر  التفاوض  مداخل 
من  اكثر  تأثيراً  تملك  التي  منها  االخــرى ال سيما  والــدول 
والدولي  االقليمي  الوضع  او  العراقي  الداخل  غيرها، على 
وايــران  كالسعودية  االقليمية  العراق  مصالح  تواجد  حيث 
والصين  وروسيا  المتحدة  والواليات  اقليمية  كقوى  وتركيا 

والهند واالتحاد االوربي واليابان وغيرها كقوى دولية.
الثقة  وتــعــزز  الــفــرص  تخلق  ان  ادعــى  االســهــل  فالملفات 
من  جملة  بها  عالقاته  تعكر  التي  االقليمية  االطــراف  بين 

التناقضات حول الملفات االصعب كاالمن واالرهاب وغيرها 
مثل السعودية وتركيا من خالل تعزيز التعاون في الملفات 
كاالقتصاد  الطرفين  رؤى  في  تماثًال  تشهد  والتي  االسهل 
وتعزيز  الطرفين.  بين  كبيراً  تجارياً  نــمــواً  يشهد  الــذي 
التعاون  وتعزيز  وايــران  الكويت  من  كل  مع  االمني  التعاون 
االمني واالستخباري في اطار مكافحة االرهاب والجوانب 
االمر  وهكذا  وروســيــا  المتحدة  الــواليــات  مع  االقتصادية 

بالنسبة لبقية االطراف.
ازاء  للعراق  التفاوضية  الــقــدرات  ضعف  على  يؤشر  مــا 
البيئة الخارجية والتي تسمح بالتدخالت الخارجية بالشأن 
العراقي  المفاوض  قــدرات  في  تكمن  ال  العراقي  الداخلي 
على استخدام ادوات التخاطب والمراوغة والتمويه واالقناع 
والتهديد بقدر ما تتعلق بالضعف المؤسسي الذي يحتاج الى 
العام  التفاوضي  الجهاز  افتقار  عن  فضًال  حقيقي  اصالح 
الى ادراك ماهية المصالح المشركة مع الدول االخرى بغية 
في  والمتغيرات  الثوابت  وماهية  المشاكل  وتصفير  تفعيلها 
االكفأ  االدوات  هي  وما  واالقليمية  الدولية  السياسة  اطار 
المساهمة  وكيفية  الخارجية  السياسة  ــرارات  قـ لتنفيذ 
لقرارات  داعــم  وشعبي  رسمي  عــام  راي  خلق  في  الفعالة 
المقصودة  واالســـاءة  معها  ومنسجم  الخارجية  السياسة 
من خالل  العراقية  الدبلوماسية  لجهود  المقصودة  غير  او 
اطالق مواقف وتصريحات من قبل اطراف عراقية ال تمثل 

السياسة الخارجية العراقية لكنها تلحق ضرراً بجهودها.
مثل  بعينها  دول  وسياسات  لمواقف  عراقي  تحقيقاختراق 
السعوديةإنماينطلق من تشخيص سليم لجوهر المشاكل مع 
هذه الدول ومساحة المصالح المشتركة معها من جهة اخرى 
بروح الفريق االداري واالقتصادي الذي اذا لم يستطع تدنية 
الكلفة وتعظيم العائد من هذه المعادلة فانه سيحرص حينها 
على تحقيق الحد المرضي من المكاسب وتقليل الخسائر 

قدر المستطاع.
فرز مواقف وسياسات كل دولة على حدة ومحاولة التعامل 
معها مباشرة بعيدا عن ربط الموقف حيالها من موقفها من 
دولةأخرىوالتأسيسلهكذا سياسة وسط منطقة متأزمة وتتبع 
سياسة المحاور سيجعل من العراق طرفا وسطا ومتوازنا تتيح 
له سياستهأنيؤدي دورا محوريا وموازنا للمواقفاإلقليميةوهو 

بداية موفقة للنجاح السياسي الخارجي.
المداخالت 

عباس عبود سالم: شكرا للمعهد العراقي لحوار الفكر، 
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وشكرا للجنة العالقات الخارجية في مجلس النواب.

الحقيقة ان مثل هذه الندوات من النوادر ان تحصل، بان تجمع 
صانع القرار والمسؤول عن القرار مع االكاديمي لتشخيص 

الواقع وتحليل السياسيات، واستشراف المستقبل. 
امور  هناك  بلد،  الى  بلد  من  تختلف  الخارجية  السياسة 
تتحكم بها، فالسياسة الخارجية للبرازيل على سبيل المثال 
عن  وتختلف  لــروســيــا،  الخارجية  السياسة  عــن  تختلف 
عوامل  تحكمها  يحكمها؟  من  للعراق،  الخارجية  السياسة 
نحدد  ان  قبل  فالعراق  الجيوبولتيكي،  العامل  اهمها  عدة 
السياسة الخارجية، نرى بانه عبارة عن طوق تحيطه ست 
دول، وعلى مر التاريخ، تبدأ من الهضبة االيرانية، الجبال 
بين سوريا واالردن  التي تحدنا  ثم الصحراء  التركية، ومن 
البحر واصبح مصدر صراعات  على  وثم منفذ ضيق جداً 
منذ ايام عبد الكريم قاسم والى حد االن، ست دول غزتنا 
اكثر مما غزوناها عبر التاريخ، خاصة ايران وتركيا، فتركيا 
التي كانت تتجه غربا نحو اوربا وفشلت، رجعت االن وغيرت 
العالم  باتجاه  والتنمية  العدالة  حــزب  فــوز  بعد  خياراتها 
االسالمي،  العالم  باتجاه  تتجه  ايضا  وايــران  االســالمــي، 
والسعودية كذلك، وهذا كله يسبب ضغطا على العراق، على 
سبيل المثال، ان الفتح العربي انما اتى من الجزيرة العربية، 
ولهذا فان السعودية تريد ان تكون وريثة بهذا الفتح العربي 
من خالل الفكر الوهابي الذي تحاول تصديره الى العراق 
الخالفة  عاصمة  نفسها  تعتبر  تركيا  ايضا  عدة،  وباشكال 
العراق جسرا وحلقة  ان تجعل من  باخر  او  وتحاول بشكل 
وصل بينها وبين العالم العربي واالسالمي ولما تمثله بغداد 

من رمزية تاريخية. 
صانع القرار العراقي قبل ان يبدا باية خطوة يجب ان يفكر 
تاتي  الخارجية ال  السياسة  والمعطيات. الن  العوامل  بهذه 
عن طريق زيارة دولة ما او استقبال الوفود من تلك الدول، 
هناك عوامل بتقديري تساعد العراق في التخفيف من هذا 
المتحكمة  الكبرى  بالقوى  العراق  عالقة  اهمها  الضغط، 
بالعالم، وهو عامل يولد تخفيف ضغط على العراق المتزايد 
يوما بعد يوم، كظهور داعش الذي ظهر- وهو صنيعة عامل 
خارجي - نتيجة عامل خارجي، وان يكون للعراق عالقات 
وامنيا  سياسيا  العالم  على  المسيطرة  الكبرى  القوى  مع 
مثال  الخارجية،  المنظومة  يخترق  ان  ثانيا/  واقتصاديا. 
دولة  وهي  الكويت،  خالل  من  تخترق  الخليجية  المنظومة 
معها  ولدينا  تقريبا،  االخــرى  الــدول  عن  سياستها  تختلف 
مشتركات وعانت من نظام صدام مثلما عانينا، وهناك قضية 
الباحثون، وهي قضية  االخوة  لها  يتطرق  ان  تمنيت  اخرى 

االعالم في تحسين صورتنا الخارجية، فصورتنا الخارجية 
على  ديمقراطي  بنظام  جئنا   200٣ بعد  ونحن  جدا،  سيئة 
اعتاب نظام دكتاتوري، ولكن هذا لم يسوق بصورة صحيحة 
الى الخارج الذي ال يفهم ما يحصل في العراق، ومطلوب من 
الحكومة ومجلس النواب ان يشرع قوانين وان يصرف امواال 

من اجل تحسين صورة العراق خارجيا. 

النائب أحمد االسدي: 
ببحث  يتعلق  فيما  لكم،  شكرا  الرحيم:  الرحمن  اهللا  بسم 
اعتقد  اوال  السوري،  التغير  تاثير  حول  الشجيري  الدكتور 
مواجهة  الـــى  تــحــولــت  اغــلــبــهــا   200٣ بــعــد  الــمــحــاور  ان 
تسامحاً  نسميها  ان  يمكن  التي  الحديثة  العراقية  التجربة 
له  طرف  وكل  االسباب،  تختلف  بالطبع  ب(الديمقراطية). 
اسباب تتناسب مع مصالحه، ولكن بالنتيجة فان جميع هذه 
عدم  وهي  نتيجة  من  اليه  وصلنا  ما  الى  ادت  المحاوالت 

نجاح الديمقراطية، وكلنا شاهدون على ذلك. 
القضية لم يشر اليها البحث وال باس بذكرها، وهي: ماهو 
اثر االحتالل بعد العام 200٣ وبرامجه ومشاريعه في افشال 
هو  وما  المنافسة  دون خط  العراق  ابقاء  او  التجربة  هذه 
تاثيره حاليا بعد خروجه من بعد العام 2011 الى االن، وما 

يمكن ان نشخصه في هذا المجال. 
هذه  سوريا،  مع  العراق  تحالفات  بالتحالفات،  يتعلق  فيما 
التحالفات لم يكن العراق -الدولة والحكومة- طرفا مباشرا 
في مثل هذه التحالفات، فهو نراه يقدم قدما ويؤخر اخرى، 
يعلنها تارة وينفيها تارة اخرى، فهي غير واضحة، وانما هي 

تحالفات قوى داعمة لهذا المشروع. 
عليه محور  يطلق  فيما  الدولة  العراق  وجود  او  اثر  هو  ما 

المقاومة والممانعة؟
السياسة  ان  بالتاكيد  السعيدي،  الدكتور  يتعلق ببحث  فيما 
الخارجية هي انعكاس تام او يفترض لها ان تكون انعكاسا 
الخارجية  وزارة  الداء  المتابع  لكن  للدولة  العامة  للسياسة 
كان  هل  صــورة،  يعطينا  ان  يمكن   200٤ في  تشكلت  منذ 
للسياسة  انعكاس  المراحل  هذه  بكل  الخارجية  وزارة  لدى 

الخارجية للدولة في كل تعامالتها مع القضايا العراقية؟ 
من جانب اخر حاجة العراق الدولة واالمة المتمثلة بالدفاع 
بها،  والتعريف  سياساتها  وتسويق  وحمايتها  المصالح  عن 
وبالتاكيد هذه من المسؤوليات االساسية لوزارة الخارجية 
لجنة  فــان  وبالتاكيد  فيها،  فاعلة  تكون  ان  بــد  ال  والــتــي 
الملف  هذا  متابعة  مهامها  من  واحدة  الخارجية  العالقات 

مع وزارة الخارجية. 
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اعتقد لغاية االن انه ال اهداف واضحة للسياسة الخارجية 
العراقية، وهذا ما نراه في االنتقال من موقف الى اخر، وال 
يمكن انكار النجاحات، ولكن بشكل عام الى االن ال يستطيع 
العراقية  السياسة  فــي  واضــحــا  هدفا  يشخص  ان  احــد 

الخارجية. 
ان  يعني  الخارجية، ال  العالقات  النسبي في  التوازن  ايضا 
نركض باتجاهات مختلفة لرضا هذا الطرف او ذاك، وانما 
من خالل تحديد مصالحنا، ثم اقامة هذا التوازن النسبي 
وفق هذه المصالح، ووفقا لهذه االهداف، وعلى مستويين، 
على مستوى الهدف االستراتيجي، وعلى المستوى التكتيكي. 
واخيرا اعتقد على مراكز االبحاث المختصة وثمرة جهودهم 
العالقات الخارجية لتصاغ من  الى وزارة الخارجية ولجنة 
خاللها نماذج تحتذي بها وزارة الخارجية او سلوك وخطط 

لعملها الدبلوماسي. 
سالم مشكور: ابدأ من حيث انتهى االستاذ احمد االسدي، 
لدينا في العراق الكثير من الدراسات والكثير من النظريات 
ولكن ال تجد طريقها الى التطبيق، وهذا خلل كبير، لدينا 
مراكز دراسات تنمو وتتطور بشكل حضاري وعلمي ومتطور، 
لكن الدراسات تقدم الى المسؤول و تُركن وتشبع ترابا على 

الرفوف وهذه مشكلة اساسية. 
موضوع التاثيرات الخارجية في وضع اداء السياسة الخارجية 
محاور،  ساحة صراع  في  اننا  االساسي  الموضوع  للدولة، 
وهذا الصراع يؤثر في الساحة الداخلية وفي سياسة الدولة 
الخارجية، اي ان صراع المحاور الداخلية اثر على السياسة 
الخارجية واالداء الخارجي، نحن خلقنا سياسات وتصورات 
اثرت بشكل سلبي على الواقع العراقي خالل سنوات، الن 
هناك تشظيا وعدم اتفاق على ملفات رئيسة وكل له نظرة 
خاصة معينة، واالن صراع المحاور هو نفسه يفرض على 
بعض الدول االنفتاح على العراق، ويجب ان ال ننخدع بان 
هذه الدول تشهد حالة صحوة ضمير، الحقيقة هي ان هناك 
العراق  ينعزل  ان  السابق  في  اقتضت  الــدول  لهذه  مصالح 
عن محيطه، واالن تقتضي مصالح هذه المحاور ان تنفتح 
هذه االطراف على العراق، ال نقف بوجهها ولكن يجب ان 
نتصرف بحنكة وذكاء لكي نوظف هذا االقبال لمصلحتنا، 
وقنوات التواصل يجب ان تكون رسمية مدعومة من قنوات 
غير رسمية ولكن بشرط ان تصب في الهدف العام الوطني، 
ونحن  زعامات  او صناعة  زعامات  ان تصب في خدمة  ال 

مقبلون على االنتخابات. 

د.ياسين البكري: شكرا جزيال النكم منحتم وقتا اكبر 

للمداخالت، انا اعتقد ان المداخالت تغني االوراق و 
ممكن ان نخرج منها بنتائج قيمة. 

في قضية العامل الخارجي، اعتقد ان هناك رؤية بان العراق 
اللحظات، لكن لنكن واقعيين  بالتاكيد هذه  بعظمته، يوجد 
العراق في معظم فتراته متأثر اكثر مما هو مؤثر، اذا تركنا 
مراحل الغزو، واتينا الى تاسيس الدولة العراقية 1٩21، نرى 
ان العراق متاثر وينضح بتاثيرات، مثل ثنائية لندن - موسكو، 
القاهرة - دمشق. وهناك مقولة نذكرها  وفي فترة الحقة 
دائما بفخر وهي (القاهرة تكتب وبيروت تطبع وبغداد تقرأ) 
اعتقد ان فيها وجها سلبيا كبيرا يصورنا باننا مجرد متلقين، 
وايضا في فترة الحقة بعنوان واشنطن - الرياض - طهران. 
اذن التاثير على العراق كبير، السؤال الذي يطرح، هل تريد 
دول الجوار للعراق ان يكون قويا ومستقراً؟ في تصوري ان 
تاريخية وايضا بحكم  الجوار بحكم تجربة  الكثير من دول 
يكون  ان  للعراق  تريد  ال  نفوذها،  مد  ومحاولة  مصالحها 

مستقرا وقويا. 
هناك ثالث لحظات تاريخية مهمة، هناك عالقة ما بين نمو 
قوة العراق وما بين فكرة الغزو، وهنا التأثير، العراق عندما 
والتوسع،  الغزو  بقضايا  يؤثر  فانه  بمحيطه،  يؤثر  ان  يريد 
الكريم  عبد  غــازي،  (الملك  هي  اقصدها  التي  واللحظات 
قاسم، صدام حسين) في ثالثتهم كان هناك توجه نحو غزو 

الكويت نتيجة قضية الجغرافية. 
بشكل  الجوار  دول  بسلوك  متاثر  العراق  ان  مشكلة  هناك 
اقرب الى الحتمية الجيوبولتيكية، والمشكلة هنا ان العراق 
غير واٍع الهميته الجيوبولتيكية، ودول الجوار اكثر وعيا من 
العراق بهذه القضية، لذلك نالحظ انها تحاول ان تضغط 
على العراق، والعراق ينظر الى هذه القضية من زاوية سلبية 
واحدة الى انه العراق مختنق وليس لديه منفذ بحري، هذه 
احسن  لو  ايجابي  بشكل  توظف  ان  ممكن  تحديداً  النقطة 
توظيفها، وهنا اشير الى مسألة، ميناء الفاو الكبير والقناة 
عراقي  لتأثير  مستقبليا  مشروعا  تكون  ان  ممكن  الجافة 
ان  ممكن  وبالتالي  الجوار  دول  مع  العراق  مصالح  ولربط 
والحديث عن  الميناء  ان  اعتقد  السلبية،  التاثيرات  تخفف 
النور ان لم تكن هناك رؤية جديدة  كاسر االمواج لن يرى 
في تنفيذ هذا المشروع االقتصادي والسياسي وحتى يمكن 
يكون  ان  اال  النور  يرى  لن  المشروع  هذا  امنيا،  يكون  ان 
ولكي  تركيا،  ومع  الجوار  دول  مع  عراقية  مشاركة  هناك 
يمكن ان يحتفظ العراق بنسبة ٥1٪، يجب ان يتغير التفكير 
بهذه القضايا. اذن توظيف الجيوبولتك يجب ان يتم بشكل 
السعيدي  د.سعد  مع  مداخلة  االخيرة  النقطة  ايجابي.، 
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اصبح  العراق  الن  اتــى  العراق  على  االنفتاح  قضية  حــول 
تكون  ان  يمكن  انها  القضية  وانتصر على داعش، ال.  قويا 
القضية  هــذه،  ليست  القضية  لكن  بسيطة،  مقومات  هذه 
السعودية  تعتقد  اليوم  االيــرانــي،  السعودي  الــصــراع  هي 
مع  والتعاطي  بالتعامل  اخطأت  انها  الخليجية  والمنظومة 
العراق، وبالتالي هي تحاول ان تغير المسألة، ولكن الهدف 

الرئيس لها هو احتواء النفوذ االيراني. 
وللمعهد  الخارجية  العالقات  للجنة  شكرا  العنبر:  اياد  د. 
نقاط  اربع  لدي  الدعوى،  هذه  على  الفكر  لحوار  العراقي 

اساسية. 
اوالً: نحن نصف بالعراق بانه دولة هشة، هذا واقع، واحد 
مؤشرات الدولة الهشة انها تعاني من تدخالت خارجية في 
القرار السياسي، ليس فيه استقاللية. والعراق حصل على 
هذا  نغادر  لم  االن  ولحد  الموضوع،  هذا  في   ٩٫٩ درجــة 
الصومال  مثل  دولــة  هناك  هللا  الحمد  نقول  وكنا  الوصف 
كنا نتفوق عليها، واتت سوريا االن، فاذن من هذا الواقع ال 
اعتقد ان نكون موضوعيين اذا تحدثنا عما يجب ان يكون 

وفق عدم رؤيا. 
فاعلة  المحاور  االقليمية،  بالمحاور  يتعلق  الثاني:  الجانب 
ومؤثرة، السؤال تحديداً: توجد ثالثة محاور قطر -تركيا، 
ايــران، كيف ستنعكس على  السعودية - االمــارات، ومحور 
يحشد  االن  والكل  العراق،  في  القادمة  االنتخابات  خارطة 
اهمية في  واالكثر  االخر  السؤال  العراق،  في  واضح  وهذا 
ظل هذا المفهوم هو هناك رؤيا لالمن الوطني ينطلق منها 
عمل تشكيل خارطة وتشكيل دعم هذا واضح للجميع بعناوين 
سياسية موجودة، تقاطع الرؤيا بين االمن القومي، ما يريد 
االمن القومي التركي، االمن القومي السعودي، االمن القومي 
االيراني مع عدم وجود رؤيا لالمن القومي العراقي باالصل، 
هذه مشكلة، انا اختم، لدينا معادلة كانت كيف نعمل على 
ان نحولها الى سلوك فاعل، هل هو دورنا نحن الباحثين ام 
دور صانع القرار وينفتح على الباحثين، في االمس القريب 
في شهر ايار الماضي كانت ندوة وشارك بها د. فائق، بنفس 
وبين  اقليمي  اندماج  بين  معادلة  نحقق  كيف  العنوان،  هذا 
الحياد االقليمي، هذه مسالة صعبة، وتحتاج الى صانع قرار 

مؤمن بهذه القضية ولديه قدرة على تنفيذها. 
اتفاق  الــى  بحاجة  نحن  هل  اخير  ســؤال  الثالثة:  القضية 
طائفي جديد في العراق، او اتفاق شامل، الن الوضع وصل 

الى لعبة صفرية الكل فيها خاسر. 

د. بشار سعدون: بسم اهلل الرحمن الرحيم 

دعوني ابدأ حديثي بالتوصيف، ان التشخيص الصحيح يؤدي 
العراقية  الخارجية  السياسة  اوال  صحيحة،  معالجات  الى 
وتشخيص عالقة العراق مع دول الجوار العربي االقليمي. 

من حيث السياسة الخارجية العراقية اصفها بانها سياسة 
التفاطن وردود االفعال، وسبب ذلك يقود الى ان نرميه ليس 
فقط على وزارة الخارجية وانما ايضا على لجنة العالقات 
وردود  تفاطن  وهذا  ــوزارة،  ال عمل  تراقب  النها  الخارجية 
ما  اما  الخارجية،  العالقات  لجنة  ايضا  بها  معنية  االفعال 
يتعلق بعالقة العراق بدول الجوار العربي االقليمي، دعوني 
المشوبة  التوتر  عالقة  وهي  اال  االتية،  بالعبارة  اوصفها 
بالخوف، وسبب ذلك يعود الى عدة اسباب اساسية، السبب 
االول هو الحدود، هنا ترسيم الحدود ليس بالمعنى، بقدر 
وكثير  للمخدرات،  وتصدير  لالفكار،  تهريب  من  يجري  ما 
من االمور، السبب الثاني هو الشيعة، هنالك اغلبية شيعية 
العربي  جــوار  الــدول  في  شيعية  اقلية  وهناك  العراق،  في 
هو  ليس  الجوار  دول  في  الشيعي  النموذج  لكن  االقليمي، 
الشيعة  اي  االيراني،  النموذج  هو  وانما  العراقي،  النموذج 
الثائرة، لكن ما يشكله الشيعة في العراق هو شريان الحياة 
بالنسبة للشيعة الموجودين في دول الجوار العربي االقليمي، 
واذا انقطع هذا الشريان هو يضمن لهذه الدول اسقرارها 

وضمانها.
النفط، للعراق نفطه ولدول الجوار  الثالث اال وهو  السبب 
العراقي  النفط  يميز  ما  ولكن  نفطهم،  االقليمي  العربي 
الكلفة،  قلة  اي  االســتــخــراج،  سهولة  هــو  االول  ــران،  ــ ام
والثاني االيزو، بمعنى الجودة، يتميز النفط العراقي بهذين 
الميزتين، وهذا يشكل عامال تنافسيا في االسواق العالمية. 
زعامة  توجد  ال  العربية،  الزعامة  وهو  اال  الرابع،  السبب 
عربية للسعودية بوجود عراق ومصر قويين، اذن البحث عن 
اضعاف مصر والعراق وبالد الشام. هو البحث عن زعامة 
عربية للسعودية، السبب الخامس / وهو صدام الحضارات، 
هناك اختالف حضارات ما بين العراق ودول الجوار العربي 
تلك  بينما  هو حضري،  الباب  هذا  من  فالعراق  االقليمي، 
الدول تمتلك عقال بدويا، بمعنى صحيح يوجد هناك ابراج 
العقل  ان  االقليمي  العربي  العقل  زال  مــا  لكن  ــوارع،  وشـ
العراقي عقل حضري، بمعنى اذا ما اردنا ان نبحث عن رمز 
للحضارة العراقية نذهب الى برج بابل، بينما اذا ذهبنا الى 
البحث عن رمز للحضارة في تلك الدول نجد البعير. بمعنى 
حينما اصطدمت تلك القوى بصالبة قواتنا االمنية والحشد 
الشعبي ووجدت هذا الجدار والسور الضخم الذي ال يمكن 
اختراقه، ال طائفيا وال قوميا وال عرقيا، لعبت دول الجوار 
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هي  اللعبة  وهــذه  طــروادة)  (حصان  لعبة  االقليمي  العربي 
الدخول الى العمق السياسي العراقي من اطرافه الداخلية 

من اجل تهديم الوضع العراقي 
النائب محمد عبد ربه: شكرا لكم نحييكم في لجنة العالقات 
الخارجية، نحن كنا متفقون بان الدول تبحث عن مصالحها، 
مصالح  لها  دولة  كل  وغيرها،  والسعودية  ايــران  ان  واكيد 
خاصة في العراق تبحث عن هذه المصالح، انا اقول ما هي 
مصلحة العراق مع هذه الدول؟ كيف نتعامل مع هذه الدول؟ 
مع كل دولة على حدة؟ اي بسياسة خاصة، ام نتعامل مع كل 
الدول بسياسة عامة؟ كيف نعرف كيف ننطلق، لحد االن ليس 
لدينا سياسة خارجية واضحة، اي كيف نتعامل بها، ومثال 
على ذلك الملف السوري، كان نظام حزب البعث هو الحاكم 
في العراق وكان يشكل خطرا وازيح عن العراق، لكن اليوم 
من يحكم في سوريا ايضا نفس نظام الحكم حزب البعث 
بل اقوى، لكن هناك دعم من الحكومة العراقية بطريقة او 
باخرى، اذن ليس لدينا رؤية واضحة كسياسة عراقية سواء 
االخرى،  المشكلة  خاص،  بشكل  او  عامة  بخطوط  تعامنا 
اننا دائما نذهب الى جهة المحاور وانا اعتقد ان هذا غير 
منطقي مع احترامي لالخرين، مثال عندما حصلت االزمة 
القطرية، الرئيس التركي ارسل جيشا الى قطر، وفي نفس 
عالقات  له  الن  السعودية،  الى  وذهــب  طائرته  ركب  اليوم 
طيبة مع الطرفين، هل نكون اعداء لهذا الطرف او ذاك؟ 
هذه هي السياسة ادعم هذا واصالح هذا، اعطي لهذا واخذ 
من ذاك، فهل السياسة العراقية قادرة على لعب هذا الدور 

مثلما تقوم به تركيا حسب مصالحها؟ 

مدير الجلسة: نفتح المجال امام الباحثين د. فائق و 
د. سعد للتعقيب على المداخالت 

د.فائق الشجيري: بسم اهلل الرحمن الرحيم:

 بداية السؤال الخاص بالنائب احمد االسدي اذ تكلم عن 
انه حكم غير  العراق / اعتقد  ان الديمقراطية فشلت في 
دقيق، الننا لسنا في مرحلة الديمقراطية، وانما في مرحلة 
االنتقال، وهذه المرحلة تتضمن فشال ونجاحا، وما حققه 
رغم حجم  نجاحات  هي  الحالي  الوقت  الى  وحازه  العراق 
في  االساسية  مشكلتنا  االرض،  على  الموجود  التحدي 
العراق، والتي تغيب عن اذهان العديد من الباحثين وحتى 
االنتقال،  مرحلة  في  اننا  التشريعية  السلطة  اذهــان  عن 
والناخب يبحث عن الخدمة وال يبحث عن الفكر، وما قدم 
الى نصف  العراقي هو فكر الحزاب عريقة ترجع  للناخب 

قرن، ولكن الناخب ال يحتاج الى هذا التفكير، بل يحتاج ان 
يقدم له الحزب خدمة عامة، وهنا الفكرة االساسية بكيفية 
التدخالت الخارجية من خالل االحزاب ومن خالل الفكر، 
ونالحظ نقطة اساسية وهي: هل الحزب قادر على تقديم 
خدمة عامة، ام عاجز عنها؟ فاذا نجح الحزب بتقديم هذه 
الخدمة العامة او يوفرها على االقل الى ناخبيه ويصل الى 
الحكم، وبالتالي يتحول من مرحلة النفوذ الخارجي والتحكم 

به الى مرحلة االعتماد على الداخل بالدرجة االساسية. 
ان غياب التكوين العراقي او ما يسمى باالمة العراقية هي 
نكره  لماذا  بمعنى  السريع،  باالنتقال  االساسية  المعضلة 
في  الموجود  االنتماء  دمرا  النهما  حسين؟  وصــدام  البعث 
الوطن بكل مكوناته، واي شخص يحمل فكرا يحاربه النظام 
السابق النه ال يمجد صدام حسين، هذا االمر يحتاج الى 
فترة طويلة كي يرجع العراق الى عهده،اما ان نطرح فكرة ان 
دول الجوار تحتاج دائما عراقا ضعيفا انا اختلف مع السادة 
وجود  ضــرورة  تعتقد  حاليا  الجوار  دول  ان  بل  الباحثين، 
عراق قوي ومن دون العراق ال يمكن تحقيق معادلة السالم 
الوقت  الى   201٤ عام  من  شهدناه  ما  والدليل  االقليمي، 
الحالي، لوال العراق لم تتحقق فكرة السالمة االقليمية ولم 

تتحقق فكرة االمن الداخلي، 
اما بالنسبة لالخ الذي طرح ان العراق دولة مدنية وما غيره 
ينتمي الى حضارة البادية، اننا عندما نقيس مستوى االداء 
الداخلي والخدمة والتعامل مع العالم الخارجي فهذه الدول 
التي وصفتها بالبدوية كانت اذكى بكثير من العراق، وينبغي 
ان ننتبه الى هذه النقطة، برؤية النماذج الناجحة ومحاولة 
االهـــداف  تحقيق  سبيل  فــي  منها  واالســتــفــادة  تطبيقها 

المرسومة، 
حول  مهمة  جدا  نقطة  ذكر  االســدي  احمد  النائب  السيد 
في  ذكية  كانت جدا  العراقية  الحكومة  مع سوريا،  التعامل 
التعامل مع سوريا، اسست مركزا استخباراتيا مشتركا مع 
للقوى  رسمي  شبه  غطاء  ومنحت  وسوريا،  وايــران  روسيا 
الشعبية واستطاعت ان تتعاون مع سوريا وان تحقق الهدف 
المرجو لسالمة العراق وسالمة اراضيه، ولو كان التحرك 
االقليمي  المستوى  على  بالرفض  لجوبه  رسمي  بشكل 

والعربي. 
د. سعد السعيدي: حول المداخلة التي تتعلق باالعالم وعدم 
الوقت ال  له، لالعالم دور مهم جدا وحيوي ولكن  التطرق 
وربما  معينة،  بجوانب  متخصصة  البحوث  وكانت  يسمح، 
في المستقبل او ان الباحثين االخرين يستكملون الموضوع، 

للتسويق لتجربة العراق. 
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وفيما يتعلق باالستاذ احمد االسدي، تطرق الى دور االحتالل 
في افشال التجربة الديمقراطية الجديدة في العراق، وان 
اتفق  ال  ولكنني  محترم  رايك  ما،  حد  الى  فشلت  التجربة 
معه. الن التجربة ال زالت تصارع النجاح والفشل، وذكرت 
انعكاسا  تكون  ان  يجب  الخارجية  السياسة  ان  حضرتك 
للسياسة العامة للدولة، انا اتفق معك، واتفق معك في عدم 
وهذا  العراقية،  الخارجية  للسياسة  واضحة  اهداف  وجود 
العراقية.  الخارجية  السياسة  اداء  لضعف  اساسي  سبب 
وايضا ذكر السيد النائب، وجوب تقديم البحوث الى وزارة 
الخارجية او لجنة العالقات، الكرة في ملعب الوزارة واللجنة، 
الباحثون مستعدون ان يتعاونوا، لكن يجب التحرك من تلك 

الجهات. 
واما بالنسبة لالستاذ سالم مشكور، ذكرت حضرتك مشكلة 
الدراسات والبحوث الجيدة لكنها تركن، وهذا حقيقي وهي 
ويعرف  عــام،  بشكل  االبحاث  مراكز  منها  تعاني  اشكالية 
الخارجية  المتحدة االمريكية  الواليات  جميعكم ان سياسة 
قائمة على مراكز البحوث والدراسات والثنك تانك، كمعهد 
جدا  كبير  دور  ولها  وغيرها)،  هدسن،  ومعهد  (كوبريشن، 
في صنع القرار السياسي الخارجي االمريكي. ونحن نرحب 
البحوث  مــراكــز  بين  تــعــاون  هناك  يكون  بــان  كبير  بشكل 

ومؤسسات صنع القرار. 
االطراف  بعض  بان  ذكرته حضرتك  الذي  المحاور  صراع 
تندفع نحوه، اوافق الراي وبشدة، ان الدول التي تقترب االن 
باقتناعها  المتعلق  الرئيسي  السبب  في  يمكن  العراق  من 
له، وليس  العراق مع هذه االطراف هو مكسب  بان وقوف 
بسبب قوة العراق، لكن كيف نوظف هذا االقتراب،؟ هذا هو 

التحدي. 
االستاذ باقر النجار تطرق الى موضوع العراق وموقفه يجب 
االوسط  الشرق  مع محور  او  المقاومة  مع محور  يكون  ان 
ومحور  وحلفاؤها،  المتحدة  الواليات  تقوده  الذي  الجديد 
معك،  اتفق  ال  لكنني  ــران،  اي الفقري  وعموده  اسيا  غــرب 
العربي،  االعتدال  محور  عن  بعيدة  مصالحنا  ان  واعتقد 
ضد  محور  مع  وسنكون  الصفر،  نقطة  الى  نرجع  وســوف 
ليس  وهــذا  المحاور،  سياسة  من  جــزءا  وسنكون  محور، 
بمصلحة العراق، والحياد االيجابي يجب ان يكون عن طريق 

اقامة عالقة مع الجميع. 
نحو  واالنفتاح  ــه،  ارائ كل  احترم  البكري،  ياسين  الدكتور 
العراق كان نوعا من الصراع السعودي االيراني مثلما ذكر 
ايراني  سعودي  صراع  هناك  مشكور،  سالم  االستاذ  ايضا 

دائرة  العراق  كان  ان  وبعد  االساسي،  الملعب  هو  والعراق 
للفعل االستراتيجي، اصبح االن محط تاثير.

الدكتور اياد العنبر، ذكر ان الدول تنطلق جميعها من امن 
قومي، بينما العراق ال توجد له هذه الميزة، وهذه مشكلة 

كبيرة والعراق يجب ان يكون صانع القرار بوضع حل لها. 
دكتور بشار، الزعامة العربية هي سبب المشاكل، نعم اتفق 
البدوي عاجز،  العقل  بان  اتفق معك  ال  لكن  وبشدة،  معك 
لديه  الــعــراق  الحقيقة  حــضــارة،  من  ينطلق  الــعــراق  بينما 
خزين حضاري كبير ولكن على ارض الواقع االن العراق في 
هناك خضوع  للمدينة،  والريف  البداوة  وتشظي،  غزو  ظل 
تنطلق  التي  الدول  تلك  وبينما  العشيرة،  لقوانين  كلي  شبه 
الغرب  مع  قوية  من جسور  تنطلق  لكنها  بدوي  منطلق  من 

واستطاعت ان تحقق نوعا من االنجاز، 
يستطيع  ال  العراق  ان  ذكر  ربــه،  عبد  محمد  استاذ  اخيرا 
ان يؤدي سياسة خارجية مستقلة تعمل مع الجميع، نعم ال 
يستطيع العراق ان يؤدي في هذه الظروف سياسة خارجية 
لكن  اخــر،  معين ضد طــرف  مع طــرف  يكون  وان  مستقلة 
ولكن  بسهولة،  يستطيع  ال  والواقع  الظروف  هذه  ظل  في 
هناك مؤشرات عديدة ربما تؤشر بانه يستطيع العمل بهذا 

االتجاه. 
مدير الجلسة 

يمكن ان نخرج من هذه الجلسة بثالث نقاط رئيسية حول 
السياسة الخارجية العراقية الفاعلة، وفي المقابل الحد من 

تدخل خارجي فاعل في العراق. 
النقطة االولى هي المبادرة، بمعنى االنتقال من ردة الفعل 
الى الفعل في بناء سياسة خارجية مستقلة، هذه المبادرة 
يبنى عليها وهي  اخرى  نقطة  لدينا، هناك  تكون  ان  بد  ال 
تبنى  وان  البوصلة،  هــي  مصلحتنا  تكون  بــان  البوصلة، 
والبيئة  السياق  يفرضه  بما  ببرغماتية  الوطنية  المصلحة 
وحدة  لدينا  يكن  لم  اذا  الموقف،  وحدة  واخيرا  االقليمية، 
موقف في صنع القرار السياسي لن تكون لدينا بوصلة في 
صنع القرار وسوف ال تكون لدينا مبادرة، وانما نكون تحت 

وطآت وضغوط ردات الفعل والفعل المقابل لنا 
شكرا للجنة العالقات الخارجية في مجلس النواب العراقي، 
للسادة  والشكر  الفكر،  لــحــوار  العراقي  للمعهد  وشــكــرا 
الباحثين والسادة المتداخلين والسيدات والسادة الحضور، 

نلتقيكم في ندوات اخرى مثمرة إن شاء اهللا. 
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كانت المساحة المشتركة بين مشروعي الشرق األوسط الكبير 
والشرق األوسط الجديد )او بتعبير ادق غرب اسيا الجديد(، هي 

البيئة الخصبة التي نشأت فيها العملية السياسية العراقية الحالية 
منذ والدتها بعد أقرار الدستور الدائم الذي تميز بالجمع بين اتحاد 

المركزي من جهه ونظام برلماني تعددي من جهه أخرى ليخلق 
افضل بيئة للتعايش الداخليي متحديًا المناخ اإلقليمي المستقطب 

للمكونات، وكانت الحصيلة نظاما سياسيا توافقيًا بين المكونات 
المرتبطة بالمحاور اإلقليمية المتعددة، فكان الحياد تجاه المحاور 
اإلقليمية، هو المعلم الوحيد واالساس لسياسة العراق الخارجية 

بدستور وقانون وعرف لم يكتب، حيث تمنع طبيعة هذا النظام- الذي 
يستمد قوته من توافقه - انحياز العراق الى أي محور إقليمي. 

تقلص الخيارات للعراق المحايد
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الضمني  بالتوافق  المشتركة  المساحة  هذه  تميزت 
أي  المشروعين  طــرفــي  بين  عــديــدة  تفاصيل  فــي 
الجديد)  اسيا  غرب  (مشروع  اإلسالمية  الجمهورية 
والواليات المتحدة (مشروع الشرق األوسط الكبير).

لمشروعيهما  الموجبة  األسباب  في  اشتركتا  حيث 
أنظمة  بيكو وسيطرة  من قبيل عدم جدوى سايكس 
أمــوال ضخمة  رؤوس  تكدس  الى  أدت  فاسدة  حكم 
الى  والوقوف  واإلرهــاب  التكفير  لتغذية  استخدمت 
ووضع  الفاسدة  األنظمة  تغيير  في  الشعوب  جانب 

لبنات الحكم الرشيد في دول المنطقة. 
اال ان المشروعين يتناقضانفي الغايات، فاالول كان 
األســواق  وحكر  الطاقة  مستقبل  تأمين  الــى  يهدف 
الخصوصيات  احياء  وإعادة  منازع،  دون  المستقبلية 
التي ستسهم  المندثرة  والهويات  والمذهبية  القومية 
في إعادة بناء المنطقة والحفاظ على ماهو موجود 
وإعادة احياء الماكنة االقتصادية للمنطقة حيث هي 
وخلق  المقسم  تقسين  ومنع  الحرير،  طريق  جوهرة 
دائم  قلق  مصدر  تكون  إلسرائيل  مشابهة  كيانات 
المشروع  اعتمد خطاب مقاومة  المنطقة. فهذا  في 

االخر. وذلك اعتمد خطاب مكافحة اإلرهاب.
وســرعــان  طــويــًال  المشتركة  المساحة  تستمر  لــم 
ماتغيرت المعادلة فانجرت المنطقة الى حرب سوريا 
األوربــي  العجوز  كــون  الغاز  حــرب  عليها  اطلق  التي 

ثمن  من  اكبر  كانت  لكنها  للفائز،  الغاز  ثمن  سيدفع 
الغاز الذي تنتجه توتال الفرنسية نفسها في طرفي 
الخليج فلم يخطئ من سماها  المشترك في  الحقل 

الحرب العالمية الثالثة. 
ولكن رغم حجم هذه الحرب استمر العراق في حياده 
كونها السياسة الوحيدة التي يستطيع ان يتفق عليها، 
فأحبط ايران وامريكا معاً، وظهرت داعش، لكن وجد 
في  بقاءه  ألستمرارية  مخرجاً  الجهاد  بفتوى  العراق 
مشايعة  الفتوى  سمحت  حيث  المشتركة،  المساحة 
العراق لمحور المقاومة لكن دون ان يخرج عن حدوده 
التي مازالت برعاية مشروع الشرق األوسط الكبير. 
كما انقذت الفتوى العراق من سقوطه فريسة مشروع 
االعالم  له  دعا  الذي  المتطرفين))،  ضد  ((الحرب 
الدب  حظور  يغير  ولم  معاً.  واإلسرائيلي  االماراتي 
العراق  نهج  المعادلة  تعقيد  على  زاد  الذي  الروسي 
من  تبقى  فيما  بالغة  وبصعوبة  يتنفس  واســتــمــر 
على  معوالً  تتقلص،  بدأت  التي  المشتركة  المساحة 
التسوية المزعومة بين اطراف الصراع كي يتنفس في 

المساحة المشتركة الجديدة وعلى قدر وسعه.
تشير الحقائق التالية بوضوح الى ان طبيعة العالقات 
من  ماتبقى  باختفاء  تنذر  المحاور  بين  المستقبلية 

هذه المساحة المشتركة نهائياً حيث نرى: 

باقر النجار
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إعادة تموضع الواليات المتحدة في توحيد جبهة حلفائها 
المنطقة  فــي  تواجدها  شرعية  حماة  أي  التقليديين 
(السعودية)،  الــبــتــرودوالر  معادلة  وحــمــاة  (إســرائــيــل) 
القديم  المنهدج  يحقق  اذ  نسبياً.  ذلك  في  نجحت  وقد 
تعتمد  التي  (األنظمة  الفراغ  أنظمة  بدعم  المتمثل   -
أنظمة  عــن  البعد  كــل  بعيدة  هــي  والــتــي  العوائل  حكم 
إصالحية  خطوات  اتخاذ  تستطيع  ولن  الرشيد  الحكم 
لتتجه نحوها) واحياء العالقات الستراتيجية بين محور 
ملموسة  إنــجــازات   - واإلســرائــيــلــي،  العربي  االعــتــدال 
المنطقة.  في  لمشروعها  المقاوم  المشروع  إلحباط 
اضافة الى مساعي اإلدارة الجديدة بالتخلي الكامل او 
إعادة  مايؤكد  ايران،  مع  الدولي  االطاري  االتفاق  تعليق 

تموضع الواليات المتحدة في هذا الخندق من جديد. 
وصول قوات الحشد الشعبي الى حدود السورية وبسط 
الذي  االمــر  حــدود  الى  حــدود  من  العسكرية  السيطرة 
الدولي،  الواقع  نفسها على  تفرض  قوة حقيقية  يجعلها 
مايعني ان الواليات المتحدة لم تنجح في منع المعسكر 
المقابل عن تحقيق مصالحه في ملف مكافحة داعش. 
في  مفتوحة  بحرب  المنشغلة  السعودية  فقدت  وكذلك 
اليمن المبادرة لتدخل تحت غطاء قيادة قوات إسالمية 

حليفة للناتو لمحاربة المتطرفين في العراق. 
التشكيلة الجديدة لمحور االعتدال العربي بعد مقاطعة 
تركيا  ولحليفتها  لها  ستتيح  التي  الفرصة  وهــي  قطر 
عن  بعيداً  الغاز  بحرب  الخاصة  التسوية  عقد صفقات 
تركيا  ان  حقيقة  والننسى  واالمــارات  السعودية  مصالح 
هي بدورها تستعد ألي احتمال في تغييرات بنيوية في 
حلف الناتو وخير دليل على ذلك اعالن بوتين عن نيته 

بتزويدها منظومة ٤00S الصاروخية. 
لصالح خصوم  الحسم  باتجاه  نتائج حرب سوريا  تطور 
محور االعتدال العربي ورعاته، مايبقي مجاال للتفاوض 
تكون خارج  والتسويات  الحرب فقط  نتائج  أساس  على 

المحورين وكما ذكر أعاله. 
االستفتاء  افشال  في  اإليــرانــي  التركي  التعاون  نجاح 
القضية  ابعاد  الى  أدى  ما  شهر  بعد  المرتقب  الكردي 
وبالنتيجة  الكبير،  األوسط  الشرق  مشروع  عن  الكردية 

خروجها من التسويات بين المحاور ايضاً. 
متنفسه  خلق  الى  العراق  الحقائق حاجة  هذه  لنا  نؤكد 
القضية  ابعاد  الى  أدى  ما  شهر  بعد  المرتقب  الكردي 
وبالنتيجة  الكبير،  األوسط  الشرق  مشروع  عن  الكردية 

خروجها من التسويات بين المحاور أيضاً. 

متنفسه  خلق  الى  العراق  الحقائق حاجة  هذه  لنا  تؤكد 
القارعة  األطـــراف  توافق  انتظار  دون  بنفسه  الجديد 
اإلجابة  ووفــق  حياده  تعريف  يعيد  وان  الحرب،  لطبول 

الصريحة لالسئلة التالية: 
. هل العراق يمثل مصالح مشروع الشرق األوسط الكبير 

في قلب مشروع غرب اسيا الجديد؟
. ام هو ركن أساسي من اركان منطقة غرب اسيا؟ 

المنطقة  منافع  ويشارك  نفطه  سيبيع  هل  وبالتالي   .
االقتصادية المقبلة؟ ام سيعمل حارس ابار لدى الشركات 
أي  دون  السبع  بــأالخــوات  المعروفة  الكبرى  النفطية 

مكسب اقتصادي سوى زيادة قروضه؟ 
من  شــيء  على  سيحصل  هل  المنظور  صعيد  وعلى   .
مغانم حرب الغاز؟ التي سيتقاسمها كل من سوريا وايران 
ام مجرد  والسعودية.  االمارات  عن  بعيداً  وقطر  وتركيا 
انه يدفع فاتورة حيادة؟ ولجميع األطراف وكل على قدر 

ابتعاد منهم! 
جديدا  متنفسا  للعراق  تضمن  التي  الحلول  تختلف  قد 
الحياد  اعتماد  في  ومصلحته  نظامه  طبيعة  مع  يتوافق 
اإليجابي، اال ان عدم وضوح الرؤية في تفكيك مصلحتنا 
في تحقيق الحياد اإليجابي عن اعتمادنا لسياسة التوازن 
في  ثقلها  حقيقة  عن  النظر  بغض  األطــراف  جميع  مع 
خلق المساحة المشتركة المنشودة في المرحلة القادمة، 
قديقلب علينا القارب في هذا البحر المتالطم. اذ وفق 
نوع الجابة على األسئلة المطروحة أعاله، ومع التدقيق 
الجديد  المتنفس  ان  نجد  ذكــرت،  التي  الحقائق  في 
بحلته  العربي  االعتدال  محور  عن  جــداً  بعيداً  سيكون 
الجديدة والمتمثل بقيادة السعودية.حيث اليمكن ان نجد 
للسعودية موطئاً في حصيلة تقاطع التسويات بين المحاور 
العراق  مع  العالقات  فتح  الى  بحاجة  االن  التي  بل هي 
لتعود تمسك بمفاتيح العمل في المساحة، وليس العراق 
المنتصر. وعليه فإن البحث عن المساحة المشتركة بين 
ظهور  انتظار  وعدم  جديدة  أخرى  خلق  أو  المشروعين 
تلك المساحة التي من تلقاء نفسها في الوقت الذي ينتزع 
الجميع حصته ويرسم حدود ممصالحه الجديدة، يحتم 
على العراق تغيير قواعده في اللعب وان يخرج من حياده 
السلبي ويرسم حودو مصالحه التي اليمكن تعريفاها اال 
واعتماد  المحاور  بين  المشتركة  المساحة  في  بالبقاء 
الحياد اإليجابي الذي يكسبنا منافع القرب من المحاور 
التي النستطيع االنخراط فيها لكن دون دفع فاتورة بعدنا 

منها.
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باقر النجار

الشرق  مشروعي  بين  المشتركة  المساحة  كانت 
(أو  الجديد  االوســـط  والــشــرق  الكبير  االوســـط 
البيئة  هــي  الــجــديــد)،  آســيــا  غــرب  ادق  بتعبير 
السياسية  العملية  فيها  نشأت  التي  الخصبة 
العراقية الحالية منذ والدتها بعد إقرار الدستور 
المركزي  اتحاد  بين  بالجمع  تميز  الــذي  الدائم 
اخرى  جهة  من  تعددي  برلماني  ونظام  جهة  من 
ليخلق افضل بيئة للتعايش الداخلي متحدياً المناخ 
الحصيلة  وكانت  للمكونات،  المستقطب  االقليمي 
المرتبطة  المكونات  بين  توافقيا  سياسيا  نظاما 
تجاه  الحياد  فكان  المتعددة،  االقليمية  بالمحاور 
واالساس  الوحيد  المعلم  هو  االقليمية،  المحاور 
لسياسة العراق الخارجية بدستور وقانون وعرف 
الذي  النظام -  تمنع طبيعة هذا  يكتب، حيث  لم 
يستمد قوته من توافق المكونات - انحياز العراق 

الى اي محور اقليمي.
تميزت هذه المساحة المشتركة بالتوافق الضمني 
المشروعين  طــرفــي  بين  عــديــدة  تفاصيل  فــي 
اسيا  غــرب  (مــشــروع  االسالمية  الجمهورية  أي 
الشرق  (مــشــروع  المتحدة  ــات  ــوالي وال الــجــديــد) 

االسباب  فــي  اشتركتا  حيث  الكبير).  االوســـط 
جــدوى  عــدم  قبيل  مــن  لمشروعيهما  الموجبة 
أدت  فاسدة  حكم  انظمة  وسيطرة  بيكو  سايكس 
الى تكدس رؤوس اموال ضخمة استخدمت لتغذية 
التكفير واالرهاب، وكذلك يتشاركان في االهداف 
متوسطة األمد مثل محاربة االرهاب والوقوف الى 
جانب الشعوب في تغيير االنظمة الفاسدة ووضع 

لبنات الحكم الرشيد في دول المنطقة. 
اال ان المشروعين يتناقضان في الغايات، فاألول 
وحكر  الطاقة  مستقبل  تأمين  الــى  يهدف  كــان 
احياء  واعــادة  منازع،  دون  المستقبلية  االســواق 
والــهــويــات  والمذهبية  القومية  الخصوصيات 
المندثرة التي ستسهم في اعادة بناء المنطقة ولو 
الى  يهدف  كان  الثاني  لكن  خالقة،  فوضى  بعد 
تأمين امن المنطقة والحفاظ على ما هو موجود 
حيث  للمنطقة  االقتصادية  المكانة  احياء  واعادة 
المقسم  الحرير، ومنع تقسيم  هي جوهرة طريق 
وخلق كيانات مشابهة إلسرائيل تكون مصدر قلق 
مقاومة  خطاب  اعتمد  فهذا  المنطقة.  في  دائم 

العراق بين مشروعين؛ متشابهين تكتيكياً، 
ً مختلفين ستراتيجيا
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مكافحة  خطاب  اعتمد  وذاك  اآلخــر،  المشروع 
االرهاب.

وسرعان  طويًال  المشتركة  المساحة  تستمر  لم 
حرب  الى  المنطقة  فانجرت  المعادلة  تغيرت  ما 
العجوز  كون  الغاز  عليها حرب  اطلق  التي  سوريا 
االوربي سيدفع ثمن الغاز للفائز فقط، لكنها كانت 
الفرنسية  توتال  تنتجه  الذي  الغاز  ثمن  من  اكبر 
الخليج،  في  المشترك  الحقل  طرفي  في  نفسها 
الثالثة.  العالمية  بالحرب  من سماها  يخطئ  فلم 
في  العراق  استمر  الحرب  هذه  ورغم حجم  لكن 
ان  يستطيع  التي  الوحيدة  السياسة  كونها  حياده 
ايران وامريكا معاً، وظهرت  يتفق عليها، فأحبط 
مخرجاً  الجهاد  بفتوى  العراق  وجد  لكن  داعــش، 
المشتركة، حيث  المساحة  في  بقائه  إلستمرارية 
المقاومة  لمحور  العراق  مشايعة  الفتوى  سمحت 
لكن دون ان يخرج عن حدوده التي مازالت برعاية 
مشروع الشرق االوسط الكبير. كما انقذت الفتوى 
العراق من سقوطه فريسة مشروع ((الحرب ضد 
االمــاراتــي  االعــالم  له  دعــا  الــذي  المتطرفين))، 
واالسرائيلي معاً. ولم يغير حضور الدب الروسي 
العراق  نهج  من  المعادلة  تعقيد  على  زاد  الــذي 
من  تبقى  ما  في  بالغة  وبصعوبة  يتنفس  واستمر 
معوالً  تتقلص،  بــدأت  التي  المشتركة  المساحة 
كي  الصراع  اطراف  بين  المزعومة  التسوية  على 
وعلى  الجديدة  المشتركة  المساحة  في  يتنفس 

قدر وسعها.
طبيعة  ان  الــى  بــوضــوح  التالية  الحقائق  تشير 
بإختفاء  تنذر  المحاور  بين  المستقبلية  العالقات 
ما تبقى من هذه المساحة المشتركة نهائياً حيث 

نرى:
توحيد  في  المتحدة  الــواليــات  تموضع  ــادة  اع  -
شرعية  حــمــاة  أي  التقليديين  حلفائها  جبهة 
معادلة  وحماة  (اسرائيل)  المنطقة  في  تواجدها 
الــبــتــرودوالر(الــســعــوديــة)، وقــد نجحت فــي ذلك 
نسبياً. إذ يحقق المنهج القديم - المتمثل بدعم 
العوائل  التي تعتمد حكم  انظمة الفراغ (االنظمة 
الحكم  انظمة  عــن  البعد  كــل  بعيدة  هــي  والــتــي 
اصالحية  خطوات  اتخاذ  تستطيع  ولن  الرشيد 
االستراتيجية  العالقات  واحياء  نحوها)  لتتجه 
بين محور االعتدال العربي واسرائيل، - انجازات 

ملموسة إلحباط المشروع المقاوم لمشروعها في 
الجديدة  االدارة  مساعي  الى  اضافة  المنطقة. 
الدولي  االطاري  االتفاق  تعليق  او  الكامل  للتخلي 
مع ايران، ما يؤكد اعادة تموضع الواليات المتحدة 

في هذا الخندق من جديد.
الــحــدود  ــى  ال الشعبي  الحشد  قـــوات  وصـــول   -
الحدود  من  العسكرية  السيطرة  وبسط  السورية 
الى الحدود االمر الذي يجعلها قوة حقيقية تفرض 
الواليات  ان  يعني  ما  الدولي،  الواقع  نفسها على 
المقابل عن  المعسكر  المتحدة لم تنجح في منع 
تحقيق مصالحه في ملف مكافحة داعش. وكذلك 
في  مفتوحة  بحرب  المنشغلة  السعودية  فقدت 
قوات  قيادة  تحت غطاء  للتدخل  المبادرة  اليمن، 
في  المتطرفين  لمحاربة  للناتو  حليفة  اسالمية 

العراق.
العربي  االعــتــدال  لمحور  الجديدة  التشكيلة   -
لها  التي ستتيح  الفرصة  بعد مقاطعة قطر وهي 
الخاصة  التسوية  صفقات  عقد  تركيا  ولحليفتها 
بحرب الغاز بعيداً عن مصالح السعودية واالمارات. 
وال ننسى حقيقة ان تركيا هي بدورها تستعد ألي 
احتمال في تغييرات بنيوية في حلف الناتو وخير 
بتزويدها  نيته  عن  بوتين  اعــالن  ذلك  على  دليل 

منظومة s٤00 الصاروخية.
- تطور نتائج حرب سوريا باتجاه الحسم لصالح 
يبقي  ما  ورعاته،  العربي  االعتدال  خصوم محور 
فقط  الحرب  نتائج  اساس  على  للتفاوص  مجاالً 
والتسويات تكون خارج المحورين وكما ذكر اعاله.
ــي فــي إفشال  ــران - نــجــاح الــتــعــاون الــتــركــي االي
االستفتاء الكردي المرتقب بعد شهر ما ادى الى 
ابعاد القضية الكردية عن مشروع الشرق االوسط 
بين  التسويات  من  خروجها  وبالنتيجة  الكبير، 

المحاور ايضاً.
خلق  الــى  الــعــراق  حاجة  الحقائق  هــذه  لنا  تؤكد 
متنفسه الجديد بنفسه دون انتظار توافق االطراف 
حياده  تعريف  يعيد  وان  الحرب،  لطبول  القارعة 

وفق االجابة الصريحة لالسئلة التالية:
· هل العراق يمثل مصالح مشروع الشرق االوسط 

الكبير في قلب مشروع غرب آسيا الجديد؟
· ام هو ركن اساسي من اركان منطقة غرب آسيا؟

       30٢٠١٧ أيــلــول   - ه   ١٤٣٨ احلــجــة  ذي   | عــشــرة  الثانية  السنة   | ٤١ الــعــدد   |



منافع  ــشــارك  وي نفطه  سيبيع  هــل  وبــالــتــالــي   ·
حارس  سيعمل  ام  المقبلة؟  االقتصادية  المنطقة 
المعروفة  الكبرى  النفطية  الشركات  لــدى  آبــار 
اقتصادي سوى  السبع دون اي مكسب  باألخوات 

زيادة قروضه؟
· وعلى الصعيد المنظور هل سيحصل على شيء 
من  كل  سيتقاسمها  التي  الغاز؟  حرب  مغانم  من 
االمــارات  عن  بعيداً  وقطر  وتركيا  وايــران  سوريا 
حياده؟  فــاتــورة  يدفع  انــه  مجرد  ام  والسعودية. 

ولجميع االطراف وكل على قدر ابتعاده منهم!
متنفسا  للعراق  تضمن  التي  الحلول  تختلف  قد 
في  ومصلحته  نظامه  طبيعة  مع  يتوافق  جديدا 
اعتماد الحياد االيجابي، اال ان عدم وضوح الرؤية 
في تفكيك مصلحتنا في تحقيق الحياد االيجابي 
عن اعتمادنا لسياسة التوزان مع جميع االطراف 
بغض النظر عن حقيقة ثقلها في خلق المساحة 
قد  القادمة،  المرحلة  في  المنشودة  المشتركة 
إذ  البحر المتالطم.  القارب في هذا  يقلب علينا 
اعاله،  المطروحة  االسئلة  على  االجابة  نوع  وفق 
ان  نجد  ذكــرت،  التي  الحقائق  في  التدقيق  ومع 
محور  عن  جــداً  بعيدا  سيكون  الجديد  المتنفس 
العربي بحلته الجديدة والمتمثل بقيادة  االعتدال 
السعودية. حيث اليمكن ان نجد للسعودية موطئاً 
في حصيلة تقاطع التسويات بين المحاور. بل هي 
العراق  مع  العالقات  فتح  الى  بحاجة  االن  التي 
وليس  الساحة،  في  العمل  بمفاتيح  تمسك  لتعود 
العراق المنتصر. وعليه فإن البحث عن المساحة 
المشتركة بين المشروعين أو خلق أخرى جديدة 
وعدم انتظار ظهور تلك المساحة من تلقاء نفسها 
ويرسم  حصته  الجميع  ينتزع  ــذي  ال الــوقــت  فــي 
حدود مصالحه الجديدة، يحتم على العراق تغيير 
السلبي  حياده  من  يخرج  وان  اللعب  في  قواعده 
تعريفها  يمكن  ال  التي  مصالحه  حــدود  ويرسم 
المحاور  بين  المشتركة  المساحة  في  بالبقاء  اال 
منافع  يكسبنا  الــذي  االيجابي  الحياد  واعتماد 
االنخراط  نستطيع  ال  التي  المحاور  من  القرب 

فيها لكن دون دفع فاتورة بعدنا منها.
2017/٨/1٥
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دور العامل الخارجي بالتأثير على خيارات 

االحزاب السياسية في العراق

بمرحلتي المعارضة والحكم

مدخل:

تعرف السياسة الخارجية بأنها كل ما يتعلق بعالقات الدولة 
الخارجية، الدبلوماسية مع البلدان األخرى، سواء كانت مجاورة 

أو غير مجاورة، وتعرف السياسة الخارجية كذلك بانها )مجموعة 
االعمال التي يقوم بها جهاز متخصص لدولة لتسيير عالقاتها مع 

دول أخرى أو أطراف دولية اخرى( )1(. ويقصـد بالسياسـة الخارجيـة 
بانها الخطـة التـي ترسـم العالقـات الخارجيـة لدولـة معينـة مـع غيرهـا 

مـن الدول )2(.
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جواد العطار

بين  السياسية  عالقاتها  على  يقصرها  البعض  كان  واذا 
السياسة  انها جزء من  فإننا نستنتج من ذلك  الدول (٣)، 
العامة لهذه الدولة او الشكل الذي تسير به دولة عالقاتها 
على  تقتصر  الخارجية  السياسة  فدراسة  أخرى،  دول  مع 
ظاهرة القرار السياسي للدول؛ الخاص بعالقاتها الخارجية 

وتعاونها الدولي.

العام  الهدف  تحويل  الخارجية  السياسة  بصناعة  ويقصد 
هي  للدولة  الخارجية  والسياسة  محدد.  قرار  إلى  للدولة 
بصناع  ويعرفون  الدولة  يمثلون  وجماعات  أفراد  من صنع 
يمكن  الخارجية  السياسة  لذا فصناعة قرارات  القرارات، 
أن تدرس في ضوء التفاعل بين متخذي أو صناع القرارات 
وبيئتهم الداخلية والعوامل الخارجية والعوامل الموضوعية 

والذاتية المؤثرة فيهم.

يبقى إن اهم ما يميز قرارات السياسة الخارجية عن بقية 
القرارات هي أنها تخضع لتفاعل فريد من نوعه أال وهو 
ذلك  يحتويه  وما  والخارجية  الداخلية  البيئة  بين  التفاعل 
ومتغيرات جديرة  ومتعارضة  مختلفة  من ضغوط  التفاعل 

بالدراسة.

ومن اهم خصائص السياسة الخارجية بعد الحرب العالمية 
السياسة  قضاياها  وتنوع  عدد  زيــادة  الى  اضافة  الثانية 
االقتصادية  للقضايا  النسبية  األهمية  وتزايد  الخارجية 
تسيس  هو  العسكرية  للقضايا  النسبية  األهمية  وتدهور 

مجرد  الخارجية  السياسة  تعد  فلم  الخارجية:  السياسة 
High ومعزولة  Politics ظاهرة مرتبطةـ  بالسياسة العليا
عن المؤثرات الداخلية، بل ازداد اهتمام الجماعات الداخلية 
المختلفة بقضايا هذا النوع من السياسة، ألن تلك السياسة 
الجماعات  تلك  مصالح  على  مباشر  بشكل  تؤثر  أصبحت 
الداخلية بعبارة أخرى: اصبحت السياسة الخارجية جزءا 
ال يتجزأ من العملية السياسية التي تميز السياسات األخرى 

في المجتمع (٤).

في المقابل كان للعامل الخارجي فعله وتأثيره في حاضر 
الداخلية  السياسية  ومتغيراتها  االخرى  البلدان  ومستقبل 
في  الخارجي  العامل  وتأثير  العراق  بحثنا  موضوع  ومنها 
والحكم  المعارضة  فترتي  في  الداخلية  السياسية  بيئته 
القرن  سبعينيات  بــدايــة  مــن  الــواقــعــة  المعاصرة  للفترة 
للقرن  الثاني  العقد  بدايات  من  قريب  وقت  الى  الماضي 

الحادي والعشرين.

المتغيرات المؤثرة بالسياسة الخارجية: 

من اجل تحديد االبعاد الرئيسة لمفهوم السياسة الخارجية 
ال بـد مـن تثبيـت حقيقــة ان: السياسـة الخارجيــة ال تتعـدد 
وال تتغيــر بفعــل الصــدفة وانمــا اســتنادا الــى مجموعـــة 
مــن المتغيــرات التفســيرية المســتقلة تتفاعــل مــع بعضها 
الوحـدة  خصـائص  علـى  معتمـدة  بـآخر  أو  بشكل  البعض 
الدوليـة محـل التحليـل وبطريقـة نمطيـة، وبحسب المعنيين 
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الى  المتغيرات  تلك  تقسم  الخارجية  السياسة  بــدراســة 
مجموعتين اساسيتين (٥).

وهـي  الــمــوضــوعــيــة:  الــمــتــغــيــرات   - ــى  ــ االول المجموعة 
المتغيـرات الفعليـة الكامنـة فـي بيئـة عمليـة صـنع السياسـة 
االقتصـادية  والقـدرات  الـدولي  النسـق  كشـكل  الخارجيـة، 
والعسـكرية للوحـدة الدوليـة وغيرهـا مـن المتغيـرات وهـي 

على مستويين من المتغيرات:

للوحـدة  الداخليـة  البيئـة  عـن  تنشـأ  داخليـة  متغيـرات   -
واالمكانيــات  السياسـي  النظـام  فيهـا  بمـا  الــدولــيـــــة 

االقتصـادية والعسـكرية.

الـدول  مـع  التفاعـل  نتيجــة  تنشــأ  خارجيــة  متغيرات   -
البيئــة  مـع  التعامـل  أي  الدوليــة  المواقـف  ومـع  االخـرى 
الدوليــة المتغيـرة. وهي تقع في صلب موضوعنا االساسي، 
فتؤثر  الخارجية  بيئتها  مع  تتفاعل  الدولية  الوحدة  الن 

وتتأثر.

المجموعة الثانية - المتغيــرات الذاتيــة: تـرتبط بـاختالف 
الـرؤى والتوجهــات لـدى صـانعي القـرار السياســي، إذ ان 
يتـأثرون  مجموعـات  او  أفـرادا  السياسـي  القـرار  صـانعي 
وبتصوراتهم  شخصـياتهم  وخصـائص  الذاتيـة  بـدوافعهم 

الذهنية لطبيعة العوامل الموضوعية (٦).

وهنا نكون اكثر تماسا مع موضوعنا (دور العامل الخارجي 
بالتأثير على خيارات االحزاب السياسية في العراق)، الن 
العامل الخارجي كان حريصا على التماس مع صانع القرار 
السياسي في العراق أفرادا او مجموعات ومحاولة التأثير 
فيهم في زمن المعارضة ومرحلة الحكم، ويمكن ان نقسم 

هذا التأثير في المرحلة المعاصرة للعراق الى قسمين:

االول - مرحلة المعارضة:

اذا كان العامل الخارجي حريصا على التأثير بمجموعات 
الثانية  الخليج  حرب  إبان  العراقية  المعارضة  في  القرار 
عبر احتضان مجموعات معارضة عراقية مختلفة من خالل 
القرن  تسعينيات  اوائــل  العراقي  الوطني  المؤتمر  انبثاق 
الماضي، وفي محاولة الحتواء هذه المجموعات المعارضة 
التي  االسالمية  المجموعات  تنافس  تنظيمية  أطر  ضمن 

كانت مدعوة من قبل الجمهورية االسالمية في ايران.

ومن خالل تنظيم مؤتمرات للمعارضة داخل وخارج العراق 
2002 عام  العراقية  للمعارضة  لندن  مؤتمر  آخرها  كان 

واألمريكية...  البريطانية  الحكومتين  من  وتمويل  بدعوة 
في  دور  للعب  الغربي  الخارجي  العامل  محاوالت  تكللت 
المتغيرات السياسية في الداخل العراقي التي جرت فيما 
إسقاط  مع  ابتدأت  والتي   ،200٣ نيسان  من  التاسع  بعد 
النظام الديكتاتوري وإعالن التغيير في العراق الديمقراطي 

الجديد.

وهنا ال يسعنا اال ان نثبت بعض الحقائق حول تلك المرحلة 

1- ان المعارضة االسالمية في ايران تختلف عن المعارضة 
التي تشكلت بعد الثاني من اب 1٩٩0 تاريخ اجتياح النظام 
داخلية  معاناة  من  نابعة  كانت  االولى  الن  الكويت،  للجارة 
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ونتيجة طبيعية لسياسات النظام القمعية، بينما المعارضة 
الثانية او االخرى التي نشئت بعد دخول الكويت كانت نتيجة 
دعم ورعاية ورغبة خارجية غربية تهدف الى إسقاط النظام 

الديكتاتوري.

تستطع  لم  فصائلها  بجميع  العراقية  المعارضة  ان   -2
الخروج من مرحلة المعارضة، ومن دور المعارض الى دور 
الحاكم حتى بعد دخولها العراق وانتقالها للعمل االيجابي 
 ،200٣ نيسان  من  التاسع  بعد  الحكم  واستالمها  والعلني 
تجربة  بدايات  رافقت  التي  االنتكاسة  اسباب  احــد  وهــو 

الحكم في العراق الجديد.

ان  تستطع  لم  العراقية  المعارضة  فصائل  معظم  ان   -٣
البعث  نظام  سقوط  قبل  دعمتها  التي  القوى  عن  تنفك 
بداعميهم  بعضها  ارتــبــاط  زاد  بالعكس  بــل  الــعــراق،  فــي 
القرار  في  التأثير  عجلة  من  جزءا  واصبحوا  الخارجيين 

السياسي العراقي وشكل الخارطة السياسية واالنتخابية.

الثاني - مرحلة الحكم والديمقراطية:

تبدأ  للدولة  الخارجيــة  السياسـة  رسـم  عمليــة  كانت  اذا 
وفـق  بلوغهـا  إلـى  الدولــة  تسـعى  التـي  االهـداف  بتحديـد 
مـا تــؤمن بــه مــن معتقــدات، وال تنتهــي بتحديــد الوســائل 
واإلجــراءات الكفيلــة بتحقيــق تلــك األهــداف بــل تتعداها 
بعملية المراقبة والتقييم وبمتابعة عملية التنفيذ والتعديل 
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الموقـف...  حسـب  واآلليـات  الوسـائل  تلـك  فـي  والتغييـر 
فان العامل الخارجي استمر في تأثيره على البيئة السياسية 
العراقية حتى بعد انتقال االحزاب السياسية من المعارضة 

الى الحكم، لعدة اسباب:

االسباب الداخلية:

قضت  ان  بعد  البالد  في  السياسية  التجربة  حداثة   -1
ديكتاتورية البعث وسياسة «الحزب القائد» على اي تعددية 

حزبية طيلة ثالثة عقود.

2-انفتاح البلد بشكل غير مسبوق على دول الجوار، وتعمد 
المحتل التغاضي عن اجراءات الجوازات ومسك الحدود، 
والعمل  الحسابات  لتصفية  مفتوحة  البلد ساحة  من  جعل 
التي  واإلجـــراءات  القانون  غياب  في  رقابة  اية  عن  بعيدا 

تنظم عمل االحزاب السياسية.

الخالفات السياسية العميقة بين الشركاء السياسيين، زادت 
الخارجي  للعامل  وسمحت  الداخلية  الجبهة  هشاشة  من 

بالتأثير في القرار الداخلي او عرقلة القرار الوطني.

الى  اإلرهابيين  بمرور  المجاورة  الــدول  بعض  سماح   -٣
بدد  بما  االمني،  االستقرار  عدم  اجواء  في  العراق ساعد 
في حينها اآلمال بعراق ديمقراطي سعت احزاب المعارضة 
االسالمية لعقود وقدمت من اجله التضحيات الجسام في 

سبيل اجل تحقيقه.

٤- تفشي الفساد، جعل من المال السياسي الخارجي وسيلة 
بعض الدول للتأثير في خيارات القوى السياسية العراقية 

وقرارتها الداخلية ومواقفها؛ وحتى تحالفاتها االنتخابية.

االسباب الخارجية:

اداء  في  وتأثيره  الخارجي  العامل  برز  المرحلة  هذه  في 
عليه في  كان  مما  اكبر  بشكل  وخياراتها  السياسية  القوى 

زمن المعارضة، وذلك لعدة اسباب:

٥- تضارب المصالح بين القوى الدولية والقوى اإلقليمية 
تضارب  الى  أدى  الجديد،  العراق  في  الحكم  شكل  حول 
مراكز  وظــهــور  الحاكمة  الداخلية  الــقــوى  بين  المصالح 
استقطاب خارجية مما أدى الى الخلـل فـي األداء السياسـي 
للتجربة  ضربة  وشكل  القـرار  مصـادر  وتعـدد  الـداخلي 

السياسية الوليدة.

كدولة  العراق  مع  االمريكية  المتحدة  الواليات  عامل   -٦
حادثة  بعد  فيه  المتحدة  االمــم  دور  وضعف   ،(�) محتلة 
الهجوم االرهابي على مقرها في بغداد ومقتل ممثلها فيه 
سيرجيو دي ميلو في آب من عام 200٣ وانسحاب بعثتها 
على اثر ذلك من العراق لمدة اربع سنوات، اثر في الوضع 
السياسي الداخلي وزرع بذور عدم االنسجام بين المتغير 
الخارجي الذي اسقط النظام الديكتاتوري وانقذ العراق من 
المحتلة وهو ما أدى  الغاشمة  القوة االمريكية  شره، وبين 
الى عدم االستقرار السياسي في الداخل ومن ثم االنفالت 

االمني.

شجع  العراق،  في  والحزبية  السياسية  التجربة  7-حداثة 
دعم  في  حظوظها  تجربة  الى  له  المجاورة  الــدول  معظم 
بثوب  ثانية  وإعادتها  العراق  عن  غائبة  كانت  شخصيات 
المعارض، ومنها على سبيل المثال: تجربة األردن في دعم 
حزب  وتأسيس  العراق  لعرش  وريثا  باعتباره  زيد  االمير 
ذا توجه ملكي وفتح مقرات له في وسط بغداد، ورغم ان 
المحاولة فشلت مع اول انتخابات شارك فيها اال انها جديرة 
بإعطاء مؤشر حقيقي عن سعي الجميع للتأثير في العمل 
السياسي الوليد ومحاولة ايجاد موطئ قدم للمنافسة من 

خالل العامل القومي او الطائفي او تحت اي مبرر آخر.

الخاتمة:

ان القـول بوجـود محـددات داخليــة قـد تعيـق عمـل السياسـي 
نطــاق  فــي  يفهم  ال  أن  يجـب  الخارجيــة،  توجهاتــه  فـي 
الفصــل بــين السياســـة الداخليـــة والسياســة الخارجيـــة، 

فــال بــد مــن التكامــل بينهمــا.

فترة  طيلة  غائبة  الخارجية  الــعــراق  سياسة  كانت  ولما 
االحتالل االمريكي بين اعوام 200٣ - 2011 او تدور في 
فلك السياسة االمريكية عموما او كانت ضعيفة بسبب البنية 
الخالفات  تخللته  الذي  الداخلي  السياسي  للنظام  الهشة 
السياسية اوال؛ ومحاربة االرهاب ثانيا؛ واألزمات الداخلية 
المتوالدة ثالثا.. كل ذلك قلب المعادلة بشكل شجع بعض 
على  به  واالستقواء  للخارج  الركون  الى  السياسية  القوى 
شركاء الداخل، وهو امر ما زال مستمرا رغم مرور اكثر من 
1٣ عاما على تجربة القوى السياسية في الحكم والسباق 

االنتخابي.

ودور  العراقية  الجغرافية  الــى  سريعة  نظرة  ان  وختاما 
العامل الخارجي في المتغيرات السياسية الداخلية، نجدها 

مرهونة بمتغيرين:
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- االقليمي: تمثله دول الجوار وتقييمها بالشكل التالي:

الى مشكلة االكراد  تركيا - تدخل سياسي سلبي: اضافة 
وآخرها  والمياه،  والحدود  التركمان  خيارات  في  والتدخل 

االحتالل والتدخل العسكري.

احتضان  في  وايجابي  ضعيف؛  سياسي  تدخل   - سوريا 
الالجئين وقضايا مشتركة في محاربة االرهاب وداعش.

االردن - تدخل سياسي سلبي من خالل التدخل السياسي 
وتعميق الخالفات السياسية من خالل دعم بعض القوائم 
الى  اضافة  السياسية،  للعملية  معادية  نزعات  تحمل  التي 

دعم الجماعات االرهابية.

المطالبة  استمرار  سلبية  مع  ضعيف  سياسي   - الكويت 
بالتعويضات والديون والحدود ونزاع حول حقول النفط.

للحكومات  مؤيدة  مواقف  مع  ايجابي  سياسي   - ايــران 
الــعــراق  ودعـــم  المختلفة  وقــرارتــهــا  المتعاقبة  العراقية 
الداخلية  الوحدة  مستوى  وحتى  السياسي  المستوى  على 
واالستقرار والتناغم الداخلي وفي مجال محاربة االرهاب 

ومساعدته اخيرا في الوقوف بوجه ارهاب داعش.

السعودية - سياسي سلبي في دعم االنشقاقات في القوائم 
انتخابية  قوائم  دعــم  مع  طائفية  اســس  على  االنتخابية 
الفتاوى  رافــقــهــا  ــعــراق  ال فــي  الــجــديــد  للوضع  مــعــارضــة 

التكفيرية وتصدير االنتحاريين وتمويل االرهابيين.

- الدولي: كان وما زال على طول الخط مؤثرا في القرار 
السياسي العراقي وخيارات احزابه السياسية، ويحمل بين 
والخالف  الفرقة  تعميق  بذورا سلبية حول مشاريع  طياته 

وزرع بذور الطائفية واخيرا مشاريع تقسيم البالد.

الهوامش:

(1) سياسة خارجية - ويكيبيديا - الموسوعة الحرة على 
االنترنت، الرابط:

https://ar.wikipedia.org/wiki

(2) ا.م.د. كوثر عباس الربيعي - سياسة العراق الخارجية 
الرابع  العدد  دولية،  دراســات  مجلة  والفرص،  القيود  بيـن 

واالربعون.

(٣) سياسة خارجية - مصدر سابق.

في  المؤثرة  العوامل   - الكفارنة  عارف  احمد  ا.م.د.   (٤)
عملية اتخاذ القرار في السياسة الخارجية، مجلة دراسات 

دولية، العدد الثاني واالربعون.

الخارجية،  السياسة  تحليل   - سليم  السيد  محمد   (٥)
 ،1٩٨٩ السياسية،  ــدراســات  وال البحوث  مركز  القاهرة 

ص1٤٤.

(٦) ا.م.د. كوثر عباس الربيعي - سياسة العراق الخارجية 
بيـن القيود والفرص، مصدر سابق.

السلبي  دورهــا  االمريكية  والعنجهية  التعالي  لعب   -  �
مشاعر  طمأنة  لألمريكان  يمكن  فكان  الجانب،  هذا  في 
كلمة  استعمال  عن  باالبتعاد  خواطرهم  وتهدئة  العراقيين 

محتل.
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السياسة الخارجية العراقية بعد نيسان 

2003 وتفاعالتها مع المحيط اإلقليمي العربي 

الدوافع والمحددات

منذ تأسيس دولته الحديثة عام 1921 كان العراق دولة مركزية 
ومحورية في منطقة الشرق األوسط والعالم العربي يرتبط بعالقات 

حسنة عموًما مع جيرانه كافة، كما كان في معظم تلك المرحلة 
يمتلك كادًرا دبلوماسيا هو األفضل في المنطقة ولكن أحداث العقود 

الثالثة األخيرة كانت مدمرة إلنجازات النصف قرن األول من عمر 
الدولة العراقية الحديثة، وما رافق ذلك من سياسات داخلية وخارجية 
فاشلة بسبب إخفاق حكامه بالتمسك بالمسئولية القانونية والحكمة 

وبعد النظر)1(، 
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عباس عبود سالم 

وبالرغم من ان التحول الديمقراطي في العراق مثل حدًثا 
مهًما في الحياة السياسية العراقية، وان هذا التحول شمل 
السياسة  مستوى  على  ســواء  السياسية،  المستويات  كل 
الداخلية والخارجية، اال ان التاثير الخارجي للعراق لم يكن 

بالمستوى المطلوب.

فال شك من أن التحول الديمقراطي في العراق قد أثر على 
سيما  ال  وتوجهاتها،  العراقية  الخارجية  السياسة  أهداف 
أن التحول الديمقراطي في العراق تم بفعل عامل خارجي 
عن طريق قيام الواليات المتحدة بإسقاط النظام السابق 
وتأسيس نظام ديمقراطي، وهذا النظام الديمقراطي يعتمد 
التوجهات  صــدق  على  بآخر  أو  بشكل  واستمراره  بقائه 

الديمقراطية للواليات المتحدة(2).

للعراقيين رؤيتهم في صياغة تشكل  إلى ذلك فإن  إضافة 
النظام السياسي بعد تغييرات نيسان/أبريل 200٣ وتوجهاته 
الخارجية، فعند كتابة مسودة دستور جمهورية العراق عام 
200٥ كان هناك حرص على تضمينه مواد تؤكد استقاللية 
سياسة العراق الخارجية، إذ جاء في المادة الثامنة «يرعي 
العراق مبادئ حسن الجوار، ويلتزم بعدم التدخل في الشئون 
بالوسائل  التزامات  لحل  ويسعي  األخرى،  للدول  الداخلية 
المشتركة  المصالح  أساس  على  عالقاته  ويعيد  السلمية 

والتعامل بالمثل ويحترم التزاماته الدولية»(٣).

وتعززت هذه الرؤية في استراتيجية األمن القومي العراقي 
عام 2007، التي جاء فيها «أدرك العراقيون ومنذ سقوط 
النظام السابق أنهم بحاجة إلى بناء عالقات إقليمية ودولية 
جدية مع الدول المجاورة للعراق تختلف تماًما عما رسخه 

النظام السابق مع المجتمع الدولي أيًضا»(٤).

أ- أهداف السياسة الخارجية العراقية:

االرتباط  وإعــادة  العراقية  الدولة  بناء  إلى  العراق  يسعى 
بالبيئة اإلقليمية والدولية، والسعي إلى إعادة بناء االقتصاد 
العراقي بقوة والقيادة السياسية العراقية تدرك ذلك وهي 

تسعى إلى تحقيق ذلك بوسائل عدة هي(٥):

في  المتحدة  الواليات  مع  العالقة  ثقل  توظيف  1-محاولة 
االستراتيجية  األهــداف  ودعم  العراقية  الدولة  بناء  إعادة 

العليا للعراق.

2-تقوية الدبلوماسية العراقية في محاولة لتوضيح وجهات 
التي  الحقائق،  عبر  العراقية  للحكومة  الرسمية  النظر 
تحققت والضرورة تقضي إلى اإلعالن عنها ومحاولة كسب 
تأكيد على  يأتي عبر  والقوى من خاللها، وهذا  األطراف 
جسور  لمد  المتخذة  المواقف  خالل  من  ذلك  مصداقية 

الثقة مع العالم الخارجي.

والتفاعل  العربية،  ــدول  ال مع  الجليدي  الحاجز  ٣-كسر 
اإليجابي البناء مع الدول العربية كافة في إطار المصالح 
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المشتركة، والهادفة إلى طي صفحة الماضي والعمل ضمن 
منظومة العمل الجمعي العربي.

٤-منع أي دولة من التدخل في شؤون العراق الداخلية، وأن 
كلمة مصلحة ال بد أن تكون هي لغة التفاعل المشترك مع 

أي دولة يراد التفاعل معها(٦).

ب- قيود ومحددات السياسة الخارجية العراقية:

محصلة  أبعادها  في  هي  الخارجية  السياسة  كانت  إذا 
حيث  من  تختلف  وخارجية  داخلية  مــؤشــرات  لمجموعة 
الزمان والمكان وتقدر األثر القائم، فإن ذلك من دون شك 
السياسة باختالف  تبايًنا في درجة وفاعلية هذه  سيعكس 
البعد  ذلك  وفوق  والدولية،  اإلقليمية  والظروف  األوضــاع 
الداخلي، ويمكن تقسيم قيود ومحددات السياسة الخارجية 

العراقية.

1-محددات دستورية:

دستور  عن  نتج  الذي  للدولة  التوافقي  البرلماني  النموذج 
200٥ أسهم في أضعاف القرار السياسي العراقي، فبالرجوع 
إلى الدستور العراقي 200٥، وإلى الباب الخاص بالسلطة 
الــوزاري»  «أي  البرلماني  بالنظام  أخذ  أنه  نجد  السياسية 
فهناك رئيس دولة (المادة ٦7-٥7)، ومجلس وزراء (المادة 
7٦-٨٦)، ومجلس نواب (المادة ٤٩-٦٤)، وقد أعطى دستور 
وفي  الـــوزراء،  مجلس  على  هيمنة  النواب  لمجلس   200٥
الجمهورية صالحيات  رئيس  الدستور  أعطى  ذاته،  الوقت 
الكالسيكي،  البرلماني  النظام  في  لها  وجــود  ال  منفردة 
الــوزراء، فتكون  الــوزراء ومجلس  رئيس  تنافس صالحيات 
النتيجة إضعاف دور رئيس الوزراء ومجلس الوزراء وبالتالي 

إضعاف للسلطة التنفيذية وللقرار السياسي(7).

2- محددات سياسية:

خروج  لغاية   200٣ من  العراق  في  األمريكي  الوجود  مّثل 
القوات األمريكية من العراق القيد والمصدر األكبر للسياسة 
في  وجودها  مشكالت  انعكست  فقد  العراقية،  الخارجية 
تحديات  وشكل  العراقية،  الخارجية  السياسة  على  العراق 
عالقات  حدد  العراق  في  األمريكي  فالنفوذ  لها،  حقيقية 
بالقوى اإلقليمية والدولية ال سيما قبل االنسحاب  العراق 

األمريكي في 2010(٨).

1-محددات اجتماعية:

تخص التركيبة االجتماعية العراقية ذات التجانس الضعيف 
بالشكل الذي تكون فيه مواقف الضد وعدم الرضا ألطرافها 

تجاوًزا على معايير الوطنية والوالء المفترض للدولة(٩).

موجبات ومحددات السياسة الخارجية العربية تجاه العراق 
بعد 200٣

إن التغيير الكبير الذي حصل في نظام الحكم في العراق 
في  األوضاع  يغير  لم  نيسان/أبريل 200٣  التاسع من  بعد 
في  السياسية  المعادلة  بقلب  يكتف  ولم  فحسب،  العراق 
الداخل، وإنما تعدى ذلك ليغير الكثير من مالمح السياسة 
في المنطقة، ويغير التوازن اإلقليمي بشكل غير طبيعي، كما 
أن التغيرات امتدت لتشمل العالقات الدولية في المنطقة 

عموًما(10).

ويمكن تحديد نوعين من موجبات العالقة العربية العراقية:

أواًل: الموجبات الذاتية:

حقيقة  ومن  العربية  الذات  من  تنبع  التي  الموجبات  وهي 
المشترك،  والتاريخ  المشتركة  القيم  وتتضمن  وجــودهــا 
تكامل  عــن  تعبير  وهــو  المصيري  الــتــرابــط  تضمن  التي 
والجزء)  (الكل  والعراقي  العربي  النظام  وفاعلية  ــدور  ال
وتتضمن من اآلليات والتشريعات للعمل العربي المشترك، 
االقتصادي  والتعاون  المشترك  العربي  الدفاع  كمعاهدة 
 ،1٩7٣ المشترك  االقتصادي  العمل  واستراتيجية   ،1٩٥0
العمل االقتصادي المشترك 1٩7٨، ووثيقتي  واستراتيجية 
القمة  مؤتمر  أقرهما  اللتين  العربي  االقتصادي  العمل 

العربية في عمان 1٩٨0. ويمتاز هذا اإلرث بما يلي(11):

التشريعات  فجميع  كــافــة،  بالمقاييس  ــي  ذات إرث  1-أنـــه 
واآلليات، أعدت لحاجات عربية وتفكير وتدبير عربيين.

منطقية  انسيابية  عملية  بآليات  أعدت  التشريعات  2-أن 
تتماشى والواقع العربي وال تتقاطع مع ثوابته.

التشريعات واآلليات، يحظى بقبول  اللجوء إلى هذه  ٣-أن 
شعبي ورضا عام، األمر الذي يسهل على الجهات العربية 

الرسمية اللجوء إليها.

٤-أن اللجوء إليها رسمًيا يعد تماشًيا مع منطق اإلقليمية 
الذي تعامل به جميع دول العالم دون استثناء.

مما تقدم يمكن القول إن للعرب مقومات ذاتية تسهم إيجابًيا 
في اعتماد تفكير استراتيجي أو اعتماد استراتيجية عربية 
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النظام  إرث  يكون ذلك غريب عن  أن  ودون  العراق،  حيال 
العربي، فضًال عن كونه تعبيًرا عن رغبة ذاتية عملية واقعية 

لمحاكاة تطورات النظام الدولي.

ثانًيا: موجبات موضوعية:

من  تاله  وما  االحتالل  فرضها  التي  الموجبات  تلك  وهي 
اإلقليمية  البيئتين  على  وتداعياته  كبير  سياسي  تحول 

والدولية وهي نوعان من الموجبات:

1- موجبات ضاغطة:

وهي الموجبات التي تفرض ذاتها على صانع القرار العربي 
تلك  أو  لها،  االستجابة  أو  احتسابها  على ضــرورة  وتلزمه 
وتأتي  تجاوزها،  القرار  لصانع  يمكن  ال  التي  المدخالت 
صانع  بها  يقوم  علمية  مقارنة  خــالل  من  الضغط  صفة 
العربي لمعدل األرباح والخسائر بين حالتي تفعيل  القرار 
وبين  نتائجها،  تواضع  رغم  التغيير  قبل  العربية  اآلليات 

الركون للحالة الجديدة:

بيئة مالئمة  االحــتــالل أضحى  فــي ظــل  الــعــراق   أ-وضـــع 
الستراتيجيات إقليمية غير عربية وإيران وتركيا.

 ب-الخلل غير المسبوق في التوازن االستراتيجي اإلقليمي 
بين العرب (دول أو نظام) وسواهم، وتراجع فاعلية النظام 
العربي سواء على الصعيد البيئي أو الخارجي، فضال عن 

زيادة الهواجس البينية.

اإلقليمي  النظام  عن  بديله  نظام  قيام  احتماالت   ج-زيــادة 
العربي، كالنظام الشرق أوسطي أو الشرق األوسط الكبير، 
وكذلك نظام المتوسطي، وهي عموًما نظم إقليمية دولية، 
تؤسس لتفاعالت اقتصادية قيمية األبعاد، ال يحظى العرب 

فيها ألي هامش فاعل(12).

2- موجبات محّفزة:

للعرب  يمكن  التي  السائدة  واآلليات  القيم  منظومة  وهي 
توظيفها أو الركون إليها كمبررات لسلوكهم البيني، أو هي 
سلوك دولي أو إقليمي معتمد بالمنطقة أو خارجها يمكن 
للعرب محاكاته عملًيا في عالقات بينية أو عالقات عربية 

عراقية، ومن هذه الموجبات:

 أ-اتساع ظاهرة التكتالت الدولية واإلقليمية كصيغ تكاملية 
الحرب  بعد  ما  عالم  في  ألطرافها،  الفاعلية  من  لمزيد 

الباردة، ولم يستثِن هذه التكتالت حتى الدولة األقوى.

 ب-زيادة االعتمادية الدولية، وتداخل المشتركات الدولية/
العراقي  العربي  التعاون  فإن  وعليه  وتشّبعها،  اإلقليمية 
استراتيجية  تبنِّي  أن  أي  االتجاه،  هذا  في  يقرأ  أن  يمكن 
عربية حيال العراق لم تفرضها الحاجة العربية فحسب بل 
هي مطالب تتمّشى مع الخطاب السياسي السائد إقليمًيا 

ودولًيا.

المحفزات، ومن رغبتهم  لتكامل نوعي  العرب  إدراك  ومن 
لتفعيل توجهاتهم التعاونية مع العراق، يمكن للعرب إيجاد 
هامش عملي مبرر العتماد استراتيجية عربية نحو العراق، 
ومن غير أن يبدو ذلك متقاطًعا مع الخطاب السياسي في 

المنطقة(1٣).

ثالثا: محددات السياسة العربية تجاه العراق:

المحددات هي تلك الكوابح الظاهرية أو المخفية، المادية 
أو المعنوية، التي تحول دون تحقيق األهداف المرجوة ألي 
االستراتيجية  تقلل فرص نجاحه، وألن  أو  توجه،  أو  عمل 
العربية حيال العراق، هي عمل عربي عراقي مشترك في 
محددات  تواجه  الطبيعي  من  فإنها  طبيعية،  غير  ظروف 

متنوعة، وعموًما هي نوعان(1٤):

1- محددات داخلية:

العراق،  داخل  المشترك  العربي  العمل  معوقات  كل  وهي 
البنيوية، ويعبر عنها بطرق مختلفة  سواء القيمية منها أو 

مثل:

وسمه  أو  العربي،  القومي  الحس  بإنسانية   أ-التشكيك 
باالنغالقية، أو التقاطع مع الدين اإلسالمي.

 ب-اجتهاد تأويالت تشوه الطروحات العربية.

 ج-التثقيف السلبي القائم على عالقات عكسية بين البعد 
العربي وموجبات هوية األقليات.

الخطاب  رغــم  الوطنية،  من  األدنــى  االنتماءات   د-تغليب 
المعلن لالنتماء الوطني.

وتعود أسباب هذه المواقف لمتغيرين، وإن يبدوا متناقضين 
الدولة  توجهات  على  متماثلة  باتجاهات  يؤثران  أنهما  إال 

وبقناعات الفرد العراقي(1٥).

2- محددات خارجية:
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إن أولى النقاط التي يجب أن تستدعي االهتمام هي التغير 
الذي طال السلوك السياسي األمريكي تجاه العالم العربي 

بعد عام 2001، وتحديًدا في عالقاته مع حلفائه(1٦).

وفي ظل الوضع العربي الحالي الذي أقل ما يمكن وصف 
أقطاره بأنهم في وضع ال يحسدون عليه، كان من السهل 
أن يتعرض لتغيرات جوهرية طالت أبسط قواعد األعراف 
والطموحات واآلمال العربية(17)، ومن هذه النقطة علينا 
خارج  بيئتها  التي  والــمــحــددات  الكوابح  لفهم  ننطلق  أن 
العراق، وهي تلك المعوقات اإلقليمية والدولية (تشريعات 
أو إجراءات) التي تمثلها أجندات واستراتيجيات تعبر عن 
مصالحها الذاتية، إضافة إلخفاقات النظام العربي وفشل 

المشاريع العربية وأشكال العمل العربي المشترك.

وإذا كان من الطبيعي أن يعمل كل طرف إقليمي أو دولي 
على تأمين مصلحته، وأن يستغل الفرص بما يخدم أهدافه، 
فإن األمر يختلف بالنسبة للنظام العربي أو الدول العربية، 
وإذا ما سعت إلعادة عالقاتها مع العراق وتفاعالتها، ذلك 
الدول  جامعة  بمؤسسة  متمثًال  نظاًما  أو  دوًال  العرب  ألن 
بتمرير  وآلخــر،  ولسبب  بآخر  أو  بشكل  أسهموا  العربية، 
جانب كبير من الجهد العسكري أو اللوجستي أو اإلعالمي 
العراق وغــزوه(1٨)، األمر  للعمل العسكري األمريكي ضد 
ال سيما  عليه،  يحسدون  ال  في وضع  العرب  يجعل  الــذي 
العمل  جــدوى  بعدم  تذهب  التي  العراقية  القناعة  داخــل 
العربي، وهذا  العربي المشترك، وعدم االطمئنان للجانب 
السياسي  الخطاب  حاول  ما  إذا  توظيفها  يزداد  لقناعات 
العربي الظهور بموقف عدم التوافق مع عراق ما بعد 200٣.

بأنها  البتة  االعتقاد  عدم  ينبغي  الكوابح  من  النوع  وهــذه 
سوف تخفت يوًما لذاتها، ألنها أدوات الصراع وغايته دولًيا 
وإقليمًيا، بل ستتراجع بمساع عربية قبل أن تكون عراقية، 

ومنها:

 أ-إدراك العرب لمخاطر نمو مصالح القوى اإلقليمية في 
العراق.

 ب-اإلسراع بالتوجه نحو العراق سواء من البعد العربي وهو 
في  وذريعة  كمتغير  المصالح  مفهوم  استثمار  أو  األفضل، 

الوقت ذاته عند التوجه نحو العراق.

المصلحة  تكون  أفضل  لعالقات  الالزم  االندفاع   ج-إظهار 
القناعات  احتواء  محاولة  من  كجزء  للعراق،  فيها  المميزة 

لدى العراقيين بمسئولية العرب عن جانب كبير مما حدث 
بالعراق 200٣، أو الرد عليها.

األمريكية  لـــإلدارة  المؤيد  لموقفهم  الــعــرب   د-استثمار 
وبمتابعة  نشاطهم  لمتابعة  ذريعة  وأثنائه،  االحتالل  قبل 

مصالحهم المشتركة مع العراق.

تستثمر  زالــت  ما  التي  العربية  األطــراف  على   ه-الضغط 
حالة الضعف العراقي، بما فيها تلك التي تدّعي حقوًقا لها 
في العراق والتزامات لها بذمته كالكويت، ويمكن أن يستعان 
لذلك بمواقف بعض الدول التي تنازلت عن جل أو كل ما 

بذمة العراق من استحقاقات لها(1٩).

أن  ينبغي  الكوابح  هذه  وجود  إن  القول  يمكن  تقدم  ومما 
حيال  العربي  بالعمل  للشروع  للعرب  محفًزا  عامال  يكون 
العراق، عبر تفكير استراتيجي، وهو بذلك يكون قد ساير 
الخطاب السياسي السائد، عّبر عن ذاته ودلل عن حسن 
النّيات حيال العراق حتى للذين يحملوه جانب من مسئولية 

ما جرى في المنطقة(20).

العراقية  الخارجية  السياسة  ــداوود،  ــ ال علي  (1)محمد 
ورقة  العراقي  الدبلوماسي  العمل  لتوصيف  واقتراحات 
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الخارجية  السياسة  تخطيط  خليفة:  عــالوي  حسين   (٦)
العراقية في مطلع العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين 
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دراسة مستقبلية، ضمن المؤتمر السنوي لقسم الدراسات 
السياسية ليست الحكمة استراتيجية بناء دولة العراق بعد 
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(٨)نفس المصدر، ص 2٤2.
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وجوانب اإلعاقة والتفعيل، مجلة دراسات عراقية، العدد٩، 
بغداد،  االستراتيجية،  والــدراســات  فبحوث  العراق  مركز 

يوليو، تموز 200٩، ص 2٩.

(10) ستار جبال الجابري، مصدر سابق، ص1٨.

(11) قحطان كاظم الخفاجي، االستراتيجية العربية حيال 
قضايا  مجلة  التكامل،  لوظيفة  الوظائف  تكامل  الــعــراق 
بغداد،  النهرين،  جامعة  السياسية،  العلوم  كلية  سياسية، 

2010، ص٨٦.

(12) قحطان كاظم الخفاجي، مصدر سابق، ص٨7.

(1٣) قحطان كاظم الخفاجي، مصدر سابق، ص٨7.

(1٤) قحطان كاظم الخفاجي، مصدر سابق، ص٩0.

(1٥) قحطان كاظم الخفاجي، مصدر سابق، ص٩0.

الخارجية  السياسة  مــحــددات  أحمد،  فــوزي  رائــد   (1٦)
العربية تجاه العراق بعد عام 200٣، المعهد العربي للبحوث 

والدراسات االستراتيجية.

h t t p : / / w w w . a i r s s f o r u m . c o m / (٣ )
showthread.php

إستراتيجية  عــن  الــبــحــث  اســتــمــرار  ــوف،  بـ ــيــام  ول  (1٨)
اإلنترنت؛  على  منشور  بحث  جــديــدة،  أمريكية  عسكرية 

http://www.war.mostakbaliat.com:الموقع

(1٩) قحطان كاظم الخفاجي، االستراتيجية العربية حيال 
العراق، مصدر سابق، ص٩1.

(20) المصدر السابق نفسه.
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االصالح السياسي في العراق شكل احد اهم المطالبات التي نادى 
بها الشعب العراقي والمجتمع المدني وبعض القوى السياسية 

الفاعلة، وان اختلفت المقاربة االصـالحـيـة بين الـفـرقـاء المعنيين في 
االصــــالح والـمـطـالـبـيـن بـــه، فقد اتـسـمـت الـحـيـاة السياسية العراقية 

موخرا بالشلل والتراجع على مختلف المستويات، لكن حافظ الشعب 
والمجتمع وبعض القوى السياسية عـلـى ديناميتهم فــي المطالبة 
بــاالصــالحــات، ومـعـارضـتـهم اي انـتـهـاك للدستور والقانون، فنزل 
البعض الـى الـشـارع، واستخدم اآلليات المتاحة لالعتراض، وتابع 

الضغط نحو تحقيق االصـالح، مما شكل ـحـركـة اصـالحـيـة في المجال 
العام.

االصالح االنتخابي: كمدخل لالصالح السياسي 

في العراق

       44٢٠١٧ أيــلــول   - ه   ١٤٣٨ احلــجــة  ذي   | عــشــرة  الثانية  السنة   |  ٤١ الــعــدد   |        44



د. احمد عدنان الميالي.

تستطيع  مااستمرت  اذا  بها  والمطالبة  االصالحات  هذه 
االصالح  تحقيق  تستطيع  ضاغطة  غنية  خبرة  تراكم  ان 
ويجب  الخبرة  هــذه  تـراكـم  يجب  اذ  المنشود،  السياسي 
تراكم  في  االستثمار  فيه  يبدو  بلد  في  فيها،  االستثمار 
الــتــوصــيــات  على مستوى  الخبرات موضع شك، السيما 
والــبــدائــل الــتــي يـتم طرحها، اذ ليس واضحاً ما اذا كـان 
على  يبنون  العراق  في  العامة  السياسات  عن  المسؤولون 
هذه التوصيات والبدائل. لكن مراكمة العمل وتحصينه قد 
وضواغط  سياسية  رسائل  ماتوفرت  اذا  ما  يوما  يثمران 

مجتمعية و اعالم داعم لقضايا االصالح السياسي.

بـاتـجـاهـهـا  الــدفــع  يـجـب  الــتــي  السياسية  االصــالحــات 
قضية واسعة تحتاج الى مداخل اولية لبناء عملية االصاللح 
الفوقي خاصة في الشق السياسي، ويمكن ان نفترض بهذه 
الدراسة ان االصالح السياسي بمكن ان يبدأ تدشينه عبر 
فقط  اليرتبط  االنتخابي  واالصــالح  االنتخابي.  االصــالح 
او  مفتوحة  قائمة  او  اكثري،  او  نسبي  االنتخابي  بالنظام 
متعددة،  او  واحــدة  االنتخابية  الــدوائــر  بحجم  او  مغلقة، 
والقوائم  االنتخابية  العملية  مكننة  لناحية  التقني  اوالشق 
تتعلق  انما  االلــكــتــرونــي،  التصويت  واعــتــمــاد  االنتخابية 

االصالحات بعدة مجاالت رئيسة ناظمة. 

مقترحات  تعطي  قــــــــراءة  لتوفير  ــدراســة  ال هــذه  وتــأتــي 
على  ايجابا  ينعكس  بما  العراق  في  االنتخابي  لالصالح 

بما  المطلوب،  السياسي  واالصـــالح  السياسية  العملية 
يضمن نزاهتها وفعاليتها.

بداية البد من االنطالق من ثالثة زوايا لالصالح االنتخابي 
الناخبين  وســلــوك  االنتخابية،  اإلدارة  (الــقــانــون،  هــي: 

والمرشحين). وكاالتي: 

يتعلق  فهو  القانون:  يخص  فيما  (القانون):  االول  المحور 
بمسألتين االولى: بتفعيل احترام الدستور وتطبيق المبادئ 
النظام  وتحديث  االنتخابات  فــي  الدستورية  والمعايير 
وهذا  والتحوالت.  للمعطيلت  وفقا  باستمرار  االنتخابي 
هي  وما  نعتمده؟  انتخابي  نظام  أي  في  التفكير  يستلزم 
وأي  العراق؟  في  العامة  لالنتخابات  الدستورية  المعايير 
عامة  االنتخابات  اداء  لتحسين  واستراتيجيات  توصيات 

عبر المفوضية العليا المستقلة لالنتخابات؟

اذ البد من تشريع قانون يحدد فيه معايير دستورية لقانون 
الدستور  مع  القانون  يتعارض  أن  يجوز  ال  اذ  االنتخابات، 
وقانون  االنتخابات  (قانون  تشريع  على  االتفاق  يتم  وهنا 
وارسالهما  القانونان  هذان  لالنتخابات)  العليا  المفوضية 
االشكال  لحل  بدستوريتهما  للنظر  االتحادية  للمحكمة 

الدستوري في القانونان ان وجدا.

ال ينطلق العراق من الصفر في قوانينه االنتخابية، لكن ثمة 
التجارب االنتخابية الماضية، ال  حاجة إلى االستفادة من 
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تجاهلها لتجاوز االخفاقات وهذا يتعلق بمناقشة اي نظام 
انتخابي يتم اعتماده وكيفية توزيع الدوائر االنتخابية بشكل 
بحث  أي  يبدأ  أن  بد  وال  للجميع،  العادل  التمثيل  يضمن 
إصالحي في انتاج قانون حديث لألنتخابات يخرج جميع 
والمناطقية  والمذهبية  الطائفية  االصطفافات  من  القوى 
أســس  عـلـى  وبــنــاؤهــا  الـسـيـاسـيـة  الـحـيـاة  وتجديد 
وقـواعد صلبة تـخـرج البلد مـن األزمـــات المتالحقة التي 
وليس  والــدســتــوريــة،  الـسـيـاسـيـة  بـمـؤسـسـاتـه  تـعـصـف 
إعادة تموضع القوى الحالية في السلطة. وايضا البد من 
تطوير النصوص القانونية بما يتالءم مع انظمة االنتخابات 
العصرية المطبقة في معظم دول العالم مستفيدين بــذلــك 
الـتـكـنـولـوجـيـا  عــالــم  فـــي  الــهــائــل  الــتــطــور  مـــن 
واالتصاالت، وبــــمــــوازاة ذلك البد من اعادة قراءة شاملة 
قوانين  ترعى  التي  القانونية  الـنـصـوص  لمختلف  ومعمقة 
االنتخاب المتعاقبة والتي ممكن مالئمتها للواقع االنتخابي 
خارج  السياسية  القوى  فان  بالمقابل  حاليا،  العراق  في 
قانون  مـشـروع  لـطـرح  جــدي  بـشـكـل  تـعـمـل  ال  السلطة 
انتخابات عصري مـكـتـفـيـة بــطــرح االنتقادات للمفوضية.

والقوائم  النسبية  اعتماد  هو  للقانون  المقترحات  وافضل 
المفتوحة ودائرة انتخابية واحدة لكل (100 الف صوت).

المحور الثاني (االدارة االنتخابية): وتتم عبر مواجهة ثغرات 
القانون الخاص بها،  انتقاد تشكيل مجلس مفوضيها وفق 
وموخرا تم الطعن بحيادية واستقاللية مجلس المفوضين 
انها نجحت  النواب رغم  الثقة منها داخل مجلس  وسحب 
باستعادة الثقة، ولكن انتهاء عملها دستوريا اذ لم يتبقى لها 
التي قد  المشاكل المشخصة  ايام معدودة، وهذه احد  اال 
تنعكس سلبا على اداء المفوضية بشكل عام فينا لو لم يتم 
انتخاب مفوضية جديدة. ولهذا البد قبل كل ذلك، من اعادة 
النظر بقانون تشكيل مجلس المفوضين باسرع وقت وفق 

المقترحات االتية: 

يجب  المفوضين،.  لمجلس  جديد  قــانــون  تشريع  اوال: 
اي  القانوني  الــرأي  الحاضرة  الظروف  في  يتعدى  ال  ان 
القاعدة العامة للقانون وان اليدخل ضمن السياسة. ثانيا: 
يلزم  قانون  تشريع  بعد  المفوضين  مجلس  انتخاب  يتم 
صدور  تاريخ  من  المجلس  اعضاء  والية  تحديد  البرلمان 
اتمام  تاريخ  من  اشهر  ستة  بعد  وتنتهي  انتخابهم،  قــرار 
االنتخابات النيابية العامة غير قابلة للتجديد او التمديد، 
واعضاء  رئيس  ويعين  منهم.  اي  والية  اختصار  يجوز  وال 
اشهر  الستة  مدة  انقضاء  قبل  الجديد  المفوضين  مجلس 

سنة  في  االنتخابية  االستحقاقات  تكون  ان  ويفضل  كما 
انتخابات  توحيد  اي  المجلس  اشراف هذا  واحدة وضمن 
مجلس النواب ومجلس المحافظة في يوم واحد او اسبوع 

واحد حسما لهذا الموضوع وتقليص النفقات والجهد.

ثالثا: منح مجلس المفوضين صالحيات واسعة في يخص 
تقديم االقتراحات الى السلطة التنفيذية وابداء الرأي في 
مشاريع، واقتراحات القوانين المتعلقة باالنتخابات والعمل 
على تطوير الثقافة الديمقراطية وتعزيز الوعي االنتخابي 
ووضع خطة عامة للعملية االنتخابية بمختلف مراحلها قبل 
الخطة  هذه  تطبيق  على حسن  والسهر  االنتخابات  موعد 
من جميع االجهزة المعنية اضافة الى تشكيل هيئة مشرفة 
المفوضية لالشراف  داخل  المفوضين  بمعزل عن مجلس 

على تفاصيل العملية االنتخابية.

المفوضية  ان  البديل  المفوضية  قانون  في  التاكيد  رابعا: 
تتمتع  قضائية  صفة  ذات  اداريــة  هيئة  لالنتخابات  العليا 
باالستقالل االداري والمالي، ويكون لها مركز قانوني خاص 

به.

خامسا: يتم تحديد معايير انتخاب رئيس واعضاء مجلس 
المفوضين وفق المقترحات التالية وعبر فتح باب الترشيح 

الى مجلس النواب بشكل مباشر او غير مباشر: 

1 - قاض في محكمة التمييز يختار من بين ثالثة يرشحهم 
مجلس القضاء األعلى (رئيسا) للمجلس.

2 - قاضي في مجلس شورى الدولة يختار من بين ثالثة 
يرشحهم مجلس شورى الدولة (نائبا للرئيس). 

٣- موظف بدرجة مدير عام بخبرة طويلة في ديوان الرقابة 
المالية يختار من بين ثالثة يرشحهم مجلس ديوان الرقابة 

المالية (عضوا).

٤-نقيبان سابقان للمحامين او محاميان ذوا خبرة يختارون 
من بين ثمان عشر نقيب سابق او ثمان عشر محام معروفين 
بالخبرة، يرشحهم مجلس نقابة محامين كل محافظة في 
في  المركزية  المحامين  نقابة  من  االختيار  ويتم  العراق 

العراق (عضوان).

٥- عضو ذو خبرة من هيئة االعالم واالتصاالت يختار من 
بين ثالثة أسماء يرشحهم مجلس الهيئة (عضوا).

٦-عضو ذو خبرة من نقابة الصحفيين يختار من بين ثالثة 
أسماء ترشحهم نقابة الصحفين (عضوا).
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من  االنتخابي  الشأن  في  الباحثين  من  أعضاء  ثالثة   -7
حاملي شهادة دكتوراه في اختصاصات مرتبطة باالنتخابات 
كالعلوم السياسية أو القانون الدستوري عن طريق الترشيح 

المباشر لمجلس النواب وفق لجنة تحدد لهذا الغرض.

سلوك  والمرشحين):  الناخبين  (سلوك  الثالث  المحور 
ان  ويمكن  السياسية،  والكيانات  والمرشحين  الناخبين 
نسمي االصالحات تحت هذه العناوين، تحت عنوان (تنظيم 
المفوضية  تخص  بقضايا  وتتعلق  االنتخابية)  المنافسة 
واليات عملها واالعالم واالعالن واالنفاق االنتخابي وقضايا 
اخرى، لتحقيق مــبــدأ الـحـيـاد والـــتـــوازن بـيـن المرشحين، 
النها  عليها  التركيز  ينبغي  االنتخابية،  المنافسة  وتنتظيم 

تتعلق بتطوير اليات عمل المفوضية.

اوال البد من تطوير وتحديث ومكننة العملية االنتخابية. كما 
تتناول  ومعمقة  شاملة  بدراسة  تزود  ان  المفوضية  تحتاج 
لتطوير  اتباعها  الواجب  والقواعد  االســس  جوانب  كافة 
من  بـهـا  واالرتـــقـــاء  االنـتـخـابـيـة  الـعـمـلـيـة  وتــحــديــث 
والفرز سواء  االقتراع  المتبعة في عملية  اليدوية  الطريقة 
واعتماد  االنتخابية،  المراكز  او  االقتراع  محطات  داخــل 
اوراق االقتراع الممغنطة او الفرز االلكتروني، اذ ال يمكن ان 
تحقق الـنـتـائـج الــمــرجــوة، اال فــي حـــال اعــتــمــاد المكننة 
سـجـالت  بـمـكـنـنـة  تــبــدأ  ان  يــجــب  الــتــي  الــشــامــلــة 
والتي  االنتخابية،  الـقـوائـم  عنها  تنبثق  الـتـي  الـنـفـوس 
االنـتـخـابـيـة  العملية  كامل  لمكننة  االنطالق  نقطة  تشكل 
والتي  الممغنطة  البطاقة  بـواسـطـة  االقــتــراع  خــالل  مــن 
والبد  النتائج.  واصـــدار  االلكتروني  الفرز  باعمال  تنتهي 
بـــاالشـــارة فـــي هــذا المجال الى ان تطبيق الية االقتراع 
والفرز واصدار النتائج بالطريقة االلكترونية يشمل اقتراع 
المغتربين كذلك، وهــــذا يـسـتـدعـي اعـــــادة الـنـظـر بـكـامـل 
االجـــــراءات اليدوية المعمول بها ووضع النصوص القانونية 

التي ترعى هذا التحول.

داعم  يكون  ان  فيجب  االعالمي  الجانب  يخص  فيما  اما 
وســــائــــل  بــعــض  لكن  المفوضية،  ولعمل  لالنتخابات 
ادوات  كـــانـــت  السابقة  االنــتــخــابــات  فــي  االعــــــــالم 
تـرويـجـيـة بـامـتـيـاز والــتــزم خطابها على عكس الهدف مــن 
تــأســيــس الـمفوضية اي ضــمــان الــعــدالــة والـــمـــســـاواة 
لـتـبـعـيـة  حــل  وايـــجـــاد  البــد  اذ  الـمـرشـحـيـن،  بــيــن 
كمابــــدت  ومالية.  سـيـاسـيـة  لــقــوى  االعـــــالم  وســـائـــل 
من  سياسية  تعبئة  كـــــادوات  االعــــــالم  وســـائـــل  بــعــض 
دون اي مسافة نقدية حيال االطراف، كما غابت البرامج 

عــلــيــهــا  ينص  ان  البد  الــــتــــي  الــتــوجــيــهــيــة  التثقيفية 
قـــانـــون االنتخابات وقانون المفوضية، ويعطي المستلزمات 

الضرورية لتطبيق هذه المبادئ.

امـا الخطاب االعالمي في االنتخابات السابقة فحمل الكثير 
مـن التخوين والتخويف اضـافـة الـى نشر استفتاءات للرأي 
الــعــام غـيـر عـلـمـيـة وكــذلــك اعــــالن الـنـتـائـج بعض المرات 
في شكل متسرع ومتناقض. كما ان خطاب السياسيين كـان 
عنفيا اتهاميا طائفيا ومذهبيا، اما المرشحين المستقلين 
ظـل  فــــي  االعــــــــالم  بـــاهـــتـــمـــام  يـــحـــظـــوا  فـــلـــم 
االسـتـقـطـاب السياسي الذي شهدناه باالنتخابات السابقة، 
كما صـعـب تـمـيـيـز خــطــاب الــــــوزراء والنواب المرشحين 
مسؤولياتهم.  ممارسة  ضــرورات  مـن  او  دعائيا  كونه  بين 
لكن المفوضية الشــك ال تتحمل كل الـمـسـؤولـيـة، فضعف 
الــبــرامــج االنتخابية لـلـمـرشـحـيـن وغـــيـــاب الــمــنــافــســة 
نفسه  االعـــالم  وبـنـيـة  الـمـنـاطـق،  بـعـض  فــي  الـفـعـلـيـة 
الوعي  وضـعـف  بــالــمــحــاصــصــة،  رخــصــه  الــمــوزعــة 
االنتخابي عند الناخبين، وضعف برامج وقوائم المستقلين، 
الـــعـــام،  االعــــــالم  وغـــيـــاب  الــســيــاســي  المال  وطغيان 
بشكل  تنجح  بــان  المفوضية  تـسـاعـد  لــم  عــوامــل  كلها 
ساحق بتنظيم المنافسة االنتخابية وتفعيل دورها الرقابي 
منهم  الساسة  خاصة  والمرشحين،  االعــالم  وسـائـل  ازاء 
الـمفوضية اجـــــراءات عـدة خـالل الحملة  والبد ان تاخذ 
االنتخابية من تأمين الـتـوازن و ضبط االنفاق على الدعاية 

واالعالن بحدود معينة بمساعدة القضاء.

فيما يخص الدعاية االنتخابية في وسائل اإلعالم المرئية 
تقنن  وقــرارات  ضوابط  الى  نحتاج  وغيرها،  والمسموعة 
قــانــون االنــتــخــابــات، او تشريع قــانــون االعـــالم واالعــالن 
االنتخابي بالنسبة لإلعالن االنتخابي، فال بد من تحديد 
ــالم المرئي  ــر فــي وســائــل اإلعــ ــالن الــمــدفــوع األجـ اإلعــ
بالمفوضية  مساحاته  وتحديد  تنظيمه  وأناطة  والمسموع 
مــراعــاة  األخـــيـــرة  هـــذه  وعــلــى  لــالنــتــخــابــات،  المستقلة 
في  المساواة  في  المرشحين  وحــق  اإلنصاف  مقتضيات 
البد  االنتخابي،  لإلعالم  بالنسبة  أما  اإلعالمي.  الظهور 
باستعمال  حقا  والمرشحين  للّكيانات  القانون  يعطي  ان 
وسائل اإلعالم المرئية والمسموعة الرسمية مجانا، ألجل 
المستقلة  المفوضية  وتخويل  االنتخابية  برامجهم  عرض 
وتوزيعها  البث  أوقــات  مواعيد  برنامج  تحديد  صالحية 
فيما  للمساواة  تأمينا  والمرشحين  اللوائح  مختلف  بين 
مراحل  جميع  في  الرسمي  اإلعالم  حياد  وتكريس  بينهم، 
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العملية االنتخابية. كما البد من تخصيص قرارات عديدة 
والمسموع  المرئي  الخاص  اإلعــالم  في  الدعاية  لتنظيم 
لمختلف  التعبير  احترام حرية  تأمين  يتم  بحيث  والمقروء 
المذكورة  اإلعالم  وسائل  برامج  في  والرأي  الفكر  تيارات 
وتخويل المفوضية المستقلة سلطة إصدار كافة التوجيهات 
والتعليمات الملزمة التي تراها بهذا الخصوص، بما يضمن 
وعدم  ومنافسيه،  المرشح  بين  والــتــوازن  العدالة  تأمين 
التحيز في المعاملة بين الكيانات والمرشحين. كما والبد 
من ضوابط فاعلة لحظر أية وسيلة إعالمية إعالن تأييدها 
بين  برامجها  مختلف  في  والتفريق  مرشح  أو  الئحة  ألية 
الوقائع والحقائق من جهة وبين اآلراء والتعليقات من جهة 
الواجب  والقواعد  المعايير  بعض  تحديد  من  البد  أخرى. 
احترامها كعدم التشهير وعدم إثارة النعرات الطائفية وعدم 
تحريف المعلومات وعدم ممارسة اإلعالن االنتخابي تحت 
ستار اإلعالم. كذلك البد من حظر استعمال أالماكن العامة 
الملصقات  وضع  وتنظيم  االنتخابية  للدعاية  العبادة  ودور 
واستطالعات الرأي بالتعاون مع الجهات المعنية والمختصة 
والبد من منع تأثيرات الدعاية االنتخابية في يوم االقتراع 
أية مستندات  أو  واأليام السابقة له، وحظر اي منشورات 
لصالح كيان أو مرشح في يوم االنتخاب وعلى أبواب مراكز 
االقتراع أو بقربها، وحظر بث أية دعاية انتخابية أو لقاء 
ليوم  السابق  لليوم  ابتداء من ساعة الصفر  مع أي مرشح 
األسبوع  الرأي خالل  استطالع  أية  بث  أو  ونشر  االقتراع 
المفوضية  تخويل  وأيضا  االنتخابات.  يــوم  يسبق  الــذي 
المستقلة لالنتخابات سلطات الرقابة على وسائل اإلعالم 
المرئي والمسموع وغيرها لجهة التقّيد باألحكام المتعلقة 
عقوبات  فرض  صالحية  وأعطائها  االنتخابية،  بالدعاية 
بين  تتراوح  العقوبات  المخالفة وهذه  على وسائل اإلعالم 
التنبيه وإعطاء حق الرد للمرشح المتضرر وفرض غرامة 
مالية ووقف وسيلة اإلعالم عن العمل جزئيا لمدة أقصاها 
صناديق  إقفال  موعد  أقصاها  لمدة  كليا  أو  ــام  أي ثالثة 
االقتراع في يوم االنتخاب. وضمانا لحقوق الدفاع، البد من 
جعل قرارات المفوضية قابلة للطعن إستنئافا أمام محكمة 

التمييز خالل خمسة أيام من تاريخ صدورها.

وسـائـل  تــعــدديــة  ضــمــان  الحكومة  واجـــب  مــن  بالمقابل 
اإلعــالم وحريتها وإستقالليتها واحترام دورها في العملية 
اإلعــالم  وســائــل  عــالقــة  ترصين  مــن  والبـــد  االنتخابية. 
بمفوضية إالنتخابات عبر اتباع االخيرة شفافية كاملة دون 
استثناء، وتـعـنـي شـفـافـيـة الـعـمـلـيـة االنــتــخــابــيــة أن تـكـون 
ومتاحة  مفتوحة  وأنشطتها  االنـتـخـابـات  مفوضية  خطط 

لمراقبة الجمهور وبالتالي خاضعة للمساءلة. فـالـشـفـافـيـة 
المضمار.  هـذا  فــي  تـتـعـارضـان  والــســريــة  الـكـامـلـة 
بالعملية  تتعلق  سرية  اي  اسقاط  يجب  المنطلق  هـذا  من 
االنتخابية واتاحة المعلومات الكافية لإلعالم لتنوير الرأي 
العام ومراقبة األداء االنتخابي لكن البد من قيود مفروضة 
على نقل الخطاب السياسي على وسائل االعالم: فحــريــة 
مـطـلـقـاً، وقـــد يـجـري تـحـديـدهـا  لـيـسـت حـقـاً  الـتـعـبـيـر 
فــي بـعـض الـــظـــروف. لـكـن هـــذه الـقـيـود يجب أن تتفق 
تكون  ال  أن  وينبغي  بوضوح  المحددة  الدولية  المعايير  مع 
اليقين  عــدم  ألن  واســع.  نطاق  على  مـحـددة  أو  غامضة 
حرية  في  الحق  ممارسة  يعيق  القانونية،  الـحـدود  بـشـأن 
لـلـسـلـطـة  واســعــا  تــقــديــريــا  هامشا  ويترك  التعبير 
فــي  واالسـتـنـسـابـيـة  الــقــانــون  تطبيق  عــن  الــمــســؤولــة 
في  التمييز  الى  تقود  ان  شأنها  من  والــتــي  الـمـالحـقـة 

تطبيق القيود.

يـحـدث  أن  قبل  السياسي  الخطاب  تقييد  ان  المقابل  في 
لـلـضـرر  يتعرض  الــذي  والـشـخـص  مــشــروع،  غير  هـو 
قــد يــكــون لــديــه وسـيـلـة إنــصــاف قـانونـيـة، فـمـن غـيـر 
على  الرقابة  من  نـــوع  اي  االعــــالم  يـطـبـق  ان  الـمـقـبـول 
كلمات السياسيين للتأكد من أنها ال تحتوي على التشهير او 
كراهية مبنية على العرق او الـجـنـس او الــديــن. فـالـهـدف 
مثل  في  المسؤولية  االعالم  تحميل  عـدم  فـي  االســاســي 
هذه الحاالت، هو في الدرجة االولى من أجل حماية حق 
يقوله  مــا  حــول  المعلومات  على  الحصول  فــي  الجمهور 
السياسيون والمسؤولون حتى لو كانت غير قانونية، ويحتمل 
أن تحرض على العنف. يختلف االمــر عندما تقوم وسائل 
الكراهية  لخطاب  والترويج  بالتحريض  نفسها  اإلعــالم 

والتمييز والعنف.

تعطى  ان  فيجب  االنتخابي  االنفاق  ضبط  يخص  وفيما 
يخص  فيما  النزاهة  كهيئة  قضائية  المفوضية صالحيات 
االنتخابات،  الصــالح  كمدخل  االنتخابي،  االنفاق  مراقبة 
والبد من صدور تعليمات وضوابط رادعة تقنن مواد قانون 
واصدار  وجديدة،  هامة  ضوابط  فيه  ويدخل  االنتخابات 
بين  العادلة  للمنافسة  تأمينا  االنتخابي،  اإلنفاق  قانون 
الحد  وذلك عن طريق  بينهم،  فيما  وللمساواة  المرشحين 
لمعنى  تشويه  من  إليه  يــؤدي  وما  المال  عنصر  تأثير  من 
االقتراع وتأثير على حرية الناخب. ولهذه الغاية، البد من 
ان نعطي لمشروع القانون تعريفا مفصال لما يعتبر نفقات 
انتخابية يميز ضمنها بين النفقات المشروعة التي حدد لها 
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سقفا ال يحق للمرشح أو للقائمة تجاوزه أثناء فترة الحملة 
االنتخابية والنفقات غير المشروعة التي تعد محظورة كليا 
البد  كذلك  جزائيا.  عليها  معاقب  رشوة  بمثابة  واعتبارها 
ويضع  بعضها  فيحظر  التمويل  المشروع مصادر  ينظم  ان 
لبعضها اآلخر سقفا وحدودا بحيث يتم ضبط هذه المصادر 
بهدف تأمين سالمة هذا التمويل وشفافيته. وتوصًال إلى 
المرشح  على  البد  وفعاليته،  المشروع  هذا  تطبيق  تأمين 
أو الكيان السياسي ان يفتح حسابا خاصا يدعى «حساب 
الحملة االنتخابية» يتم استالم كافة المساهمات ودفع كافة 
الحساب  وهذا  الحساب حصرا،  هذا  عن طريق  النفقات 
المرشح  على  يوجب  كما  المصرفية،  للسرية  خاضع  غير 
أو الالئحة ان يعين مفوضا ماليا واحدا من قبله تناط به 
حصرا إدارة وتحريك الحساب المذكور، ومدقق حسابات 
المشروع  ينظم  ان  والبــد  الحملة.  حسابات  تدقيق  ألجل 
رقابة على التمويل واإلنفاق االنتخابي، وأناطتها بالمفوضية 
المستقلة لالنتخابات، وأن يوجب على المرشحين والكيانات 
والمدفوعات  بالمقبوضات  دورية  بيانات  إليها  يرفعوا  ان 
حسابيا  وبيانا  االنتخابية  بالحملة  المتعلقة  وااللتزامات 
مجموع  بالتفصيل  يتضمن  االنتخابات  انتهاء  بعد  شامال 
خالل  المترتبة  أو  المدفوعة  النفقات  ومجموع  ــواردات  ال
هذه الحملة االنتخابية، ويرفق بالوثائق الثبوتية كافة. وان 
الحملة  حسابات  في  بالتدقيق  المفوضية  المشروع  يلزم 
االنتخابية توصال أما لتصديقها أو ردها أو تعديلها. والبد 
عقوبات  اإلنفاق  أحكام  مخالفة  على  يرتب  ان  للمشروع 
أو  والغرامة  بالحبس  جزائية  عقوبات  بين  تتوزع  مختلفة 
أهلية  عدم  بإعالن  تقضي  انتخابية  وعقوبات  باحداهما، 
المرشح المخالف لالنتخاب لمدة سنة او اكثر، وبإمكانية 
لدى  االتحادية  المحكمة  قبل  من  المرشح  انتخاب  إبطال 
وجود مراجعة طعن لديها بنيابة المرشح المذكور، وأخيرا 
أضعاف  ثالثة  قدرها  غرامة  عن  كناية  هي  مالية  عقوبة 
قيمة تجاوز السقف المحدد لإلنفاق تسدد لصالح الخزينة.

هذه ابرز االفكار والسياسات االصالحية الممكنة لترشيد 
والزالت  المقبلة،  للمرحلة  العراق  في  االنتخابية  العملية 
الفرصة قائمة امام القوى السياسية لوضع اللبنات االولى 
للتصحيح، كون مسألة انتخاب مفوضية مستقلة لالنتخابات 
يعقبها  وكذلك  النواب،  مجلس  اعتاب  امام  االن  مطروحة 
تشريع قانون لالنتخابات، ثم تقوم هذه المفوضية باجراءات 
الضبط المالي واالعالمي والمكننة للعملية االنتخابية، كما 

اشرنا لها في المسألة الثالثة.

ولكن المؤشرات الواقعية تشير الى خالف ذلك، خاصة بعد 
انتخاب المفوضية العليا لحقوق االنسان بشكل اعاد تكريس 
تشريع  الى  اضافة  صــورة،  بايشع  السياسية  المحاصصة 
قانون انتخابات مجالس المحافظات موخرا واعتماد صيغة 
سانت ليغو المعدل بصيغة(7،1)، والخالفات الكبيرة داخل 
لجنة الخبراء الختيار المفوضية، لها دالالت ان الوقت ليس 
مناسبا لالصالح السياسي في العراق من وجهة نظر بعض 

القوى السياسية المحتكمة للمحاصصة.
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ـ من حيث المبدأ البحث العلمي من بين مايبتغيه 
فهم المشكلة. فاذا امامنا مشكلة من بين ثالث 

مشاكل مصيرية في العراق اال وهي )مشكلة الفساد( 
ترافقها مشكلتي )االرهاب والمحاصصة( فهل ان 

البحث العلمي استطاع فهم المشكلة وافهام االخرين 
بأسبابها وحيثياتها وبطرق معالجتها؟ 

ـ مختصر الجواب ان البحث العلمي لم يصل بعد 
الى مستوى فهم مشكلة الفساد من جهة وبالتالي 

فانه لم ينوش بعد مرحلة افهام االخرين بها وبطرق 
معالجتها؟ ماهو السبب؟ 

كيفيات توظيف البحث العلمي في مكافحة الفساد
)افكار في البعدين القانوني واالداري(
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عميد كلية العلوم السياسية /النهرين 

أ.د. عامر حسن فياض

البحث  بمؤسسات  تتصل  متعددة  االسباب  ـ 
في  وظائفها  الداء  المعطل  وواقعها  العلمي 
ابعاد  ذات  اسباب  وهي  العلمي  البحث  مجال 
ادارية وقانونية ومالية ذات صلة بدواخل مراكز 

البحث العلمي وخوارجها. 
الذكية ينبغي ان تتسلح بها  الفهم  ـ ان بوصلة 
الصدد  بهذا  العراق  العلمي في  البحث  مراكز 
اي بصدد (مكافحة الفساد) اليمكن ان تتجزأ 
المخاطر  منظومة  عــن  تــخــرج  ان  واليــمــكــن 
اليوم  عــراق  منها  يعاني  التي  االبعاد  الثالثية 
ـ  الفساد  ـ  (االرهــاب  االوهي منظومة مخاطر 
المحاصصة). فمن غير الموضوعي ومن غير 
حيث  من  الفساد  في  العلمي  البحث  العلمي 
المكافحة  عن  بمعزل  والمعالجة  المكافحة 
والمحاصصة  ــاب  االرهـ لخطري  والمعالجة 
بينها  فيما  والتخادم  والتفاعل  التداخل  بحكم 
يفقد  ــك  ذل ودون  ــدة  واحـ منظومة  كمخاطر 
الفهم  بوصلة  البحثية  والمؤسسة  الــبــاحــث 
للفساد. وتغيب بينهما المنهجية السليمة للبحث 
في مكافحة الفساد ومعالجة تداعياته واثاره. 

ـ واقع مراكز البحوث لدينا يؤشر ماياتي: 

1ـ  ميزانياتها هزيلة جدا وتخصيصاتها للرواتب 
فقط دون االنفاق على البحوث. 

مع  والــتــعــاقــد  الــعــقــود  ثقافة  فــي  ضعف  ـ   2
ال  بــراتــب  معين  مــوظــف  فالباحث  الباحثين 
متعاقد باجور عمل وراتبه اجر مقابل لدوامه 
اداريا وليس اجر مقابل لبحوثه وهذه المشكلة 
ستظل قائمة مادامت الية التعاقد غائبة والية 

التعين حاضرة. 
البحوث بشكل عام وفي الجامعات  ـ مراكز   ٣
للمغضوب  (مقابر)  بمثابة  هي  خــاص  بشكل 
مايفسر  وهـــذا  حـــق..  بـــدون  او  بحق  عليهم 
ومؤهالت  وخــبــرة  ــدرة  ق يمتلكون  مــن  عــزوف 
البحوث  مراكز  في  العمل  المبدع عن  الباحث 
في العراق عامة وفي مراكز بحوث الجامعات 

بشكل خاص. 
االستقاللية  بين  طـــردي  تناسب  هــنــاك  ـ   ٤
االكاديمية واالبداع البحثي فكلما ارتفع منسوب 
وماليا)  واداريا  (علميا  االكاديمية  االستقاللية 
كلما ارتفع منسوب االبداع في البحث العلمي. 
٥ ـ العلم وتحصيل المعرفة في العراق مايزال 
يراوح بين دائرة (الرفاه والترف الفكري) ودائرة 
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(التوظيف بالتعين) وهذا مايجعل المعرفة بعيده 
عن كونها مصدر للثروة الشخصية والعامة كما 
والبلدان  المتقدمة  العالم  بلدان  هو حالها في 
كذلك  و  الدائرتين  وفــي  التقدم.  تنشد  التي 
(والبحوث  المعرفة  فان  بينهما  المراوحة  في 
االنتاج  في  بعقم  ستصاب  اساسها)  العلمية 
وعسر في االمتالك وعجز في االحتكار وكيما 
وثروة  لمنتجها  شخصية  ثروة  المعرفة  تصبح 
الى  العقم  مــن  تنتقل  وان  البــد  للوطن  عامة 
الخصوبة في االنتاج ومن العسر الى اليسر في 
االمتالك ومن العجز الى التمكن في االحتكار. 
ودون ذلك فان المعرفة سوف التكون صالحة 

ان لم نقل ستكون فاسدة. 
٦ـ  الفهم السليم للفساد في العراق والذي ينبغي 
ان يكون موضع اهتمامات بحث مراكز البحوث 

هو الفهم الذي يتعامل مع الفساد بوصفه:. 
أ ـ ظاهرة عامة وليس حالة خاصة. 

انية  وليست  متجددة  مستدامة  ظــاهــرة  ـ  ب 
عابرة. 

ج ـ ظاهرة ممنهجة وليست عفوية. 
د ـ ظاهرة محمية حاكمة وليست غير محمية 

خاضعة. 
في  العلمية  البحوث  فان  كذلك  االمر  كان  اذا 
هذه  ببحث  تحيط  ان  ينبغي  الفساد  مكافحة 
الظاهرة بمواصفاتها المشار اليها اعاله سواء 
في التشخيص وفي المعالجة معا. االمر الذي 
(فكريا  مجتمعيا  معها  التعامل  ضــرورة  يؤشر 
مع  وسياسيا).  واجتماعيا  واقتصاديا  وامنيا 
دراستها  بعد  المعالجة  ان مفتاح  التركيز على 
السياسي  النظام  هو  العلمي  بالبحث  وفهمها 
بمختلف  بالمعالجات  الــبــدء  لــوحــده  الــقــادر 

الياتها. 
السياسي مالم يصلح اعوجاجاته  والنظام  ـ   7
وهنا نعود الى ماسميناه بوصلة الفهم للفساد 
من خالل المنظومة الثالثية اي منظومة مكافحة 
المحاصصة)  و  والفساد  ــاب  (االرهـ مخاطر 

بال  السليم  السياسي  النظام  مسؤولية  وهــي 
في  االعوجاجات  اصــالح  ومطرقة  اعوجاج.. 
هم  فمن  الــدولــة  رجــال  هم  السياسية  النظم 

رجال الدولة؟ 
٨ ـ رجال الدولة بشر وليسوا مالئكة بيد انهم 
رجال  مواصفات  من  ابعد  مواصفات  يحملون 
يعلم  كما  العراق  في  كثر  واالخيرين  السياسة 
الجميع ان لم يكونوا زيادة عن المطلوب. ولما 
ــة هــو رجــل سياسة اساسا  كــان كــل رجــل دول
والعكس غير صحيح فان رجل الدولة المطلوب 

ينبغي ان يتمتع بالمواصفات االتية: 
وليس  لما سبقه  يكون في عمله مكمل  ان  ـ  أ 
وليس  تكميلي  البناء  في  دوره  ان  اي  مصفر 

تصفيري. 
ب ـ ان يتمتع بثقافة المعارضة فيقبل ان يكون 

معارضا ويتقبل من يعارضه. 
ج ـ ان يمتلك ارادة االستقالة من عمله عندما 

يفشل او عندما يراد له ان يفشل. 
سياسة  ومــمــارســة  اســتــخــدام  يحسن  ان  ـ  د 

التسويات ال سياسة التصفيات مع الخصوم. 
وـ ان يجيد التفاعل بدل االنفعال والتأني بدل 

التسرع والتنافس بدل التنابذ والمناحرة. 
واخيرا ببحث علمي يتم تشريح الفساد وبنظام 

سياسي يتم فتح مغاليق معالجته. 
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المواطنة وبناء الهوية الوطنية 

المشتركة في العراق

المقدمة
شهدت الدولة العراقية الحديثة منذ تشكيلها 

في العام 1921 حتى يومنا هذا مشكالت متعددة، 
ادت الى عدم االستقرار السياسي 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 سياسي، فقد تعددت 

األحزاب والمنظمات السياسية المعبرة عن ذلك 
التنوع. 
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الدكتور علي رسول حسين المسعودي

سكرتير ثان - دائرة المنظمات والمؤتمرات الدولية - وزارة الخارجية

ظاهرة  بوصفه  االجتماعي  التكوين  في  التعدد  هذا  وان 
ما يخلو منها أي مجتمع، ورغم  نادراً  اجتماعية وتاريخية 
االنقسام  لحالة  مصدراً  ذاتها  بحد  ليست  بانها  قناعتنا 
بل  المعاصرة،  المجتمعات  من  مجتمع  أي  في  والتناحر 
التعدد) قانونياً  التعامل السليم معها (أي مع ظاهرة  عدم 
وسياسياً واجتماعياً، يؤدي الى ضعف الديمقراطية، االمر 

الذي يعد سبباً في إنتاج وإعادة إنتاج األزمات والتوترات.
وطوال الفترة منذ العام 1٩21 حتى العام 200٣ ظل هذا 
التنوع محكوماً بالقسر واإلكراه. فالعراق كبلد كان موحداً 
وإرهــاب  القهر  لسياسة  حصيلة  كان  التوحد  ذلك  إن  إال 
والخارجية  الداخلية  والــحــروب  المنظم  والقمع  الــدولــة 
إلى أخرى  أزمة  البلد من  التي قادت  الجماعية  والمجازر 
األموال  إلى هدر  إضافة  األبرياء،  وراح ضحاياها ماليين 
لم  وبالتالي  والمجتمع..  الدولة  في ظل عسكرة  والثروات 
يكن ذلك التوحد حصيلة الرضى الطوعي والتعايش الحر 

الديمقراطي بين المكونات االجتماعية قومياً ودينياً.
المجتمع  شهدها  التي  الديمقراطية  التجربة  فــان  عليه 
العراقي بعد ٩/ نيسان 200٣ القت بظاللها على المجتمع 
العراقي، فانعكست بشكل سلبي على المواطن اذ بدأ يتوجه 
او  االســرة  او  القومية  او  الطائفة  او  الدين  نحو  المواطن 
وذلك  المشتركة  الوطنية  الهوية  من  بدال  العشيرة...الخ، 
نتيجة للحريات الكبيرة التي بدء يتمتع بها المواطن في ظل 

االنظمة  قبل مختلف  المواطنة ودالالته من  تشويه مفهوم 
السياسية التي استلمت مقاليد الحكم في العراق.

افتراض  على  البحث  يستند  االشكالية  هذه  على  وبناءاً 
مفاده:

بــنــاء تجربته  نــحــو  تــوجــهــه  ــوم فــي ظــل  ــي ال الـــعـــراق  (ان 
بناء  الــى  بحاجة  الصحيحة  االســس  على  الديمقراطية 
الوطنية  الهوية  وتشكيل  تحديد  في  تساهم  فعالة  مواطنة 
العراقية الجديدة من خالل تجاوز المعوقات التي تواجهها)

ولبرهنة الفرضية سنحاول االجابة عن االسئلة التالية:
ما هو مفهوم المواطنة؟

ماهو السياق التاريخي لتبلور مفهوم المواطنة؟
ما هي اهم معوقات بناء مواطنة حقيقية في العراق؟

ماهي االليات التي يمكن من خاللها بناء مواطنة حقيقية 
تمكن من صهر المجتمع العراقي في بوتقة واحدة؟

ومن هنا تمثل هذه الدراسة قراءة اولية لمفهوم المواطنة 
الفكرية والسياسية  الدراسات  الذي احتل حيزا مهما في 
باعتباره مدخال الرساء انظمة ديمقراطية، واساسا لعملية 

االندماج الوطنية، وحجر الزاوية في بناء الدولة العراقية.
اعادة  تواجه  التي  المعوقات  اهم  الدراسة  تعالج هذه  كما 
تشكيل مفهوم جامع مانع للمواطنة العراقية يمكن ان يسهم 

في بناء الدولة العراقية.
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وتقدم هذه الدراسة رؤية عن اهم االليات التي يمكن من 
خاللها صياغة مفهوم للمواطنة جامع لكل االمة العراقية 

وبناء هوية وطنية مشتركة للعراق.
المواطنة... التطور التاريخي والمفهوم
أواًل: السياق التاريخي لمفهوم المواطنة.

يدور مفهوم المواطنة حول الحقوق والواجبات منذ الوهلة 
الحكومات  زمــن  في  المواطنة  مبدأ  اكتشاف  في  االولــى 
البدائية في وادي الرافدين وفارس والفينيقيين والكنعانيين 
واالغريق والرومان، ويدور هذا المبدأ حول الكفاح والنضال 
بحقوقه  واالعتراف  وسعادته  االنسان  استقالل  اجل  من 
على  تؤثر  التي  القرارات  في  ومشاركته  واجباته  ومعرفة 

حاضره ومستقبله. (
(

من  لنا  البد  المواطنة  لمفهوم  اكثر  فهم  الى  نصل  وحتى 
تناول التطور التاريخي لهذا المفهوم، لذلك سنقوم بدراسته 
في اطار دولة المدينة ثم في اطار القبيلة العربية وبعدها 

في االسالم واخيراً في إطار الحضارة األوروبية.
المواطنة في إطار دولة المدينة.

على  متطوراً  مبدأً  المدينة  دولــة  في  المواطنة  مبدأ  يعد 
هذا  بها  اكتشف  التي  التاريخية  الفترة  قــدم  من  الرغم 
لفترات الحقة، ورغم بعض المالحظات إال  المبدأ قياساً 
انه منذ ذلك الحين يؤكد على تحقيق المساواة بين االفراد 
الوصول  اجل  من  الفعالة  السياسية  المشاركة  في  بحقهم 
الى السلطة عن طريق هذه المشاركة، بوصف الشعب هو 

مصدر السلطة وأساس شرعيتها. (
(

في  اعتمدت  االغريقية  المدينة  دولــة  إن  المعروف  فمن 
حكمها على الديمقراطية المباشرة إلدارة البالد، وبالتالي 
فأن هذا النوع من الديمقراطية يجعل من الشعب أساساً 
لألفراد  يتيح  مما  يتوالها،  الذي  وهو  السياسية  للسلطة 
االحرار المساواة في اتخاذ القرارات السياسية، بينما كان 
هذه  في  المشاركة  من  والنساء  والعبيد  االجانب  يستبعد 
االغريقية  الديمقراطية  على  مأخذاً  يعد  وهذا  القرارات، 
جزء  حرمان  الى  ادى  مما  الشمول  عنصر  الى  إلفتقادها 

كبير من الشعب من ممارسة حق المواطنة.
وبإختصار شديد يمكن ان نعبر عن الديمقراطية في دولة 
واالخذ  السلطة  ممارسة  كيفية  يوضح  بمخطط  المدينة 

بمبدأ المواطنة فيها.

شكل (1)
يوضح عناصر الديمقراطية الكالسيكية المباشرة

السياسية،  العلوم  الــى  المدخل  أ.آبــدوربــا،  د.  المصدر: 
ترجمة نوري محمد حسين، ط 1، بغداد، 1٩٨٨، ص 1٨.

وتأسيساً على هذا يمكن القول ان الديمقراطية في دولة 
المدينة في ذلك الحين كانت أنموذجاً للحكم الصالح إلى 
النوع من  لكن هذا  الشعب سيادته،  يمارس  حٍد ما، حيث 
لسبب  الحاضر  وقتنا  في  تطبيقه  يمكن  ال  الديمقراطية 
الدولة  داخل  السكان  عدد  في  الهائلة  الزياده  هو  بسيط 
واالعــراق  والطوائف  المذاهب  تعدد  عن  فضًال  الواحدة، 
اآلراء،  تعدد  إلى  يقود  الواحدة مما  الدولة  واالديان داخل 
متطلباتها  وزيادة  االنسانية  الحياة  تشعب  عن  هذا فضال 
طريق  عن  الحكم  تولي  صعوبة  إلــى  يفضي  الــذي  األمــر 
الشعب مباشرة، وانما عن طريق ممثلين ينوبون عن الشعب 

إلدارة دفة الحكم.
المواطنة لدى العرب والمسلمين. 

مفهوم المواطنة هنا، يتجلى في إطارين األول هو القبيلة 
الواحدة  القبلية  أبناء  بين  المساواة  في  تتضح  إذ  العربية 
في اتخاذ القرارات، وسيد القبيلة يستمد سلطته من إفراد 
اقرب  المواطنة)  (إي  هنا  وهي  مباشرة،  (الشعب)  قبيلته 
المشاركة  النساء من  استبعاد  المدينة من حيث  دولة  إلى 
في اتخاذ القرارات وهذا امر يعود الى العادات والتقاليد 
التي كانت تحكم سلوكيات اإلفراد في ذلك الوقت، فضًال 
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عن إن ابن سيد القبيلة ال يصبح سيداً او شيخاً كأباه اال 
بموافقة ابناء القبيلة لكن هذا ال ينفي ان يكون الحكم في 

القبيلة حكم وراثي. ()
اما في االسالم فمن المعروف ان الدين االسالمي هو دين 
بشكٍل  هذا  ويتضح  واالحسان  والمساواة  والعدالة  السلم 
جلي في ايات القرآن الكريم في قوله تعالى ((يَا أَيَُّها النَّاُس 
ن َذَكٍر َوأُنثَى َوَجَعلْنَاُكْم ُشُعوًبا َوَقبَاِئَل ِلتََعاَرُفوا  ِإنَّا َخلَْقنَاُكم مِّ

َ َعِليٌم َخِبيٌر)) ( ِ أَتَْقاُكْم ِإنَّ اهللاَّ ِإنَّ أَْكَرَمُكْم ِعنَد اهللاَّ
َخلََقُكم  الَِّذي  َربَُّكُم  اتَُّقواْ  النَّاُس  أَيَُّها  ((يَا  تعالى  وقوله   ،(
ن نَّْفٍس َواِحَدٍة َوَخلََق ِمنَْها َزْوَجَها َوبَثَّ ِمنُْهَما ِرَجاالً َكِثيًرا  مِّ
ِإنَّ اّهللاَ َكاَن  ِبِه َواألَْرَحــاَم  اّهللاَ الَِّذي تََساءلُوَن  َواتَُّقواْ  َوِنَساء 

َعلَيُْكْم َرِقيًبا)) (
)، وكذلك قوله سبحانه وتعالى ((يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُواْ ُكونُواْ 
الَْواِلَديِْن  أَِو  أَنُفِسُكْم  َعلَى  َولَْو   ِ ِهللاّ ُشَهَداء  ِبالِْقْسِط  اِميَن  َقوَّ
َواألَْقَرِبيَن ِإن يَُكْن َغِنّيًا أَْو َفَقيًرا َفاّهللاُ أَْولَى ِبِهَما َفَال تَتَِّبُعواْ 
ِبَما  َكاَن  َفِإنَّ اّهللاَ  تُْعِرُضواْ  أَْو  ُوواْ  تَْل  َوِإن  تَْعِدلُواْ  أَن  الَْهَوى 

تَْعَملُوَن َخِبيًرا)). (
(

فالدين اإلسالمي لم يميز بين المسلمين من ذكٍر أو أنثى، 
وال طائفة وأخرى، وال مذهب وآخر، وال قبيلة وأخرى، وال 
حاكم ومحكوم، وإنما جعل اهللا تعالى في كتابه المجيد الكل 

سواسيه في الحقوق والواجبات.
فيمكن إقامة ديمقراطية تقوم على مبدأ المواطنة يمكنها 
اسلوب  ــه  وان خاصة  االســالمــي  الــديــن  بمبادئ  تأخذ  ان 
الكريم،  القرآن  بدستوره  يتجسد  نظام  فهو  للعيش  ونظام 
الذي ينظم الحياة اإلنسانية خير تنظيم، يقوم على الحرية 
اركان  اهم  من  الثالثة  االركــان  وهذه  والمساواة  والعدالة 

ومرتكزات المواطنة.
وكذلك لو نظرنا إلى مبدأ الشورى في اإلسالم، ذلك المبدأ 
الذي اخذ به الرسول (ص) والخلفاء الراشدين من بعده انه 
يؤكد على المساواة في الحقوق والواجبات والحكم بالعدل 
ليشمل  يمتد  إنما  المسلمين،  بين  فقط  ليس  واإلنصاف 
غير المسلمين ايضاً من اهل دار االسالم غير المحاربين، 
َوالَِّذيَن َهاُدواْ  ونجد ذلك في قوله تعالى ((ِإنَّ الَِّذيَن آَمنُواْ 
َوَعِمَل  اآلِخِر  َوالْيَْوِم   ِ ِباهللاَّ آَمَن  َمْن  اِبِئيَن  َوالصَّ َوالنََّصاَرى 
ُهْم  َوالَ  َعلَيِْهْم  َخْوٌف  َوالَ  َربِِّهْم  ِعنَد  أَْجُرُهْم  َفلَُهْم  َصاِلحاً 

يَْحَزنُوَن))). (
(

ما نريد قوله ان االسالم يدعو الى التعايش والمساواة في 
الحقوق والواجبات، فصور اإلسالم مبدأ المواطنة تصويراً 

بين  بالتساوي  الواجبات  وحّمل  الحقوق  وأعطى  واضحاً 
المواطنين القاطنين في مكان معين.

هو  االســالمــي  الدين  ان  مفادها  نتيجة  الــى  نصل  لذلك 
الدين الذي اعطى معنى حقيقياً لمبدأ المواطنة وجعل هذا 

المعنى الئقاً لكل زمان ومكان.
المواطنة في إطار الحضارة األوروبية

استفادت الحضارة األوروبية من الفكر السياسي في زمن 
الحضارة اإلغريقية والرومانية والفكر اإلسالمي، خصوصاً 
االصالح  حركة  نتيجة  االوروبية  النهضة  بــوادر  بروز  بعد 
الديني وما تالها من حركات النهضة والتنوير في الحياة 

السياسية. (
(

فكان لحركات اإلصالح الديني والفكر التنويري دوراً في زرع 
بذور الحرية والديمقراطية وكان للمفكر جون لوك (1٦٣2

- 170٤) ومونتسكيو (1٦٨٩ - 17٥٥) وجان جاك روسو 
(1712 - 17٨٨) االثر الكبير في انتشار الفكر الديمقراطي، 
والمطالبة بسيادة الشعب وفصل السلطات، ومنح الحقوق 
والحريات وحمايتها وكفالتها من الدولة، ويتجسد ذلك في 
الثورة االنگليزية 1٦٨٨، والثورة األمريكية 177٦، والثورة 

الفرنسية 17٨٩. (
(

فإقرار سيادة الشعب وتنظيم الحقوق والحريات للفرد كان 
لها االثر البارز في تفجير هذه الثورات، فضًال عن نظرية 
المبادئ  مثًال هذه  السلطات، فأخذت فرنسا  بين  الفصل 
واقرتها في المادة (1٦ من اعالن حقوق االنسان والمواطن 

عام 17٨٩). (
(

المواطنة  مبدأ  على  تؤكد  األوروبية  الحضارة  إن  عموماً 
المواطنين  لجميع  السماح  خالل  من  ثابت  كحق  واقــراره 
الجماعية  القرارات  اتخاذ  في  المشاركة  في  تمييز  ودون 
تعبيراً عن ان الشعب هو مصدر السلطة وأساس شرعيتها.

ثانيا: مفهوم المواطنة:
ـــ المواطنة في اللغة:

اإلنسان،  فيه  يقيم  الذي  المنزل  وهو  الوطن  من  مأخوذة 
ويقال وطن بالمكان وأوطن به أي أقام، وأوطنه اتخذه وطناً، 
وأوطن فالن ارض كذا أي اتخذها محًال ومسكناً يقيم فيه، 

وجمع الوطن، اوطان.(
 .(

ـــــ المواطنة اصطالحا:

57 ٢٠١٧ أيــلــول   - ه   ١٤٣٨ احلــجــة  ذي   | عــشــرة  الثانية  السنة   | ٤١ الــعــدد   |



ايضاح  مــن  ــد  الب الــمــواطــنــة  مفهوم  بتعريف  الــبــدء  قبل 
الوطن  اهمها،  بالمفهوم  العالقة  ذات  المصطلحات  بعض 
لإلنتماء  مركز  تعبير  هو  (الــدولــة)  فالوطن  والــمــواطــن. 
جغرافي  بإقليم  والعاطفي  والثقافي  والسياسي  القانوني 
محدد ومعين على اساس شروط ومواصفات ومعالم تميزه 
عن االوطان االخرى بخصائص طبيعية او مكتسبة وبفعل 

عوامل عديدة تدخل في صياغات هذا الوطن او ذاك. (
) ويعرفها (ريموند كايتل) بانها: (مجتمع من االفراد يقيمون 
بأستمرار في اقليم معين، مستقلين من الناحية القانونية 
وتطبق  تشرع  منظمة  ولهم حكومة  اجنبي،  تسلط  كل  عن 
ويرى  سلطتها).  حدود  داخل  االفــراد  جميع  على  القانون 

(كايتل) ان عناصر الدولة هي:
ا- مجموعة افراد

ب- االقليم
ج- السيادة
د- الحكومة

المواطن هو هو  المواطنة؟  وماهي  المواطن  عليه من هو 
تقرها  التي  والواجبات  الحقوق  وله  المجتمع  افــراد  احد 
الدولة، ومما الشك فيه ان واجبات المواطن نحو وطنه هي 
ارقى واسمى الواجبات التي يستطيع اداءها ويرى اسبينوزا 
ان الفرد يستطيع معارضة الحاكم طالما ان هذه المعارضة 
ان  بشرط  انفعالية  ال  عقالنية  بطريقة  صــادر  والخالف 
اليتعارض مع القانون وللفرد الحرية في ذلك اال ما يعكر 
يعطي  اسبينوزا  ان  يعني  وهــذا  الفوضى،  واشاعة  االمــن 
ترابطا عضويا بين الديمقراطية والمواطنة، وهذا ما ذهب 
اليه الكثير من المفكرين ومنهم (جون دوي) الذي يرى ان 

نظام الحكم الجيد يعتمد على مواطنة مثقفة ومستنيرة
.

وتعد المواطنة مفهوم حديث ظهر وتطور مع تطور الدولة 
القومية، تلك الدولة التي تقوم على اساس االعتقاد بوجود 
وطن مشترك ورابطة وطنية تتجاوز الحدود التي ترسمها 
الهويات الفرعية القائمة على اساس االنتماء المذهبي او 

العرقي بين التكوينات (
). حيث يفترض هذا المبدأ ان المجتمع مكون من طوائف 
هؤالء  ارادة  عن  التعبير  هي  والــدولــة  واحـــرار،  مستقلين 
المواطنين االحرار غير الخاضعين لوالءات اخرى، بصفتهم 
مواطنين لوطن لهم جميع الحقوق وعليهم جميع الواجبات. 

)
(

فهي عالقة عضوية متبادلة بين المواطن والدولة، فالمواطن 
يحصل على جميع حقوق المواطنة نتيجة انتماءه الى وطن 
الوقت ذاته عليه ان يتحمل واجبات يحتم  معين، لكن في 
عليه مبدأ المواطنة ان يتحملها، هذا من جانب المواطن، 
اما من جانب الدولة فعليها االلتزام بالدستور في تعاملها 
وليسوا  مواطنين  انهم  على  اليهم  والنظر  المواطنين  مع 
افراد بعّد الدستور هو محصلة موافقة اغلب ابناء الشعب. 

)
(

انها  المواطنة على  تعريف  المعنى، يمكن  على هذا  وبناءاً 
اي  البلد)،  هذا  يقطن  شعب  والــى  ما،  بلد  الى  (االنتماء 
انها تمثل العالقة القانونية القائمة بين الوطن والمواطن. 
وعرفتها دائرة المعارف البريطانية (بأنها عالقة بين فرد 
تلك  تتضمنه  وبما  الدولة،  تلك  قانون  يحددها  كما  ودولة 
دائرة  الدولة).وتؤكد  تلك  واجبات وحقوق في  العالقة من 
المعارف البريطانية مفهومها للمواطنة،(بأن المواطنة على 
وجه العموم تسبغ على المواطن حقوقا سياسية، مثل حق 

االنتخاب وتولي المناصب العامة).
تتكامل  متعددة  إبعاد  المواطنة  المفهوم  لمفهوم  فان  عليه 

وتترابط في تناسق تام وهي
 -:

بين  العالقة  تنظيم  في  يسهم  والــذي  قانوني،  1-البعد 
الذي  االجتماعي  العقد  الى  استناداً  والمحكومين  الحكام 
الفرد  مصالح  بين  للموازنة  بينهما  العالقة  عليه  تقوم 

ومتطلبات المجتمع. 
الحاجات  إشــبــاع  يستهدف  اجتماعي  اقتصادي  2-بــعــد 
منها  الالزم  االدنى  الحد  وتوفير  للبشر  األساسية  المادية 

لحفظ كرامتهم وإنسانيتهم. 
والنفسية  الروحية  بالجوانب  يهتم  ثقافي حضاري  ٣-بعد 
ــاس احــتــرام  والــمــعــنــويــة لــإلفــراد والــجــمــاعــات عــلــى أسـ
االستيعاب  محاوالت  ويرفض  الثقافية  الهوية  خصوصية 

والتهميش والتغريب.
المعوقات الرئيسية لمفهوم المواطنة واثرها في بناء 

الدولة العراقية
بدءا  علينا  تفرض  اليوم  المواطنة  معوقات  في  البحث  ان 
معرفة اسباب ضعفها في المراحل التي سبقت عام 200٣
طبيعة  في  هو  المواطنة  ضعف  اسباب  اهــم  ان  نجد  اذ 

تشكيل هذه الدولة.
اذ ان الدولة العراقية تشكلت في اطار االستعمار البريطاني 
والذي فرض على العراق طبيعة تكوينه العرقي من خالل 
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عدد  ذلك  على  بناءا  والتي ضمت  العراقية  الدولة  حدود 
واألكراد  فالعرب  والمذاهب.  واالديــان  االعــراق  متنوع في 
والتركمان واالرمن عناصر أساسية في تكوينه العرقي، الى 
جانب هذا التنوع يوجد تنوع اخر يتمثل بالتعدد الديني مثل 

اإلسالم والمسيحية واليزيدية والصابئة.
انضمامه  في  حقيقية  ذاتية  ارادة  له  يكن  لم  التنوع  هذا 
كان  العراقية  الدولة  تشكيل  ان  اذ  العراقية،  الدولة  الى 
بريطانيا  الرأي في  ان  مثًال  اذ نجد  بحتا،  بريطانيا  شأناً 
حول اقامة الدولة العراقية قد انقسم الى اتجاهين االول: 
رأي حكومة الهند الذي يتلخص بأقامة أمارات صغيرة من 
البصرة وبغداد الموصل بينما ذهب الرأى االخر الى أقامة 
دولة واحدة وهو رأي السكرتير السياسي في وزارة الهند 
الداعم  الثاني  بالراى  األخذ  أرثر هيرتزل) وجرى  (السير 

ألقامة حكومة عربية في العراق
، ولتأكيد (سياسة القضم والضم) التي انتهجتها بريطانيا 
(ليس  يقول  االول  فيصل  العراقي  الملك  نجد  العراق  في 
هناك بعد شعب عراقي بل كتل متنافرة من البشر مجردة 
من اية فكرة وطنية غارقة في الخرافة والجهل وتفتقر الى 
اية رابطة مشتركة ميالة الى الفوضى ومستعدة ابداً للتمرد 

على اية حكومة مهما كانت)
من  الكرد  تفتيت  في  االستعمار  هدف  عن  ناهيك  هذا   ،
كانوا  والذين  العراق  منها  دول  اربع  على  تقسيمهم  خالل 
والزالوا يؤمنون ويسعون الى اقامة دولتهم الكردية، هذا ما 
يتضح في كثير من مواقفهم وتصريحات المسؤولين الكرد.
اما السبب االخر فنجده في طبيعة تعامل االنظمة السياسية 
المختلفة التي تعاقبت على حكم العراق مع هذه الجزئية، 
فالنظام الملكي الذي تم اتخاذه باختيار االمير فيصل ابن 
عام  اب   2٣ الستفتاء  وفقا  للعراق  ملكا  حسين  الشريف 
باول  وقع  الملك  لصالح   ٪٩٦ نتيجته  كانت  والــذي   1٩21
اخطاءه حينما امر الملك في عام 1٩22 بـتشكيل المجلس 
للمملكة  دستوراً  بمثابة  اساسيا  قانونا  لينظم  التأسيسي 
العراقية على ان ال تتناقض مواد هذا الدستور مع المعاهدة 

البريطانية العراقية التي وقعت في وقت سابق.
بل  العراقي  الشعب  الرادة  ناتجاً  الدستور  يكن  لم  وبهذا 
تحقق  انها  فيها  يرى  كان  التي  المعاهدة  من  فرعا  اصبح 
دستور  وضع  هو  الطبيعي  والوضع  البريطانيين،  مصالح 
للبالد ومن ثم تشكيل حكومة تقوم باقامة المعاهدات مع 
الدول االخرى. االمر الذي انعكس بشكل او باخر في مدى 

احساس المواطنين في انتمائهم لهذا الكيان.

ان هذا االمر قد عمق الوالءات القبلية والعشائرية اذ اتسم 
المجتمع العراقي بانقسامات ونزاعات وصراعات تقليدية 
والريف.  المدن  بين  االنقسامات  الى  باالضافة  وعمودية، 
فقد اقترنت وحدة كل جماعة من هذه الجماعات بحاجة 
السيما  االخــرى  الجماعات  قبل  من  حمايته  الــى  الفرد 
في  السياسية  السلطة  تكن  لم  اذ  الدولة،  غياب  ظل  في 
بين  واالحتراب  الصراع  شؤون  في  تتدخل  الملكي  العهد 
ذاتياً،  تسوية خالفاتها  امر  لها  تترك  بل  القبائلوالعشائر، 
وقد اخذ هذا الوضع باالنحالل والتحول الى اشكال جديدة 
ساهم  الــذي  الحديثة  الدولة  بناء  ظل  في  العالقات  من 

االحتالل البريطاني في انشاءها وتنظيمها.
من  يوما  تكن  لم  العراقية  والطوائف  الفئات  ان  ويالحظ 
االيام منظمة في كيان واحد الفي العهد العثماني وال الملكي 
االجتماعي  العالم  يقول  الصدد  وبهذا  اخر،  عهد  اي  وال 
الدولة  قبل نشوء  يعرفوا  لم  العراق  اهل  (ان  الوردي  علي 
العراقية الحديثة شيئا من المفاهيم السياسية الحديثة مثل 
الوطنية والمواطنة، بل كان جل ما يشغل بالهم االحساس 
الديني المتمثل بقضايا التعصب المذهبي) ويعني ذلك ان 
الوالء للهويات الفرعية دون الوطنية في العراق ليس شيئا 
مستجدا بل هو ارث تاريخي لم تستطع الدولة العراقية في 
العهد الملكي تجاوزه لبناء هوية وطنية حديثة تستوعب كل 
المتمثلة  الملكي  النظام  ان سياسات  بل  الفرعية  الهويات 
باالنصياع الكامل وراء المحتل البريطاني فضال عن تكريس 
المجتمع  فئات  وبقية  االعيان  بين  الطبقي  التفاوت  حالة 
العراقي ادى الى ترسيخ حالة اللجوء الى الهويات الفرعية.

تجاوزه  من  االول  الجهوري  العهد  يستطيع  لم  الذي  االمر 
الهوية  فرض  بمحاولة  الملكي  العهد  عكس  على  ذهب  اذ 
الذي  الحكم االمر  إدارة  بالقوة من خالل اسلوب  الوطنية 
ادى الى سيطرة ثقافة العنف على حل المشاكل السياسية 
تهميش  على  قائمة  السياسات  اغلب  فكانت  العراق،  في 
الذي  (خاصة  السلطة  عن  المستطاع  قدر  وابعاده  اآلخر 
القى  ما  وهذا  الحاكمة)  النخبة  مصالح  من  بالضد  يقف 
الشعب  واصبح  برمتها  السياسية  العملية  على  بظالله 
جعل  الذي  االمر  قسري،  بشكل  الحاكمة  للنخبة  خاضعاً 
السياسي  الالعب  دور  ــاداء  ب تقوم  العسكرية  المؤسسة 
خالل  ككل  السياسية  والحياة  بالسلطة  المتفرد  األســاس 
المدة (1٩٥٨ - 1٩٦٨) ويمكن عد النظام السياسي آنذاك 

نموذجاً لالنظمة العسكرية في العالم الثالث.
السلطة وبدأت معه مرحلة  الى  البعث  ومن ثم جاء حزب 
جديدة اكثر قساوة، اذ تغلغل حزب البعث بكل المؤسسات 
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وبدأ معه  بالقوة عليها،  والمدنية وفرض سيطرته  االمنية 
الناس  جعل  حتى  مسبوق  الغير  العنف  من  جديدا  فصال 
التي  الفرعية  االنتماءات  الى  يلجأون وبشكل غير مسبوق 
يرون فيها مجاال قد يحقق لهم الحماية فالقبلية والمذهبية 
والعرقية حافظت على دورها الوظيفي التاريخي كمنظومة 
امان، باالبقاء وتعزيز اواصر القرابة والدم كمشترك يفرض 

التزامات متبادلة في محيطها المغلق.
من جانب اخر نجد ان الدولة العراقية وعلى امتداد تاريخها 
عانت من التغييرات السريعة وغير الطبيعية والمتكررة في 
بناء دولة  الذي لم يساعدها على  السياسي، االمر  الواقع 
فاعلة وثابتة، بدءا من انقالب بكر صدقي وفرضه حكومة 
معينة على الملك ومن ثم انقالب 1٩٥٨ وقتل الملك ورموز 
العهد الملكي (خاصة نوري السعيد) مرورا بانقالب 1٩٦٣
السياسي  النظام  خاضها  التي  والحروب   ،1٩٦٨ ثم  ومن 
التغير الذي حصل عام 200٣، كل هذا دفع  السابق حتى 
الفرد العراقي بالتحصن بالتشكيالت االجتماعية االولية او 
الفرعية (القبيلة، العشيرة، الطائفة وغيرها) لدرء الخطر 
الناتج من حالة عدم االستقرار السياسي او ضعف الدولة 

او تعسفها.
الى  ذلك  ادى  لالفراد  وقمعها  السلطة  تعسف  زاد  فكلما 
تأسيس ثقافات فرعية لها مجاال ومساحة تتحرك في البنية 
الباطنية للمجتمع غير المرئية للسلطة، او في المجال غير 
المراقب مما انتج لغة رمزية كانت االطار الباطني للحياة 

والمعارضة والتعبير عن الذات والصمود.
اما اليوم وبعد التغيير السياسي الراديكالي عام 200٣، نجد 
ان المكون االجتماعي يتحول الى حزب سياسي، او احزاب 
سياسية لها صفة اجتماعيةحصرية، فهناك احزاب (للسنة) 
استقطاب  ظاهرة  في  (الــكــرد)،  وثالثة  (للشيعة)  واخــرى 
عمودي تؤسس للتمايز وتثبته، وتعوق شيوع وترسيخ مفهوم 
التوافقية  بالديمقراطية  مايسمى  خــالل  من  المواطنة، 
والتي تؤدي الى تمييع الحدود الفاصلة بين ماهو اجتماعي 
معبر  واحدهما  مترادفين،  اصبحا  بحيث  وماهو سياسي، 
عن االخر، ويعد هذا االمر هو المأخذ االساسي، والجوهر 

الذي يضعف الهوية الوطنية والمواطنة.
ان التداخل بين الحقل االجتماعي مع الحقل السياسي هو 
وجه االعتراض هنا، الن االجتماعي يستوعب في مفرداته 
العديد  ينتج  االمــر  هذا  وان  والعشائري،  واالثني  الديني 
من الصراعات فيكون الديني مقابل الديني واالثني مقابل 
االثني وهكذا، وهو مايولد حالة احتراب محتملة بشكل كبير 
ويقلل من حالة االستقرار السياسي، وبالتالي يعرض الدولة 

الوظيفي،  دورها  تؤدي  ان  بفعلها  الى هشاشة ال تستطيع 
االنخراط  الى  باالفراد  ويدفع  فشلها،  مركبات  من  ويزيد 
االجتماعية  الوحدات  في  الالشعوري  الجبري  والنكوص 
الدولة  بناء  ويقلل فرص  االجتماعية  التمايزات  ويزيد من 

المواطنية العصرية.
فالديمقراطية التوافقية التسمح بوجود المواطنة بمفهومها 
تسجن  اســواراً  االولية  االنتماءات  من  تجعل  بل  الجمعي، 
الفرد داخلها وتجعل من هذه االسوار خصوصيات مقدسة 

التسمح بتجاوزها.
مما تقدم يمكن اجمال اهم المعوقات التواجه بناء مواطنة 

حقيقية في العراق باالتي:
1-التعصب الذي ينطلق من فكرة ان الحقيقة المطلقة لدى 

هذه الجهة او تلك دون غيرها.
2-ضعف الثقافة الوطنية لدى مختلف فئات الشعب اال ان 
المهم هنا هو النخب االجتماعية والسياسية والتي تعاني 
من ضعف حقيقي في المنظومة الثقافية االمر الذي يؤسس 

للرجوع الى الهويات الفرعية، دون االعتراف بالتعددية.
المجتمع  فئات  احدى  تهمش  اي عندما  للخارج:  ٣-الوالء 
الى  بها  ــؤدي  ي مما  الــصــراع  الــى حالة  يدفعها  ذلــك  فــان 

االرتباط بالخارج.
والدستورية وعلى مختلف  القانونية  المؤسسات  ٤-ضعف 
يؤدي  الــذي  االمــر  العراق  بها  مر  التي  التاريخية  الحقب 
الى فشل هذه المؤسسات في بناء الذات والهوية الوطنية 

الجامعة.
٥-اقامة ديمقراطية يقال عنها انها توافقية اخذت تكرس 
حالة االنتماءات الفرعية على حساب االنتماء الجمعي وبناء 

هوية مشتركة.
٦-التدخل الخارجي االقليمي والدولي المستمر السيما بعد 
200٣، عبر تحديدها لهوية اجزاء من المكون االجتماعي 
انتماءاتهم  بداللة  معهم  وتعاملها  والتركمان)  (الكرد  العام 
جزء  وتحديد  االخــرى،  انتماءاتهم  عن  والتغاضي  القومية 
اخر من المكون االجتماعي العراقي العام (العرب) وتعاملها 
والسنة)  (الشيعة  المذهبية  الدينية  انتماءاته  بداللة  معه 

والتغاضي عن انتماءه القومي.
اليات بناء المواطنة في العراق

المواطنة في ظل  لمفهوم  الدراسة  في ضوء معالجة هذه 
التجارب الديمقراطية التي عاشها العراق ولدورها المؤثر 
والكبير في بناء التجربة الديمقراطية الجديدة التي يعيشها 
لبناء  رؤيــة  طــرح  الجزء  هــذا  في  سنحاول  اليوم،  العراق 

المواطنة لتكون رافدا وداعما لهذه التجربة.
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اواًل: االسس العامة لتفعيل المواطنة:
1- احترام الدستور وضمان حقوق االنسان وتعزيز الكرامة 
االنسانية وهي شرط من الضروري التركيز عليه السيما في 
البيئة العراقية التي تهان فيه كرامة االنسان وتهدر حقوقه 
العديد من االوقات الى درجة ان المواطن لم  وحياته في 

يعد امناً في بيته.
اذ  المواطنين،  جميع  بين  والــمــســاواة  القانون  2-ســيــادة 
النظر  بغض  للقانون  خاضعين  المواطنين  جميع  يكون 
المذهبية،  الدينية،  االجتماعية،  العرقية،  االختالفات  عن 

والثقافية.
التفاوت  على  والقضاء  االجتماعية  العدالة  تحقيق   -٣
االجتماعي كما هو حاصل اليوم، اذ يعاني المجتمع اليوم 
من خلق طبقة اجتماعية مترفة جدا تتميز بالنفوذ السياسي 
في حين ان غالبية المجتمع يعاني من ضعف في مستواه 

المعاشي.
المستوى  لترفع  الشاملة  االقتصادية  التنمية  تحقيق   -٤
المعاشي الفراد المجتمع وتقضي على التفاوت بين اقليم 
كردستان وبقية محافظات العراق ولمعالجة مشاكل الفقر 

والبطالة وتوفير الضمان االجتماعي لجميع المواطنين.
٥-خلق ثقافة تؤسس لعالقة بين مكونات المجتمع والدولة 
على اسس وطنية تتجاوز كل االطر والعناوين الضيقة، بحيث 
واالطياف  والتعبيرات  المكونات  لكل  العام  الجامع  يكون 
والمكاسب  والتي التعني فقط جملة حقوق  المواطنة،  هو 
الواجبات  من  جملة  ايضا  تعني  وانما  المتوخاه  الوطنية 

والمسؤوليات العامة الملقاة على عاتق كل مواطن.
٦-محاربة الفساد بكل انواعه السياسي، واالداري، والمالي، 
واالخالقي، في المجتمع والدولة، من خالل تشريع وتفعيل 
القواعد الدستورية والقوانين التي تكفل معاقبة المفسدين، 

وضمان استقالل القضاء واالجهزة الرقابية
.

ومحاولة جعل هذا  السياسية،  االحــزاب  قانون  اقــرار   -7
القانون معبراً عن مصلحة االمة عراقية ككل.

ثانيا: التربية والتعليم ودورهم في ترسيخ قيمة 
المواطنة:

ان تغير النظام السياسي في العراق واستبداله بنظام يتبع 
بشكل  قوية  دولة  بناء  يستطيع  لن  الديمقراطية  القواعد 
مجرد إال في ظل ثقافة تقبل التنّوع، واحترام وجهات النظر 
المختلفة، وتنظر إلى الحقائق باعتبارها نسبية وتتسامح مع 
االختالف في الرأي البل تشجّعها. من دون هذا النوع من 
الثقافة، وبالتالي اليمكن ألي تجربة ديمقراطية ان تنجح. 

السياسية  البنية  في  تغييرات  يتطلّب  ال  االمر  فإن  عليه، 
ايضا  بل  والقادة) فحسب،  والدساتير  االنتخابي  (القانون 
وهذا  األفــراد،  في  ومستدامة  جــادة  تغييرات  الى  بحاجة 
فالجهود  جديدة،  تعليمية  نظم  خالل  من  يكون  ان  يمكن 
الحالية إلصالح التعليم ترّكز بشّدة على جوانب فّنية، مثل 
بناء المزيد من المدارس، وإدخال الحواسيب إلى المدارس، 
الحالي  التركيز  أن  إال  وهــام،  أن هذا ضــروري  وفي حين 
لإلصالح يفتقر إلى عنصر إنساني أساسي، فالطالب في 
أن  يعني  مــاذا  جــداً  مبكرة  يتعلموا في سّن  أن  إلى  حاجة 
وينتجون  ويبحثون  يفّكرون  كيف  يتعلمون  مواطنين  يكونوا 
للدولة  رعايا  يكونوا  أن  بدل  ويبتكرون  ويسألون  المعرفة، 

تعلّمهم ماذا يفّكرون وكيف يتصّرفون.
اثنين:  لذلك فالتعليم والتربية يجب ان ترتكز على امرين 
من  التربية  هو  والثاني،  المواطنة  التربية حول  هو  االول، 

خالل المواطنة.
التكمن  السليمة  الوطنية  للممارسة  الحقيقية  فالضمانات 
االجتماعي  الفضاء  معالم  تحدد  التي  االفـــاق  تلك  فــي 
والثقافي وانما تتمثل في مدى تشرب افراد المجتمع لقيم 
ممارستها  على  والتدريب  الصغر  منذ  الحقيقية  المواطنة 
حسب  التربوية  والوسائط  المؤسسات  مختلف  في  عمليا 
الفرد، ومن ثم يأتي طرحنا  بها  التي يمر  المرحلة  طبيعة 
مبدأ  تعزيز  التعليم ومسؤوليته في  لدور  المقترحة  للرؤية 
تتشكل  التي  المحاور  من  مجموعة  على  مرتكز  المواطنة 

منها منظومة التعليم والتعلم بمختلف مكوناته.
1-المناخ العام:

إن المجتمع الذي يرغب في تعميم قيمه خاصة (المواطنة) 
المجتمع  فيه  يتحول  الذي  ذلك  هو  الفعاليات  كافة  على 
التربوي إلى مجتمع حقيقي مصغر يتدرب فيه الطالب على 
ممارسة حياة اجتماعية حقيقية تقوم على مسؤولية الفعل 
والكلمة، في جو مفعم بالديمقراطية والتضامن بشكل يجد 
يألفها  حتى  الممارسة  هذه  على  يشجعه  ما  الطالب  فيه 

ويتعودها
.

المدرسية  البيئة  تكون  أن  يجب  بل  وحسب،  ذلك  وليس 
امتدادا للبيئة األسرية في تنشئة البناء ومكملة لها، ففيها 
مبادئ  تعزيز  يتم  وفيها  األســرة،  فيه  شرعت  ما  يستكمل 
السلوك القويم وربط الفرد بمجتمعه ورفع شعوره بالوالء 
الفرد  وحقوق  النظام  تعلم  يحصل  وفيها  إليه،  واالنتماء 

وحقوق اآلخرين وواجبات الجميع نحو المجتمع.
2-المناهج الدراسية:
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في  المواطنة  مفهوم  تنمية  بها  يمكن  صــور  عــدة  هناك 
المناهج الدراسية، يمكن توضيحها من خالل الشكل التالي:

شكل (2)
صور تنمية المواطنة

الشكل من اعداد الباحث
وفيما يلي عرضاً موجزاً لكل عنصر من العناصر السابقة 

الذكر:
أن  يفضل  والتي  المدرسي:  الكتاب  في  الــواردة  1-األمثلة 
ربط  يمكن  حتى  للطالب  المحلية  بالبيئة  مرتبطة  تكون 
الطالب بمجتمعه. مثال عند تناول البيئة العراقية يضرب 
جبال  ــفــرات،  وال دجلة  نهري  ــوار،  (االهــ التالية:  األمثلة 

كردستان، الحضارة البابلية والسومرية وغيرها)
على  التركيز  يتم  وفيها  واألشــكــال:  والــرســوم  الصور   -2
في  وارد  هو  كما  العراقي،  المجتمع  في  الحياة  مظاهر 

الصور المدعمة في كتب التاريخ والجغرافية. 
الطالب بقضايا  يتم ربط  الحالة: وفيه  ٣- أسلوب دراسة 
مجتمعه، وفيه يتم تناول قضايا ومشكالت يتم مناقشتها من 
مختلف الجوانب، كما هو الحال على سبيل المثال الوحدة 

العراقية، الفيدرالية.
التطبيقات  التركيز على  يتم  العلمية: وهنا  التطبيقات   -٤
العلمية التي تتطلب التركيز فيها على المفاهيم والظواهر 
العلمية من البيئة، مثل: ظاهرة التصحر، و تجفيف االهوار 

وغيرها
.

٥- مدخل القصص: وهو من األساليب التي تجذب انتباه 
تناول  يتم  حيث  بالمواطنة،  يتعلق  فيما  وخاصة  الطالب 
هو  كما  العراقي،  المجتمع  في  ودورهــا  عراقية  شخصية 

والتربية  العربية  واللغة  االجتماعية  الدراسات  في  الحال 
اإلسالمية.

٦- الرحالت والزيارات الميدانية: من األساليب الهامة في 
القيام برحالت  الوطنية، ويتم ذلك من خالل  غرس قيمة 

االستكشاف أو الرحالت للمواقع التراثية واألثرية.
هذه الطرق واالساليب توظف لتدريب الطلبة على المواضيع 
التي تتضمن مجموعة من المعارف الوطنية التي تركز على 

االجابة عن االسئلة االتية:
ما الحياة المدنية، والسياسية، والحكومة؟

ما أسس النظام السياسي؟ 
كيف تعمل الحكومة الدستورية، لتجسيد األعراض، والقيم، 

والمبادئ الديمقراطية؟
ما عالقة الدولة باألمم األخرى، وبالقضايا العالمية؟

ما ادوار المواطنين في تحقيق الديمقراطية؟ 
٣-المعلمون:

للمعلم دور حاسم في تفعيل تربية المواطنة في المؤسسة 
وتعليمه  النشئ  تربية  مسؤولية  يتحمل  من  فهو  التعليمية، 
الشعور  زرع  على  ويعمل  السوي،  والسلوك  والخلق  العلم 
يعتمد  من  وهو  نفوس طالبه،  في  واإلخالص  بالمسؤولية 
في ذلك على مجموعة من الطرائق واالستراتيجيات التي 

تلعب دورا مهماً في هذه الناحية، 
وألداء هذا الدور الفاعل على أحسن حال يتعين على المعلم 
أن يحمل معتقدات سليمة، ومخزوناً ثقافياً واجتماعياً فاعًال 
حول أهمية التعليم في توطيد األمن الفكري للشباب، كما 
يتعين عليه أن يسهم في غرس روح الوالء واالنتماء للوطن، 
وال بد أن يكون واثقا من نفسه ومن معلوماته، مبدعا في 
أفكاره، مرنا في سلوكه مجددا آلرائه، مرشداً للطالب في 
كيفية اكتساب مبدأ التعاون والعمل الجماعي وتوطيد حب 
بالمسؤولية  والشعور  االنتماء  وتعزيز  لمجتمعه  الطالب 
المشتركة في الحفاظ على أمن وسالمة الوطن من العبث 

والفساد.
توعية  على  المعلم  يعمل  أن  الوطن  حب  مستلزمات  ومن 
الطالب بضرورة المحافظة على مرافق الوطن ومكتسباته 
والمدارس  واألشجار  والمباني  والطرقات  المياه  كموارد 
الفوضى  عن  وينهاهم  ــك،  ذل وغير  والــمــزارع  والمصانع 
التخريب والفساد وما ينجم عن ذلك من أضرار  وأشكال 

للمجتمع واألفراد.
ثالثا:االعالم ودوره في ترسيخ المواطنة:

في  يسهم  محايد  موضوعي  اعــالم  وتأسيس  بناء  يجب 
اشاعة روح التسامح ونبذ العنف والطائفية والعرقية ويلتزم 
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الوطنية وقادر  والثقافة  بالثوابت االلسياسية واالجتماعية 
على التصدي لمحاوالت تفتيت العراق

(ثقافة  بـ  يتمثل  وطني  مشروع  يتبنى  ان  عليه  ولذلك   ،
المواطنة الحقيقية) ومن خالله يتم بناء ثقافة واقعية تكون 
انطالقة نحو جيل يتميز بنظره حقيقية لمجتمع متحضر 
منفتح يقر بقبول االخر، واحترام الرأي والنقد البناء الذي 
يحمل معه الحلول دون التشهير وغرس ثقافة الحوار الهادئ 
السلمي للوصول الى قناعة مشتركة وهذا جزء اساسي من 

بناء مواطنة صالحة.
الخاتمة:

لمفهوم  اولــيــة  قـــراءة  تكون  ان  الــى  الــدراســة  هــذه  سعت 
تواجه  واجــهــت  التي  المعوقات  اهــم  وتحديد  المواطنة 
وقد  العراق  حكم  على  تتعاقب  التي  السياسية  االنظمة 
العراق  بـ (ان  التي تمثلت  اثبات الفرضية  استطاع البحث 
على  الديمقراطية  تجربته  بناء  نحو  توجهه  ظل  في  اليوم 
االسس الصحيحة بحاجة الى بناء مواطنة فعالة تساهم في 
تحديد وتشكيل الهوية الوطنية العراقية الجديدة من خالل 

تجاوز المعوقات التي تواجهها). 
باالضافة الى الخروج بمجموعة استنتاجات اهمها:

ان المواطنة كمفهوم اتخذ عبر العصور وتطور المجتمعات 
صورا مختلفة وتعرفات متعددة حتى استقر على الصورة 
الحالية (صفة تطلف على الفرد بسبب عالقته بالوطن من 

حيث الحقوق والواجبات).
ان المواطنة في العراق هي نتيجة ألرث سياسي واجتماعي 
وثقافي ونفسي، حتى صارت مواطنة من نوع خاص تميزت 
وبين  (العراق)  االم  الجامع  مابين  واالزدواجية  بالتشرذم 

االنتماءات االولية.
سياسات االستعمار البريطاني (القضم والضم) وسياسات 
االنظمة السياسية التي تعاقبت على حكم العراق رسخت 
هذا التشرذم وهذه االزداوجية حتى باتت تؤثر على بناء اي 

تجربة ديمقراطية ممكنة.
ان بناء اي نظام سياسي ديمقراطي يتطلب بشكل رئيسي 
مواطنة فعالة وهذه اليمكن ترسيخها اال من خالل التعليم 

بشكل اساسي وبعض المبادئ العامة.
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المستخلص: 

ان مايشغل الشارع العراقي حاليًا ومايدور االن من مناقشات وتجاذبات 
سياسية وامنية وانسانية واقتصادية في مجلس الوزراء ومجلس 

النواب والجهات المختصة هو السؤال االتي )العراق بعد طرد داعش(، 
فالندخل بالتوجه االقتصادي للحكومة فقط والسيما بعد اعالن 

رئيس الوزراء العراقي الدكتور حيدر العبادي ان عام 2016 عام القضاء 
على داعش وعام 2017 عام النهوض بواقع االقتصاد العراقي بجميع 
قطاعاته، وفي سياق ذاته فقد اطلق البنك المركزي العراقي مبادرة 
لتمويل وتفعيل جزء من القطاعات االقتصادية االخرى من خالل 
)6( تريليون دينار عراقي اي مايعادل )5( مليار دوالر وقد تقسم 

هذا المبلغ الى )5( تريليون دينار للمشاريع الكبيرة والمتوسطة و 
)1( تريليون للمشاريع الصغيرة وتوفير فرص العمل للقضاء على 

البطالة، 

الدور التنموي للسياسة النقدية في العراق 

لمرحلة مابعد داعش
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البنك المركزي العراقي

الباحث: مصطفى محمد إبراهيم

مالية  ادارة  توجد  هل  تمثلت  البحث  مشكلة  فإن  وعليه   
نزيهة العادة الصناعة العراقية من جديد والسيما المناطق 
الستة التي كانت مغتصبة بيد داعش عام 201٤،اما ابرز 
هذه  امــوال  من  جزء  تخصيص  تمثلت  فقد  االستنتاجات 
في  المحررة  المدن  والمشاريع  المصانع  الــى  المبادرة 
المحافظات الستة والتي كانت تشكل ثلث الصناعة العراقية 
تنظيم داعش 201٤، ومن خالل االستنتاجات  قبل دخول 
توظيف  وهي ضــرورة  التوصيات  ابرز  الى  الباحث  توصل 
واقعية  ستراتيجية  ووضع  الصحيح  بالشكل  االمــوال  هذه 
العادة الصناعة الوطنية التي تعد من اهم الموارد االنتاجية 

لتقليص جزء من عجز الموازنة. 

الصغيرة  الــمــشــروعــات   - التمويل  الــرئــيــســة:  الكلمات 
والمتوسطة - القروض 

Introduction :تقديم

ان الذي يهمنا هو (ماهي الرؤية االقتصادية للحكومة بعد 
طرد داعش) من حيث تنويع الموارد االقتصادية االخرى وعدم 
االعتماد على النفط القطاع غير االنتاجي واالستفادة من 
مبادرة البنك المركزي العراقي وكذلك المنح والمساعدات 

الدولية في اعادة اعمار المصانع للمدن المحررة وتفعيل 
وتكمن  المدن،  هذه  في  الخاص  للقطاع  التابعة  المصانع 
مشكلة البحث هل توجد ادارة مالية تعمل بأخالص العادة 
الصناعة العراقية من جديد والسيما المناطق الستة التي 
كانت مغتصبة بيد داعش عام 201٤؟، اما فرضية البحث 
بالصناعة  النهوض  في  الحكومة  قــدرة  مــدى  من  تنطلق 
العراقية من خالل التمويل من قبل البنك المركزي العراقي 
وكذلك المساعدات والمنح الدولية التي منحت من جهات 
والصناعية  الزراعية  القطاعات  تطوير  ذلك  مقابل  دولية 
والــمــســاعــدات  المنح  هــذه  اســتــخــدام  ــدم  وعـ والسكنية 
الغراض االنفاق االستهالكي ورواتب الموظفين. اما هدف 
البحث واهميته ينبغي على الحكومة التنفيذ الحقيقي لهذه 
االموال للمشاريع الصناعية وايجاد ادارة مالية نزيهة تدير 
هذه االموال بالشكل الصحيح وقادرة على اعادة الصناعة 
الوطنية باسرع وقت ممكن النعاش واعادة النبض لالقتصاد 
النظري  بالتأصيل  فتمثلت  البحث  هيكلية  اما  العراقي، 
للقروض ودورها بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة والكبيرة 
المركزي  البنك  قــروض  فتضمن  العملي  التأصيل  امــا 
توصل  اخيراً  والمتلكئة،  المنفذة  المشاريع  وعدد  العراقي 

الباحث الى مجموعة من االستنتاجات والتوصيات. 

الــتــأصــيــل الــنــظــري - الــقــروض ودورهــــا فــي المشاريع 
الصغيرة والمتوسطة والكبيرة 
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 :(Loans Concept( اواًل-مفهوم القروض

يعبر القرض عن منح الثقة باعتباره اساس كل قرض الذي 
هو عبارة عن مبادلة قيمة حاضرة بقيمة اجله (سعاد، 201٤: 
 (Banks Loans) ٩)، وايضاً تعرف القروض المصرفية
بانها تلك الخدمات المقدمة للزبائن والتي يتم بمقتضاها 
تزويد االفراد والمؤسسات والمنشأت في المجتمع باالموال 
الالزمة على ان يتعهد المدين بسداد تلك االموال وفوائدها 
مقياس  بانه  يعرف  او   ،(10٣ سنة:  بــدون  الحميد،  (عبد 
لقابلية الشخص المعنوي او الطبيعي للحصول على القيم 
تأجيل  مقابل  الخدمات)  او  البضائع  او  (النقود  الحاضرة 

الدفع الى وقت معين في المستقبل (عبد،2012: ٣0٣). 

 :(Loans Types( ثانيًا-انواع القروض

وقــروض  مضمونة  قــروض  الــى  الــقــروض  تصنيف  يمكن 
شخصية،  او  مادية  الضمانات  تكون  وقــد  مضمونة  غير 
والضمانات المادية على عدد من االشكال فمنها ضمانات 
منقوله  غير  ومنها  التجارية  واالوراق  كالسلع  منقولة 
المنقولة  غير  الضمانات  المصرف  واليفضل  كالعقارات، 
وتغير  بيعها  وشكليات  السلع  تقييم  في  الصعوبات  بسبب 
انواع  عن  الكالم  وان  االسعار،  في  التغير  بسبب  قيمتها 
االقــراض  في  االستراتيجية  بالسياسة  يرتبط  القروض 
الذي يعتمدها المصرف من حيث الحجم القروض والفترة 
ان  يمكن  لذلك  الفائدة،  واسعار  المخاطر  وانــواع  الزمنية 
نقسم القروض القروض الى انواع حسب اجالها فقد تكون 
هذا  ويرتبط  طويلة  او  االجــل  متوسطة  او  االجــل  قصيرة 
السيولة،  ومتطلبات  الطلب  تحت  الودائع  بحجم  التقسيم 
لها  تمنح  التي  القطاعات  حسب  القروض  تقسيم  ويمكن 

وهذا هو جوهر بحثنا:. 

1- قطاع الخدمات: النقل، السياحة والفنادق والمطاعم، 
المرافق العامة االخرى، الخدمات المالية، شراء االسهم. 

2- قطاع الصناعة والزراعة والتعدين. 

٣- قطاع التجارة العامة. 

٤- قطاع االنشاءات. 

ويمكن ان نصنف القروض حسب اجالها الى مايلي:. 

االقراض قصير االجل. . 1

االقراض متوسط االجل. . 2

االقراض طويل االجل. . ٣

والتصنيف الشائع للقروض المصرفية هو:. 

أ- االئتمان المصرفي المباشرة وهو منح االئتمان من خالل 
دفع مبالغ نقدية مباشرة للمقترض مثل الحساب الجاري 
وكفاالت  الكمبياالت  وخصم  والسلف  والقروض  المدين 

الدفع والسحوبات المكفولة.

الذي  النوع  وهــو  المباشرة  غير  المصرفي  االئتمان  ب- 
اليقدم من خالله المصرف اي مبالغ نقدية للمقترض وانما 
يلتزم ويتعهد المصرف تجاه طرف ثالث بالدفع في حالة 
االئتمان  من  النوع  هذا  من  المستفيد  العميل  التزام  عدم 
بالوفاء بالتزاماته تجاه الطرف الثالث مثل تقديم الكفاالت 
المصرفية  والقبوالت  المستندية  واالعتمادات  المصرفية 

(ال شبيب، 2012: 1٩7-1٩٦). 

Importance( ثالثًا- اهمية القروض المصرفية
 :(Loan Banks

التجارية  المصارف  تعطيها  التي  المصرفية  القروض  تعد 
من العوامل المهمة في خلق االئتمان والتي تنشأ عنها عادة 
زيادة الودائع والنقد المتداول (كمية وسائل الدفع)، وتؤدي 
والزراعة  الصناعة  حاجة  تمويل  في  مهماً  دوراً  القروض 
المنتج من  والتجارة والخدمات، فاالموال المقرضة تمكن 
شراء المواد االولية ورفع اجور العمال الالزمة لعملية االنتاج 
وتمويل المبيعات االجلة والحصول احياناً على سلع االنتاج 
ذاتها، كما تساعد القروض الوسطاء تجار (جملة والتجزئة) 
في الحصول على السلع وتخزينها ثم بيعها اما بالنقد او 
عمليات  في  القروض  تستخدم  شديد  وبأختصار  باالجل، 

االنتاج والتوزيع واالستهالك (الهواري، 1٩7٦: ٤٦٨). 
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رابعًا- التمويل مفهومه واهميتة في المشاريع الصغيرة 
والمتوسطة: 

المؤسسة  عليها  تعتمد  التي  االساسية  النواة  التمويل  يعد 
في توفير مستلزماتها االنتاجية وتسديد جميع مستحقاتها 
الوظيفة  اهمية  ابــراز  الباحثون  حــاول  لذلك  ونفقاتها، 
التمويلية واثرها على المؤسسات ولهذا جاءت عدة تعاريف 
االموال  على  الحصول  انه  على  يعرفها  فالبعض  للتمويل 
بغرض استخدامها لتشغيل او تطوير المشروع. او يعرفها 
البعض االخر على انه البحث من الطرق المناسبة للحصول 
المزيج االفضل  الى  التوصل  على االموال وتقييمها قصد 
كماً  للمؤسسة  المالية  واالحتياجات  يتناسب  بما  بينهما 
بأنه  يعرف  او   .(1٣٨-1٣7  :201٤ اللطيف،  (عبد  ونوعاً 
فان  المعنى  وبهذا  إليها  الحاجة  أوقــات  باألموال  اإلمــداد 
التمويل يتكون من ثالث عناصر تحديد دقيق لوقت الحاجة 
له، البحث عن مصادر األموال، المخاطر التي تعترض إي 
 .(٤٦ عــلــي،2011:  ــراوي،  ال (بتال،  اإلنسان  يزاوله  نشاط 
وعرفه جون ستيوارت ميل بأنه تصريح باستخدام رأس مال 
أخر، بمعنى أضاف رأسماالً جديداً إلى رأس مال المشروع 
بأنه  التمويل  يعرف  الثقة  عنصر  ومن خالل  الستخدامه، 
الثقة التي يوليها المصرف لزبونه في إتاحة مبلغاً من المال 
الستخدامه في غرض محدد خالل مدة معينة ويتم سداده 
بشروط معينة مقابل عائد مادي متفق عليه (علي، 201٣: 

 .(20

:(Finance Importance( خامسًا- اهمية التمويل

يؤدي التمويل دوراً هاماً في مختلف القطاعات االقتصادية 
لتنفيذ  واالســـاس  الرئيس  المحرك  يعد  وانــه  والسيما 
التمويل  يرتبط  ان  والبــد  مــشــروع،  اي  نشاط  واستمرار 
بسياسة اقتصادية او تنموية تتبعها الجهات الممولة وتعمل 
للمشاريع  تخطيط  السياسة  هذه  وتتطلب  تحقيقها  على 
ومهما  التنموية  البلد  وقدرات  احتياجات  بحسب  التنموية 
التمويل  الى  تحتاج  فإنها  المشاريع  هذه  وتعددت  تنوعت 
في  المهم  ودوره  التمويل  اهمية  تبرز  لذلك  تنمو.  لكي 
تمويل او تسيير االنشطة االقتصادية فهو يتبع الحاجة الى 
رؤوس االموال في المنظمات العامة او الخاصة (االفراد، 
من  كبيراً  حــيــزاً  يأخذ  فالتمويل  ــة).  الــدول المؤسسات، 
االهمية واالولوية فبالنسبة للمؤسسات تظهر اهمية التمويل 
من خالل اعتباره ركيزة لزيادة قدرتها االنتاجية وتحسين 

استراتيجياتها  انتهاج  وكذلك  المالي  ووضعها  مردوداتها 
التي تعتمد في نجاحها في الحصول على الموارد المطلوبة 
وتوفير رؤوس االموال الالزمة ومراقبة تدفق الموارد المالية 
في عملياتها ومن ثم تحقيق اقصى مردودات ممكنة وزيادة 
التمويل تتركز في كونه  فعالية مخططاتها. كما ان اهمية 
والعوائد  لالستثمار  المتاحة  االمــوال  تعظيم  على  يساعد 
بالتالي فهو دراسة للحاضر لمعرفة مقدار  المتوقعه منه، 
الدين،  (زين  مستقبًال  استثمارها  الممكن  المالية  الموارد 
والمتوسطة  الصغيرة  المشروعات  وتشكل   .(1٣1  :201٥
العصب الرئيس القتصاد أي دولة فهي تقدم فرصاً للتوظف 
وبالتالي مصدراً للدخل لقطاع عريض من اإلفراد فحسب، 
االبتكارات  من  للمزيد  الرئيس  الدافع  أيضاً  تعد  أنها  بل 
المحركات  تعتبر احد  التكنولوجية وتنوع الصادرات. فهي 
الرئيسة للنمو االقتصادي ويظهر دور المصارف في تمويل 
المشروعات الصغيرة والمتوسطة واضحاً خاصة المصارف 
تأسيس  مابين  الدور  هذا  ويتراوح  والمتخصصة  التجارية 
واالستثمار  المشروعات  بتمويل هذه  تقوم  التي  الصناديق 
فيها أو إنشاء وحدات خاصة داخل المصارف لتمويل هذه 
المشروعات (قطب، 2011: 70). وتعد المشاريع الصغيرة 
في اغلب دول العالم والسيما النامية منها وسيلة مهمة من 
العمل،  فرص  وتوفير  الدخل  كسب  مصادر  توفير  وسائل 
معدالت  مــن  الحد  فــي  كبير  حــد  الــى  تسهم  بذلك  وهــي 
البطالة والركود االقتصادي، وتؤدي دوراً فاعًال في االنتاج 
والتشغيل كونها تستوعب التخصصات المختلفة، فضًال عن 
انتشارها الواسع في مختلف المناطق الحضرية والريفية. 
في عدد  مهماً  وتؤدي الصناعات الصغيرة والحرفية دوراً 
من الدول العربية والغربية، وتدل المؤشرات المتوفرة على 
ان الصناعات الصغيرة والحرفية تساهم بنسب مهمة في 
النشاط االقتصادي في مختلف الدول الصناعية والنامية 
وكوريا  والهند  وايطاليا  المتحدة  والــواليــات  اليابان  مثل 
الجنوبية وبنغالدش، وقد اعتمدت اليابان في بناء نهضتها 
اذ  الصغيرة  المشروعات  على  االولى  بالدرجة  الصناعية 
حوالي  وتستوعب  المشروعات  من   (٪٩٩٫7) نسبة  تشكل 

(70٪) من االيدي العاملة (الجوادي، 200٩: ٨7). 

سادسًا- مفهوم المشروعات الصغيرة والمتوسطة 
 :(Concept small& medium Project(

يختلف تعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة بين الدول 
الصناعية والنامية مما يجعل من الصعوبة إجراء المقارنة 
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بينهما، فالمشروعات التي تعتبر متوسطة في الدول النامية 
المشروعات  أن  كما  الصناعية،  ــدول  ال في  صغيرة  تعد 
الكبيرة في الدول النامية تعد متوسطة في الدول الصناعية.
وفي سبيل مواجهة الصعوبات في المقارنة درجت العديد 
منظمة  تعريف  تبني  على  والنامية  المتقدمة  ــدول  ال من 
بأنها  الصغيرة  المشروعات  تعرف  والتي  الدولية  العمل 
المشروعات التي يعمل بها أقل من 10 عّمال والمشروعات 
المتوسطة التي يعمل بها ما بين 10 إلى ٩٩ عامًال، وما يزيد 
عن ٩٩ تعد مشاريع كبيرة. ويمكن تعريف إدارة المشروع 
الصغير بأنها االستخدام األمثل لموارد المشروع البشرية 
المنشود في أسرع  الهدف  إلى  للوصول  المتاحة  والمادية 
لمهام  األمثل  التنفيذ  أنها  كما  ممكنة،  تكلفة  وبأقل  وقت 
المشروع باستخدام اآلخرين وتفويض السلطات مع مراعاة 
 .(11  :200٥ (مــعــروف،  المتابعة  ودقــة  التخطيط  حسن 
تحديد  بموجبها  يتم  واسس  معايير  يوضح  االتي  والشكل 

المشروعات الصغيرة والمتوسطة 

المصدر: اعداد الباحث باالعتماد على االطار المفاهيمي 
للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. 

سابعًا- أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة: 
بينت المنظمة الدولية لإلقراض والتمويل متناهي الصغر 
إن هناك سبعة مصارف بدأت بتمويل المشاريع الصغيرة 
وانتشرت بعدها في  والمتوسطة في أمريكا الالتينية أوالً 
كل من إفريقيا واسيا، كما يعد مصرف راكيات االندنوسي 
عدد  إذ وصل  المجال.  هذا  في  الناجحة  المصارف  احد 
إلى  وصــل  وعــدد  مقترض  مليون  إلـــى(٥٫٣)  المقترضين 
بتمويل  االهتمام  تزايد  فقد  مــودع.  مليون   (21) من  أكثر 
المشروعات الصغيرة والمتوسطة في معظم الدول النامية 
األنشطة  فــي  الحكومة  تقليص  إلستراتيجية  استجابة 
االقتصادية والتحول نحو تنمية القطاع الخاص من ناحية 
كون هذه المشاريع أصبحت تمثل اإلدارة األكثر فعالية في 
مستويات  رفع  وفي  العمل  فرص  وتوفير  البطالة  معالجة 
المعيشة وإحداث النمو االقتصادي ذي القاعدة العريضة. 

وبالرغم من تعدد وتنوع مصادر التمويل المتاحة في معظم 
منها  المالئم  التمويل  على  الحصول  إن  إال  العالم  دول 
متطلبات  بتهيئة  يرتبط  األمر  لكون  السهلة  بالعملية  ليس 
المشاريع  الالزمة إلقامة  القروض  بتقديم  الممولين  إقناع 
المانحة  الجهات  ــدى  ل إن  علماً  والمتوسطة  الصغيرة 
لالئتمان والقروض مجموعة من االعتبارات التي تراعيها 

عند منح االئتمان هي:. 
وفق  الممنوح  القرض  تسديد  على  والــقــدرة  القابلية   -1

الشروط المتفق عليها. 
2- رأس المال وهو دالة للقدرة والقوة المالية للمستثمر إذ 
إن المصارف ترغب في معرفة مايملكه صاحب المشروع 

كمصدر تسديد يمكن الرجوع إليه. 
لصاحب  المملوكة  الــمــوجــودات  وتشمل  الضمانات   -٣
الممتلكات  أو  المشروع  موجودات  كانت  ســواء  المشروع 

العقارية له. 
٤- سمعه وخصائص وسلوكيات طالب القرض. 

إن  إذ  القرض  لمنح  المصاحبة  والــشــروط  الــظــروف   -٥
المقترض  قابلية  على  تأثير  له  السائد  االقتصادي  المناخ 

على تسديد القرض وفوائده. 
٦- دراسة الجدوى االقتصادية التي ترفق مع طلب القرض 

(بتال،الراوي،علي، مصدر سابق: ٤٨). 
ثامناً- انواع التمويل في المشروعات الصغيرة والمتوسطة: 
االنشطة  وتواجدها في  بتنوعها  الصغيرة  المشاريع  تتميز 
كافة التي تمارسها هذه المشاريع في القطاعات االقتصادية 
ذلك  عن  فضًال  الزراعية،التجارية،الخدمية)،  (الصناعية، 
النمط  وحسب  متعددة  تصنيفات  االنشطة  هــذه  اخــذت 
وهي  المتزايدة،  االنسانية  الحاجات  الشــبــاع  التكاملي 

كاالتي:. 
في  الصغيرة  المشاريع  توجد  الصناعي:  المشروع   -1
منفعة  وايجاد  الملموسة  السلع  النتاج  الصناعي  النشاط 
في  مهماً  دوراً  المشاريع  هذه  وتــؤدي  والمجتمع،  للزبائن 
الصناعية ضمن مجاالت  المشاريع  هذه  وتعمل  االقتصاد 
وتصنيع  تجارة  والمقالع،  التعدين  والتجميع،  التصنيع 

االخشاب، صيد االسماك، الزراعة والثروة الحيوانية. 
2- المشروع التجاري: تختلف نشاطات المشاريع الصغيرة 
من اعمال التجارة والوساطة سواء تجارة الجملة او المفرد، 
اذ تقوم المشاريع بشراء البضائع من القطاع الصناعي ثم 
تعيد بيعها لتاجر المفرد مقابل هامش ربح، ويطلق ايضاً 
على هذا القطاع تسمية التوزيع والنقل فضًال عن خدمات 
والمشاريع  والمفرد،  الجملة  تجارة  الــى  والتوزيع  النقل 
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التجارية الصغيرة هي كل مشروع يقوم بشراء سلعة ثم يقوم 
بإعادة بيعها او تعبئتها وتغليفها وبيعها بقصد الحصول على 

ربح مثل تجارة الجملة والمفرد. 
٣- المشروع الخدمي: ان المشاريع العاملة في الخدمات 
تمتد الى السلعة التي يمتلكها الزبون، ويتزايد الدور الذي 
تؤديه مؤسسات الخدمات في االقتصاد الوطني، اذ يالحظ 
وجود تزايد ونمو في عدد هذه المشاريع، وذلك ان شراء 
االستهالك  نسب  بحسب  الــتــزايــد  فــي  يأخذ  الــخــدمــات 
لالفراد،  المتحققة  الدخول  ارتفاع  ضوء  وعلى  المتزايد 
ويمكن ايضاً تبرير نمو المشاريع الخدمية بأن معظم هذه 
الخدمات يصعب مكننتها اذا لم يكن مستحيًال ومن ثم فإن 
التي  هي  الخدمية  المشاريع  وتعد  قليلة،  العامل  انتاجية 
خدمات  مثل  اجر  مقابل  االخرين  لصالح  ما  خدمة  تقدم 
االتصال  وخدمات  والتنظيف  واالصالح  السياحة  رحالت 
وغير ذلك من الخدمات الكثيرة التي يمكن لهذه المشاريع 
القيام بها حسب الطلب عليها، علماً ان كبار الدول تعتمد 

على االقتصاد الخدمي (الدعماوي،201٣: ٥1-٥2). 
تاسعاً- المعوقات التي تواجه تطوير المشروعات الصغيرة 
الصغيرة  المشروعات  تــواجــه  الــعــراق:  فــي  والمتوسطة 
والمتوسطة في العراق الكثير من المعوقات التي تقف امام 

تنميتها وتطوير انتاجيتها نذكر اهمها:. 
1- المعوقات التمويلية: ترجع هذه المعوقات الى عدم رغبة 
المصارف العراقية في تقديم التمويل الى تلك المشروعات 
العقارية،  المطلوبة وهي الضمانات  لعدم توفر الضمانات 
فضًال عن كفالة موظف او اكثر االمر الذي حرم الكثير من 
القروض،  على  الحصول  على  المشروعات  هذه  اصحاب 
الصرف  السعرية في سعر  التقلبات  فأن  اخر  ومن جانب 
الــديــنــار الــعــراقــي دفــعــت الــمــصــارف الــى تقصير اجــال 
في  سنوات  ثالث  تتعدى  لم  والتي  تقدمها  التي  القروض 
المصارف الحكومية وسنة واحدة في المصارف الخاصة. 
ومن المعوقات االخرى التي تواجه تمويل هذه المشروعات 
ان  االئتمان  ســوق  في  المعلومات  اختالف  او  نقص  هي 
هذه  تمويل  تحليل  مايكون  وغالباً  وضوحها  وعدم  وجدت 
المشروعات قائماً على اساس افتراضي نظراً لقلة وندرة 
المعلومات المتوفرة عن هذه المشروعات، فضًال عن ذلك 
ان السياسة النقدية االنكماشية التي اتبعها البنك المركزي 
من  المتقاضاة  الفائدة  اسعار  بأرتفاع  والمتمثلة  العراقي 
كبير  بشكل  اثر  القروض،  على  العراقية  المصارف  قبل 
الصناعي  للقطاع  الممنوحة  القروض  حجم  انخفاض  في 

بشكل عام والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بشكل خاص 
(الورد،الياس،200٦: 10). 

الصناعية  المشروعات  تعاني  التسويقية:  المعوقات   -2
بشكل عام والصغيرة والمتوسطة بشكل خاص افتقهارها الى 
اجهزة تسويق تطبق االساليب الحديثة والمتطورة في هذا 
المجال من اجل ايصال المنتجات وتوزيعها على اوسع رقعة 
او الخارج، ويالحظ ان اصحاب  ممكنة سواء في الداخل 
على  التسويقية  اعمالهم  اقتصرت  الصناعية  المشروعات 
طرح مايتوفر لديهم من منتجات في االسواق دون دراسة 
وضعية تلك المنتجات في االسواق، وماهو رأي المستهلك 
بها والتوصل الى العيوب والنواقص التي تالحظ على تلك 
اتباع طرائق  المنتجات ومحاولة تالفيها، فضًال عن عدم 
واعالن  ودعاية  ترويجية  مشروعات  من  الحديثة  الترويج 
(الجادر،2002:  المجال  هذا  في  تسويقية شاملة  وابحاث 

 .(71
السياسات  الحقت  والتشريعية:  التنظيمية  المعوقات   -٣
والمتوسطة  الصغيرة  بالمشروعات  والتشريعية  التنظيمية 
واجـــراءات  الرسمية  ــر  ــدوائ ال ــدى  ل بتسجيل  والمتعلقة 
الحصول على االجازات الضرر بهذه المشروعات مما حد 
من  واالنتقاص  المشروعات  هذه  دور  تعظيم  امكانية  من 
قدراتها التنافسية، واوضح تقرير مؤشرات التنمية الدولية 
احتل  العراق  ان   2012 لسنة  الدولي  البنك  عن  الصادرة 
المرتبة (1٦٥) من بين (1٨٥) بلد من حيث سهولة ممارسة 
انشطة االعمال، وبين التقرير ان المشروعات في العراق 
تحتاج الى (7٤) يوم لبدء االعمال مقارنة بـــ (1٣) يوم في 
سوريا و (7) أيام في مصر، وعدد اجراءات انشاء االعمال 
قد بلغت (10) اجراءات مقارنة بـــــ (7) اجراءات في سوريا 
و (٦) اجراءات في مصر، وبلغت عدد االجازات الصناعية 
التي تم اكمالها من قبل المديرية العامة للتنمية الصناعية 
(17٥٣٤) الف اجازة وفي مقابل ذلك بلغت عدد االجازات 
الملغية (1٩٤٨٤) الف اجازة للمدة (2007-201٣) (وزارة 

الصناعة والمعادن، المديرية العامة للتنمية الصناعية). 
الصغيرة  المشروعات  تعاني  الدعم:  خدمات  نقص   -٤
بتقديم  يعنى  متخصص  جهاز  وجود  عدم  من  والمتوسطة 
تحديد  واالستشارات من حيث  واالدارية  الفنية  الخدمات 
االقتصادية  الجدوى  دراسات  تقديم  االستثمارية،  الفرص 
وتوفير قاعدة بيانات ومعلومات عن المشروعات المنافسة 
وهي  جهات  عــدة  هناك  توجد  حيث  المتاحة،  واالســـواق 
التخطيط  وزارة  االجتماعية،  ــشــؤون  وال العمل  (وزارة 
تقدم  المالية)  وزارة  الصناعة،  وزارة  االنمائي،  والتعاون 
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اليرقى  وبشكل  المشروعات  لكافة  عــام  بشكل  خدماتها 
الى مستوى الطموح، فضًال عن ذلك ان مقدمي الخدمات 
يجدون التعامل مع عدد قليل من المشروعات الكبيرة اسهل 
الصغيرة  المشروعات  من  كبيرة  اعــداد  مع  التعامل  من 

والمتوسطة (عواد،2012: 1٤٤). 
٥- مشكلة العمالة: ان الفروقات بين القطاع العام والخاص 
الصغيرة  المشروعات  عمل  على  كبير  وبشكل  ذلــك  اثــر 
بالثبات  العام  القطاع  في  الموظف  يتمتع  اذ  والمتوسطة، 
واالجـــور  العمل  ســاعــات  عــدد  وقــلــة  ــور  واالجــ الوظيفي 
االضافية فضًال عن التقاعد بعد انهاء الخدمة الوظيفية، 
في  والموظفين  والمعاهد  الجامعات  خريجي  دفع  وهــذا 
القطاع الخاص الى تفضيل العمل لدى مؤسسات القطاع 
العام بدالً من االجور المنخفضة والتهديد باالستغناء من 

العمل في القطاع الخاص. 
٦- تهالك وتقادم البنى التحتية والخدمات االساسية للقطاع 
الخاص: ساهم في تردي موقعه التنافسي محلياً واقليمياً 
ودولياً وتفاقمت هذه المشكلة بعد عام 200٣ حيث النقص 
الشديد في تجهيز الطاقة الكهربائية ومشتقات النفط االمر 
الذي دفع اصحاب هذه المشروعات الصغيرة والمتوسطة 
اما الى التوقف او التجهيز من السوق االهلية والتي تزيد 
من تكاليف االنتاج ومن ثم تجعلها غير قادرة على منافسة 
اسعار منتجات القطاع غير الرسمي والبضائع المستوردة، 
وقد اشارت دراسة صادرة عن البنك الدولي عام 2011 عن 
المشروعات  اصحاب  نظر  وجهة  من  معوقات  ثالثة  اهم 
وقد  العربية،  الــبــلــدان  بعض  فــي  والمتوسطة  الصغيرة 
تواجه هذه  التي  المعوقات  اهم  من  ان  الدراسة  اوضحت 
المشروعات في العراق هي النقص في الطاقة الكهربائية 
شأنه بذلك شأن كل من اليمن وفلسطين وسوريا، وبعد ذلك 
جاء عدم االستقرار السياسي في العراق ويأتي بعد ذلك 
النقد  (صندوق  الثالث  بالمركز  الخاص  القطاع  منافسة 

العربي،2011: 2٣2). 
7- عدم االستقرار السياسي واالمني والحروب: ادت الى 
فيها،  العاملين  وتسريح  المشروعات  من  المئات  اغــالق 
من   (٪٩0) ان  العراقية  الصناعات  اتحاد  رئيس  اكــد  اذ 
العمل  عن  توقفت  قد  والمتوسطة  الصغيرة  المشروعات 

بعد عام 200٣ (الحلفي، 2012: ٥٥). 
للمشروعات  والخلفية  االمــامــيــة  الــروابــط  ــعــدام  ان  -٨
الى  ادى  الكبيرة:  المشروعات  مع  والمتوسطة  الصغيرة 

المدخالت  على  العراق  في  الكبيرة  المشروعات  اعتماد 
والتجهيزات الرأسمالية المستوردة، ونتيجة لهذا االختالل 
جعلت  االجنبية  للصناعة  والتبعية  الصناعي  الهيكل  في 
مصير عملية االنتاج الصناعي في العراق مرهونة بظروف 
المشروعات  دور  تحجيم  الى  الوضع  هذا  ادى  االستيراد 
والتجهيزات  المدخالت  صناعة  في  والمتوسطة  الصغيرة 
الوسيطة مما اسهم الى حد كبير في توقف الكثير من تلك 

المشروعات (بريهي،نعيم،201٦: ٣10). 
والمتوسطة:  الصغيرة  المشروعات  خصائص  عــاشــراً- 
تتقاسم المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجم مجموعة 
هذه  من  البعض  ان  ورغــم  لها،  المميزة  الخصائص  من 
الخصائص الينطبق عليها بشكل موحد ويوجد تمايز بين 
والمعايير،  االعتبارات  من  العديد  وفق  المشروعات  هذه 
وان لهذه الخصائص المميزة انعكاس قد يكون ايجابي او 
سلبي على المشروع وفق االعتبارات ومنهجها في التعامل 
مشروعات  بهم  المرتبطة  المصالح  اصحاب  مختلف  مع 
االعمال (الغالبي،200٩: 2٦). وهذه الخصائص تتمثل في 
ان  لذلك نالحظ  الغالب على مالك واحد  تعتمد في  انها 
مايقارب من (٦0٪) من المشروعات الصغيرة يديرها مالك 
واحد، اما المشروعات المتوسطة والكبيرة فإنها التتجاوز 
(٣0٪) وهذا يعد من المزايا الهيكلية بسبب سهولة ادارتها، 
النها  الحجم  خصيصة  هو  المشروعات  مايميز  وكذلك 
ان ذلك  تحتويها فضًال عن  التي  الفئات  تختلف في عدد 
المهمة  السمات  مــن  تعد  االقتصادية  الخصائص  عــدد 
المشروعات الصغيرة والمتوسطة فترة حضانة  لها، وتعد 
للمشروعات الكبيرة وتمتاز بكونها غير مكلفة في تأسيسها 
بسبب صغر حجم رأسمالها المستثمر وسرعة استرجاعه 
وايضاً  االحيان،  اغلب  في  الرخيصة  العمالة  على  وتعتمد 
تمتاز بالشخصية المهنية في التعامل مع العاملين والمرونة 
قربها  عن  فضًال  المتغيرات،  مع  التكيف  على  والــقــدرة 
االستجابة  على  قدرتها  ان  يالحظ  ولذلك  الزبائن  من 
وقدرتها  السوق  اشــارات  الى  استناداً  اسرع  تعد  للطلبات 
على التعلم بشكل اسرع بسبب الجمع بين ثقافة المشروع 
الصغير والمتوسط مع المناخ الخارجي وبذلك فهي تتمتع 
والقياس  الغرض  استراتيجية  واعتماد  والدعم  بالقيادة 

(الكبيسي،عباس،2012: ٥1). 
الــمــشــروعــات الصناعية  تــحــلــيــل   - الــعــمــلــي  الــتــأصــيــل 

الصغيرة والمتوسطة 
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اواًل: عدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة 
خالل  والمتوسطة  الصغيرة  المشروعات  اعــداد  تباينت 
المدة (200٣-201٥) وهذا يرجع الى الظروف السياسية 
واالقتصادية التي مر بها البلد والتي اثرت بشكل واضح على 
اعداد هذه المشروعات، ويالحظ من الجدول (1) انخفاض 
المدة  والمتوسطة خالل  الصغيرة  المشروعات  اعداد  في 
(200٣-2010) اذ بلغت (1٨00٨) الف مشروع عام 200٣
شكلت مانسبته (٩7٫٥٪) من اجمالي المشروعات الصناعة 
التحويلية لتنخفض الى (111٩7) الف مشروع سنة 2010

وشكلت مانسبته (٩٥٫7٪) من اجمالي مشروعات الصناعة 
الذي شهده  التغير  الى  االنخفاض  ويعزى هذا  التحويلية، 
الوضع  في  تدهور  من  ذلــك  ومــارافــق   200٣ عــام  العراق 
االمني وتوقف الكثير من المشروعات الصغيرة والمتوسطة 
فضًال عن حاالت االفالس التي شهدتها هذه المشروعات، 
ونتيجة االنفتاح الكبير للسوق العراقية امام السلع والبضائع 
الى  ادى  مما  مصاحبة  قيود  اي  دون  بها  السوق  واغــراق 
توقف  ثم  ومن  الوطني،  للمنتج  عــادل  غير  تنافسي  وضع 
الكثير من المشروعات وتسريح عمالها. فضًال عن هجرة 
البلد  خــارج  الى  المحليين  والمستثمرين  المهن  اصحاب 
تراجع  الى  ادت  العوامل  االمني جميع هذه  الوضع  نتيجة 
ان  والمتوسطة معأ. يالحظ  الصغيرة  المشروعات  اعداد 
هناك ارتفاع في اعداد المشروعات الصغيرة والمتوسطة 
 ،٤7٤٤0) نحو  بلغت  اذ   (201٣-2011) ــوام  االعـ خــالل 
التحسن  ــى  ال ــفــاع  االرت هــذا  ويــعــزى   ،(27٩20  ،٤٣٨٨7
درجة  انخفاض  الى  ادى  مما  االمني  الوضع  في  النسبي 
البشرية  الموارد  وعــودة  المحلي  المستثمر  لدى  التخوف 
الخارجية  البلدان  الى  المهاجرة  الوطنية  االموال  ورؤوس 
المؤسسات  اسهام  عن  فضًال  المجاورة،  البلدان  والسيما 
الحكومية والخاصة في تطوير هذا النوع من المشروعات 
من خالل تقديم الدعم المالي الذي كان له االثر االجابي 
في ارتفاع اعداد هذه المشروعات، ثم عاودت االنخفاض 
بلغت نحو (21٩2٩، 22٥72)  اذ  في عام (201٤، 201٥) 
وبالتالي عدم وجود  لعام 201٤  بسبب عدم وجود موازنة 
االستقرار السياسي واالمني والسيما دخول تنظيم داعش 
في عام 201٤ واغتصب ست محافظات وفي نفس الوقت 
االنخفاض الكبير في اسعار النفط والسيما اعتماد الكبير 
على المورد الريعي (النفط)، والجدول (1) يوضح االرتفاع 

الصغيرة  الصناعية  المشروعات  اعــداد  في  واالنخفاض 
والمتوسطة وعدد العاملين فيها للمدة (200٣-201٥) 

ثانياً: اعداد العاملين في المشروعات الصغيرة والمتوسطة: 
يشير عدد العاملين في قطاع معين الى مستوى استخدام 
مستوى  ازداد  كلما  اذ  القطاع،  ذلــك  في  العاملة  ــدي  االي
جهة  من  البلد  في  البطالة  مستوى  انخفض  االستخدام 
اخرى،  المعيشة من جهة  وارتفاع مستوى  الدخول  وتزايد 
هي  االستخدام  مستوى  ازديــاد  بأن  االعتقاد  الخطأ  ومن 
ظاهرة ايجابية بشكل مطلق اذا لم ترتبط تلك الزيادة بتغير 
فعلي فيما تنتجه من سلع وخدمات تتميز بالكمية والنوعية 
المستهلكين  رغبات  على  والسيطرة  االستحواذ  تستطيع 
الوقت  وفي  رفاهيتهم  وترفع من مستوى  المجتمع  وعموم 
نفسه تحقيق االهداف االقتصادية للمنتجين، يالحظ من 
المشروعات  في  العاملين  اعــداد  انخفاض   (1) الجدول 
بلغ  اذ   (2010-200٣) المدة  خالل  والمتوسطة  الصغيرة 
الى  لينخفض   ،200٣ عام  في  عامًال  الف   (٥1٦1٤) نحو 
ارتفاع  ويالحظ   ،2010 عــام  عامل  الــف   (٣7٨21) نحو 
العاملين في المشروعات الصغيرة والمتوسطة  في اعداد 
 (1٤٩٥٦7  ،1٤7٨1٦) نحو  بلغ  اذ   (2012  ،2011) لعامي 
الف عامًال، ثم عاود االنخفاض في االعوام (201٣، 201٤، 
بسبب   (٦٨٦٤٨  ،٨٦1٨٨  ،70٦٩2) نحو  بلغ  اذ   (201٥
االنخفاض الكبير في اسعار النفط وعدم توفر السيولة مما 
ادى الى تسريح العاملين في هذه المشاريع وبالتالي زيادة 
في معدالت البطالة التي عانى منها العراق بعد عام 201٤. 

جدول (1)
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المركزي  الجهاز  العراقية،  التخطيط  وزارة  المصدر: 
لالحصاء، نتائج االحصاء الصناعي للمشروعات الصغيرة 
والمتوسطة للمدة (200٣-201٥) *لم تصدر احصائية عن 
200٨ لعام  والمتوسطة  الصغيرة  الصناعية  المشروعات 
قيمة  هي  العام  لهذا  المذكوره  والقيمة  التعداد،  بسبب 

تقديرية. 

*م استخراج االهمية النسبية من قبل الباحث. 

2- مبادرة البنك المركزي العراقي في المشاريع الصغيرة 
خطتة  وفــق  العراقي  المركزي  البنك  بــادر  والمتوسطة: 
المشاريع  بتمويل   (2020-201٦) لالعوام  االستراتيجية 
المختلفة،  االقتصادية  للقطاعات  والمتوسطة  الصغيرة 
فقد قرر مجلس ادارة هذا البنك بجلسته المرقمة (1٥2٥) 

والمنعقدة بتاريخ 201٥/٥/1٨، وقد تم تنفيذ هذه المبادرة 
اعتباراً من 201٥/7/1 وفق التعليمات االتية:. 

1- اقرار التعليمات بخصوص تمويل المشروعات الصغيرة 
والمتوسطة. 

2- الموافقة على اطالق مبلغ (1) تريليون للمصارف لغرض 
تمويل قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة للمواطنين 

والمتوسطة  الصغيرة  المشروعات  تمويل  من  الهدف  ان 
تحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية ودعم المشروعات 
الصغيرة والمتوسطة وتشغيل القوى العاملة ذات المهارات 
الصغيرة  المشروعات  القــراض  مشروع  يؤسس  المتميزة 
من  العراقي مبلغاً  المركزي  البنك  والمتوسطة، ويخصص 
المال لغرض اقراض تلك المشروعات عن طريق المصارف 

السنوات 

المشروعات المتوسطة المشروعات الصغيرة 

اعداد 
المشروعات 

االهمية 
النسبية 

٪

اعداد 
العاملين 

االهمية 
النسبية 

 ٪

اعداد 
المشروعات 

االهمية 
النسبية 

٪

اعداد 
العاملين 

االهمية 
النسبية 

٪
200٣17٩2٩٦٫7٥0207٥٫٨7٩٥٫٨1٤07٦٫٤
200٤17٥٩٩٦٫٦٦٤٣٣٨7٫٤٩2٦٫71٦٦٨7٫٦
200٥100٨٨٣٫٨٣٦٣7٩٤٫27٦٥٫٥1٣٩7٦٫٤
200٦11٦20٤٫٤٤٦٤٩٤٥٫٤٥2٣٫٨٩٦0٤٫٤
20071٣٤0٦٥٫0٥٣٦٩7٦٫2٥7٤٫21117٥٫1
200٨11٨٤7٤٫٤٤07٣٨٤٫7٥٤٣٫٩٩٩٤٤٫٥
200٩102٨٩٣٫٩277٨0٣٫2٥1٣٫77٨1٣٫٦
2010111٣1٤٫2٣٦٨٩٨٤٫٣٥٦٤٫1٩2٣٤٫2
2011٤72٨117٫71٤٥٣٨٥1٦٫٨1٥٩11٫٦2٤٣111٫1
2012٤٣٦٦٩1٦٫٣1٤٦2101٦٫٩21٨1٥٫٩٣٣٥71٥٫٣
201٣27٦٩٤10٫٣٦71٦77٫72٦٦1٩٫٤٣٥2٥1٦٫0
201٤21٨0٩٨٫2٨٤272٩٫7120٨٫71٩1٦٨٫7
201٥22٤٨0٨٫٤٦71٥77٫7٩2٦٫71٤٩1٦٫٨

2٦٦٨٤2٨٦٦7221٣7221٩٦7المجموع 
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القطاعات  يستهدف  التمويل  هذا  وان  العراق  في  العاملة 
الخدمات  الــتــجــاري،  االســكــان،  الصناعية،  (الــزراعــيــة، 

الصحية والتربوية والسياحية) ويحدد البنك مايلي:. 

اليزيد  وبما  ابــتــداءاً  للمشروع  يخصص  الــذي  المبلغ  أ- 
المبالغ  اطالق  ومواعيد  عراقي،  دينار  تريليون   (1) على 
بموافقة مجلس  المبلغ  زيادة  ويجوز  للمشروع،  (الدفعات) 

االدارة. 

القرض  مبلغ  على  ــة  االداري والهوامش  الفائدة  نسب  ب- 
المشاركة  والــمــصــارف  الــمــركــزي  للبنك  تتحقق  (الــتــي 
الفائدة  نسبة  التزيد  ان  على  للقرض)  الضامنة  والجهات 

التي يتحملها المقترض عن (٥٫٥٪) وكما يلي:. 

1- التزيد نسبة الفائدة التي يستوفيها المصرف (٤٪). 

2- التزيد نسبة التي تستوفيها الجهة الضامنة للقرض عن 
 .(٪0٫٨)

المركزي  البنك  يستوفيها  التي  الفائدة  نسبة  التزيد   -٣
عن (0٫7٪) ويجوز للمحافظ بموافقة مجلس االدارة زيادة 
والظروف  المشروع  لتطور  وفقاً  اعاله  النسب  انقاص  او 

االقتصادية. 

على  الــمــشــروعــات  امـــوال  فيها  تـــوزع  الــتــي  النسب  ث- 
مجلس  يضعها  معايير  الى  استناداً  المشاركة  المصارف 
في  المشروع الستخدامها  في  تبقى  التي  والنسب  االدارة 
نسبة  التزيد  ان  على  المجلس،  يقررها  محددة  مجاالت 
(1٥٪) من اجمالي اموال المشروع في بداية كل سنة وعلى 

المصرف ان يقوم باالتي:. 

يقدمها  التي  االقتصادية  الجدوى  المصرف  يــدرس   -1
النشاط  ممارسة  على  قــدرتــه  ومــدى  المشروع  صاحب 
مبلغ  اعــادة  في  التزاماته  اداء  على  وقدرته  المستهدف 

القرض وفوائده. 

2- يدفع المصرف مبلغ القرض الذي يقرره الى صاحب 
يقدم  شهر  كل  نهاية  وفــي  الخاصة  امواله  من  المشروع 
للمقترضين  دفعها  التي  بالمبالغ  المشروع  الدارة  كشفاً 
الفائدة  مبلغ  خصم  بعد  حسابه  في  مبالغها  قيد  ليتسنى 

دينار  مليون   (٥0) عن  اليزيد  القرض  مبلغ  وان  الـــوارد، 
والتزيد مدة االسترداد عن ثالث سنوات ويجوز للمحافظ 
وجود ظروف  ثبت  اذا  واحــدة  االسترداد سنة  مدة  تمديد 
ويكون  المحافظ،  عليها  ويوافق  المصرف  يقدرها  قاهرة 
المدفوعة  القروض  مبالغ  استرداد  عن  المصرف مسؤوالً 
من قبله للمقترضين اذ يستقطع البنك المركزي من حساب 
موافقة  بعد  استحقاقها  حال  االقساط  الجاري  المصرف 
المصرف الخطية على االستقطاع، وتكون الرقابة والمتابعة 
المديرية  من  الميدانين  للمراقبين  فريق  تشكيل  قبل  من 
البنك المركزي  العامة لمراقبة الصيرفة واالئتمان وفروع 
االربعة والمصارف المشاركة في المشروع لمراقبة ومتابعة 
وفاعلية  المشروع  اموال  استخدام  وكفاءة  االقراض  اليات 
الى  شهرية  تقارير  ويقدم  المقترضة  المشروعات  عمل 
المركزي  البنك  واالئتمان في  الصيرفة  مدير عام مراقبة 
الصيرفة  عــام  مدير  ويقوم  المقرض،  المصرف  ومدير 
سير  عن  المحافظ  الى  فصلية  تقارير  بتقديم  واالئتمان 
في  العامة  االحكام  اما  ومتابعته.  دعمه  وسائل  المشروع 
هذه التعليمات فتشمل جميع محافظات العراق، وعند عدم 
التزام المصرف بهذه التعليمات يتم حرمانه من المشروع 
المستخدم  المبلغ  من   (٪1) نسبة  تعادل  غرامه  وتفرض 
بصورة غير سليمة، كما تفرض فائدة بنسبة (٥٪) على ذلك 
المبلغ للمدة التي استخدم بها بصورة غير سليمة، وللمصرف 
استخدام استخدام امواله الخاصة في االقراض وفق هذه 
التعليمات مع االلتزام بما ورد في اعاله، للمقترض اعادة 
مبلغ القرض او جزء منه قبل حلول اجل اعادته وتحسب 
المشروع  معامالت  تخضع  االعــادة،  تاريخ  لغاية  الفوائد 
لتدقيق قسم التدقيق الداخلي في البنك المركزي العراقي 
(تعليمات صندوق تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة 
يوضح   (2) الجدول   ،(201٥ العراقي،  المركزي  البنك   /

اجمالي القروض الممنوحة للمصارف 
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جدول (2) اجمالي القروض الممنوحة للقطاع الصناعي

اسم ت
عدد صناعي مبلغ السلفة الممنوحة المصرف 

تاريخ منح اسم المحافظة المشاريع
السلفة 

201٥/12/27بغداد1٫000٫000٫0001٦٨٫000٫0007الهدى 1
201٦/٤/2٤بغداد/كربالء1٫000٫000٫000722٫000٫000٣٩الهدى 

الشرق 2
201٥/12/21بغداد/ الحلة1٫000٫000٫000٣1٥٫000٫00011االوسط

الشرق 
بغداد/الحلة/ 1٫000٫000٫000٣02٫000٫00012االوسط 

201٦/٦/2٣كربالء

1٫000٫000٫000٩0٫000٫0002جيهان ٣
بغداد/ 

دهوك/اربيل/
زاخو

201٥/12/2٤

201٥/12/20بغداد1٫000٫000٫000٤0٫000٫0002االهلي٤
201٦/٨/11بغداد1٫000٫000٫00022٤٫000٫00011االهلي 

1٫000٫000٫0001٥0٫000٫000٥المتحد٥
بغداد/الحلة/

كربالء/
الديوانية

201٥/12/20

بغداد/ الحلة/ 1٫000٫000٫000٦0٫000٫0002المتحد
201٦/٦/2٦الديوانية

االقليم ٦
٥00٫000٫000٤0٫000٫0001التجاري

بغداد/اربيل/
سليمانية/

دهوك
201٦/1/7

االقليم 
1٫000٫000٫000٥٥٫000٫0002التجاري

بغداد/اربيل/
سليمانية/

دهوك
201٦/٤/7

بغداد/ديالى/ 1٫000٫000٫000٩٥٫000٫000٤االتحاد7
201٥/12/17الديوانية 

201٦/1/2٨بغداد1٫000٫000٫0001٣0٫000٫000٣التنمية ٨
201٦/2/2بغداد/ اربيل 1٫000٫000٫00020٫000٫0001كوردستان ٩

1٣٫٥00٫000٫0002٫٤11٫000٫000102المجموع

المركزي  البنك  على  باالعتماد  الباحث  اعــداد  المصدر: 
العراقي، دائرة العمليات المالية وادارة الدين، قسم عمليات 

السوق المفتوحة، 2017. 

السلف  مبالغ  مجموع  ان  اعـــاله  الــجــدول  مــن  ويــالحــظ 
الممنوحة من قبل البنك المركزي العراقي للمصارف بلغت 
المبالغ  هذه  استثمار  تم  وقد   (1٣٫٥00٫000٫000) نحو 

قبل  من  الصناعية  والمتوسطة  الصغيرة  المشروعات  في 
عدد  وان   (2٫٤11٫000٫000) نحو  الخاصة  المصارف 
المشروعات بلغت (102) مشروع توزع في جميع محافظات 
الحلة،  ديالى،  بغداد،  دهــوك،  سليمانية،  (اربيل،  العراق 
للشباب  العمل  فرص  توفير  ادى  مما  الديوانية)  كربالء، 
واالعتماد بنسبة ضئيلة جداً على القطاع الصناعي الذي 
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جزء  يعالج  وبالتالي  الموازنة  عجز  من  تقليل  في  يساعد 
اما فرق  الحبيب،  التي يمر بها عراقنا  المالية  من االزمة 
المبلغ المقدم من قبل البنك المركزي العراقي والمصارف 
بلغ نحو (11٫0٨٩٫000٫000) مما يعني  المقترضة فقد 
عدم وجود ترويج لهذا التمويل بشكل مفصل وكذلك وجود 
بعض المعوقات في شروط منح القرض من قبل المصرف 
كأن تكون مدة التسديد فضًال عن مبلغ الفائدة وربما تكون 
بعض  في  كامل  بشكل  االمني  االستقرار  عــدم  معوقات 

محافظات العراق. 

Consolation :االستنتاجات

عام  بشكل  الصغيرة  الــصــنــاعــات  اعـــداد  انــخــفــاض   -1
هذا  ويــعــود   200٣ عــام  بعد  خــاص  بشكل  والمتوسطة 
االنخفاض في الصناعة الى االوضاع التي مر بها العراق 
المتردية والتي انعكست سلباً على واقع االقتصاد العراقي. 

2- االعتماد الكبير على سياسة االستيراد العمياء المنافسة 
للصناعة (سياسة االغراق العكسي) المحلية، كما اليمكن 
قيام هذه الصناعات اال في ظل الحماية الكمركية والدعم 
االولية  المواد  فقط  استيراد  خالل  من  للمنتج  الحكومي 

التي اليمكن انتاجها محلياً. 

المشروعات  اعــداد  ارتفاع   (1) الجدول  في  نالحظ   -٣
 (2012  ،2011) متتاليين  لعامين  والمتوسطة  الصغيرة 
ويعزى هذا االرتفاع الى التحسن النسبي في الوضع االمني 
مما ادى الى انخفاض درجة التخوف لدى المستثمر المحلي 
وعودة الموارد البشرية ورؤوس االموال الوطنية المهاجرة 
الى البلدان الخارجية والسيما البلدان المجاورة، فضًال عن 
اسهام المؤسسات الحكومية والخاصة في تطوير هذا النوع 
من المشروعات من خالل تقديم الدعم المالي الذي كان له 

االثر االجابي في ارتفاع اعداد هذه المشروعات. 

المشروعات  تمويل  عــدم   (2) الــجــدول  فــي  نالحظ   -٤
المركزي  البنك  قبل  من  والمتوسطة  الصغيرة  الصناعية 
تشهد  الــتــي  الجنوبية  المحافظات  بعض  فــي  الــعــراقــي 
وتطوير  للتنمية  دعــم  فيها  يكون  وربــمــا  امني  اســتــقــرار 
المشروعات الصناعية (النجف، البصرة، ميسان، ناصرية، 

المثنى، الكوت).

المصانع  الى  المبادرة  هذه  اموال  من  تخصيص جزء   -٥
والتي  الستة  المحافظات  في  المحررة  المدن  والمشاريع 
كانت تشكل ثلث الصناعة العراقية قبل دخول تنظيم داعش 

 .201٤

Recommendation :التوصيات

1- ضرورة تفعيل الصناعة العراقية لما لها من دور مهم في 
اعادة الحياة لالقتصاد العراقي، كما ينبغي عدم االعتماد 
استثمار  يكون  وانما  المركزي  البنك  مــبــادرة  على  فقط 

حقيقي في المشاريع الصناعية. 

على  القضاء  يتم  حتى  التمويل  لهذا  الترويج  ينبغي   -2
واالقتصادية  االمنية  العراق  افــة  اصبحت  التي  البطالة 
وتشغيل االيدي العاملة العراقية وتوفير فرص العمل الذي 
العمالة  من  بــدالً  العراقي  االقتصاد  واقــع  من  سيحسن 
الخارجية (بنغالدش) الذين لهم تأثير سلبي على االقتصاد 

العراقي. 

الصحيح  بالشكل  االمــوال  هذه  توظيف  وهي ضــرورة   -٣
ووضع ستراتيجية واقعية العادة الصناعة الوطنية التي تعد 
من اهم الموارد االنتاجية لتقليص جزء من عجز الموازنة. 
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المجتمع المدني و المؤسسة 

التربوية والتعليمية
فرصة السترجاع المهدور
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د. نضال كمر عبد الواحد العبادي و ليث درويش كاظم العبادي 

المقدمة: 
واإلمكانيات  باالستعداد  مجهز  وهــو  الــفــرد  يولد 
ــزداد  وت العمر،  مــع  تنمو  التي  الكامنة  ــقــدرات  وال
ويختلف  بالوعي.  والتكرار  الممارسة  بعقل  وتتطور 
وتتحدد  العقل،  بعادات  الممثلة  بكفاءاتهم  اإلفــراد 
من  الفرد  استفادة  بمدى  المتطورة  القدرات  هذه 
الترتيب الذي يقدم له في تعلم التفكير وممارسته، 
وإتقان آلياته وهذا يظهر الفرق بين المفكر الخبير 
والمفكر المبتدئ. من هذه الكلمات نريد أن نبين إن 
تحدث  ما  أما  السليمة  الفطرة  على  يخلق  اإلنسان 
عليه من تغيرات فهي الكفيلة بتغير هذا الفرد من 
المجتمع  منظمات  بين  المشاركة  فكرة  تنطلق  هنا 
نتيجة  والتعليمية،  التربوية  والمؤسسة  المدني 
اإلرهاب  اثر  عليهم  التي مرت  واألحــداث  الظروف 
والحلول من  المعالجات  وتأخير  العدواني من جهة 
واإلجـــراءات  وقـــرارات  التربوية  المؤسسات  لــدى 
الروتينية التي تأخر النهوض بالواقع التربوي، فعندما 

تقوم هذا المؤسسة تقوم قد قدمت للمجتمع خدمة 
فريدة من نوعها الن المعلم هو النواة األساسية في 
المجتمع والمنظمات تقدم هذه الخدمة بشكل أسرع 
واإلنسانية  العلمية  االختصاصات  ذوي  خالل  من 
هذا  فــي  تــجــارب  ولدينا  الــوقــت  بنفس  والنفسية 
هذا  مــن  الثاني  الفصل  فــي  سنذكرها  المضمار 

البحث. 
التعريف لمنظمات المجتمع المدني: 

ــي على  ــمــدن يــطــلــق عـــبـــارة ومــفــهــوم الــمــجــتــمــع ال
اإلجبارية  غير  التطوعية  المنظمات  من  مجموعة 
العائلة  بين  مهما  دورا  تلعب  والتي  الربحية  والغير 
والمواطن من جهة والدولة من جهة أخرى لتحقيق 
والتكافل  واالستقرار  السالم  في  المجتمع  مصالح 
االجتماعي ونشر ثقافة (ال عنف ال تميز ال ترهيب 
والمذهبي  والقومي  (الديني  أنواعه  بكل  قمع)  ال 
وترسيخ  بتعزيز  وغــيــرهــا)  والــفــكــري  والــســيــاســي 
والتعاون  والمحبة  التسامح  ومعايير  ومبادئ  قيم 
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واالحــتــرام  واإلخـــوة  السلمي  والتعايش  والتراضي 
ــراده  إفـ بين  والــتــعــامــل  والشفافية  ــر  األخـ وقــبــول 
سوء  وتجنب  ومصداقية  بلطف  األطــيــاف  كل  من 
المعاملة والكراهية والحقد والضغينة وسوء الخلق 
واستخدام اللغة الخشنة والقاسية ويطلق على هذه 
المنظمات منظمات المجتمع المدني وتسمى أيضا 
السلطة الخامسة الضطالعها بالدور الرقابي المهم 

والنزيه... 
المبادئ  مجتمع  هو  المدني  المجتمع  فــأن  لذلك 
والقيم والفضيلة واألخالق التي تستدعي الطبيعية 
الرذائل  قيم  عن  بعيدا  لإلنسان  والطيبة  الخيرة 
والحقد والكراهية وهي تنسجم وتتناغم مع مبادئ 
المدني  المجتمع  ويمثل  السماوية  األديان  كل  وقيم 
نظام المؤسسات التي ال يمكن ألحد إن يقف ضده 
المثال  سبيل  في  الحكومية  غير  المنظمات  مثل 
المؤسسات الدينية (الجوامع والحسينيات والكنائس 
للنقابات  إضــافــة  األخـــــرى..)  الــعــبــادة  دور  وكـــل 

واالتحادات والجمعيات واألندية وغيرها... 
خدماتها  تــقــدم  الــمــدنــي  المجتمع  منظمات  إن 
المجتمع  ــراد  إلفـ ثمن  ــدون  وبـ مجانا  ونشاطاتها 
والمطلقات  والثكلى  األرامل  من  النساء  رعاية  مثل 
واالهتمام باأليتام واألطفال والمرضى إضافة لدعم 
واغلب  الــزواج  مشاريع  وتشجيع  والشباب  الطالب 
منها  وقسم  غير حكومية  منظمات  المنظمات  هذه 
أهلية وهي ذو نفع عام في مجال الرعاية واإلغاثة 
اإلنسانية والتنمية الثقافية واالجتماعية واالقتصادية 
والبيئية  والتراثية  والرياضية  والسياسية  والصحية 
والمعوقين  والطفل  المرأة  وحقوق  اإلنسان  وحقوق 
منظمات  بـــدون  مجتمع  وأي  والــشــبــاب  والــطــالب 
إليها أعاله  المشار  مجتمع مدني وبدون مؤسساته 
ويعتبر  خلل  وفيه  ناقص  يكون  وفعالياتها  ونشاطها 

خدعة وأكذوبة وتضليل... 
ورشيقة  متناسقة  تنمية  فيه  يحصل  أن  يمكن  وال 
لكل فعالياته المختلفة بشكل متكامل وناضج إذا لم 
يتم تفعيل وتدعيم وتنشيط هذه المنظمات بصورة 
تدخل  بدون  الدولة  قبل  من  ومعنويا  ماديا  ايجابية 
او وصاية أو مساومة ودعم المجتمع نفسه بقناعة 
لتحقيق  الذات  بنكران  متفاني  وعمل  راسخ  وإيمان 
المدني  المجتمع  تعتبر عبارة مفهوم  لذلك  أهدافه 

رغم  النفوس  إلى  والمقبولة  المحببة  العبارات  من 
حداثتها ويتفاخر المثقفون والكتاب والمفكرون في 
لغتهم  مفردات  في  باستخدامها  المجتمعات  اغلب 
المفردات  من  كغيرها  السياسية  وحتى  الثقافية 
والفكرية  والــحــريــة  الديمقراطية  مثل  والكلمات 
والتعددية  والقومية  والوطنية  والشعبية  والحزبية 
والمتخصصين  المهتمين  اغلب  يتفق  وغيرها... 
والعاملين والمتطوعين بنشاطات وفعاليات وأعمال 
وثقافة المجتمع المدني على إن أهم أركانه ومكوناته 

األساسية تشمل: 
1- النقابات واالتحادات والتنظيمات المهنية. 

2- المؤسسات الدينية والثقافية. 
٣- المنظمات والنشاطات االجتماعية والعائلية. 

٤- المنظمات الشعبية والجماهيرية.
٥- األندية االجتماعية والرياضية ومراكز الشباب.

٦- االتحادات العمالية والمهنية. 
7- منظمات الشعوب األصيلة. 

والجمعيات  ــحــادات  واالت المنظمات  هــذه  واغــلــب 
الحكومة  نطاق  خــارج  تعمل  والمؤسسات  واألندية 
وأجهزتها المختلفة حتى تتمتع باالستقاللية واإلرادة 
الحرة والمواقف الجريئة و أالنتقاديه بكل صراحة 
وموضوعية ودون مجاملة وتملق وخوف من إجراءات 
ليست  ألنها  أمنية  وحتى  ورادعــة  عقابية  حكومية 
وعملها  اختصاصها  مجال  فــي  ومضطرة  ملزمة 
لمجارات ومدارات ومساومة ومهادنه احد ومن يكن 
واضح  وغير  ومحدود  دبلوماسي  بشكل  ولــو  حتى 
خاصة في مجال حقوق اإلنسان األساسية التي قد 
تنتهك في السجون ومراكز الشرطة واألمن وأجهزة 

الدولة في بعض مناطق العالم.... 
هل تعتبر األحزاب واإلعالم من منظمات المجتمع 

المدني من عدمه ولماذا؟ 
ــزاب  نــشــاط وعــمــل األحــ الزال مــوضــوع اعــتــبــار 
وطنية  أو  (أممية  المختلفة  السياسية  والتنظيمات 
أنواعه  بكل  اإلعـــالم  وكــذلــك  دينية)  أو  قومية  أو 
وجدل  نقاش  مثار  والمقروء)  والمسموع  (المرئي 
مجال  في  والعاملين  المختصين  بين  واسع  وحــوار 
المطروح  السؤال  حيث  المدني  المجتمع  منظمات 
المجتمع  منظمات  مفهوم  ضمن  وتدخال  تقعا  هل 
الــشــروط  فيهما  تتوفر  وهــل  عــدمــه؟  مــن  المدني 
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وعناصر وخصائص هذه المنظمات؟ لكن لماذا كل 
هذا الجدل والنقاش حولهما؟ 

وصول  احتمال  بسبب  انه  جازما  اعتقد  الجواب: 
على  أو  والحكم  السلطة  إلــى  السياسية  األحــزاب 
تسعى  شكل  بأي  فيها  والمساهمة  المشاركة  األقل 
والوسائل  الطرق  بكل  السياسية  أهدافها  لتحقيق 
مبادئ  مــع  ويتقاطع  يتناقض  ــك  ذل وان  المتاحة 
وال  المدني  المجتمع  منظمات  وأهـــداف  وشــروط 
تتأثر  ألنــهــا  اإلعـــالم  أمــا  معها  ويتناغم  يستقيم 
وبرامج  السياسية  والعوامل  والمقاييس  بالمعايير 
والسلطة  الحكم  فــي  المختلفة  السياسية  الــقــوى 
وتعتبر مرآة تعكس نشاطها وفعالياتها وتلمع أعمالها 
انجازاتها ومشاريعها خاصة في  ومواقفها وتضخم 

دول العالم الثالث....
الصفات األساسية لمنظمات المجتمع المدني: 

أهم السمات األساسية لمنظمات المجتمع المدني 
عضوية  فــي  الجبري  وغير  اإلرادي  التطوع  وهــو 
إن  رغم  أعاله  في  ذكرنا  كما  ومنظماته  مؤسساته 
الميدانية  واالستبيانات  واإلحــصــاءات  الــدراســات 
لتقارير  ــة  إضــاف الــمــجــال  ــذا  هـ ــي  ف للمختصين 
الفعاليات  نسبة  ان  ــدت  أكـ الــدولــيــة  المنظمات 
والمساهمات التطوعية ضعيفة ومحدودة في مجال 
العمل  بأهمية  الوعي  غياب  بسبب  المنظمات  هذه 
دول  وخاصة  عام  بشكل  المجتمعات  في  التطوعي 

العالم الثالث ومن ضمنها العراق...
وتوسيع  التطوعي  العمل  وتعزيز  تفعيل  يجب  لذلك 
آفاقه بإعطاء فرصة للمتطوعين في القيادة اإلدارية 
وصنع القرار والتخطيط والتنفيذ في هذه المنظمات 
لتشجيعهم على العطاء والتميز واإلبداع واالستمرار 
باستمرار  جديدة  عناصر  واستقطاب  عملهم  في 
العمل في هذه المنظمات وأن تعمل بصورة مبرمجة 
وباستقاللية  مقنعه  معايير  وفق  محدودة  ألهــداف 
إدارية ومالية عن كل أجهزة الدولة بشكل كامل وجدي 
وليس شكلي ومضلل وألغراض الخداع والتمويه... 

وإذا ما فقدت هذه المنظمات استقالليتها اإلدارية 
الحكومات  بيد  وإدارة  أداة  إلى  ستتحول  والمالية 
وسلطاتها وبعض أحزابها إن وجدت وينتهي دورها 
كذلك  المدني  المجتمع  منظمات  مفهوم  ضمن 
بالشفافية  المنظمات  هــذه  عمل  يتصف  أن  يجب 
والمصداقية واإلقناع والكفاءة والتميز بحيث تكشف 

موازنتها  مبالغ  تمويلها وطريقة صرف  عن مصادر 
المخمنة  وكلفها  مشاريعها  ونوعية  وعــدد  المالية 
المنجزة  اإلعمال  ونسبة  منها  والغرض  ومواقعها 
فيها والمبالغ المصروفة مع وجود نظام رقابة مالي 
وإداري كفيء ومخول وآلية خاصة لمحاسبة قيادات 
قبل  من  خروقات  أي  عن  المنظمات  تلك  وإدارات 
تشريعية  سلطة  أعلى  تعتبر  التي  العامة  هيئاتها 
فيها وان يكون كل أعمالها ونشاطاتها بدون ربحية 
وبإشراف مجلس إدارتها الذي تنتخبه الهيئة العامة 

لهذه المنظمات.. 
المدني  المجتمع  منظمات  عمل  أركــان  أهم  كذلك 
بشكل  لعملها  والقانوني  المالي  الغطاء  توفر  هو 
الدولية  والمنظمات  الدولة  قبل  من  ومحدد  واضح 
والهيئة العامة لها التي تقوم برسم خارطة الطريق 
لقياداتها اإلدارية بدون وصاية الدولة وتدخلها حيث 
اإلستراتيجية  الخطط  وضــع  العامة  الهيئة  تتولى 
وبرامج عمل واضحة ومدروسة وأولويات المشاريع 
إلى  إضافة  االنتخابات  وإجــراء  المالية  والسياسة 
أهداف  من  يتحقق  ما  ومراجعة  األداء  كفاءة  تقييم 
واألخــطــاء  السلبيات  وتحديد  ومــبــادئ  وانــجــازات 
والنواقص وكشفها بشكل شجاع وصريح وديمقراطي 

أمام الهيئات العامة لمعالجتها وتجاوزها... 
تقيم  أن  المدني  المجتمع  لمنظمات  يمكن  كذلك 
التعرف واالستطالع  أكثر من خالل  أداءها بفعالية 
وخدماتها  مشاريعها  مــن  المستفيدين  رأي  على 
استبيان  استمارة  طريق  عن  وأنشطتها  وإعمالها 
والبيانات  الــمــؤشــرات  كــافــة  على  تحتوي  خــاصــة 
يتولى  ثم  والمعلومات األخرى  المطلوبة  اإلحصائية 
تحليلها  اإلحصاء  أو  الــدراســات  في  مختص  قسم 
بطريقة علمية ومحايدة ونزيهة وكشف نتائجها أمام 
الهيئة العامة بشكل ديمقراطي لتعزيز شفافية هذه 
المنظمات وترسيخ استمرارها بعملها بقوة وفعالية 

أكثر... 
الفصل الثاني

تحسين  تحقيق  إلـــى  تسعى  المنظمة  كــانــت  إذا 
محدود، فقد يمكن تحقيق ذلك من خالل األساليب 
يختلف  الوضع  ولكن  لإلدارة،  اليومية  والممارسات 
شامل  وتحسين  تطوير  إحــداث  المطلوب  كــان  إذا 
التعليم  مؤسسات  باتجاه  المنظمة  لعمليات  وكامل 
وممتد ليشمل كل أجزائها، عندئذ ال يمكن االكتفاء 
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والتعديل  لــإلدارة  اليومية  والممارسات  باألساليب 
تغيير  إحداث  المطلوب  يكون  ولكن  فيها،  والتغيير 
إلى  الحاجة  بمعنى  المطلوب،  التطوير  قــدر  على 
تطويرات جوهرية للمهمة األساسية للمنظمة وكذلك 

ألغراضها العامة، وبالتالي ألهدافها التفصيلية.
وكل ذلك يتطلب التخطيط االستراتيجي الذي يمثل 
الوسيلة التي يمكن من خاللها توحيد كافة أنشطة 
بين  الراسي  التنسيق  وتحقيق  التربوية،  المنظمة 
المستويات التنظيمية لذلك تهدف إلى كيفية تحقيق 
وفقا  االستراتيجي  التخطيط  عملية  في  الــجــودة 
Europeanاألوروبي المؤسسي  التميز  لنموذج 

.foundation for quality management
المشاركين على كيفية تطبيق  وتنمية قدرات  صقل 
أفضل الممارسات والمنهجيات المتعلقة بالتخطيط 

االستراتيجي ووضع الخطط اإلستراتيجية. 
األهداف: 

لمعايير  وفقاً  المنظمة  إستراتيجية  وتقييم  تحليل 
الجودة

مع  تتوافق  وخطط  إستراتيجية  وتطوير  صياغة 
متطلبات البيئة الداخلية والخارجية وجودة األداء.

وفق  اإلستراتيجية  اإلدارة  وخطوات  مراحل  تنفيذ 
نماذج التميز.

تعريف المشاركين بأهميةمفهوم ودور التميز القيادي 
في تحقيق األهداف.

التخطيطية  العملية  بمكونات  المشاركين  تعريف 
وطرق تطبيقها وتقييمها.

ــيــب  ــدام أســال ــخـ ــتـ ــن مـــن اسـ ــي ــشــارك ــم تــمــكــيــن ال
واستراتيجيات التميز القيادي بكفاءة وفعالية.

التي  والقيادية  ــة  اإلداري المشاركين  مهارات  تنمية 
تمكنهم من التخطيط لتحقيق  األهداف.

األساسية  والمبادئ  بالمفاهيم  المشاركين  تعريف 
للتخطيط االستراتيجي أالبتكاري وإدارة األهداف.

من  اإلبداعية  طاقاتهم  واستغالل  العاملين  تحفيز 
خالل برامج أداء فعالة.

اختيار االستراتيجيات التي من شأنها تعزيز الموقع 
التنافسي للمؤسسة وإكسابها المرونة والقدرة على 

النمو المستمر.
المستهدفون:

اإلدارات  ورؤســاء  التربوية  ــة  اإلداري القيادات  كافة 
واألقسام و المسؤولين في المديريات عن تخطيط 

بــالــجــودة  المنظمة  ــداف  ــ وأهـ ســيــاســات  وتــنــفــيــذ 
المستهدفة وكذلك المرشحين لشغل هذه الوظائف 

في اإلدارات والمؤسسات المختلفة.
مدراء ومراقبون التطوير اإلداري.

مدراء ورؤساء أقسام التدريب والتطوير.
مدراء ورؤساء أقسام تنمية الموارد البشرية.

التدريب  بــإدارات  للعمل  والمؤهلون  العاملين  كافة 
والتطوير.

جميع العاملين في مجال التخطيط والمعنيين بعمليه 
التخطيط االستراتيجي ومؤشرات قياس األداء.

القطاعين  في  البرنامج  بموضوع  له عالقة  من  كل 
العام والخاص.

والمؤسسات  المنظمات  بين  اإلستراتيجية  بناء 
التربوية والتعليمية. 

تحليل المناخ الخارجي.
تحليل المناخ الداخلي.

تحديد التوجيهات اإلستراتيجية.
تحديد األهداف اإلستراتيجية.

صياغة وتكوين اإلستراتيجية والخطط اإلستراتيجية 
والتكتيكية المنفذة لها.

تنفيذ اإلستراتيجية
متابعة وتقويم وتحديث اإلستراتيجية.

برنامج  عليه  يعتمد  نــظــام  تصميم  و  التخطيط 
المنظمات مع المؤسسات التربوية والتعليمية. 

خطوات ومراحل عملية التخطيط.
معوقات عملية التخطيط.

أدوات ووسائل إبداعية للتنبؤ.
مبادئ التخطيط الفعال. 

التخطيط للطوارئ ووضع خطط لما نجده من أفكار 
قد رسخت في أذهان التالميذ من اإلرهاب والتخلف 

لتكون في حيز التنفيذ. 
طرق وأساليب التدريب:

وتدريبه  المعلم  وإعـــداد  التدريسي  الــكــادر  إعــداد 
وتنميته أمر ال بد منه فاالرتقاء بمهنة التربية التعليم 
وتعزيز روح المواطنة والتسامح هو االرتقاء بالمهن 
األخرى في المجتمع والمعلم الكفء هو قوام األمة 
المتينة لذلك اجتمع العلماء على أن المعلم مهندساً 
أن  يجب  لذلك  المجتمع  بناء  سالمة  عن  مسؤوالً 
تضمن  التي  والقيم  والمهارات  بالمعلومات  يتزود 

جودة هذا البناء. 
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المحاضرات النظرية. والحث على التعاون واإلخاء 
بين أفراد المجتمع الواحد في اللقاءات والمنتديات 
والتعليمية  التربية  والمؤسسة  المنظمة  أفــراد  من 

لزرع روح الثقة بينهم كافة. 
المناقشات الشفهية.

التسامح  والعملية وتضمين روح  العلمية  التطبيقات 
الدراسية  المراحل  في  الموجه  الصحيح  واإلرشــاد 

كافة. 
الدراسي  للمنهج  تكميلية  تكون  للطلبة  عمل  ورش 
مشجع  حافز  لتكون  عينية  مكافآت  هنالك  ويكون 

للمشاركين عن رغبة وإتقان لعمله المكلف به. 
استغالل المراكز والمساحات في المناطق السكنية 
إدارات  بالتنسيق مع  تثقيفية  بندوات  ووضع جدول 
التواصل  ليكون  المراكز  القريبة من هذه  المدارس 
التكفيري بشكل مبسط  التفكير  لنبذ  واالجتماعات 

وانسيابي وبعيدا عن كل التوجهات. 
العالمية  التجارب  على  تدل  تدريبية  أفــالم  عرض 
وتداركها  الخراب  آثار  من  تتركه  وما  الحروب  بعد 
في  ومــتــعــاون  متكاتف  مجتمعي  بــواقــع  والــنــهــوض 
والزراعة  والصناعة  والسياسة  الدراسة  مجاالت 

ومجاالت الحياة كافة. 
أديــان  كافة  بين  والتعايش  الحوار  ثقافة  1(إيــجــاد 
بناء  أجــل  من  العراقي  المجتمع  وأطياف  وأعــراق 
وتنمية األهداف المشتركة مما أوجد بيئة مستقرة 
البناء  في  والمشاركة  والتعايش  التسامح  أساسها 
عن  النظر  بغض  فالعراقيين  الشاملة.  والتنمية 
انتمائهم العرقي فخورين بكونهم عراقيين، لكن اليوم 
يشعر العراقيون بالفخر ببلدهم وإنجازاتهم، وبشكل 
عام لو سألت عن هويتهم سيقولون: إنهم عراقيون 
فقط، لذا هناك تماسك وبسببه تحقق النصر على 

اإلرهاب. 
2 (التماسك هناك شعور أكبر باالنتماء إلى البلد مع 

وجود اختالف في األعراق 
٣ (نجاح الدولة في إيجاد وحدة قومية في المجتمع 
المتعدد األطراف بصياغة مبادئ محددة تطبق على 
تربط  التي  الرابطة  ذاته  الوقت  في  وتمثل  الجميع 
أواصر المجتمع المدني جميعاً، وتعرف هذه المبادئ 
المبادئ  تلك  وتتلخص  القومية،  باإليديولوجية 
كلمة  وإعالء  للدولة،  واإلخــالص  باهللا،  األيمان  في 
الدستور وسيادة قانون األخالق الحميدة، والسلوك 

مع  المستمر  الحوار  سياسة  ذلك  في  متبعاً  الجيد 
كافة القوى السياسية مستفيدا من أجواء االستقرار 
ومعدالت النمو المرتفعة التي حققتها دور المنظمات 

مع المؤسسة التربوية والتعليمية. 
٤ (االهتمام بجوهر اإلسالم وتفعيل منظومة القيم 
التكفيري  التوجيه  وإزاحــة  اإلســالم  إليها  دعا  التي 
المدنية،  أثناء وجودهم في  نشروها  التي  اإلرهابي 
إي التمسك بتعاليم وقيم الدين اإلسالمي الحنيف 
في إدارة شؤون البالد والعمل به مع إيجاد مساحة 
وعـــادات  ثقافة  تــنــوع  حسب  الــخــاصــة.  للحريات 

المجتمع. 
ثم التركيز بالدرجة األولى على تنمية عقل اإلنسان 
خالل  مــن  ثقافته  مــصــادر  وتــنــوع  قــدراتــه  وتطوير 
التعليم والتدريب واالحتكاك بين المنظمات المجتمع 

المدني والمؤسسة التربوية والتعليمية. 
أهمية مشاركة منظمات المجتمع المدني في التعليم: 
تعد المشاركة إحدى األدوات التي يمكن من خاللها 
النهوض بالمجتمع واالرتقاء به، والعمل على تحسين 
مستوى حياة المواطنين اجتماعيا واقتصاديا وذلك 
جهود  في  تطوعا  المجتمع  أبناء  إسهام  خالل  من 
وحث  بالتمويل،  أو  بالعمل  أو  بالرأي  سواء  التنمية 
العراقيل  وضــع  وعـــدم  الــمــشــاركــة،  على  اآلخــريــن 
المجتمع  قيادات  جانب  من  المبذولة  الجهود  أمام 
وغير ذلك من األمور التي تؤدى إلى تنمية المجتمع 

وتحقيق أهدافه. 
لذلك فترجع أهمية المشاركة إلى اآلتي: 

• تساهم مشاركة منظمات المجتمع المدني مساهمة 
إيجابية في إنجاح البرامج التعليمية واالجتماعية. 

إشباع  في  المدني  المجتمع  المنظمات  تساهم   •
الحاجات وحل المشكالت. 

• تحقق التعاون والتكامل بين الوحدات المختلفة. 
• توفر إحساس قوى باالنتماء. 

• تساعد على تحقيق أهداف التعليم.
• تحقق الجودة في األداء. 

العمل  وحـــب  الــعــطــاء  روح  األفــــراد  لـــدى  تنمى   •
التطوعي.

أهداف المنظمات من المشاركة في التعليم:
شعارا  ليست  وهى  ضــرورة  المنظمات  مشاركة  إن 
تربويا وال شعارا مجتمعيا، إنما شعار يجب أن يتحول 
إلى واقع. فهي ضرورة قصوى في هذه المرحلة ألنه 
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ظل  في  للجميع  للتميز  التعليم  يتحقق  أن  يمكن  ال 
بمشاركة  إال  الحكومية  الموارد  أو  الحالية  الموارد 
مجتمعية حقيقية. مشاركة ال تكتفي فقط أوال تتمثل 
فقط في المساهمة بالموارد ولكنها تتعدى ذلك إلى 
صياغة الفكر وتشكيل الثقافة المجتمعية التي يمكن 

أن تسمح بتحقيق التعليم للتميز.
1- تعليم التالميذ ليصبحوا قوة منتجة فى المجتمع. 
2- تحمل مسئولية مساعدة المدرسة على تحسين 

جودة المنتج التعليمي. 
يعانى  التي  والمعوقات  للمشاكل  المجتمع  تفهم   -٣
منها التعليم، وتقدير حجم اإلنجازات والنجاحات. 

المهمة  ــؤدى  ت المدرسة  بــأن  عــام  شعور  خلق   -٤
المنوط بها في خدمة المجتمع ومن ثم تتوفر الرغبة 

في الدفاع عن النظام المدرسي. 
ــادي لــلــمــدارس فــي صــوره  ــم ٥- تــوفــيــر الــدعــم ال

المختلفة. 
مع  المدني  المجتمع  المنظمات  نماذج من مشاركة 
التربوية  المؤسسة  ومنها  الحكومية  المؤسسات 

والتعليمية: 
منظمة عيون الثقافة اإلنسانية أنموذجاً كونها تحتوي 
الجامعيين  واألساتذة  التدريسيين  من  أعضاء  على 

لمختلف التخصصات. 
العالي  التعليم  ووزارة  التربية  وزارة  مع  بالتنسيق   *
(المعلم  بــعــنــوان  بــرنــامــج  عــمــل  العلمي  والــبــحــث 
معاهد  مــن  مجموعات  بــأخــذ  وذلـــك  الــنــمــوذجــي) 
تثقيفية  دورات  في  وإدخالهم  والمعلمات  المعلمين 
بمعلومات  تزويدهم  إلى  مضافاً  اختصاصاتهم  في 
في علم النفس والمواطنة وفن الدبلوماسية واالتكيت 
وبرامج التنمية البشرية ليكون متهيئ لمعاملة التلميذ 
في المدرسة كذلك طرح الخبرة من قبل األساتذة 
في محاضراتهم مما يزيد ثقة المعلم بنفسة واخذ 
التجارب لتسعفهم في مجال التربية و التدريس على 

حٍد سواء. 
والثانوية  االبتدائية  الــمــدارس  مــن  عــدد  زيـــارة   *
وندوات  اإلباء  لإللقاء محاضرات وحضور مجالس 
وإقامة احتفاالت وحمالت تكريم االيتام في عدد من 
المناسبات ليكون حافز ودافعية لدى التلميذ ومدى 
يضيء  المستقبل  في  نبراس  ليكون  به  االهتمام 

الوطن بنور علمه وتعلمه. 

عدد  ليضم  ومهرجان  احتفال  مــن  أكثر  إقــامــة   *
لهم  وتهيئة  مدرسة   (٣٥) تــجــاوزت  الــمــدارس  من 
اللوازم الدراسية من الحقيبة والدفاتر والقرطاسية 
الجديد  الــدراســي  الــعــام  بــدأ  فــي  كافة  والمالبس 
في  القيادية  الشخصيات  من  الشخصيات  وحضور 

مجلس النواب ووزارة التربية وبقية الوزارات. 
* إقامة أكثر من مؤتمر ناقشت العوامل المؤثرة على 
وكيفية  التلميذ  استجابة  ومدى  الدراسي  التحصيل 
معاملة اإلدارة له بمشاركة عدة وزارات من الباحثين 
ولعدة محافظات لتأخذ المؤتمرات الجانب التووعي 

بشكل أوسع في هذا المجال. 
المعوقات التي قد تحول دون تحقيق النجاح المطلوب 

من المشاركة ومنها:
� المركزية المالية واإلدارية للنظام التعليمي والتي 

ترتب عليها: 
� ضعف الصالحيات المخولة لإلدارة المدرسية. 

التعليمية  اإلدارة  بين  حقيقة  شراكة  وجود  عدم   �
مؤسسات  أن  فالمالحظ  المجتمع،  ومــؤســســات 
وصــيــاغــة  الـــقـــرار  عــن  بــعــيــدة  مـــازالـــت  المجتمع 
بسياسات  مقيدة  فهي  التعليمية،  االستراتجيات 
تتمتع  وال  إشرافها،  تحت  وتعمل  التعليمية  اإلدارة 
آخر ال  بمعنى  التحسين،  أو  للتطوير  بأي صالحية 
يتوفر لهذه المؤسسات القوة الدافعة والمؤثرة للقيام 

بالدور الكافي إلحداث التغيير المطلوب.
والتغلب على هذه الصعوبات يستدعي إدارة التعليم 

أن تقوم بما يأتي: 
المنظمات  بين  المشاركة  تعيق  التي  القيود  رفع   -
وإدارات المدارس، وذلك عن طريق تقليل اإلجراءات 
والجهد،  الوقت  حيث  من  واختصارها  الروتينية 
وتبني فلسفة ديمقراطية تؤمن ألفراد المجتمع حق 

المشاركة واتخاذ القرار حول التعليم. 
الالمركزية  إلى  المركزية في اإلدارة  التحول من   -
السلطات  بعض  المدرسة  إعطاء  طريق  عن  وذلك 
على  االنفتاح  على  يساعدها  مما  والصالحيات 
القرارات  بعض  اتخاذ  للمدرسة  تتاح  كأن  المجتمع 
فصول  أو  للمعلمين  تدريبية  برامج  بفتح  الخاصة 
تقوية للضعفاء أو صالحية ترميم المنشآت وتجهيز 
المعامل والمختبرات أو استكمال العجز والنقص عن 
طريق تشغيل الخريجين بصورة مؤقتة. والتحول إلى 
وكفاءة  أفضل  إدارة  إلى  بال شك  يؤدي  الالمركزية 

       84٢٠١٧ أيــلــول   - ه   ١٤٣٨ احلــجــة  ذي   | عــشــرة  الثانية  السنة   | ٤١ الــعــدد   |



أشمل ومساحة أكبر من العاملين للمشاركة واإلبداع 
دمج  إلى  المطاف  نهاية  في  يهدف  الذي  واالبتكار 

المدرسة في المجتمع.
التوصيات

البعد  لتشمل  الدراسية  المناهج  تنويع  ضرورة   -1
اإلنساني واألخالقي وليكون هدفها األسمى اإلنسان، 
الشهادات  أو  الدرجات  وليس مجرد الحصول على 

العلمية.
التعليمية  المناهج  في  جديدة  مفاهيم  إدخــال   -2
كالتربية األخالقية، حقوق اإلنسان، التربية البيئية، 
ذلــك،  شابه  ومــا  والصحية  الــمــروريــة  السياحية، 
ومعالجة المخاطر التي يتعرض لها الشباب كاإلدمان 

واإلرهاب والتطرف وغير ذلك.
٣- تنمية الوعي بثقافة التسامح الديني والسياسي 
والتعددية والحوار الثقافي والسالم الدولي وغيرها.

٤- إلغاء الحشو بالمناهج الدراسية، والتركيز على 
نوعية التعلّم واكتساب الطلبة لمهارات التفكير الناقد 
ومهارات التعليم العليا كالتحليل والتركيب والتقويم.

٥- إعادة النظر في نظم التقويم واالمتحانات التي 
أدنى مستويات  ـ  الشديد  ولألسف  ـ  تقيس  مازالت 

المعرفة كالتذكر والحفظ. 
المحلية  البيئة  بقضايا  الدراسي  المنهج  ربط   -٦

والمجتمع المحيط بها. 
التعليمية  العملية  في  األسرة  دور  فعالية  زيادة   -7
من خالل االرتقاء بدور المجالس التمثيلية كمجالس 

اآلباء ومنحها صالحيات أوسع.
٨- تأهيل الطلبة لممارسة الديمقراطية في الفضاء 

المدرسي من خالل تشكيل لجان المدرسي
٩- إعطاء وزن نسبي كبير للخبرات والقيم والمفاهيم 
اإلنــســان  وحــقــوق  كالنزاهة  المرغوبة  األخــالقــيــة 
واحترام حقوق األقليات، والتأكيد على الممارسات 

الديمقراطية من خالل مواقف تعليمية متنوعة. 
المصادر: 

اإلدارة  فــي  الشاملة  (الــجــودة  إبراهيم  احمد   -1
والنشر  للطباعة  الوفاء  دار  والمدرسية)  التعليمية 

 .200٣
في  الشاملة  (الــجــودة  حسين  حسن  البيالوي   -2
التعليم بين مؤشرات التميز ومعايير اعتماد األسس، 
عمان  والتوزيع  للنشر  الخليج  دار  األولــى،  الطبعة 

األردن 2002. 

٣- عدادات العقل وعالقتها بمستوى األداء المهني 
نور  ماجستير  رسالة  األطفال  ريــاض  معلمي  لــدى 

فيصل عدنان لسنة 201٣. 
٤- درياس، احمد حافظ (إدارة المؤسسات التربوية) 

دار وائل للنشر والطباعة، عمان األردن 200٥. 
٥- احمد سليمان والخليلي، خليل يوسف (اإلحصاء 
الفكر  دار  النفسية  والعلوم  التربية  في  للباحثين 

للنشر والتوزيع، عمان األردن 1٩٨٨. 
وعلم  التربية  فــي  البحث  (مناهج  دالــيــن  فــان   -٦
مكتبة  وآخــرون،  نوفل  نبيل  محمد  ترجمة  النفس) 

االنجلو المصرية القاهرة مصر 1٩٨٤. 
نظام  لتطبيق  اإلرشــادي  (الدليل  احمد  عدنان   -7
الجودة الشاملة في قطاع التعليم) ورقة عمل مقدمة 
إلى المؤتمر الوطني األول للجودة، الرياض 2007. 
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دور الشباب 
في تعزيز قيم التعايش السلمي
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رئيس أبحاث أقدم وزارة التربية/ المديرية العامة للمناهج

د. جمـيل حامد عطية

ونبذ  السلمي  التعايش  أهمية  على  العالم  يُجمع 
الــصــراع وتأكيد الــحــوار واحــتــرام الـــرأي اآلخــر 
وجود  على  نتفق  ان  يجب  كما  بالقانون  وااللتزام 
قيم مشتركة تحدد مسار السلوك اليومي لألفراد 
انه  واألفكار،  التوجهات  اختالف  من  الرغم  على 
تعمل  التي  المتحضرة  المجتمعات  وروح  هــدف 
على ممارسة مفاهيم وثقافة المواطنة الصالحة. 
ولعل المستفيد األهم هم الشعوب أنفسهم وعلى 
الذين يبحثون  وجه الخصوص األطفال والشباب 

عن األمن واألمان من اجل تربية أفضل.
والعملية  السياسة  في  هاماً  دوراً  الشباب  لعب 
السياسية، حيث يختارون نظام الُحكم والرئيسوكل 
خالل  من  االقتصاد  تقوية  منطقة.  بأي  مسؤول 
المنتجات  بعرض  فالقيام  التَسويقية،  الَمعارض 
بها  المحِلي  الجمهور  معرفة  إلى  يــؤدي  الوطنية 
فيزداد اإلقبالعليها مما قد يساِهم في الحصول 

في  هاماً  دوراً  للَشباب  للدولِة.  ذاتي  اكتفاء  على 
هو  الشباب  المجتمع  أن  حيث  المجتمعات،  بناِء 
هائلة  طاقة  على  يعتِمد  ألنُه  المجتمعات؛  أقوى 
تحركه، وينمي هذا المجتمع التجمعات الشبابية، 
التي تعود  تنفيذ األنشطة  التعاون على  يتم  حيث 

بالفائدة على المجتمع. 
أوال: تعريف الشباب

ومن  اللغويَّة  النَّاحية  من  باب  الَشّ تَعريف  يختلف 
باب  الَشّ يلي:  كما  ــاً،  دولــّي المستخدمة  الناحية 
الَهَرم.  والَحَداثَُة، وهو عكُس  الَفتاءُ  اللغة هو  في 
في  األشخاُص  هُم  ولِيّ  الَدّ التَّعريِف  في  باُب  الَشّ
الفئِة العمرية الواقعِة ما بيَن الخاِمسة عشر وحتى 

الخاِمسة والثالثيَن عاماً. 
ثانيا: تعريف الدور االجتماعي

ــدور االجــتــمــاعــي عــلــى أنـــه نــمــط من  ــ ــعــرف ال يُ
معينا  دوراً  يؤدي  فرد  بسلوك  الخاصة  المعايير 
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دور  األدوار  األمثلة على هذه  ومن  الجماعة،  في 
األم ودور الطبيب ودور القائد، والبد من أن يتالءم 
بدوريِن  الفرد  يقوم  وقــد  سلوكه.  مع  الفرد  دور 
بدورها  فتقوم  مثًال  كُمدرسة  تعمالألُمّ  فقد  معاً 
تتعدداألدوار  حيث  أيضاً،  كمعلمة  وبدورها  كــأٍم 
التي  الجماعات  األفراد بحسب  لدى  االجتماعية 
تحيطُه والمجتمع الذي ينتمي إليِه. وعلى الفرِد أن 
يوازن ويكامل بين األدوار الُمختلفة التي يقوُم بها 
حيُث قد تكوُن أدوراً اختياريًة كأن يختار الشخص 
أُلقيت على  أو متزوجاً، أو أدواراً  أن يكوَن أعزباً 
أو  الَذكِر  بهيئِة  يُخلق  كأن  عليِه  أوُفرضت  عاتقِه 
الذكر  بين  أحياناً  األدوار  تختلف  حيُث  األُنــثــى 
واألُنثى. يتعلم الفرد األدوار من خالِل الِصغِر ومن 
الُعليا  الُمثل  ِمن  أو  التعلم  أو  التنشئِة االجتماعيِة 
لديِه، أو الشخصياِت التي يحبها ويعجب بها، أو 
من الَجماعاِت التي تحيط به. ويُعتبر تعلُم األدواِر 

عمليًَة تضمُن للُمجتمِع بقاءهُ واستمرارهُ. 
ثالثا: سمات شباِب الجيل العربي الجديِد

يتميز الشباب العربي في مختلِف البلداِن العربيِة 
بسماٍت مشتركٍة منها: الُجرأة والُمخاطرة. السرعة 
واإلنجاز والقدرة على الحشِد. التحدي واالبتكار 
الِديمقراطية والُحرية. ما  إلى  التطلع  واإلصرار. 
يريدهُ المجتمع من الشباِب إن متطلبات الُمجتمع 
بيئٍة ألُخرى ومن ُمجتمٍع  الشباِب تختلف من  من 
آلخر، ولكن هناك بعض النقاط التي تتفق أغلُب 
الُمجتمعاِت في ُمطالبِة الشباِب بها للوصوِل لتنميٍة 

ُمجتمعيٍة فعالٍة وهي: 
تنمية روح الُمنافسة اإليجابيةواالعتماد على الَذاِت 
والتقليِل من االعتماد على العواِمِل الخاِرجية في 

الحصول على الفرص وتحقيِق النجاِح. 
االعتدال والَموضوعية في مختلف القضايا التي 
أو  التَطرف  عن  واالبتعاد  المجتمع،  لها  يتعرض 
أو  العلميِة  القضايا  تَبني  أنواعِه.  بكل  التَعصب 
باالهتماِم  الجديرِة  االقتصادية  أو  اإلجتماعيِة 

والتي من شأنها ِرفعُة وتقدم الُمجتمِع. 
من  الشباب  يحترم  وقوميٍة  وطنيٍة  هويٍة  تَطويُر 

خالِلها. 
رابعا: دور الشباِب في تعزيز قيم التعايش السلمي

الشباُب هم عماُد أي أُمٍة وسر النهضِة فيها، وُهم 
الدفاِع األوِل واألخيِر عنها،  بناة حضارِتها وَخط 
ومن  الهامة،  التخطيِط  عملياِت  في  ويُشاركوَن 

األمثلِة على أدواُر الشباب التالي:
تعتبُر أصواُت  اإلنتخاباِت حيُث  بعمليِة  الُمشاركُة 
الشباِب حاسمًة، وتُشكل جزءاً كبيراً ال يتجزأ من 

األصواِت الشاِملِة. 
الُمشاركُة بقضايا الرأِي العاِم والُمناصرِة كقضايا 
حقوِق الَمرأِة والطفِل، ومناصرة الفئاِت الُمهمشِة 
في الُحصوِل على ُحقوقها. التطوع في مؤسساِت 
عدِد  إضافِة  في  يُساهُم  إذ  المحلِي،  الُمجتمِع 

األيدي العاِملِة وزيادِة اإلنتاِج والفاِئدِة.
فلٍم  بإنتاِج  كالقياِم  التعاونية،  باألنشطِة  القياُم 
وثائقي يتناول موضوعاً معيناً يتعاوُن على إنتاجِه 
تخصٍص  ذو  منُهم  كــٌل  الــشــبــاِب  مــن  مجموعٌة 
ُمعيٍن. الُمساعدة في إنشاِء المشاريِع الخدماتية، 
مشاريِع  بإنشاِء  الكبيرِة  الشركاِت  على  كالضغِط 

البُنى التحتية الهامة لسيِر حياِة الُمجتمِع. 
ونقاشاٍت  عمٍل  وورشاِت  علمية  بمؤتمراٍت  القياُم 
من شأِنها توسيُع المعرفة، وتحفيُز العقِل الستقباِل 
إنتاجات فكرية جديدة. التخطيط للبيئِة الَمحليِة 
ألماكِن  الُمتقن  كالرسم  عليها،  الِحفاِظ  وكيفية 
والرياضة  الترفيِه  وأمــاكــِن  العامِة،  الُمتنزهاِت 

والتعليِم. 
والــتــبــّرعــاِت  الــتــمــويــالِت  جــمــِع  فــي  المساهمة 
من  تعاني  والتي  الُمحتاجِة،  الخيرية  للمؤسساِت 

إمكانياٍت محدودٍة فتهدُد وقَف أنشطِتها. 
تعزيز الجانب االجتماعي بتبادل الزياراِت، كزيارِة 

الجيران والمرضى وتباُدل األفراح واألتراح. 
للتعريِف  الُمبادرات  بعمِل  الثقافي  الجانب  تعزيز 
الشباِب  وابتعاِث  وتباُدلها  المتنوعة،  بالثقافاِت 

لبلداٍن أُخرى. 
من  تاريخِه،  وإبـــراِز  الوطِن  هويِة  على  الِحفاُظ 
في  وتَمثيلها  الماضيِة  البُطوالِت  استدعاِء  خالِل 

الحاِضِر. 
الُمساهمة والَعمل في الدفاِع عن الوطِن وحمايتِه، 
حيث يكون الشباب أول من يقدمون أنفسهم فداءا 

للوطن، ويفدونه بكل غالي ونفيس. 
األنشطة  خــالِل  مــن  الصحِي  الــوعــِي  نشُر   .10
األمراِض  حول  معلومات  تعطي  التي  والفعاليات 
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الحماية  وكيفية  وأسباِبها  والموسمية  الخطيرِة 
والوقايِة منها مع إرشاداٍت ونصائَح توجيهية. 

يجب على أصحاب القرار اعادة النظر في الخطط 
السياسات  األخــص  وعلى  العامة  والسياسات 
هو  التعليم  ان  حيث  التربوية  والبرامج  التعليمية 
مفتاح التكوين الفكري للمواطن والتعليم المدرسي 
الطلبة  واكساب  المواطنة  وتنمية  النتاج  أداة  هو 

قيم الوالء واالنتماء. 
الحاجة الى تعليم قادر على تنمية قدرة المتعلمين 
للتعامل مع المتغيرات المعاصرة، والى مخرجات 
متطلبات  مع  والتعامل  التكيف  على  قــادرة  تعليم 
تعليم  فــيــه،  نعيش  الـــذي  والــعــصــر  العمل  ســوق 
تساعدهم  مهارات  اكتساب  على  الطلبة  يساعد 
عملية  بصورة  والمواقف  المشاكل  مواجهة  على 
أو  الالمباالة  أو  التطرف  عن  بعيدة  وموضوعية 
المتعلم  كفاءة  يعزز  تعليم  الــى  وكذلك  التبعية، 
ليتقبل الرأي اآلخر ويساعده على التعايش بسالم 
المسؤولية  تحمل  على  قــادراً  ويكون  اآلخرين  مع 
االجتماعية وأن يكون التعليم أداة للوحدة الوطنية 

في مجتمعنا المدني. 
ان االصالح والتغيير الذي نتطلع له لمواجهة ما 
الكثير  العمل  منا  يحتاج  سنواجهه  ومــا  به  نحن 
المتطرفة  والممارسات  التحديات  أمام  للوقوف 
الزالة التمييز بين الناس. وان التربية التي ننشدها 
للمحافظة  وتحتاج  وقائية  عملية  تكون  ان  يجب 

عليها.
تتصدى  تربية  هي  المنشودة  الوطنية  التربية  ان 
نعيش  لــكــي  والــتــطــرف  الــعــنــف  أشــكــال  لجميع 
مدارسنا  على  يجب  ولــهــذا  بــســالم،  ونتعايش 
أهمية  الى  الطلبة  توجه  ان  التربوية  ومؤسساتنا 
المواطنة  قيم  وترسيخ  المهارة  واتقان  المعرفة 
منذ الطفولة، فالطلبة بحاجة الى بعضهم البعض 
التربية.  أهــداف  أهــم  احــد  فهذا  لبعض  وحبهم 
وان التغيرات االجتماعية تحتم على الدولة جعل 
نوعية وجودة التعليم من أهم أولوياتها النتاج كوادر 
متعلمة مستوعبة المسؤولية المدنية والسياسية.

صراع  هو  الناس  آالْم  أسباب  من  انــه  «ولنتذكر 
أنصاف العلماء الذين تربوا بعيداً عن تربية ثقافة 

التسامح والحوار والتعايش السلمي».

89 ٢٠١٧ أيــلــول   - ه   ١٤٣٨ احلــجــة  ذي   | عــشــرة  الثانية  السنة   | ٤١ الــعــدد   |



)B.O.O.T( عقد
ماهيته- تكييفه القانوني 

وعوامل نجاح تبنيه في العراق

       90٢٠١٧ أيــلــول   - ه   ١٤٣٨ احلــجــة  ذي   | عــشــرة  الثانية  السنة   |  ٤١ الــعــدد   |        90



 ستار جبار البدريأ.م.د.وليد مرزة المخزومي

أواًل: أهمية الموضوع 
المالئمة  الوسائل  أحــد   B.O.O.T الـــ  عقد  يعد 
عن  بــعــيــداً  األســاســيــة  البنية  مــشــروعــات  لتمويل 
ميزانية الدولة وما تعنيه من عجز الوفاء بمتطلبات 
المستثمر  يتحمل  حيث  الــخــدمــات  مــن  مواطنيها 
أو كونسورتيوم دولي  والذي يأخذ عادة شكل شركة 
المشروعات  هذه  إلقامة  المالية  األعباء  محلي  أو 
يعني  وهذا  للتشغيل  نتيجة  المحصلة  العوائد  مقابل 
تخفيف األعباء التمويلية ومخاطرها عن الدولة وال 
من  تعاني  التي  الــدول  يساعد  النظام  هذا  أن  شك 
تحتاج  التي  المشروعات  إقامة  االستثمارات  ضعف 
فرض  طريقه  وعــن  لديها  تتوافر  ال  طائلة  ألمــوال 
القطاع الخاص وجوده في بعض المشاريع التي كانت 
سابقاً حكراً طبيعياً للدولة، وكان ذلك نتيجة طبيعية 
لعجز الكثير من الحكومات وخاصة حكومات الدول 
إدارتها  وألن  المشروعات،  تلك  تمويل  عن  النامية 
متقدمة  وتكنولوجيا  كبيرة  مبالغ  يتطلب  وتشغيلها 
 (B.O.O.T) الدول، فظهرت عقود  تلك  لها  تفتقر 
لتكون أحد أساليب تحقيق التنمية االقتصادية التي 
المرافق  إنشاء  في  الخاص  القطاع  بمشاركة  تسمح 
العامة الضرورية، والتي تضمن لإلدارة عدم التخلي 
عن أصول مشاريعها كما هو الحال في الخصخصة 

التي تتبعها عديد من الدول كوسيلة إلنشاء وتشغيل 
وإدارة المرافق العامة. 

ثانيًا:مشكلة الموضوع:
يعاني العراق في مجال مرافق خدمات البنية التحتية 
من مشكالت كبيرة لعل أهمها نقص السيولة النقدية 
ألسباب  المرافق  تلك  وإدارة  وإنشاء  لتنفيذ  الالزمة 
يعد  الــذي  النفط  أســعــار  انخفاض  أهمها  عــديــدة 
المصدر األساس لتمويل مشاريع التنمية في العراق 
حربها  في  الــدول  تتحملها  التي  الباهظة  والنفقات 
المقدسة ضد اإلرهاب وآثار الفساد المالي التي أثرت 
كثيرا على قدرة الدولة على تلبية متطلبات مواطنيها 
من الخدمات لذلك فانه يصبح من المنطق دعوته أي 
التي ترفع  العقود الجديدة  العراق الى تبني نوع من 
عن كاهل الدولة مهمة تمويل إنشاء مرافقها العامة 
فضال عما توفره من فرص العمل ونقل التكنولوجيا 

المتقدمة وجودة الخدمات الناشئة عنها. 
ثالثًا: فرضية البحث: 

 (B.O.O.T) لعقد  العراقية  الــدولــة  تبني  وجــوب 
لما يتميز به من مزايا تفوق عيوبه وقد تشكل حًال 
المرتبط  المهم  المجال  هذا  في  العراق  لمشكالت 

بحياة المواطنين وضرورياتها.
رابعًا: خطة البحث: 
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في  تناوله  سيتم  العقد،  هذا  حقيقة  على  وللوقوف 
مبحثين، نبين في المبحث األول ماهية عقد اإلنشاء 
الملكية ((B.O.O.Tوبيان  والتملك والتشغيل ونقل 
تكييفه القانوني، ثم نتناول في المبحث الثاني مزيات 
التعرض  ثم  بينهما  والــمــوازنــة  ومثالبه  العقد  هــذا 

لعوامل نجاح تطبيقه في العراق وكاآلـتي: -
المبحث األول

والتشغيل ونقل  والــتــمــلــك  مــاهــيــة عــقــد اإلنــشــاء 
(B.O.O.T( الملكية

يشكل هذا النوع من العقود مركز اهتمام أغلب الدول 
رؤوس  جذب  الى  يــؤدي  ألنه  منها،  النامية  وخاصة 
المشاريع  تمويل  في  تساهم  التي  الخاصة  األمــوال 
المقترحة من قبلها، وألهمية هذا العقد سيتم تناوله 
تخصيصه  سيتم  األول  المطلب  مطالب،  ثالث  في 

لبيان مفهوم عقد وكاآلتي: 
الطلب األول

مفهوم عقد )B.O.O.T( وتمييزه مما يشتبه به 
من أوضاع قانونية

 (B.O.O.T) إنَّ تحديد مفهوم واضح ومحدد لعقد
االتجاهات  بحسب  تعريفه  الى  التطرق  منا  يتطلب 
المختلفة في هذا المفهوم، وإذا ما عّرفنا العقد فإنَّ 
الضرورة تتطلب منا الوقوف عند تميزه عن غيره من 
العقود التي تشتبه به، وهذا ما سنتناوله في فرعين، 
نتناول في الفرع األول تعريف هذا العقد، وفي الفرع 
أوضــاع  من  به  يشتبه  مما  تمييزه  سنتناول  الثاني 

قانونية أخرى، وكاالتي:
الفرع األول

(B.O.O.T( التعريف بعقد
المستحدثة  العقود  من  يُعدُّ   (B.O.O.T) عقد  إنَّ 
التي أفرزتها التطورات االقتصادية الحديثة والتوجه 
تمويل  في  الدولة  موازنة  على  االعتماد  تقليل  نحو 
الحاجات العامة، فهو عقد أوجدته الحاجة العملية، 
لذلك لم نجد تشريعات قد تطرقت الى تعريفه، وأنَّ 
تعريفه قد ورد في كتابات الفقهاء والمنظمات الدولية 
التي تعنى بعمليات اإلصالح االقتصادي والخصخصة 

وتطوير القطاع الخاص. 
أواًل: التعريف الفقهي 

تعريفات   (B.O.O.T) عقد  القانون  فقهاء  عرف 
هــذه  أغــلــب  أن  إال  مختلفة  وبــصــيــاغــات  مــتــعــددة 

حيث  من  مشترك  واحــد  مضمون  ذات  التعريفات 
العناصر المكونة لها، وعلى النحو اآلتي:-

- عرف البعضعقد (B.O.O.T) بالقول أن « نظام 
تعريفه  يمكن  والتحويل  والتشغيل  والتملك  البناء 
الدولة بمقتضاه بمنح مستثمر  أنه تنظيم تقوم  على 
أو  تطوير  أو  لبناء  ترخيصاً  الــخــاص  القطاع  مــن 
وتمويله  االقتصادية  العامة  المرافق  أحــد  تحديث 
على نفقته الخاصة، وتملك أو استئجار أصول هذا 
ويكون  الغير،  طريق  عن  أو  بنفسه  وتشغيله  المرفق 
طول  له  خالصاً  معظمه  في  المشروع  تشغيل  عائد 
كافة أصول  بإعادة  المستثمر  ويلزم  الترخيص،  مدة 
المشروع إلى الدولة أو أي من أجهزتها المعنية عند 
نهاية مدة الترخيص بالشروط واألوضاع المبينة في 

اتفاق الترخيص وقرار منحه «.
-وعرفه البعض اآلخر بأنه « هو العقد الذي تبرمه 
أحــدى  مــع  لها  التابعة  الــجــهــات  أحـــدى  أو  ــة  الــدول
الشركات الخاصة الوطنية أو األجنبية وذلك إلنشاء 
أو  أدارته  مرفق عام أو تحديثه أو تجديده، ومن ثم 
تملكه لمدة من الزمن تتناسب مع ما أنفقته باإلضافة 
إلى تحقيق ربح معقول على إن يتم نقل ملكيته بعد 

انتهاء مدة االمتياز إلى الدولة أو الجهة التابعة». 
-كما ُعرف عقد (B.O.O.T) بأنه « صورة جديدة 
القيام  تستهدف  ــة  ــ اإلداري العقود  مــن  ومستحدثة 
بمشاريع ضخمة، مدة من الزمن على أن تلتزم بنقل 
ملكيته الى الدولة، أو الى إداراتها العامة أو مؤسساتها 

العامة، بعد انقضاء المدة المتفق عليها». 
الحديثة  التعاقد  أنماط  من  (نمط  بأنه  وعــرف   -
إليها  تلجأ  التي  التعاقدية،  األحكام  أو مجموعة من 
مرافق  وإدارة  عامة،  أشغال  تنفيذ  أجل  من  اإلدارة، 
الخاص  القطاع  متمولي  قبل  من  وتحويلها  عامة، 
(Lenders) الذين يشكلون فيما بينهم (اتحاداً مالياً) 
معينة،  زمنية  لمدة  واستثمارها  وتشغيلها  إلنشائها 
الفترة،  تلك  خالل  منها  واالنتفاع  استثمارها  مقابل 
كامل  إعــادة  ثم  ومن  العقد،  في  يحدد  بسعر  وليس 
وهو  انتهائها».  بعد  المتعاقدة،  اإلدارة  إلى  ملكيتها 
العامة) بصيغة  (األشغال  امتياز  إلى  يكون  ما  أقرب 
حديثة ذات ارتباط وثيق بامتياز المرفق العام، والذي 
بأنه: «شكل من  لوبادير)  (أندريه دي  العالمة  عرفه 
اإلدارة  بموجبه  تقوم  العامة،  األشغال  تنفيذ  أشكال 
بإلقاء عبء التنفيذ على شخص ما (فرد أو شركة)، 
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ليس مقابل سعر يحدد في العقد وإنما لقاء استخدام 
المنشأ العام واالنتفاع به).

-كم ُعرف العقد بأنه (نظام تعاقد يكون طرفه األول 
يقوم  الذي  الخاص  القطاع  الثاني  وطرفه  الحكومة 
ببناء المشروع ويقوم باستغالله لفترة محدودة يكون 
خاللها هو نفسه المالك ويأخذ كل عائدات المشروع 
المشروع  ملكية  ينقل  النهاية  وفي  الفترة  تلك  خالل 

وحيازته للطرف األول (الحكومة).
وأتجه جانب آخر من الفقه الى تعريفه بأنه « اتفاق 
لبناء مشروع كبير الى السلطة العامة عادة ما يكون 
هذا اإلنشاء البنية التحتية وغالباً ما يتضمن امتياز، 
ونقل  وتشغيله  المشروع  بناء  على  يوافق  والمتعهد 

ملكيته الى السلطة على النحو المتفق عليه «.
ثانيًا: تعريف المنظمات الدولية 

النموذجي  للقانون  المتحدة  األمـــم  لجنة  عــرفــت 
دليًال  أصــدرت  التي   2001 (UNCITRAL)عام 
القطاع  من  الممولة  التحتية  البنية  بمشاريع  خاصاً 
السلطة  فيه  تختار  الــذي  المشروع   » بأنه  الخاص 
المتعاقدة صاحب امتياز لتمويل وتشيد مرفق أو نظام 
للبنية التحتية، وتعطي هذا الكيان حق تشغيل المرفق 
على أساس تجاري لمدة معينة، تنتقل ملكية المرفق 
بعد انقضائها إلى السلطة المتعاقدة «،أّما لجنة األمم 
المتحدة للقانون التجاري الدولي (اآلونسترال) فقد 
عّرفته بأكثر من صيغة، إّال أن التعريف المعتمد لديها 
في الوقت الحاضر هو ذلك الذي يُّعرف العقد بأّنه 
بمقتضاه  تمنح  المشاريع  تمويل  أشكال  من  (شكل 
المالية  االتحادات  أحد  الزمن  من  لمدة  ما  حكومة 
لتنفيذ  امتيازاً  المشروع  شركة  ويدعى  الخاصة، 
ببنائه  المشروع  شركة  تقوم  وعندئذ  معين،  مشروع 
تكاليف  وتسترد  السنوات  لعدد من  وإدارته  وتشغيله 
البناء وتحقق أرباحاً من تشغيل المشروع واستغالله 
تجارياً على أن تعود ملكية المشروع إلى الحكومة بعد 

نهاية االمتياز). 
كما ّعرفته منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية 
بمقتضاه  يتولى  تعاقدي  اتــفــاق   » (الــيــونــيــدو)بــأنَّــه 
المرافق  أحد  إنشاء  الخاص  القطاع  أشخاص  أحد 
التصميم  عملية  ذلك  في  بما  الدولة  في  األساسية 
لهذا  والصيانة  التشغيل  بأعمال  والقيام  والتمويل 
بـــإدارة  الــخــاصــة  الشخصية  وتــقــوم هــذه  الــمــرفــق، 
لها  يسمح  محددة،  زمنية  مدة  في  المرفق  وتشغيل 

هذا  من  المنتفعين  على  مناسبة  رسوم  بفرض  فيها 
المرفق، وأية رسوم أخرى بشرط أن ال تزيد عما هو 
في طلب  عليه  منصوص  هو  وما  العطاء،  في  مقدم 
اتفاق المشروع لتمكين تلك الشخصية من استرجاع 
األموال التي استثمرتها ومصاريف التشغيل والصيانة 
فضًال عن حصولها على عائد مناسب عن االستثمار 
وفي نهاية المدة المحددة تلتزم الشخصية الخاصة 
خاصة  شخصية  أو  الحكومة  إلــى  المرفق  بــإعــادة 

جديدة، يتم اختيارها عن طريق الممارسة العامة «.
 ((B.O.O.T ومن خالل ما تقدم يمكننا تعريف عقد
بأنه « عقد يبرم بين شخصين أحدهما شخصاً معنوياً 
الرسمية  دوائــرهــا  أحــد  أو  بالحكومة  متمثًال  عاماً 
وشركة المشروع - التي غالباً ما تكون اتحاد مالي- 
وإدارة  وتشييد  تمويل  بمقتضاه  الشركة  هذه  تلتزم 
مرفق عام واستغالله مقابل عوض يتم الحصول عليه 
من المستفيدين مدة تكون طويلة نسبياً يتم تحديدها 
في العقد، بنهايتها تلتزم الشركة بإعادة ملكية المرفق 
العام إلى الشخص المعنوي العام المتعاقد معها بحالة 

تشغيلية جيدة «. 
الفرع الثاني

ونقل  والتشغيل  والــتــمــلــك  اإلنــشــاء  عــقــد  تمييز 
الملكية )B.O.O.T( مما يشتبه به من أوضاع 

قانونية
العقد  عن  الناشئة  القانونية  االلتزامات  تحديد  أن 
يتطلب تحديد نوع العقد وتمييزه من غيره من العقود 
العقود،  من  بغيره  العقد  هذا  يختلط  فقد  األخــرى، 
عليه سنحاول التمييز بين العقد موضوع البحث واهم 

العقود التي تلتبس به.
المرفق  الــتــزام  وعــقــد   )B.O.O.T( عــقــد  أواًل: 

العام
ينصرف عقد التزام المرافق العامة، الى العقد الذي 
وعلى  شركة،  أو  كان  فــرداً  الملتزم،  بمقتضاه  يتولى 
واستغالله  اقتصادي  عــام  مرفق  إدارة  مسؤوليته 
لمدة محددة من الزمن، مقابل رسوم يتقاضاها من 
المنتفعين وفقاً للنتائج المالية لالستغالل، مع خضوعه 
للقواعد األساسية لسير المرافق العامة، فضًال عن 

الشروط التي تضمنها اإلدارة لعقد االمتياز.
يتوافق عقد (B.O.O.T) مع عقد االلتزام في إسناد 
الخاص،  القطاع  الى  وتشغيله  المرفق  إدارة  مسألة 
ليتحمل بذلك الملتزم عبء ومخاطر التشغيل طوال 
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مدة العقد المحددة، كما أن الملكية تظل للجهة اإلدارية 
في كال العقدين، مع وجود وعد ملزم للمستثمر بنقل 
الملكية في عقد ((B.O.T عند نهاية المدة المتفق 
عليها، باألخص في العقود بصيغة(B.O.O.T) التي 
للقطاع  خالصة  تظل  الملكية  أن  البعض  فيها  يرى 

الخاص طوال الفترة التعاقدية.
المقابل  ارتباط  في  العقود  من  الطائفتان  تتفق  كما 
االستغالل،  بنتائج  المتعاقد  يتقاضاه  الــذي  المالي 
معناها  بالتشغيل  المرتبطة  المخاطر  فكرة  لتأخذ 
المالية  حقوقه  على  المتعاقد  يحصل  إذ  الــواســع، 
نتائج االستغالل  بالخدمة، مما يربط  المنتفعين  من 
التي  المباشرة  العالقة  نتيجة  المرفق  بمستخدمي 
تربط المتعاقد بالجمهور، فقد نصت المادة ٣ فقرة 
٥ ج، من عقد B.O.O.T)) المبرم بين الهيئة العامة 
للطيران المدني المصرية مع شركة استثمارية على 
انه ((يتولى الملتزم تحصيل مقابل الخدمات والدخول 
وقيمة  واالستغالل،  واإلشغال  واالنتفاع  والتراخيص 
استهالك المياه والكهرباء)،إال أن هذا األمر ال يمنع 
حقوقها  تتقاضى  أن  يمكن  المشروع  شركة  أن  من 
إذ   ،(B.O.O.T) اإلدارة في عقد  المالية من جهة 
الدولة  التزام  على  القوانين  أو  العقود  بعض  نصت 
بشراء الخدمة أو المنتج مباشرة من شركة المشروع، 
منتوج  شــراء  مثل  الحيوية،  المجاالت  في  باألخص 
أو  الكهرباء  محطات  بانجاز  تقوم  التي  الشركات 

المياه، على أن تقوم هي بعد ذلك ببيعه للجمهور.
ورغم اتفاق غالبية الفقه أن عقود (B.O.O.T) تجد 
فرنسا،  في  التي ظهرت  االمتياز  في عقود  أساسها 
تفويض  عقود  من  يعتبرها  الفرنسي  الفقه  أن  كما 
المرفق العام التي تطورت مع التطورات التي عرفها 
القانون اإلداري الفرنسي، فانه مع ذلك يختلف عقد 
B.O.O.T)) مع عقد التزام المرفق العام في نقاط 

جوهرية منها:
-أن عقود التزام المرافق العامة هي عقود إدارة، أما 
عقد B.O.O.T)) فهي عقود تمويل مقترنة باإلدارة 
الدولة  تدخل  فــان  ذلــك  وعلى  التمويل،  لهذا  كأثر 
يكون  االلتزام  عقد  تعديل  في  عامة  سلطة  بصفتها 
أمراً وارداً، دون أن يكلفها ذلك نفقات باهظة، أما في 
عقد B.O.O.T))، فأن العبء المالي الذي تتحمله 
لتعديل  التدخل  في  الدولة  يد  يغل  المشروع  شركة 

يكلفها مبالغ  المتفق عليها، الن ذلك قد  االلتزامات 
تفوق ما تكبده المستثمر من نفقات.

- كذلك تختلف عقد(B.O.O.T) عن عقود االلتزام 
البوت  مشاريع  فتمويل  المخاطر،  تحمل  مسألة  في 
يتم عن طريق مؤسسات التمويل دون حق الرجوع - 
أو بحق رجوع محدود -، ال على شركة المشروع وال 
هي  المشروع  عائدات  ألن  المتعاقدة،  السلطة  على 
الضمان، كما أن المخاطر عادة موزعة بين األطراف 
الــمــشــروع مــن مــقــاولــيــن ومشغلين  الــمــشــاركــة فــي 
االلتزام  عقود  في  الحاصل  عكس  على  ومــورديــن، 
أي تقع كامل المخاطر المرتبطة باإلدارة على عاتق 

الملتزم.
باإلضافة الى ما سبق ذكره من اختالفات بين عقد 
التي  الــرســوم  فــأن  االلــتــزام،  وعقود   (B.O.O.T)
المنتفعين  جمهور  من  مباشرة  الملتزم  يتقاضاها 
ما  إذا  رمزية  عــادة  تكون  التشغيل  نفقات  لتغطية 
حتى  المشروع،  شركة  تتقاضاها  التي  بتلك  قورنت 
تغطي بذلك نفقات البناء والتشييد وتكاليف التشغيل 

باإلضافة الى األرباح المعتبرة التي تتحصل عليها. 
ثانيًا:عقد B.O.O.T(( وعقد الخصخصة

اإلدارة  تبرمه  ــاً  إداريـ عقداً  الخصخصة  عقد  يُعد 
كطرف أول مع طرف آخر من القطاع الخاص كطرف 
ثان. وبمقتضى هذا العقد يتصرف الطرف األول في 
الطرف  الى  ملكيته  بنقل  للدولة  بيع مشروع مملوك 
اعتبار  العقد  هذا  آثــار  ومن  جزئياً.  أو  كلياً  الثاني 
في  المال وشريكاً  في رأس  الثاني مساهماً  الطرف 
إدارة الشركة بنسبة ما يملكه، أما في حالة نقل ملكية 
المشروع كلياً الى الطرف الثاني، فتنقطع صلة اإلدارة 

نهائياً بالمشروع. ويتشابه العقدين في ما يأتي: -
1- موضوع كال العقدين أمواالً عامة تملكها الدولة.

في  الخاص  للقطاع  العامة  األموال  تمليك  2-يجري 
كال العقدين.

إال أن العقدين يختلفان في المواضيع اآلتية: 
1- ينصب عقدB.O.O.T)) على تسيير مرفق عام 
الدولة  احتفاظ  مع  الملتزم،  بواسطة  محددة  لمدة 
بحق السيطرة عليه من خالل وضع شروط وقواعد 
في  الــىالــحــق  بــاإلضــافــة  وتشغيله،  بإنشائه  تتعلق 
الرقابة واإلشراف على المشروع حتى إعادة ملكيته 
في  أما  العقد.  في  المحددة  المدة  نهاية  في  إليها 
نهائياً  المشروع  ملكية  تنتقل  فقد  الخصخصة  عقد 
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الى القطاع الخاص وتنقطع صلة الدولة به، وال يحق 
لها بعدئذ مراقبته واإلشراف عليه.

2- في عقد B.O.O.T)) البد من استعادة الدولة 
لملكية المشروع عند انتهاء مدة العقد، في حين في 
القطاع  الى  تنتقل ملكية المشروع  عقد الخصخصة 

الخاص وتنقطع عالقة الدولة به.
ثالثًا:عقد B.O.O.T(( وعقد األشغال العامة

بين  (اتفاق  بأنه  العامة  األشغال  عقد  تعريف  يمكن 
اإلدارة وشخص طبيعي أو معنوي بقصد القيام ببناء 
وبقصد  اإلدارة  لحساب  عقار  صيانة  أو  ترميم  أو 
يحدده  مقابل  نظير  فــي  العامة  المصلحة  تحقيق 

العقد).
ويرى البعض، أن عقد B.O.O.T هو عقد أشغال 
عامة، وقد استندوا في ذلك الى التشابه بين العقدين 

في النقاط اآلتية: -
1- أن اإلدارة طرف في كال العقدين.

إال وهي  واحــدة  العقدين هي  الغاية في كال  أن   -2
تحقيق المصلحة العامة.

٣- أن العقدين كالهما يردا على عقار.
الــفــوارق  مــن  يلغي  ال  أعــاله  المذكور  التشابه  لكن 
األساسية ما بين العقدين، والتي ال يمكن معها القول 
العامة.  األشغال  عقود  من   ((B.O.O.T عقد  بأن 

ويمكن إيجاز هذه الفوارق باآلتي: -
1- التزام المتعاقد في عقد اإلشغال العامة يقتصر 
على إنشاء المشروع دون حقه في اإلدارة أو التملك 

أو تقديم الخدمة.
في  المدة  هي  اإلنشاءات  إلنجاز  الالزمة  المدة   -2
 (B.O.O.T) عقد  في  أما  العامة،  اإلشغال  عقد 

فأنها تتحدد في ضوء ما يتوقعه المتعاقدان. 
٣- يتقاضى المتعاقد في عقد األشغال العامة حقه 
من الدولة عند نهاية االلتزام بينما يحصل المتعاقد 
في عقد (B.O.O.T) على ما أنفقه وما يتأمله من 
أرباح من المنتفعين مباشرة، أو من الدولة في بعض 

األحيان.
العامة  اإلشــغــال  عقود  في  األطـــراف  التزامات   -٤
تكون محددة غالباً لحظة التوقيع على العقد، سواء 
من  وكذلك  المالي،  المقابل  أو  األســعــار  حيث  من 
التي  العقود  أنــواع  بعض  عدا  ما  العقد،  محل  حيث 
حين  في  المركبة.  الطبيعة  ذات  التزامات  على  ترد 
عقود  في  بدقة  المتعاقد  التزامات  تحديد  يصعب 

(B.O.O.T) الطويلة المدة، التي تتأثر بالمعطيات 
االقتصادية والمالية والفنية من جهة، وارتباط حقوق 

المتعاقد المالية بنتائج االستغالل من جهة أخرى.
المطلب الثاني

ـــاء والــتــمــلــك  ـــشـ الــتــكــيــيــف الـــقـــانـــونـــي لــعــقــد اإلنـ
(B.O.O.T( والتشغيل ونقل الملكية

لقد اختلف فقهاء القانون اختالفاً كبيراً حول الطبيعة 
فقهي  اتجاه  فهناك   (B.O.O.T) لعقود  القانونية 
يرى بأنَّ عقد (B.O.O.T) هو عقد خاص ومن ثم 
عقد  بــأنَّ  يرى  من  وهناك  الخاص،  للقانون  يخضع 
(B.O.O.T) هو عقد إداري ومن ثم يخضع للقانون 
ثالث  اتجاه  ظهر  الرأيين  هذين  جانب  وإلــى  العام، 
العقد  هذا  طبيعة  وَعــدَّ  بينهما  وسطاً  مسلكاً  سلك 
تتحدد وفقاً للشروط التي يتضمنها، إضافة الى رأي 
اقتصادي  نظام  هو   (B.O.O.T) عقد  بــأن  يقول 

وليس عقداً. 
وسنتناول الطبيعة القانونية لعقد (B.O.O.T) في 
عقد  بــأنَّ  القائل  الــرأي  األول  في  نتناول  أربعفروع 
وفي  الخاص،  القانون  عقود  من  هو   (B.O.O.T)
 (B.O.O.T) عقد  بأنَّ  القائل  الرأي  نتناول  الثاني 
هو عقد من عقود القانون العام، وفي الثالث نتطرق 
 (B.O.O.T) عقد  طبيعة  بــأن  القائل  ــرأي  ال الــى 
الرابع  وفــي  يتضمنها.  التي  للشروط  وفقاً  تتحدد 
نتناول الرأي القائل بأن طبيعة () هو نظاماً اقتصادياً 

وليس عقداً. 
الفرع األول

عقد )B.O.O.T( من عقود القانون الخاص
من   (B.O.O.T) عقد  أن  الفقه،  من  جانب  يــرى 
لقواعد  تخضع  فهي  ثم  ومن  العادية،  اإلدارة  عقود 
القانون الخاص، وقد أستند في تبرير موقفه ببعض 

الحجج، ومن أهمها: 
1 - عقد (B.O.O.T) يخضع لقاعدة العقد شريعة 
المتعاقدين: تلك القاعدة التي تفترض المساواة بين 
يجوز  ال  وبذلك  وااللتزامات،  الحقوق  في  الطرفين 
ألي من طرفيه االستعالء على الطرف اآلخر بما له 
من امتيازات قد يستمدها من نصوص القانون العام.
فالشروط االستثنائية غير المألوفة كما يرى البعض 
إدارياَ،  العقد عقداَ  ال يعد وجوده دليَال على اعتبار 
حيث أن العقود التي تبرم بواسطة األشخاص العامة 
مع األطراف الخاصة تعد من عقود القانون الخاص 
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على الرغم من احتوائها على شروط استثنائية، كما 
القانون  عقود  في  وجودها  يمكن  الشروط  هذه  أن 
التشريعي  الثبات  شــرط  أن  على  عــالوة  الــخــاص، 
ورضاها  والالئحية،  التشريعية  لسلطاتها  تقيداَ  يعد 
بذلك إنكار صريح ألحد الخصائص األساسية للعقد 
األطراف  بين  المساواة  عدم  خاصية  وهي  اإلداري، 
فضَال عن خاصية التعديل باإلرادة المنفردة لتحقيق 

المصلحة العامة. 
بأن  القول  أن  النقد، في  الى  المتقدم  الرأي  تعرض 
عقد (B.O.O.T) ال يحتوي على شروط استثنائية 
تحتوي  العقود  من  النوع  هذا  ألن  عليه  مــردود  قول 
حقوقاً  المتعاقدين  منح  موضوعها  نصوص  على 
المدنية  العقود  في  نراها  ال  امتيازات  تحميلهم  أو 
المتوافرة  االستثنائية  الشروط  أهم  ومن  والتجارية، 
في عقود (B.O.O.T)، تلك المتعلقة بإعطاء اإلدارة 
امتيازات في مواجهة المتعاقد، أو تلك المتعلقة بمنح 
في  حتى  أو  الغير  مواجهة  في  امتيازات  المتعاقد 
مواجهة اإلدارة ذاتها، وأخيراً الشروط التي ال يمكن 
وقواعد  نظريات  في ضوء  إّال  تنفيذها  أو  تفسيرها 

القانون اإلداري. 
تشجيع  عــلــى  يــســاعــد   (B.O.O.T) عــقــد   -  2
التجارة  متطلبات  مع  االنسجام  ويحقق  االستثمار 
المستثمرين  يطمئن  العقود  من  النوع  فهذا  الدولية، 
ويجنبهم  االستثمارية  السوق  دخول  على  ويشجعهم 
التي  واإلداريــــة  والقضائية  التشريعية  المخاطر 
العقود  هــذه  ُعــدت  لو  فيما  لها  يتعرضوا  أن  يمكن 
المتطلبات تقتضي  تلك  إنَّ  اإلدارية، كما  العقود  من 
أو  (المدني  الخاص  القانون  أساليب  إلــى  اللجوء 
التجاري) واالبتعاد عن أساليب القانون العام في هذه 
التعاقدات، ألنَّ ذلك سيقلل من التعارض واالصطدام 
األجنبي  المتعاقد  جنسيتها  يحمل  التي  الدولة  مع 
الدولية،  الدبلوماسية  الحماية  طلب  ما  إذا  وخاصة 
طيبة،  خارجية  اقتصادية  بعالقات  الدولة  واحتفاظ 
وقد أنتقد هذا القول أيضاً من قبل بعض الفقه، بأنَّ 
هذا العقد عندما يبرم طبقاً ألساليب القانون الخاص 
المستثمر  ألنَّ  منتقد  قول  االستثمار  سياسة  يشجع 
القانون  العقد مع اإلدارة وفقاً ألساليب  يبرم  حينما 

العام قد
أن  يمكن  مما  أكثر  وفــوائــد  امتيازات  على  يحصل 
القانون  ألساليب  وفقاً  تعاقد  لو  فيما  عليه  يحصل 

اإلداري-  القانون  ينظمها  التي  فالنظريات  الخاص، 
األمير  عمل  ونظرية  الــمــاديــة  الصعوبات  كنظرية 
أنَّها  دليل على  تعدُّ خير  الطارئة-  الظروف  ونظرية 

تصب في مصلحة المتعاقد مع اإلدارة.
 (B.O.O.T) ٣ - استقرار ملكية المشروع في عقد
وأصوله  المشروع  ملكية  إنَّ  حيث  المشروع،  لشركة 
- بحسب هذا الرأي- تكون مملوكة لشركة المشروع 
التي  التصرفات  بكافة  التصرف فيها  وإنَّها تستطيع 
تم  قد  العام  المرفق  كــون  ملكه،  في  للمالك  تثبت 
تشييده وبناؤه بتمويل من رأس مال المستثمرين من 
القطاع الخاص، وعند انتهاء مدة العقد تنتقل ملكية 

المشروع للدولة بحالة جيدة وقابلة لالستمرار. 
تــعــد عقد  الــتــي  ــي  ــدولـ الـ الــتــحــكــيــم  ٤ - أحـــكـــام 
(B.O.O.T) عقداً من العقود الخاصة (مدنية كانت 

أم تجارية).
٥ - الــنــص صـــراحـــة فـــي نــصــوص بــعــض عــقــود 
عقوداً  العقود  من  النوع  هذا  عد  في   (B.O.O.T)
مدنية أو تجارية، ومن ثم فإنَّه ال مجال إلقحام فكرة 
العقود اإلدارية فيما يخص تحديد الطبيعة القانونية 
لتلك العقود. وهذا القول هو قول مردود كذلك ألن 
تكييف العقد اليعتمد بالدرجة األساس على مايضمنه 
أطرافه من نصوص، بل بما ينصب عليه موضوع العقد 
وما يضمه من شروط وأركان تؤكد أن العقد ينتمي 
إلى طائفة العقود اإلدارية أو طائفة العقود المدنية. 

الفرع الثاني
عقد )B.O.O.T( من عقود القانون العام )عقد 

إداري(
ــق الــمــنــادي بــاعــتــبــارعــقــد  ــســاب ــرأي ال ــ ــخــالف الـ ب
الخاص فقد ذهب  القانون  (B.O.O.T) من عقود 
جانب من الفقهاء الى اعتبار هذا العقد من العقود 
اإلدارية التي تخضع للقانون العام ونظرياته المتميزة 
القانون  نــطــاق  فــي  المعروفة  تلك  عــن  بأحكامها 
العقد  تعريف  من  الــرأي  هــذا  اتخذ  وقــد  الــخــاص، 
اعتبار  دليًال على  له  المميزة  العناصر  ومن  اإلداري 
عقد (B.O.O.T) من العقود اإلدارية، حيث ُعّرف 
العقد اإلداري بأنَّه « االتفاق الذي يكون احد أطرافه 
شخصاً معنوياً عاماً بقصد إدارة أحد المرافق العامة 
أو تسييرها، وتظهر فيه النية باألخذ بأسلوب القانون 
تحدد  شروطها  بــأنَّ  ــة  اإلداري العقود  وتمتاز  العام»، 
مسبقاً وال يملك من يتقدم للتعاقد مع اإلدارة مناقشة 
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ملزمة  اإلدارة  فــإنَّ  ذاتــه  الوقت  وفي  الشروط،  تلك 
للعقود»،  العامة  «الشروط  القانون  بموجب  بإدراجها 
العقود  تنفيذ  بتعليمات  الــعــراق  في  تسمى  كما  أو 

الحكومية رقم 1 لسنة 200٨ المعدلة.
مثاالَ  تعد  العقود  هــذه  أن  الــى  هــؤالء  يستند  حيث 
للعقود اإلدارية لما يتوافر فيها من شروط  نموذجياَ 
أعتمد  وقد  وجلية.،  واضحة  بصورة  اإلداري  العقد 
أنصار هذا االتجاه في تكييف هذا النوع من العقود 
الشروط  أو  المعايير  على  إداريـــة  عقود  أنها  على 
اإلدارة  كون  في  والمتمثلة  اإلداري،  للعقد  المميزة 
طرفاَ في العقد، واتصال العقد بمرفق عام، واحتوائه 
على شروط استثنائية غير مألوفة في عقود القانون 

الخاص. 
طرفاَ  اإلدارة  كــون  وهــو  األول،  للشرط  فبالنسبة 
اإلدارية  العقود  في  تحققه  العقد، فال شك في  في 
أطرافها،  أحد  دائماَ  اإلدارة  تعد  حيث  المستحدثة، 
فالدولة قد تتدخل فيه بطريقة مباشرة وذلك بقيام 
تتدخل  وقد  العقد،  بإبرام  الحكومة  من  يمثلها  من 
بطريقة غير مباشرة بتخويل أحد األجهزة أو الهيئات 
العامة التابعة لها بإبرام العقد، وبالتالي ال شك من 
توافرها  الواجب  الشروط  من  األول  الشرط  تحقق 

لتمييز العقد اإلداري. 
بمرفق  العقد  اتصال  وهو  الثاني،  للشرط  وبالنسبة 
عام، فأن هذه العقود وأن كانت تستهدف في ظاهرها 
تحقيق ربح للطرف المتعاقد مع اإلدارة، إال إنها في 
من  مرفق  تسيير  تستهدف  المتعاقدة  اإلدارة  نظر 
سلطة  مظاهر  أن  كما  اإلدارة،  في  العامة  المرافق 
اإلدارة المرتبطة بالمرفق العام تظهر جلية في هذا 
النوع من العقود، كالرقابة على تنفيذ العقد، والحق 

في مراجعته وغيرها من الحقوق األخرى. 
ومن الجدير اإلشارة إليه، أن االتجاه القائل بانتساب 
هذا النوع من العقود الى طائفة العقود اإلدارية ينبع 
النامية  البلدان  لمطالب  المؤيد  الفقه  محاوالت  من 
بتحقيق العدالة االقتصادية، والتي رأت أنها ال يمكن 
أن تتحقق إال من خالل تنمية عاجلة القتصادياتها، 
باستغالل الموارد الطبيعية ونقل وتطوير التكنولوجيا 
وزيادة القدرات المحلية على تعجيل وزيادة التصنيع. 
فطالبت  القانوني،  المستوى  على  ذلك  انعكس  وقد 
هذه البلدان بمراجعة النظريات التقليدية لتحل محلها 

أخرى أكثر تقدماَ، وهو ما ُعرف بالنظام االقتصادي 
العالمي الجديد. 

يتضمن  أن  وهــو  الثالث،  الشرط  الــى  بالنسبة  أمــا 
العقد شروط استثنائية غير مألوفة في عقود القانون 
المتعاقد  للطرف  تقررها  التي  المزايا  الخاص، مثل 
كاإلعفاء  أجنبياَ  يكون  ما  غالباَ  ــذي  وال اإلدارة  مع 
األرض  منحه  أو  الجمركية،  والرسوم  الضرائب  من 
تحتويه  ما  الى  باإلضافة  المشروع،  إلقامة  الالزمة 
القانون  عــقــود  تعرفها  ال  مــبــادئ  مــن  العقود  تلك 
عليه  والرقابة  العقد  تعديل  شــروط  مثل  الــخــاص، 
وإنهائه وتوقيع الجزاءات العقدية وهي مبادئ تتميز 
فيها العقود اإلدارية، كما يرى أصحاب هذا االتجاه أن 
شرط الثبات التشريعي وشرط عدم المساس بالعقد 
وغيرها من االمتيازات التي منحها القانون للمتعاقد 
مع اإلدارة تجعل العقد إداريا ألنه ال يوجد ما يماثلها 
تعد  المنطلق  هذا  ومن  الخاص،  القانون  عقود  في 
العقود اإلدارية المستحدثة حسب هذا االتجاه عقوداَ 
إدارية سواء تم عقدها مع طرف خاص وطني كان أو 

أجنبي. 
كما يرى أصحاب هذا االتجاه أنَّ القصد من اتجاه 
الحكومة إلى التوسع في الشروط التعاقدية والتخفيف 
القانوني  المناخ  وتهيئة  التنظيمية،  الــشــروط  مــن 
إلى  امتيازات  ومنح  المستثمرين،  لجذب  المناسب 
القطاع الخاص - مثل اإلعفاءات الكمركية وضمانات 
التي  األرض  منحه  أحياناً  و  المشروع  سحب  بعدم 
سيبني عليها المشروع - هو تشجيع االستثمار فهذه 
للقطاع  المشروعة  المصالح  على  تحافظ  الشروط 
الخاص دون أن تهدر مقتضيات المصلحة العامة في 
الوقت ذاته،إّال أنَّ هذا الرأي كسابقه قد تعرض إلى 
النقد، فالقول إنَّ االمتيازات الممنوحة إلى المتعاقد 
وفق عقد (B.O.O.T) شروطاً استثنائية قول غير 
سليم، ألنَّ المتعاقد يستمد هذه المزايا من القانون 
جاءت  قد  ألنها  المبرم،  العقد  من  وليس  مباشرة 
تخالف  وهــي  اإلدارة  مواجهة  في  المتعاقد  لصالح 
مفهوم الشرط االستثنائي الذي يفترض فيه أْن يكون 

لصالح اإلدارة في مواجهة المتعاقد.
الفرع الثالث

عقد )B.O.O.T( تتحدد طبيعته وفقًا للشروط 
التي يتضمنها
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ليس   (B.O.O.T) أن عقود  الفقه،  يرى جانب من 
وتارة  إداريــة  تكون عقوداَ  فتارة  واحــدة،  ذات طبيعة 
يتوقف على  األمر  أن هذا  عادية، ذلك  تكون عقوداَ 
تعاقدها،  في  اإلدارة  تتبعها  التي  اإلداريــة  السياسة 
فقد تستخدم في تعاقدها وسائل القانون العام فيعد 
العقد إدارياَ، أو تستخدم وسائل القانون الخاص فيعد 
أنصار  يرى  حيث  الخاص،  القانون  عقود  من  العقد 
هذا االتجاه أنَّ محاولة وضع تكييف واحد عام ينطبق 
على هذا النوع من العقود هي محاولة محكوم عليها 
بواسطة  وتنفذ  تبرم  العقود  هذه  ألنَّ  نظراً  بالفشل، 
صور تعاقدية متعددة، وبالتالي فقد تختلف الشروط 
الظروف  وكذلك  عقد  كل  يتضمنها  التي  والعناصر 
والمالبسات التي تحيط بكل عملية بصورة مستقلة، 
كل هذا يجعل من الصعوبة وضع تكييف واحد عام 
كل  وفي  العقود في جميع صورها  ينطبق على هذه 
بالشروط  غموض  عليه  يترتب  هــذا  ألنَّ  الــحــاالت 
ثم  ومن  عقد،  بكل  الخاصة  واالقتصادية  القانونية 
فإنَّ األفضل هو تكييف كل عقد بصورة مستقلة في 
ضوء شروطه وعناصره وأيضا الظروف والمالبسات 
تماماً  متسقاً  التكييف  يكون  بحيث  به  أحاطت  التي 
ذاته  الوقت  في  وموضحاً  العقد  وحقيقة  جوهر  مع 
هذا  على  وبــنــاًءا  عقد،  كل  تميز  التي  الخصوصية 
إدارية  عقوداَ  العقود  هذه  تعتبر  قد  المرن  التكييف 
الدولية بحسب كل حالة، وفي  التجارة  أو من عقود 
المرن يسمح  التكييف  السابقة وهذا  الشروط  ضوء 
الواقع  حاجات  مع  يتالئم  بما  العقود  هــذه  بتطور 
العملي على مستوى عمليات التجارة الدولية والتنمية 
االقتصادية للدول.، وقد استند هذا الرأي في تبرير 
لعقود  الذاتية  الصفات   - اآلتية:-1  بالحجج  موقفه 
على  ــه  أنَّ االتجاه  هــذا  أنصار  يبرر   :(B.O.O.T)
تتمثل  لها جذور   (B.O.O.T) عقود  أنَّ  من  الرغم 
في عقود االمتياز إّال أنَّ بينهما العديد من الخالفات 
الجوهرية وأصبحت هذه العقود تبرم بعد مفاوضات 
شاقة بين الطرفين وأضحت مفهوماً جديداً في مجال 
الدراسات القانونية يقوم على استخدام التمويل من 
القطاع الخاص إلنشاء المشروعات المشتركة وذلك 
لذلك يصعب  الخاصة  المالية  االتحادات  عن طريق 
يلزم  ا  إنمَّ العقود  لهذه  وثابت  محدد  تكييف  وضــع 
كانت  إذا  والنظر  منفردة  بصورة  عقد  كل  مراجعة 
فإذا  عدمه،  من  فيه  تتوفر  اإلداري  العقد  عناصر 

العقد  كــان  مكتملة  اإلداري  العقد  عناصر  توفرت 
إدارياً وإّال كان مدنياً. 

تكييف موحد على جميع عقود  إعطاء  2 - صعوبة 
أنَّ  أيــضــاً  الـــرأي  هــذا  أنــصــار  يــرى   :(B.O.O.T)
عقود  على  ينطبق  عام  واحــد  تكييف  وضع  محاولة 
عليها  محكوم  محاولة  هي  جميعها   (B.O.O.T)
بواسطة  وتنفذ  تبرم  العقود  هذه  ألنَّ  نظراً  بالفشل، 
صور تعاقدية متعددة، وبالتالي فقد تختلف الشروط 
الظروف  وكذلك  عقد  كل  يتضمنها  التي  والعناصر 
والمالبسات التي تحيط بكل عملية بصورة مستقلة، 
كل هذا يجعل من الصعوبة وضع تكييف واحد عام 
كل  وفي  العقود في جميع صورها  ينطبق على هذه 
بالشروط  غموض  عليه  يترتب  هــذا  ألنَّ  الــحــاالت 
القانونية واالقتصادية الخاصة بكل عقد، ومن ثم فإنَّ 
األوفق هو تكييف كل عقد بصورة مستقلة في ضوء 
شروطه وعناصره وأيضا الظروف والمالبسات التي 
أحاطت به بحيث يكون التكييف متسقاً تماماً مع جوهر 
وحقيقة العقد وموضحاً في الوقت ذاته الخصوصية 
التي تميز كل عقد، وبناًءا على هذا التكييف المرن 
والواقعي قد يعد عقد (B.O.O.T) عقداً إدارياً أو 
من عقود التجارة الدولية بحسب كل حالة، وفي ضوء 
الشروط السابقة وهذا التكييف المرن يسمح بتطور 
هذه العقود بما يتالئم مع حاجات الواقع العملي على 
مستوى عمليات التجارة الدولية والتنمية االقتصادية 

للدول.
الفرع الرابع

عقد )B.O.O.T( هو تنظيم وليس عقدًا
أنــكــر الــبــعــض صــفــة الــعــقــد أو االتــفــاق عــن نظام 
يستلزم  اقتصادي  نظام  بأنه  ويــرى   ،(B.O.O.T)
ــات الــمــتــعــددة  ــاق ــف ــن االت تــنــفــيــذه إبــــرام الــعــديــد م
مصالح  أن  وحتى  مختلفة،  أطراف  بين  والمتشابكة 
تقدم  ذلــك  ورغــم  بينهما.  فيما  تتعارض  األطـــراف 
المرافق  لسير  تسهيًال  النظام  هــذا  على  اإلدارة 
العامة،إال انه يرد على هذا الرأي الذي ينكر الطبيعة 
التي  الفرعية  االتفاقات  بان  العقد،  لهذا  االتفاقية 
الرئيسي  بالعقد  وجودها  في  ترتبط  إنما  يتضمنها، 
األخرى  العقود  أما  المشروع.  وشركة  اإلدارة،  بين 
عقود  تكون  قد  والتي  العقد  لهذا  تنفيذاً  تبرم  التي 
التزام أو عقود إشغال أو عقود توريد أو عقود تتعلق 
بالتمويل أو عقود إدارية أو مدنية بحسب األحوال فال 
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تؤثر على طبيعة عقد (B.O.O.T)، ولذلك ال يمكن 
القبول بهذا النظرية. 
الرأي الذي نرجحه 

الفقهاء في  اختالف  لنا مدى  يتبين  ذكره  تقدم  مما 
تحديد الطبيعة القانونية لهذا العقد، فمنهم من ذهب 
إلى اعتباره عقداً خاصاً ومنهم من ذهب الى اعتباره 
عقداً إدارياً ومنهم من ذهب مذهباً وسطاً بين االثنين 
فذكر أن طبيعة هذا النوع من العقود تتحدد في كل 
األول  الــرأي  يؤيد  جانبه  من  والباحث  بذاتها،  حالة 
عقوداَ  هي  العقود  من  النوع  هذا  طبيعة  بأنَّ  القائل 
غير  ــة  اإلداريـ للعقود  نموذجياَ  مثاالَ  وهــي  ــة،  إداريـ
التقليدية لما يتوافر فيها من شروط العقد اإلداري 

بصورة واضحة وجلية، وهي:-
1- أن يكون أحد أطراف العقد من أشخاص القانون 

العام 
2- أن يهدف المشروع محل العقد الى تسيير وإدارة 

أحد المرافق العامة في اإلدارة
٣- أن يتضمن العقد شروطاَ استثنائية غير مألوفة 

في القانون الخاص 
العقود  من  النوع  هذا  على  الشروط  هذه  وبتطبيق 
يتضح أنها تتضمن شروطاَ استثنائية غير مألوفة في 
الشركة  بها  تتمتع  التي  كتلك  الخاص  القانون  مجال 
المتعاقدة مثل حقها في شغل أراضي واستخدام عمال 
أجانب، فضَال عما تتمتع به من اإلعفاء من الضرائب 
الوطنية  اإلدارة  جهة  تخول  التي  وتلك  والــرســوم، 
المتعاقد  مواجهة  في  االمتيازات  بعض  المتعاقدة 
الشركات  نــشــاط  على  التفتيش  فــي  كحقها  معها 
في  وحقها  وسجالتها،  دفاترها  وفحص  المتعاقدة، 
فسخ العقد في حاالت معينة، كما تملك اإلدارة سلطة 
مع حفظ  معها،  المتعاقد  موافقة  دون  العقد  تعديل 
له مبرر معقول، فضَال  كان  التعويض متى  حقه في 
وتسيير  بتنظيم  تتعلق  العقود  من  النوع  هذا  أن  عن 
التأكد من  مرفق عام، حيث يمكن أن يستشف ويتم 
طابع المرفق العام في هذا النوع من العقود من عدة 
قرائن مستمدة من العقد ذاته، كموافقة اإلدارة متمثلة 

بأجهزتها ومؤسساتها على المشروع محل العقد. 
المبحث الثاني

مزايا عقد )B.O.O.T( ومآخذه وعوامل نجاح 
تطبيقه في العراق

في  أثــره  له  البحث  موضوع  العقد  تقييم  أن  الشك 
مدى األخذ به والتعاقد بموجبه لتنفيذ المشروعات 
المقترحة من قبل الدولة أو أحد دوائرها التابعة لها، 
ويكون التقييم المطلوب من خالل ما افرزه التطبيق 
العملي للتعاقد وفق هذا العقد، عليه من الضروري 
بيان مزايا ومآخذ هذا العقد التي سجلها المختصين 
الباحث  سيقوم  وعليه  بشأنه،  بحيثيات  والمراقبين 
األول  المطلب  مطلبين،  الى  المبحث  هذا  بتقسيم 
سيتم تخصيصه لبيان مزايا هذا العقدومآخذه، الفرع 
 (B.O.O.T) عقد  مشروعات  نجاح  عوامل  الثاني 

في جمهورية العراق، وكاآلتي: -
المطلب األول

مزايا عقد )B.O.O.T( ومآخذه
الملكية  ونقل  والتشغيل  والتملك  البناء  لعقد  أن 
(B.O.O.T) عديد من المزايا التي يحققها للجهة 
اإلدارية المتعاقدة من ناحية والمتعاقد معها من ناحية 
يتبع بعض  أو عقد  أخرى. أال أن هناك وكأي نظام 
الحكومة ومن  له من وجهة نظر  التي توجه  المآخذ 
وجهة نظر المستثمر، عليه سيتم تناول هذا المطلب 
عقد  مزايا  في  فيه  نبحث  األول  الفرع  فرعين،  في 

(B.O.O.T) ونبحث في الثاني مآخذه وكاآلتي:
الفرع األول

(B.O.O.T( مزايا عقد
الملكية  ونقل  والتشغيل  والتملك  البناء  لعقد  أن 
(B.O.O.T) عديد من المزايا التي يحققها للجهة 
من  معها  والمتعاقد  ناحية  من  المتعاقدة  اإلداريـــة 
النامية  وخاصة  البلدان  أغلب  أخرى شجعت  ناحية 
هذه  وتتمثل  العقود  من  النوع  هــذا  تبني  الــى  منها 

المزايا باالتي: -
وتنشيط  العامة  الــمــوازنــة  عــن  الــعــبء  تخفيف   -1

المشاريع المالية. 
تمويل  العقد  هــذا  بموجب  الخاص  القطاع  يتحمل 
وإنشاء وتشغيل بعض المرافق ذات األهمية مما يؤدي 
الى تفرغ الدولة للمشروعات والمرافق العامة األكثر 

أهمية.
تمويل  فــي  الــخــاص  القطاع  مشاركة  فــأن  ثــم  ومــن 
ومواصلة  بإنشاء  للدولة  يسمح  الهامة  المشروعات 
تحتاج  جديدة  اقتصادية  مرافق  ببناء  التنمية  حركة 
والصرف  الشرب  ومياه  الكهرباء  إليها مثل محطات 
موازنة  تحميل  دون  وخــالفــه  والــمــطــارات  الصحي 
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الدولة أعباء مالية مباشرة. ودون التجاء الدولة الى 
وغيرها،  التجارية  التمويل  مؤسسات  من  االقتراض 
بشكل  الخزانة  موارد  بتوجيه  للدولة  يسمح  ما  وهو 
اكبر الى القطاعات االجتماعية التي ليس لها مردود 
اقتصادي وأرباح مباشرة مثل قطاع التعليم والصحة 

وذلك دون عجز في الموازنة.
ولعل التمويل عن طريق األشخاص األجنبية الخاصة 
بالعملة  مباشرة  أجنبية  استثمارات  للبالد  يوفر 
في  تساهم  بــدورهــا  االســتــثــمــارات  وهــذه  الصعبة، 
توفير العملة الصعبة مما يحافظ على سيولة العملة 
األجنبية بالسوق الداخلية وبالتبعية يحافظ ذلك على 

سعر صرف العملة الوطنية أمام العمالت األجنبية.
2- أن تمويل مشروعات البنية األساسية عن طريق 
أحــدث  على  الحصول  الــى  يــؤدي  الــخــاص  القطاع 
هذه  إقامة  يستلزمها  التي  الحديثة  التقنيات  وسائل 

المشروعات والتي تمتلكها الشركات الكبرى.
ومن المعلوم أن اإلدارة الخاصة هي أكثر فعالية من 
بإنشاء مرافق  إليها  ما عهد  فإذا  الحكومية.  اإلدارة 
هذه  أداء  تحسين  ذلــك  عــن  ينتج  وتشغيلها  عامة 
المرافق، وتحصين وضع الحكومات أمام المواطنين، 
المواطن بدولته وأدارتها وقدرتها  مما يزيد من ثقة 
العلمي والتكن ولوجي، وهذا ما  التقدم  على مواكبة 

يعود بالخير والفائدة على المجتمع.
٣- مؤشر الجدوى االقتصادية

التمويل  مؤسسات  الى  يلجأ  ما  غالباً  المستثمر  أن 
لتمده باألموال الالزمة لتنفيذ المشروعات وفق صيغة 
الحصول  يمكن  ال  المؤسسات  وهذه   ،(B.O.O.T)
الجدوى  دراســة  تكن  لم  ما  بالتمويل  موافقتها  على 
يدفع  الــذي  األمــر  اإليــفــاء.  على  قدرته  أظهرت  قد 
بهذه المؤسسات الممولة الى تحليل دراسة الجدوى 
المستثمر.  قدرة  على  فعلياً  التأكد  ومن  ومراقبتها، 
على  دليل  بتمويله،  قبولها  أن  منه  يفهم  الذي  األمر 
أهمية المشروع وضمان تحقيقه لألهداف المرجوة 
منه، وبالتالي تكون الحكومة قد تيقنت من أنها تسلك 
التعاقد  تنوي  الذي  مشروعها  في  الصحيح  الطريق 

عليه مع شركة المشروع. 
٤- أن مخاطر أدارة المرفق العام تنتقل بالكلية الى 
القطاع الخاص في حالة الخسارة وعدم تحقيق جدواه 
االقتصادية، وأن كان لذلك أثر سيئ على المستثمر 
إال إن ذلك يعفي الدولة الى حد ما من عبئ الخسائر 

العامة على أساس ان هذه  بالمرافق  التي قد تلحق 
المشاركة من وسائل توزيع المخاطر.

بإنشاء  اإلســراع  الى   (B.O.O.T) عقد  يــؤدي   -٥
المشروعات التنموية. على افتراض أن المستثمر قد 
حددت له مدة معينه تم االتفاق عليها في العقد بينه 
تم  ما  بإكمال  يقوم  أن  مصلحته  فمن  اإلدارة،  وبين 
التعاقد بشأنه كي يسارع بعجلة تحصيل ما تم إنفاقه 
من تمويل لذلك المشروع، فيما لو كان التنفيذ وفق 

الشروط المتفق عليها. 
ويمكن القول، أن ذلك يساعد الحكومة على تخطي 
تنفيذ  تــرافــق  التي  والمشاكل  العقبات  مــن  الكثير 
وتباطؤ  تلكؤ  من  التقليدية  بصورتها  اإلداريــة  العقود 
التي  العامة  المصلحة  حساب  وعلى  التنفيذ،  في 
تقتضي إكمال تنفيذ المشروعات العامة لتي تضطلع 
المواطن  يكون  التي  الضرورية  الخدمات  بتقديم 

بأمس الحاجة الى خدماتها.
٦- كما يؤدي كذلك الى رفع كفاءة تشغيل ومستوى 
وذلك  الضرورية  والمرافق  األساسية  البنية  خدمات 
ألن القطاع الخاص يتمتع باكتساب خبرة مالية وفنية 
رفع  من  مباشرة  مصلحة  له  أن  الى  باإلضافة  اكبر 
الجمهور  يجذب  عالية حتى  بكفاءة  الخدمة  مستوى 
مما يؤدي الى توفير اإليرادات على نحو يمكن شركة 
المشروع من سداد أقساط القروض الالزمة لتمويل 

المشروع.
7- تصحيح فعالية القطاع العام

يمكن للقطاع الخاص أن يصحح حالة عدم الفعالية 
المشاريع  إنشاء  في  العام  القطاع  بها  يتسم  التي 
بصورة  يستجيب  وان  األحيان،  أغلب  في  وتسييرها 
أكثر تلقائية وسهولة لطلبات المستفيدين من خدمات 
إنشاء  في  دائماً  ليست  فالمسألة  المشاريع،  هــذه 
قطاع  ففي  فعالية.  أكثر  جعلها  في  بل  المشاريع، 
الكهرباء مثًال تكون التدابير المتعلقة بتقليص الهدر، 
أو في استعمالها، من قبل  الكهرباء  توليد  سواء في 
وأفضل،  فاعلية  أكثر  الذاتي  التمويل  على  القيمين 
كون  الخاص،  القطاع  الى  األمــر  هذا  أوكــل  لو  فيما 
أن عامل الربح يجعل من هذا القطاع أكثر جدية في 
التنفيذ،  في  السرعة  على  يحرص  جهة  فمن  ذلــك، 
ومن  االستثمار،  عمليات  في  يمكن  ما  بأسرع  للبدء 
جهة ثانية، وألنه معني باالستفادة بصورة مباشرة من 
حسنات التنفيذ لمشاريع سيستثمرها آلجال طويلة، 
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أن يكون  الى  المستثمر، يسعى  الخاص  القطاع  فأن 
الجودة،  من  عالية  درجة  على  ينفذه  الذي  المشروع 
كي ال يتعرض، فيما بعد، الى مواجهة نفقات كبيرة 

في إصالح عيوب أساسية تعتري تنفيذه. 
٨- الحد من حجم الفساد المالي واإلداري

اقتصادية  ظــاهــرة  واإلداري  الــمــالــي  الــفــســاد  يعد 
واجتماعية وسياسية دولية خطيرة أشغلت بال الكثير 
لما  والــخــاص  الــعــام  القطاعين  على  القائمين  مــن 
لتلك الظاهرة من آثار سلبية على النمو االقتصادي 
وارتفاع معدالت الفقر نتيجة لما تحدثه من سوء في 
تخصيص الموارد وفي توجيها نحو االستثمارات غير 
عبر  المشروع  غير  الكسب  تحقيق  بهدف  المنتجة 
قنوات عديدة أهما (الرشى والعموالت واالختالس) 
عديدة  عوامل  من  عليه  يستدل  الفساد  فأن  وبذلك 
في  تناقص  العام،  القطاع  استثمار  ضخامة  أهمها، 
عمليات  على  اإلنفاق  الحكومية،تناقص  اإليـــرادات 
البنية  نوعية  تدني  الى  والتشغيل،باإلضافة  الصيانة 

األساسية العامة.
وبالتالي يمكن القول أن استحواذ القطاع العام على 
قطاع االستثمار من شأنه أن يفسح المجال لتفشي 
العطاءات  رسو  مرحلة  من  ابتداءاً  بأنواعه،  الفساد 
العقود  من  كان  إذا  فيما  العقد  تنفيذ  مراحل  وحتى 
التعاقد  عمليات  تأثر  جانب  الى  التقليدية،  اإلداريــة 
يعمد  فقد  والحزبي،  السياسي  بالعامل  والتنفيذ 
بعض  محاباة  الى  أحياناً  الحكومي  القرار  أصحاب 
التعاقد معها رغم  لتسهيل عملية  المحلية  الشركات 

عدم توفر الشروط والمؤهالت الالزمة لذلك. 
كما يمكن القول أن من شأن التعاقد بصيغة العقود 
العقبات  من  الكثير  يتجاوز  أن  المستحدثة  اإلداريــة 
والمشاكل التي قد تكون سبباً لشيوع ظاهرة الفساد 
اثر سلبي في عملية  اإلداري والمالي وما لذلك من 
العام  المرفق  اجله  من  أنشئ  الــذي  الهدف  تحقيق 
بانتظام  للمواطنين  العامة  الخدمات  تقديم  وهو  أال 

واستمرار. 
٩- تحقيق الرفاهية االقتصادية

مشاريع  تمويل  في  الخاص  القطاع  مشاركة  تشكل 
البنية الضرورية من خالل عقد (B.O.O.T) وسيلة 
رئيسية لمعالجة الركود واالنكماش االقتصادي، حيث 
تعتمد عليها الدول التي تتبع هذا النوع من التمويل 
لغرض تحقيق االنتعاش وإطالة مدة الرواج والحيلولة 

دون تحول االنكماش الى ركود، إذ أن اتفاق مشروعات 
البنية األساسية يسبق إقامة وإنتاج الخدمة، والمنفعة 
التي تولدها مما يؤدي الى خلق قوى شرائية دافعة 

لالنتعاش االقتصادي. 
ومما يدل على تزايد اللجوء الى هذا النوع من التعاقد 
هو وجود بعض اإلحصائيات التي جرت مؤخراً عام 
القطاع  تدخل  أن  تبين  نامياً.  بلداً   ٣٩ في   1٩٩٤
سنة  في  كــان  بينما  دوالر،  مليار   200 بلغ  الخاص 
1٩٨٨ بحدود ٤٣0 مليون دوالر، علماً أن 7٪ فقط من 
كان  الدول،  هذه  في  التحتية،  البنية  في  التوظيفات 

مصدره القطاع الخاص. 
الفرع الثاني

(B.O.O.T( مآخذ عقد
فقد  العقد،  هذا  يحققها  التي  الكثيرة  المزايا  رغم 
المثالب  بعض  هناك  أن  العملية  التجارب  أثبتت 
والمآخذ، أدت الى ترتيب أعباء اقتصادية على الدول 

التي اعتمدته وذلك ألسباب كثيرة من أهمها:-
1 - توظيف عائدات االستثمار للمصالح الخارجية

الدول  ورغبة   (B.O.O.T) صيغة  وفق  التعاقد  إن 
ــخــارج  ــذب رؤوس الــمــال مــن ال الــمــضــيــفــة فــي جـ
الستثمارها في السوق المحلية قد ال يتحقق، بل على 
العكس من ذلك فقد يلجأ المستثمر، سواء كان محلياً 
أو أجنبياً، الى السوق المحلية للحصول على التمويل 
الالزم لمشروعه، بدالً من تحويل األموال من الخارج 
المالية  والمؤسسات  المصارف  مــن  كاستقراضه 
المحلية مثًال، ثم بعد ذلك يستخدم التمويل الداخلي 
واألجــهــزة  المعدات  الستيراد  عليه،  يحصل  ــذي  ال
الى  بالطبع  يــؤدي  األمــر  وهــذا  الخارج،  من  الالزمة 
والضغط على  األجنبية،  العمالت  الطلب على  زيادة 
يؤدي  مما  الداخلي،  السوق  في  المتاحة  السيولة 
الطلب  ــادة  وزي الوطنية،  العملة  قيمة  انخفاض  الى 
لهذه المخاوف يرى  على العمالت األجنبية. وتالفياً 
الباحث إمكانية وجوب النص في صلب العقد موضوع 
البحث على إلزام شركة المشروع بضرورة تمويل نسبة 
معينة من قيمة وتكاليف تنفيذ المشروع محل العقد 
الداخلي، باإلضافة  اللجوء الى االقتراض  دون  ذاتياً 
الى ضرورة وضع ضوابط شروط مصرفية محكمة 
في بلد المشروع للحيلولة دون تحقق سيئات التمويل 

لهذا النوع من المشاريع. 
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2- أن إبرام عقد (B.O.O.T) لمدة طويلة هو أمر 
يعقد بهذه المدة الطويلة  شديد الخطورة الن عقداً 
من الزمن من شأنه أن يقيد أجياالً من بعدها أجيال 
ثم انه قد يرتب أوضاعاً سياسية واقتصادية يصعب 

التعامل معها فيما بعد. 
على  العمل  الى  الــرأي  بأصحاب هذا  دفع  ما  وهذا 
معها  يصعب  التي  الطويلة  المدد  بهذه  النظر  إعادة 
صالحاً  المشروع  تسليم  المتعهد  على  يستحيل  أو 
بلد  القتصاد  ملموسة  نتيجة  يحقق  أو  لالستعمال 
المشروع محل العقد، وهذا ما حصل فعًال بإصدار 
2010 لسنة   (٦7) رقــم  قــانــون  المصري  المشرع 

في  الخاص  القطاع  مع  المشاركة  بتنظيم  والخاص 
مشروعات البنية األساسية إذ نص على وجوب أن ال 
تتجاوز المدة عن خمسين عاماً. أما موقف القانون 
أن  فيمكن   ،(B.O.O.T) عقد  مدة  تجاه  العراقي 
االستثمارية،  العقود  في  المدة  خالل  من  نستشفها 
العقود  مــن  عــقــداً  البحث،  مــوضــوع  العقد  باعتبار 
نجد  المذكور  القانون  الى  وبالرجوع  االستثمارية، 
األجنبي  أو  العراقي  للمستثمر   » أن  نصعلى  أنهقد 
أو من  الدولة  والعقارات من  األراضي  استئجار  حق 
القطاعين الخاص والمختلط لغرض إقامة المشاريع 
االستثمارية عليها لمدة ال تزيد على (٥0) سنة قابلة 
والــجــدوى  الــمــشــروع  طبيعة  مــراعــاة  بعد  للتجديد 

االقتصادية منه «. 
ولمعالجة يمكن أن تكون هناك دراسة معمقة محلها 
المدة الزمنية التي يمكن أن يستغرقها العقد، والنص 
األطــراف  عليها  تتفق  معقولة  مــدة  على  العقد  في 
من  المرجوة  والغاية  األهــداف  يحقق  بما  المتعاقدة 

أبرام العقد. 
٣- غالباً ما يتضمن عقد (B.O.O.T) شرط الثبات 
من  الدولة  منع  به  يقصد  الشرط  وهذا  التشريعي، 
أن  أي  ظلها  في  العقد  ابرم  التي  التشريعات  تغيير 
العقد في  ابرم  الذي  للقانون  المتعاقد يظل خاضعاً 
تغيرت  لو  ذلــك،  على  الواضحة  األمثلة  ومــن  ظله، 
زيادتها  طريق  عن  بالضرائب  المتعلقة  النصوص 
أثناء تنفيذ العقد، فأن احتواء العقد على نص الثبات 
الزيادة  دفع  من  المتعاقد  حل  الى  يــؤدي  التشريعي 

الضريبية الطارئة.
٤ - أن تعدد العالقات التعاقدية المتشابكة في عقد 
(B.O.O.T) تقتضي أن تتحمل دولة المشروع محل 

المستشارين  بأجور  تتمثل  باهظة،  تكاليف  العقد 
العملي  الواقع  الى  وبالرجوع  والقانونين،  الماليين 
سبيل  وعلى  نرى  العقود،  من  النوع  هذا  وتطبيقات 
إنفاقه  تم  وما  فقط  العقود  إبــرام  تكلفة  أن  المثال 
على المفاوضات واألتعاب الى تم دفعها للمستشارين 
كهرباء  محطة  بناء  مشروع  في  والقانونين  الماليين 
شركة  مدير  عنه  أفصح  قد  لما  وفقاً  كرير  سيدي 
المشروع في مصر حينذاك يقدر باثني عشر مليون 

دوالر أمريكي. 
بإمكانية معالجة هذا األمر من خالل  القول  ويمكن 
في  الموجودة  والــكــفــاءات  الخبرات  على  االعتماد 
من  المتعاقدة  اإلدارة  تكلف  ال  والتي  العام  القطاع 
األجور ما تكلفه تلك الخبرات التي يتم التعاقد معها 
من خارج القطاع العام في دولة المشروع محل العقد. 
الى  التجارية  المخاطر  عبء  بنقل  يتعلق  وفيما   -٥
القطاع الخاص، فهذا قول بحاجة الى إيضاح، فهو ال 
يعني نقل عبء جميع المخاطر المرتبطة بالمشروع 
األنــواع  بعض  تضل  بل  الخاص،  القطاع  عاتق  على 
فالمخاطر  الدولة،  مسئولية  المخاطر  من  الخاصة 
الجهة  عاتق  على  تقع  المشروع  دولة  في  السياسية 

الحكومية المتعاقدة. 
يعددها  وكما  عــادة  السياسية  المخاطر  قبيل  ومن 

الفقه هي: -
المشروع  شركة  ألصــول  والــمــصــادرة  التأمين   - أ 

(المستثمر األجنبي المتعاقد مع الدولة). 
وقت  السارية  واللوائح  القوانين  في  التغيير   - ب 
التعاقد تعديًال أو إلغاءاً والذي يكون من شأنه تغيير 
تكلفة المشروع أو قلب اقتصادياته رأساً على عقب 
أي  ذلك  الى  إضافة  له.  المالي  بالتوازن  باإلخالل 
أو  اإلنــشــاء  على  قــيــوداً  تفرض  لوائح  أو  تشريعات 
ملكية  أو  تأمين  أو  التمويل  أو  الصيانة  أو  التشغيل 
المرفق أو األسعار. وأن كان يمكن توقي ذلك بشرط 

الثبات. 
ج - العنف السياسي والحروب واإلضرابات ويعدها 
البعض من قبيل القوة القاهرة السياسية على أساس 

انه يستحيل معها أحياناً تنفيذ االلتزام. 
د - حظر تحويل العملة األجنبية الى الخارج أو تحويل 
العملة الوطنية الى عملة أجنبية وهو ما يضر بشركة 
المشروع والمساهمين وقدرتهم على تحويل أرباحهم 

بالعملة الصعبة الى الخارج. 
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ه - التأخر في الدخول في العملية التعاقدية والتي 
تشريعي  نظام  وجود  لعدم  تستغرق عدة سنوات  قد 
عن  فضًال  التعاقدات،  هــذه  لشتات  وجامع  شامل 
تعقد اإلجراءات السيما فيما يتعلق باختيار المتعاقد 

خاصة إذا كانت شركة المشروع شركة أجنبية.
المطلب الثاني

في   )B.O.O.T( عقد  مشروعات  نجاح  عــوامــل 
جمهورية العراق

التي  المالية  المشكالت  من  الكثير  الــعــراق  يعاني 
العامة  الخدمات  توفير  في  الدولة  قــدرة  على  تؤثر 
تقدمها  التي  الخدمات  مجال  في  سيما  لمواطنيها 
مرافق البنية التحتية بسبب العجز المالي الذي يعاني 
منه العراق ألسباب عديدة لعل أهمها انخفاض أسعار 
لتمويل  العراق  في  الرئيس  المورد  يعد  الذي  النفط 
لمواجهة  الــالزمــة  النفقات  وزيـــادة  العامة  موازنته 
الدولة  تخوضها  التي  اإلرهــاب  على  الحرب  نفقات 
مشكالت  عن  فضال  سنوات  العشر  من  يقرب  مما 
يفضي  وما  الدولة  منه  تعاني  الــذي  المالي  الفساد 
إليه من إهدارأموالها وزيادة تكاليف مواجهتها له مما 
يجعل تبني العراق لهذا النوع من العقود أمراً ضروريا 
للنهوض بواجب إقامة مرافق خدمات البنية التحتية 
لنا توضيحها  فضال عما يحققه لها من مزايا سبق 
ولكن هناك العديد من العوامل أو المتطلبات اإلدارية 
التي يجب على الحكومة القيام بتوفيرها حتى تضمن 
نجاح هذا النوع من العقود ومن أهم هذه العوامل أو 

المتطلبات ما يأتي: - 
أواًل- القيام بتشجيع االستثمار الخاص 

على الحكومة إذا كانت راغبة بالتنمية أن تعمل على 
المستثمر  كــان  ســواء  الخاصة  االستثمارات  جــذب 
محلياً أو أجنبياً، وأن تقوم بمنح التسهيالت المشجعة 
استثمارية  سياسة  تتبنى  وأن  االستثمارات  لتلك 
واضحة في هذا المجال، وبخالف ذلك تكون عملية 

جذب هذه االستثمارات غير ناجحة وغير مجدية. 
عقد  نجاح  لتحقق  به  تقوم  أن  يجب  ما  ومن ضمن 
(B.O.O.T)، هو احترامها لشروط العقد، والتزامها 
بشروط الشفافية، ومنح المستثمرين فرصة االطالع 
على المشاريع التي ترغب الدولة في طرحها لالستثمار 
بالصيغة التي ترغب بها، كما يجب عليها تذليل كل 
الصعوبات التي من المتوقع أن تعترض سبيل إقامتها 
وفق ما تم التعاقد عليه من شروط ومواصفات، فإذا 

ما توفرت هذه البيئة للمستثمر وكانت الدولة حسنة 
النية، تولدت الرغبة لدى المستثمرين للتعاقد معها.

ــة الــمــنــاســبــة  ــيـ ــونـ ــانـ ــقـ ــر الـــبـــيـــئـــة الـ ــيـ ــوفـ ــًا- تـ ــيــ ــانــ ثــ
لالستثمارات 

النجاح  نحو  طريقه   (B.O.O.T) عقد  يأخذ  لكي 
وتحقيق األهداف المرجوة منه والحيلولة دون الدخول 
المتعاقدة  األطراف  تكون جميع  قانونية  مشاكل  في 
قانونية  بيئة  توافر  يتطلب  ذلك  فأن  عنها،  غنى  في 
فتنفيذ مشروعات  العقود،  النوع من  تتالئم مع هذا 
العقد  وأهما  الخاص  التمويل  ذات  األساسية  البنية 
موضوع البحث ال تتم في فراغ وإنما تتم على إقليم 
دولة مضيفة لالستثمار لها نظمها وقوانينها، وتجري 
المشاريع المنفذة في بلد المشروع وجوداً وعدماً مع 
هذا  في  الدولة  مهام  ومن  والقوانين.  األنظمة  هذه 
وغير  واضحة  وأنظمتها  قوانينها  تكون  أن  الصدد 
مبهمة للمستثمر، بحيث تتحدد فيها مزايا المشروع 
محل العقد ومخاطره، كما يجب على الدولة في هذا 
الشأن مراجعة تشريعاتها المتعلقة باالستثمار بصفة 
الحاجة لذلك وكلما أصبحت هذه  دورية كلما دعت 
المراجعة ضرورية وجزء من مهمة تشجيع االستثمار، 
كأن تكون المراجعة لمعالجة بعض المشاكل والعراقيل 
التي تعيق عملية إبرام هذا النوع من العقود بسهولة 

ويسر وشفافية. 
ثالثًا- توفير البيئة اإلدارية المناسبة 

ويقصد بالبيئة اإلدارية المناسبة هو االبتعاد عن كل 
وعدم  المستثمرين  نفور  الى  يؤدي  أن  شأنه  من  ما 
دخولهم البلد الذي يرغب بدخول المستثمرين إليه، 
أي أن تبتعد الحكومة بكل مفاصلها ذات العالقة عن 
ومراجعات  روتين  من  االستثمار  عملية  يعوق  ما  كل 

طويلة وأساليب إدارية معقدة. 
باإلشراف  المختصة  اإلداريــة  الجهة  فان  وبالتالي 
واإلعداد لتطبيق هذا النوع من التعاقد تكون ملزمة 
تقوم جهة  بأن  تتمثل  واحدة  تنسيقية  بإتباع سياسة 
عاتقها  على  وتأخذ  المستثمر،  مع  باالتصال  واحدة 
والموافقات  التراخيص  كافة  على  الحصول  مهمة 
المشرع  عليه  سار  ما  وهذا  العقد.  لتنفيذ  الالزمة 
200٦ لسنة   1٣ رقم  االستثمار  قانون  في  العراقي 
الواحدة  النافذة  بطريقة  األخــذ  خالل  من  المعدل 
إطالة  دون  الحيلولة  في  كبيراً  دوراً  لها  يكون  والتي 
اإلداري  الروتين  في  واالنشغال  المراجعات  وقــت 
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في  المستثمر  رغبة  على  سلباً  ينعكس  مما  الممل 
االستثمار داخل البلد. 

رابــــعــــًا- دعــــم الـــمـــشـــاريـــع االســـتـــثـــمـــاريـــة وتــقــديــم 
الحوافز الحكومية للمستثمرين

الحكومية  الضمانات  تقديم  خالل  من  ذلك  ويكون 
الالزمة، ومنها ما يتمثل بضمان السماح للمتعاقد مع 
اإلدارة بتحويل عائد المشروع محل العقد الى العملة 
القوة  لمخاطر  الحكومة  ضمان  وكــذلــك  الصعبة، 
القاهرة وتعويض شركة المشروع في حالة المصادرة، 
بالتعاقد  المختصة  اإلدارية  للجهة  ما  الى  باإلضافة 
وفق هذا النمط من المشاريع من دور مهم في تقديم 
التسهيالت والحصول على الموافقات الالزمة لتسلم 
شركة المشروع لألرض التي سيقام عليها المشروع 
خالية من الشواغل، أضف الى ذلك ما يتعلق بحوافز 
اإلعفاء من الضريبة وإعفاء المعدات والمواد الالزمة 

لتشغيل المشروع من الرسوم الجمركية وغيرها. 
واالجتماعية  البيئية  الــجــدوى  دراســــة  خــامــســًا- 

للعقد 
ويكون ذلك من خالل دراسة التصور البيئي وتحديد 
محل  للمشروع  البيئي  والتأثير  البيئية  المخاطر 
الــالزمــة  البيئية  المعايير  وضــع  يتم  كــأن  الــعــقــد، 
لتكنولوجيا أكثر بيئية وتطوراً، كما أن دراسة الجدوى 
الحد  في  تساهم  العقد  محل  للمشروع  االجتماعية 
للمشروعات  المضيفة  الدولة  في  البطالة  من حجم 
الدول  العقد وال سيما في  المنفذة وفق صيغة هذا 

النامية منها. 
الخاتمة

الى  الوصول  الى  الواقع  في  الدراسة  هذه  اتجهت 
فكرة واضحة - قدر اإلمكان - حول التعريف بعقد 
(B.O.O.T) وبيان تكييفه القانوني، إذ تبين لنا على 
طول البحث مدى أهميته، ويمكننا أن نركز في هذه 
الخاتمة على أهم ما توصلنا إليه من نتائج مع تقديم 

بعض التوصيات. 
أوالً: النتائج

للعقود  نموذجياَ  مثاالَ   (B.O.O.T) عقد  يُعد   -  1
من شروط  فيها  يتوافر  لما  التقليدية  غير  اإلداريــة 
العقد اإلداري بصورة واضحة وجلية والمتمثلة بكون 
أن أحد أطراف العقد هو من أشخاص القانون العام، 
تسيير  فــي  المتمثل  العقد  محل  المشروع  وهــدف 
الدولة،  في  الضرورية  العامة  المرافق  أحد  وإدارة 

غير  استثنائية  البحث شروطاَ  محل  العقود  وتضمن 
مألوفة في القانون الخاص. 

2- تُعدُّ عقود B.O.O.T))، وسيلة من وسائل تمويل 
العامة وإدارتها، حيث إنَّ الدولة لن تتحمل  المرافق 
أية نفقات في عملية اإلنشاء والتشغيل للمرافق التي 
تقام بموجب تلك العقود، كما إنَّ هذه المرافق سوف 
الدولة  تحقق  وبذلك  العقد،  مدة  بنهاية  إليها  ترجع 
مصلحة مزدوجة من وراء تلك العقود فهي لن تتحمل 
نفقات إنشاء وتشغيل تلك المرافق من جهة ومن جهة 
أُخرى سوف تستردها بعد نهاية مدة العقد بال مقابل، 
وبذلك يفرق هذا العقد عن عقد الـ (B.O.O) الذي 
تؤول فيه ملكية المرفق بعد نهاية العقد إلى القطاع 

الخاص.
تشريعي  بتنظيم   (B.O.O.T) عقود  تحظ  لم   -٣
أهميتها  تزايد  الرغم من  اآلن على  العراق لحد  في 
بنية  مشروعات  أكانت  ســواًء  المشروعات  وحاجة 
تنمية  لتحقيق  الزمــة  صناعية  مشروعات  أو  تحتية 
اقتصادية الى مثل هذه الصيغ التمويلية المستحدثة 
لمعالجة عدم قدرة الدولة على تحمل تكاليف إنشائها 
بسبب العجز المالي في موازناتها، إضافة الى تالفي 
الحروب  عن ظروف  الناتج  التكنولوجي  التأخر  آثار 
الذي شكل عامل سلبي  األمر  االقتصادي  والحصار 
على البنية التحتية في البلد والتي تُعد بمثابة العمود 
واالجتماعية  االقــتــصــاديــة  األنــشــطــة  لكل  الــفــقــري 

والسياسية. 
ثانيًا: التوصيات

B.O.O.T)) عقد  ينظم  قانون خاص  تشريع   -  1
ينظم كيفية إبرامه ويحدد حقوق والتزامات الطرفين 
ــيــة واضــحــة تــحــدد أســعــار  الــمــتــعــاقــديــن ويــضــع آل
الخدمات التي تقدمها هذه المرافق بما يمنع أو يحد 
من عملية المضاربة أو التالعب بأسعارها بما يحقق 
الخدمات  تقديم أفضل  الهدف األساسي منها وهي 

للمواطنين بانتظام واستمرار. 
بشكل  تساهم  استثمارية  بيئة  خلق  على  العمل   -  2
واألجنبية  المحلية  االستثمارات  جــذب  فــي  فاعل 

ويتطلب ذلك مايأتي: 
أ - إجراء تحسينات في البيئة التشريعية والتنظيمية 
التي تحكم عمل القطاع الخاص بما فيه التشريعات 
نقل  وقوانين  االستثمار  وقوانين  بالملكية  الخاصة 
والقوانين  المستهلك  حماية  وقوانين  التكنولوجيا 
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الضريبة وغيرها من القوانين ذات العالقة بمشاركة 
القطاع العام للقطاع الخاص. 

واألمــنــي  والسياسي  االقــتــصــادي  االســتــقــرار   - ب 
المناخ  بوجود  المستثمرين  ثقة  يقوي  الذي  بالشكل 

االستثماري الالزم.
والتي  باالستثمار  الخاصة  القوانين  تشريع   - ج 
على  وتشجيعهم  للمستثمرين  والدعم  الضمان  توفر 
وتمويل  وإدارة  إنشاء  في  العام  القطاع  مع  الشراكة 

المرافق العامة الضرورية. 
عاتقها  على  تأخذ  مركزية  رقابية  جهة  تشكيل   - د 
مهمة الرقابة واألشراف على كل ما يتعلق باالستثمار 

وفق هذا النمط من العقود. 
المصادر والمراجع

الكتب القانونية 
البوت . 1 عقد  الدولية  العقود  ناصيف،  الياس  د. 

B.O.T في القانون المقارن، منشورات الحلبي 
الحقوقية، ط2، 2011.

العقود . 2 في  التحكيم  الغندور-  حسان  أحمد  د. 
الدولية لإلنشاءات - مصر- دار النهضة العربية، 

.1٩٩٨
د.أحمد عثمان عياد، مظاهر السلطة في العقود . ٣

اإلدارية، مصر، دار النهضة العربية، 1٩7٣.
د.احمد سالمه بدر، العقود اإلدارية وعقود البوت . ٤

B.O.T، دار النهضة العربية، القاهرة، 200٣. 
النهضة . ٥ دار  ــة،  ــ اإلداري العقود  جعفر،  أنــس  د. 

العربية، 200٣. 
د. أنس جعفر و د- أشرف انس جعفر- العقود . ٦

اإلدارية (دراسة مقارنة) - القاهرة - دار النهضة 
العربية- الطبعة الخامسة - 2011.

في . 7 االستثمار  عقود  األســعــد،  محمد  د.بــشــار 
منشورات  ط1،  الــخــاصــة،  الــدولــيــة  الــعــالقــات 

الحلبي الحقوقية، لبنان، 200٦. 
البوت . ٨ عقود  الــبــوت،  نصار،عقود  جــاد  د.جــابــر 

النهضة  دار  االلــتــزام،  لعقود  الحديث  والتطور 
العربية، القاهرة، 2002.

د. جمال الدين صالح الدين، عقود اإلدارة لنقل . ٩
الدولي  القانون  إطــار  في  دراســة  التكنولوجيا، 
النهضة  دار  الدولي،  التجاري  والقانون  الخاص 

العربية، القاهرة، 1٩٩٦.

البنية . 10 مشروعات  تنفيذ  نصار،  الدين  د.جمال 
ــال دار  ــاهــرة، ب ــق األســاســيــة بــنــظــام الـــبـــوت، ال

نشر،2000.
ومعيار . 11 طريقة  تطور  ساري-  شفيق  جورجي  د. 

القانونين  فــي  اإلداري  العقد  وتحديد  تمييز 
النهضة  دار   - مصر   - والــمــصــري  الفرنسي 

العربية - 2001.
12 . (BOT) عقود  أحــمــد،  سيد  حسن  جيهان  د. 

وكيفية فض المنازعات الناشئة عنها، دار النهضة 
العربية، القاهرة 2002.

بين . 1٣ الــشــراكــة  عــقــود  د. رجــب محمود طــاجــن، 
العربية،  النهضة  دار  والخاص،  العام  القطاعين 

القاهرة، 2010. 
د.عصام احمد البهجي، الطبيعة القانونية لعقود . 1٤

B.O.T، ط1، دار الفكر الجامعي، 201٤.
د.عصام احمد البهجي، عقود البوت الطريق لبناء . 1٥

الجديدة،  الجامعة  دار  الحديثة،  الدولة  مرافق 
اإلسكندرية، مصر، 200٨. 

اإلدارية . 1٦ العقود  التحكيم في  الشيخ،  د. عصمت 
ذات الطابع الدولي، دار النهضة العربية، ط 1، 

.200٨
وأحكام . 17 مبادئ  ومشاركون،  بدير  محمد  علي  د. 

المكتبة  ــعــة،  ــراب ال الطبعة  اإلداري،  الــقــانــون 
القانونية، بغداد، 200٩.

في . 1٨ التحكيم  مصطفى،  الــديــن  محي  عــالء  د. 
مــنــازعــات الــعــقــود اإلداريــــة الــدولــيــة فــي ضوء 
وأحكام  الدولية  والمعاهدات  الوضعية  القوانين 
الجامعة  دار  مقارنة،  -دراســة  التحكيم  محاكم 

الجديدة، مصر، 200٨. 
لعقود . 1٩ الحديث  التطور  حسبو،  أحمد  د.عمرو 

 ،B.O.T لنظام  طبقاً  العامة  المرافق  الــتــزام 
مصر، دار النهضة العربية، 2002.

القانوني . 20 النظام  المتولي سالمة،  طلبه  كمال  د. 
 (B.O.T) الملكية  ونقل  والتشغيل  البناء  لعقود 
القاهرة،  العربية،  النهضة  دار  مقارنة،  دراســة 

.2010
د. محمد أنس جعفر، العقود اإلدارية، دار النهضة . 21

العربي، ط 1، 2002. 
واالســتــغــالل . 22 التشييد  الــروبــي،عــقــود  د.مــحــمــد 

والتسليم،دار النهضة العربية،القاهرة، 200٤.
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د. محمد بهجت عبداهللا قايد، إقامة المشروعات . 2٣
ونقل  والتشغيل  البناء  لنظام  وفقاً  االستثمارية 
القاهرة،  العربية  النهضة  دار   ،B.O.T الملكية 

بال سنة نشر. 
اإلداريــة . 2٤ العقود  الحميد،  عبد  خليفة  مفتاح  د. 

الجامعية،  المطبوعات  دار  إبــرامــهــا،  وأحــكــام 
اإلسكندرية، 200٨.

محمد عبد العزيز علي بك،فكرة العقد اإلداري . 2٥
للعقود  القانوني  النظام  في  الحدود،دراسة  عبر 
األجنبية،دار  واألشــخــاص  اإلدارة  بين  المبرمة 

النهضة العربية،القاهرة،ط1،2000.
العام . 2٦ القانون  إسماعيل،  المجيد  د. محمد عبد 

منشورات  الجديد،  الدولي  والعقد  االقتصادي 
الحلبي الحقوقية، ط 1، 2010.

د.-------------، دراسات في العقد اإلداري . 27
منشورات  اإلدارة،  عقود  في  والتحكيم  الدولي 

الحلبي الحقوقية، الطبعة األولى، 201٤.
المخاطر . 2٨ ــوســف،  ي اهللا  عــبــد  مــحــمــود  محمد 

B.OTالـ لــمــشــروعــات  والــمــالــيــة  االقــتــصــاديــة 
http://www.عربية لتجارب  التعرض  مــع 
.adelamer.com/vb/showthread.php

التعريف . 2٩ الدولة:  عقود  منصور،  وليد  محمد  د. 
وأهــم  القانونية  وطبيعتها   B.O.T ـــ  ال بعقود 
http://www. ــن:  ــ عـ نـــقـــال  مـــجـــاالتـــهـــا، 
adelamer.com/vb/showthread.php

د. هاني سرى الدين، التنظيم القانوني والتعاقدي . ٣0
الممولة عن طريق  األساسية  البنية  لمشروعات 

القطاع الخاص، دار النهضة العربية، 2001.
المشكالت . ٣1 إســمــاعــيــل،  السيد  محمد  ــل  ــ د.وائ

وكيفية   (B.O.T) عقد  يثيرها  التي  القانونية 
حل المنازعات الناشئة عنها، ط 1، دار النهضة 

العربية، القاهرة، مصر، 200٩.
الرسائل واالطاريح والبحوث

د.أبــــو بــكــر أحــمــد عــثــمــان الــنــعــيــمــي،مــشــاركــة . 1
البنية  إنشاء وتسيير مرافق  القطاع الخاص في 
التحتية(دراسة مقارنة)، أطروحة مقدمة الى كلية 

القانون،جامعة الموصل،2012. 
افلولي محمد، النظام القانوني لعقود اإلدارة في . 2

نموذجاَ،  الجزائرية  التجربة   » االستثمار  مجال 

تيزي  معمري،  مولود  جامعة  دكتوراه،  أطروحة 
وزو، 200٥. 

بشرى محمد سلمان السعدي، خصخصة المرافق . ٣
البناء والتشغيل والنقل إلى  العامة بطريق عقود 
الجهة المستفيدة،رسالة ماجستير، كلية الحقوق، 

جامعة النهرين، 2012.
الهنداوي، . ٤ الحفيظ  عبد  د.حسن محمود محمد 

ذات  األساسية  البنية  لمشاريع  القانوني  النظام 
الحقوق،  كلية  دكتوراه،  رسالة  الخاص،  التمويل 

جامعة القاهرة، 200٦.
الستقبال . ٥ إطار   B.O.T عقود  سميرة،  حصايم 

التحتية،  البنية  مشاريع  فــي  الــخــاص  القطاع 
رسالة ماجستير، جامعة مولود معمري تيزي وزو، 

الجزائر، 2011.
خالد بن محمد عبد اهللا العطية، النظام القانوني . ٦

رسالة  الملكية،  ونقل  والتشغيل  التشييد  لعقود 
ماجستير، جامعة القاهرة، كلية الحقوق، 1٩٩٩.

اإلداري . 7 والفساد  الالمعيارية  صالح،  جواد  علي 
في  اإلصالحية  المؤسسات  في  ميدانية  دراسة 
كلية  الى  مقدمة  ماجستير  رسالة  بغداد،  مدينة 

اآلداب، قسم االجتماع، 2010.
القانوني . ٨ النظام  أحمد،  حامد  محمد  ماهر  د. 

لعقد البوت BOT، أُطروحة دكتوراه مقدمة الى 
كلية الحقوق، جامعة بنها، 200٤.

د.محمد غازي الجاللي، نحو بناء نظام متكامل . ٩
الستخدام نظم عقود البناء والتشغيل والنقل في 
الــدول  في  األساسية  البنية  مشروعات  تشييد 
جامعة  الهندسة،  كلية  دكتوراه،  رسالة  النامية، 

عين شمس،2000.
د. مي محمد عزت علي شرباش، النظام القانوني . 10

دكتوراه،  أطروحة   ،((B.O.O.T بنظام  للتعاقد 
كلية الحقوق، جامعة اإلسكندرية، 2010. 

القانوني . 11 النظام  الجمل،  العزيز  عبد  د.هــارون 
للجزاءات في عقد العمل، أطروحة دكتوراه، كلية 

الحقوق، جامعة عين شمس، 1٩7٩.
القانوني . 12 «اإلطــار  الدين،  ســرى  صــالح  د.هاني 

تمويلها  يتم  التي  األساسية  البنية  لمشروعات 
عن طريق القطاع الخاص بنظام البناء والتشغيل 
واالقتصاد  القانون  «، مجلة  والتحويل في مصر 
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الحقوق،  كلية  واالقتصادية،  القانونية  للبحوث 
جامعة القاهرة، العدد ٦٩، 1٩٩٩.

د. يوسف عبد الهادي األكيابي، النظام القانوني . 1٣
لعقد نقل التكنولوجيا في مجال القانون الدولي 
الحقوق، جامعة  الخاص، أطروحة دكتوراه، كلية 

الزقازيق، 1٩٨٩.
ثانياً: المصادر األجنبية

1. See: Uncitral، legislative guide on
privatelyfinancedinstrastureproject، 
prepared by the united nations، 
commission on international tread
law، united nations، New York، 2000، 
«Build operate- transfer (BOT). 
An infrastructure project is to be a
BOT project when the contracting
authority selects a concessionaire
to finance and construct an
infrastructure facility or system and
gives the entity the right to operate
it commercially for a certain period، 
at the end of which the facility
is transferred to the contracting
authority».

2. Christine Rossini، English as a legal
language، 2 edition، published by
Kluwer lawinternational: London، 
1998.

3. LYONNET DU MONITEUR
(M)،FinancementsurProjet et ppp.

107 ٢٠١٧ أيــلــول   - ه   ١٤٣٨ احلــجــة  ذي   | عــشــرة  الثانية  السنة   | ٤١ الــعــدد   |



شكرا جزيال على االستضافة، وأشكر سماحة الشيخ همام حمودي 
على هذه الدعوة، واشكر الحضور.. كنت احد المدعوين الى قمم 

الرياض بصفتي باحثا مختصا بشؤون مكافحة االرهاب في الرياض 
)مركز االعتدال( باعتبار العراق يعاني من مشكلة اإلرهاب.. كان 

المؤتمر منذ بداياته وانطالقته يهتم بثالثة اشياء سجلتها واطرحها 
اآلن كجواب لما يحدث.

زيارة ترامب واعالن الرياض..

المنطقة االغنى، هل ستصبح اقوى؟

10 حزيران 2017
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أحد المدعوين إلى قمة الرياض

الورقة االولى للدكتور هشام الهاشمي.. 

والناشرين  المنظرين  بين  كبير  هناك خالف  حقيقة 
والمفكرين االمريكان في ايهما اولى، مكافحة االرهاب 
بكل اشكاله عسكريا اعالميا، تجفيف منابعه فكريا، 
ام يستخدمون المنهج الذي تدعو اليه هذه الدول التي 
تعاني من االرهاب والتطرف والتكفير المتشدد وهو 
اجتثاث جذور االرهــاب على اعتبار ان االرهــاب في 
الدول التي تعانيه اليمن والعراق وسوريا ليبيا مصر 
التكفيري  االرهــاب  ازمة  من  تعاني  التي  الــدول  هذه 
تطالب بعملية احتثاث االرهاب من جذوره لكن تبقى 
الواليات  تــرى  ال  السياسي  االرهـــاب  ان  المالحظة 

المتحدة ضرورة لمكافحته.
لدينا اربعة تحالفات كعراق؛ تحالف عسكري بالضد 
تحالف تجفيف  دولــة  فيه مع 71  االرهــاب نحن  من 
مشترك  العراق  رومــا  بغرفة  يسمى  االرهــاب  منابع 
يعرف  والقاعدة  داعش  اعالم  مكافحة  وتحالف  فيه 
والعراق  فيه  مشترك  ايضا  والعراق  الكويت  بتحالف 
جزء من استمارات قوائم االرهاب في االمم المتحدة 
اربعة  فــي  مشترك  فالعراق   (2170) قــانــون  ضمن 

تحالفات.
اال ان ادارة ترامب ال ترى ضرورة مكافحة ما يسمى 
في  يدخلهم  ربما  اعتباره  على  السياسي  باالرهاب 
مشاكل كما حدث االن مع قطر التي تصنف االن على 
انها تدعم االرهاب السياسي، هم يكافحون االرهاب 

االن هي مباشرة.  الى  وممكن فكريا وهي   ً عسكريا 
السعودية من اصدار  عجز االزهر وهياة كبار علماء 
منظومة  او  داعــش  منظومة  باتجاه  مباشرة  فتوى 
القاعدة ال زالوا يصفوهم بالخوارج او باوصاف قريبة 
او  بوصف  يأتوا  االن  الى  لكن  (متشددين)  هذه  من 
الجماعات  هذه  من  معين  كل  باتجاه  منضبط  حكم 

سواء كانوا عناصراً او قيادات.
زيارة ترامب كانت مودهة فيما يبدو لي الى تصنيف 
بين معسكر يسمى  اتصور؛  امرين كما  بين  والتفرقة 
اللبرو- اخواني وهو معسكر يصنف على انه ليبرالية 
بمناهج وعقائد اخوانية هي: قطر وتركيا وربما اضافوا 
لها ايران، هذا يسمى منهج لبرو- اخواني وبالتالي هم 
جيشوا الكتاب والمثقفين واالعالميين لمهاجمة هذا 
المنهج وهم مرة يقولون ان هذه افكار ممتدة من ايام 
البنائين اتباع حسن البنا وهذه االفكار هي التي اورثت 
هذه المشاريع االسالمية للوصول الى اعلى سلطة في 
السعودية ومصر  تتبناه االن  وبين منهج اخر  الحكم. 
واالمارات وهو منهج جاءت به االمارات يسمى نيو- 
من  كثير  وفيه  جوهره صوفي  في  منهج  وهو  اسالم 
االسالمي  الفقه  محددات  من  كثير  عن  بعيد  التميع 
ويحاولون ان يقرأوا الفقه االسالمية بقراءة جديدة. 
من يرأس منظومة الفكر في المدرية القطرية واضح 
والباحثين  الكتاب  من  ومجموعته  بشارة  عزمي  هو 
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االماراتية  المدرسة  يــراس  ومن  الــدراســات  ومراكز 
يبدو لي هو دحالن ومنصور النكيدان. هذه المجموعة 
يريدون الوصول الى شيء يسمونه النيو- اسالم. ليس 
هو ليبرالي 100٪ وال الحادي لكن ليس من االسالم اال 
الرسم والشكل ال المضمون دون ان يتزمتوا باالحكام 
الفلسفية  العقائدية  الحوارات  يبتعدون عن  الشرعية 
يتناولون االسالم بطريقة (المرجئة) وهذه الفرقة ترى 
القلب وبالتالي ال حاجة ات تشدد على  االسالم في 
الناس في شكليات الصوم والصالة واي جزء اخر.. 
وحينما  النوع،  هذ  دعم  على  يؤكد  كان  ترامب  فريق 
ذهب ترامب الى اسرائيل والفاتيكان كان يبشرهم ان 
هناك استجابة كبيرة من ٥٥ دولة لهذا النوع من النيو 

اسالم. 
يبقى اللبرو- اخوان ال حظنا اليوم من تعامل السعودية 
بوكاالتها الصحفية واالعالمية بمعية مصر واالمارات 
حتى انهم ال يرضون للقطريين واالتراك وااليرانيين 
اللبرو اخوان بل ال يريدون ان يصل االسالم الى سدة 
الحكم بالوسائل الديمقراطية، حتى هذه ال يرضوها 
لهم. ربما يريدون تنازالت اكثر تشمل المضمون اكثر 
ترامب  يــزال  ال  االن  الى  ايضا  الموضوع.  شكل  من 
على الستراتيجية القديمة التي بدأت عام 2001 انهم 
باتجاه مكافحة االرهاب وليس اجتثاث جذوره النهم 

يصطدمون في موضوع االرهاب السياسي.
ــدات بــخــصــص قــطــر واضــح  ــغــري ــب لــديــه ٣ ت ــرام ت
جذور  اجتثاث  الــى  خطوة  تقدم  ان  بعد  تراجع  انــه 
بعد  ثم  االرهــاب  مكافحة  الى  تراجع  لكنه  االرهــاب 
يعلم  المناقشة في اجتثاث جذور االرهاب وهو  ذلك 
هناك  ماجام  بنفسه،  نفسه  يولد  االهرابي  الفكر  ان 
ان  كعراقيين  نعلم  الفكر.  هذا  يحمل  واحــد  شخص 
اضعفا  االمن  ورجال  باستخباراتها  العراقية  القوات 
تنظيم الدولة االسالمية في العراق المعروف بقاعدة 
لهذا  يبق  لــم  حتى   2010-200٨ لــالعــوام  الــعــراق 
التنظيم اال بضعة مئات مشردين وفلول مالحقة في 
الحدود الغربية العراقية حتى ابو بكر البغدادي عاش 
واليوم هي  والبوادي  الصحاري  تلك  اياما صعبة في 
مكان  هي  كانت  الشعبي  الحشد  بها  ينتصر  اماكن 
نشأة التنظيم، خلقوا ف هذه البوادي ولو كانت نظرية 
لكنا  االرهــاب  جــذور  اجتثاث  في  المتحدة  الواليات 

الحقنا هؤالء في تلك الصحاري وانهيناهم.

هماك بيئة ارهابية النها بيئة محفزة ومربية لالرهاب 
ومنسجمة مع االرهاب، في دراسة تحليلية منضبطة 
الميدانية  والـــزيـــارات  ــادات  ــشــه ال عــلــى  اعــتــمــدت 
بدايات  منذ  فيه ٨٦ عشيرة  الحدودي هذا  الشريط 
الجماعات  هذه  العراقية،  والدولة  السورية  الدولة 
اسمه  شــيء  على  متمردة  هــي  البشرية  الجماعات 
قومي  وليس  ديني  بسبب  والتمرد  والحكومة  القانون 
ويتم  يدرس  ان  مفروض  كان  الجذر  او سياسي هذا 
لن  اخرى هو  بعد  مرة  اقولها  التحالف  اجتثاثه وهذ 
تعمل  كانت  التي  تلك  زائدة عن  بنظرية جديدة  ياتي 

الواليات المتحدة بها وهي مكافحة االرهاب.
رؤســاء  توفير  على  والعمل  الدكتاتور  بــوش  اسقط 
بالوسائل  يعمل  عراق  وصناعة  بالديمقراطية  يأتون 
الديمقراطية ثم اتى اوباما فأكد هذا الموضوع لكنه 
اكد على موضوع االستقرار محاالً ان يصل الى حالة 
العراق  المجتمع  عسكرة  عن  وابتعد  المستقر  البلد 
في  انه لن يختلف كثيراً  بقوات اجنبية. ترامب اظن 
هذا الموضوع، نعم هو يستخدم القوة ولديه الكثير من 
االشياء المشوشة، لكنه في قمة الرياض لم يغير هذا 

المنهج وال هذه االفكار. 
يعتقد الخليجيون ان سبب االرهاب الذي حدث بعد 
201٣ هو مظلومية اهل السنة في العراق، اكدت عليها 
كل الجكاعات واللجان الموجودة في تشخيص اسباب 
التنظيم  هذا  بالذات  داعــش  ت  بدأ  وكيف  االرهــاب 
المتطرف، علليه يفتخر الخليجيون انهم يعدون االن 
ما يعرف بالبيت السياسي السني ونعلم نحن كم كتب 
عن هذا الموضوع وكم تم مناقشته وشاركت به قطر 
معهد  وبمعية  وتركيا  واالردن  والسعودية  ــارات  واالم
السالم االوربي، هذا افتخروا به وقالوا اننا نستطيع 
السبب  انه  يعتقدون  باعتبارهم  االمر  هذا  نعالج  ان 
وبالتالي  اة محفزة لالرهاب  بيئة حاضنة  وراء نشوء 
نحن نعالجه بصناعة البيت السياسي السني، ويمكن 
لم تخرج تفاصيل كثيرة عنه لالعالم لكن ابرز شيء 
بتبرع سعودي  ميزانية  انه حددت  الموضوه  في هذه 
اماراتي بحريني لتكزين هذا البيت والعمل على تفعيله 

وبمباركة امريكية وهذا حدث مهم جداً. 
زيارة  في  يغيب  اال  يكاد  الــذي  الوحيد  البعد  المهم 
السياسي  بشقيه  ولكن  االقتصادي  البعد  هو  ترامب 
والديني، استطاع المملكة العربية السعودية وحلفاؤها 
جيد  بشكل  عمل  انه  يفتخر  وهو  ترامب  يرجعوا  ان 
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اقتصادي  انه رجل  وارادته على  وانهم حاكوا عقليته 
قطر  عن  تخلى  اليوم  ونــراه  القرار،  ملكوا  وبالتالي 
واستجاب لتلك الصفقة الكبيرة، هل هي تنجز ام ال؟ 
هل فيها سرقة او سخرية؟ لكن بالنتيجة ان السعودية 
حركت ذلك الركود والبرود في العالقة بين الواليات 
استطاعت  وايضاً  جاستا  قانون  بعد  خاصة  المتحد 
ان تروض او تقنن من حجم اندفاع هذا الثور الهائج 
بعد  وخطاباته  الرئاسة  قبل  خطاباته  سمعنا  وكلنا 
حتى  واضــحــة،  كانت  امــس  اول  وتغريداته  الرئاسة 
نالحظ انه تغير حتى في تصريحاته في فوكس نيوز 
بالتالي استطاعت ان تروض هذا الثور الهائج باموال 
ونعلم كم تخسر  بغيرها..  او  الطريقة  بهذ  تنفق  هي 
في  تخسر  زكــم  وســوريــا  اليمن  حــب  فــي  السعودية 

العالقات واالنفاقات الخارجية الجل تحجيم ايران. 
بخصوص  نظريتان  هناك  ايــران:  موضوع  عن  اتكلم 

فصائل الحشد الشعبي الشيعي العراقي: 
االولى ترى انه ثروة فيها شرط القطيعة وان مرحلة 
ما قبل الحشد تختلف عن مرحلة ما بعده والتالي فان 
يعرف  ما  عليها  تبني  ان  تستطيع  القطرية  النظرية 
الذي  الوقت  يأتي  ان  فالبد  ابناءها)  تاكل  ب(الثورة 
ينتصرون به وحينما ينتصرون البد من الغنائم وهذه 
االخر  يأكل  ننتظر من سوف  ثم  تفرقهم  الغنائم هي 
ونتعاون مع الذي اكل الغنائم هذه نظري عزمي بشارة 

ومجموعته.
هذه  االرهــاب  ضد  بثورة  ليسوا  هــؤالء  ان  ه  الثانية 
جماعات مسلحة لها مرجعية دينية ومرجعية سياسية 
فصيل   17 والئيين  منه   ٤٤ شيعي  مسلح  فصيل   ٦٩
هم مرجيعون(مع مرجعية السيد السيستاني) والبقية 
بين صادق الشيرازي وكمال الحيدري وكاظم الحائري 
مقسمين بين هذه المرجعيات وبااللي النظرية الثانية 
السياسية  المرجعية  في  مختلفين  اصــًال  هم  تقول 
المنتصرين  كل  النصر  نرتقب  والنتيجة  والعقائدية 
سيدخلون في فترة (فترة صراع المنتصرين) الكل االن، 
يعلمون  العراقي  الشأن  يتابعون  الذين  الكتاب  سواء 
المنتصرين  صــراع  مرحلة  هي  القادمة  المرحلة  ان 
الشيعي  والمنتصر  الكوردي  المنتصر  فيهم  اقصد 
الذين انتصروا على االرهاب المتمثل بذروة التطرف 
مجموعات  هــي  االقليات  وايــضــا  التكفيري  السني 
بشرية هزمت بسبب ارهاب داعش وتوحشه على تلك 
الكبار هم  المنتصرين  ان  ذلك  نتيجة  البشرية  الكتل 

الشيعة والكورد البج ان يحدث بيهم ما يعرف بصراع 
المنتصرين.

كيف يمكن ضبط صراع المنتصرين؟
هذه النظرية ايضا تعمل على تصنيف الحشد الشعبي 
الى فئات معتدلة ومتشددة مثل ما حصل مع الفصائل 
المتشددين  وتصنيف  المعتدلين  جــذب  الــســوريــة، 
كال  وبالتالي  اضعافهم  يتم  ثم  االرهــاب  قوائم  على 
النظريتين  للدراسة ويمكن تفعيل  النظريتين موجودة 
من قبل قمم الرياض، ٥٥ دولة بينهم دولة كبيرة مثل 
الواليات المتحدة، وانتم تعلمون ان االمم المتحدة ما 
االمريكية  المتحدة  الواليات  عند  سكرتارية  اال  هي 
وما تريده االخيرة من مخرجات لهاتين النظريتين هو 

الذي يصنف.
هل  االفــكــار؟  هــذه  لمثل  استعد  العراق  هل  السؤال 
الى  االفكار سريت  هذه  الجد؟كل  محل  بعضها  اخذ 
الصحف االجنبية وبعضها سربت الى قنوات فضائية، 
لكن هل هناك رصد ومتابعة وكيف التعامل مع هذه 

المعلومات؟ 
وشكرا لكم.
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اتجاهات وسلوك الناخب

في مدينة بغداد
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الورقة الثانية للسيد ياسين مجيد..   

مستشار نائب رئس الجمهورية

تعتبر قمم الرياض من القمم االستثنائية من حيث هي االولى 
الحجم  وبهذا  ومكاناً  زماناً  تعقد  التي  المنطقة  تاريخ  في 
الناصرية  الحقبة  عهد  في  حتى  يعني  الضخامة،  وبهذه 
التي امتدت على مدى اكثر من عقدين من الزمن، لم تشهد 
المنطقة العربية واالسالمية مثل هذا التجمع الكبير. لذلك 
تعتبر نقلة نوعية للحقبة السعودية التي بدأت منذ بدايات 
السبعينيات، ومع التغيير في بعض انظمة الحكم وتحديداً 
بعد وفاة عبدالناصر سميت الحقبة السعودية، وقد امتدت 
لما يقارب العقدين من الزمن وكان تتسم بشيء من المال 
والتدخل غير المباشر واالبتعاد عن االندفاع او التورط في 
نقلة  هي  القمم  هذه  لذلك  مباشر،  بشكل  المنطقة  شؤون 
جديدة للحقبة السعودية التي دخلت في مرحلة جديدة مع 
اميركية  بمباركة  الذي حدث  االستثنائي  االجتماع  كل هذا 
واضحة واشادة اميريكية وبكل ما صدر من ترامب، لذلك 
جديدة  مرحلة  دخلت  السعودية  الزعامة  ان  القول  يمكن 
بمباركة امريكية وهذه الزعامة تعني على االقل في مرحلة 
ترامب ان الخيار للمنطقة العربية سيكون انعدام الحريات 
وانعدام حقوق االنسان وتفشي ظاهرة االستبداد والملكية 
الذي  بــوش  مرحلة  خــالف  وهــي  الديكتاتوريات  وظــاهــرة 
بالديمقراطية  وبشر  والعراق  افغانستان  هما  دولتين  غزا 
هو  اليوم  ياتي  ما  فان  ولذلك  االنسان  وحقوق  والحريات 
انسجان مع التوجهات العامة ومع الخلفية للمملكة السعودية 
ان زعيمة العالم العربي وبمباركة زعيمة العالم الحر اميركا.

الخطورة،  باتجاهات في غاية  العربية ستتجه  المنطقة  ان 
السعودي  المال  هي  السابقة  السعودية  الحقبة  كانت  فاذا 
المرة  فهذه  السبعينات،  بداية  النفطية  الطفرة  مع  تزامناً 

يتذكر  دوالر.  مليار   ٥00 يقرب  ما  تاريخية  بصفقة  كللت 
الجميع ان صفقة اليمامة التي كانت في الثمانينيات كلها ٣٦

مليار دوالر وتحولت الى قصة حينها في الدوائر السياسية 
ووسائل االعالم فكيف بهذه الصفقة؟!

لذلك انا اتصور ان هذه الصفقة هي صفقة من نوع جديد 
ادخلت المنطقة كلها في مرحلة جديدة، عنوان هذه المرحلة 
بن  الذي هو محمد  القادم  زالملك  السعودية  الزعامة  هي 

سلمان..
خطورة هذا التحول ستكون له تداعيات خطيرة ليس على 
منطقة الخليج وانما على المنطقة العربية والعالم االسالمي. 
مفارقة غريبة ان ترامب منذ توليه الحكم حلى حين مجيئه 
الحلفاء  الجميع:  امــام  االبتزاز  سياسة  رفع  الرياض  الى 
فشل  الجنوبية،  وكوريا  المكسيك  امــام  فشل  والسعودية. 
مع اوربا في قمة مالطا والمواقف االلمانية وغيرها كانت 
واضحة، ولم ينجح اال في السعودية، لذلك انا اعتبر ان ما 
حدث في قمم الرياض هو مشروع اكبر مما هو قمة او قمم، 
مشروع ستكون له تداعيات سياسية وامنية وحتى اقتصادية 

ومن هذه الخلفية ستكون له تداعيات على المنطقة.
القمم والقضية الفلسطينية

جميع الحروب التي عاشتها المنطقة المنطقة العربية منذ 
1٩٤٨-200٣، عندما نأتي الى استعراضها نرى ان اسرائيل 
وخطوة  انتصاراً  منها،  حرب  كل  في  االول  المستفيد  هي 
سالم؛ في 1٩٤٨ و 1٩٦7 جاء مشروع روجرز، 1٩7٣ تحرك 
السادات من محادثات الكيلو 101 الى كامب ديفيد، الحرب 
السالم  مشروع  فهد  الملك  1٩٨0 طرح  االيرانية  العراقية 
من النقاط الثمانية في اب 1٩٨1، اجتياح اسرائيل للجنوب 
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العرب ردوا عليه بمشروع  بعبدة،  بيروت وقصر  الى  وصل 
سالم ايضاً(فاس 1)و (فاس 2) واصدر ريغن مشروع السالم 

في ايلول 1٩٨2.
دخول صدام للكويت تزامن مع مشروع مدريد للسالم وادخل 
الفلسطينين  مع  ســالم  صفقة  اكبر  في  العربية  المنطقة 
واتفاق 1٩٩٣ للسالم الذي وقعه ياسر عرفات مع اسرائيل 
وبعده االتفاق مع االردن، فجميع هذه الحروب تؤدي بالنهاية 

لصالح اسرائيل!.
افغانستان،  مع  والحرب  العالمي  التجارة  برج  موضوع  اتى 
السعودية  طرحتها  التي  العربية  السالم  مبادرة  اتت  قبلها 
عام 2002 والتزم بها العرب في قمة بيروت، وهي التطبيع 
ايقاف  مثل  بسيطة  امـــور  مقابل  اســرائــيــل  مــع  الــشــامــل 

االستيطان.
فكلما تتجه المنطقة باتجاه الحروب هناك يد تجاه السالم. 
وهذه الحركة (قمم الرياض) مطلوب منها ان تكون الزعامة 
للسعودية وستكون المخولة بمرحلة مؤهلة للسالم الشامل 
مع اسرائيل. الفلسطينيون وكالعادة في جميع هذه الحروب 
االكبر.ولم  الخاسر  وهم  كامًال  الثمن  يدفعون  الذين  هم 
يبق للفلسطينيين اال حل الدولتين الذي انتهى عمليا بقمم 
الرياض، وما انتقال ترامب من السعودية الى تل ابيب مباشرة 
اال اشارة واضحة وهو ان الدول التي كانت معنية بالصراع 
المباشر او غير المباشر مع العراق تحولت في اخر حرب 

والتي على اساسها عقدت قمم الرياض هي حرب داعش.
وهذه الحرب حولت ما بقي من الدول التي يمكن ان يقال 
عنها انها دول فاشلة مثل العراق وسوريا ومصر في الطريق 
النموذج  الدول ان تتحول حسب  وليبيا واليمن، وعلى هذه 
الحاكم  عباس  محمود  نموذج  الــى  اسرائيل  تريده  الــذي 

الضعيف المختطف سياسيا وامنيا واقتصادياً وكل شيء.
سوف نعود الى مبدأ عاشته المنطقة في عهد نيكسون وهو 
وشاه  السعودية  يمثله  وكــان  المتساندان)  (العمودان  نبدأ 
ايران السابق، هما اصدقاء اميركا وصديق اميركا يجب ان 
يكون في النهاية حليفا السرائيل.. االن السعودية واسرائيل 
يجب ان يكونا العمودين المتساندين ويقودان المنطقة في 

المرحلة المقبلة.
تكمن الخطورة في قمم الرياض ان منطقة الخليج مستهدفة 
في المرحلة المقبلة ونعرف جميعاً ان منطقة الخليج رخوة 
وامنيا وثقافياً، المنطقة العربية االكبر  سياسياً واجتماعياً 
تم تحطيمها وتدميرها ولم يبق اال هذه المنطقة الصغيرة. 
صحيح ان لديها وفرة مالية اال ان نقطة الضعف الستراتيجية 
والخطيرة هي انها ضعيفة امنيا وسياسيا واجتماعيا وثقافياً 

االخــتــراق  بــدايــة  مرحلة  المقبلة  المرحلة  ستكون  لذلك 
االسرائيلي االكبر لهذه المنطقة المهمة عالمياً وليس عربيا 
فقط، وكما تعرفون ان الذي يرد ان يسيطر على المنطقة 
البد ان يسيطر على منطقة الخليج وهذا ما كانت تقوم به 
الى شرق السويس وجاءت مكانها  بريطانيا قبل انسحابها 

اميركا، االن اسرائيل تريد ان تسيطر على الخليج.
قمم الرياض وايران

اعــتــبــر الــمــلــك ســلــمــان ايــــران بــانــهــا راس الــحــربــة في 
العدو  ايــران هي  تكون  وذلــك في خطابه، فحين  االرهــاب 
والسعودية  االمريكية  الستراتيجية  في  السرائيل  البديل 
ايران نفس  واالسرائيلية، فتكون اندفاعة هذه الدول تجاه 
بخيارات  ولكن   1٩٨0 عام  تجاهها  اندفاعة صدام حسين 
االمريكية  الستراتيجية  ان  نقول  ان  يفترض  لذلك  اخرى. 
السعودية االسرائيلية ومن معها يجب ان تندفع بنفس القوة 
التي تندفع تجاه ايران، هذه هي المعادلة التي تمضي عليها 
نظرية العمودين المتساندين، والت تغذى يومياً ومن خالل 
اجراءات، هي ليست نظرية في الهواء وايران واالندفاع نحو 
االسلوب  بنفس  ليس  فترة صدام  كان في  كما  قوي  ايــران 
بمعنى  والعراقية  والسورية  االفغانية  الطريقة  على  ولكن 
اعتماد اسلوب الجماعات المسلحة االثنية والقومية الثارة 
عدم االستقرار ونتذكر ما حدث في سوريا بداية 2011 كيف 
االفغانية  وكذلك  الثورة  عسكرة  وتم  المجموعات  تحركت 
حدثين  من  حدث  االندفاع.وما  لهذا  امثلة  هما  والعراقية 
ان تهديدان بن سلمان وتفجيري  متالزمين شكلوا انطباعاً 
طهران فيهما رمزية واضحة ورمزية مرقد االمام الخميني 
تفجيرات  المقبلة ستشهد  االيام  ان  يعني  وهذا  والبرلمان 
ايران  عبر ضرب  متواز  بطريق  السكة  تمشي  حتى  اخرى 
واثارة االضطراب داخلها والسكة الثانية هي االقتراب من 
اسرائيل، وهناك محطات يقفون عندها والقطار يمشي بهذا 
االتجاه، الرسالة التي تريدها السعودية من اسرائيل هي ان 
تقدم ايران تنازالت كما قدمت (حسب المفهوم السعودي) 
ايران لديها مشروع نووي  النووي، بمعنى ان  في برنامجها 

عليها ان تقدم تنازالت في مشروعها السياسي. 
هكذا تفهم السعودية لعبة الصراع؛ ان ندخل عليها جميعاً 
الدولي  المجتمع  عقوبات  مــن  ايـــران  خرجت  اذا  بمعنى 
وباتفاق ٥+1، فان المرحلة المقبلة تختلف، تدخل ٥2 دولة 
ومعنا المجتمع الدولي لكي ناخذ تنازالت اساسية وجوهرية 
من ايران الن المعركة ستكون معركة مصيرية في المرحلة 

المقبلة.
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ستحتدم الصراعات في كل مناطق الصراع (سوريا العراق 
البحرين) وتتصاعد الحرب الطائفية وستكون عودة  اليمن 
بريجنسكي  زيغنيو  االســالمــي)  الجهاد  (مهندس  لنظرية 
الذي جمع الجهاد االفغاني والمال السعودي في افغانستان 

لمواجهة السوفيت.
نوع  من  اسالمي  جهاد  الى  متجهة  بتصوري  المرحلة  االن 
ايران  دائرتها،  في  يــدور  ومن  ايــران  المرة ضد  هذه  اخر 

بشكل خاص والشيعة بشكل عام.
قمم الرياض وقطر

وعميقة،  وقــديــمــة  طويلة  قصة  وقــطــر  الــســعــوديــة  قصة 
وجميعنا اطلع في الفترة االخيرة. اعتقد ان السعودية وقطر 
المتناقضان هذان البد  مشروعان متناقضان والمشروعان 
المشروع  السعودية  تمثل  اجــال..  ام  عاجال  يصطدما  ان 
التقليدي في المنطقة الخليجية والعربية وكان يكبو ويصعد، 
على  حمد  انقالب  بعد   1٩٩٥ عام  القطري  المشروع  اتى 
ابيه وبدأ مشروع قطري يتحرك في ساحات كانت ساحات 
سعودية سياسياً وامنياً وثقافياً وكسب بها بشكل كبير جداً، 
وحققت السياسة الخارجية القطرية في وقت قصير جداً 
ادى  االنــدفــاع  هذ  المنطقة  في  كبيرة  دول  تحققه  لم  ما 
الحتكاكات بسيطة مرة بين قطر ومصر في عهد مبارك في 
التسعينات اذ تدخلت السعودية وعقدت اجتماع ثالثي حتى 
ان شيخ زايد قال (القطريون ال يكفون لشغل فندق من فنادق 
مصر) فقد كانت كبيرة عليه ان يجلس حمد مع الملك عبد 
اهللا وحسني مبارك بمعية الجامعة العربية، وبدأت كرة الثلج 

القطرية تكبر والبد ان يصطدما.
الى  واوصلهم  التباعد  فاقم  الــذي  العربي  الربيع  اتــى  ثم 
العربة  تقود  مرحلة يجب ان يصطدما، فقطر حتى 201٤ 
العربية بعد سقوط حسني مبارك وتونس وسقوط القذافي 
ايضا حيث غابت  وفي سوريا  ذلك  كل  دور في  لقطر  كان 
السعودية عن المشهد، حتى قمة الدوحة التي تناسب فيه 
قطر وتركيا وحضنتهم الماكنة االخوانية، الخالف القطري 
الرياض  قمة  وجـــاءت  مرسي  سقوط  بعد  بــدأ  السعودي 
لتفضح الصراع الكامن والقديم. بحيث الصحف السعودية 
تتحدث عن تاريخية عمالة ال ثاني واشياء تعود الى 1٨٨2.
معها  فقطر   ٣ مقابل   ٣ الى  منقسم  التعاون  مجلس  واالن 
مقابل  الــســعــودي  ــدور  الـ مــن  المنزعجة  والــكــويــت  عــمــان 

السعودية واالمارات والبحرين.
تزعمت  قطر  ان  هــي  للسعوديين  ايــالمــاً  االكــثــر  القضية 
قطر  مــع  المسلون  فــاالخــوان  السني  السياسي  االســـالم 
الفلسطينية  القضية  تعني  حماس  ومعهم  تشكيالتهم،  بكل 

معها  ايــران  مقابلها  وفي  العربية،  المنطقة  على  وتاثيرها 
االسالم السياسي الشيعي، فما بقي ع السعودية حكومات 
عربية منهكة ضعيفة وجميعها مرتبطة بامريكا فليس لدى 

السعودية شيء على صعيد النخب والشارع.
لذلك تعتقد السعودية ان معركتها مع قطر معركة مصيرية 
والبد ان تربح هذه المعركة النها اذا فشلت فما عساها ان 
تفعل مع ايران؟ لذا اعتقد ان هذا السيناريو كان معد سلفا 

حتى قبل قمم الرياض.
و  كثيراً،  ضعفت  وقــد  الجزيرة،  قــوة:  مراكز  ثالثة  لقطر 
حماس وقد صنفت على قوائم االرهاب، بقي لديها القاعدة 

االمريكية ويجري الحديث االن عن نقلها الى االمارات.
لذلك لن تقبل السعودية اال بتقليم اظافر قطر بالكامل هذه 
هي الرؤية السعودية لما بعد المعركة، بالنسبة إلدارة ترامب 
االدارة  ــان  ارك داخــل  الصراع  حسم  ان  الــى  مترددة  كانت 
االمريكية بموقف حازم من االدارة واتصور ان ادارة ترامب 

بهذا الموقف الحازم تضمن ٣ رسائل:
االولى: ان واشنطن تمنع اي تدويل للعبة الصراع في الخليج، 

فليس من مصلحة امريكا ان تدخل ايران وتركيا وروسيا.
الثانية: ان واشنطن هي من يحسم الصراع بما ينسجم مع 

مصالحها واهدافها الستراتيجية.
الثالثة: ان منطقة الخليج الرخوة ستخضع لهيمنة امريكية 
من نوع جديد، ما يحدث في المنطقة هو االسوء في تاريخها 
يشجعه عدوانية السعودية وجشع ترامب وحلم اسرائيل في 
الثالثة  العناصر  هذه  وتداخل  وتفكيكها،  المنطقة  تدمير 
باالضافة الى حلم اسرائيل الذي تسترك به مع السعودية 
واميركا ان تكون الضرية المقبلة اليران وحزب اهللا، وهذا 
اقليمية  امنية  منظومة  بناء  خــالل  من  اال  يكون  ال  الحلم 
جديدة اسموها (ناتو سني)، ترتكز على تفكيك هذه الدول 

وتدميرها لكي تاتي الضربة االسرائيلية لحزب اهللا.
ان  يعتقدون  تجدهم  االسرائيلية  المراكز  تتابع  وعندما 
الحرب كلما كانت سريعة كع حزب اهللا، تكون افضل لهم، 
غرار حرب  على  المقبلة ستكون  الضربة  ان  يحلمون  وهم 
احتلت  للمنطقة عندما  التي رسمت خارطة جديدة   1٩٦7
االردن،  نصف  واخــذت  وسوريا  مصر  من  اراض  اسرائيل 
سيناء  استرجاع  يتم  لم   1٩7٣ التحرير  حــرب  في  وحتى 
وال الجوالن، المعركة المقبلة حسب هذ االثالثي الجديد، 
العراق  في  الجميع  يدفع  التي  الطائفية  الحرب  وحسب 

وسوريا واليمن ثمنها.
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أثبتت إيران

توا خطأ ترمب

ال يكمن الخطر الطائفي األكبر في الشرق األوسط 
في االمة التي تصوت بغالبيتها العظمى الجل 

التعايش السلمي مع المجتمع الدولي. 
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الكاتب: هومــــان مجد

Foreign Policy مجلة السياسة الخارجية

الثالث  البلد  ايران هي  نعم  ايــران.  واالن  فرنسا،  هولندا، 
خالل االشهر القليلة لبداية سنة 2017 الذي يتبنى التوجه 
وفلسفة  الكاذبة  الشعبوية  النظرية  ويرفض  الحداثة  نحو 

التطرف السياسي التي اتهمهم بها دونالد ترمب. 
بينما ظهرت الميول الساحقة نحو الرئيس حسن روحاني، 
اشترك الناخبون االيرانيون واالوربيون في امور كثيرة، فبينما 
الخيارات  ازاء  اقل سعادة  القارتين  كلتا  الناخبون في  كان 
التي كانت امامهم، اذ سئموا من وعود الحمالت الفارغة، 
ومرضى الطبقة الحاكمة التي لم تراع متطلبات االفراد، لم 
يكن الناخبين راغبين بكسر انوفهم وتشويه وجوههم. في 
زمن األسف لخروج بريطانيا من االتحاد االوربي، ومفاجآت 
او  التصويت االحتجاجي  كان خيار  االمريكية،  االنتخابات 
الطبقة  من  االشمئزاز  عن  للتعبير  االنتخابات  مقاطعة 
لم  ببساطة  لكن  البعض،  قال  كما  مغريا  أمرا  السياسية، 

يكن خيارا مقبوال لهم. 
لو انتبهنا الى خطاب دونالد ترامب عندما زار السعودية، 
على  االكثر خطورة  القوة  اصبحت  بانها  ايران  اتهم  حيث 
سطح األرض، (والسخرية في الموضوع انه تحدث بذلك 
وهو في مسقط رأس تنظيم القاعدة االيديولوجي، يبدو ان 

من كتب كلمته غفل تلك المسألة). 
حتى االن، لم يلق هذا الخطاب أي رد فعل خاص من ايران، 
اعادة  بعد  االول  الصحفي  خطابه  في  روحاني  تحدث  اذ 
في  االمــور  تستقر  تنتظر حتى  ايــران ســوف  بــان  انتخابه 

االدارة االمريكية، مما قد يعني انه ينتظر ان تلعب (العقول 
بدال  او  ايــران،  نحو  السياسة  دورها في صياغة  الواعية) 
عن ذلك، لكن باحتمالية اقل، تتوقع ايران ان الرئاسة التي 
تضررت بشدة من الصعب ان يكون لديها القابلية للمواجهة. 
اثبتت االنتخابات الرئاسية االيرانية حقيقة مقولة ان الشيء 
هو  االيرانية  السياسة  في  به  التنبوأ  يمكن  الذي  الوحيد 
الالشيء. هذا يعني بالنسبة الى مفكري ومنظري السياسة 
الخارجية االمريكية و خبراء ايران بمرتبة المنجمين وقراء 
الطالع. االنتخابات التي جعلت حسن روحاني رئيسا للدورة 
الثانية الربع سنوات، والتي كانت في توقعاتها االولية، ان 
تكون مضعفة له، ثم صراع مع شخصية دراماتيكية تنبات 
ابراهيم  الدينية،  للمؤسسة  المفضل  الدين  رجل  بصعود 
رئيسي، ورئيس بلدية طهران، محمد باقر قليباف. تحدى 
مناظرات  ــالث  ث فــي  روحــانــي  الــرئــيــس  المرشحين  كــال 
تلفزيونية وتركزت حول ضعفه المتصور في تحسين حياة 
الناس العادية. وما حدث، خرج قليباف من سباق الرئاسة 
رئيسي،  حملة  لصالح  ثقله  ورمــى  االخــيــرة  الدقيقة  في 
لتتوحد جبهة المحافظين او المتشددين، مما حدا بالسباق 
االستطالعات  بعض  من  الرغم  على  لصالحهم،  يكون  ان 

التي بينت ان روحاني هو المفضل. 
كان هناك عدد من المؤاخذات مع التحليالت التي توقعت 
ان يكون روحاني في ورطة، اوال، ان فكرة انسحاب قليباف 
لصالح رئيسي ليست صحيحة، لو بقى قاليباف في السباق 

أيار 2017ترجمة: مصطفى محمد الحيدري 
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فان مخاطر عدم حصول روحاني على اغلبية في الجولة 
االولى، والخوض في سباق محتدم في الجولة الثانية بعد 
اسبوع فقط كاد ان يكون حقيقيا. ومن المحتمل ان تكون 
الجولة الثانية كما حدث في سنة 200٥ لصالح المنافس، 
ومن  المؤيدين  الوقت لحشد  انها ستوفر مزيدا من  حيث 
شانها ان تكشف ضعف الذي يخوض بها، ومن المعروف ان 

االيرانيين ال يميلون لمكافاة الضعيف. 
رئيسي  يحبذ  الخامنائي  السيد  االعلى  المرشد  كان  اذا 
ستكون  الثانية  الجولة  فــان  معظمهم،  يعتقد  كما  فعال، 
افضل طريقة - مع بعض التزوير - للتأثير على االنتخابات 
اية  يطلب  ان  السهل  مــن  كــان  شــيء،  كــل  بعد  لصالحه. 
الثوري  الحرس  السابق في فيلق  القائد  اهللا خامنائي من 
االيراني، قليباف، ان يبقى في السباق، كما ان االمر بسيط 
لخامنائي في ان يطلب منه التنحي جانبا، اذا كانت النتيجة 
المفضلة هي رئاسة ثانية لروحاني، واذا ما أريد للنظام ان 
يدير المسالة، فلم تكن هناك طريقة أفضل للقيام بذلك. 

له،  خلفا  ليكون  رئيسي  اختار  قد  خامنئي  يكون  ان  فكرة 
روجت لها وسائل االعالم الفارسية واالنكليزية لعدة أشهر، 
الهدف ربما يكون سوء قراءة  وترشيحه كخطوة نحو هذا 
أخرى من جانب المرشد االعلى. صحيح ان الرئاسة تمهد 
الطريق امام رجل الدين المعروف الجل تولي منصب اعلى 
المشينة في  الهزيمة  ان  الوقت نفسه  ايــران، لكن في  في 
غير  الخرين  المحتملة  النتيجة   - الرئاسية  االنتخابات 
قد  الفرص.  هذه  افساد  امكانية  على  تنطوي   - رئيسي 
المرشد  سماح  وراء  المحدد  السبب  عن  البعض  يتسائل 
االعلى بأن يتنحى اسم رجل الدين هذا جانبا بهذه الطريقة. 
ال المرشد االعلى للجمهورية االسالمية، وال مساعديه هم 
اغبياء، اذ منذ صعوده لموقعه، يميل الخامنئي لدعم هذا 
المرشح او ذاك في معظم االنتخابات الرئاسية، وباستثناء 
الشعبي  التصويت  المفضلون  سنة 200٥، خسر مرشحوه 

المشروع. 
خامنئي لم يكن غير مدرك بان نظرته السياسية المحافظة 
المدن  عموم  بين  السكان، السيما  عامة  بين  مالئمة  غير 
ال ٣0 بعمر  الشباب  فئة  تمثل ٦0٪ من سكانها من  التي 
عاما. في الوقت الذي هو بالضد من االستثمارات الغربية 
العودة  ان  يــدرك  لكنه  المتحدة،  الــواليــات  مع  والتواصل 
محمود  رئاسة  فترة  في  كانت  التي  االقتصادية  للظروف 
كانت  التي  االقتصادية  العقوبات  حيث  من  سواء   - نجاد 
لن   - لالقتصاد  الالكفوءة  االدارة  او  ايران  على  مفروضة 

تخدم ارثه بشكل جيد. 

ماذا  ذلــك،  بعد  (مــاذا سيأتي  مسالة  الى  يشير  هذا  لكن 
من  المفترض  الهائل  الدعم  مع  حتى  روحاني)،  سيحقق 

المرشد االعلى، للسنوات االربع القادمة؟ 
االشياء  بعض  الشعب  بمنح  راغبا  نفسه  خامنئي  أظهر 
التي يريدونها لبعض الوقت، لكن ليس كل االشياء وال كل 
االوقات، ومن المرجح ان تستمر هذه االستراتيجية ويبقى 
العقبات  للمتشددين وضع  ويتيح  االيمن،  مستوعبا جناحه 
امام جدول اعمال (برنامج) الرئيس روحاني، ويستخدمهم 
ايضا لضمان عدم حصول الرئيس او االصالحيين الذين 
سيعطي  ربما  لكنه  حجمهم.  مــن  أكبر  لحجم  يدعمونه 
الضوء األخضر لبعض المبادرات التي من شأنها أن تسمح 
بتحسن االقتصاد، وفي الوقت نفسه تعطي مجاال للشباب 
الوضع  يوفرها  ان  ينبغي  التي  االجتماعية  بالمزايا  للتمتع 

االقتصادي المحسن. 
ولن  وضحاها،  ليلة  بين  االنسان  حقوق  حالة  تتحسن  لن 
يتم االفراج عن السجناء السياسيين لحركة ايفين ومن هم 
رهن االقامة الجبرية في منازلهم بين ليلة وضحاها. وعد 
بحرية  يطمحون  الذين  الشباب  طموح  بتحسين  روحاني 
تأتي  كلها  التعبير،  أقل، وحرية  اجتماعية  وقيود  سياسية، 
من  تتحقق  ان  يجب  االصالحات  هذه  ان  الى  التنبيه  مع 
خالل التوافق على النظام، وليست مجرد اوامر تنفيذية من 
االدارة. دعا روحاني كذلك الى مزيد من الحريات، وتقليل 
االعتقاالت السيما المرتبطة بجرائم اجتماعية (كالرقص 
في مشاهد الفيديو) ودخل في تحدي مع القضاء حول هذه 
القضايا في أكثر من مناسبة. لكن في مثل هذه الظروف، 
في  الموقف،  سيدة  هي  والضغوطات  المساومات  ستكون 

قصور الشاه السابقة في غرف خالية من التدخين. 
يتمتع الرئيس روحاني بوالية اقوى مما كان عليه سنة 201٣، 
بعد ان بدأ حياته السياسية من التيار المحافظ، تحول الى 
معتدل نجح في حل األزمة النووية دبلوماسيا، ويتحول االن 
الى ما سيقوله عنه البعض بـ (داعية اصالحي لبرالي) في 
مهيئا  االنتخابية، سيكون  االخيرين من حملته  االسبوعين 
بشكل أفضل لمعالجة بعض اوجه عدم المساواة في النظام 
بدال من تجاهلها، كما فعل في واليته األولى، الجل التوصل 
الى االتفاق النووي. لن يعمل في فراغ، وبصرف النظر عن 
قدرة  االكثر  الخارجي  الطرف  فان  المتشددين،  منتقديه 
اعماله،  جــدول  تحقيق  متابعة  الجل  قدراته  على  للتأثير 

بالطبع هو الواليات المتحدة. 
يريد  ما  الواضح  غير  من  رئاسته،  من  أشهر  أربعة  بعد 
ترمب فعله بشكل محدد مع ايران، اذ تحدث تيلرسون وزير 
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لمعرفة  النووي  االتفاق  مراجعة  حول  االمريكي  الخارجية 
مدى تطابقه مع المصالح الوطنية للواليات المتحدة، األمر 
اللتزامات  انتهاكا  سيمثل  بانه  االيرانيون  عنه  عبر  الذي 

الواليات المتحدة. 
مهما كان الشيء الذي همس به في اذن ترمب في الرياض 
فرص  تعزيز  لماذا  سبب،  مليون   ٤1 فهناك  القدس،  أو 
السالم ومواجهة المجاميع االرهابية في الشرق األوسط، 
لن يكون ممكنا بدون المشاركة االيرانية. سياسة أمريكية 
من  العشرات  حقيقة  بالحسبان  تأخذ  ســوف  ذكــاءا  أكثر 
الماليين من االيرانيين الذين صوتوا لصالح عدم المواجهة 
وعدم التشدد، ال بل وضعوا اصواتهم لصالح المفاوضات، 

التعايش السلمي واالنفتاح. 
تجاه  محددة  سياسة  تتبع  المتحدة  الواليات  كانت  مهما 
وهي  واضحة،  امام حقيقة  فاننا  االوســط،  والشرق  ايران 
دور  ويفهمون  أوال،  بلدهم  مصلحة  يقدرون  االيرانيين  ان 
اصواتهم وتأثيرها على المستقبل السياسي لبلدهم، لذلك 
نحو  واالنفتاح  اليد  بمد  سياسته  في  رئيسهم  سيدعمون 
كان  مهما  معاكس،  شــيء  نريهم  ال  ان  علينا  لــذا  العالم، 
الخالف مع اسلوب االدارة االمريكية السابقة في تعاملها 

مع الملف االيراني. 

119 ٢٠١٧ أيــلــول   - ه   ١٤٣٨ احلــجــة  ذي   | عــشــرة  الثانية  السنة   | ٤١ الــعــدد   |



بدعوة من وزارة التجارة لجمهورية الصين الشعبية، شارك وفد من 
مجلس النواب في الدورة التدريبية التي اقيمت تحت عنوان )ادارة 
االزمات للعراق لسنة 2017(، والتي اقيمت في مدينة فوتشو في 

مقاطعة فوجيان جنوب الصين للمدة 2017/7/31-11. 

كما وتضمن الوفد ممثلين عن االمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة 
التخطيط ودواوين االوقاف الثالثة باالضافة الى حكومة اقليم 

كوردستان. 

تقرير دورة ادارة االزمات للعراق 2017

جمهورية الصين الشعبية
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مقدمة عن الصين: 

تأسست جمهورية الصين الشعبي في عام 1٩٤٩ في عهد 
البالد حتى  الذي حكم  تونغ)،  تسي  (ماو  الراحل  الرئيس 
عام 1٩7٦، تحتل الصين المساحة الثالثة عالميا بين الدول 
بعد روسيا وكندا اذ تبلغ مساحتها االجمالية (٩٦00000) 

كم مربع. 

1٫٣٣٨ من  أكثر  مع  العالم  في  سكاًنا  األكثر  الدولة  هي 
مليار نسمة. تقع في شرق آسيا ويحكمها الحزب الشيوعي 
الصيني في ظل نظام الحزب الواحد تتألف الصين من أكثر 
من 22 مقاطعة وخمس مناطق ذاتية الحكم وأربع بلديات 
وتشونغتشينغ  وشانغهاي  وتيانجين  (بكين  مباشرة  تــدار 
كونغ  هونغ  هما  الذاتي  الحكم  عالية  مناطق  من  واثنتان 

وماكاو. عاصمة البالد هي مدينة بكين. 

جمهورية  من  إطار  في  الشعبية  الصين  جمهورية  سياسة 
اشتراكية يحكمها الحزب الواحد، حيث ينص دستور البالد 
سلطة  وتمارس  الشيوعي.  للحزب  ترجع  القيادة  أن  على 
الحزب  خــالل  من  الشعبية  الصين  جمهورية  في  الدولة 
الشيوعي الصيني، والحكومة الشعبية المركزية ونظيراتها 
اإلقليمية والمحلية. في إطار نظام القيادة المزدوجة: كل 
مكتب محلي يخضع لسلطة هو نظريا مساوي لزعيم محلي 
األعلى  المستوى  على  وزارة  أو  المقابل،  المكتب  وزعيم 
مستوى  على  المؤتمر  أعضاء  الشعب  وينتخب  األول.  من 

المحافظة من قبل الناخبين. هذه المقاطعات على مستوى 
المؤتمرات الشعبية لديها مسؤولية اإلشراف على الحكومة 
البلدية في حالة  (أو  المقاطعة  المحلية، وانتخاب أعضاء 
بدوره  المقاطعة  شعب  مؤتمر  ينتخب  مستقلة).  البلديات 
أعضاء المؤتمر الشعبي الوطني الذي يجتمع كل سنة في 
مارس في بكين. حكم لجنة الحزب الشيوعي في كل مستوى 
يلعب دورا كبيرا في اختيار المرشحين المناسبين لالنتخاب 

لعضوية مجالس الشيوخ المحلية وإلى أعلى المستويات.

مواضيع الدورة التدريبية: 

تضمنت الدورة 1٥ محاضرة، منها النحو التالي: 

االزمــات،  في  العامة  والعالقات  العامة  العالقات  أزمــة 
استجابة وسائل االعالم في ادارة االزمات.

مبادرة الحزام والطريق من منظور صيني، طريق الحرير. 

التجربة الصينية، ما لها وما عليها. 

ادارة المخاطر في االنشطة الكبيرة.

ادارة الطوارئ في أزمات سالمة الغذاء. 

الوقاية من االمراض المعدية والسيطرة عليها. 

االستجابة للطواريء الصحية. 
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حرب العراق، تكسير القانون الدولي. 

اعادة توطين الناجين وتوفير الدعم لهم ما بعد الكوارث. 

االنذار المبكر للجفاف واستجابة الطوارئ. 

المجاالت،  هذه  في  الصين  تجربة  الندوات  هذه  تضمنت 
وبعد الشرح من قبل االساتذة المعنيين كنا نناقش ونقارن 
طبيعه هذه الجوانب في الشأن العراقي، وكان كل مشارك من 
الوفد يساهم بوجهة نظر يمثل الجهة التي يعمل لصالحها 
في العراق، مما افضى الى نقاش مفيد وعملي وكان ينتهي 
بالتقاط الصور التذكارية وتبادل وسائل االتصال. وتحدثنا 
مع احد السادة المحاضرين والذي كان يجيد اللغة العربية 
العراق  لزيارة  ودعوته  ٣ من اصل 1٥ محاضرة  لنا  وقدم 

ورحب بجانبه بالدعوة ووعد بتلبيتها. 

وبعد انتهاء هذه المحاضرات، بدءنا بزيارة بعض الدوائر 
والمؤسسات في مدينة فوتشو وفي مدن هاينان وشيامين، 
اذ كان برنامج السفرة يتضمن التنقل في هذه المدن الثالث 
لالطالع على معالمها وزيارة المؤسسات الحيوية فيها، وقد 

زار الوفد المؤسسات التالية: 

زيارة مركز مراقبة الطريق السريع بمدينة نينغده.. 1

زيارة حديقة البحيرة الغربية.. 2

فوتشو . ٣ مــدن  في  الحضري  التخطيط  قاعات  زيــارة 
وهاينان. 

زيارة مستودع تخزين مواد االغاثة بمقاطعة فوجيان. ٤

زيارة اكاديمية التعلم الكالسيكي . ٥

زيارة مركز الخدمات الحكومية في هاينان. ٦

زيارة طريق هوانداو . 7

زيارة المقر العام للمجموعة الصينية للبناء واالتصاالت. . ٨

واالمــومــة . ٩ الطفولة  ــة  الــخــدمــات ورعــاي مــركــز  ــارة  زيـ
لمقاطعة فوجيان. 

الخالصة: . 10

التعرف على عادات وثقافات الشعب الصيني. 11

االصالح . 12 مجال  في  الصينية  التجربة  من  االستفادة 
واالنفتاح. 

نظر  وجــهــة  مــن  ــحــزام  وال الطريق  مــبــادرة  على  التعرف 
جمهورية الصين الشعبية. 

كان الجانب المهم في هذه السفرة هو التعرف على الصين 
عن قرب، ومشاهدة الوسائل التي جعلت منها قوة صناعية 
كبرى، وفي مقدمة هذه الوسائل اتساع شبكة النقل البري 
والبحري المترامية االطراف في عموم الصين، والسياسة 
االقتصادية المنفتحة التي كانت بمثابة ستراتيجية خارجية 
للصين في تعاملها االقليمي والدولي. وانفتاح الصين وابداء 
مرونه عالية في استيعاب هونغ كونغ بعد اعادتها الى سلطة 
الصين الوطنية تحت شعار دولة واحدة ونظامين، باالضافة 
الى استيعاب الصين الكثر من ٦0 قومية في اراضيها بنظام 
اداري منفتح وضمن مقاطعات وفدراليات لكن بوالء للحزب 

الشيوعي الكبير. 
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داعش

ايكولوجيا التمدد.. وشم الدين بالدم
كتاب من تأليف مجموعة من الباحثين يقع في 

)٤56( صفحة، وهو من اصدار مركز حمورابي للبحوث 
والدراسات االستراتيجية لعام 2016. 

تناول الكتاب (12) فصًال متنوع الثيم والمحاور، منها 
وهو االهم المتعلق بالفكر التاريخي والعقيدي وجذور 
استخدام (الرعب النفسي والعنفي بالدين) وميادين 
جرعات الداخل العراقي ودول الجوار االقليمي، التي 
هذا  ودعــم  وإعــانــة  تمدد  في  االهــم  الميكانزم  تعد 
التنظيم، ثم العامل الدولي وغفلته االرادية كجزء من 
استراتيجيات االدارة الجيوسياسية والضرب بتفتيت 
للكبار  السياسية  اللعبة  لالخر،  او  للمنطقة  جديد 
وضخ  للوقائع  وتجاهله  االمريكي  الدور  (وبالتحديد 
التركي  كالدور   - االقليمي  والصغار-  المعلومات) 
بعدة  فصلين  في  تناولهما  تم  والسعودي  والقطري 
اقسام، تم تناول المضمون التسويقي إلعالم ودعاية 
للتمدد(التمكين)  السمعبصرية  وممكناته  التنظيم 
تنظيم  الــى  المنتمية  الشخصية  تحليل  عن  فضًال 
داعش وبيئتها االجتماعية التي هي تتغذى من مكون 
معين، وطرق التمويل والمصروفات فضًال عن عقدته 
التاريخية من الحواضر والتاريخ والشواهد، التي تم 
تدميرها على انها ملتصق (معارض للعقيدة السلفية) 
في  والغرابة  العجب  من  تعليمات  في  رسمها  التي 

االطاحة بما كان من االخر. 
ــقــارئ في  ــد حـــاول مــركــز حــمــورابــي ان يضع ال وق
معطيات ربما لم تكن جديدة، فالكتاب ال يتكلم على 
ابعاده  في  مايبحث  بقدر  جاء  وكيف  التنظيم  ماهو 
ظل  والتمددفي  التحول  في  والياته  االستراتيجية 
االجتماعية  االيكولوجيا  تلك  المنطقة  (ايكولوجيا) 

 - الخارج  وعلم  الداخل  غفلة  وقع  على  والجغرافية 
والتي ساعدت كثيراَ في في اسراعه بذلك التحول، 
ومن ثم التنمر على خطى االفادة من البيئة الجغرافية 
او  االخ  انــه  على  لها  نفسه  ســوق  التي  والبشرية، 
الحضن العادل والدافئ الجديد لمناطق االستباحة، 
سواء اكانت في سوريا او العراق، ذلك العامل(البيئي 
ومستقبلية  واقعية  ممكنات  له  رسم  الذي  البشري) 
الى  تمتد  خالفة  دولــة  بناء  في  اوهامه  تحقيق  في 
واليمن  ليبيا  في  يحلم  كما  وثالثة  ثانية  (ايكولوجيا) 
اوربــا  الــى  للتصدير  يسعى  ثم  ومــن  ومصر  وتونس 
والغرب بشهادة استهداف باريس وبلجيكا ونيويورك. 

كتب وصلت مكتبة المجلة
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والمواقع  التويتر  عبر  الحواضن  تساعده  وهــكــذا 
الدولة  احــالم  الــى  السلفيين  والــدعــاة  االلكترونية 
والخالفة المفتوحة لمن الوطن له وال انتماء، تمتعوا 
اموال  من  انطالقاَ  ومستقبله  وامنه  بالعالم  باللهو 
تلك  من  ان  الباحثون  ويــرى  لالسف  غيرنا  وذخائر 

العوامل: -
المناصرين في الرقة ودير الزور السورية.

القرب التركي وامكانية التالعب بورقة تهريب النفط. 
الحاضنات مهياة في الموصل ومقترباتها. 

النظر)  (غــض  وســيــاســة  المخفي  ــي  ــدول ال الــدعــم 
االمريكية.

وموسم  الليبي،  بالشأن  الدولية  السياسة  انشغال 
الحرب الباردة الغربية االيرانية.

القراءة التفصيلية للداخل العراقي ومناخات السياسة 
والقدرة.

واخفاء  القاعدة  مخلفات  مــع  التداخل  مخرجات 
النوايا.

بصفتها  وكظاهرة،  كمفردة  (داعــش)  مع  التعامل  ان 
ــة  ــنــظــرة االحــادي ــراث الــتــطــرف وال ــت ــمــرة ل نــتــاج وث
والتماهي  االلــهــي،  للنص  التفسيري  ــاز  ــحــي واالن
المطلق مع السلف الى حد التقديس، اضحى ثقافة 
مترسخه في مخيال المجتمعات الراعية لهذا الفكر، 
االصولية  من  تغذت  التي  والتنظيمات  فالحركات 
المزيد  صــوب  تجريدها  بمقتضى  ذهبت  الجافة، 
كانت  ما  وهو  واالصطفاء،  والواحدية  االنغالق  من 
داعش  وتنظيم  االرهابية  الجماعات  هذه  مخرجاته 
الى  االسالم  تحويل  في  نجح  الهجيني  المولود  هذا 
ثقافة للخوف والترهيب والرعب، من اجل استئصال 
البشر  على  االعتداء  حق  واباحة  والمتنوع  المختلف 

وبوشم الدين بالدم.

اثر قانون االنتخابات لسنة 200٥ وتعديالته 
على الخارطة السياسية للكتل النيابية العراقية

التعددية  من  الكثير  بوجود  العراقي  المجتمع  يتميز 
من  الكثير  حال  حاله  والدينية،  واالثنية  السياسية 
المجتمعات في دول العالم، وكان البد لهذه االختالفات 
لحل  آلية  وضــع  في  الشركاء  عليه  يتفق  نظام  من 
الخالفات وتحقيق المصالح المشتركة بصورة تضمن 
للجميع حقوقهم، وعلى هذا األساس يعد قيام مجلس 

المحاوالت  تلك  إحدى   200٦ سنة  العراقي  النواب 
في إيجاد مؤسسة تنظيمية تأخذ على عاتقها تمثيل 
بعيدة  عادلة  بصورة  المختلفة  الجماعات  مصالح 
واالستبعاد عن طريق وضع  والتهميش  اإلقصاء  عن 
من  والعمل  التعدد،  هــذا  بحفظ  الكفيلة  القوانين 
العراقي  الشعب  مكونات  بين  العدالة  تحقيق  اجــل 
بدون استثناء إي طرف،وبما إن المجتمع ال يمكن له 
ممارسة حقوقه بشكل مباشر اال عن طريق اختيار من 
ينوب عنه كأفراد أو أحزاب أو كتل سياسية تمثلهم 
في البرلمان، وان دراسة التوزيع السياسي وخريطة 
بالتأكيد  سيعكس  الكتل  لتلك  البرلمان  في  التمثيل 
تمتع  مــدى  وبالتالي  لها  الشعبي  التمثيل  خريطة 
المجلس النيابي لصفة التمثيل انطالقاً من قاعدة إن 
البرلمان ذو التمثيل الجيد هو من يتواجد تحت قبته 

كل ألوان الطيف دينياً وسياسيا واثنيا وطبقياً.
االستاذ  المرحوم  عليه  اشــرف  الــذي  الكتاب  فكرة 
والعلوم  االقتصاد  كلية  المنوفي عميد  كمال  الدكتور 
المناهج  علم  واســتــاذ  القاهرة  بجامعة  السياسية 
والنظم السياسية. يدور حول فكرة أساسية تتعلق بما 
يعتقد  الذي  دوفرجيه)  (موريس  المفكر  اليه  توصل 
ان األحزاب تولد وتتكون وتتشكل داخل البرلمان. اذ 
تمت مناقشة هذه النظرية بالتحليل، ومن ثم محاولة 

       124٢٠١٧ أيــلــول   - ه   ١٤٣٨ احلــجــة  ذي   | عــشــرة  الثانية  السنة   | ٤١ الــعــدد   |



القوانين  ان  ان  تقول  لها  مكملة  لنظرية  التاسيس 
األحــزاب  تكوين  في  كبير  بشكل  تساهم  االنتخابية 
والتكتالت قبل دخولها البرلمان وليس بالضرورة ان 

تتألف داخل البرلمان. 
العامة  التشريعية  باالنتخابات  يتعلق  ما  كل  تناولت 
200٦و2010 وكواليس اقرار القانون وتعديالته وابرز 
تفصيلية  مقارنة  طريق  عن  بخصوصه،  االنتقادات 
للناخبين  بالنسبة  االنتخابيتين  التجربتين  لكال 
الجغرافي  والتوزيع  واإلنــاث  الذكور  من  والمصوتين 
المراقبين  ــدد  وعـ المتنافسة  الــكــيــانــات  لجمهور 
المحليين والدوليين ووكالء الكيانات السياسية وكمية 
وعدد  االنتخابية  العملية  في  المستخدمة  األوراق 
-الحمراء)  -الصفراء  (الخضراء  والشكاوى  الطعون 

دراسة قانونية -سياسية مقارنة تفصيلية. 
وعلى هذا االساس قسمت الدراسة الى ثالثة فصول 
المتعلقة  المتغيرات  مجمل  تستوعب  لكي  رئيسية 
بعنوان  االول  الفصل  جــاء  حيث  البحث،  بموضوع 
(انتخابات مجلس النواب العراقي لسنة 200٥، االلية 
والتطبيق) ليكون محوراً لالنتخابات التشريعية لسنة 
رقم  قانون  تحليال  االول  المبحث  تضمن  اذ   ،200٥
في  عليه  نــص  مــا  وبالخصوص   200٥ لسنة   (1٦)
تحديد نوع النظام االنتخابي وطريقة توزيع المقاعد، 
ومن ثم النتائج التي تمخضت عن ذلك القانون بالنسبة 
خريطة  لترسم  مقاعد  الــى  وترجمتها  للمصوتين 
لتوزيع الكتل داخل البرلمان في المبحث الثاني. وقبل 
كل ذلك تضمن تمهيد يتعلق بمعايير االنتخابات دوليا 
وكيفية تصميم النظام االنتخابي، والتي حرصنا على 
من  القارى  امام  الفرصة  التاحة  البداية  في  ذكرها 
العراق  في  االنتخابية  التجارب  تطابق  مدى  قياس 
مع تلك المعايير، وبالتالي منح مهارة تصميم النظم 

االنتخابية لمن أراد امتالكها. 
مجلس  (انتخابات  بعنوان  فجاء  الثاني  الفصل  اما 
والنتائج  االشكاليات   2010 سنة  العراقي  الــنــواب 
اعاله  المذكور  القانون  تتبع  حرصنا  اذ  المترتبة)، 
النتخابت  التهيئة  في  عليه  اجريت  التي  والتعديالت 
هذا  من  االول  المبحث  تضمنه  ما  وهو   2010 سنة 
النظام االنتخابي وطريقة  الفصل، اضافة الى شكل 
عما  واضحة  تغيرات  شهدتا  التان  المقاعد  توزيع 
 ،200٥ سنة  انتخابات  تجربة  في  الحال  عليه  كانت 
اما نتائج تلك االنتخابات واثرها على خريطة توزيع 

الكتل السياسية داخل مجلس النواب فهو ما تضمنه 
المبحث الثالث. 

اما الفصل الثالث فقد جاء بعنوان(محددات النظام 
وهو   (2010 و   200٥ سنة  تجربتي  بين  االنتخابي 
النظام  حيث  من  التجربتين  بمقارنة  المعني  الفصل 
االنتخابي، توزيع المقاعد و الدوائر االنتخابية، حيث 
شهدت تلك القضايا تغيرات كبيرة اثرت بشكل واضح 
على خريطة توزيع الكتل داخل مجلس النواب، ليس 
مستوى  بل  فحسب  السياسية  الكتل  مستوى  على 

التمثيل في االنتخابات. 
اواًل: اشكالية البحث 

وعلى هذا األساس تقوم الدراسة على عدة اشكاليات 
مفادها األتي: -

1- إن نمط قانون االنتخابات يؤثر على حجم تمثيل 
بين  عضوي  ترابط  وهناك  البرلمان،  داخــل  الكتل 

التمثيل والقوانين االنتخابية. 
2- إضافة إلى إن مديات التمثيل قد اختلفت بشكل 
و2010،   200٥ لسنة  انتخابيتين  تجربتين  في  كبير 
المشاركة  رغم  التمثيل  مستوى  في  تراجع  وشهدت 

المرتفعة في عدد المشاركين. 
سنة  انتخابات  لقانون  واضــح  وأثــر  فــرق  هناك   -٣
200٥ وتعديالته سنة 2010 على الخارطة السياسية 
للكتل النيابية لمجلس النواب في دورته األولى عنها 

في الدورة الثانية. 
ثانيا: التساؤل الرئيسي 

وتنطلق الدراسة من تساؤل رئيسي يتركز على االتي: 
-

هل اثر قانون االنتخابات على خريطة الكتل السياسية 
داخل مجلس النواب العراقي؟

التمثيل  مستوى  على  االنــتــخــابــات  قــانــون  ــر  اث هــل 
الشعبي؟ 

القائمة  الــى  المغلقة  القائمة  من  االنتقال  اثــر  هل 
ــر االنــتــقــال مــن الــدائــرة  المفتوحة، ومــن ثــم هــل اث
االنتخابية الواحدة الى الدوائر المتعددة على خريطة 

التوزيع بالنسبة للكتل السياسية؟ 
هل اثر قانون االنتخابات على مستوى تمثيل النساء 

في مجلس النواب؟ 
و   200٥ سنة  انتخابات  تجربتي  بين  الفرق  هو  ما 

2010 بالنسبة لـ: - 
نوع القائمة 
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توزيع المقاعد
الدائرة االنتخابية 

المشاركة ونسبة التمثيل 
هدر االصوات 

حجم الكتل السياسية 
ثالثا: أهمية الدراسة 

عدة  من  الموضوع  هــذا  في  الــدراســة  اهمية  تمكن 
اعتبارات اهمها االتي: -

الكتابات  إن هنالك نقص كبير في  مما ال شك فيه 
البرلمانية المتخصصة التي تدرس البرلمان كمؤسسة 
سياسية تقوم على أساس األعضاء المنتخبون والكتل 
مدى  تحليل  وبالتالي  للبرلمان  المكونة  السياسية 
تمتعه بالتمثيل الحقيقي لمكونات مجتمعه السياسي 
الدراسات  تنمية  تعتبر  المعنى  وبهذا  عنه،  المنبثق 

البرلمانية مدخال هاما للتنمية البرلمانية ككل. 
أية دولة ديمقراطية تحتل  النيابية في  إن المؤسسة 
كونها  مؤسساتها  سلم  فــي  ــم  واالهـ األول  المركز 
التنفيذية  سلطته  وتراقب  أوال  الشعب  عن  منبثقة 
وبما  ثالثاً،  انتهاكات  أي  من  له  الحامي  وهي  ثانياً 
يسبقها  وإنما  فــراغ  من  تأتي  ال  المؤسسة  تلك  إن 
مرحلة  إلى  بها  للوصول  تنظيمية  وآليات  محاوالت 
النضج والتكامل، وهكذا فقد تتباطىء تلك الحركة أو 
تنحرف عن مسارها ولكنها ال يمكن أن تخضع لمنطق 
علينا ونحن  لٌزاماً  كان  والــزوال، وعليه فقد  التوقف 
نخوض في دراسة تجربة مجلس النواب العراقي إن 
نبحث في األثر السياسي للتشريعات االنتخابية وهي 
مسألة ضرورية لفهم واستيعاب التطورات المتتالية، 
مثلما نعكف على تحليل آلية العمل في تلك المؤسسة 

النيابية. 
وتكمن أهمية البحث كذلك في أنها تفتح آفاق جديدة 
إمام الباحثين والدارسين والمختصين في الدراسات 
تعد  كما  العربي  عالمنا  في  وخصوصا  البرلمانية 
الدراسة هذه محاولة تقديم شيء جديد يضاف إلى 
الدراسات المختصة في الفكر السياسي، اضافة الى 
رفد المكتبة العربية بدراسات حديثة لمواضيع قلما 

تناولها الباحثون بشكل موضوعي. 
رابعًا: اهداف الدراسة 

تحقيقها،  إلى  الدراسة  ستسعى  أهداف  عدة  هناك 
ومن ضمنها:- 

النيابية  للكتل  السياسية  الخارطة  غلى  التعرف   -1
وتوزيعها داخل البرلمان.

الناخبين  أصــوات  في  الهدر  وحجم  مدى  قياس   -2
وقانون االنتخابات. 

تمثيل  فــي  الــنــواب  مجلس  جهود  غلى  التعرف   -٣
النساء واألقليات الدينية والقومية فيه. 

حيث  من  العراقي  النواب  مجلس  على  التعرف   -٤
آلية عمله ومهامه ووظائفه وواجباته وهيكليته ومدى 
السياسية  الخارطة  الذي يحتله في  والموقع  التأثير 

العراقية. 
البرلمان  الذي أحرزه  التقدم  الوقوف على مدى   -٦
العراقي الحالي في أداء وظائفه التي حددها النظام 
الدستوري وجهوده في اإلصالح البرلماني التي دأب 
على الشروع فيها للوصول به إلى حالة من التكامل. 

7- التعرف على أهم المعوقات التي تقف بوجه تنمية 
وتطوير عمل مجلس النواب العراقي وتفعيل دوره في 

التمثيل النيابي. 
خامسًا: الجديد بالموضوع والنتائج المتوخاة أو 

المتوقعة 
ال شك بان دراسة الخارطة السياسية للكتل النيابية 
داخل المجلس هي أول محاولة من قبل الباحث في 
هذا المجال إذ لم يسبق ألحد إن درس مجلس النواب 

من خالل تلك اإلطاللة. 
واألمر الجدير بالمالحظة إننا الحظنا ارتباط وثيق 
بين كل قانون لالنتخابات وبين فاعلية عمل مجلس 
القانون  يحدد  عندما  المثال  سبيل  فعلى  الــنــواب، 
نوع النظام االنتخابي فانه يترك أثرا في نوع ونسبة 
التمثيل، ونفس األمر ينطبق على نظام توزيع المقاعد 
واحتساب األصوات، وبالتالي على أداء عمل المجلس 
ككل، وهو ما أغفله المشرع في مجلس النواب عند 
صياغته ومناقشاته إلقرار كل قوانين االنتخابات التي 

جرت سابقاً.
ولعل من النتائج المهمة األخرى انه سيسلط الضوء 
التطوير  عملية  في  المتاحة  الخيارات  أفضل  على 
البرلماني، إضافة إلى انه سيمهد الطريق في إعطاء 

أكثر من بديل في المداوالت المتوقعة.
النيابي  الدليل  بمثابة  الدراسة  ستكون  عام  وبشكل 
ألعــضــاء الــســلــطــة الــتــشــريــعــيــة فــي الــتــعــرف على 
المحتمل  من  التي  ومطالبهم  المواطنين  اهتمامات 
البرلمان، وتسليط  داخل  النواب  ويمثلها  أن يدعمها 
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أعضاء  يختارها  التي  والوسائل  الطرق  على  الضوء 
البرلمان للتعامل مع مطالب المواطنين واهتماماتهم 
كما  التشريعية.  العملية  في  ودمجها  البرلمان  داخل 
القيود  أو  والتحديات  الفرص  الدراسة  ستحدد هذه 
التمثيلية  وظيفته  صعيد  على  البرلمان  تواجه  التي 

وتخرج بتوصيات بشأن تحسين هذه الوظيفة.
سادسًا:هيكلية الدراسة 

لسنة 200٥ النواب  انتخابات مجلس  األول:  الفصل 
اآللية والنتائج 

المبحث األول: قانون رقم 1٦ لسنة 200٥
أوال: النظام االنتخابي وفق قانون رقم 1٦ لسنة 200٥

ثانياً: توزيع المقاعد ونظام الكوتا 
الكتل  وخريطة  االنتخابات  نتائج  الثاني:  المبحث 

السياسية داخل مجلس النواب 
أوال: نتائج االنتخابات 

ثانياً: خريطة الكتل السياسية 
النواب سنة 2010 انتخابات مجلس  الثاني:  الفصل 

اإلشكاليات والنتائج المترتبة 
المبحث األول: تعديل قانون االنتخابات رقم 1٦ في 

2010
أوال: النظام االنتخابي 
ثانياً : توزيع المقاعد 

المبحث الثاني: نتائج االنتخابات 
اوالً: القوائم الفائزة 
ثانياً: هدر األصوات

ثالثاً: كوتا النساء واألقليات 
المبحث الثالث: خريطة الكتل السياسية داخل مجلس 

النواب سنة 2010
اوالً: اتجاهات الكتل السياسية داخل مجلس النواب

ثانياً: توزيع الكتل السياسية داخل مجلس النواب 
بين  االنتخابي  النظام  مــحــددات  الــثــالــث:  الفصل 

تجربتي 200٥ و2010
المقاعد،  توزيع  االنتخابي،  النظام  األول:  المبحث 

الدوائر االنتخابية 
اوالً: نوع القائمة 

ثانياً: توزيع المقاعد 
ثالثاً: الدائرة المغلقة والدائرة المفتوحة 

ونسبة  االنتخابات  في  المشاركة  الثاني:  المبحث 
التمثيل 

اوالً: هدر األصوات 

ثانياً: مدى التمثيل الشعبي. 

إشكالية التجديد في فكر القوى السياسية 
العراقية المعاصرة 

تاليف الدكتور أحمد محمد علي العوادي 
تناولها  التي  المهمة  المفاهيم  مــن  التجديد  يعد 
له  الضرورية  والحاجة  والباحثين ألهميته  المفكرين 
المفهوم  هــذا  حــول  األراء  وتعدد  تنوع  من  وبالرغم 
كاألصالح  له  مقاربة  مفاهيم  مع  األحيان  بعض  في 
التجديد  ان  اال  والــتــطــور،  والنهضة  و  واألجــتــهــاد 
والنخب  للمجتمعات  ملحة  حاجة  أصبح  كمفهوم 
السياسية والفكرية التي تنتمي لهذه المجتمعات من 
التفاعل  في  واألستمرار  التطور  حالة  مواصلة  أجل 
أستجابة  وقابلية  ومحيطة  المجتمع  بين  الحضاري 
المجتمعات لكي تبتعد عن أي صورة من صور التأخر 
أو األنحطاط والتخلف الذي تعانية المجتمعات التي 

تبتعد عن تبني التجديدفي مفاهيمها.
الكتاب على أربعة تناول الفصل األول  وقد أشتملت 
والمفاهيم  المفاهيمي  واألطـــار  التجديد  مفهوم 
والتغيير،  والتطور  واالجتهاد  كاالصالح  له  المقاربة 
الفكر  في  التجديد  ومعوقات  مقومات  تناول  كما 

السياسي المعاصر.
أما الفصل الثاني فيناقش تأريخية التجديد في فكر 
للجذور  دراســة  وتضمن  العراقية  السياسية  القوى 
الدراسة  وأبــتــدات  الــعــراق  في  للتجديد  التاريخية 
مرورا  1٩21م  العراقية  الدولة  تاسيس  من  البحث 
العهد  هذه  في  التجديد  وطبيعة  الجمهوري  بالعهد 

الى العام 200٣م.
فيما خصص الفصل الثالث لدراسة لتجديد في فكر 
وتم  المعاصرة  العراقية  االسالمية  السياسية  القوى 
العراقية  السياسية  القوى  من  نماذج  ثالثة  دراســة 
الدعوة  حــزب  القوى  وهــذه  للتجديد  تبنيهم  ومــدى 
المجلس  العراقي،  االســالمــي  الحزب  اإلسالمية، 
واحدة  كل  رؤية  وتحليلي  العراقي  االسالمي  االعلى 
من هذه القوى للتجديد ومقومات ومعوقات التجديد 

لديها. 
وقد خصص الفصل الرابع ببحث التجديد في فكر 
تناول  العراقية  األسالمية  غير  السياسية  الــقــوى 
العراقي  الشيوعي  الــحــزب  نــمــاذج  ــالث  ث الــبــاحــث 
كانموذج عن القوى السياسية غير أسالمية اليسارية 
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كذلك األتحاد الوطني الكردستاني كنموذج عن القوى 
السياسيه غير االسالمية القومية الكردية، في حين 
خص الثالث رؤية التجديد في فكر الحركة األشتراكية 
العربية كنموذج عن القوى السياسية القومية العربية.

وبين المؤلف أن بوادر التجديد في العراق برز بصورة 
جلية منذ القرن التاسع عشر لدى المثقفين العراقيين 
حركة  عــن  الــنــاجــمــه  ــالح  األصــ ــوادر  ــب ل كأستجابة 
المشروطية في ايران وكتابات المفكرين المصلحين 
في بلدان المنطقة كـ(محمد عبدة والكواكبي وغيرهم) 
لكن مع ذلك كانت تلك البوادر تمثل بدايات بسيطة 
لم تستطع التأثير في تلك المجتمعات ذات األغلبيات 
األمية والملتزمه باألعراف والتقاليد التي عاف عليها 
الزمن، كذلك الحال بالنسبة للقوى السياسية العراقية 
منذ تأسيس الدولة العراقية والتي لم تستطع أن تصل 
الى مرحلة النضوج في تبني قيم التجديد بل لم يضع 
ذلك المفهوم في أولوياتها والتي يبررها البعض بكثرة 
الحقبة،  تلك  في  العراق  منها  يعاني  التي  المشاكل 
لكن بعد ذلك أصبح األمر الواقع ومتطلبات المرحلة 
طرح  على  العراقية  السياسية  القوى  يجبر  من  هو 
وهذا  المجتمع،  تطورات  مع  تتناسب  تجديدية  رؤية 
مانراه اليوم لدى القوى السياسية مابعد 200٣ والتي 
(الشيعية  األسالمي  وغير  األسالمي  بشقيها  تحاول 
والكردية)  (العربية  القومية  وغير  القومية  والسنية) 
الليبرالية واألشتراكية على طرح رؤى فكرية تجديدية 
بها  يمر  التي  المرحلة  لمتطلبات  األستجابة  تحاول 
العراق وخاصة بعد مشاركتها في العملية السياسية 
واألنتخابات ومحاولة كسب الجمهور ألرائها ومتبنياتها 

الفكرية.
حاول المؤلف في هذا الكتاب الى أن يتطرق لموضوع 
والمفكرين  الباحثين  أهتمام  ومحط  ومــايــزال  كــان 
لما له من دور بارز في نهوض المجتمعات وتطورها 
الرئيسة  والــمــوضــوعــات  الــقــضــايــا  حـــول  وخــاصــة 
السياسية  القوى  عند  التجديد  باطروحات  المتعلقه 
وتطوير  بلورة  في  األطروحات  تلك  وأهمية  العراقية 
ذاتها ومجتمعاتها السياسية من أجل مواكبة التغيرات 
التي طرأت لدى تلك القوى في عدة قضايا والحاجة 
الى انتاج فكر تجديدي يتناسب مع الفترة المرحلية 
والضرورية  الماسة  والحاجة  البلد،  بها  يمر  التي 
تستطيع  لكي  القوى  تلك  فكر  لتجديد  واالساسية 
االستمرار والصمود في وجه التغييرات التي يشهدها 

البلد ككل في هذة الفتره المرحلية من تاريخ العراق 
استمرارية  أجــل  من  القوى  تلك  حاجة  عن  فضال 
تلك  مستقبل  لضمان  الشعبي  الدعم  على  حصولهم 

القوى وإال ستكون النتيجة هي الفشل. 
وبُني الكتاب على فرضية مفادها إن القوى السياسية 
بعضها  تجديدية  أطــروحــات  تبني  تحاول  العراقية 
والتحول  التطور  لمواكبة  بأضطرار  بعضها  بقناعة 
الصمود  اجــل  من  العراقي  المجتمع  يشهدة  الــذي 
واألنقسام  التشتت  حــاالت  مواجهة  على  والــقــدرة 
التعصبية  والقومية  الدينية  الطائفية  النزعة  وتنامي 
في مجتمعنا، لكن هذه األطروحات التزال في حالة 
مرحلة  الى  تصل  ولم  والضبابية  الوضوح  عدم  من 

األنتظام والتكامل و النضوج.
وقد خلصت الكتاب الى عدد من االستنتاجات: 

التنوع في فهم التجديد طبقأ لأليديولوجية الفكرية 
ومحاولة  السياسية  القوى  تتبناها  التي  والعقائدية 
غير  األفكار  تلك  مع  يتناسب  لكي  التجديد  تطويع 
قليل تبنت التجديد او مفاهيم مقاربة له في أنظمتها 
الداخلية ومتبنياتها الفكرية لكن القليل من هذه القوى 
حاولت تطبيق تلك الرؤى التجديدية، لكن المالحظ 
إن عملية التجديد في أي مجتمع تعاني من عقبات 
تقف في طريقها، ولعل أزمة التحجر والجمود فضال 
عن حالة التعصب حول عدم تغيير القيم البالية التي 
التواكب التطور وحاجة المجتمع طرح أفكار تجديدية 
حلة صعبة، نتيجة خوف اآلخرمن التجديد لما لها من 
أثارسلبية السائده والمنتفعين من هذه القيم، أو نتيجة 
الخوف من مايصاحب عملية التجديد من أثار جانبية 
تؤثر على واقع المجتمع وتغييره الى واقع جديد مما 
األستسالم  من  حالة  في  التجديد  معارضي  يجعل 
تبنتها  التي  التجديدة  للقيم  والنظر  السائدة  للقيم 
تحقيق  صعوبة  بحجة  بالدونية  األخرى  المجتمعات 
عملية التجديد بل تستمر حالة التقليد األعمى للقيم 

السابقة. 
السياسية  القوى  فكر  في  التجديد  عن  البحث  عند 
القوى  هذه  أن  نجد  المعاصرة  العراقية  اإلسالمية 
بدأت بالتشكل بصورة واضحة في بداية الخمسينيات 
وتبنت قيما تغييرية إصالحية لكن المتتبع لتاريخ تلك 
القوى نجد جذورها ممتده الى ما قبل هذا التاريخ 
واألبتعاد  المرأة  وحرية  التعليم  زبادة  الى  كالدعوات 
لكن  السياسي،  العمل  وحرية  القبلية  األعــراف  عن 
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التنظيم  مــن  مستوى  إلــى  تصل  لــم  الــدعــوات  هــذه 
الخدمة  حــول  يتمحور  نشاطها  كــان  إذ  والــنــضــوج، 
االجتماعية والثقافية بالدرجة األولى، أما األنغماس 
النخب فقط،  السياسي فكان محتكر على  بالنشاط 
البريطاني  العراق باالحتالل  التي شهدها  التطورات 
البالد  فيها  تتعرض  التي  الحاالت  في  أو  ومقاومته 
ألزمات سياسية جعل العمل السياسي يتسع أكثر، لكن 
بعد حقبة الخمسينات بدأ عمل تلك القوى بالتطور 
نشاطها  لتوسيع  تنظيمية  أطر  تعمل ضمن  وأخــذت 
والتفكير بالوصول إلى السلطة، وقد مرت تلك لقوى 
بمراحل عدة أثرت على رؤيتهم الفكرية فرؤية القوى 
في حقبة المعارضة تختلف عن رؤيتها بعد مشاركتها 

في السلطة بعد 200٣.
تعد حقبة سقوط النظام السياسي السابق في نيسان 
من العام 200٣ نقطة تحول مهمة في تاريخ العراق 
اإلسالمية  وخاصة  السياسية  والقوى  عامة  بصفه 
تيار  صعود  الحقبة  هذه  شهدت  أذ  خاصة،  بصورة 
القوى  مــن  متنوع  بعدد  ممثًال  السياسي  اإلســـالم 
السياسية اإلسالمية ومن مختلف التوجهات والرؤى 
بعد كبت ومالحقات واعتقال أستمر عقودا، شهدت 
العديد  تصفية  اإلسالمية  السياسية  القوى  خاللها 
من قادتها، وهجرة الكثير منهم إلى الخارج، ونقطة 
التحول التي شهدتها تلك القوى هو تحولها من قوى 
جميع  وتستخدم  السابق  السياسي  للنظام  معارضة 
معظمها  معظمها شارك  قوى  إلى  إسقاطه  الوسائل 
العملية  من  جــزء  وأصبحت  السياسية  العملية  في 
وقد  بــعــد200٣م،  الــعــراق  يشهدها  التي  السياسية 
القوى  تلك  على  والتغييرات  التحوالت  تلك  أفــرزت 
مع  تتواءم  لكي  السياسية  لبرامجها  فكرية  مراجعه 
التحول الحاصل، ويتحول نشاطها من نشاطاً معارض 
والتحدث بعقلية المعارضة إلى نشاط سياسي متوافقاً 
الجارية  السياسية  والعملية  الحالي  العراق  واقع  مع 
فيه، وتوجب على تلك المراجعات أن تعزز دور تلك 
بالقبول  تحظى  لكي  العراقي  المجتمع  داخل  القوى 
إلى حد  الشعبية  قواعدها  أن ضعفت  بعد  الشعبي، 
كبير نتيجة لسياسات القمع والتعتيم والمالحقة من 

أجهزة السلطة آنذاك.
العام  بعد  خاصة  العراق  بها  يمر  التي  المرحلة  إن 
القوى  حتى  فيه  طرف  كل  على  انعكست  قد   ٣00٣
السياسية العراقية أذ لم تستطع تلك القوى أن تصل 

لتضع  والعقائدي  الفكري  النضوج  من  مرحلة  الــى 
أسس ثابته ألهدافها في هذه الحقبة، بل عملت تلك 
النزعة  تنامي  شهد  والــذي  التيار  مع  بالسير  القوى 
لدى  تقوقعاً  ولد  مما  والقومية  والمذهبية  الطائفية 
تخاطبها،  التي  االجتماعية  للفئة  طبقاً  القوى  تلك 

فأصبحت أحزاباً شيعية وسنية وكردية. 
العراقية  االسالمية  السياسية  القوى  خطاب  قصور 
القوى  تلك  تستطع  فلم  وقومية  طائفية  فئات  على 
الخروج بخطابها عن الفئات االجتماعية التي تمثلها 
فالقوى السياسية الشيعية كحزب الدعوه األسالمي 
خطابها  الزال  العراقي  االسالمي  االعلى  والمجلس 
مقصوراً على جمهورها الشيعي كذلك الحال بالنسبة 

للقوى السنية كالحزب االسالمي العراقي. 
كما ان قصور الخطاب شمل القوى السياسية العراقية 
من  الخروج  القوى  تلك  تستطع  فلم  االسالمية  غير 
الفئات المتعاطفه معها فالقوى القومية سواء االتحاد 
العربية  االشتراكية  والحركة  الكردستاني  الوطني 
التزال تخاطب الفئات المتعاطفة معها كذلك الحال 

الحزب الشيوعي العراقي.
بشقيها  الــعــراقــيــة  الــســيــاســيــة  ــقــوى  ال تستطع  ــم  ل
في  كامل  بشكل  النجاح  االسالمي  وغير  االسالمي 
كانت  الــذي  والقومي  الطائفي  األطــار  من  الخروج 
تتبناه فالقوى السياسية األسالمية بدأ بطرح مفاهيم 
المختلف  اآلخر  وقبول  والتعددية  الديمقراطية  مثل 
فكرياً وطائفياً ودينياً، فمثال نجد ان حزب الدعوة لم 
يذكر الديمقراطية في اي من ادبياته بل طرح مفهوم 
الشورى، لكننا نجده بعد العام 200٣ بدا بطرح هذه 
المفاهيم كذلك اطلق على قائمته وكتلته دولة القانون 
الدعوه  لحزب  الشيعي  األطــار  من  الخروج  اجل  من 
االعلى  المجلس  مع  الحال  كذلك  اكبر،  اطــار  الــى 
وطرح مفاهيم مدنية كالمواطنه والتعددية واالهتمام 
األسالمي  الحزب  وكذلك  والمرأة،  الشباب  بشرائح 
غير  القوى  اما  في طرحه،  جديدة  قيم  تبني  حــاول 
ــة تــجــديــديــة تبتعد  األســالمــيــة فــحــاولــت طـــرح رؤيـ
االتحاد  قــادة  تصريحات  ولعل  القومية  النزعه  عن 
واالخــوة  الوطنية  الــوحــدة  على  وتاكيدهم  الوطني 
العربية الكردية تصب في هذا االتجاه، كذلك الحال 
تحالف  تشكيل  ومحاولة  الشيوعي  للحزب  بالنسبة 
للقوى المدنية من مختلف التيارات بعيدة عن النزعه 
التي  الخطوات  لكن  الحزب،  يتبناها  التي  اليسارية 
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قامت بها تلك القوى لم تستطع النجاح بشكل كامل 
نتيجة وجود أستقطابات الطائفية والقومية والصراع 

على السلطة. 
أستمرار ظاهرة االنقسامات داخل القوى السياسية 
العراقية على اختالفها وهي دالة على عدم النضوج 
الفكري وعدم األستقرار والصراع الداخلي بين كوادر 
اكثر من ست  الى  انقسم  الدعوة  القوى فحزب  تلك 
المهمة،  ــوادره  ك من  عدد  انسحاب  عن  فضال  قوى 
كذلك المجلس االعلى واخرها أنفصال منظمة بدر، 
ــوادره  ك اغلب  وانسحاب  األســالمــي  الــحــزب  كذلك 
والذين عملوا على تأسيس كتلة تجديد، كذلك الحال 
من  أكثر  الــى  وانقسامه  الشيوعي  للحزب  بالنسبة 
وانسحاب  الكردستاني  الوطني  واألتحاد  قوى  ثالثة 

عدد من قياداته وتشكيل كتلة التغيير.
للقوى  الــمــدى  وبعيدة  واضــحــة  أستراتيجة  أنــعــدام 
أتبعت  التي  السياسات  فمعظم  العراقية  السياسية 
قصيرة المدى وغالبا ماتكون رد فعل للتطورات التي 
تحصل على أرض الواقع مما يجعل سياسات وقرارات 

تلك القوى أنية ومستعجلة. 
واكد الباحث على صحة فرضيتة التي تنص من إن 
أطروحات  تبني  تحاول  العراقية  السياسية  القوى 
لمواكبة  بأضطرار  وبعضها  بقناعة  بعضها  تجديديه 
من  العراقي  المجتمع  يشهدة  الذي  والتحول  التطور 
التشتت  حاالت  مواجهة  على  والقدرة  الصمود  اجل 
واألنقسام وتنامي النزعة الطائفية الدينية والقومية 
التعصبية في مجتمعنا، لكن هذه األطروحات التزال 
في حالة من عدم الوضوح والضبابية ولم تصل الى 

مرحلة األنتظام والتكامل والنضوج.
وفي تقييمنا النهائي لألطروحة نجد انها قد أمتازت 
بالعديد من الصفات األيجابية منها تصدي الباحث 
السياسية  الحياة  يمس  وحــســاس  حيوي  لموضوع 
العراقية،  السياسية  للقوى  الفكرية  والقيم  العراقية 
العراقية على مواكبة  القوى السياسية  ومقدار قدرة 
ككل  المجتمع  يشهدها  التي  والتطورات  التحوالت 
وتطوير قيمها الفكرية بما تتناسب مع هذه التحوالت 
قدرة  عن  تساؤل  عن  األجابة  وحاولت  والتطورات، 
لحاجات  الــعــراقــي  السياسية  الــقــوى  واألســتــجــابــة 
للمشاكل  معالجات  وضعت  وهــل  ال،  ام  المجتمع 
بصورة  والمجتمع  خاص  بشكل  الفرد  يعانيها  التي 
أعم،كما بينت األطروحةعلى عدم نضوج رؤية القوى 

بعضها  نــرى  إذ  التجديد  لقيم  العراقية  السياسية 
في  تجديديه  رؤى  إيجاد  وبين  الجمود  بين  تتارجح 
ذات  القضايا  من  عدد  في  وخاصه  الفكرية  قيمها 
والمواطنة،  والهوية  والعلمانية،  بالديمقراطية  الصلة 
العالقه مع االخر، الدوله(دينية -مدنية) االنتخابات، 

وغيرها من المفاهيم.
جمرةالحكم

شيعة العراق ومخاضات بناء الدولة 
واألمة بعد 2003م

يناقش الكتاب الحالي موضوعا جديدا وقديما في آن 
واحد، فالتشيع بوصفه مذهبا وجماعة، برز بوصفه 
وبقي  االســالم،  في  األول  العهد  منذ  كبرى  اشكالية 
بوصفه  معه  التعامل  يتم  التي  الساعة  حتى  كذلك 
االقلية األكبر عددا من المسلمين في الشرق االوسط. 
ومن جهة اخرى تبرز اهتمامات متزايدة في الدراسات 
االجتماعية والسياسية ببناء الدولة واألمة، ليس من 
النظريات  من  المنطلقة  الوطنية  الدولة  منظورات 
القومية، بل من منطلق الدولة التعددية التي تتعامل 
العالم  في  دولــة  تكاد  ال  اذ  التنوع،  استحقاقات  مع 

المعاصر تتعامل معها حقائق على االرض.
مدارسه  وموطن  األول،  التشيع  مهد  الــعــراق،  وفــي 
هذا  امتزج  االساسيين،  شخوصه  ومنبع  الفكرية، 
المذهب بالرغبة العارمة للرفض، أي رفض السلطة 
بأشكالها كافة، والميل نحو العزلة عن المشاركة في 
التي  كربالء  واقعة  بعد  سيما  ال  السياسي،  الشأن 
حقا  يرونه  ما  على  بالحصول  الشيعة  طموح  وأدت 
ان  من  الرغم  وعلى  االسالمية.  األمة  لزعامة  دينيا 
هذه الفكرة (اي رفض السلطة) تبدو سردية تاريخية 
تحتمل كثيراً من النقاش العلمي، اال أنها تبدو سردية 
دوري  بشكل  تظهر  اذ  الــنــاس،  عامة  عند  مقبولة 
وممارسات  طقوس  شكل  على  رمزية  مظاهر  وفــي 
من  وغيرها  الطف،  واقعة  احياء  عنوان  تحت  دينية 

المراسيم. 
وعالقتها  وعقيدة،  جماعًة  الشيعة  دراســة  وتنطوي 
بحكمواقع  كثيرة  مفارقات  على  بالسلطة  الجدلية 
هذا المذهب وتأريخه. العناصر الخارجية والداخلية 
والحاكم،  للحكم  ورؤيتها  الجماعة،  لهذه  المشّكلة 
وخطابها الموّجه لداخل الجماعة وخارجها، كل ذلك 

يحمل مفارقات عّدة تستحق البحث والتمحيص. 
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ولم تكن هذه السردية امرا مثيرا وجديدا واشكاليا 
الدكتاتورية  سقوط  لحظة  في  اال  التشيع  تاريخ  في 
عام 200٣، اذ شّكل السقوط الرمزي لتمثال الدكتاتور 
في التاسع من نيسان 200٣ لحظة فارقة في تاريخ 
ايذانا  كانت  اذ  خاص،  بشكل  فيه  والشيعة  العراق، 
بفتح اسئلة ال تنتهي عن طبيعة الصورة التي سيكون 
ففي  منه.  العراقيين  الشيعة  وموقف  النظام  عليه 
في  راغبين،  او  مرغمين  الشيعة  عاش  الذي  الوقت 
ظل عقيدة وتاريخ من الرفض واالبتعاد عن السلطة 
لبناء  المسؤولية  صــدارة  في  انهم  بــدا   ،200٣ قبل 

الدولة واألمة فيما بعدها.
الكتاب  مضامينها  فــي  يبحث  التي  االشكالية  ان 
مع  الــعــراق  شيعة  تعامل  كيفية  فــي  تتمثل  الحالي 
واقعين متناقضين، تأريخ مليء بالرفض والنفور من 
السلطة، وحاضر َوَضَعهم في مقدمة المسؤولية لبناء 

الدولة واألمة.
و أي دراسة تريد تحقيق هذا الهدف ينبغي ان تلحظ 
العقيدة الشيعية،  معّمقا لنظريات السلطة في  فهماً 
فضال عن فهما واقعيا الستحقاقات بناء الدولة في 
العراق، وما تشتمل عليه من تحديات في ادارة التنوع 

المذهبي والديني والقومي في هذا البلد. ورغم كل 
ذلك فإن اسئلة بديهية تبدو ضرورية في هذا السياق: 
وبناء  الدولة  بناء  تجاه  رؤية  العراق  شيعة  لدى  فهل 
األمة؟ من هم الشيعة العراقيون اصال؟ وما اسهامات 
وبناء  الدولة  بناء  في  النظرية  التأسيسية  الشيعة 
االمة؟ وكيف يتعامل الشيعة في العراق مع مفارقات 
بــعــد 200٣؟ ومــا  الــحــكــم  الــعــقــيــدة واســتــحــقــاقــات 
كجماعة،  الشيعة  بين  واالتصال  االنقطاع  ديناميات 
واآلخر (المذهبي والقومي)؟ وكيف أثر اسهام الشيعة 

على بناء الدولة وبناء األمة بعد 200٣؟
ويتضمن الكتاب تسعة فصول مختلفة، يناقش االول 
منها ماهية الدولة، ونظريات بناء الدولة المعاصرة. 
في حين احتوى الفصل الثاني ماهية األمة واشكالياتها 
االجتماع  علم  لنظريات  وفــقــا  ببنائها  المرتبطة 
السياسي. اما الفصل الثالث فشمل الرؤية الشيعية 
العقائدي  الــتــاريــخ  اغـــوار  سبر  خــالل  مــن  للسلطة 
لهذه  السياسية  الرؤية  امتزجت  المذهب. فقد  لهذا 
الجماعة بموقفهم العقائدي في القرون الثالثة االولى 
بعد الهجرة، اذ كان لزاما التطرق لذلك بما يحمله هذا 

التاريخ الديني والعقائدي من اشكاليات وانجازات. 
اما الفصل الرابع فتناول اهم االسهامات التنظيرية 
لعلماء الشيعة في رؤيتهم نحو الدولة او التعامل معها.
لمؤشرات  اقتراحات  على  الخامس  الفصل  واحتوى 
في عمليتي بناء الدولة واألمة، بعد االستعانة بتجارب 
الى فاشلة ومستقرة، وهو  العالم  دول  دولية قّسمت 
تقسيم قد ال يروي قصة العراق في بناء الدولة واألمة 
كما ينبغي. والمؤشرات المقترحة تبين الخط البياني 
الدولة واالمة ومسار تحركه منذ 200٣ وحتى  لبناء 

لحظة كتابة هذه السطور. 
والفصول الثالثة الالحقة (السادس والسابع والثامن) 
دين  ورجــال  سياسيين  مع  معمقة  حــوارات  تضمنت 
احتوى  حين  في  الشيعة،  العراقيين  من  ومثقفين 
الفصل التاسع واألخير على خالصة الرؤية النخبوية 

الشيعية لبناء الدولة واألمة في العراق.
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