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قراءة في قانون انتخابات مجلس النواب العراقي لعام 2018
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مجلة فصلية فكرية تصدر عن المعهد العراقي للحوار

المشرف العام
الشيخ د٠همام باقر حمودي

رئيس التحرير
عباس راضي العامري

هيئة التحرير

د. علي عبد االمير آل جعفر 
عـــــــــــبـــــــــــاس عـــــــــــبـــــــــــود ســـــــالـــــــم
جـــــمـــــال نـــــاصـــــر الـــــــزيـــــــداوي

مــصــطــفــى مــحــمــد احلــيــدري
شـــــــــهـــــــــاب احـــــــــمـــــــــد احلـــــمـــــد 
رافـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد صــــــــــــــــــــــــــــــــادق

الترجمة
قسم الترجمة في المعهد العراقي للحوار

االدارة والعالقات
 محمد سعد عبد المحسن- سارة غريب

- رقم االيداع في دار الكتب والوثائق ١٠٦١
- معتمدة في نقابة الصحفيين العراقيين تحت الرقم ٤٥٦

- جميع الحقوق محفوظة
- اليحق إعادة نشر المواد المنشورة في المجلة دون استئذان إدارتها
- ال يحق االقتباس من المواد المنشورة في المجلة دون ذكر المصدر

- االفكار الواردة في المجلة ال تعبر بالضرورة عن رأي المعهد او 
مجلة حوار الفكر

07905400123
head@hewarirq.com
hewarelfikr@gmail.com

تنويه تم اعادة تصميم االعداد 2021

٤  االستفتاء والتقارب التركي ــــ العراقي 

عبداالله توتونجي

المشاركة السياسية للشباب

١٢  - العوائق القانونية والسياسية- 

د. رياض مهدي الزبيدي

١٨ ديموغرافية الشباب في العراق 

الباحث / محمد سعد عبد المحسن

الندوة الحوارية 
((الشباب والمشاركة السياسية

٣٠  في مرحلة ما بعد داعش)) 

المعهد العراقي لحوار الفكر

قراءة في قانون انتخابات
٣٦  مجلس النواب العراقي لعام ٢٠١٨

د.احمد عدنان الميالي

أستفتاء ٢٠١٧/٩/٢٥
٤٢ و تداعياته على مستقبل دستـور ٢٠٠٥

د. علي اليعقوبي

الحشد الشعبي بين
(فرص النجاح االنتخابي وظروف االخفاق 

٤٦ السياسي) 

محمد صادق الهاشمي

٥٠ تحديات العملية االنتخابية في العراق 

فرح جهاد عبد السالم الشالل
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لماذا أصبح النظام التعليمي السنغافوري ناجحا
٥٤ وهل من الممكن إن يكون أنموذجا للغرب؟! 

كتابة: دايفد هوغن

تصنيف األسر
 حسب الدخل وتوزيعاتها الجغرافية

٥٨  في العراق للعام ٢٠١٢

أ.م.د. علي عبد األمير ساجت الكعبي

م.م. شاكر محمود عيال األميري

جرائم اإلرهاب (الداعشي) وفكره المتطرف تجاه 
دور العبادة في المحافظات العراقية التي سيطر 
٨٣ عليها هذا التنظيم

 أ. م د. انتظار جاسم جبر

 م. د شروق نعيم جاسم

١٠٤ الدعم النفسي لضحايا  الصدمات النفسية 

الدكتور ناطـق فحـل الكبيسـي

الجهود الدولية لحظر اشتراك االطفال بالحروب 
١١٨ في ظل القانون الدولي اإلنساني 

م. سوسن سعد عبد الجبار

١٣٣ دعوى المنافسةغير المشروعة  

م.م. عمار محمد مراد

نظرة عامة على التوترات
١٤٩  بين السعودية وجيرانها 

بقلم فيليب بموب

على الكرد ان يعلموا ان خطاب الكراهية ال يمكن ان 
١٥٣ يحل محل الحقائق. 

بقلم مايكل روبن



 دخلت تركيا في السنوات االخيرة للعراق، وبشكل 
كبير من زاوية عالقاتها مع قيادة االقليم بشخص 
مسعود البارزاني وحزبه من خالل البناء واالعمار 
واستيرادات النفط إضافة الى جعل أربيل مركزاً 
أصبحت  فيما  الــعــراق،  الــى  التركية  للصادرات 
مقراً للهاربين من بغداد وبينهم متهمين باالرهاب 
مع  العراقية  الحكومة  المؤامرات ضد  وأصحاب 
دول  وعواصم  اربيل  بين  وتنقلهم  اقامتهم  تسهيل 

العالم.
وفيما يتعلق بعمق عالقات أقليم كردستان العراق 
أصبحت  والتي  الماضية  الفترة  خالل  تركيا  مع 
القومي  واالرتباط  التجارة  خالل  من  جــداً  قوية 
العدالة  نواب حزب  من  كبيرا  أن هناك عددا  إذ 
محدود  قسم  وايد  الكردية  القومية  من  والتنمية 
منهم بشكل علني البارزاني في اجراء االستفتاء، 

كما أن أموال النفط العراقي تم صرفها من قبل 
رؤساء االقليم لالعالم التركي لهذا الغرض، حيث 
التركيتين  والوطن  شفق،  يني  صحيفتي  كشفت 
أن   ١٧/١١/٢٠١٧ بتاريخ  الصادرين  عدديها  في 
البرزاني وزع مبلغاً قدره ٢٥ مليون دوالر في تركيا 
اعــالن  شركة  بواسطة  الصحفيين  ذمــم  لــشــراء 

أوربية من أجل الترويج لالاستفتاء.
واإلقليم  تركيا  بين  قوية  عــالقــات  هناك  كانت 
الكردي قبل االستفتاء، خاصة في المجالين األمني 
وجود  هناك  األمني  المجال  ففي  واالقتصادي، 
عسكري تركي في المنطقة، وقدم الجيش التركي 
مساهمات كبيرة في تدريب القوات المحلية وفي 
فمعظم  اقتصادياً  أما  اإلرهــاب.  مكافحة  مجال 
اقتصاد اإلقليم مرتبط باالقتصاد التركي، إضافة 
إلى وجود مشاريع اقتصادية مشتركة واستثمارات 

كلمة العدد

 االستفتاء
 والتقارب التركي ــــ العراقي

عبداالله توتونجي
خبير في الشؤون التركية
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التعاون  هذا  إنهاء  تريد  ال  وأنقرة  كبيرة.  تركية 
بأمنها  المسألة  تتعلق  عندما  أنــه  بَيد  المثمر، 
القومي حسب باحثين أتراك، فهي لن تتردد عن 
أمنها  لحماية  االقتصادية  بمصالحها  التضحية 

القومي.
مصطلح كردستان:

هذا  تثبيت  من  العراق  في  االكــراد  القادة  تمكن 
محافظات  لثالثة  كعنوان  فقط  ليس  المصطلح 
الكبرى)  لـ(كردستان  خارطة  رسم  تم  بل  عراقية 
تتضمن مقاطعات ايرانية وتركية وسورية إضافة 
الى مناطق عراقية خارجة عن حدود المحافظات 
كركوك  مثل  كردية،  أغلبية  ذو  أنها  على  الثالثة 
في  المصطلح  تسجيل  مع  وديالى  الدين  صالح 

الدستور العراقي.
الحكومة االيرانية وقبل ظهور المصطلح أتخذت 
قراراً بتسمية محافظة سنندج ذي االغلبية الكردية 
بـ)محافظة كردستان (للتخلص من مصطلح االقليم 
عالقة  له  شيء  كل  مع  بالضد  وقفت  تركيا  لكن 
القريبة  بالسنوات  إال  الكردي  االقليم  بمصطلح 
الماضية، إذ بدأ التعاطف بشكل كبير مع االقليم 
برفع العلم الكردي في المطار وقاعات االجتماع 
تركيا، غير  الى  زيارته  البارزاني لدى  مع مسعود 
أن هذا االمر قابلته المعارضة البرلمانية التركية 
بانتقادات شديدة. ورغم االنزعاج التركي من رفع 
العلم الكردي على الدوائر الرسمية في محافظة 
االقليم  ضــد  خطوة  اي  اتــخــاذ  يتم  لــم  كــركــوك، 
باستثناء الحملة االعالمية والتهجم على محافظ 

كركوك نجم الدين عبدالكريم.
لم يكن تقبل المجتمع التركي بشكل عام والسياسيين 
بشكل خاص لـ(مصطلح كردستان)، رغم أن بعض 
والتنمية  العدالة  حزب  داخل  االكراد  السياسيين 
ولكن رفض  منه  االستفادة  مــراراً  الحاكم حاولوا 
المعارضة والشعب التركي منع الحزب الحاكم من 

مصطلح  تستعمل  تركيا  وبقيت  المصطلح  تغيير 
العراق  كردستان  أقليم  من  بــدالً  الــعــراق  شمال 
الجانب  مع  العالقات  في  الحاصل  التطور  رغم 
في  البارزاني  اصــرار  أن  بيد  العراقي،  الكردي 
التركية  النصائح  قبول  وعــدم  االستفتاء  إجــراء 
التركي رجب طيب  الرئيس  ازعج  عنه،  والتراجع 
بكل  االقليم  قيادة  ضد  الوقوف  معلنا  أردوغـــان 
قوة وباالخص بعد رفع علم الكيان الصهيوني في 
الدعاية لالستفتاء االمر الذي جعل تركيا حكومة 
وشعبا في اتجاه واحد وواضح رغم بعض األصوات 
الحاكم  الحزب  داخــل  االستفتاء  مع  المتعاطفة 
وبشكل  أصبح  والرئاسي  الحكومي  القرار  ولكن 
وباألخص  التقسيم  وضد  العراق  وحدة  مع  قوي 
حيثاعتبر  البرزاني  مسعود  وشخص  قــرار  ضد 
االنفصال  أردوغــان  طيب  رجب  التركي  الرئيس 
الى  الدفع  ان  مؤكداً  خيانة،  العراق  في  الكردي 
استفتاء االنفصال فيه مخاطر تجر المنطقة الى 
الحرب مهدداً باتخاذ إجراءات عقابية ان استمر. 
رشدها  الى  العراق  شمال  حكومة  عــودة  وطالب 
في  قدماً  لمضيه  بالخيانة  اإلقليم  رئيس  متهماً 
ان  من  ومــحــذراً  االنفصال  على  استفتاء  اجــراء 
اكراد العراق سيتضررون جوعاً عندما تمنع تركيا 

شاحناتها من عبور الحدود.
العراق  في  الكردي  االستفتاء  تركيا  اعتبرت  كما 
اثــارة  من  خشيًة  التركي  القومي  لالمن  تهديداً 

النزعة االنفصالية بين أكراد تركيا.
ان خطابات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 
التترجم  انها  إال  جــداً،  حدية  بأنها  عرفت  التي 
الى افعال، وان المحللين تحيروا في فهم  أحياناً 
شدة القرار التركي بعد أن بدأت القوات التركية 
مناورات  باجراء  العراقية  القوات  مع  وبالتنسيق 
العراقية مع رفع  الحدود  عسكرية مشتركة قرب 
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العلمين العراقي والتركي على بعد أربعة كيلومترات 
من بوابة الخابور الحدودية.

علم كردستان:
علم كردستان العراق هو علم رمزي لجميع االكراد 
ــران  اي مثل  ــرى  األخـ ــدول  الـ فــي  يعيشون  الــذيــن 
بداية  في  مــرة  ألول  العلم  ظهر  وتركيا،  وسوريا 
العشرينيات حيث يعتقد ان أول من استعمله كان 
حزبا كرديا من ايران يطالب بحق تقرير المصير 
وكان اسم الحزب خويبون (Xoybûn) والتي تعني 
بالعربية»االستقالل» استعمل العلم في عام ١٩٤٦

ايران  في  الكردية  مهاباد  لجمهورية  رسمي  كعلم 
استعمال  منع  وقد  قليلة.  الشهر  استمرت  والتي 

هذا العلم في تركيا وسوريا وايران.

مجلة هاوار سنة ١٩٤٣
يحتوي العلم على ثالث الوان (األحمر الذي يرمز 
الحرية  في سبيل  أُعطي  الذي  والدم  الفداء  إلى 
واالستقالل وما زال مستمرا واألخضر يرمز إلى 
طبيعة كردستان الخضراء الخالبة واألبيض يرمز 
إلى السلم واالمان)حسب التفسير الكردي)، وهي 
مرتبة بصورة افقية مع شعار في الوسط عبارة عن 
القديمة  الديانات  إلى  ترمز  اللون  شمس صفراء 
لالكراد وللشمس ١٨ شعاعا وتم تعديلها من قبل 
أصبحت  حيث  الــعــراق  كردستان  إقليم  حكومة 
الرقم ٢١ من األرقام  ويعتبر  للشمس ٢١ شعاعا 
يعتبرها  التي  الزرادشتية  الديانة  في  المقدسة 

انه  كما  لالكراد  القديمة  القومية  الديانة  البعض 
اليوم االول من أعياد نورز في ايران الذي يعتبره 

االكراد العيد القومي لهم.
اآللية السياسية الثالثية:

بعد  أردوغــان  طيب  رجب  التركي  الرئيس  أعلن 
زيارته الى ايران بتاريخ ٢٠١٧/١٠/٤ عن تأسيس 
اغالق  ملف  تتولى  والعراق  ايران  مع  ثالثية  آلية 
عن  الكشف  دون  من  االقليم،  مع  النفط  تجارة 
مؤتمره  فــي  أكــد  أنــه  اآللــيــة، غير  هــذه  تفاصيل 
حسن  االيراني  الرئيس  مع  المشترك  الصحفي 
الــعــراق تصدرت  ــاع في  روحــانــي على أن»األوضــ
عدم  على  متفقون  ونحن  روحاني  مع  المباحثات 
الــمــشــروع»،  غير  االســتــفــتــاء  بنتائج  االعــتــراف 
أن بالده»ستتخذ عقوبات وخطوات أقوى  مشدداً 
ضد إدارة إقليم شمال العراق بالتعاون مع إيران 
سنتحاور  فصاعداً  اآلن  وأضــاف:»مــن  والــعــراق، 
االستفتاء  وهذا  العراقية،  المركزية  الحكومة  مع 
نعتبره غير شرعي على االطالق». مؤكداً على أنه 
العزلة،  مصيرها  سيكون  اإلقليم  إدارة  أن  يعتقد 
وتصميم تركيا وإيران على موقفهما (الموحد) في 
العراقية  المسألة  أن  واضح، مضيفاً  الشأن  هذا 
اإليراني  التركي  التعاون  اجتماع  أجندة  تصدرت 
التي نعمل على حلها عبر»آلية ثالثية» في الوقت 

الراهن».
اآللية  أن  التركي  الشأن  في  الخبراء  بعض  يرى 
وإيـــران  تركيا  مــن  المؤلفة  الثالثية  السياسية 
للتعامل مع األمر، طالبت  اُنشئت  والتي  والعراق، 
ــراق الــتــراجــع عن  ــع ــادة اإلقــلــيــم فــي شــمــال ال قـ
الحدود  بتغيير  الرضى  عدم  بيان  مع  قراراتهم، 
ــالن عــن جاهزية  بــأي شكل مــن األشــكــال واالعـ
اإلجراءات مؤكدين أن استفتاء استقالل كردستان 
العراق مؤامرة انفصالية تقف ورائها دول أجنبية 
وتعارضها كل من العراق وتركيا وايران، وأن التعاون 
الثالثي يساعد على ضمان األمن واالستقرار في 

المنطقة.
التركية  االركان  هيئة  رئيس  اجتماعات  استمرت 
أيام  ثالثة  من  ألكثر  طهران  في  آكــار)  (خلوصي 
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للفترة من  ايران  الى  أردوغان  الرئيس  زيارة  قبل 
االيــرانــي  نظيره  التقى  حيث   ،١-٢٠١٧/١٠/٤
وحماية  إقليمية  قضايا  بحث  و  بــاقــرى  محمد 
الحدود ومكافحة اإلرهاب، ووفق مصادر عسكرية 
تركية، التقى أكار الرئيس اإليراني حسن روحاني، 
واألمين العام للمجلس األعلى لألمن القومي علي 
أغلب  وأن  أمير حاتمي،  الدفاع  ووزير  شمخاني، 
كيفية  حــول  تمحورت  الجانبين  بين  المباحثات 
الوقوف ضد استقالل االقليم الكردي في العراق.

تحسن العالقات العراقية التركية:
البلدين  بين  مستوى  أفضل  الى  العالقات  عادت 
التركي  الطرف  بإعالن  والعراق  تركيا  الجارين 
بالتعامل مع العراق من خالل حكومة بغداد فقط 
معلنة  أربيل  مع  المباشر  التعامل  تحذف  وبــدأت 
أنها ستتعامل مع الجميع من خالل حكومة بغداد 
المركزية، وهذا تحول مهم في السياسة التركية، 
التركي أعلن أن جميع الخيارات  الرئيس  كما أن 
أن  مستبعد  وغير  لالستفتاء  للتصدي  مطروحة 
تُكرر في شمال العراق ما فعلته في شمال سوريا، 

في إشارة لتدخل عسكري.
التفاهمات بين  التركي  اعتبر الخبراء في الشأن 
االنفصالية  الطموحات  لمواجهة  وتركيا  العراق 
لزيارة  وكان  البلدين،  عالقات  في  جديدة  بداية 
الى  العبادي  حيدر  الدكتور  الــوزراء  رئيس  دولــة 

انقرة بعد االستفتاء الكردي في العراق أهمية في 
تطوير هذه العالقات في وقت ترغب فيها تركيا 
باحتواء االكراد في العراق وسوريا وعلى االقل أن 

تكون هناك منطقة فاصلة تبعد الخطر عنها.
كــل هــذه االمـــور واالحـــداث أدت الــى تغيير في 
سياسة الحكومة التركية بالنسبة للعراق ومشاركة 
قوات الحشد الشعبي بتحرير المدن العراقية من 
سيطرة كيان داعش االرهابي بعد أن كانت تنادي 
بالوقوف ضد دخول قوات الحشد الى داخل المدن 
أثناء معركتها مع داعش في الموصل وتلعفر، هذه 
الى  الشعبي  الحشد  دخــول  مع  تغيرت  السياسة 
أخذت  التركماني،حيث  الحشد  ومعها  كركوك 
وسائل االعالم التركية تنقل بطوالت الحشد من 
كركوك بعد ترك البيشمركة لمواقعها في كركوك 

خوفاً من دخول الحشد.
 مباحثات الدكتور حيدر العبادي في تركيا:

التقى السيد رئيس مجلس الوزراء الدكتور حيدر 
رئيس   ٢٥/١٠/٢٠١٧ بتاريخ  انقرة  في  العبادي 
اردوغــان،  طيب  رجب  السيد  التركية  الجمهورية 
وعقدا اجتماعا ثنائيا، توجها بعده لترؤس جلسة 

المباحثات المشتركة وبحضور اعضاء الوفدين.
البلدين  بين  للعالقات  شامل  استعراض  جــرى 
بمايخدم  المصالح  وتبادل  التعاون  تعزيز  وسبل 
الشعبين والبلدين، وفي مقدمتها مواجهة االرهاب 
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وقضايا المياه والنفط والطاقة والمنافذ الحدودية 
والتبادل التجاري والتعاون الثقافي والسياحي.

توسيع  فــي  بـــالده  رغــبــة  ــان  ــ اردوغ الرئيس  ــد  أك
لخطوات  ودعــمــه  التركية  الــعــراقــيــة  الــعــالقــات 
الحكومة العراقية في مواجهة تداعيات االستفتاء 
بقواتها  الــدولــة  سلطة  وفـــرض  الــبــالد  وتوحيد 
مع  المباشر  التعامل  مؤكدا  الوطنية،  وارادتــهــا 
مجلس  تفعيل  الــى  وداعــيــا  العراقية،  الحكومة 
التعاون االستراتيجي بين البلدين وتوسيع العالقات 

العراقية التركية ورفع التبادل التجاري.
بانتصاركم  التركي: نحن سعداء  الرئيس  واضاف 
وبسط  السيئة  تبعاته  من  والتخلص  داعش  على 
دعم  جهود  في  للمساعدة  ومستعدون  االستقرار 
عودة النازحين في المناطق المحررة واعادة البناء 

واالستثمار في المجاالت كافة.

واعلن الرئيس التركي استعداد بالده النشاء سد 
مشترك، ونحن حريصون على عدم الحاق الضرر 
باخوتنا العراقيين ونقص المياه، معربا في الوقت 
حزب  منظمة  تواجد  من  الشديد  قلقه  عن  ذاتــه 
االرهابية  والمنظمات   pkk الكردستاني  العمال 
خطرا  تشكل  لكونها  العراق  شمال  في  االخــرى 
للتعاون  ونــدعــو  الــجــاريــن  بلدينا  على  مشتركا 
لمواجهة ذلك الخطر وشكر السيد رئيس الوزراء 
الرئيس اردوغان على حسن االستقبال، وقال لقد 
جئنا لتعميق العالقات وبحث القضايا التي تخص 
علينا،  وباتت  منطقتنا  تخص  التي  وكذلك  بلدنا 
التي  والحروب  النزاعات  النهاء  الوقت  حان  وقد 
تسببت بضياع القدرات واستنزاف الموارد ونزوح 
الماليين، ولوال هذه النزاعات لكانت دولنا بوضع 

افضل وصوتنا مسموع في العالم.
وتابع ان ماعانيناه من ارهاب داعش خطير وبشع 
وكذبا،  زورا  يدعونه  ــذي  ال االســـالم  عــن  وبعيد 
به،  ونفتخر  نعيشه  الــذي  التنوع  تخريب  وارادوا 
ولكننا نجحنا في مواجهة داعش وانتصرنا عليه 
ان  علينا  ولكن  علينا،  وعزيزة  غالية  بتضحيات 
نعمل معا على غلق االبواب امام عودة داعش وكل 
االرهابيين، واحذر من ان هذا التنظيم خطير جدا 

بحيث لو اعطي فرصة سيعود مرة اخرى ليرتكب 
ماهو ابشع.

مشروع  هناك  كان  لقد  العبادي:  الدكتور  وتابع 
لتفكيك المنطقة وليس العراق فقط عندما ارادوا 
اقــامــة حــدود دولــة بــالــدم، ونحن رغــم كــل ذلك 
بعدم  مشددة  واوامــرنــا  الكردي  شعبنا  نقاتل  لم 
المواجهة وظننا حسن بالبيشمركة ودعوناهم لعدم 
القتال والحمد هللا انهم استجابوا، لكن مايؤسف 
له هو حملة الكذب والتزييف واالدعاءات الباطلة 

بوجود قوات غير عراقية في كركوك وحولها.
واضاف السيد رئيس الوزراء اننا ماضون ببسط 
السلطة االتحادية، ومن واجبي حفظ وحدة العراق 

وسيادتها وحماية ثروة البالد.
واكد ان الحشد الشعبي يتكون من مقاتلين عراقيين 
وقد تشكل في ظل ظرف هجمة داعش واحتاللها 
السيستاني،  السيد  سماحة  من  وبفتوى  مدننا، 
والحشد الشعبي اليوم جزء من المؤسسة االمنية 
نرفض  ونحن  البرلمان،  اقره  قانون  وفق  للدولة 
وجود اية قوة مسلحة خارج اطار الدولة ومن غير 
القوات العراقية، كما لن نسمح بوجود اية قوة على 
ارضنا تعمل ضد دول الجوار وهذا التزام دستوري 

نتمسك به.
لقاء اللجنة التنسيقة التركمانية في انقرة:

أردوغـــان  طيب  رجــب  التركي  الرئيس  استقبل 
القصر  في  التركمانية  التنسيقية  اللجنة  أعضاء 
من  اليهم  واستمع   ٣٠/١٠/٢٠١٧ في  الرئاسي 
وحسب  كركوك.  في  االمــور  مجريات  عن  قريب 
مصادر تركية بأن اللقاء مع الرئيس أردوغان كان 
مباشر  بشكل  منهم  استمع  أنه  حيث  جــداً  مهماً 
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الشعبي  بالحشد  ومايتعلق  المنطقة  أوضــاع  عن 
والحشد التركماني ودوره لخدمة التركمان وتحرير 

مناطقهم من ارهاب كيان داعش االرهابي.

واوضح اعضاء الهيئة التنسيقية العليا للتركمان، 
ان التركمان نجحوا في توحيد صفوفهم من خالل 
االمم  وبــاشــراف  العام  التركماني  المؤتمر  عقد 
المتحدة واالتفاق على الورقة التركمانية وتشكيل 
الهيئة التنسيقية العليا للتركمان والتي تمثل جميع 
المجتمع  واطياف  التركمانية  السياسية  القوى 
التركماني وحققت خالل الفترة الماضية مكاسب 
الــرؤى  وتوحيد  والــعــراق  للتركمان  هامة  ونتائج 

التركمانية حول المشاريع االستراتيجية.
وثمن الوفد التركماني عاليا الدور الهام للجمهورية 
من  الكردية  االحــزاب  استفتاء  التركية في رفض 
العراق.  وحــدة  ودعــم  العراق  عن  االنفصال  اجل 
واوضح اعضاء الهيئة التنسيقية التركمانية العليا 
ان العمليات العسكرية في المناطق المختلفة عليها 
هي العادة بسط سلطة الدولة على هذه المناطق 

الدستور والقانون وانهاء تسلط االحزاب  وسيادة 
المناطق من طغيان  الكردية وانقاذ مواطني هذه 
هذه االحزاب واجهزتها القمعية واوضح الوفد دور 
واالراضــي  المناطق  تحرير  في  الشعبي  الحشد 
ايقاف داعش  ودوره في  المحتلة من قبل داعش 

وكسر شوكته في امرلي وفي مناطق اخرى.
الدعم  بــزيــادة  التركية  الحكومة  الــوفــد  وطــالــب 
باالقتصاد  النهوض  اجل  من  العراقية  للحكومة 
العراق،  اعمار  في  الفاعلة  والمساهمة  العراقي 
فيها  يتواجد  التي  بالمناطق  االهتمام  وضــرورة 
خورماتو  وطوز  وكركوك  كتلعفر  بكثافة  التركمان 

وديالى
رجب  التركي  الجمهورية  رئيس  قال  جانبه،  ومن 
اننا  التركماني  الوفد  لقائه  أردوغــان خالل  طيب 
المناطق  فــي  الــعــراقــي  الجيش  عمليات  نــدعــم 
المختلفة عليها ونحن مع وحدة العراق ومستعدون 
اجل  من  والمساعدة  الدعم  ــواع  ان كافة  لتقديم 

حماية وحدة العراق
مكون  تسلط  نرفض  اننا  اردوغــان  الرئيس  وبين 
تركمانية  المكونات االخرى، وكركوك مدينة  على 
ومستعدة  جاهزة  تركيا  بــان  التاريخ،  لها  تشهد 
انــواع  كافة  وتقديم  الــعــراق  اعمار  في  لالسهام 

الدعم للنهوض باالقتصاد العراقي..
توصيات مجلس االمن القومي التركي:

برئاسة رجب  التركي  القومي  االمن  عقد مجلس 
طيب اردوغان اجتماعه في القصر الرئاسي في 
أنقرة بتأريخ ٢٠١٧/١٠/١٦، وانتهى بمجموعة من 
من  صــادر  بيان  خالل  من  نشرها  تم  التوصيات 
المجلس المذكور في الصحف التركية. أهم ما ورد 
فيه حول التطورات االخيرة فيما يتعلق باالستفتاء 

غير القانوني في كردستان العراق كاالتي:
إزاء  المتخذة  الــخــطــوات  قيم  المجلس  إن   -  
إقليم شمال  إدارة  أجرته  الذي  الباطل  االستفتاء 
العراق، بما يخالف الدستور العراقي، كما ناقش 

التدابير اإلضافية الالزم اتخاذها.
 - أن المجلس أوصى بإغالق المجال الجوي أمام 
معبر»إبراهيم  إدارة  تسليم  مرحلة  وبدء  اإلقليم، 
خليل» الحدودي إلى الحكومة المركزية العراقية.
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 - أكد على أهمية المحافظة على وحدة األراضي 
العراقية، مشيراً إلى أهمية الخطوات التي اتخذتها 
الحكومة العراقية في كركوك لبسط سيادتها على 

كامل البالد.
بعد االنتهاء من اجتماع مجلس االمن القومي أعلن 
اجتماع  انعقاد  التركية  الحكومة  باسم  المتحدث 
مجلس الوزراء، تم فيه اتخاذ قرار اغالق االجواء 
التركية على جميع طيران أقليم كردستان العراق، 
وكذلك موضوع قرار بدأ نقل البوابة الحدودية الى 
الحكومة االتحادية في بغداد. من جانبها نشرت 
الحكومة  من  القريبة  التركية  شفق  يني  صحيفة 
في عددها الصادر بتاريخ ٢٠١٧/١٠/١٧ خارطة 
توضح البوابة الحدودية الجديدة بين البلدين بدأً 
من»اوفا كوي» وتلعفر متجها الى بغداد، موضحة 
الصحيفة بأن تركيا ستتجاوز منطقة البارزاني في 

تغييرها للبوابة الحدودية.
/١٠/٢٠١٧ ١٦ يوم  التركية  الخارجية  وأصدرت 

أعلنت وقوفها الى جانب الحكومة العراقية  بياناً 
تأسيس  أجل  من  ستتخذها  التي  الخطوات  في 
البالد،  في  الدائمين  واالستقرار  السالم  دعائم 
العراقية  الحكومة  مع  للتعاون  بالدها  واستعداد 
الكردستاني  العمال  تعاون حزب  انهاء  مجال  في 
الـ(PKK) مع التأكيد على اهتمامها البالغ لحماية 

سيادة العراق ووحدة اراضيه.
خارطة بوابة أوفا كوي

دور  انتهاء  العراق من  االخيرة في  االحــداث  بعد 
داعش االرهابي واالستفتاء المرفوض دستورياً ثم 
سيطرة الحكومة االتحادية على المناطق المتنازع 
في  تغيير  إيجاد  الــى  أدى  االمــن،  لبسط  عليها 

وحكومته  العراق  مع  التركية  الخارجية  السياسة 
االتحادية بعد أن كانت تتعامل مع االقليم مباشرًة 
بدأ  والمركز،  االقليم  بين  العالقات  على  وتؤثر 
االعالم التركي بحذف مصطلح (المليشيات) من 
اسم الحشد الشعبي وبالتدريج بدات ذكر بطوالت 
للحشد،  معادية  ضعيفة  أنفاس  بقاء  مع  الحشد 
مع تغير واضح في خطابات الرئيس التركي رجب 
طيب أردوغان... في اطار ما تقدم نقترح بالمقابل 
بناء  في  التركية  العقلية  تحاكي  اساليب  انتهاج 

وإدامة العالقات الثنائية بين الطرفين.
آلية التعامل مع تركيا:

أن الظروف التي مَر بها العراق تؤكد على أهمية 
تركيا  وخاصة  الجوار  دول  مع  العالقات  تعزيز 
يخلق  الذي  بالشكل  العربي  المحيط  على  عالوة 
عن  ويبعدهم  الجميع  مصلحة  في  يصب  تعاوناً 
ويساهم  المجدية  غير  والــنــزاعــات  الصراعات 
في تحقيق فهم مشترك لضرورة استتباب االمن 
بمصالح  دولها  وربــط  المنطقة  في  واالستقرار 

وثيقة ومتبادلة.
جدير بالذكر أن الجارة تركيا وبعد سقوط النظام 
السابق في نيسان ٢٠٠٣ التزمت باديء االمر مبدأ 
القريبة  الــدول  من  تكن  ولم  طويلة  لفترة  الحياد 
جداً للعراق كونها كانت تراقب التغيرات بدقة، كما 
انها لم تتعاون مع الواليات المتحدة االمريكية في 
بغداد  في  سفارتها  تغلق  ولم  العراق  حربها ضد 
رغم الظروف التي مرت بها العراق، بيد أنها غيرت 
هذه السياسة في الفترة بين ٢٠١٢ـــ ٢٠١٥ بفتح 
حدودها مع سوريا ودعمها لكل القوى المنخرطة 
بعمليات  السوري، ومشاركتها  النظام  في اسقاط 
شراء النفط من االقليم بدون التنسيق مع بغداد، 
العسكري  التواجد  بعد  العالقات  توترت  وأخيراً 

التركي في منطقة (بعشيقة) بشكل أكثر.
أن  بعد  البلدين  بين  بالتطور  العالقات  افق  بدأ 
أعلنت الحكومة التركية وبشكل علني وقوفها الى 
جانب الحكومة االتحادية في بغداد مع اعالن أقليم 

كردستان العراق االستفتاء في ٢٠١٧/٩/٢٥.
خــاصــًة  الــعــراق  فــي  كــبــيــرة  مــصــالــح  لتركيا  أن 
دفع  على  العمل  وان  االقــتــصــادي،  المجال  فــي 

| السنة الثانية عشرة | ربيع األول ١٤٣٩ هـ - كانون األول ٢٠١٧ م12        | العدد ٤٢



العالقات السياسية والدبلوماسية باتجاه التطوير 
سيسهم بال شك في تعزيز مصالحها االقتصادية 
البلدين  مصالح  فإن  عليه  وبناًء  واالستراتيجية، 

تتطلب حل المشاكل العالقة بينهما من خالل
* العمل على استمرار تحسين وتطوير العالقات 
الثنائية بين البلدين في كافة المجاالت في اطار 
في  التدخل  وعــدم  المتبادل  االحــتــرام  مــبــاديء 
المشتركة  المصالح  وضمان  الداخلية  الشؤون 

للبلدين:
واالتفاقيات  التفاهم  مذكرات  بتفعيل  البدأ  أ/ 
 ،٢٠٠٩/١٠/١٥ تاريخ  منذ  بغداد  في  الموقعة 
أثناء انعقاد الدورة االولى للمجلس االعلى للتعاون 

االستراتيجي بين العراق وتركيا.
 ب/ حث الجانب التركي على إعادة فتح القنصلية 
العامة في البصرة والتي اغلقت من طرف واحد 

ألسباب أمنية.
 ج/ االهتمام بموضوع البوابات الحدودية وخاصة 

بوابة اوفا كوي الجديدة.
ــزب الــعــمــال  ــام بــمــوضــوع مــلــف حـ ــم  د/ االهــت
عناصره  نشاط  ومنع   (PKK)الـ الكردستاني 
بعد  وخاصة  العراقية  االراضــي  داخل  االرهابية 

مشاركتهم ضد القوات العراقية.
حث الجانب التركي على عدم السماح بالفعاليات 

والنشاطات المعادية للعراق في اراضيه.
استمرار تبادل زيارات المسؤولين رفيعي المستوى 
التجاري  الــتــعــاون  تطوير  مــع  البلدين  كــال  فــي 
الجانب  على  ايجاباً  ينعكس  والــذي  البلدين  بين 

السياسي.
بناء وتطوير العالقة مع مراكز الدراسات والبحوث 
االتجاهات  مختلف  مــن  الفعالة  االستراتيجية 

السياسية في تركيا.
بين  النفطية  التجارية  العالقات  موضوع  حسم 

العراق وتركيا.
في  واالستثمار  للعمل  التركية  الشركات  جــذب 

محافظات الوسط والجنوب.
بها  االلتزام  يجري  وأســس  قواعد  ضــرورة وضع 
للحفاظ على مصالح البلدان المستفيدة من المياه 

المشتركة.

مع  للتفاهم  التركماني  الــلــوبــي  مــن  االســتــفــادة 
االحزاب  مع  عالقتهم  خالل  من  التركي  الطرف 
كجسر  والمعارضة  المؤيدة  التركية  والمؤسسات 

الصداقة والمحبة بين حكومتي شعبي البلدين.
اضافة الى ما ورد أعاله نؤكد على أن الشخصية 
تعاملها  في  صلبة  هي  ما  بقدر  عاطفية  التركية 
والقوانين  بالخطط  ملتزمة  ومدنية  اآلخرين  مع 
أن  حيث  المقابل،  الــرأي  لكسب  مناوراتها  بقدر 
التصريحات االيجابية لصالح تركيا لها تأثير كبير 
التركي.  الجانب  مع  الدبلوماسية  المباحثات  في 
في  والدقة  التدريجي  االنفتاح  سياسة  أن  فعليه 
الحوار في االزمات  باب  التعامل مع عدم إغالق 

أمر مهم جداً.
ــــ التركية سيكون  أن مستقبل العالقات العراقية 
أفضل كلما يتم السيطرة على المناطق الخارجة 
عن القانون وتطهير االراضي العراقية من إرهابيي 
مع  الكردستاني  العمال  حــزب  ومقاتلي  داعــش 
فتح الطريق اآلمن بين البلدين لتطوير العالقات 
والنفط  والبناء  االعمار  التجارة  االقتصادية... 
والسياحة وعبور قوافل الحجاج االتراك الى بيت 

اهللا الحرام والعتبات المقدسة في العراق.
وفي حالة تحقق التعاون الرباعي التركي اإليراني 
العراقي السوري فإنه كفيل بعرقلة مشاريع تقسيم 
المنطقة التي تقف خلفها قوات استعمارية قديمة 

وحديثة.
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تجدر االشارة في البدء الى ان الجمعية العامة لألمم 
المتحدة حددت عند إعالنها العام الدولي للشباب عام 

1985، أربعة أبعاد أساسية لمشاركة الشباب، وهي:
-المشاركة االقتصادية المتمثلة فى فرصة عمل
-المشاركة السياسية فى صنع القرار والسلطة

-المشاركة المجتمعية والتطوع بهدف خدمة المجتمع 
وتنمية البيئة

-المشاركة الثقافية
وفي االعوام االخيرة عززت االمم المتحدة من دورها في 

التوجه نحو ادماج دور الشباب ضمن اهداف التنمية 
المستدامة السيما 2030، وذلك من خالل مبادرات 

وبرامج واستراتيجيات عديدة.

المشاركة السياسية للشباب

 - العوائق القانونية والسياسية-
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د. رياض مهدي الزبيدي

ارقام ومؤشرات عن الشباب:
-ووفقا لتعريف األمم المتحدة، يشكل الشباب 
الناس الذين تتراوح أعمارهم بين خمسة عشر 
وأربعة وعشرين عاما. وهذا ما يقارب ١٨ ٪ من 
تعتمد  اخرى  تصنيفات  وهنالك  العالم.  سكان 
العمر ما بين ١٨ و٣٠ عام، وبعضها يصل الى 
عمر ٣٥ سنة. وفي العراق تم اعتماد العمر ما 

بين ١٨ و٢٩ عام.
-حــســب الــتــقــديــرات والــمــســوحــات الــصــادرة 
لــوزارة  التابع  لالحصاء  المركزي  الجهاز  عن 
التخطيط فان نسبة الشباب في العراق تتجاوز 

.٪٦٠
 - نسبة المشاركة في انتخابات عام ٢٠٠٥ كانت 
انخفضت  انتخابات عام ٢٠١٠ فقد  اما   ،٪٧٩
الى ٦٣٪، اما انتخابات ٢٠١٤ فانخفضت نسبة 

المشاركة الى ٦٠٪.
المشاركة  السياسية:تعرف  المشاركة  مفهوم 
من  المجموعة  ((تــلــك  أنــهــا  على  السياسية 
بها  أو  المواطنون،  بها  يقوم  التي  الممارسات 
وتنفيذ  صنع  فــي  ــراك  االشــت بغية  يضغطون 
ومراقبة تنفيذ، وتقييم القرار السياسي اشتراكا 

السلطة  تمارسه  قد  الــذي  الضغط  من  خاليا 
ودورا  حقا  للمواطن  أن  يعني  وهــذا  عليهم)) 
ومراقبة  الــقــرارات،  صنع  عملية  في  يمارسه 
اذن  فهي  صــدورهــا.  بعد  وتقويمها  تنفيذها، 
السياسية  األنشطة  أحــد  في  الفرد  مساهمة 
التي تؤثر في عملية صنع القرار و/أو اتخاذه، 
والتي تشمل التعبير عن رأي في قضية عامة، 
من  لمؤسسة  واالنضمام  الحزبية،  والعضوية 
معه،  التعاون  أو  المدني  المجتمع  مؤسسات 
ــى أي من  ــول ــتــخــابــات، وت والــتــرشــيــح فــي االن

المناصب التنفيذية والتشريعية.
القانونية لممارسة  العوائق  الى  التطرق  وسيتم 
منها(تولي  التي  السياسية  لالنشطة  الشباب 
تشريعي_  منصب  تولي  تنفيذي_  منصب 

الترشيح لالنتخابات_ عضوية االحزاب)
اوال: القيود القانونية على اشغال الشباب 

الوظائف التنفيذية العامة:
عند اجراء مراجعة سريعة للمنظومة الدستورية 
الوظائف  اشغال  آلية  تنظم  التي  والقانونية 
ان هنالك  يتضح  التنفيذية  السلطة  العامة في 
الوظائف  لهذه  الشباب  شريحة  لتولي  تام  منع 
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التي  والــقــانــونــيــة  الــدســتــوريــة  الــمــواد  بحكم 
لشغل  المرشح  في  المطلوب  العمر  قيد  تضع 
في  عام   (٣٠) يتجاوز  والــذي  العامة،  الوظيفة 
وهو  ذلك،  من  اكثر  يكن  لم  ان  االحيان  معظم 
ما يتعارض مع سن الشباب الذي يتراوح ما بين 
١٨ و٣٠ عام. ونورد بعض االمثلة على ذلك وكما 

ياتي:
الــوزراء  رئيس  في  توفرها  الــواجــب  الــشــروط 

والوزراء في السلطة التنفيذية وفقا للدستور:
مجلس  رئيس  في  يشترط  ـ  (٧٧):اوالً:  المادة 
وان  الجمهورية،  رئيس  في  يشترط  ما  الــوزراء 
يعادلها،  ما  او  الجامعية  الشهادة  حائزاً  يكون 

واتم الخامسة والثالثين سنًة من عمره.
الوزير ما يشترط في عضو  ثانياً: يشترط في 
الــشــهــادة  ــزاً  حــائ يــكــون  وان  الـــنـــواب،  مجلس 

الجامعية أو ما يعادلها.
وفقا  المحافظ  في  توفرها  الواجب  الشروط 

لقانون المحافظات غير المنتظمة باقليم:
لمنصب  المرشح  في  يشترط  (٢٥)اوأل:  المادة 
المحافظ تحقق الشروط المطلوب توفرها في 
عضو مجلس المحافظة، وان يكونحاصال على 

الشهادة الجامعية او ما يعادلها.
الهيئات  اعضاء  في  توفرها  الواجب  الشروط 

المستقلة(مفوضية االنتخابات نموذجا):
عراقياً مقيماً في العراق إقامة دائمة، وحاصل 
على الشهادة الجامعية األولية في األقل، وأن ال 

يقل عمره عن خمسة وثالثين عاماً.
ثانيا: القيود القانونية على اشغال الشباب 

الوظائف التشريعية العامة:
عند اجراء مراجعة سريعة للمنظومة الدستورية 
الوظائف  اشــغــال  آلية  تنظم  التي  والقانونية 
العامة في السلطة التشريعية يتضح ان هنالك 
لهذه  الــشــبــاب  شريحة  لتولي  ــام  ت منع  ايــضــا 
والقانونية  الدستورية  المواد  بحكم  الوظائف 

المرشح  في  المطلوب  العمر  قيد  تضع  التي 
لشغل الوظيفة العامة، والذي يتجاوز (٣٠) عام 
في معظم االحيان ان لم يكن اكثر من ذلك، وهو 
ما يتعارض مع سن الشباب الذي يتراوح ما بين 
١٨ و٣٠ عام. ونورد بعض االمثلة على ذلك وكما 

ياتي:
شــــروط عــضــو مــجــلــس الـــنـــواب فــي السلطة 
مجلس  انتخابات  لقانون  وفقا  التشريعية 

النواب العراقي لعام 2013:
مادة (٥(يشترط في الناخب آن يكون:

السنة  في  عمره  من  عشر  الثامنة  أتم   - ثالثاً 
التي تجري فيها االنتخابات.

)حق الترشيح)
المرشح لعضوية مجلس  مادة (٨) يشترط في 
في  توفرها  الواجب  للشروط  أضافة  النواب 
عن  عمره  اليقل  ان   - اوالً   - يلي:  ما  الناخب 

(٣٠) ثالثين سنة عند الترشيح.
شروط عضو مجلس المحافظة وفقا لقانون 

انتخابات مجالس المحافظات النافذ:
الــمــرشــح لعضوية  ــي  ف (٥):يــشــتــرط  الـــمـــادة 

المجالس تحقق الشروط اآلتية:
اوأل: أن يكون عراقيا كامل األهلية اتم الثالثين 

سنة من عمره عند الترشيح.
ثالثا: القيود القانونية على عضوية الشباب 

في عضوية االحزاب السياسية:
بعد  العراقية  الحزبية  التجربة  ان  من  بالرغم 
عام ٢٠٠٣ شابها الكثير من الخلل بسبب عدم 
االحــزاب  تاسيس  عملية  ينظم  قــانــون  وجــود 
تمويلها،  ومصادر  الداخلي  ونظامها  وهيكليتها 
وهو ما اثر على مخرجات العملية السياسية اال 
السنوات  قانون جديد لالحزاب في  ان صدور 
االخيرة نظم هذه العملية واتاح لشريحة الشباب 
فرصة االنتساب والعضوية لالحزاب السياسية 
بعمر (١٨) عام، اال انه توجد اعتراضات كثيرة 
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على بعض بنوده وال سيما ما يخص ادراج شرط 
العمر بالنسبة لالعضاء المؤسسين بسن (٢٥)، 

وذلك كما ياتي:
االحزاب  لقانون  وفقا  الحزب  تاسيس  شروط 

السياسية النافذ لسنة ٢٠١٥:
المادة - ٩ - يشترط في من يؤسس حزب او 

التنظيم السياسي أن يكون - :
العمر،  من  والعشرين  الخامسة  أكمل  ثانياً: 

ومتمتعاً باألهلية القانونية.
المادة - ١٠ - يشترط فيمن ينتمي لعضوية أي 

حزب او تنظيم سياسيأن يكون:
ثانياً: أكمل (١٨) الثامنة عشرة سنة من العمر 

ومتمتعاً باألهلية القانونية.
رابعا القيود السياسية على مشاركة الشباب 

في االحزاب السياسية:
بعد  ما  الــعــراق  في  الحزبية  التجربة  افــرزت 
الشباب  تهميش شريحة  ٢٠٠٣ بشكل عام عن 
واالقتصار  السياسية،  االحــزاب  قيادات  ضمن 
ــاء فــتــرات  ــن عــلــى اســتــغــالل هـــذه الــشــيــرحــة اث
التنافس االنتخابي الغتنام اصواتهم، فضال عن 
عن  الشباب  عزوف  الى  ادت  أسباب  مجموعة 
المشاركة السياسية الفاعلة داخل هذه االحزاب 

ومنها مايلي:
١ - غياب الديمقراطية داخل األحزاب.

٢ - غياب حرية تعبير منخرطي هذه األحزاب.
داخل  والعائلية  األسرية  العالقات  هيمنة   -  ٣

األحزاب.
بشكل  بالقيادة  األحـــزاب»  تمسك»زعماء   -  ٤

بيروقراطي وغير ديمقراطي.
٥ - اقتناع أغلبية الشباب بعدم جدوى االنخراط 
ملموساً  واقعاً  يروه  لما  السياسية،  العملية  في 
لبعض  وانتهازية  مسؤولة،  غير  ممارسات  من 

الزعماء والمناضلين.
٦ - غياب برامج حزبية واضحة المعالم ومتميزة 

تختلف من حزب آلخر.

٧ - عدم منح الشباب الفرصة داخل األحزاب 
السياسية للترشح لالنتخابات التشريعية.

التوصيات:
من  تحد  الــتــي  القانونية  الــنــصــوص  -تــعــديــل 
مشاركة الشباب في عملية الترشيح لالنتخابات 
والمحلي،  االتحادي  المستوى  على  التشريعية 
التي  القانونية  النصوص  تعديل  الحال  وكذلك 
على  التنفيذية  للمناصب  الشباب  تولي  تمنع 
لسن  ــى  األدن وابدالهابالحد  المستويات  كافة 

التصويت.
بالكوتا  اسوة  الشباب  لتمثيل  كوتا  -استحداث 
الموجودة لتمثيل المراة او االقليات في القوانين 
المنظمة لالنتخابات او لتولي الوظائف العامة 
السياسي،  العمل  في  الشباب  اشــراك  لضمان 
وكذلك الحال ينصرف الى الكوتا داخل االحزاب 
لتمثيل الشباب وتوليهم مهام قيادية  السياسية 

في الحزب السياسي.
-فسح المجال للطاقات الشابه للتصدي للمواقع 
القيادية في االحزاب السياسية من خالل تفعيل 
والعضوية  الترشيح  في  الديمقراطية  االليات 
داخل الحزب وتبادل السلطة، وكذلك الترشيح 
ومــغــادرة  التنفيذية،  والمناصب  لالنتخابات 
البروقراطية والشخصنة والهيمنة العائلية على 

قيادة الحزب.
 - ضرورة ان يبادر الشباب الى خوض التجربة 
الحزبية والتحلي بااليجابية والمطالبة بالحقوق 
وعدم العزوف عن العمل السياسي بكل اشكاله 
فرص  الشباب  منح  باتجاه  المستمر  والضغط 
اكثر الثبات اهليتهم وجدارتهم في ادارة مفاصل 

الدولة بكافة قطاعاتها.
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المقدمة

تعد مرحلة الشباب من أخطر مراحل حياة الفرد ففيها يكتمل 
التأهيل االجتماعي للشخصية اإلنسانية مع اكتمال التعليم والدخول 
في سوق العمل، كما تؤثر القرارات التي يتخذها األفراد في هذا العمر 
على تشكيل مستقبلهم، ويمثل الشباب رأس المال الحقيقي للمجتمع 

كونه المصدر األساس لقوته من خالل ما يمتلكه من إمكانات 
وطاقات، وبما لهم من دور فاعل في عملية البناء والتغيير والتجديد، 
وهم مصدر التغيير الثقافي واالجتماعي في المجتمع عامة، فالشباب 

هم الكتلة الحرجة التي تحمل أهم فرص نماء المجتمع وصناعة 
مستقبله، كما انهم يشكلون في االن ذاته التحدي الكبير في عملية 
تأطيرهم وإدماجهم في مسارات الحياة االجتماعية، فالشباب صناع 
التغيير وأدواته حين تتواصل حياتهم في بيئة مؤاتية لنضج عقلي 

ونفسي وبدني سليم تتوفر فيها فرص العمل والمشاركة واألمن. إال أن 
الشباب أيضًا هم مصدر كثير من المخاطر حين يجدون أنفسهم في 

بيئة تزدحم بعوامل التهديد والعنف والبطالة والتهميش

ديموغرافية الشباب في العراق
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الباحث / محمد سعد عبد المحسن

لخصائص  المكاني  التغير  لتناقش  الدراسة  هذه  جــاءت 
السكان الشباب في العراق للمدة١٩٩٧ - ٢٠١٢ من الناحية 

الجغرافية والتي تمتاز بالتغّير ألزماني والتباين المكاني.
مشكلة الدراسة

مكانية  وحدة  بين  الشباب  السكان  خصائص  تتباين  هل 
واخرى ضمن محافظات العراق

مبررات الدراسة
في  مؤثرة  اجتماعيه  شريحة  أهم  الشباب  شريحة  تمثل 
مجريات  فــي  التأثير  وفــي  االجتماعية،  الحركة  مسار 
ذخيرةمهمة  يمثلون  فالشباب  المستقبل،  ورسم  الحاضر 
اذ  االنسانية(١)  المجتمعات  من  مجتمع  إي  ذخائر  من 
يمثل الشباب رأس المال الحقيقي للمجتمع كونه المصدر 
األساسي لقوته من خالل ما يمتلكه من إمكانات وطاقات، 

ولهم دور فعال في عمليه البناء والتغير والتجديد (٢).
نماء  فرص  أهم  تحمل  التي  الكتلةالحرجة  هم  فالشباب 
المجتمع وصناعه مستقبله، كما أنهم يشكلون في الوقت 
ذاته التحدي الكبير في تأطيرهموإدماجهم في مسارات ال

حياةاالجتماعيةوالوطنيةواإلنتاجية(٣).
تحضيالدراسةباالهتمام الدولي بموضوع الشباب وال سيما 
للشباب  دولي  كعام   ١٩٨٥ عام  األممالمتحدةأذ خصصت 
(٤)ومن ذلك العام بدأتاألمم المتحدة تصدر تقارير سنوية 
في رصد ومتابعه الشباب في كافه إنحاء العالم، وفي عام 
١٩٩٥ أطلقتاألمم المتحدة برنامج العمل العالمي للشباب 

العمل  منظمه  (٥)وكــذلــك  بعدها  ومــا   ٢٠٠٠ سنه  حتى 
والدولي والتقارير الدوليةالمعنيةبالشباب.

اتجاهات  عن  مسح  اجــري  فقد  العراق  مستوى  على  اما 
ومعارف الشباب لسنه ٢٠٠٤، (٦) ومسح الفتوة والشباب 
الشباب ضمن خطة  وإدراج   ،(٧)  ٢٠٠٩ لسنه  العراق  في 
التاسع  الفصل  فــي   ،٢٠١٠-٢٠١٤ مــن  التنميةالوطنية 
لحشد الجهود الحكوميةلتتميه قدرات الشباب بما يمكنهم 
من المساهمة الفعالة في العملية التنموية وتأطيرهم في 
الحياة العامة، وتحقيق توازن امثل بين احتياجات الدولة 

واحتياجات الشباب(٨)
Youth :مفهوم الشباب

الشباب لغة، شاب: فتى، حدث، والجمع شباب، والشباب 
كبر  فتيا  الشباب صار  طور  أدرك  الغالم  جمال(٩)، شب 
الغالم  شب   ،(١٠) الرجال  مبلغ  بلغ  نفسه،  على  واعتمد 
يِشُب ِشباباً وشبُبوباً وشبيباً، والجمع شبان (١١)،والشباب، 
والشبان، جماعه الشباب، شب، يشُب شباباً(١٢) والشاب، 

اسم فاعل، والشابة مؤنث الشباب والجمع شابات (١٣).
الشباب اصطالحا

يطرح مفهوم الشباب اشكاليه علميه كبيره تواجه البحوث 
االجتماعية،  الفئة  هذه  أوضــاع  تباشر  التي  والــدراســات 
دالالت  الكبيرفي  للتوسع  انعكاسا  االشكالية  هذه  وتأتي 
في  المتنوع  االستخدام  مجال  وفي  البلدان  بين  المفهوم 

الدراسات والبحوث الجارية في ميدان الشباب. (١٤)
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اذ يعكس مفهوم الشباب معاٍن مختلفة ترتبط بشكل مباشر 
بالنسق المعرفي المراد استخدامه فيه، والسياق االجتماعي 
الذي يوجد فيه، لذا تفاوت تحديد الفئة العمرية للشباب، 
ويشير المفهوم البيولوجي للشباب الى التغيرات البيولوجية 
للمرحلة التي تبدأ مع بداية المراهقة ويبرزالطفل بسمات 
التكوين  يستقر  عندما  وتنتهي  أنثى،  ام  كان  ذكر  البالغين 
هم  من  يشمل  التعريف  لهذا  وطبقا  لإلنسان،  البيولوجي 

بعمر(١٤ - ٢٥) سنة(١٥)
بين  اعمارهم  تتراوح  الذين  االفــراد  انهم  ايضا  ويعرف 
انتقاليه  مرحله  وهي  والعشرين،  والرابعة  عشر  الثامنة 
الشباب مدة  ان  الرجولةواألمومة(١٦)وهنالك من يرى  الى 
عمريه تمتد بين ١٦ وحتى ٢٥ سنة وهي المدة التي يكتمل 
فيها النمو الجسمي والعقلي على النحو يجعل الفرد قادرا 

على اداء وظائفهالمختلفة (١٧).
التي  الناس  من  عمريه  فئة  بأنهم  ايضا  الشباب  ويعرف   
تنحصر اعمارهم ما بين ١٣ - ٢٧ سنه (١٨)وقد حدد مجلس 
وزراء الشاب العرب المنعقد في القاهرة عام ١٩٦٩ المدة 
الزمنية للشباب من ١٥-٢٤ سنه (١٩)، وكذلك مجلس وزراء 
التعاون الخليجي فقد  الشباب والرياضة في دول مجلس 
مع مجلس  بذلك  متمشيا  الشباب ١٥-٢٤ سنه  فئة  حدد 

وزراء الشباب العرب(٢٠).
إما على المستوى الدولي فأن المفهوم السائد في اغلب 
تقع  الذين  الى االشخاص  للشباب يشير  الدولية  التقارير 
الدولي للشباب  التقرير  أعمارهم بين ١٥-٢٥ سنة ومنها 
العامة  اعتمدتهالجمعية  ما  (٢١)متماشياعلى   ٢٠١٠ لعام 
لألمم المتحدة عام ١٩٨٥ تعريفا لفئة الشباب ال يزال لغاية 
والبحوث،  الدراسات  اغلب  في  معتمد  دوليا  معياراً  أالن 
تقع  الذين  ــراد  اإلف بأنهم  الشباب  التعريف  ذلك  ويحدد 

أعمارهم ما بين ١٥ - ٢٤ سنه(٢٢)
ولقد أصبح مصطلح محايداً يشمل الشبان والشابات وال 
ينطوي هذا التعريف على إي تحيز ضد التعاريف األخرى 
المتحدة،  األمــم  في  األعضاء  البلدان  تعتمدها  قد  التي 
بناءاً على عوامل اجتماعية وثقافية واقتصادية ومؤسسية 
خاصة بها، ولكن يجب اعتماد تعريف موحد وهو التعريف 
الذي اعتمدته األمم المتحدة لتسهيل اِلمقارنةبين البلدان 

وضمن البلد والواحد(٢٣).
اما في العراق فال يوجد تعريف موحد لفئة الشباب والسيما 
على الصعيد اإلحصائي الوطني، فقد اتجه مسح مواقف 

ومعارف الشباب لسنه ٢٠٠٤ إلى تحديد الفئة الشابة بعمر 
(١٠-٢٤)سنة (٢٤)، فيما تتجهمسوحات التشغيل والبطالة 
اما  سنه(٢٥)،   (١٥-٢٤) العمرية  الفئة  عند  تحديدها  إلى 
شمل  فقد   ،٢٠٠٩ لسنه  والشباب  للفتوه  الوطني  المسح 

االفراد بعمر (١٠-٣٠) سنه(٢٦).
واعتمدت الدراسة لتحديد الشباب السكان بعمر (١٥-٢٤) 
واالقليمي  والعربي  الدولي  التعريف  مع  يتوافق  كونه  سنة 
المسوح في  العمرية والعتمادها في عدد من  الفئة  لهذه 

العراق.
التباين المكاني لحجم السكان الشباب في العراق للمدة 

2012 / 199٧
بلغ حجم السكان الشباب في العراق لعام ١٩٩٧ (٤٠١٨٠٦١) 
نسمة في حين بلغ حجم السكان الشباب في العراق للفئة 
وبزيادة  نسمة،   (٥٩٣٣٥٢٣)  ٢٠١٢ لعام  نفسها  العمرية 
وللتعرف  الفترتين،  بين  نسمة   (١٩١٥٤٦٢) بلغت  مطلقة 
على التباين المكاني لجم السكان الشباب في العراق وباقي 

المحافظات ستتم دراستها كاآلتي:
في  الــشــبــاب  الــســكــان  لحجم  المكاني  التباين   )1-3)

العراق لعام 199٧
لعام ١٩٩٧ (٤٠١٨٠٦١) نسمة  الشباب  بلغ حجم السكان 
من مجموع سكان العراق للعام نفسة والبالغ (١٩١٨٤٥٤٣) 
حجم  ويتباين   ،٪ بــلــغــت(٢٠،٩٤)  نسبية  وبأهمية  نسمة 
السكان الشباب من محافظة ألخرى، ويالحظ من الجدول 
(١-٤)، ان هناك تباين مطلق بين اعلى قيمة في محافظة 
نسمة،   (١١٢٥٢٣٦) بلغ  الشباب  للسكان  حجم  بــغــداد 
الشباب  السكان  بلغت (٢٨)٪ من مجموع  وبأهمية نسبية 
للسكان  بأدنى حجم  المثنى  العراق، وجاءت محافظة  في 
نسبية  وبأهمية  نسمة،   (٩٢٠٦٤) بلغ  العراق  في  الشباب 
العراق  في  الشباب  السكان  مجموع  من   ٪  (٢٫٢٩) بلغت 

ينظر الشكل (٨).
(3-1-1( االهمية المطلقة لحجم السكان الشباب في 

العراق حسب المحافظات لعام 199٧
هناك  ان  والخريطة(٤)   (٤) الجدول  خــالل  من  يالحظ 
تباينا مكانيا لحجم السكان الشباب في العراق وباستعمال 
طريقة (التحول اللوغارتمي) في تصنيف البيانات، يالحظ 
قيمها  تباينت  المطلقة،  االهمية  لتوزيع  رتب  اربــع  هناك 
المطلقة بين اعلى قيمة في محافظة بغداد حجم للسكان 
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الشباب بلغ (١١٢٥٢٣٦) نسمة، واقل قيمة مطلقة لحجم 
السكان الشباب في محافظة المثنى بلغ (١٥٩٠٦٤) نسمة.

بين  المطلقة  االهمية  قيم  تراوحت  والتي  االولــى  الرتبة 
بغداد  محافظة  شملت  نسمة،   (١١٢٥٢٣٦  -  ٦٠١٧٢٩)

وبأهمية مطلقة بلغت (١١٢٥٢٣٦) نسمة.
المطلقة  فيها قيم االهمية  تتراوح  التي  الثانية  الرتبة  اما 
بين (٣٢١٨١١ - ٦٠١٧٢٨) نسمة، ضمت كل من (نينوى، 
البصرة) وبأهمية مطلقة بلغت (٤٠٩٣٦٨، ٣٣٧٩١٢) نسمة 

لكل منها بالتتابع.
في حين ضمت الرتبة الثالثة والتي تراوحت قيم االهمية 
الطلقة فيها (١٧٢١٠٩ - ٣٢١٨١٠) نسمة شملت خمسة 
االنــبــار، صالح  ديــالــى،  بــابــل،  ــار،  ق محافظات هــي (ذي 
الدين) بأهمية مطلقة بلغ (٢٥١٨٤٧، ٢٤٨٩٥٠، ٢٤٣٤١٧، 

٢١٣٠٤٨، ١٨٥٥٩٩ - ) نسمة لكل منها على بالترتيب.
اما الرتبة الرابعة في التصنيف والتي تتراوح قيم االهمية 
ضمت  نسمة،   (١٧٢١٠٨  -  ٩٢٠٦٤) بين  فيها  المطلقة 
سبعة محافظات هي (واسط، النجف، كركوك، القادسية، 
ميسان، كربالء، المثنى) وبأهمية مطلقة بلغت (١٦٧٦٥٢، 

 ،١٢٥٩٦٠  ،١٣٤٥١٣  ،١٥٩٠١٦  ،١٥٩٧٣٧  ،١٦٣٧٤٢
٩٢٠٦٤) نسمة، لكل منها على التوالي ينظر خريطة (٤).

شكل (١)
المصدر الباحث باالعتماد على جدول (١)

جدول رقم (١)
التباين المكاني لألهمية المطلقة لحجم السكان 
الشباب حسب البيئة والنوع في العراقلعام ١٩٩٧

(المحافظات)٭
نوعبيئة

المجموع
إناثذكورريفحضر

٢٥٤٨٠٨١٥٤٥٦٠٢٠٦٠٠٤٢٠٣٣٦٤٤٠٩٣٦٨نينوى
١١٤٧٨٦٤٤٩٥١٨٠٤٩٨٧٩٢٣٩١٥٩٧٣٧كركوك
١٠٢٢٩٩١٤١١١٨١٢٣٠٩٣١٢٠٣٢٤٢٤٣٤١٧ديالى
١١٢٧٥٦١٠٠٢٩٢١٠٨٠٣٤١٠٥٠١٤٢١٣٠٤٨االنبار
١٠٠٤٩٨٥١٢٠٢٥١٥٦٩٦١١٥٥٥٦٢٥١١٢٥٢٣٦بغداد
١١٩٥٦٦١٢٩٣٨٤١٢٥٤١٤١٢٣٥٣٦٢٤٨٩٥٠بابل

٨٣٧٠٠٤٢٢٦٠٦٣٠٧٧٦٢٨٨٣١٢٥٩٦٠كربالء
٨٩٧٧٣٧٧٨٧٩٨٣٧٠١٨٣٩٥١١٦٧٦٥٢واسط

٨٣٧٩٥١٠١٨٠٤٩٢٩٢٦٩٢٦٧٣١٨٥٥٩٩صالح الدين
١١٣٦٦٧٥٠٠٧٥٨١٢٥٨٨٢٤٨٤١٦٣٧٤٢النجف

٨٥١٤٤٧٣٨٧٢٧٩٢٠٧٧٩٨٠٩١٥٩٠١٦القادسية
٤٢١٦٨٤٩٨٩٦٤٥٠٢٠٤٧٠٤٤٩٢٠٦٤المثنى
١٥٠٤٧٦١٠١٣٧١١٢٤٠٨٦١٢٧٧٦١٢٥١٨٤٧ذي قار
٩٠٢٣٩٤٤٢٧٤٦٦٠٢٣٦٨٤٩٠١٣٤٥١٣ميسان
٢٦٩٩٠٥٦٨٠٠٧١٦٨٩٢٩١٦٨٩٨٣٣٣٧٩١٢البصرة
٢٧١٨٠٦٧١٢٩٩٩٩٤٢٠١٦٨٨١٢٠٠١١٨٠٤٠١٨٠٦١المجموع

٭ تم استبعاد محافظات 
)أربيل، دهوك، سليمانية( 

من الدراسة لعدم اجراء 
تعداد سكاني لهذه 

المحافظات لعام 199٧

23 | السنة الثانية عشرة | ربيع األول ١٤٣٩ هـ - كانون األول ٢٠١٧ م | العدد ٤٢



الجهاز  وزارةالتخطيط،  باالعتمادعلى  الباحث  المصدر 
المركزي لإلحصاء وتكنولوجيا المعلومات، نتائج التعداد 

السكان في العراق لعام ١٩٩٧
خريطة (١)

التباين المكاني لألهمية المطلقة للسكان الشباب في 

العراق حسب المحافظات لعام ١٩٩٧
المصدر الباحث باالعتماد على الجدول )1(

(3-1-2( التباين المكاني لحجم السكان الشباب في 
العراق حسب البيئة لعام 199٧

نسمة   (٢٧١٨٠٦٧) الحضر  الشباب  السكان  حجم  بلغ 
الشباب  السكان  بلغت(٦٧،٦)٪ من مجموع  بأهمية نسبية 
العراق  في  الريف  الشباب  السكان  اما حجم  العراق،  في 
بلغ (١٢٩٩٩٩٤) نسمة بأهمية نسبية بلغت (٣٢٫٤)٪ من 
مجموع السكان الشباب في العراق، ويتباين حجم السكان 

الشباب مكانيا حسب المحافظات.
(3-1-3( االهمية المطلقة لحجم السكان الشباب في العراق 

حسب البيئة والمحافظة لعام 199٧
يالحظ من خالل الجدول (٤) والشكل (٩) ان هناك تباينا 
مكانيا لألهمية المطلقة للسكان الشباب في العراق حسب 

البيئة (الحضر، الريف) من محافظة ألخرى، فعلى مستوى 
الحضر جاءت محافظة بغداد بأعلى اهمية مطلقة حجم 
للسكان الشباب بلغ (١٠٠٤٩٨٥) نسمة تليها كل من محافظة 
البصرة ونينوى بأهمية مطلقة بلغت (٢٦٩٩٠٥، ٢٥٤٨٠٨) 
نسمة ثم محافظة ذي قار بأهمية مطلقة بلغت (١٥٠٤٧٦) 
نسمة اما كل من محافظة (بابل، كركوك، النجف، االنبار) 
 ،١١٩٥٦٦، ١١٤٧٨٦، ١١٣٦٦٧) منها  لكل  بأهمية مطلقة 
١١٢٧٥٦) نسمة اما محافظة ديالى بأهمية مطلقة بلغت 
(١٠٢٢٩٩) نسمة بعد ذلك محافظة ميسان بقيمة مطلقة 
(واســط،  محافظات  بينماسجلت  نسمة   (٩٠٢٣٩) بلغت 
لكل  المطلقة  االهمية  كربالء)  الدين،  صالح  القادسية، 
منها (٨٩٧٧٣، ٨٥١٤٤، ٨٣٧٩٥، ٨٣٧٠٠) نسمة في حين 
جاءت محافظة المثنى بأدنى اهمية مطلقة بلغت (٤٢١٦٨) 

نسمة.
اما على مستوى الريف جاءت محافظة نينوى بأعلى اهمية 
مطلقة بلغت (١٥٤٥٦٠) نسمة تليها محافظة ديالى بقيمة 
مطلقة بلغت (١٤١١١٨) نسمة تليها كل من محافظة (بابل، 
الــديــن، ذي قــار، االنــبــار) بأهمية مطلقة  بــغــداد، صــالح 
بلغت لكل منها (١٢٩٣٨٤، ١٢٠٢٥١، ١٠١٨٠٤، ١٠١٣٧١، 
بقيمة  والقادسية  واســط  محافظتي  ثم  نسمة   (١٠٠٢٩٢
مطلقة بلغت (٧٧٨٧٩، ٧٣٨٧٢) نسمة اما محافظة البصرة 
فقد بلغت االهمية المطلقة (٦٨٠٠٧) نسمة في حين جاءت 
محافظة النجف بقيمة مطلقة بلغت (٥٠٠٧٥) نسمة بعد 
بأهمية  كربالء)  ميسان،  (المثنى،  محافظة  جــاءت  ذلك 
مطلقة بلغت لكل منها (٤٩٨٩٦، ٤٤٩٥١، ٤٤٢٧٤، ٤٢٢٦٠) 

نسمة ينظر الشكل (٩).
(3-1-٤( التباين المكاني لحجم السكان الشبابحسب النوع 

في العراق في لعام 199٧
١٩٩٧ لعام  العراق  في  الذكور  الشباب  السكان  بلغ حجم 
(٢٠١٦٨٨١) نسمة بأهمية نسبية بلغت (٥٠٫٢)٪ اما حجم 
بلغت  نسبية  بأهمية  نسمة   (٢٠٠١١٨٠) بلغ  فقد  االنــاث 
لعام  العراق  في  الشباب  السكان  مجموع  من   ٪(٤٩٫٨)

.١٩٩٧
(1-3-1-5( االهمية المطلقة لحجم السكان الشباب حسب 

النوع والمحافظة في العراق لعام 199٧
تباين  هناك  ان   (١٠) والشكل   (٤) الجدول  من  يالحظ 
(الــذكــور،  الــنــوع  حسب  الشباب  السكان  لحجم  مكاني 
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العراق، فعلى مستوى ذكور جاءت  االناث) في محافظات 
محافظة بغداد بأعلى اهمية مطلقة حجم للسكان الشباب 
الذكور بلغ (٥٦٩٦١١) نسمة تليها محافظة نينوى بأهمية 
مطلقة  بقيمة  البصرة  ثم  نسمة   (٢٠٦٠٠٤) بلغت  مطلقة 
ذي  (بابل،  من محافظة  كل  يليها  نسمة   (١٦٨٩٢٩) بلغت 
 ،١٢٥٤١٤) منها  لكل  مطلقة  بأهمية  االنبار)  ديالى،  قار، 
١٢٤٠٨٦، ١٢٣٠٩٣، ١٠٨٠٣٤) نسمة اما محافظة صالح 
الدين فقد بلغت االهمية المطلقة (٩٢٩٢٦) نسمة في جين 
جاءت كل من (واسط، النجف، كركوك، القادسية) بأهمية 
مطلقة بلغت لكل منها (٨٣٧٠١، ٨١٢٥٨، ٨٠٤٩٨، ٧٩٢٠٧)

نسمة اما محافظة (ميسان، كربالء، المثنى) بأهمية مطلقة 
بلغت لكل منها (٦٦٠٢٣، ٦٣٠٧٧، ٤٥٠٢٠).

اما على مستوى االناث جاءت محافظة بغداد بأعلى اهمية 
مطلقة حجم للسكان الشباب االناث بلغ (٥٥٥٦٢٥) نسمة 
 (٢٠٣٣٦٤) بلغت  مطلقة  بأهمية  نينوى  محافظة  تليها 
نسمة   (١٦٨٩٨٣) بلغت  مطلقة  بقيمة  البصرة  اما  نسمة 
بابل، ديالى، االنبار)  بعد ذلك كل من محافظة (ذي قار، 
منها (١٢٧٧٦١، ١٢٣٥٣٦، ١٢٠٣٢٤،  لكل  بأهمية مطلقة 
بلغت  فقد  الدين  صــالح  محافظة  امــا  نسمة   (١٠٥٠١٤
محافظة  من  كل  ثم  نسمة   (٩٢٦٧٣) المطلقة  االهمية 
(واسط، النجف، القادسية، كركوك) بأهمية مطلقة بلغت 
لكل منها (٨٣٩٥١، ٨٢٤٨٤، ٧٩٨٠٩، ٧٩٢٣٩)نسمة تليها 
كل من محافظة (ميسان، كربالء، المثنى) بأهمية مطلقة 
ينظر  نسمة   (٤٧٠٤٤  ،٦٢٨٨٣  ،٦٨٤٩٠) منها  لكل  بلغت 

الشكل (١٠).
شكل (٢)

شكل (٣)

المصدر الباحث باالعتماد على جدول )1(
(3-2( التباين المكاني لحجم السكان الشباب في العراق 

لعام 2012
بلغ حجم السكان الشباب لعام ٢٠١٢ (٥٩٣٣٥٢٣) نسمة 
من مجموع السكان العراق والبالغ (٢٩٤٥٩٣٧٠) نسمة 
السكان  ويتباين حجم   ،٪(٢٠٫١) بلغت  نسبية  وبأهمية 
الشباب من محافظة ألخرى ويالحظ من خالل الجدول 
(٢) ان محافظة بغداد تأتي في مقدمة محافظات العراق 
بحجم للسكان الشباب والبالغ (١٤٥٢٤٨٧) نسمة بأهمية 
نسبية بلغت (٢٤٫٥)٪ من مجموع السكان الشباب في 
بلغت  المثنى  محافظة  في  مطلقة  قيمه  أقــل  الــعــراق، 
(١٤٧٦٩٠٩) نسمة بأهمية نسبية بلغت(٢٫٥)٪ ويتباين 

حجم السكان الشباب حسب المحافظات وكاالتي:
(3-2-1( االهمية المطلقة لحجم السكان الشباب في 

العراق حسب المحافظات لعام 2012
في  الشباب  السكان  لحجم  المطلقة  االهمية  تتباين 
التحول  طريقة  وباستخدام  المحافظات  حسب  العراق 
 (٥) الــجــدول  فــي  البيانات  تصنيف  فــي  اللوغارتمي 
المطلقة  األهمية  لتوزيع  رتــب  أربــع  هناك  إن  يالحظ 
تباينت قيمها بين أعلى قيمه في محافظة بغداد وادني 

قيمة في محافظة المثنى و كاالتي.
الرتبة األولى والتي تتراوح قيمها المطلقة بين (٨٢٠١٦٤

بأهمية  بغداد  تظهر في محافظة  - ١٤٥٢٤٨٧) نسمة 
مطلقة بلغت (١٤٥٢٤٨٧) نسمة ينظر الخريطة (٥).

الرتبة الثانية والتي تراوحت قيم األهمية المطلقة فيها 
محافظتين  شملت  نسمة   (٨٢٠١٦٣  -  ٤٦٣١٢٨) بين 
 ،٦٧٦١٧٥) بلغت  بأهمية مطلقة  البصرة)  (نينوى،  هما 

٥٢٨٧٧٠) نسمة.
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إما الرتبة الثالثة والتي تتراوح قيم األهمية المطلقة بين 
محافظات  سبعة  نسمة ضمت   (٤٦٣١٢٧  -  ٢٦١٥١٨)
هي (ذي قار، بابل، االنبار، صالح الدين، ديالى، كركوك، 
 ،٣٧٤٥٨٧  ،٣٨٠٥٤٤) بلغت  مطلقة  بأهمية  النجف) 
 (٢٦٧٣٨٩  ،٢٨٩٩٤١  ،٢٩٦٩٦٠  ،٣١٥٤٣٠  ،٣٢١٥١٦

نسمة لكل منها على الترتيب.
الرتبة الرابعة في التصنيف والتي تتراوح قيمها المطلقة 
بين (١٤٧٦٩٠ - ٢٦١٥١٧) نسمة شملت خمسة محافظات 

هي (واسط، القادسية، كربالء، ميسان، المثنى) بأهمية 
مطلقة بلغت (٢٥٠٢٧٥، ٢٣٤٣٩٠، ٢٢١٣٩٥، ٢٠٢١١٢، 

١٤٧٦٩٠) نسمة لكل منها على بالتتابع.
جدول (٢)

التباين المكاني لألهمية المطلقة لحجم السكان 
الشباب حسب البيئة والنوع في العراق لعام ٢٠١٢

المحافظات
نوعبيئة

المجموع
إناثذكورريفحضر

٤١٨٧٧٩٢٥٧٣٩٧٣١٩٢٣٨٣٥٦٩٣٧٦٧٦١٧٥نينوى

٢١١١٥٤٧٨٧٨٧١٥٠١٦٠١٣٩٧٨١٢٨٩٩٤١كركوك

١٤٥٩١٨١٥١٠٤٢١٥٥٣٨٧١٤١٥٧٣٢٩٦٩٦٠ديالى

١٥٩٤١٣١٦٢١٠٣١٦٨٧٥٦١٥٢٧٦٠٣٢١٥١٦االنبار

١٢٨٩٦١٨١٦٢٨٦٩٧٤٣٨٣٧٧٠٨٦٥٠١٤٥٢٤٨٧بغداد

١٨٠٩٣٨١٩٣٦٤٩١٩١٠٦٧١٨٣٥٢٠٣٧٤٥٨٧بابل

١٤٩٥٦٢٧١٨٣٣١١٧٠٩٩١٠٤٢٩٦٢٢١٣٩٥كربالء

١٤٧٧٩٨١٢٢١٥٣١٤٣١٧٩١٣٣٢٥٧٢٥٠٢٧٥واسط

١٣٧٧٣٢١٥٨٠٢٢١٥٠٦٥٢١٣٨٦١٧٣١٥٤٣٠صالح الدين

١٩٢٥٦٥٧٤٨٢٤١٣٧٣٤٥١٣٠٠٤٤٢٦٧٣٨٩النجف

١٣٥٠٦٧٩٩٣٢٣١٢٥٣٢٢١٠٩٠٦٨٢٣٤٣٩٠القادسيه

٦٦٣٤٧٨١٣٤٣٧٨٥٨٠٦٩١١٠١٤٧٦٩٠المثنى

٢٤٣٥٨٨١٣٦٩٥٦٢٠٠٧٠٥١٧٩٨٣٩٣٨٠٥٤٤ذي قار

١٤٨٢٢٥٥٣٩٠٠١٠١٩١٨١٠٠٢٠٨٢٠٢١٢٦ميسان

٤٢٦٦٣٢١٠٢١٤٧٢٦٨٣٨٨٢٦٠٣٩١٥٢٨٧٧٩البصرة

٤٠٥٣٣٣٦١٩٠٦٣٤٨٣٠٥١٦٣٣٢٩٠٨٠٥١٥٩٥٩٦٨٤المجموع

لإلحصاء  المركزي  الجهاز  التخطيط،  وزارة  على  باالعتماد  الباحث  المصدر 
وتكنولوجيا المعلومات، تقديرات السكان لعام ٢٠١٢
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خريطة (٢)
التباين المكاني لألهمية المطلقة للسكان الشباب في 

العراق حسب المحافظات لعام 2012

المصدر الباحث باالعتماد على الجدول )2(
(3-2-2(التبيان المكاني لحجم السكان الشباب حسب البيئة 

في العراق لعام 2012
٢٠١٢ لعام  العراق  في  الحضر  الشباب  السكان  حجم  بلغ 
(٦٨)٪ من مجموع  بلغت  نسبية  بأهمية  (٤٠٥٣٣٣٦) نسمة 
السكان  بلغ حجم  المقابل  في  العراق،  في  الشباب  السكان 
الشاب الريف (١٩٠٦٣٤٨) نسمة بأهمية نسبية بلغت (٣٢)٪.

(1-3-2-3( االهمية المطلقة لحجم السكان الشباب حسب 
البيئة والمحافظة في العراق لعام 2012

 يالحظ من خالل الجدول (٥) والشكل (١١) ان هناك تباينا 
مكانيا لألهمية المطلقة للسكان الشباب في العراق حسب 
البيئة (الحضر، الريف) من محافظة ألخرى، فعلى مستوى 
حجم  مطلقة  اهمية  بأعلى  بغداد  محافظة  جاءت  الحضر 
للسكان الشباب بلغ (١٢٨٩٦١٨) نسمة تليها كل من محافظة 
 (٤١٨٧٧٩  ،٤٢٦٦٣٢) بلغت  مطلقة  بأهمية  ونينوى  البصرة 

نسمة تليها محافظة (ذي قار، كركوك، النجف، بابل) بأهمية 
 ،١٩٢٥٦٥  ،٢١١١٥٤  ،٢٤٣٥٨٨) منها  لكل  بلغت  مطلقة 
١٨٠٩٣٨) نسمة بعد ذلك محافظة (االنبار، كربالء، ميسان، 
واسط، ديالى) بأهمية مطلقة لكل منها (١٥٩٤١٣، ١٤٩٥٦٢، 
محافظة (صالح  اما  نسمة   (١٤٥٩١٨  ،١٤٧٧٩٨  ،١٤٨٢٢٥
الدين، القادسية) بأهمية مطلقة بلغت (١٣٧٧٣٢، ١٣٥٠٦٧) 
نسمة في حين جاءت محافظة المثنى بأدنى اهمية مطلقة 

بلغت (٦٦٣٤٧) نسمة ينظر الشكل (١١).
اما على مستوى الريف جاءت محافظة نينوى بأعلى اهمية 
بقيمة  بابل  محافظة  تليها  نسمة   (٢٥٧٣٩٧) بلغت  مطلقة 
بلغت (١٩٣٦٤٩) نسمة ثم كل من محافظة (بغداد،  مطلقة 
االنبار، صالح الدين، ديالى) بأهمية مطلقة بلغت لكل منها 
(١٦٢٨٦٩، ١٦٢١٠٣، ١٥٨٠٢٢، ١٥١٠٤٢،) نسمة في حين 
مطلقة  بقيمة  البصرة)  واســط،  قار،  (ذي  محافظة  سجلت 
بعدها  جــاءت  ثــم   (١٠٢١٤٧  ،١٢٢١٥٣  ،١٣٦٩٥٦) بلغت 
مطلقة  بأهمية  كربالء  النجف،  كركوك،  (المثنى،  محافظة 
جاءت  حين  في   (٧١٨٣٣  ،٧٤٨٢٤  ،٧٨٧٨٧  ،٨١٣٤٣) بلغت 
محافظة ميسان بأدنى اهمية مطلقة بلغت (٥٣٩٠٠) نسمة.

(3-2-٤(التباين المكاني لحجم السكان الشباب حسب النوع 
في العراق في لعام 2012

١٩٩٧ لعام  العراق  في  الذكور  الشباب  السكان  حجم  بلغ 
في   ،٪(٥١٫٢) بلغت  نسبية  بأهمية  نسمة   (٣٠٥١٦٣٣)
بلغ حجم االناث (٢٩٠٨٠٥١) نسمة بأهمية نسبية  المقابل 
بلغت (٤٨٫٨)٪ من مجموع السكان الشباب في العراق لعام 

.١٩٩٧
(1-3-2-5( االهمية المطلقة لحجم السكان الشباب حسب 

النوع والمحافظة في العراق لعام 2012
تباين  هناك  ان   (١٢) والشكل   (٥) الــجــدول  مــن  يالحظ 
مكاني لحجم السكان الشباب حسب النوع (الذكور، االناث) 
محافظة  جاءت  ذكور  مستوى  فعلى  العراق،  محافظات  في 
الذكور  الشباب  للسكان  حجم  مطلقة  اهمية  بأعلى  بغداد 
مطلقة  بأهمية  نينوى  محافظة  تليها  نسمة   (٧٤٣٨٣٧) بلغ 
مطلقة  بقيمة  البصرة  محافظة  ثم  نسمة   (٣١٩٢٣٨) بلغت 
بلغت (٢٦٨٣٨٨) نسمة اما كل من محافظة (ذي قار، بابل) 
بأهمية مطلقة لكل منها (٢٠٠٧٠٥، ١٩١٠٦٧) نسمة ثم كل 
بلغت  كركوك)  الدين،  صالح  ديالى،  (االنبار،  محافظة  من 
المطلقة لكل منها (١٦٨٧٥٦، ١٥٥٣٨٧، ١٥٠٦٥٢،  االهمية 
١٥٠١٦٠) تليها محافظة (واسط، النجف، القادسية، كربالء، 
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ميسان) بأهمية مطلقة بلغت لكل منها (١٤٣١٧٩، ١٣٧٣٤٥، 
١٢٥٣٢٢، ١١٧٠٩٩، ١٠١٩١٨)نسمة في حين جاءت محافظة 

المثنى بأدنى بأهمية مطلقة بلغت (٧٨٥٨٠)
اما على مستوى االناث جاءت محافظة بغداد بأعلى اهمية 
نسمة   (٧٠٨٦٥٠) بلغ  االناث  الشباب  للسكان  مطلقة حجم 
تليها محافظة نينوى بأهمية مطلقة بلغت (٣٥٦٩٣٧) نسمة 
ثم البصرة بقيمة مطلقة بلغت (٢٦٨٣٨٨) نسمة اما محافظة 
 (١٨٣٥٢٠  ،١٧٩٨٣٩) بلغت  مطلقة  بأهمية  بابل)  قار،  (ذي 
نسمة بعدها تأتي كل من محافظة (االنبار، ديالى، كركوك، 
صالح الدين، واسط، النجف) بقيمة مطلقة بلغت (١٥٢٧٦٠، 
نسمة   (١٣٠٠٤٤  ،١٣٣٢٥٧  ،١٣٨٦١٧  ،١٣٩٧٨١  ،١٤١٥٧٣
بعد ذلك محافظة(القادسية، كربالء، ميسان) بأهمية مطلقة 
اما  نسمة   (١٠٠٢٠٨  ،١٠٤٢٩٦  ،١٠٩٠٦٨) منها  لكل  بلغت 
محافظة المثنى بأهمية مطلقة بلغت (٦٩١١٠) نسمة ينظر 

الشكل (١٢)
شكل (٤)

المصدر الباحث باالعتماد على جدول )2(
)شكل (٥) شكل (

المصدر الباحث باالعتماد على جدول )2(

(3-3( التغير المطلق لحجم السكان الشباب في العراق 
2012 - للمدة 199٧

سجلت محافظة بغداد أعلى تغير مطلق حجم للسكان 
الشباب في العراق والبالغ (٣٢٧٢٥١) نسمة بعدها تأتي 
ثم  نسمة   (٢٦٦٨٠٧) بلغ  مطلق  بتغير  نينوى  محافظ 
محافظة البصرة (١٩٠٨٦٧) نسمة ثم محافظة كركوك 
بتغير مطلق بلغ (١٣٠٢٠٤) نسمة جاءت محافظة صالح 
الدين، ذي قار، بابل بحجم للتغير المطلق بلغ (١٢٩٨٣١، 
محافظتي  تــأتــي  بعدها  نسمة   (١٢٥٦٣٧  ،١٢٨٦٩٧
(االنبار، والنجف) بتغير مطلق بلغ (١٠٨٤٦٨، ١٠٣٦٤٧) 
واســط،  (كــربــالء،  مــن محافظة  كــل  فــي حين جـــاءت 
القادسية، ميسان) بتغير مطلق لكل منها بلغ (٩٥٤٣٥، 
٨٢٦٢٣، ٧٥٣٧٤، ٦٧٦١٢) نسمة اما محافظتي المثنى 
 ،٥٥٦٢٦) بلغ  الشباب  للسكان  مطلق  بتغير  واســط  و 

٥٣٥٤٣) نسمة ينظر الجدول (٦) والشكل (١٣)
(3-3-1( التغير النسبي لحجم السكان الشباب في العراق 

2012 - للمدة 199٧
سجلت محافظة كركوك أعلى تغير نسبي حجم للسكان 
الشباب في العراق بلغ (٨١٫٥) ٪ بعدها تأتي محافظة 
 ٪  (٧٠  ،٧٥٫٨) بلغ  نسبي  بتغير  الدين  وصالح  كربالء 
بتغير  المثنى)  النجف،  (نينوى،  محافظة  من  كل  يلها 
بعدها   ٪  (٦٠٫٤  ،٦٣٫٣  ،٦٥٫٢) بلغ  منها  لكل  نسبي 
تأتي محافظات (البصرة، ذي قار، االنبار، بابل، ميسان) 
وبتغير نسبي بلغ (٥٦٫٥، ٥١٫١، ٥٠٫٩، ٥٠٫٥، ٥٠٫٢) 
٪ لكل منها على التوالي ثم محافظتي (واسط، القادسية) 
بلغ (٤٩٫٣، ٤٧٫٤) ٪ في حين سجلت محافظة  بتغير 
بغداد و محافظة ديالى ادنى نسب التغير لحجم السكان 
في العراق بلغت (٢٩، ٢٢) ٪ ينظر الجدول (٦) والشكل 

(١٤)
جدول )3(

التغير المطلق والنسبيللسكان الشباب في العراق للمدة 
١٩٩٧ - ٢٠١٢

التغير النسبيالتغير المطلقالمحافظات

٢٦٦٨٠٧٦٥٫٢نينوى

١٣٠٢٠٤٨١٫٥كركوك

٥٣٥٤٣٢٢ديالى
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١٠٨٤٦٨٥٠٫٩االنبار

٣٢٧٢٥١٢٩بغداد

١٢٥٦٣٧٥٠٫٥بابل

٩٥٤٣٥٧٥٫٨كربالء

٨٢٦٢٣٤٩٫٣واسط

١٢٩٨٣١٧٠صالح الدين

١٠٣٦٤٧٦٣٫٣النجف

٧٥٣٧٤٤٧٫٤القادسيه

٥٥٦٢٦٦٠٫٤المثنى

١٢٨٦٩٧٥١٫١ذي قار

٦٧٦١٢٥٠٫٢ميسان

١٩٠٨٦٧٥٦٫٥البصرة

١٩٤١٦٢٣٤٨المجموع

والجدول   (١) الجدول  باالعتماد على  الباحث  المصدر 
(٢)

شكل )6(

المصدر الباحث باالعتماد على الجدول )3(

شكل )٧(

المصدر الباحث باالعتماد على الجدول )3(
 و يالحظ ان هناك عالقة بين خصائص السكان الشباب 
واالجتماعية  الديموغرافية  الخصائص  مع  االقتصادية 
الترابط  هذا  ويالحظ  العراق،  والزواجية)  (التعليمية، 
الخصائص  لتحليل  المكانية  الــعــالقــات  عــن  للكشف 
السكانية للشباب والتغير المكاني لهذه الخصائص بين 
عامي ١٩٩٧ - ٢٠١٢، ويالحظ وجود عالقة ارتباط قوية 
اقتصاديا)  (النشطين  االقتصادية  الخصائص  تغير  بين 
واالجتماعية  الــديــمــوغــرافــيــة  الــخــصــائــص  تغير  مــع 
(التعليمية والزواجية) وكذلك وجود عالقة ارتباط قوية 
الخصائص  تغير  مع  االقتصادية  الخصائص  تغير  بين 
سوى  والزواجية)  (التعليمة  واالجتماعية  الديموغرافية 
وجود  يالحظ  وكذلك  المحافظات،  مستوى  على  كانت 
عالقة ارتباط قوية بين الحالة الزواجية (المتزوج) مع 
مع  والديموغرافية،  التعليمية  الخصائص  حجم  تغير 
لحاالت  النسبي  تغير  بين  ارتباط ضعيفة  وجود عالقة 
الطالق مع تغير الخصائص الديموغرافية والتعليمة في 

كل محافظة.
المقترحات

وضع سياسات اجتماعية واقتصادية مالئمة لالستفادة 
من الفرصة السكانية للشباب والستجابة للتغيرات التي 
تنسجم عنها بما يضمن تحقيق معدالت نمو اقتصادي 
بنسب تفوق معدالت النمو السكاني بهدف زيادة نصيب 

الفرد من الناتج المحلي االجمالي
وخفض  العراقية  لألسر  االقتصادي  الوضع  تحسين 
معدالت الفقر للتقليل من فرص ترك التعليم واالنخراط 
في النشاط االقتصادي في فترات مبكرة من عمر االفراد

تتوفر  للشباب لمن ال  تعليمية وثقافية  ايجاد تسهيالت 
من  للتقليل  االعتيادي  او  النظامي  التعليم  فرص  لهم 

حجم االمية في صفوف الشباب ضمن خطة تربوية.
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المعنية،  الدوائر  قبل  من  التعليم  إلزامية  قانون  تفعيل 
من خالل تضمنه آليات للرقابة والمحاسبة حول تطبيق 
التعليمي  المستوى  انخفاض  من  للحد  التعليم  إلزامية 

لفئة الشباب.
من  للتقليل  الى حد ١٨ سنة،  للعمل  قانوني  وضع سن 
مبكرا  العمل  ســوق  الــى  ودخولهم  المدرسي  التسرب 

والتخفيف من ظاهرة عمالة االطفال في الشوارع.
وضع خطط من قبل الجهات الحكومية الستيعاب الشباب 
الخريجين من المراحل التعليمة الجامعية وتوفير فرص 

العمل بما يتناسب مع اختصاصهم
وضع برامج مهنية لزج الشباب في مهارات تتطابق مع 

سوق العمل وربطها بسياسات التشغيل
ضرورة وضع خطط استراتيجية الستيعاب القوى العاملة 

من الشباب بما تكمن من تحقيق معدالت نمو سريعة
تقليل الفوارق بين الجنسين وتمكين المرأة في المشاركة 

في الفعاليات االقتصادية
تطوير المراكز التدريبية طبقا لحاجات سوق العمل وبما 
يوفر فرصآ واسعة لمشاركة الشباب في حياة مجتمعاتهم 

من قبل وزارة العمل والشؤون االجتماعية
اقامة مؤتمرات وندوات ونشاطات ثقافية يتم من خاللها 
المترتبة  واالثار  لألناث  المبكر  الزواج  مخاطر  توضيح 

على الفتاة واالسرة والمجتمع بشكل عام
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سنة ٢٠٠٠ وما بعدها، الدورة الخمسون، البند ١٠٥ من جدول االعمال، 

١٩٩٦

المعلومات،  وتكنولوجيا  المركزي لإلحصاء  التخطيط،الجهاز  وزارة   .«٦
مسح مواقف ومعارف وممارسات الشباب لسنة ٢٠٠٤

٧ - وزارة التخطيط، الجهاز المركزي لإلحصاء وتكنولوجيا المعلومات، 
المسح الوطني للفتوه والشباب لعام ٢٠٠٩

٧»٨ - وزارة التخطيط، الجهاز المركزي لإلحصاء وتكنولوجيا المعلومات، 
خطة التنمية الوطنية للسنوات ٢٠١٠ - ٢٠١٤، بغداد لسنة ٢٠٠٩

 «٨

٩». رنيهاترتدوزي، ترجمة محمد سليم النعيمي، تكملة المعاجم العربيه، 
الجزء السادس، الجمهورية العراقيه وزاره الثقافةواإلعالم، دار الرشيد 

للنشر، ١٩٨٠، ص٢٣١

١٠». احمد مختار عمر، معجم اللغه العربية المعاصرة، المجلد الثاني، 
القاهرة، عالم الكتب، ٢٠٠٨، ص١١٦٥

االول،  المجلد  العرب،  لسان  محمد،  الدين  جمال  منظور،  ابــن   .«١١
بيروت، دار صادر، ص٤٨٠

١٢». الخليل بن احمد الفراهيدي، تحقيق عبد الحميد هندامي، كتاب 
الثاني، منشورات محمد علي  الجزء  المعجم،  العين مرتبا على حروف 

بيضون، دار الكتب العلميه، بيروت، لبنان، ٢٠٠٣، ص٣٠١

العربية،  للغة  مطول  قاموس  المحيط،  محيط  البستاني،  بطرس   .«١٣
مكتبه لبنان، بيروت، ص ٤٤٨

الشباب،  وثقافة  الشباب  مفهومي  في  تأمالت  وطفه،  أسعد  علي   .«١٤
جامعه الكويت، كلية التربية، ص٣

التحليلي  التقرير  لإلحصاء،  المركزي  الجهاز  التخطيط  وزارة   .«١٥
للمسح الوطني للفتوة والشباب مصدر سابق، ص ٢٢

العلوم االجتماعية،  المصطلحات  ١٦». مصلح ألصالح،الشامل، قاموس 
دار عالم الكتب، السعودية الرياض، ١٩٩٩، ص ٥٩٥

المعاصرة، رؤية قرآنية  والثقافة  الشباب  ١٧». عبد اهللا احمد يوسف، 
في معالجة التحدي الثقافي، المملكة العربية السعودية، القطيف، ٢٠١٠، 

ص ٢٠

دراسة ميدانية  واالجتماعية،  والقيم  الشباب  بيداء هادي محمد،   .«١٨
عن دور القيم االجتماعية في سلوك طلبة جامعة بغداد، رسالة ماجستير، 

(غير منشورة) جامعة بغداد، كلية االداب، قسم االجتماع، ٢٠٠٤، ص٩

االجتماعي  والسلوك  الفضائي  البث  الرحيم حسين،  ١٩». فضيلة عبد 
للشباب دراسة ميدانية في مدينة بغداد، رسالة ماجستير، (غير منشورة) 

جامعة بغداد، كلية االداب، قسم االجتماع، ٢٠٠٥، ص ٣٨

دراســـه  والــمــســتــقــبــل،  الخليجي  الــشــبــاب  حــجــازي،  مصطفى   .«٢٠
دار  الــمــغــرب،  الــعــربــي،  الثقافي  المركز  اجتماعية،  نفسيه  تحليليه 

البيضاء،٢٠٠٨،ص١٧

World Report Youth، climate change Youth،»«٢١
 - ٢٠١٠ ،United Nations، New York

٢٢». اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي اسيا، النافذة الديموغرافية 
فرصه للتنمية في البلدان العربية، تقرير السكان والتنمية، العدد الثاني، 

األمم المتحدة، نيويورك، ٢٠٠٥، ص٤٧

٢٣». االمم المتحدة، المجلس االقتصادي واالجتماعي، اللجنة االقتصادية 
البند  والعشرون،  السادسة  الــدورة  (االسكو)  أسيا  لغربي  واالجتماعية 

الخامس، بيروت ن لبنان، ٢٠١٠، ص ٧

٢٤». وزارة التخطيط، الجهاز المركزي لإلحصاء وتكنولوجيا المعلومات، 
مسح مواقف ومعارف وممارسات الشباب لسنة ٢٠٠٤ مصدر سابق 

٢٥». وزارة التخطيط، الجهاز المركزي لإلحصاء وتكنولوجيا المعلومات 
مسح التشغيل والبطالة لسنة ٢٠٠٨

٢٦». وزارة التخطيط، الجهاز المركزي لإلحصاء وتكنولوجيا المعلومات، 
المسح الوطني للفتوه والشباب لعام ٢٠٠٩مصدرسابق 

31 | السنة الثانية عشرة | ربيع األول ١٤٣٩ هـ - كانون األول ٢٠١٧ م | العدد ٤٢



ضمن نشاطاته الفكرية واهتماماته بمكانة الشباب 
ودورهم في الحياة السياسية أعّد المعهد العراقي 
لحوار الفكر ندوة حوارية تحت شعار )مستقبلنا 

بشبابنا( فتح خاللها ملفات ذات مواضيع قّيمة ُتشّكل 
عماد تطّور الحياة وبناء الدول الناجحة متمثلة 

بمكانة الشباب ودورهم في المشاركة السياسية في 
مرحلة مابعد داعش.

 الندوة الحوارية

))الشباب والمشاركة السياسية

في مرحلة ما بعد داعش((
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المعهد العراقي للحوار

تعاون مع المعهد في اقمتها كلية العلوم السياسية في 
جامعة النهرين والتي كانت برعاية عضو هيأة رئاسة 

مجلس النواب الشيخ د. همام حمودي.
افتتحت الندوة بكلمة ترحيبية للمعاون االدراي لعميد 
كلية العلوم السياسية الدكتور احمد الحمداني، تلتها 
كلمة للدكتورعلي الدفاعي ممثل النائب االول لرئيس 
مجلس النواب الشيخ د. همام حمودي (راعي الندوة)

الموافق  الخميس  يــوم  المختصون  االســاتــذة  فقّدم 
٢٣ تشرين الثاني ٢٠١٧ ومن على منصة كلية العلوم 
السياسية دراساتهم إذ ناقش محاور الندوة الدكتور 
للشباب)  ايــجــاب  منظمة  (مــؤســس  مــهــدي  ريـــاض 
والدكتور رودرككروفورد(رئيس منظمة اذا كنت بامان 
منسقة  الولي  فاتن  والسيدة  البريطانية،  بامان)  انا 
خالد  انمار  والسيد  للتدريب،  المتحدة  االمم  معهد 
وادار  للسكان،  المتحدة  االمم  برامج صندوق  منسق 

الجلسة الدكتور عصام اسعد.
بــ(ان  كلمته  في  الدفاعي  فاضل  علي  الدكتور  اكد 
التغيير  مشروع  في  الحقيقية  الــثــروة  هم  الشباب 
اي  وان  الوطنية،  المكتسبات  على  والحفاظ  والبناء 
بتنمية  للشباب  رعاية  من  ينطلق  ان  يجب  مشروع 
ممارسة  من  وتمكينهم  فرصهم  وتشجيع  طموحاتهم 
الــدولــة،  فــي  مــواقــع مسؤولة  مــن  الوطنية  ــم  ادوارهـ
مشيرا الى ان االنتصارات التي يحققها العراق على 

داعش كانت بفضل تضحيات الشباب، داعياً الشباب 
الى تشخيص القدوة الصالحة لهم، وتحديد اهدافهم، 

والتجديد في حياتهم).
ــاض مــهــدي لــمــوضــوع  ــ ــور ري ــت ــدك ــطــرق ال بــعــدهــا ت
القانونية  الناحية  من  السياسية  والمشاركة  الشباب 
والسياسية، واشار الى وجود عزوف من قبل الشباب 
عن المشاركة في االنتخابات، وارجع االسباب لغياب 
القوانين التي تشجع الشباب على المشاركة السياسية 
وتنفيذ القرارات ومتابعتها وتقييمها، وطالب مجلس 
النواب بتعديل القوانين إلتاحة الفرصة للشباب، كما 

اقترح انشاء كوتا شبابية.
ــّدم الــدكــتــور رودركـــكـــروفـــورد عــن الشباب  بــعــده قـ
لـ  اجــراه  راي  استطالع  عبر  الوطنية  والمصالحة 
٢٥٠ شاب وشابه من ٦ جامعات عراقية، وقد عرض 
رضاهم  عدم  اثبتوا  الشباب  بـــ(ان  المتمثلة  نتائجه 
وغير  مضطرب  المجتمع  ان  وادراكهم  الوضع،  عن 
السبيل  الوطنية مهمة وهي  المصالحة  وان  مستقر، 
الوقت  في  ممكن  غير  تطبيقها  وان  االستقرار  الى 

الراهن).
منظمات  مــوضــوع  الــولــي  فاتن  السيدة  تناولت  ثــم 
المجتمع المدني ودورها في تعزيز المشاركة السياسية 
اليتم  الديمقراطي  التطور  ان  الى  واشارت  للشباب، 
الفعالة،  المدني  المجتمع  منظمات  خــالل  من  اال 
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تبدأ  المنظمات  لتفعيل  اربعة مستويات  واستعرضت 
بالجمعيات  وانتهاء  والسوق  الشارع  ثم  التعليم  من 
بعض  وجــود  الى  ونوهت  واالشــخــاص،  والمؤسسات 
المعوقات التي تقف بوجه المنظمات كضعف التمويل 
المادي، وتسييس المنظمات وعدم استقاللها، وقلت 
التي  االمنة  للبيئة غير  انعدامها، اضافة  او  التجربة 

ادت الى انعدام وجود مشاريع طويلة االمد.
فيما تطرق السيد انمار خالد للتجارب الشبابية وتحدي 
المشاركة السياسية، فأكد ان تحديه للمسؤولين كان 
بداية من اجل فتح االبواب امام الشباب وليس لطرقها، 
واشار الى ان الشباب في العراق لم يتوفر لهم المناخ 
المناسب لتقديم انفسهم، معتبرا ان حق الشباب في 
الحقوق  اهم  من  وهي  مسلوبة  السياسية  المشاركة 
التي يجب استعادتها، كما نوه الى غياب الموائمة بين 
مخرجات التعليم وسوق العمل ما ادى لتحول الطاقات 

الى هدم وليس بناء.
تخللت الندوة الحوارية مداخالت لعدد من طلبة العلوم 
السياسية بجامعة النهرين، مع نقاشات مع االساتذة 
التي  للتوصيات  تبنيه  المعهد  بعدهاابدى  الحضور، 

خرج االساتذة والتي كان من بينها:
 - تعديل النصوص القانونية التي تحد من مشاركة 
التشريعية  لالنتخابات  الترشيح  عملية  في  الشباب 
الحال  وكذلك  والمحلي،  االتــحــادي  المستوى  على 
الشباب  تولي  تمنع  التي  القانونية  النصوص  تعديل 
وابدالها  المستويات  كافة  على  التنفيذية  للمناصب 

بالحد االدنى لسن التصويت.
في  االقليات  او  الــمــرأة  لتمثيل  كوتا  استحداث   -  
الوظائف  لتولي  او  لالنتخابات  المنظمة  القوانين 
العامة لضمان اشراك الشباب في العمل السياسي، 
االحــزاب  داخــل  الكوتا  الــى  ينصرف  الحال  وكذلك 
في  قيادية  مهام  وتوليهم  الشباب  لتمثيل  السياسية 

الحزب السياسي.
للمواقع  للتصدي  الشابة  للطاقات  المجال  فسح   -  
تفعيل  خــالل  من  السياسية  االحـــزاب  في  القيادية 
داخل  والعضوية  الترشيح  في  الديمقراطية  االليات 

الحزب وتبادل السلطة، وكذلك الترشيح لالنتخابات 
ــادرة الــبــيــروقــراطــيــة  ــغـ والــمــنــاصــب الــتــنــفــيــذيــة ومـ

والشخصنة والهيمنة العائلية على قيادة الحزب.
التجربة  خــوض  الــى  الشباب  يــبــادر  ان  - ضـــرورة   
الحزبية والتحلي باإليجابية والمطالبة بالحقوق وعدم 
والضغط  اشكاله  بكل  السياسي  العمل  عن  العزوف 
ألثبات  اكثر  فــرص  الشباب  منح  باتجاه  المستمر 
بكافة  الدولة  مفاصل  ادارة  في  وجدارتهم  اهليتهم 

قطاعاتها.
قبل  من  فيها  المشاركين  بتكريم  الندوة  انتهت  وقد 
ديمومة هذا  امل  على  الفكر  لحوار  العراقي  المعهد 
النشاط المهم حتى بلوغ الهدف المنشود من تمكين 
االبداعية  وطاقاتهم  المناسبة  الفرص  وفتح  الشباب 
وحماستهم الوطنية في بناء الدولة واعمارها وخدمة 

المجتمع.
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لقد نص دستور جمهورية العراق لعام 2005م في المادة )20( منه على 
أنه« للمواطنين رجاال ونساًء حق المشاركة في الشؤون العامة، والتمتع 

بالحقوق السياسية بما فيها حق التصويت واالنتخاب والتشريع« ويقصد 
بحق المشاركة: الحق الذي يخول لألفراد االسهام والمشاركة في حكم 
أنفسهم، ويتضمن هذا الحق مايمارسه األفراد في الحياة العملية من 

االشتراك في االنتخابات المختلفة واالستفتاءات المتنوعة، وكذلك حق 
الترشيح لعضوية الهيئات والمجالس المنتخبة وكذلك حق التوظيف.

 واذا كانت االنتخابات تجري بشكل عام في الدول الديمقراطية والدول 
الديكتاتورية على حد سواء،فيجب في جميع األحوال أن تكون تلك 
االنتخابات قائمة على قواعد مسلكية وأال غدت االنتخابات عديمة 
الفاعلية، او أسوأمن ذلك كأن تكون عرضةللتالعب والرشوة من قبل 

التجمعات السياسية الحزبية، وللحفاظ على نزاهة االنتخابات وعلى 
ثقةالشعب بنتائجها:البد من توافر بعض الشروط األساسية الالزمة:

 قراءة في قانون انتخابات
 مجلس النواب العراقي لعام 2018
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كلية العلوم السياسية جامعة بغداد

د.احمد عدنان الميالي

االنــــــتــــــخــــــابــــــات  تــــــــكــــــــون  أن  أوالً : 
مــفــتــوحــة عــامــة بــمــشــاركــة  واســـعـــة لــمــن يــحــق له 
االنتخابات  ــان  أركـ أهــم  مــن  العمومية  ذلــك : تــعــد 
توافرها  الــواجــب  الــشــروط  قلت  كلما  إذ  السليمة، 
الشعبية،  المشاركة  زادت قاعدة  كلما  المنتخب  في 
عقائدي  تمييز  جميعالمواطنين دون  يشارك  حيث 
أو ديني أو جنسي أو اقتصادي أو سياسي، هذا من 
جهة، ومن جهة أخرى يجب أن يكون جميع الناخبين 
المقبولين قادرين على التصويت والتعبير عن رأيهم 
العنف.  أو  الترهيب  مظاهر  أن يخشوا  ودون  بحرية 
تقام مكاتب االقتراع  أن  إلى ماتقدم ضرورة  إضافة 
في أماكن يمكن أن يقصدهاالناخبون بسهولة وحرية، 
قليلي  لألشخاص  إرشاديةواضحة  وثائق  تصمم  وأن 
التعلم والمنتمين الى جماعة لغوية أخرى، وأن تقدم 
المساعدة للناخبين من ذوي اإلعاقة الجسدية الخ..

لكي  مضمونة  االقتراع  سرية  تكون  أن  يجب  ثانياً : 
دون  بحرية  ممثليهم  امكانية اختيار  للناخبين  تؤمن 
أن يجنوا من ذلك منافع غير مشروعة وال أن يخشوا 
على  أن يطلع  الحد  اليحق  حيث  انتقامية  جــراءات 
أعطوا هذه  لمن  أو  الناخبين ألصواتهم  إدالء  كيفية 

األصوات.
تجرى  أن  يجب  حيث  االنــتــخــابــات:  ــة  دوريـ ثــالــثــاً : 
االنتخابات وفق القانون والدستور وفي فترات زمنية 

أي  أو  الحاكمة  السلطة  إلرادة  غير خاضعة  محددة 
جهات اخرى تحاول تحديدها وقتما تشاء.

الــمــســاواة فــي االنــتــخــابــات حيث يجب أن  ــاً :  ــع راب
سواء  حٍد  على  ونساًء  رجــاالً  المواطنين  تشملجميع 

لضمان أن يكون لكل ناخب صوت واحد.
خامساً: وجود تعددية سياسية وحزبية تتنافس فيما 
بينها حتى تتمكن من التعبير عن آرائها بكل حرية مما 

يكسب لها التأييد.
الفرص  وتكافؤ  الدعائية  الحمالت  سادساً :حرية 
منافس: الحرية  طــرف  لكل  أن  يعني  وذلـــك  فيها 
وفق  االنتخابية  برامجه  وترويج  نشر  والفرصة في 

القانون.
الناخبين  ثقة  الشفافية  تعزز   : سابعاً: الشفافية 
بنزاهة االنتخابات، ومن ثم ينبغي أن تكون كل الوثائق 
المتعلقة  واإلداريــة  والسياسية  القانونية  والقرارات 
للمراجعة  وقابلة  الجميع  متناول  في  باالنتخابات 
عن ضرورة  اإلعــالن  بعد  مستقل، خاصة  ولتفحص 
على  اإلعتراض  ضمانحق  أجل  من  إجراءانتخابات 
الــضــروري  والــمــرشــحــيــن، ومــن  الناخبين  ســجــالت 
الــخــاص لممثلي األحــزاب  بــالــدور  أيــضــاًاالعــتــراف 
والكيانات السياسية والمراقبين المستقلين والسماح 

لهم بمراقبة االنتخابات.
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وجود  من  االنتخابية  العملية  إلدارة  أيضاً    والبــد 
أمرين مهّمن وهما :

تعلق  وقدر  االنتخابية،  العملية  ينظم  األول : قــانــون 
لالنتخابات  قانون  أخــر  صــدر  حيث  بالعراق  األمــر 
رقم ٤٥ لعام ٢٠١٣ والذي ألغى قانون انتخابات رقم 
٢٠١٣ لسنة   ٤٥ رقم  قانون  ٢٠٠٥،ويخضع  لعام   ١٦

إلى تعديل أول وهو مطروح اآلن على أعتاب مجلس 
النواب وقيد التشريع وسنتناول هذا األمر  تباعاً. 

وهي   : متخصصة  إدارة  أو  هيئة  أو  جهة  الثاني : 
لالنتخابات،  المستقلة  العليا  المفوضية  العراق  في 
ومنح قانون االنتخابات مجلس مفوضيها حق إصدار 
العملية  وتنفيذ  إلدارة  الــالزمــة  القانونية  القواعد 
االنتخابية، ويكون هاديها في ذلك قانون االنتخابات، 
العليا المستقلة لالنتخابات  المفوضية  وقد اصدرت 
بدًء من   ٢٠١٤ عــام  نــظــامــاً إلدارة  انتخابات   (١٣)
مـــروراً  االنتخابية  الــحــمــالت  على  ــفــاق  اإلن تنظيم 
ووكــالء  االنــتــخــابــات  ومــراقــبــي  الناخبين  بسجالت 
الكيانات السياسية والمصادقة عليها ونظام الشكاوى 
لالنتخابات ونظام  اإلعــالم  وسائل  ونظام  والطعون 
العراقيين  انتخاب  ونــظــام  الدولية  المراقبة  فــرق 
ونظام  المرشحين  قوائم  على  والمصادقة  بالخارج 
االقــتــراع  ونــظــام  البايومتري  اإللكتروني  التسجيل 
والفرز، علماًأن هنالك قانون خاص بهذه المفوضية 
أيضاً يخضع للتعديل في أعتاب مجلس النواب وطبعاً 
يجب التذكير أن مجلس النواب أكمل  عملية انتخاب 

مجلس المفوضية مؤخراً.
  فيما يخص قانون االنتخابات إلى غاية اآلن الزال 
قانون انتخابات مجلس النواب رقم ٤٥ لعام ٢٠١٣ هو 
في  األول  التعديل  إلى  القانون  هذا  ويخضع  النافذ، 
إدراج مجلس النواب ومن المتوقع أن تتم المصادقة 
على هذا التعديل، اذ تضمن مشروع التعديل بحدود 
والثامنة  والسابعة  األولــى  المادة  من  مــواد بــدًء   (٩)
عشرة  والثالثة  عشرة  والحادية  والعاشرة  والتاسعة 

والرابعة عشرة والخامسة عشرة.
جوهرية  تغييرات  أي  والمراقب  الناخب   اليلحظ 
األول  ــل  ــعــدي ــت ــًال ال ــل فــمــث ــعــدي ــت ال ــروع  ــشـ مـ ــى  عــل
وأيضاً  المهجر  الناخب  هو  من  للمادة األولى حدد 
المفتوحة  والنهائيوالقائمة  االبتدائي  الناخبين  سجل 
االنتخاب  االنتخابية ومركز  والــمــنــفــردة والــدائــرة 

ومحطة االقتراع، واألهم من ذلك هوبيان الفرق بين 
هيئة  إضافة  مع  األمنية  والقوات  المسلحة  القوات 

الحشد الشعبي ضمن تشكيالت القوات المسلحة.
 أما التعديل الثاني فخص المادة السابعة فهو ضرورة 
من  يوماً   ٩٠ قبل  إجراء االنتخابات  موعد  إعــالن 
قبل مجلس الوزراء رغم أن األخير سبق هذه الفترة 
كذلك  ٢٠١٨م،  مايو  منتصف  فترة  قبل  وحــددهــا 
االنتخابات  إجــراء  ضــرورة  المعدلة  المادة  أوضحت 
وهذا  األخيرة  االنتخابات  موعد  عن  يوماً   ٤٥ قبل 
كون  أعــاله  الــوزراء  مجلس  ماحدده  وفق  يتحقق  لن 

أن االنتخابات األخيرة جرت في ٣٠ نيسان ٢٠١٤م.
الــقــانــون الــمــعــدل فــجــاءت  مــن  الثامنة  ــمــادة  ال أمــا 
لالنتخابات وهو  المرشحين  على  بإضافة شروط 
مايعادلها عند  الجامعية أو  الشهادة  على  حصوله 
الترشيح فما فوق بدل اإلعدادية فما فوق. وأيضاًأضافت 
غير  محكوماً بجناية  اليكون  أن  هنا  المعدلة  المادة 
سياسية وهذه أول مرة نسمع بذلك فمن كان محكوماً 
أضافت  الترشيح؟كما  له  يحق  هل  سياسية  بجناية 
للترشح  الالزمة  الشروط  من  تعد  لفقرة  توضيحا 
أال وهي أال يكون محكوماً بسبب إثرائه على حساب 
الوطن والمال العام، إذ في القانون السابق لم تكن كلمة 
إتاحة لكل متهم بالفساد  (محكوماً) واردة فيه، وهنا 
الترشيح  العام  المال  أثرى على حساب  أنه  أو أشيع 
وشغل عضوية مجلس النواب وهذا يتعارض مع حسن 
والسلوك حقيقًة. كما أضافت هذه  والسيرة  السمعة 
من  المستقلة  الهيئات  ورؤســـاء  منعالقضاة  الــمــادة 
العليا  المفوضية  في  إلى العاملين  الترشيح إضافة 
المستقلة لالنتخابات من مجلس مفوضين ومناصب 
عليا ويستثنى من ذلك من انتهى عمله منها قبل أربع 
وجه المحاباة  الترشيح وواضح  تاريخ  من  سنوات 
السابقة  المفوضيات  الشخصيات العاملة في  لبعض 
حينما  بالترشيح  مجدداً  لهم  الفرصة  إتاحة  لغرض 
المادة  هــذه  منعت  الزمني. كما  السقف  هــذا  حــدد 
واألجهزة  المسلحة  القوات  أعضاء  من  المترشحين 
األمنية من العودة لوظائفهم في حال فوزهم من عدمه 

حصراً.
الهيئة  إجابة  فكانت حول  التاسعة  المادة  تعديل  أما 
يوماً   ١٥ فترة  تجاوزت  إذا  والعدالة  للمساءلة  العليا 
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مشمولة  األسماء غير  تعد  تسلم األسماء  تاريخ  من 
بإجراءتها.

عدد  اليزيد  أن  التعديل  فكان  العاشرة  الــمــادة  أمــا 
مرشحي القائمة النتخابية العدد المخصص ألعضاء 
عكس  المحافظة  الــواحــدة فــي  االنتخابية  الــدائــرة 
القائمة ضعف  تضم  كانت  التي  السابقة  االنتخابات 
عدد المقاعد المخصصة للدائرة االنتخابية الواحدة.

مقعدين  زيــادة  حدد  عشرة فقد  الحادية  المادة  أما 
للمكونات ( كوتا ) إذ أصبحت ١٠ بدل ٨ مقابل تقليص 
والزيادة  إلى ٣١٨،  المقاعد الوطنية العامة من ٣٢٠ 
كانت  لحصة المكون المسيحي من ٥ إلى ٦ في (نينوى 
ودهوك) ومقعدين (لبغداد) أحدهما  وأربيل  وكركوك 
ــن  ــي ــي ــل ــي ــف ــكــورد ال ــل لــــألرمــــن، وإضــــافــــة مــقــعــد ل
ترشح  نسبة  على  التوثر  الكوتا  ضمن (بغداد) وهذه 
المستوى  على  األخــرى  القوائم  مع  المكونات  هــذه 

الوطني والعكس صحيح.
على أن  ينص  عشرة فتعديلها  الثالثة  المادة  أمــا    
وأن   ٪٢٥ عــن  الــنــســاء الــمــتــرشــحــات  ــقــل عــدد  الي
التقل نسبة النساء في المجلس عن ٢٥٪ . والتعديل 
في  النتيجة  واختصار  الصياغة  إعادة  إطار  في  يقع 
التعويضية،  مقاعدهن  وآليات  النساء  ترشح  كيفية 
العليا  السياسية والمفوضية  الكتل  يتيح لرؤساء  مما 
المستقلة لالنتخابات تنفيذ هذه المادة وفق الكيفية 

المناسبة والمتعارف عليها.
بموجب التعديل  و١٥ فــتــلــغــى   ١٤ الــمــادتــيــن  ــا  أمـ

الجديد ويحل محلهما مادة واحدة كاآلتي: 
المتنافسة  الكيانات  على  المقاعد  توزيع  يتم   : أوالً 

على النحو اآلتي :
على  المتنافسة  للقوائم  األصوات الصحيحة  تقسم 
األعداد التسلسلية ( ٦ ، ١  ،٣  ، ٥  ،٧  ، ٩ ،......
االنتخابية  للدائرة  المخصصة  المقاعد  إلخ) وبعدد 
وهذه الفقرة لم تعدل وهي ذات الفقرة للمادة ١٤ من 
المعدل  السابق أي اعتماد نظام سانت ليغو  القانون 

وفق النسبة أعاله.
٢- يراعى ضمان حصول المرأة على ٢٥٪ على األقل 

من عدد المقاعد، وهذه الفقرة لم تعدل.
٣- إذا حصل مرشحان أو أكثر على نفس األصوات 
الصحيحة في القائمة فيتم احتساب تسلسل المرشح 
األسبق تسلسًال في القائمة المحددة من قبل الحزب 

المادة  هذه  أطــال  تعديل  وهنا  السياسي  الكيان  أو 
بعدما كانت تحسم بالقرعة .

٤- إذا فقد عضو المجلس ألي سبب كان مقعده فأن 
في  األصــوات  أعلى  على  حصل  من  سيكون  البديل 
بعدما  التعديل مهم  وهنا  بالعضوية  يفز  ولم  القائمة 
أو  الكتلة  البديل عن طريق رئيس  العضو  كان يحدد 

الكيان السياسي.
كان  المجلس عضويته ألي سبب  فقد عضو  ٥- إذا 
إلى مرشح  المقعد  فيخصص  منفردة  قائمة  ضمن 
آخر حاصل على أعلى األصوات لقائمة منفردة أخرى 
مهم  تعديل  وهنا  المجلس  بعضوية  يفز صاحبها  لم 

أيضاً لم يتداركه القانون السابق.
تتناول  كانت  التي  بالكامل   ١٥ المادة  والغيت  وهذا 
آلية شغور المقاعد وتم دمجها بمادة واحدة كما هو 

محدد أعاله.
  المهم في قانون انتخابات مجلس النواب لعام ٢٠١٨
أنه سيعتمد آلية سانت ليغو المعدل ١٫٦ صعوداً وهي 
ذات اآللية التي اعتمدت في االنتخابات السابقة مع 
أي  المفتوحة  القوائم  وذات  االنتخابية  الدوائر  نفس 
لن يتغير شيء رغم مطالبات عديدة بضرورة إيجاد 
صيغة أكثر مالئمة وعدالة في توزيع األصوات ضمن 
النظام االنتخابي النسبي على األقل البقاء في إطار 
قانون سانت ليغو األصلي، فتجربة انتخابات مجالس 
محلية  أنتجت حكومات   ٢٠١٣ لعام  المحافظات 
اإلرادة  معبراً عن  القانون  تطبيقهذا  يكن  ولم  قلقة 
الشعبية رغم أنهمنح الفرصة للكتل الصغيرة والقوائم 
بل  المحافظات  مجالس  إلــى  الوصول  في  الفردية 

وتولي مناصب بارزة وفي المجلس أو المحافظة.
ليغو األصلي  إلى أن نظام سانت   والبد من اإلشارة 
العيوب  تالفي  مغزاه  كــان  ١٩١٠م  عــام  ابتكر  الــذي 
الناتجة عن عدم التماثل بين األصوات المعبر عنها، 
الذي  العيب  هذا  عليها.  المتحصل  المقاعد  وعــدد 
الصغيرة  على حساب  الكبيرة  األحزاب  منه  تستفيد 
منها، وقد طبقت هذه الطريقة في صورتها األولى في 

النرويج والسويد عام ١٩٥١م.
 : نسختان  ففيها  المعدلة  ليغو  سانت  طريقة   أمــا 
الصحيحة لكل  األصــوات  تقسيم  على  تقوم  األولــى 
كيان على الرقم ١٫٤ ثم يستمر بتقسيم األصوات على 
األرقام الفردية بعدد المقاعد لكل دائرة انتخابية. أما 
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األصوات  تقسيم  آلية  تستخدم  الثانية فهي  النسخة 
على ١٫٩وتستمر عملية تقسيم األصوات مثل النسخة 
األولى . وقد استخدمت هذه الطريقة في الحقبة التي 
سبقت الحرب العالمية االولى والثانية من قبل احزاب 
وتنظيم  الديمقراطية  شعار  ترفع  كانت  ديكتاتورية 
الحتساب االصوات  طريقة  ولكنهاتعتمد  االنتخابات، 
تجعلها المسيطرة على الحكم ولذلك يمكن القول ان 

اسوأ الديكتاتوريات هي الديكتاتوريات المنتخبة.
لسنة   ٤٥ رقم  العراقي  االنتخابات  قانون  جاء  لكن 
تعديالت  يحمل  الجديد الذي  القانون  وكذلك   ٢٠١٣
(وهو قيد التشري السابق  القانون  من  مــواد  لتسع 

بنسخة  المعدل  ليغو  سانت  ع االن) بــاعــتــمــاد الــيــة 
النظم  تجارب  كل  ابدافي  مبتكرة لم تستخدم سابقا 
وفق  االصـــوات  تقسيم  استخدام  االنتخابية، وهي 
بانها  تمثلت  كبيرة  مــســاوئ  حملت  الــيــة ١٫٦ وقــد 
كما  الصغيرة.  والقوائم  الكتل  مصلحة  في  تكن  لن 
للعديد من  االنتخابية  االصــوات  ضياع  تسببت في 
السياسية  القوى  المتنافسة واصبحت لصالح  القوى 
ان  تعتقد  الكبيرة. كما ان هنالك وجهة نظر مقابلة، 
نسبة ١٫٦ ادى الى  وفق  المعدل  ليغو  قانون سانت 
تشتيت القوائم الكبيرة واعطى الحق لقوائم ال تمتلك 
وبالتالي  الكبيرة  الكتل  تـــوازي  بــان  شعبية  قــواعــد 
اصبحنا امام توزيع غير عادل وغير منصف في بعض 
االحيان النبعض هذه القوائم اصبحت بيضة قبان في 
وضيعت  قلقة  اصبحت  التي  الحكومية  التشكيالت 
جهودالكتل الكبيرة في االعداد لالنتخابات واالموال 

التي صرفتها. 
اخيرا نقول : ان العراق بحاجة الى استقرار في النظام 
االنتخابي، فأهمية ايجاد نظام انتخابي سليم يتالءم 
مع العملية السياسية بكل مظاهرها سيضمن تشريع 
قانون انتخابات سليم، اذ ان النظام االنتخابي السليم 
بها في  يتم اإلدالء  التي  يعمل على ترجمة األصوات 
االنتخابات إلى عدد المقاعد التي يفوز بها األحزاب 

والمرشحون المشاركون بها. 
ــز عـــلـــى الـــنـــظـــام  ــيـ ــركـ ــتـ ــألـــة الـ  لـــذلـــك تـــعـــد مـــسـ
والمتغيرات  الظروف  عن  والمعبر  االنتخابيالمستقر 
التي يمر بها البلد، من أهم مرتكزات ترسيخ التحول 
االتفاق على  يتم  فعندما  العراق.  في  الديمقراطي 
انــتــقــاء نــظــام انــتــخــابــي مــقــبــول ســيــكــون مــن شأنه 

السياسية  مستقبل الحياة  وضع تبعات ايجابية على 
في العراق، حيث أن النظام االنتخابي اذا كان يميل إلى 
الديمومة ومسايرة التحوالت والتعاطي مع المتغيرات 
النظام، سيفرز  هذا  وفق  تشرع  التي  القوانين  عبر 
السياسي وتشجيع  التمثيل  شرعية  ضمان  ذلك  عن 
التوافقات السياسيةالسليمة، وتحفيز المقاربات بين 
التشريعية  السلطة  شرعية  السياسية وتعزيز  القوى 

والتنفيذية.
 باختصار: ان القوى السياسية هي التي تتحكم بانتقاء 
االنتخابي غير  النظام  واذا ماكان  االنتخابي،  النظام 
قوانين  االنتخابية : من  العملية  مخرجات  فان  سليم 
وانفاق انتخابي  ودعــايــة  واقــتــراع  انتخابية  ودوائـــر 
ستكون  المقاعد  وتوزيع  االصوات  احتساب  وطريقة 
القوى  هــذه  تلجأ  الــحــالــة  هــذه  ــي  وف سليمة،  غير 
وفق  االنتخابية  االنظمة  اسوأ  انتقاء  الى  السياسية 
الوعي  لديها  ليس  القوى  هــذه  ان  امــا   : احتمالين 
االنتخابية  النظم  حــول  الواسعة  ــة  ــدراي وال الكامل 
تعيش  التي  السياسية  للعملية  والمناسبة  الصالحة 
القوى  هــذه  ــك، ان  ذل من  العكس  على  ظلها، أو  في 
االنتخابية  النظم  بتفاصيل  الكاملة  المعرفة  تمتلك 
وتقوم وفق ذلك باستغالل هذه الدراية للدفع باعتماد 
مصالحهم  مع  أفضل  تتالءم بشكل  نظٍم انتخابية 

الحزبية والسياسية .
عن  ارجح  العراقية اكاد  بالحالة  االمر  تعلق   وبقدر 
قناعة ان خيارات القوى السياسية للنظام االنتخابي 
الــدوائــر  انــتــخــابــات وتقسيم  قــانــون  وإفـــرازتـــه مــن 
تتم  االصوات،  واحتساب  المقاعد  وتوزيع  االنتخابية 

وفق االحتمال الثاني.

| السنة الثانية عشرة | ربيع األول ١٤٣٩ هـ - كانون األول ٢٠١٧ م42        | العدد ٤٢



43 | السنة الثانية عشرة | ربيع األول ١٤٣٩ هـ - كانون األول ٢٠١٧ م | العدد ٤٢



يمثل اقرار دستور 2005 العراقي تحوال كبيرا في 
التاريخ الحديث للعراق و لعله المنجز االبرز للمرحلة 
التي تلت العام 2003. و قد اكتسبت التجربة العراقية 
في كتابة دستور عام 2005 اهميًة و ُبعدا خاصا يميزها 

عن بقية التجارب في المنطقة، و يستند ذلك على 
ُمعطييــــــن رئيسسين:

 أستفتاء 2017/9/25
و تداعياته على مستقبل دستـــــــور 2005
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ثمرة  يمثل   ٢٠٠٥ لعام  العراق  دستور  ان   / االول   
حصلت  التي  االسالمية)  (القوى  لنقاش  محصلة  و 
االنتخابي  التفويض  خالل  من  سياسية  أغلبية  على 
لها، و بين (القوى العلمانية الكردية) المتمتعة اصال 
بحكم ذاتي مًكنها من تقاسم ادارة المناطق الكردية 
في شمال العراق فضال عن تعاطف دولي اضاف لها 

ثـُقال تفاوضيا مهما.
هذا التزاوج جعل من دستور العراق لعام ٢٠٠٥ قاسما 
مشتركا - مقبوال - بين منهجيــن فكريين مختلفين 
نظريا، و اعطى مؤشرا لمدى النجاح في انتاج وثيقة 
دستورية تحترم المعايير التي اقرتها المواثيق الدولية 
من حيث مدى سعة الحريات المدنية الواردة فيها و 
التي تنادي غالبا بها القوى العلمانية، كما انها تعتبر 
في نفس الوقت مقبولة من القوى ذات االيدلوجيات 
الدينية طالما انها ال تعارض ثوابت احكام االسالم، 
و هنا نجح الدستور العراقي لعام ٢٠٠٥ في تاسيس 
مرجعية دستورية مقبولة تحتكم اليها هذه االطراف.

لــعــام ٢٠٠٥ و في  الــعــراقــي  الــدســتــور  ان  الــثــانــي/ 
بقوة  يُفرض  لم  ما سبقه من عراقية  تفرد مهم عن 
هو  كما   - العسكرية  االنقالبات  بمنطق  او  السالح 
الحال في كافة دساتير الحقبة الجمهورية - بل جاء 
و  كبير  دولي  دعم  و  مساندة  و  تفاعل شعبي  نتيجة 
نقاش محموم الغلب فقراته الرئيسية المتعلقة بشكل 

باستفتاء  توج  ثم  السياسي،  و طبيعة نظامها  الدولة 
شعبي عام نال ثقة االغلبية من ابناءه.

انتقاله  تمثل  الدستور  هــذا  بنود  من  العديد  فكان 
نوعية في ذهنيه المشرعين في العراق نحو التعددية 
و االنفتاح و قبول االخر فضال عن وجود عدد مهم 
جدا من الحقوق و الحريات االساسية التي احتواها 
ما  بلحاظ  نوعيه  نقله  مثلت  التي  و  الثاني  الفصل 

سبقه من دساتير.
من جانب اخر لم تكن والدة هذا الدستور في ظروف 
طبيعية و رافقتها العديد من التحديات و لعل ابرزها 
الدستوري  لالستفتاء  المحافظات  من  عدد  مقاطعة 
حيث كانت نسب المشاركة متدنية ما خلق استقطابا 
طائفيا حادا حاولت المادة ١٤٢ من الدستور معالجته 
المكونات  تمثل   - لجنة  امــام  الباب  فتحت  حينما 
الرئيسية للمجتمع العراقي - مهمتها تقديم تقرير الى 
مجلس النواب الجراء التعديالت الضرورية للدستور 
المقاطعين للمشاركة على  ما شجع طيف واسع من 

امل االخذ بمالحظاتهم مستقبال.
و مع كل ذلك نجح هذا الدستور في نقطة محورية 
تُحسب له و هو نجاحه في ان يُشكل اطارا للتداول 
السلمي للسلطة في العراق، فألول مرة تنتقل السلطة 
سلميا بين خمس حكومات و ثالث مجالس تشريعية 
دون انقالبات عسكريه، وهو ما حفظ العراق ان يتحول 

د. علي اليعقوبي

باحث و أكاديمي
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الى كيانات متشظية كالنموذج السوري او اليمني او 
جيوشها  و  الــدول  هــذه  قــوة  من  الرغم  فعلى  الليبي 
المتماسكة اال انها انهارت و اصبحت كيانات متحاربة 
يتم التعامل معها بين الدول على أُسس انتقائية، بينما 
حافظ العراق على بقاء كيان دولته متماسكا و ان لم 

يكن قويا رغم كل هذه التحديات.
هو  الدستور  هذا  واجهه  الــذي  االبــرز  التحدي  لكن 
تنظيم  تم  حيث  كردستان،  اقليم  انفصال  محاولة 
االقليمي  االمــر  بموجب   ٢٠١٧ ايــلــول   ٢٥ استفتاء 
السيد  اصــدره  الــذي   ٢٠١٧/٦/٩ في   ١٠٦ المرقم 
البرزاني بصفته رئيسا لالقليم. تضمن هذا  مسعود 
المناطق  و  كردستان  اقليم  في  استفتاء  اجراء  االمر 
االخرى خارج االقليم حول سؤال مضمونه (هل توافق 
على استقالل اقليم كردستان و المناطق الكردستانية 

خارج ادارة االقليم و انشاء دولة مستقلة).
فأن  العالم  في  الدستورية  التجارب  اغلب  كحال  و 
للمحكمة الدستورية القول الفصل في الخالفات التي 
الفيدرالية.  الواليات  او  االقاليم  و  المركز  بين  تنشأ 
الذي  الوالئي)  (االمــر  اعتبر  كردستان  اقليم  ان  اال 
ليوم  العليا في جلستها  االتحادية  المحكمة  اصدرته 
المزمع  االستفتاء  اجـــراءات  بايقاف   ٢٠١٧/٩/١٨
الــذي شكل صدمة و  االمــر  لها،  اجــراءاه غير ملزم 
عليها  متفق  كمرجعية   ٢٠٠٥ دستور  لصمود  تحدي 

تحفظ كيان الدولة العراقية.
الحكومه  مضت  و  استفتائه  فــي  االقليم  مضى  و 
االتحادية في معارضة هذا االستفتاء و التاكيد على 

وحدة العراق و الحوار على اساس الدستور.
دعم  ــى  ال استند  هــذا  االتــحــاديــة  الحكومة  مــوقــف 
دولي غير مسبوق في رفض االستفتاء و الرجوع الى 

الدستور كمرجعية وحيدة لحل االشكاالت.
فقد اصدر مجلس االمن الدولي بيانا في ٢٢ أيلول 
٢٠١٧ بإجماع أعضائه معربا عن»قلقه ازاء التأثيرات 
مشروع  عــن  تنجم  قــد  التي  لالستقرار  المزعزعة 
حكومة إقليم كردستان إجراء استفتاء بصورة أحادية 

الجانب األسبوع المقبل»..
بيان مجلس االمن هذا جاء منسجما مع مواقف دولية 
الدستور  حول  االلتفاف  الى  داعية  صلبة  داخلية  و 
العراقي لعام ٢٠٠٥ كأساس للحوار، و من ابرز هذه 
و  (التركي  الموقف  الدولي  الصعيد  على  المواقف 

الداخلي  الصعيد  على  امــا  االمريكي)،  و  االيــرانــي 
حول  العراقية  السياسية  القوى  تقريبا  توحدت  فقد 
التاكيد على مبدأ وحدة العراق الذي اقره الدستور، 
كربالء  في  الدينية  المرجعية  ممثل  دعى  حيث  كما 
٢٩ ليوم  الجمعة  خطبة  في  الصافي  أحمد  السيد 
كردستان  اقليم  في  الكرد  المسؤولين   ٢٠١٧ أيلول 
للرجوع إلى المسار الدستوري لحل القضايا الخالفية 
مهدي  الشيخ  أكــد  االطـــار  نفس  فــي  و  بــغــداد  مــع 
الكربالئي ممثل المرجعية الدينية في خطبة الجمعة 
ليوم ٢٠١٧/١٠/٢٠ أّنه»ليست امام العراقيين فرصة 
اال  واالستقرار  باألمن  فيه  ينعمون  افضل  غد  لبناء 
المتراكمة  المشاكل  لحل  الجميع  جهود  تضافر  مع 
واالنصاف  العدل  اسس  على  الماضية  السنوات  في 
والمساواة بين جميع العراقيين في الحقوق والواجبات 
او  التسلطية  النزعات  عن  بعيًدا  بينهم  الثقة  وبناء 
الذي  الدستور  إلــى  االحتكام  و  والطائفية  االثنية 
بقبول  الذي حظي  العقد  نواقصه  بالرغم من  يشكل 

العراقيين»فالبد من االحتكام إلى الدستور».
بتاريخ  العليا  االتــحــاديــة  المحكمة  ــرار  قـ جــاء  ثــم 
(عــدم  بـــ  بـــات  بشكل  و  ليقضي   ٢٠١٧/١١/٢٠
في   ٢٠١٧/٩/٢٥ يــوم  الجاري  االستفتاء  دستورية 
اقليم كردستان و في المناطق االخرى التي شملت به 

و الغاء االثار و النتائج كافة المترتبة عليه).
على  االستفتاء  أزمــة  ان  القول  يمكننا  هذا  كل  بعد 
اعادة  نتائجها  ابرز  كان من  أقليم كردستان  أنفصال 
اتفق  عقدا  و  وحيدا  مرجعا  باعتباره  الدستور  هيبة 

عليه العراقيون.
الــدولــة االتــحــادي -  و بالرغم مــن ذلــك فــان شكل 
لعالقة  كــاطــار  الدستور  نظمه  ــذي  ال  - الفيدرالي 
جديدة بين العرب و الكرد في العراق اال ان العديد 
من التفاصيل المهمه لنجاح هذا النوع من االتحادات 
النواب  بمجلس  مهتمها  انيطت  قوانين  الــى  ُرحلت 
حسم   - الشديد  االســف  مع   - يتم  لم  و  مستقبال. 
كذلك  الوضع  بقاء  ان  و  القضايا  هــذه  من  العديد 
قابلة  غير  و  مستعصية  المشاكل  هــذه  من  سيجعل 

للحل و تتكرر باشكال جديدة.
و لعل ابرز هذه القوانين الذي يعتبر انجازه و التصويت 
عليه ملحا العادة ترسيم العالقة بين المركز و االقليم 
من   ٩٢ (الــمــادة  العليا  االتــحــاديــة  المحكمة  قــانــون 
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الدستور)، الجهاز االخطر في بناء النظام االتحادي، 
الــواردات  توزيع  هيئة  و  الغاز  و  النفط  قانون  كذلك 

االتحادية (المادة ١٠٦ من الدستور) و غيرها.
العملية  عليه  ســارت  الــذي  التوافقي  للعرف  كــان  و 
السياسية اثر في تعطيل الكثير من هذه القوانين لكنه 
في نفس الوقت كان الزما لخلق قاعدة قرار عريضه 
الظروف  توفر  عــدم  ضل  في  موحدا  البلد  بقاء  و 

المناسبة لممارسة ديمقراطية االغلبية.
و االهم من ذلك ان دستور ٢٠٠٥ جاء بمنهج غريب 
فرضته الظروف االستثنائية بهدف اقناع المعترضين 
عدم  هو  و  المشاركة  من  الفيدرالية  الصيغة  على 
تأسيس (مجلس االتحاد) الغرفة العليا في البرلمان 
و  تسميته)  على  الدستور  فقهاء  يدرج  (كما  العراقي 
ترحيل النقاش حوله الى قانون يسنه مجلس النواب 
(المادة ٦٥ من الدستور)! فكيف يمكن للغرفة الُدنيا 
الغرفة  تؤسس  ان  الــنــواب)  (مجلس  البرلمان  فــي 
تغيير  العليا (مجلس االتحاد) و تتحكم في تعديل و 
صالحياته كما تفعل مع القوانين العادية فكان لزاما 
على المشرعين تنظيم هذا المجلس دستوريا كما هو 

الحال مع مجلس النواب.
و يعطي الفقه الدستوري لمجلس االتحاد (المجلس 
المسؤول عن تمثيل مصالح االقاليم و المحافظات)، 
او كما يُسمى في بعض الدساتير مجلس االعيان او 
الشيوخ، صالحيات عديدة اهمها مراجعة التشريعات 
تتعلق  ــتــي  (ال ــواب  ــن ال مجلس  عليها  يــصــوت  الــتــي 
التصديق  قبل  المحافظات)  و  االقاليم  بصالحيات 
التجارب  بعض  في  و  الجمهورية،  رئيس  من  عليها 
اعادتها الى مجلس النواب للنظر في المواد المعترض 
المساهمة في  عليها، فضال عن مهمة اخرى و هي 
اختيار اعضاء المحكمة االتحادية العليا بهدف تكوين 
بناء  في  المشاركة  االطــراف  كل  من  مقبولين  قضاة 
و  اخرى  وظيفة  المجلس  هذا  يمارس  كما  االتحاد، 
هي مناقشة و ابداء الرأي في اي تعديل دستوري على 
و  االقاليم  مصالح  يمثلون  الذين  اعضائه  ان  اعتبار 
المحافظات شركاء في هذا العقد الى جانب ممثلي 

مجلس النواب.
الخالفات  اخرج  العراق  في  المجلس  ان غياب هذا 
المحافظات  بعض  مع  حتى  او  كردستان  اقليم  مع 
من طابعها المؤسساتي الذي ينبغي ان تدور فيه الى 

الصراخ االعالمي و تبادل االتهامات العلني مما اشاع 
جوا من عدم االستقرار.

اضافيا  تحديا  كان  الديمقراطية  الثقافة  غياب  ان 
مهما امام نجاح التجربة الدستورية العراقية حيث لم 
يرث النظام الجديد من سلفه اي بنى تحتية - ان جاز 
لنا تسميتها - لتأسيس نظام ديمقراطي كاالعالم و 
المؤسسات المدنية و الصحف و االكاديميات و الوعي 
االنظمة  عملت  العكس  بل  ذلك،  غير  و  الجماهيري 
من  العراق  افــراغ  على  منهجي  اطــار  في  و  السابقة 
الفكرية  المنابع  تجفيف  و  المبدعة  البشرية  طاقاته 
و تجهيل المجتمع عبر اضعاف المؤسسات التربوية 
و الجامعية. فكان ذلك عبئا كبيرا يضاف الى عوامل 
و  االداري  الفساد  و  االرهــاب  ابرزها  عديدة  اخــرى 

ضعف الخبرة السياسية.
و بذلك يمكننا القول ان دستور ٢٠٠٥ يمكن ان يشكل 
بشرط  للعراق  افضل  مستقبل  لبناء  جيدة  قاعدة 
مقدمتها  في  و  الدستورية  مؤسساته  بناء  يكتمل  ان 
حكما  لتكون  العليا،  االتــحــاديــة  المحكمة  قانوني 
مجلس  قانون  و  الفرقاء،  بين  عليه  مجمع  و  مقبوال 
االتحاد الذي يضمن مصالح االقاليم و المحافظات 
قوانين  تشريع  مانعا من  يشكل جدارا  و  المركز  في 
تنتقص من صالحياتها و االهم من ذلك كله بناء الثقة 

بين الشركاء
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 اوال - االراء في دخول الحشد الشعبي في العملية السياسية.
نحن مقبلون على االنتخابات والكل يستعد لالنطالق في هذا 

الماراثون من خالل توحيد صفوفهم واختيار أفرادهم ورجاالتهم 
وبرامجهم ويعدوا العدة لتجاوز العقبات وغلق الثغرات وتدقيق 

الحسابات بقوة متناهية وواقعية عالية ال احالم فيها.
في ظل هذه االجواء ينطلق جدل كبير في اروقة المجاهدين بين من 
يرى ضرورة مشاركة الحشد في االنتخابات، وبين من يرى عكس ذلك، 
وبين من يتحفظ، لذا فان امرا كهذا يحتاج الى نقاش بنحو صريح 

وعلمي، والجل استيضاح الراي قمنا بعقد لقائات وحوارات مع العديد 
من الشخصيات لمعرفة رايهم فضال عن االستبيانات الميدانية.

 في هذه الدراسة المختصرة يمكننا القول ان نتائج الحوار 
واالستطالع انتهت الى تخمين النتائج التالية:

ا - المويدون لدخول الحشد في العملية السياسية نسبتهم ٪36.

 الحشد الشعبي
 بين

)فرص النجاح االنتخابي وظروف االخفاق السياسي(
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وهم يرون مايلي:
االنتصارات  بسبب  واسعة  شعبية  قاعدة  له  الحشد  ١-ان 
الضروري  فمن  له  والمنتمين  المويدين  وكثرة  تحققت  التي 
او  النقاش  اليمكن  القاعدة  هذه  الحشد،  لصالح  استثمارها 
التشكيك بها وهي محل اجمع جميع مراكز الدراسات وحتى 
هو  الحقيقة  لتلك  ادراكــهــم  وان  واالقليمية  الكبرى  القوى 
السبب الذي يجعلهم يحاولون منع الحشد من المشاركة في 

االنتخابات او تاجيلها بسببه.
٢ - اغلب القوى السياسية من الكرد والسنة يعيشون االن عمرا 
بالشعبية  االن  الحشد  بينما يحظى  سياسيا مربكا وضعيفا، 
والشيعي  والكردي  السني  العراقي  المجتمع  داخل  الواسعة 
بقدر ما، ومن الضروري االستفادة القصوى من عناصر القوة 

والعمل على احتالل المساحة الالئقة بهم وبجهودهم
القاعدة  وهــي(وجــود  الذهبية  الفرصة  تفويت  تــم  ان   -  ٣
الشعبية المويدة) فاليمكن تكرارها الحقا، الن الزخم الشعبي 
والمعنوي الذي حققه الحشد اليبقى قائما في اوقات الحقة 
حينما تتغير قناعة الشعب العراقي وتتغير ثقافته ويقع تحت 
موثرات خاصة ونحن نعلم هناك اجهزة اعالمية تمارس دورا 
الشعبية  القاعدة  تفكيك  مهمتها  عالية  وتخصصية  بمهنية 

للحشد.
٤-ان وصول الحشد الى البرلمان يجعلهم يحصنون انفسهم 
بالقانون الذي يسهمون في تشريعاته الحقا بما يعزز وجودهم 
السياسي واالمني، ويتاكد هذا الفرض مع وجود قوى سياسية 

تجاهر وتبرمج اللغاء دور الحشد من خالل التشريعات االحقة 
التي تحد من تاثيره السياسي واالمني النهم ينظرون اليه ذراع 
ايرانية تتعارض مع المحيط االقليمي الساند لهم وربما هناك 

من له موقف لكن السباب اخرى المهم توجد هكذا قناعات.
البنية  فــي  تــحــوالت  ستشهد  داعــش  بعد  مــا  مرحلة  ٥-ان 
السياسية، وفي العالقات الخارجية االقليمية والدولية، وفي 
السياسية  القوى  ترسمها  التي  السياسية  الخريطة  طبيعة 
عليهم  تفرض  الوقائع  تلكم  وكل  والشيعية  والكردية  السنية 
تعزيز  نحو  بها  للسير  السياسية؛  العملية  قلب  في  التواجد 
االستقالل والقرار السياسي، وبهذا فهم سيتحولون من حشد 

عسكري الى حشد سياسي.
٦ - بفعل وجودهم العددي وبفعل االصوات التي سوف يتمكنون 
الغاء  بموجبه الحد  واقع اليحق  من فرض  يمكنهم  نيلها  من 
التشريعية  السلطات  من  اساس  دورهم النهم سيكونون جزء 
والتنفيذية وربما حتى القضائية، وبهذا ستكون سلطة وجودهم 
مصدر لقوتهم على العكس من ان يبقى الحشد القرارخارج 

ارادتهم.
السياسية  والقوى  التراجع  تعاني  السياسية  العملية  ان   -  ٧
الكثير  الخدمات  وقلة  االنقسامات  اثر  وتفقد  تفقد شعبيتها 
من شعبيتها مما يجعل المساحات السياسية مفتوحة ان تملى 
يعد ضرورة  المرحلة  في هذه  وجودهم  فان  لذا  االغيار  من 

لملي الفراغ السياسي وتعويض نقص القوة

محمد صادق الهاشمي
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السياسية  العملية  في  الحشد  دخــول  اليويدون  الذين   - ب 
نسبتهم ٣١٪.

هذا الفريق ينظر الى نقاط تختلف تماما عن االراء المذكورة 
في النقطة االولى وهي:

تحسس  نقطة  السياسية  العملية  في  الحشد  دخول  ان   -  ١
والسباب عديدة  وغيرهم  الشيعة  السياسيين  من  كبير  لجزء 
وهذا له نتائج غير حسنة للدولة العراقية، والبيت الشيعي ومع 
وجود هذا التحسس الفعلي سوف ترتبك الساحة اكثر فضال 

عن عدم تمكن الحشد من تحقيق انجاز سياسي مهم.
تحسس  نقطة  السياسي  العمل  في  الحشد  دخــول  ان   -  ٢
واربــاك  الدولة  لتفكيك  مبررات  يخلق  وهــذا  السني  للمكون 
العملية السياسية، ورفع مستوى السقوف، ويفتح الباب واسعا 
الى  داعش  بعد  تتجه  السياسية  العملية  وان  الخارج،  لتدخل 
تسوية الملفات الخالفية بين المكونات ال ان يتم اثارتها وان 

اي استفزاز سوف يعيد العملية الى المربع االول.
٣ - الموقف العربي واالقليمي يعتبرهم جناحا ايرانيا داخل 
العملية السياسية، وهذا يودي الى جعل العراق ميدانا للصراع 
السياسي، وال يمكن تجاهل حقيقة ابعاد الصراع التي تعتمد 
اقليمي  خــالف  ثمة  ان  االعلى  وجــذرهــا  العليا  اسسها  في 
يتحرك بقوة ليكون صراع بارد وساخن ينتقل على مساحات 

العراق وسوريا ولبنان واليمن.
مصالحه  مع  متقاطع  الحشد  يعتبر  االمريكي  الموقف   -  ٤
والتوجد اي امكانية للحوارمعه او ايجاد قواسم مشتركة اتو 
نقاط التقاء، وهذا - الموقف - يودي الى فتح ابواب الثعابين 
االمريكية (داعش جديدة) على العراق وبالتالي يعيش العراق 
نقاط  الى  وجره  الحشد  الفشال  واالستنزاف؛  القلق  مراحل 

الصراع وتعطيل برنامجهم الحكومي السقاط شعبيتهم.
من  خاصة  ستراتيجات  على  مقبل   ٢٠١٨ بعد  العراق   -  ٥
عالقات دولية واقليمية تلك االستراتيجيات التي تم تبنيها من 
بعض السياسيين الشيعة والسنة والكرد تجعل الموقف الشيعي 
غير موحدا ان سار موقف الحشد بالضد منه، فيكون الموقف 
السياسي الشيعي محكوم لتيارين، احدهما يقف اقصى اليمين 

واخر اقصى اليسار وهو واضح من االن وفي هذه المرحلة.
٦ - الموقف الدولي واالقليمي الحالي يعتمد اساس (الحوار 
العميق)، وهو الذي تلمس البعض اثره في الموقف المساند 
للحكومة العراقية من (االستفتاء)، ومن الموكد ان الحشد اما 
ان يكون جزء من (الحوار العميق) وهذا ما اليقولون به، واما 
ان يكونوا بالضد منه، ويستحيل الجمع، واستحالة الجمع يعني 

تعميقا للخالف.

ومديونية  ماليا  افالسا  يعيش  فهو  الحروب  اثر  العراق   -  ٧
عالية تجعله بحاجة الى المعونات الدولية وهذا يفرض عليه 
ان يمارس منهجا سياسيا لينا سعيا لتحصيل التمويل الدولي 

و قد يتعارض هذا المنهج مع الروية الحشدية.
٨ - الموقف الدولي تمكن التعامل مع القوى السياسية التي 
تشكل(التحالف الوطني) الحالي و منذ عام ٢٠٠٣، مما ادى 
الى خلق فرص وامكانية للحوارالدولي معهم الحقا استصحابا 
اليشعر  الدولي  الموقف  ولكن  الماضية،  والسنوات  للتجربة 
ذات  في  الحشد  دخــل  اذا  اال  الحشد  مع  ذاتها  باالمكانية 
االجواء واالفق الذي عليه التحالف وسار في ذات المسارات، 

وهذا االمر تنعقد االجابة عليه على الحشد ذاته.
ومن هنا ينبغي عليهم ان يدخلوا - الحشد - في حوارات جادة 
فيما بينهم لتحديد االسس واالستراتيجيات التي سيتعاملون 
وفقها الحقا، ويكونواعلى بينة من سلكوهم السياسي مستقبال 
وفق الواقع الذي عليه العملية السياسية فهل يسيرون برويتهم 
ام بروية القوى السياسية الشيعية االخرى - في التفاصيل-؟ 
ان  فليس يسيرا عليهم  كبير،  تامل  االمرين اليخلوا من  وكال 
يغيروا من متبنياتهم، وال ان يسيروا عكس المسار السياسي 

الذي تبانى عليه القوم عقدا من الزمن واكثر.
ج - الذين يويدون دخول الحشد الى العملية السياسية بشروط 

نسبتهم هي ٣٣٪ وهوالء يبنون رويتهم على مايلي:
العملية  الى  الدخول  في  رغب  ان  عليه  يشترط  الحشد  ان 
السياسية ان ينسق موقفه ويوحد تنظيمه ليدخل الى العملية 
تفصيلي  داخلي  نظام  خالل  من  موحدة)  ب(كتلة  السياسية 
ينهي نقاط الخالف ويجعل التعامل فيما بينهم يسيرا بال اي 
توقعات للخالف، من خالل االتفاق الذي يغلق الثغرات في كل 

التفاصيل من:
أ  - من توزيع المقاعد

ب  - واحتساب عدد االصوات، فالواقع يدلنا على وجود فارق 
بينهم في الحجم والقرار وما يتبعه من توزيع المناصب الحقا 

(والشيطان يكمن في التفاصيل).
ت  - ووضع ضابطة لتوزيع الحصص الحكومية.

ث  - تحديدالبرنامج والخطاب.
ج  - تحديدا التحالفات.

ح  - تحديد مرجعية التشكيل (اي القيادة او اللجان).
فان تمكن الحشد من ان يوحد تشكليه االنتخابي، والتحالفي، 
والبرامجي عندها يمكنهم ان ياتوا بقوة الوجود الذي يفرض 
لهم واقعا تتوفر فيه فرص النجاح، واال فانهم ((قوة انتخابية 
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من  تنطلق  ضعفهم  و((عــوامــل  الحقا))  حكومية  قــوة  وليس 
داخلهم وفق ما ذكرناه وحسبما يراه المراقبون)).

لوضع  الواقع  ومعرفة  تلمس  الحشد  يشترط في دخول   -  ٢
الخطاب الناجح الذي اليفقدهم الشعبية الحقا، وبنحو اكثر 
وتمكن  االصــوات  باكبر  فاز  الحشد  ان  افترضنا  لو  وضوحا 
يكون  ان  تمكن  انه  فرض  على   - البرلمان  الى  الوصول  من 
ان  الحكومة فما عساهم  قوة موحدة - واخذوا حصتهم من 
الفساد  وانهاء  الخدمات  منهم  ينتظر  الــذي  لشعبهم  يقولوا 
ام  سبقهم؟  من  جــواب  نفس  جوابهم  يكون  فهل  والبطالة؟، 
في  يكونوا  انهم سوف  ام  عملي؟  كانجاز  يقدموه  لديهم شي 
اعلى الصراحة ومن االن مع الجمهور في اسباب دخولهم الى 

العمل السياسي؟.
او  المالية  ان الحشد استلم وزارة  افترضنا  لو  وكمثال اقرب 
فماذا  العالية  والمديونية  الحالي  التقشف  ظل  في  الكهرباء 
الدين  باسم   - االخفاق  حال   - لهم  يقول  لمن  جوابهم  يكون 
باكونا الحرامية؟، وعليه ان هذا اصحاب الراي الثالث يرى: 
ضرورة وضع برنامج مقبول يصارحون به االمة بوضوح دفعا 
في  الحقا  الشعب  اليكون  حتى  للفشل  ودرئــا  الالحق  للنقد 

صدام وتقاطع معهم كما حصل مع غيرهم.
عليه عالقات  املت  ــه  ارادت خــارج  العراق تحت ظــروف   -  ٢
خليجية وامريكية وهناك ربما نوع من الروية الحكومية على 
ابقاء عدد من القواعد االمريكية بصفة مدربين وهناك حرب 
تدور رحاها بين االقليم والمحور الدولي في سوريا والعراق لم 

تنته بعد لصالح احد فما هو موقفهم منها؟.
٣ - باالجمال ان الشروط التي يضعها هذا الفريق غارقة في 
والشعبية حتى التتكرر تجربة  الحماس  نقاط  الواقعية خارج 
ومعرفة  واالستقرار  الخبز  تريد  فالناس  في مصر،  االخــوان 

الى اين يقود السياسيون البالد.
ان  يعني  فهذا  موقفه،  توحيد  من  الحشد  يتمكن  لم  ان   -  ٤
التشكيالت الحشدية سوف تجتهد كل واحدة منها في التحالف 
الفرقة  من  إلى جزء  يتحولون  وبهذا  تــراه،  الــذي  الحزب  مع 
السياسي  والتشتت  التباين  حجم  من  يزيدون  و  السياسية 
حينما  عليهم  المعقودة  االمة  امال  وتتبخر  شعبيتهم  وتنتهي 

يكونوا بموقف يمكن تصوره على النحو التالي:
أ  - التشكيل الفالني متحالفا مع (م) ووفق هذا الواقع سوف 
يقبلون بروية (م) السياسية وتلقى عليهم حمولتها سلبا وايجابا 

في نظر االمة.
ب  - التشكيل الفالني سيحالف مع (ع)، ونفس الكالم ياتي.

ت  - او يكونوا جميعا مع احد االطراف اال ان ثمة صراع وجدل 
توزيع  بينهم على  او وفيما  يدخلون فيه مع االحزاب االخرى 
ان  بعد  الشعبي  النقد  الجــواء  يعرضهم  امر  وهو  المناصب، 
رفض الجمهور هكذا جدل من غيرهم من االحزاب والتجارب 

التي سبقتهم.
ثانيا - محددات نجاح دخول الحشد الى العملية السياسية.

جعلها  ينبغي  والتي  الحالي،  الواقع  يفرضها  التي  المحددات 
معيارا للعمل السياسي ووفقه يتم معرفة النتائج سلبا وايجابا 

وهي:
١ - ان تحسم التشكيالت الخالف المحتمل فيما بينها، داخل 

كل تشكيل قبل حسم الخالف مع اآلخر.
بينها من  فيما  المحتمل  الخالف  التشكيالت  ان تحسم   -  ٢
خالل وضع حل لكل االحتماالت ويتم االتفاق التفصيلي على 

ادق االمور بروحية عالية.
سياسية  كقوة  االنتخابات  الى  الدخول  من  يتمكنوا  ان   -  ٣

واحدة لها مشروعها وخطابها وشخصياتها.
٤ - ان ينسقوا مع المرجعيات الدينية والسياسية.

٥ - وضع ستراتيجة تحدد طبيعة تعاملهم مع الملفات االقليمية 
والدولية والداخلية.

٦ - التدقيق في الخريطة السياسية ومعرفة تفاصيلها ووضع 
البرنامج للتعامل معها فهم جزء من هذه االجواء بكل تفاصيلها، 

حتى اليقال ان الحشد ليس من السهل التحالف معه.
٧ - معرفة الخريطة االنتخابية ووضع البرنامج للتعامل معها.

٨ - عليهم ان يجدوا الجد اليجاد حاضنة سياسية لهم.
وذات خبرات عالية  قادرة  يقدموا شخصيات  ان  ٩ - عليهم 

ليكونوا بديال نوعيا في نظر األمة.
شي  الشعبية  على  التعويل  وان  دراساتنا  اليه  تنتهي  ما  هذا 
ومابعد االتخابات شي اخر، ومنوط بهم ان يتحملوا المسولية 
للتوفيق بين الواقع االنتخابي وتحقيق النتيجة الحكومية الحقا.

النتيجة
هذا هو الواقع الذي يمكن ان تتلمس قوى الحشد من خالله 
مستقبلهم، وال توجد خيارات غيرها، بعد ان استقرئنا الساحة 
بهم  ينتهي  الــذي  الخط  يترسموا  ان  وعليهم  الــدقــة،  بغاية 
وعورة  يجنبهم  الــذي  بالطريق  ويسيروا  منتجة،  نهايات  الى 
من  اعمق  تفكير  الى  يحتاج  السياسي  الواقع  فان  المطبات، 
المصير  ومعرفة  كبيرة،  وتضحيات  واستعداداعاليا  العميق، 
لهم والمتهم ولمشروعهم قبل اي خطوة والحكم اليهم، واهللا 

من وراء القصد.
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غني عن البيان ما يمر به العراق من ظروف 
وأزمات القت بضاللها على آفاقه ومستقبله، 
وان للمشاركة في االنتخابات سواء في تنظيم 

العملية االنتخابية اوفي مراقبة نزاهة 
االنتخابات او حتى في االدالء باألصوات من قبل 

الناخبين جملة من التحديات و ابين اهمها:

تحديات العملية االنتخابية في العراق
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الجامعة العراقية / كلية القانون والعلوم السياسية

فرح جهاد عبد السالم الشالل

اواًل: تحديات الكوادر البشرية
 وتتمثل هذه التحديات بالمكلفين في تنظيم االنتخابات او 

مراقبتها ونورد ابرز التحديات:
يقع  التي  تلك  اكانت  سواء  البشرية  الكوادر  اغلب  افتقار 
عليها عبء تنظيم االنتخابات او تلك التي تتولى مراقبتها 
الى التدريب الالزم، اذ يجب تدريب المشاركين على االليات 
الجديدة وعدم اشراك غير المتدربين، اذ غالباً مانجد ان 
اختيار المراقبين ليس على اساس الكفاءة وانما يكون - في 
الغالب - من قبل بعض الجهات الحزبية وبحسب انتماءاتهم 
مما يشكك في مصداقية وشفافية العملية االنتخابية وتكون 
عملية  في  المشاركة  سبب  يكون  وقد  للصورية..  اقرب 
المالي  العائد  هو  االفراد  قبل  من  لالنتخابات  التنظيم 
الى  العملية االنتخابية.اضافة  وحسب،وليس الهدف نجاح 
ذلك نجدان المراقبفي بعض االحيان ينسى ان مهمته هي 
مراقبة حسن سير العملية االنتخابيةاذ يقوم بالتدخل في 
له  ان  االنتخاباتمعتقدا  منظمي  وعمل  االنتخابية  العملية 
صالحيات اوسع من صالحياته الفتقاره للتدريب المطلوب 
اعاقة عمل  الى  بالضرورة  يؤدي  لمثل هكذا مواقف. مما 
غيره. لذلك يلزم اعداد فريق مدرب تدريباً جيداً وتدريبهم 
على نقل خبراتهم لبقية اعضاء فريق المراقبة في المركز 

االنتخابي.

وقد يكون العائق هو عدم جدية اللجان القائمة على تنظيم 
العملية االنتخابية في انجاحها بشكل نزيه. وخصوصاً اذا 

ما شاب الفساد كوادرها ومحاوالتهم الفشال االنتخابات.
ثانيا: التحديات داخل المراكز االنتخابية

العوائق  ابرز  من  هي  االنتخابية  االستمارة  ملء  طريقة   
االنتخابية وتتجلى في عدم معرفة الناخب لأللية التي تقوم 
لعملية  المسبق  التثقيف  انعدام  الى  السبب  عليها. ويرجع 

االنتخاب.
كذلك قد تتأخر عمليةاعالن النتائج مما يدخل الشك في 
حصول التالعب في تلك النتائج. وقد تقوم الكتل الخاسرة 
وكذلك  التزوير.  عمليات  وجود  حول  االشاعات  ببث 
الكتل  بعض  خاللها  من  تقوم  التي  بعضالحاالت  رصد 
االنتخابيةباإلعالن المسبق عن فوزها وحتى قبل الوصول 

الى عملية الفرز.
الوصول  الصعوبة  من  يكون  التي  المناطق  بعض  هنالك 
اكانت  سواء  عديدة  لمعوقات  االنتخابي  المركز  الى  فيها 
خدمية او امنية مما يتسبب بعدم ادالء الناخبين بأصواتهم 

االنتخابية.
ثالثًا: العائق من الناخبين انفسهم

الناخبين  ذمم  وشراء  سياسي  مال  هنالك  يكون  عندما 
المتنفذة  الجهات  قبل  من  واالساليب  الطرق  من  وغيرها 
ويكون  الدولة  مقاليد  على  مسيطرة  تبقى  ان  تود  والتي 
او  بالوظائف  االمل  بإعطائهم  سواء  المواطنين  بتغرير 
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بتمليك قطع اراٍض وغيرها من المغررات. التي تؤثر على 
نزاهة االنتخابات

من  واسعة  شريحة  لدى  السياسي  الوعي  انعدام  او  قلة 
مشاركته  وراء  السبب  يكون  ان  الى  يؤدي  مما  الناخبين 
بالعملية االنتخابية هو اما ان يكون واعزاً دينياً او قبلياً او 
مناطقياً، دون ان يكون السبب وراء انتخابه لهذا الشخص 
ماهي  او  السياسي  برنامجها  معرفة  هو  الكتلة  تلك  او 

رؤاهماواهدافهم اذا ما تم انتخابهم
الشرائح  مختلف  ومن  الناخبين  من  كبير  عدد  عزوف 
يكون  القادم سوف  ان  من  االنتخاب خوفاً  المجتمعية عن 
بالضرورة سيئاً، او تسيطر عليه فكرة عودة النظم البائدة، 
وسيطرة  به  ارتبط  من  كل  اقصاء  في  العميقة  والرغبة 
نظرية وفكرة المؤامرة. وهنالك فكرة سائدة و مؤداها ان 
يكون الفرد خارج هذه العملية وال يؤيدها سواء اكان ذلك 

من منطلق تأثيرات فكرية دينية او سياسية.
رابعًا: التدخالت الدولية

العملية  تحديات  ضمن  االبرز  هو  التحدي  هذا  واصبح 
الترغب  الدول  بعض  تكون  قد  اذ  العراق،  في  االنتخابية 
في اتمام العملية االنتخابية وذلك لكونها تضر بمصالحها. 
مما نتج عنه عدم الثقة من قبل الناخب بالمجتمع الدولي 
الى  فتسعى  خاصة.  بصورة  الجوار  وبدول  عامة  بصورة 
محاولة افشال العملية االنتخابية وتبدأ بشن حمالتها قبل 
سواء  االنتخابات  اجراء  وقت  على  بالقصيرة  ليست  مدة 
اكان بمحاولة ضرب العملية االنتخابية بأكملها او من خالل 
ضرب الكتل االنتخابية وزرع االنقسامات او تمويل كتل على 
تحقيق  مجال  في  يصب  ذلك  وكل  االخرى  الكتل  حساب 

مصالحها.
وعلى ما تقدم نوصي

بتفعيل دور منظمات المجتمع المدني في العملية االنتخابية 
والتي يكون دورها الدور التنظيمي بمد العملية االنتخابية 

بكوادر مؤهله لخوض غمار تلك العملية.
الوعي  لزيادة  االنتخابية  المناطق  في  توعوية  ورش  عمل 
السياسي للناخبين من خالل المقابالت التلفزيونية وعمل 
البرامج  عرض  وضرورة  المتنافسين  بين  المناظرات 

االنتخابية للناخب لكي يتعرف عليها.
التفعيل والتأكيد على ابراز دور اساتذة القانون - القانون 
بسبل  االنتخابية  العملية  مد  في   - خصوصاً  الدستوري 
المعالجة ان شابها خطر او خطأ بطريقة قانونية واخراج 

العملية االنتخابية الى بر االمان.

العملية  منظمي  تدريب  في  الحديثة  االساليب  اتباع 
االنتخابية من خالل الدورات التأهيلية.

االنتخابات  ونزاهة  صحة  على  الرقابة  جهات  تكون  ان 
مستقلة وتفعيل دور الشباب في هذا المجال.

حيث  من  البالد  في  والنواحي  المدن  اختالف  مراعاة 
العملية  لتيسير  السبل  وايجاد  والخدمية  االمنية  االوضاع 

االنتخابية فيها.
التأكيد على جعل عملية االنتخاب والفرز الكترونية مما يقل 
من حاالت التزوير وان هذه التقنية تؤدي الى سرعة اعالن 
النتائج االنتخابية مما يسهم في كسب الراي العام بثقته في 

الجهة المنظمة لالنتخابات.
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لماذا أصبح النظام 

التعليمي السنغافوري 

 ناجحا

وهل من الممكن إن 

يكون أنموذجا للغرب؟!
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ترجمة: بنان حسن السعيد

كتابة: دايفد هوغن

النظام التعليم السنغافوري سابقًا
منذ عقد و نيف، أصبح النموذج التعليمي السنغافوري 
واليابان  وتــايــوان  الجنوبية  كــوريــا  لنماذج  إضافتاً 
وشانغهاى وهونغ كونغ وفنلندا، هم األعلى أو تقريبا 
من األعلى في الجداول الدوريات الدولية، التي تقيس 
وقد  والعلوم  والرياضيات  القراءة  في  الطلبة  قابلية 

اعتبر هذا انجازاً كبيراً في فنلندا وشرق آسيا.
الفصول  في  السنغافوري  المدرس  يفعل  فماذا  إذن، 
المدرسون اآلخرون مع األخذ  الدراسية، ماال يفعله 
بنظر االعتبار االختالفات الكبيرة في نوعية التمارين 

الصفية بينها وبين البلدان األعلى اداءاً.
التعليمي  بــالــنــظــام  الــخــاصــة  ــقــوة  ال نــقــاط  مــاهــيــة 
بهذا  مهامه  أداء  على  تساعده  التي  السنغافوري 
الشكل الجيد، ما هي حدودها ومعوقاتها؟ وهل هي 
نموذج جيد للبلدان التي تسعى إلعداد طالب مستعدة 
االقتصادية  للعلوم  الصعبة  المتطلبات  لمواجهة 
والعشرون  الواحد  القرن  في  المؤسساتية  والبيئات 

وبشكل عام.
على  للتعميم  قابل  السنغافوري  التعليمي  النظام  هل 
دول أخرى؟ أم نجاحها يعتمد على عوامل مؤسساتية 
وثقافية فريدة من نوعها تختص بها سنغافورة ومن 
الصعب إن نتخيل انه يمكن تكراره في أماكن أخرى.

النظام التقييم السنغافوري

مــوحــداً  يــكــون  سنغافورة  فــي  التعليمي  الــصــف  إن 
متماسكاً  التدريس  ويكون  كبيرة،  بصورة  ومسجًال 
ويعتمد على مجموعة  لغرض بذاته وعملياً  ومناسباً 

من التقاليد التربوية الشرقية والغربية.
على  األول  المقام  في  سنغافورة  في  التدريس  يركز 
الواقعية  العلوم  نقل  الــدراســيــة،  المناهج  تغطية 
الفصل  نهاية  المتحانات  الطلبة  وإعداد  واإلجرائية 
المدرسون  ويعتمد  البكلوريا،  واالمتحانات  الدراسي 
الكتب  تشمل  تــدريــس  طــرائــق  على  كبيراً  اعــتــمــاداً 
وحلول  وأمثلة  (بــحــوث)  العمل  وأوراق  المنهجية 
والكثير من التدريب المهني، ويوكد النظام على إتقان 
إجراءات محددة والقدرة على فهم كيفية حل مسائل 

الرياضيات.
يكون  ما  عادتاً  الدراسية  الصفوف  في  التحدث  إن 
تحت السيطرة ويتجنب المدرس النقاشات الموسعة، 
يستخدمون  ال  المدرسين  إن  للدهشة  المثير  ومــن 
ضغوط كبيرة وغير اعتيادية على الطالب، حيث إن 
الغرب)  األقل في  (على  المعاصرة  التربوية  البحوث 
تعتبر اسلوب الضغط على الطالب من أهم األساليب 

لتطوير المفاهيم وتعلم كيفية التعلم.
السنغافوريون  المدرسون  يهم  ال  المثال،  سبيل  على 
السابقة  الطالب  لسنوات  المعرفة  كانت  إذا  ما  في 
وجه  باتم  المعرفة  إيصال  في  يركزون  بل  محدودة، 
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ويراقبون مدى تعلمهم ويمنحونهم التغذية االرتجاعية 
ويشددون على دعم الطالب ويركزون بشكل كبير على 
من  أكثر  الطالب،  ِقبَل  من  الصحيحة  األجوبة  تعلم 

التركيز على مستويات الفهم.
لهذا فان النظام التعليم يركز بشكل أساسي على نقل 
االختبارات، ومن  وأداء  المعتمدة  المنهجية  المعلومة 
توليد  على  ساعدت  مما  للغاية  فعاله  إنها  الواضح 

نتائج بارزة في التقييمات الدولية.
منطق التدريس السنغافوري

نظام التعليمي السنغافوري هو نتاج مجموعة مميزة 
التاريخية  التأثيرات  من   - نوعها  من  الفريدة  أو   -

والمؤسساتية والثقافية.
في  للمساعدة  كبيراً  شوطاً  قطعت  العوامل  وهــذه 
تفسير أسباب فاعلية النظام التعليمي بشكل خاص، 

ولكن يُحد أيضاً من إمكانية نقله إلى بلدان أخرى،
مع مرور الوقت وضعت سنغافورة مجموعة قوية من 
التعليمي،  نظامها  تشكل  التي  المؤسسية  الترتيبات 
وقد وضعت سنغافورة نظاما تعليمياً مركزياً - على 
سنوات  في  للسلطة  الكبيرة  الالمركزية  من  الرغم 
األخيرة - ومتكامًال ومتناسقاً ومموالً تمويًال مناسباً 
يد  على  وطبقت  وضعت  (الــتــي  لقواعدها  إن  كما 

خبراء) مرونة ملموسة.
مليون   ٩٥٩ رصد  على  الحكومية  االلتزامات  تهدف 
للبحوث   (٢٠٠٣-٢٠١٧) عامي  بين  إسترليني  جنيه 
األدلة ودعم  القائمة على  المعلومات  وإدارة  التربوية 
السياسة الصناعية، وتلتزم سنغافورة التزاماً قوياً ببناء 
والسيما  المنظومة  المستويات  جميع  على  القدرات 

اختيار المدرسين وتدريبهم وتطويرهم المهني.
إن النظام التعليمي والترتيبات المؤسساتية مدعومة 
أيضاً بمجموعة من التوجيهات الثقافية والتي تحتوى 
إنتاجها،  وتعيد  معالجتها  وطــرق  السابقة  األخطاء 
وعلى المستوى األعم تشمل هذه االلتزامات، التزاماً 
بقوة بناء أساس الدولة وجدارة االنجازات والشهادات 
والقيم  الــعــرقــيــة  الــتــعــدديــة  واحـــتـــرام  المجتمعية 
االجتماعية والتماسك االجتماعي لبقائهم دولة قوية 

ونشطة وذات نمو اقتصادي.
إلى ذلك فان الطالب وذويهم والمدرسين  باإلضافة 
وحتى صانعي السياسة يتقاسمون وجهة نظر ايجابية 

الفردي  المستوى  على  التعليم  قيمة  عــن  ودقيقة 
واالنضباط على المستوى العام.

ال  سنغافورة  نموذج  بان  االعتراف  أيضا  المهم  من 
يتجاوز بيئته فهو يولد مجموعة من الفروض الضخمة 
ويقيد (دون حيلولة) قدرة النظام على إجراء إصالحات 
كبيرة ومستدامة، لهذا من شأن النظم األخرى التي 
تفكر في االقتراض من سنغافورة إن تأخذ هذه األمور 

بعين االعتبار.
إصالح النموذج السنغافوري

نهاية  في  المنطقة  ضربت  التي  المالية  األزمــة  إن 
التسعينات من القرن الماضي جعلت صناع السياسة 
أمام تحديات إللقاء نظرة معمقه على النظام التعليمي 
إدراكــهــم  التحدي بسبب  هــذا  وجــاء  ــوروه،  الــذي طـ
سنغافورة  دفع  والــذي  المتبع  التربوي  النموذج  بان 
بسنغافورة للقمة، ليس مصمماً بشكل مناسب إلعداد 
تتطلبها  التي  المعقدة  للمتطلبات  مستعدة  شباب 
قرن  في  لالنهيار،  المعرضة  واالقتصادات  العولمة 

الواحد والعشرون. 
شكلت حكومة سنغافورة في عام ٢٠٠٥ نوعاً جديداً 
من النموذج التعليمي والذي أطلقت علية (علّم اقل تعلّم 
أكثر) ولقد حث هذا اإلطار المدرسين على التركيز 
على نوعية التعليم وتضمين التكنولوجيا في الصفوف 

وليس في كمية المادة والتحضيرات لالمتحانات
طبقتها،  التي  الجذرية  اإلصــالحــات  مــن  وبالرغم 
وجدت الحكومة بان تطبيق هذه اإلصالحات يمثل نوع 
الذين  المدرسين  من  للبعض  وباألخص  التحدي  من 
كانوا يحبذون الكمية على حساب النوعية، جزء من 
المشكلة كانت بسبب إن النظم التعليمية التي تحكم 
عملية التعليمية في الصف، لم يتم تغيرها بطرق تعزز 

من التغيرات المقترحة.
اإلحصائي  النموذج  أن  حيث  وجيه  سبب  للمدرسين 
من  بكثير  أفضل  التقليدية  التقنيات  أن  إلــى  يشير 
المهام  االعتبار  بنظر  األخذ  مع  الحديثة.  التقنيات 
التي يتم تقيم الطلبة على ضوءها والتي يتضمن النظام 
التقييم الوطني العليا، والذي يسمح للمدرسين الخيار 
االستفادة  لغرض  التعليم  على  الطالب  تشجيع  بين 
مستقبًال بدل التعليم لحصول على درجات اعلي في 

االمتحانات.
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وضع  على  مصممة  التعليم  وزارة  إن  بالذكر  يجدر 
أساس ألساليب التدريس التي يمكن أن تلبي متطلبات 
البيئات المؤسساتية للقرن الواحد والعشرون السيما 
أعمال  في  االنــخــراط  على  الطالب  قــدرات  تطوير 
لها  مخططة  مجاالت  وعبر  داخــل  معقدة  معرفية 

مسبقا.
التي  والسياسية  والثقافية  التقنية  التحديات  إن 
إلى  وبالنظر  ذلك  مع  هائلة  تحديات  هي  تواجهها، 
ورغبة  النظام  مستويات  جميع  على  القيادة  نوعية 
للمدرسين،  كبيرة  تربوية  سلطه  منح  في  الحكومة 
والتقنيات  اإلمكانات  من  الهائل  الكم  هــذا  وتوفير 
والخطط المسبقة ليس لدى الكاتب أدنى شك بأنها 
وبطرق  ذلك بشروط خاصة  تنجح، وستفعلها  سوف 
أسس  وبناء  المعارف  لنقل  مستداماً  توازنا  تحقق 

التدريس.
نحو بناء أساليب التعليم المعرفية!

إن تجربة سنغافورة وجهودها الحالية لتحسين نوعية 
تأمل  التي  النظم  آثار هامة على  لها  والتعلم  التعليم 
في محاكاة نجاحها، وينطبق ذلك بشكل خاص على 
الحكومات  شرعت  حيث  واستراليا،  كانجلترا  دول 
المحافظة لهذه الدول في حمالت موجهة ايدولوجيا 
لمعرفة هيكلية  المباشر  البحث  بمزيد من  للمطالبة 
االختبارات  من  بالمزيد  وطالبت  عام  بشكل  النظام 
القاسية وفرض المزيد من نظم األداء المكثفة وبرأي 
الكاتب انه خطاء عظيم الن يخالف االتجاه اإلصالحي 
الماضي،  العقد  مدى  على  سنغافورة  رسمتها  الذي 
حيث أن التحدي األساسي الذي يواجه االختصاصات 
في  التعليمية  األنظمة  تقليد  على  يقتصر  ال  الغربية 
شرق آسيا بل على تطوير أساليب تعليمية أكثر توازنا 
ال تركز فقط على نقل المعرفة وأداء االمتحانات بل 
على التعليم الذي يساعد الطالب االنخراط في بناء 

المجتمع متقدم ومتطور.
وبناء أصول التعليم تبين أهمية المعلومة المترسخة، 
لكنها ال تصر على ضرورة أن يكون الطالب قادرين 
ترسيخ  بــقــدر  اختصاصهم  مــجــال  فــي  العمل  على 
المعلومات التي حصلوا عليها خالل مدة تحصيلهم، 
وهذا يعني يجب على الطالب كسب المهارة على تميز، 
من  والتحقق  تحقيق  تــداول،  تواصل،  تمثيل،  توليد، 

صحة وتطبيق المعلومات في ضوء المعايير المعمول 
بها في المجاالت المختلفة.

رفاه  تحقيق  إلى  ذلك  سيؤدي  البعيد،  المدى  وعلى 
اقتصاد  تنمية  ذلك دعم  بما في  أكثر  ووطني  فردي 
للحصول على  السعي  أكثر من  وناجح  معرفي نشط 
التقييمات الدولية أو االنغماس في حروب ثقافيه ال 
القيم  عن  ناهيك  الناشئة،  الحداثة  ضد  لها  حصر 

الديمقراطية الليبرالية الراسخة.
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 تصنيف األسر
 حسب الدخل 

 وتوزيعاتها الجغرافية

 في العراق للعام 2012
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كلية اآلداب/ جامعة بغداد وزارة التربية

أ.م.د. علي عبد األمير ساجت الكعبي

المستخلص:

يبلغ  العراق  النتائج أن متوسط دخل األسرة في   أظهرت 
(١٣١٢٩٠٠) دينار شهريا للعام ٢٠١٢، وسجلت المحافظات 
والسليمانية،  العراق(اربيل،  كوردستان  إقليم  في  الشمالية 
 -  ١٧٤٨٧٠٠  - بـــواقـــع(١٧٧٦٩٠٠  القيم  اعلى  ودهـــوك) 
١٧٣٦٠٠٠) دينار/شهريا على التوالي، فضال عن محافظتي 
دينار   (١٥٣٤٣٠٠  -  ١٥٨٢٥٠٠) بقيم  والنجف)  (كركوك، 
لكل منهما بالتتابع، في حين انخفض إلى ادنى مستوياته في 
محافظات(واسط، والمثنى، وذي قار، وديالى، والقادسية) 
بمتوسط (١٠٦٦٩٠٠ - ١٠٠٧١٠٠ - ٩٧٣٢٠٠ - ٩٢٣٤٠٠

- ٩١٨٨٠٠) دينار شهريا على التوالي.

 استخدمت الدراسة المعايير الوطنية والدولية في تصنيف 
األسر في العراق إلى اربع طبقات رئيسة بحسب الدخل، 
متوسط  ينخفض  الــتــي  األســـر  تضم  الفقيرة  فالطبقة 
بلغت  اذ  عــراقــي،  ديــنــار  ــن(٧٢٦٠٠٠)  ــ عـ الشهري  دخلها 
دخلها  يتراوح  التي  الهشة  الطبقة  تليها  ثم  نسبتها(٢٠)٪، 
بين(٧٢٧٠٠٠ - ١٢٧٣٠٠٠) دينار، والبالغة نسبتها (٣٠)٪، 
بينما الطبقة الوسطى يتراوح الدخل الشهري لها(١٢٧٤٠٠٠
- ٢١٩٠٠٠٠) دينار، وبنسبة قدرها(٣٠)٪، في حين ضمت 
عـــن(٢٨٩٦٠٠٠)  دخلها  يزيد  التي  األســر  الغنية  الطبقة 

دينار، وبأهمية نسبية بلغت(٢٠)٪.

 وتباين التوزيع الجغرافي لهذه النسب مكانيا من محافظة 
ألخرى حسب الطبقات المذكورة، ولتحليل التباين المكاني 
من  وعــدد  األســر  بين  المكانية  العالقات  عن  الكشف  تم 
المتغيرات السكانية والتي توزعت بين الديموغرافية ممثلة 
في (متوسط حجم األسر، ونسب السكان البالغين (١٥ سنة 
لألسر،  العملية  في(الحالة  متمثلة  واالقتصادية  فأكثر)، 
وقطاع عمل رب األسرة، والنشاط االقتصادي لرب األسرة، 
واستخدمت  األســـر)،  دخــل  ومــصــادر  األســـرة،  ومهنة رب 
الدراسة تقنيات كمية ووصفية للكشف عنها، ويالحظ ان 
الطبقات  متفاوتة حسب  ارتباط  المتغيرات عالقات  لهذه 

من جهة ومكانيا من جهة أخرى.
 يظهر من نتائج الدراسة ان (٥٢٫١)٪ من األسر في العراق 
األجــور  مصدر  على  الشهرية  دخولها  تكوين  في  تعتمد 
والرواتب بشكل رئيس، في حين بلغت نسب األسر المعتمدة 
في تكوين دخلها على مصدر الرواتب االجتماعية (٦٫١)٪، 
نسبة  انخفضت  كلما  نسبها  ترتفع  الغنية  األسر  ان  وتبين 
على  تعتمد  ألنها  والرواتب  األجور  مصدر  على  اعتمادها 
مصادر أخرى مثل مصدر دخل العاملين لحسابهم الخاص 

ودخول أصحاب العمل.
 وأظهرت النتائج أهم الخصائص االقتصادية واالجتماعية 
المؤثرة في تباين توزيع األسر ضمن الطبقات، فقد تبين ان 
األسر الفقيرة والهشة في العراق ترتفع كلما ارتفع متوسط 
المنزلية،  لألعمال  المتفرغة  األسر  ونسبة  األســر،  حجم 

م.م. شاكر محمود عيال األميري
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في حين تزداد نسب األسر الوسطى والغنية كلما انخفض 
المتغيران المذكوران في منطقة الدراسة، وكذلك الحال 
األسر  بين  نسبها  ترتفع  التي  البطالة  لنسب  بالنسبة 
في  األســر  ان  الــدراســة  خــالل  من  تبين  كذلك  الفقيرة، 
الطبقة الفقيرة ترتفع نسبها بارتفاع نسب األفراد العاملين 
في قطاع الزراعة والصيد والغابات وصيد األسماك، وهذا 
منطقة  في  الدخل  المنخفضة  المحافظات  في  تمثل  ما 
الدراسة في مثل محافظات (ذي قار، وديالى، والقادسية، 

وميسان).
 وتبين من خالل التحليل العنقودي ان األسر في منطقة 
الدراسة تتشابه في الكثير من خصائصها السكانية، لذلك 
اقتربت  اذ  الطبقات،  حسب  البعض  بعضها  مع  تقاربت 
األسر الفقيرة فيما بينها على مستوى المحافظات، وكذلك 

الحال بالنسبة لألسر في الطبقات األخرى.
 تصنيف األسر حسب الدخل وتوزيعاتها الجغرافية في 

العراق للعام 2012
أوال - المقدمة

في  واالجتماعية  واالقتصادية  السياسية  العوامل  لعبت 
الشهرية  الدخول  مستوى  تدهور  في  كبيرا  دورا  العراق 
المحافظات، وحرمان فئات  لألسر وتباينها على مستوى 
مع  متساٍو  دخــل  على  الحصول  من  السكان  من  عديدة 
إلى  تسعى  الدخل  المنخفضة  فالفئات  األخــرى،  الفئات 
بغية  األساسية  وغير  األساسية  حاجاتها  توفير  ضمان 
الدخول  مــن  نصيبها  زيـــادة  خــالل  مــن  حياتهم  تحسين 
واالستفادة منها في اإلنفاق على مجاالت التعليم والصحة 
كثيرا  العراقي  االقتصاد  عانى  وقد  األخــرى،  والخدمات 
فترة  طــوال  بها  مر  التي  القاسية  الظروف  سيطرة  من 
الثمانينيات والتسعينيات ولغاية عام ٢٠١٢ والمتمثلة في 
التي  الشاملة  االقتصادية  والعقوبات  المدمرة  الحروب 
فرضتها األمم المتحدة للمدة من ١٩٩٠ إلى ٢٠٠٣ والتي 
الشهرية  الدخول  وتوزيع  مستوى  طبيعة  في  سلبا  أثرت 

لألسر على مستوى المحافظات.
وضعها  بحسب  لــألســر  الــجــغــرافــي  الــتــوزيــع  ولــمــعــرفــة 
فقد  المحافظات  مستوى  وعلى  العراق  في  االقتصادي 
والهشة  الفقيرة  الطبقة  هي  طبقات  ــع  ارب إلــى  قسمت 
للمعايير  وفقا  تصنيفها  تــم  والــتــي  والغنية،  والوسطى 
لغرض  وذلك  الدخول،  لقيم  المحددة  والدولية  الوطنية 
ترتفع  والتي  األســر  من  والهشة  الفقيرة  الفئات  تحديد 
الن  المختلفة،  المحافظات  في  متباينة  بصورة  نسبها 

والوسطى  الهشة  الفئات  والمحافظة على  الفقر  مواجهة 
من األسر تتطلب وضع سياسات سكانية وخطط تنموية 
من  والتخفيف  الفقراء،  السكان  تستهدف  معينة  مكانية 
حدة الفقر وصوال إلى تحقيق الهدف األول من األهداف 
اإلنمائية لأللفية في القضاء على الفقر وتقليل نسبه بين 
السكان والذي تبنته األمم المتحدة. وفي السنوات األخيرة 
بدأ االهتمام الحكومي بالخطط االقتصادية واالجتماعية 
بين  الدخول  توزيع  في  اكثر  عدالة  لتحقيق  العراق  في 
األسر في المجتمع من خالل وضع الخطط والسياسات 
المنخفضة  الفئات  لصالح  الدخول  توزيع  بإعادة  الكفيلة 

الدخل وتحسين مستوى معيشتهم.
١ - مشكلة الدراسة

لتصنيف  إلى طريقة  الوصول  الدراسة في  تتمثل مشكلة 
األسر وفق معيار الدخل الشهري للعائلة العراقية، وبيان 
حجم وطبيعة التوزيع الجغرافي لألسر حسب الدخل في 

محافظات العراق وتحليلها جغرافيا؟
٢ - فرضيات الدراسة

على ضوء المشكلة فأن فرضية الدراسة تتمثل في إمكانية 
رئيسة  إلى طبقات  األسر  لتصنيف  الدخل  معيار  اعتماد 
بالرجوع إلى المعايير الدولية والوطنية والذي يظهر حجم 
اذ  العراق،  في  المحافظات  الطبقات حسب  هذه  وتباين 
إلى  العراق  األسر في  الدخل تصنيف  يمكن على أساس 
والوسطى  والهشة  الفقيرة  الطبقة  هي  سكانية  طبقات 

والغنية.
٣ - أهمية الدراسة

واتجاهاتها  األســر  طبقات  توزيع  في  التباين  تحليل  ان 
الركائز  مــن  يعد  ــرى  وأخـ منطقة  بين  تفاوتها  وقــيــاس 
التنمية  خطط  وضــع  فــي  عليها  يعتمد  التي  األساسية 
والديموغرافية،  واالجتماعية  االقتصادية  ومنها  الشاملة 
من خالل التركيز على رفع مستوى دخول األسر الفقيرة 
الفقر  حلقة  ضمن  الوقوع  من  عليها  والحفاظ  والهشة 

المدقع.
لقد تأثر التوزيع الشخصي للدخل باتجاه تركز اكبر للثروة 
حساب  على  المجتمع  من  معينة  فئات  ــروز  وب والــدخــل، 
كانت  التي  التوازنات  طبيعة  في  واضح  واختالل  أخــرى، 
قائمة بين فئات المجتمع، كما ساهم في إحداث تغيرات 
جوهرية نوعية وكمية في السلوك اإلنفاقي العائلي لألفراد 
واتجاهاته، مما يستدعي لالهتمام ويدفع إلى المزيد من 

البحث واالستقصاء(١).
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ان لدراسة تحليل التباين المكاني لألسر حسب الدخل في 
العراق أهمية كبيرة، وذلك لمعرفة نمط التوزيع الجغرافي 
لفئات األسر حسب دخولها الشهرية في المحافظات التي 
ينخفض فيها مستوى الدخل عن خط الفقر الوطني، والتي 
وضع  في  عليها  يعتمد  التي  األساسية  الركائز  من  تعد 
وما  والديموغرافية،  واالجتماعية  االقتصادية  الخطط 
يرتبط بها من سياسات حكومية تستهدف الفئات الفقيرة 
والرفاهية  المعيشة  مستويات  ورفع  السكان  من  والهشة 

لهم.
له  العراق  في  األسر  تصنيف  موضوع  اختيار  يعد  لذلك 
المتغيرات في تحقيق  اهم  طابع خاص ومهم، كونه احد 
الرفاهية االقتصادية للسكان، فضال عن ندرة ما كتب في 
مجال الجغرافية عن طبيعة التباين المكاني للدخل، واهم 
وبعض  للدخل  المكانية  العالقات  وإظهار  قياسه،  طرق 

المتغيرات السكانية.
٤ - منطقة الدراسة

لمحافظات  ــة  اإلداريـ بالحدود  الــدراســة  منٌطقة  تمثلت 
بين  العراق  يقع  اذ  محافظة،  عشرة  ثمان  وهــي  العراق 
٣٧ْ) شماال، وخطي  ٢٢َ ٢٩ْ) - (٤٧ً ٤َ دائرتي عرض (٣١ً
٤٨ْ) شرقا. ينظر خارطة (١). ٣٧َ ٣٨ْ)- (٤٤ً ٤٧َ طول (٣٤ً
بالعام ٢٠١٢ للدراسة فقد تحددت  الزمانية  الحدود  أما 
لألسر  الشهري  بالدخل  الخاصة  البيانات  احدث  لتوفر 
على  الــدراســة  بموضوع  الصلة  ذات  األخــرى  والبيانات 
النتائج والبيانات الخام للمسح  مستوى العراق من خالل 
االجتماعي واالقتصادي لألسرة في العراق للعام المذكور.

خريطة )1( موقع منطقة الدراسة

للمساحة،  العامة  الهيئة  المائية،  الموارد  وزارة  المصدر: 
بمقياس  ــة  اإلداري العراق  خارطة  الخرائط،  إنتاج  شعبة 

١:١٠٠٠٠٠٠، بغداد، ٢٠١٠.
ثانيا - مفاهيم ومصطلحات

األساسية  والمصطلحات  المفاهيم  تحديد  عملية  تعد 
من  فهي  العلمي،  البحث  فــي  ضــروريــا  أمـــرا  لــلــدراســة 
الركائز األساسية إلنجاح الدراسات الجغرافية السكانية، 
تقتضيها  والتي  منها،  الدراسة على مجموعة  ركزت  وقد 
مجريات تلك الدراسة، ومن المفاهيم األساسية ما يأتي:-

(Family income) ١ - دخل األسرة
بياناته،  مصادر  باختالف  األســرة  دخــل  تعريف  يختلف 
وكذلك باختالف الهدف الذي جاءت من أجله عملية جمع 

الدخل مشتقة  البيانات. فهنالك عدة طرق لحساب  تلك 
أساس  على  الدخل  حساب  طريقة  أهمها  تعريفاته  من 
اإلنفاق  مجموع  أســاس  على  الدخل  وحساب  مــصــادره، 
الشهري على المجاميع السلعية، وعلى أساس ان الطريقة 
الثانية ال تتفق مع هدف الدراسة الذي يبحث في التفاوت 
في مصادر الدخل، فقد اعتمدت الدراسة على الطريقة 
األولى، كما ان الطريقة الثانية تضع أمامنا مشكلة حساب 
القابل  الــدخــل  استخراج  اجــل  مــن  واالدخـــار  الضرائب 
للصرف، الذي يشمل حقيقة الدخل الشهري المنفق، كما 
ان االحتساب على وضع هذه الطريقة ال يعكس التفاوت 

الحقيقي.
األمم  توصيات  ضمن  للدخل  به  الموصى  التعريف  ان 
الدخول واالستهالك  توزيع  الخاصة بإحصاءات  المتحدة 
يتكون  العائلي  الدخل  ان  إلى  يشير  األسر،  بين  والتراكم 
النقدية  والرواتب  األجــور  أي  المشتغلين،  تعويضات  من 
ودخول  اإلنتاجية،  التعاونيات  أعضاء  ودخــول  والعينية، 
أصحاب األعمال اإلنتاجية، ودخول الملكية، والتحويالت 

والمزايا الجارية األخرى(٢).
وبحسب الجهاز المركزي لإلحصاء، هو عبارة عن األجور 
والرواتب وما في حكمها لقاء خدمات العمل، وكذلك كافة 
العوائد المتحققة بسبب ملكية بعض عوامل اإلنتاج، مثل 
المباني واألرض وما في حكمها، وكذلك يتضمن اإلعانات 
المباشرة  الضرائب  منه  مطروحاً  الجارية  والتحويالت 

ليمثل المتبقي من الدخل القابل للصرف(٣).
مما سبق يمكن تعريف دخل األسرة بأنه مجموعة العوائد 
من خالل  األســرة  عليها  تحصل  التي  العينية  او  النقدية 
او  يدوية  كانت  ســواء  المهن  بمختلف  العاملين  أفرادها 
ذهنية ولفترة زمنية محددة، ومن مختلف مصادر الدخل 
لحسابهم،  العاملين  ودخـــول  والــرواتــب،  ــور  (األجـ منها 
والدخول  االجتماعية،  والــرواتــب  الملكية،  من  والــدخــل 

التحويلية األخرى).
(Lower class) (الفقيرة) ٢ - الطبقة السفلى

بمستويات  عامة  بصفة  أفــرادهــا  يتميز  سكانية  طبقة 
منخفضة من الدخل. وتتكون من العمال غير المهرة الذين 
عمال  من  ومعظمهم  المدينة  مناطق  أســوأ  في  يعيشون 

الصناعة والخدمات(٤).
التي يكون مستوى  الطبقة  أما مفهومها االقتصادي فهي 
انفاق أفرادها دون قيمة خط الفقر الوطني األدنى وفقا 
لمعيار خط الفقر لكل دولة من الــدول(٥). أي ان معيار 
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الفقر  خــط  هــو  مــا  لــدولــة  الفقراء  السكان  فئة  تحديد 
الوطني فيها والذي يتحدد بقيمة نقدية كأن يكون بالعملة 
الثابتة (الدوالر األمريكي) او ما يقابله من العملة المحلية.

((Vulnerable class ٣ - الطبقة الهشة
منها  السكان،  من  الهشة  للطبقة  عديدة  مفاهيم  هنالك 
واسعاً  عالماً  الفئات  هذه  تشكل  اذ  االجتماعي،  المفهوم 
المدينة  قاع  في  الرابضة  المختلفة  الشرائح  عبر  يمتد 
وتنتشر في أماكن متعددة، أفرادها خليط من المحرومين 
األجور  وذوي  الرسمية  غير  األنشطة  وأصحاب  والفقراء 
المتدنية والعاطلين عن العمل، وساكني األحياء المتخلفة 
الجغرافية  الناحية  ومن  وغيرهم،  والمشردين  واألحداث 
تركزت  وان  المدينة  اتــســاع  على  الــفــئــات  هــذه  تنتشر 
األمن  فقدان  الهشاشة  وتعني  معينة،  بؤر  في  فعالياتهم 
في  السكانية  المجتمعات  في  واألســر  لألفراد  اإلنساني 

ظل بيئة فقيرة(٦).
أما المفهوم االقتصادي وبحسب مفهوم األمم المتحدة، 
الذين  السكان  مجموعة  بها  يقصد  الهشة  الطبقة  فان 
والمعرضون  واألدنى،  األعلى  الفقر  بين خطي  يعيشون 
للوقوع في الفقر، ويقصد بخطي الفقر األدنى واألعلى، 
المتحدة  األمــم  وبرنامج  الدولي  البنك  مفهوم  بحسب 
دول  لعدة  الوطنية  الفقر  تقييم  تقارير  في  اإلنمائي 
الفقر  خط  هو  الغذائي  الفقر  خط  اعتماد  ان  عربية، 
االحتياجات  كلفة  طريقة حساب  اعتماد  بينما  األدنــى، 
غير الغذائية، هو الخط األعلى(٧). أي تتكون من األفراد 
الذين يقع إنفاقهم الفردي السنوي او الشهري فوق خط 
وتأتي  الرسمي،  الفقر  من خط  بضعفين  وادنــى  الفقر 

هذه الطبقة بين الطبقة الفقيرة والطبقة الوسطى.
((Middle class ٤ - الطبقة الوسطى

وتقع  بالمجتمع  الطبقي  التدرج  نظام  في  السكان  فئة 
بين الطبقتين السفلى والعليا، ويتمتع أفراد هذه الطبقة 
بقسط مناسب من الدخل والتعليم، وتتضمن الموظفين 
والعمال والمهرة ورؤساء العمل ورجال األعمال وغيرهم، 
بتقدير  الطبقة  هذه  أفــراد  بين  السائدة  القيم  وتتميز 
المسؤولية واحترام الذات والعمل الجاد(٨). هذا فيما 

يخص المفهوم االجتماعي للطبقة الوسطى.
مستويات  حساب  وبخاصة  االقتصادي،  المفهوم  أمــا 
الدخل واإلنفاق، فهو احد المتغيرات األساسية لتحديد 
بداية شرائح الطبقة الوسطى للسكان ونهايتها، ويمكن 
أوال  على:  االتفاق  تم  ما  متى  الوسطى  الطبقة  تحديد 

مدى  حساب  يتم  خالله  ومــن  التقليدي)  الفقر  (خــط 
انتشار الفقر في المجتمع: ثانيا (خط الفقر األقصى) 
الذي يعد اعلى مستوى معيشة للطبقة الوسطى، الذي 
يعد كل من يتمتع بأعلى منه من طبقة األغنياء(٩). أي 
السنوي  األنفاق  من  نصيبهم  الذين  ــراد  األف مجموعة 
اكثر  ليس  ولكن  اعلى بضعفين،  الشهري على األقل  او 
للقياس  المنهجية  الفقر، وهذه  أربعة أضعاف خط  من 
وهي  العالمية،  والتنمية  التعاون  منظمة  استخدمتها 

منهجية تناسب وضع العراق.
((Upper class (الغنية) ٥ - الطبقة العليا

الطبقات  على  السيطرة  على  القادرة  المجتمع  طبقة 
الكبيرة وثروتها ونفوذها وتختلف  الدنيا بحكم سلطتها 
الطبقة العليا في صفاتها من مجتمع إلى آخر، ولذلك 
طبقاً  حدة  على  مجتمع  كل  في  مفهومها  تحديد  يجب 
الــثــروة(١٠).  توزيع  ونمط  فيه  السلطة  وبنيان  لقيمة 
الذين  األفــراد  مجموعة  فهي  االقتصادي  مفهومها  أما 
السلع  على  الشهري  او  السنوي  إنفاقهم  مستوى  يبلغ 
والخدمات غير األساسية ما يفوق خط الفقر الوطني، 

أي ضعف قيمة الطبقة الوسطى(١١).
ثالثا - تصنيف األسر حسب الفئات العشرية للدخل 

في العراق للعام 2012
في  األســر  لطبقات  الجغرافي  التوزيع  معرفة  لغرض 
العراق، البد من تسليط الضوء على تباين أعداد األسر 
ضمن فئات الدخل، ففي المسح االجتماعي واالقتصادي 
لألسر الذي أجراه الجهاز المركزي لإلحصاء وتكنولوجيا 
المعلومات يالحظ تقسيم دخل األسرة إلى عشر فئات 
حسب دخلها الشهري، كل فئة تمثل (١٠)٪ من الدخل، 
وتتدرج من العشر األول لغاية العشر العاشر، يمثل صورة 

المستوى المعاشي للسكان في كل محافظة.
ويشير العشر األول إلى تركز أعداد فئة األسر األفقر في 
محافظات العراق، بينما يشير العشر األخير إلى أعداد 
فئة األسر األغنى من حيث الدخل الشهري لألسرة في 

العراق.
حــددت  نقدية  قيمة  الفئات  مــن  عشرية  فئة  لكل  ان 
الرسمية،  المسوحات  في  وتضمنت  العراق  في  رسميا 
اذ تم استخراج قيمها بعد معالجة البيانات الخام للمسح 
االجتماعي واالقتصادي لألسرة للعام ٢٠١٢ بإستخدام 

برنامج spss، وكما موضح في الجدول (١).
الجدول (١)
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الفئات  حسب  لــألســرة  الشهري  الــدخــل  قيم  تحديد   
العشرية للدخل في العراق للعام ٢٠١٢

لدخل  العشرية  الفئات 
القيم (الف دينار/أسرة)األسرة (الف دينار)

اقل من 518٫5العشر األول
٧26٫٤2العشر الثاني - 518٫6
912٫1٧العشر الثالث - ٧26٫٤3
108٤٫25العشر الرابع - 912٫18

12٧3٫92العشر الخامس - 108٤٫26
1٤98٫٤2العشر السادس - 12٧3٫93

1٧85٫52العشر السابع - 1٤98٫٤3
2190٫٧5العشر الثامن - 1٧85٫53
2896٫90العشر التاسع - 2190٫٧6
اكثر من 2896٫90العشر العاشر

المصدر: عمل الباحث باالعتماد على وزارة التخطيط، 
الجهاز المركزي لإلحصاء وتكنولوجيا المعلومات، 
المسح االجتماعي واالقتصادي لألسرة في العراق، 

٢٠١٢، البيانات الخام غير المنشورة باستخدام برنامج 
.spss

ضمن  األســر  لتوزيع  العشر  التقسيمات  تلك  ولمعرفة 
المكاني في محافظة  وتباينها  العراق  الدخل في  فئات 
وأخرى، سيتم التطرق إلى كل فئة من الفئات العشرية 
الجغرافي  وتوزيعها  عن  النسبية، فضال  بقيمها  للدخل 

حسب المحافظات.
الفئات  حسب  لألسر  النسبي  الجغرافي  التوزيع   - أ 

العشرية للدخل
لقد تباين التوزيع الجغرافي لألهمية النسبية لألسر في 
الطبقات األربع ضمن الفئات العشرية للدخل، اذ تبين 
ان محافظة ديالى تتصدر جدول الترتيب بنسبة األسر 
المنخفضة الدخل بواقع (١٩٫٦)٪ من مجموع األسر في 
المحافظة، بينما احتلت محافظة اربيل منطقة الدراسة 
بلغت  اذ  الدخل،  المرتفعة  لألسر  النسبية  األهمية  في 
المحافظة.  في  األســر  مجموع  من   ٪(١٩٫٤) نسبتها 
واظهر الجدول(٢) ذلك التباين وحسب الفئات العشرية 

للدخل كما يلي:-

األول من  العشر  النسبي لألسر ضمن  التوزيع   - 1
الدخل الشهري لألسرة في العراق.

الدخل  من  العشر  هذا  في  األسر  نسب  ارتفاع  يرتبط 
بانخفاض مستوى المعيشة والحرمان، فالدخل له عالقة 
صورة  عن  الكشف  فــأن  لــذا  للسكان،  الحياة  بنوعية 
توزيعها يكتسب أهمية في بيان وضع األسر االقتصادي 
توزيع  سوء  مشكلة  لمعالجة  تستهدف  ان  يجب  والتي 

الدخل فيما بينها اوانخفاضه.
ويالحظ ان فئة األسر األقل دخال تتباين جغرافيا في 
اعلى  تركز  الدراسة  أظهرت  فقد  العراق،  محافظات 
نسب تلك الفئة في محافظة ديالى بأهمية نسبية بلغت 
دخولها  تقل  والتي  فيها،  األســر  مجموع  من   ٪(١٩٫٦)
تليها محافظات  دينار شهريا،  الشهرية عن (٥١٨٥٠٠) 
١٩٫١) بنسبة  قار)  وذي  ونينوى،  والقادسية،  (واســط، 

- ١٧٫٥ - ١٦٫٦ - ١٥٫٥) لكل منها على التوالي، أي 
انخفاض المستوى المعاشي للسكان في تلك المحافظات 
للعالقة  بالنظر  فيها  الدخل  معدالت  انخفاض  بسبب 
الطردية بين األنفاق االستهالكي لألسر ودخلها الشهري.

المنخفضة  العراق في نسب األسر  اقل محافظات  أما 
أهميتها  بلغت  اذ  دهــوك،  محافظة  كانت  فقد  الدخل 
النسبية (٤٫١)٪ من مجموع األسر فيها، تليها محافظات 
(كركوك، والنجف) بأهمية نسبية تبلغ (٤٫٥ - ٤٫٨)٪ 
التوالي، في حين توزعت باقي األسر ما بين تلك  على 

القيم.
2 - التوزيع النسبي لألسر ضمن العشر الثاني من 

الدخل الشهري لألسرة في العراق.
بين  ما  الدخل  من  الثاني  للعشر  النقدية  القيم  تتراوح 
(٥١٨٥٠٠ - ٧٢٦٤٢٠) دينار شهريا، وتبين من الجدول 
(٢) ان نسب األسر الواقعة ضمن هذا الفئة تتوزع بشكل 
محافظة  تصدرت  اذ  الــعــراق،  محافظات  في  متباين 
القادسية منطقة الدراسة بأهمية نسبية بلغت (١٧٫٢)٪ 
وذي  (ديالى،  محافظتي  تليها  فيها،  األسر  مجموع  من 

قار) بنسبة (١٦٫٩ - ١٥٫١)٪ لكل منهما بالتوالي.
وانخفضت نسب األسر ضمن الفئة المذكورة إلى ادنى 
مستوياتها في محافظات (السليمانية، ودهوك، وأربيل) 

وبنسب بلغت على التوالي (٦٫٢ - ٦٫٥ - ٦٫٩).
لدخل  العشرية  الفئات  حسب  األســر  تــوزيــع   (٢) جــدول 

األسرة (٪)
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التخطيط،  وزارة  على  باالعتماد  الباحث  عمل  المصدر: 
المسح  المعلومات،  المركزي لإلحصاء وتكنولوجيا  الجهاز 
االجتماعي واالقتصادي لألسرة في العراق، ٢٠١٢، الجدول 

(٩-٦)، ص٤١٨.
من  الثالث  العشر  لــألســر ضمن  النسبي  الــتــوزيــع   -  3

الدخل الشهري لألسرة في العراق.
الدخل  من  الفئة  هــذه  ضمن  األســر  نسب  تباين  يالحظ 
قيمها  بلغت  والتي  العراق  في  المحافظات  مستوى  على 
اذ  شهريا،  دينار   (٩١٢١٧٠  -  ٧٢٦٤٢٠) بين  ما  النقدية 
جاءت محافظة نينوى بأعلى نسب منطقة الدراسة لألسر 
تبلغ  نسبية  بأهمية  الدخل،  من  الثالث  العشر  في  الواقعة 
(١٣٫٦)٪ من مجموع األسر فيها، تليها محافظات (ديالى، 
والمثنى، والقادسية، وذي قار) بنسبة (١٣٫٣ - ١٣ - ١٢٫٨

- ١٢٫٤)٪ لكل منها بالتوالي.
في حين انخفضت نسب األسر الواقعة ضمن الفئة العشرية 
(اربيل،  محافظات  في  معدالتها  اقل  إلى  للدخل  الثالثة 
 -  ٧٫٦  -  ٧٫٢) بلغت  نسبية  وبأهمية  ودهــوك)  واألنبار، 

٧٫٩)٪ لكل منها بالتتابع.

الــرابــع من  العشر  لــألســر ضمن  النسبي  الــتــوزيــع   - ٤
الدخل الشهري لألسرة في العراق.

 -  ٩١٢١٧٠) بين  الفئة  لهذه  األســر  دخــل  متوسط  يبلغ 
منطقة  نسب  اعلى  ان  وتبين  شهريا  ديــنــار   (١٠٨٤٢٥٠
الدراسة من األسر الواقعة ضمن تلك الفئة من الدخل كانت 
من   ٪(١٢٫٦) بلغت  نسبية  بأهمية  ميسان،  محافظة  في 
تليها محافظتي (القادسية،  مجموع األسر في المحافظة، 
حين  في  منهما،  لكل   ٪(١١٫٥  -  ١١٫٩) وبنسبة  وبغداد) 
محافظات  في  مستوياتها  اقل  إلى  األسر  نسب  انخفضت 
بلغت (٧٫٦ - ٨٫٧ -  بنسب  والبصرة)  ودهــوك،  (األنبار، 

٨٫٥)٪ بالتوالي.
5 - التوزيع النسبي لألسر ضمن العشر الخامس من 

الدخل الشهري لألسرة في العراق.
من  الفئة  تلك  ضمن  الواقعة  األســر  نسب  اعلى  ان  تبين 
قار)  والنجف، وذي  (المثنى،  كانت في محافظات  الدخل، 
وبأهمية نسبية بلغت لكل منها بالتوالي (١١٫٨ - ١١٫٦ - 
١١٫٤)٪ من مجموع األسر في كل محافظة، أما اقل نسب 
األسر فقد كانت في محافظتي (اربيل، وبابل) بنسبة (٨٫٢

فئات الدخل

ــس رابع ١٠٪ثالث ١٠٪ثاني ١٠٪ادنى ١٠٪المحافظة ــ ــامـ ــ خـ
٪١٠

ســـــــــادس 
المجموعاعلى ١٠٪تاسع ١٠٪ثامن ١٠٪سابع ١٠٪١٠٪

٤٫١٦٫٥٧٫٩٨٫٧٩٫٨٩٫٥١٠١٠٫٦١٥٫٣١٧٫٦١٠٠دهوك
١٦٫٦١٣٫٣١٣٫٦١٠١٠٫٣٨٨٫٣٨٫٤٥٫٨٥٫٦١٠٠نينوى

٦٫٥٦٫٢٨٫١٩٫١٩٫٣٩٫٧١١٫٤١١٫٤١٢٫٧١٥٫٦١٠٠السليمانية
٤٫٥٧٫٥٩٫٢٩٫٩١٠١٢٫٤١٠٫٩١١٫٨٨٫٩١٤٫٩١٠٠كركوك

٦٫٨٦٫٩٧٫٢٨٫٢٨٫٢٧٩٫٨١٣٫٧١٢٫٨١٩٫٤١٠٠اربيل
١٩٫٦١٦٫٩١٣٫٣٩٫٥٩٫٦٨٫٩٧٫٢٦٥٫٤٣٫٦١٠٠ديالى
٥٫٧٨٫٣٧٫٦٧٫٦١٠٫٧١٢٫٩١١٫٥١١٫٥١٤٫٣٩٫٩١٠٠األنبار
٦٫٩٧٫٦٨٫٨١١٫٥١٠٫٢١١٫٢١١٫٤١٠٫٣١١٫٤١٠٫٧١٠٠بغداد
٩٫٧١٠٫٥١١٫٢٩٫٣٨٫٤١٠٫٩١٠٫١١٢٨٫١٩٫٨١٠٠بابل

٨٫٦١٢٫٦٩٫٢١٠٩٫٧١١٫٩١١٫٥٨٫٨١٠٧٫٧١٠٠كربالء
١٩٫١١١٫٥١١٫٢٩٫٥٨٫٣٩٫٤٧٫٩٨٫٤٩٫٢٥٫٥١٠٠واسط

١٤٫٧١٢٫٨١٠٫٣٩٫٥١٠٫٥١٠٫٨٩٫١٨٫٩٨٫٣٥٫١١٠٠صالح الدين
٤٫٨٨٫٧٩٫٢١٠٫٢١١٫٦١٠٧٫٤١٢٫١١٢٫٥١٣٫٥١٠٠النجف

١٧٫٥١٧٫٢١٢٫٨١١٫٩١٠٫٨٧٫٤٦٫٩٧٫١٥٫٥٢٫٩١٠٠القادسية
١٣٫٩١٣٫٥١٣١٠٫١١١٫٨٨٫٣١٠٫٧٧٫٩٥٫٨٥١٠٠المثنى
١٥٫٥١٥٫١١٢٫٤١٠٫٦١١٫٤٨٫١٧٫٥٦٫٤٨٫٦٤٫٤١٠٠ذي قار
١٠٫٦١٠٫٥١٠٫٨١٢٫٦٩٫١١١٫٤١٠٩٫٥٨٫٩٦٫٦١٠٠ميسان
٨٫٠٨٫٥٩٫٥٨٫٥١٠٫٤١٠٫٤١٢١١١٠٫٢١١٫٥١٠٠البصرة
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- ٨٫٤) بالتوالي، وقد تراوحت الدخول الشهرية لتلك الفئة 
من األسر ما بين (١٠٨٤٢٥٠ - ١٢٧٣٩٢٠) دينار شهريا.

العشر السادس من  النسبي لألسر ضمن  التوزيع   - 6
الدخل الشهري لألسرة في العراق.

هذا  لألسر ضمن  الشهرية  للدخول  النقدية  القيمة  بلغت 
العشر ما بين (١٢٧٣٩٢٠ - ١٤٩٨٤٢٠) دينار شهريا، وقد 
أظهرت الدراسة ان هنالك تباينا مكانيا واضحا في توزيع 
األسر ضمن هذه الفئة العشرية من الدخل، فقد تبين ان 
الترتيب في  (األنبار، وكركوك) تصدرت جدول  محافظتي 
منهما  لكل  النسبية  األهمية  بلغت  اذ  األســر،  توزيع  نسب 
في  نسبها  اقــل  بلغت  بينما   ،٪(١٢٫٤  -  ١٢٫٩) بالتتابع 

محافظة اربيل بواقع (٧)٪ من مجموع األسر فيها.
من  السابع  العشر  لألسر ضمن  النسبي  الــتــوزيــع   -  ٧

الدخل الشهري لألسرة في العراق.
تلك  ضمن  األســر  دخــل  لمتوسط  نسبي  ارتــفــاع  يالحظ 
الفئة العشرية للدخل في عدة محافظات، والتي بلغ معدل 
شهريا،  دينار   (١٧٨٥٥٢٠  -  ١٤٩٨٤٢٠) بين  ما  دخولها 
الترتيب هي (األنبار،  فقد احتلت ثالث محافظات جدول 
منها  كل  في  بلغت  نسبية  وبأهمية  والسليمانية)  وكربالء، 
بالتوالي (١١٫٥ - ١١٫٥ - ١١٫٤)٪ من مجموع األسر في 

كل محافظة.
(ديالى،  محافظات  في  تركزت  فقد  األسر  نسب  اقل  أما 
والنجف، وذي قار) بنسبة (٧٫٢ - ٧٫٤ - ٧٫٥)٪ لكل منها 

بالتتابع.
من  الثامن  العشر  لألسر ضمن  النسبي  الــتــوزيــع   -  8

الدخل الشهري لألسرة في العراق.
لألسر  الشهري  الدخل  مستوى  ارتفاع  الدراسة  أظهرت 
الواقعة ضمن هذا العشر من الدخل، اذ بلغت قيم الدخول 
ما بين (١٧٨٥٥٢٠ - ٢١٩٠٧٥٠) دينار شهريا، ويتضح ان 
في  كانت  للدخل،  الثامنة  الفئة  ضمن  األســر  نسب  اعلى 
محافظة اربيل وبأهمية نسبية تبلغ (١٣٫٧)٪ من مجموع 
األسر فيها، تليها محافظتي (النجف، وبابل) بنسبة (١٢٫١

- ١٢)٪ لكل منهما على التوالي.
المذكورة  الفئة  تقع ضمن  التي  األسر  نسب  اقل  وتوزعت 
في محافظات (ذي قار، والقادسية، والمثنى) بنسبة بلغت 
لكل منها بالتوالي (٦٫٤ - ٧٫١ - ٧٫٩)٪ من مجموع األسر 

فيها.
من  التاسع  العشر  ضمن  لألسر  النسبي  التوزيع   -  9

الدخل الشهري لألسرة في العراق.

يتباين التوزيع الجغرافي لألسر ضمن تلك الفئة العشرية 
من الدخل، والتي تتميز بارتفاع معدالت دخولها الشهرية 
بحسب ما أظهره الجدول (٢) السابق الذكر والتي تراوحت 
اذ  دينار شهريا،   (٢٨٩٦٩٠٠  -  ٢١٩٠٧٥٠) بين  ما  قيمها 
بلغت اعلى نسبها في محافظتي (دهوك، واالنبار) وبواقع 
تليها  بالتوالي،  منهما  لكل   ٪(١٤٫٣  -  ١٥٫٣) بلغ  نسبي 
محافظتي (السليمانية، النجف) بنسبة (١٢٫٧ - ١٢٫٥)٪ 

على التوالي.
إلى  الدخل  التاسعة من  الفئة  وانخفضت نسب األسر في 
اقل مستوياتها في عدة محافظات هي (ديالى، والقادسية، 
ونينوى، والمثنى) بنسبة (٥٫٤ - ٥٫٥ - ٥٫٨ - ٥٫٨)٪ لكل 

منها بالتوالي.
العشر األعلى من  النسبي لألسر ضمن  التوزيع   - 10

الدخل الشهري لألسرة في العراق.
المرتفعة  الــدخــول  ذوي  من  األســر  نسب  ارتــفــاع  يالحظ 
دخل  متوسط  بلغ  والتي  الدخل  من  العاشرة  الفئة  ضمن 
األسرة فيها اكثر من (٢٨٩٦٩٠٠) دينار شهريا، فقد تبين 
ان التوزيع الجغرافي لتلك األسر يتركز في محافظات إقليم 
كردستان، فضال عن محافظة كركوك، اذ أظهرت الدراسة 
ان محافظات (اربيل، ودهوك، والسليمانية) تصدرت جدول 
الترتيب باألسر المرتفعة الدخل بواقع (١٩٫٤ - ١٧٫٦ - 
(كركوك،  محافظتي  تليها  بالتتابع،  منها  لكل   ٪(١٥٫٦
والنجف) بنسبة (١٤٫٩ - ١٣٫٥) على التوالي من مجموع 

األسر فيها.
أما اقل نسب األسر الواقعة ضمن الفئة األعلى دخال فقد 
(القادسية،  محافظات  في  معدالتها  ادنى  إلى  انخفضت 
وديالى، وذي قار) وبأهمية نسبية بلغت لكل منها بالتوالي 

(٢٫٩ - ٣٫٦ - ٤٫٤) من مجموع األسر فيها.
مما تقدم تبين ان اربع محافظات في العراق هي (ديالى، 
منطقة  نسب  اعلى  تضم  قــار)  وذي  ونينوى،  والقادسية، 
الدراسة من األسر ذات الدخل المنخفض والتي تقع ضمن 
الفئات العشرية األولى والثانية والثالثة من الدخل وهي اقل 
الفئات دخال، اذ بلغت نسب األسر المنخفضة الدخل في 
 ٪(٤٣  -  ٤٣٫٥ -  ٤٧٫٥ -  ٤٩٫٨) المذكورة  المحافظات 
فيها  األســر  أعــداد  نصف  ان  أي  التوالي،  على  منها  لكل 

تقريبا هم من األسر المنخفضة الدخل.
الفئات  ضمن  تقع  والتي  المرتفع  الدخل  ذات  األســر  أما 
الثالث األعلى من الدخل والتي هي ضمن الفئات العشرية 
الثامنة والتاسعة والعاشرة من فئات الدخل فقد كانت مغايرة 
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للفئات األولى من الدخل، اذ تركزت األسر المرتفعة الدخل 
في محافظات إقليم كوردستان، إضافة إلى محافظة النجف 
والسليمانية،  ودهوك،  (اربيل،  والمحافظات هي  األشرف، 
والنجف) وبنسبة بلغت (٤٥٫٩ - ٤٣٫٥ - ٣٩٫٧ - ٣٨٫١)٪ 

لكل منها بالتوالي.
رابعا - التصنيف الرباعي لألسر حسب الدخل

بقيمتها  أكــانــت  ســواء  الدخلية  الــمــؤشــرات  استعمال  ان 
اإلجمالية المتمثلة بالناتج المحلي اإلجمالي، أم كانت على 
مستوى الفرد او األسرة، بوصفها احد المؤشرات المعبرة 
االستهالكية  والخدمات  السلع  على  للحصول  قدرتها  عن 
األساسية التي يمكن ان تحدد موقع الفرد او األسرة دون 

خط الفقر او فوقه(١٢).
أصناف  أربعة  إلى  الدخل  باعتماد  عالميا  األسر  وتصنف 
وهي الفقيرة والهشة والوسطى فالغنية، وفق معايير وحدود 
العراق  في  األسر  تصنيف  وسيتم  وزمانيا،  مكانيا  مختلفة 
مع  القياسية  العالمية  للمعايير  وفقا  المستويات  هذه  إلى 
وتعد  العراق،  في  المعتمدة  المعايير  االعتبار  بنظر  األخذ 
الدخل  باعتماد مستويات  أول عملية تصنيف لألسر  هذه 

وتوزيعها على مستوى المحافظات في العراق.
ويمكن توضيح طريقة تقسيم الطبقات األربع لألسر حسب 
مستوى الدخل، من خالل الجدول (٣)، والذي يفسر كيفية 
إعادة توزيع األسر ضمن الفئات العشرية للدخل إلى اربع 
وبالتالي  فئة،  لكل  النقدية  القيم  على  اعتمادا  طبقات، 
االعتماد على هذا التصنيف الجديد لألسر حسب متوسط 
وعلى  الــدراســة،  فصول  من  تبقى  ما  في  الشهري  دخلها 

النحو االتي: -
من  األوليتين  بالفئتين  تمثلت  الفقيرة:  األســر  طبقة   -  ١
الفئات العشرية للدخل، والتي بلغت قيمها (اقل من ٧٢٦) 

الف دينار شهريا.
٢ - طبقة األسر الهشة: تتمثل تلك الطبقة بالفئات الثالثة 
والرابعة والخامسة من الفئات العشرية للدخل، والتي تبلغ 

قيمها النقدية بين (٧٢٧ - ١٢٧٣) الف دينار شهريا.
األسر  من  الطبقة  هذه  مثلت  الوسطى:  األسر  - طبقة   ٣
العشرية  الفئات  من  والثامنة  والسابعة  السادسة  بالفئات 
 (٢١٩٠  -  ١٢٧٤) بين  لها  النقدية  القيمة  وجاءت  للدخل، 

الف دينار شهريا.
من  األخيرتين  بالفئتين  تمثلت  الغنية:  األســر  طبقة   -  ٤
والعاشرة،  التاسعة  الفئة  وهما  للدخل،  العشرية  الفئات 

والتي بلغت قيمتها (٢١٩١ فأكثر) الف دينار شهريا.

األربع  الطبقات(١٣*)  إلى  األســر  تصنيف   (٣) الجدول   
حسب الدخل في العراق للعام ٢٠١٢

الفئات(الف دينار) شهرياالطبقات االقتصادية

اقل من ٧26الطبقة الفقيرة
12٧3الطبقة الهشة - ٧2٧

2190الطبقة الوسطى - 12٧٤
2191 فاكثرالطبقة الغنية

التخطيط،  وزارة  على  باالعتماد  الباحث  عمل  المصدر: 
المسح  المعلومات،  المركزي لإلحصاء وتكنولوجيا  الجهاز 
االجتماعي واالقتصادي لألسرة في العراق، ٢٠١٢، البيانات 

الخام غير المنشورة.
الطبقات  النسبي لألسر حسب  الجغرافي  التوزيع  أ - 

األربع في العراق للعام 2012
يعد التوزيع النسبي لألسر حسب مستوى الدخل من اكثر 
التوزيعات أهمية، كونه يسلط الضوء على األهمية النسبية 
من  محافظة  لكل  األربـــع  الطبقات  ضمن  األســر  لتوزيع 

محافظات العراق إلى مجموع األسر فيها.
وتبين من الجدول (٤) ان نسبة األسر الفقيرة في منطقة 
الدراسة بلغت (٢٠)٪ من مجموع األسر في العراق والبالغ 
بلغت  والمتوسطة  الهشة  األسر  بينما  أسرة،   (٥٠٨٣٠٠٠)
الفقيرة والهشة في  ان األسر  نسبة كل منهما (٣٠)٪، أي 
العراق بلغت نسبتهما (٥٠)٪ من مجموع األسر في العراق. 
وهي مقاربة لتقديرات الطبقة الفقيرة والهشة في المنطقة 
العربية والبالغة (٥٣)٪ من مجموع األسر للعام ٢٠١١(١٤). 
في حين األسر الغنية بلغت نسبتها (٢٠)٪ من مجموع األسر 

في العراق.
وأظهرت الدراسة ان اعلى النسب من األسر للطبقات األربع 
جاءت بصورة متباينة في منطقة الدراسة، فاألسر الفقيرة 
كانت في محافظة ديالى بواقع (٣٦٫٥)٪، بينما الهشة في 
في  الوسطى  واألسر   ،٪(٣٥٫٥) بواقع  القادسية  محافظة 
محافظة  في  والغنية   ،٪(٣٥٫٩) بنسبة  األنبار  محافظة 
دهوك بنسبة (٣٢٫٩)٪ من مجموع األسر في كل محافظة.

حسب  األربـــع  للطبقات  المنخفض  النسبي  التوزيع  أمــا 
المحافظات، فقد جاءت محافظة دهوك باقل نسب األسر 
الهشة في محافظة  بينما األسر  بواقع (١٠٫٦)٪،  الفقيرة 
اربيل، اذ بلغت نسبتها (٢٣٫٦)٪، وكانت محافظة القادسية 
بنسبة (٢١٫٤)٪ لألسر المتوسطة، و(٨٫٤)٪ لألسر الغنية.
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الجدول (٤) التوزيع النسبي لتصنيف األسر حسب دخل األسرة في العراق (٪)

المجموعغنيةوسطىهشةفقيرةالمحافظة
١٠٫٦٢٦٫٤٣٠٫١٣٢٫٩١٠٠دهوك
٣٠٣٣٫٩٢٤٫٧١١٫٤١٠٠نينوى

١٢٫٧٢٦٫٥٣٢٫٥٢٨٫٣١٠٠السليمانية
١٢٢٩٫١٣٥٫١٢٣٫٨١٠٠كركوك

١٣٫٧٢٣٫٦٣٠٫٥٣٢٫٢١٠٠اربيل
٣٦٫٥٣٢٫٤٢٢٫١٩١٠٠ديالى
١٤٢٥٫٩٣٥٫٩٢٤٫٢١٠٠األنبار
١٤٫٥٣٠٫٥٣٢٫٩٢٢٫١١٠٠بغداد
٢٠٫٢٢٨٫٩٣٣١٧٫٩١٠٠بابل

٢١٫٢٢٨٫٩٣٢٫٢١٧٫٧١٠٠كربالء
٣٠٫٦٢٩٢٥٫٧١٤٫٧١٠٠واسط

٢٧٫٥٣٠٫٣٢٨٫٨١٣٫٤١٠٠صالح الدين
١٣٫٥٣١٢٩٫٥٢٦١٠٠النجف

٣٤٫٧٣٥٫٥٢١٫٤٨٫٤١٠٠القادسية
٢٧٫٤٣٤٫٩٢٦٫٩١٠٫٨١٠٠المثنى
٣٠٫٦٣٤٫٤٢٢١٣١٠٠ذي قار
٢١٫١٣٢٫٥٣٠٫٩١٥٫٥١٠٠ميسان
١٦٫٥٢٨٫٤٣٣٫٤٢١٫٧١٠٠البصرة

٢٠٣٠٣٠٢٠١٠٠المجموع

التخطيط،  وزارة  على  باالعتماد  الباحث  عمل  المصدر: 
المسح  المعلومات،  المركزي لإلحصاء وتكنولوجيا  الجهاز 
االجتماعي واالقتصادي لألسرة في العراق، ٢٠١٢، البيانات 

.spss الخام غير المنشورة باستخدام برنامج
١ - التوزيع النسبي لألسر الفقيرة في العراق للعام ٢٠١٢

هنالك منهجين لقياس الفقر هما الدخل واالستهالك، لذا 
يعد الدخل احد المناهج الطبيعية لقياس الفقر، فالدخل 
يحدد قيود الميزانية التي تفرض على الفرد او األسرة ما 
يستهلكه وما ال يستهلكه، الن مستوى الدخل هو الذي يحدد 
الفقراء من غير الفقراء، والذي يرمز له بخط الفقر(١٥).

تعد مشكلة توزيع الدخل في الدول النامية، من المشكالت 
بموضوعات  المختصين  باهتمام  تحظى  الــتــي  المهمة 
االقتصاد والتنمية، وذلك ألنها ترتبط بمستويات المعيشة 

الدخل  ذات  الفقيرة  الفئات  سيما  ال  السكان،  فئات  لكل 
المنخفض، بصفتها القاعدة العريضة في المجتمع.

في  األســر  مجموع  من   ٪(٢٠) الفقيرة  األســر  نسبة  بلغت 
العراق والبالغ (٥٠٨٣٠٠٠) مليون أسرة، وأظهرت الدراسة 
تباين التوزيع الجغرافي لألسر الفقيرة في منطقة الدراسة 
حسب الدخل، اذ يالحظ من الجدول (٤) والخريطة (٢) 
الفقيرة  والمعبرة عن األسر  المرتفعة  القيم  الفئة ذات  ان 
تركزت في سبع محافظات منتشرة في محافظات العراق 
وهي (ديالى، والقادسية، وواسط، وذي قار، ونينوى، وصالح 
الدين، والمثنى)، وبواقع عددي بلغ (٣٦٫٥ - ٣٤٫٧ - ٣٠٫٦

- ٣٠٫٦ - ٣٠ - ٢٧٫٥ - ٢٧٫٤)٪ لكل منها على التوالي 
بين  من مجموع األسر في كل محافظة، وتراوحت قيمتها 

.٪(٢٦٫٨ - ٣٦٫٧)
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وتبين ان الفئة المذكورة تضم حوالي ثلث األسر إلى ربعها 
جدول  ديالى  محافظة  احتلت  اذ  الفقيرة،  األسر  من  هي 
من   ٪(٣٦٫٥) والبالغة  الفقيرة،  األســر  بنسبة  الترتيب 

مجموع األسر فيها.
أما الفئة الثانية في أعداد األسر الفقيرة، والتي تراوحت 
فقد  األســر،  مجموع  من   ٪(٢٦٫٧  -  ١٩٫٧) بين  قيمها 
وهي  العراق،  وجنوب  بوسط  محافظات  ثالث  في  ظهرت 
(كربالء، وميسان، وبابل)، وبواقع نسبي بلغ (٢١٫٢ - ٢١٫١

- ٢٠٫٢)٪ لكل منها بالتتابع.
الفقيرة في  لنسب األسر  الجغرافي  التوزيع   (٢) الخريطة 

العراق للعام ٢٠١٢

المصدر: باالعتماد على جدول (٤).
فقد  السابقتين،  الفئتين  من  قيمة  األقل  الثالثة  الفئة  ثم 
ظهرت في وسط وجنوب العراق، في محافظتي (البصرة، 
وبغداد)، وبأهمية نسبية بلغت (١٦٫٥ - ١٤٫٥)٪ من مجموع 
األسر في كل منهما، وتمثلت قيمها بين (١٤٫٤ - ١٩٫٦)٪ 

من مجموع األسر الفقيرة في المحافظة.
في حين أظهرت الفئة المنخفضة في نسب األسر الفقيرة 
منتشرة  وهــي  الــدراســة،  منطقة  من  محافظات  ست  في 
بشكل مبعثر، اذ تراوحت األهمية النسبية لتلك الفئة بين 
العراق  في  الفقيرة  األسر  مجموع  من   ٪(١٤٫٣  -  ١٠٫٦)

والبالغ (١٠١٦٣٠٠) مليون أسرة كما أوضحنا في الموضوع 
السابق.

بين  قيما  األقل  الفئة  ضمن  الفقيرة  األسر  نسب  وتتباين 
محافظة وأخرى في منطقة الدراسة، والمحافظات الست 
والنجف،  وأربــيــل،  (األنــبــار،  هي  الفئة  تلك  ضمتها  التي 
والسليمانية، وكركوك، ودهوك) ونسب بلغت (١٤ - ١٣٫٧

- ١٣٫٥ - ١٢٫٧ - ١٢ - ١٠٫٦)٪ لكل منها على التوالي، 
أي ظهرت اقل نسب األسر الفقيرة في محافظة دهوك.

منطقة  في  الفقيرة  لألسر  الجغرافي  التوزيع  اختالف  ان 
االقتصادية  المتغيرات  مــن  بمجموعة  يرتبط  الــدراســة 
واالجتماعية والتعليمية التي تتميز بها األسر في المحافظات 
نسب  ارتفاع  و(٢)   (١) الشكلين  من  تبين  فقد  العراقية، 
األسر الفقيرة في اغلب المحافظات التي ترتفع فيها نسب 
المذكورين  المتغيرين  يتحكم  اذ  لألفراد،  واألمية  البطالة 
دورا كبيرا في تحديد مستويات األجور التي يحصل عليها 
األفراد العاملين في األسر، بالتالي تحديد الطبقة الدخلية 
بها  قام  دراســة  ذكــرت  األســر، فقد  تلك  اليها  تنتمي  التي 
في  المعلومات  وتكنولوجيا  لإلحصاء  المركزي  الجهاز 
العراق للعام ٢٠١٢(١٦) بأن متوسط األجر يرتفع كلما ارتفع 
التحصيل للدراسي لألفراد، فقد بلغ (٤٣٧٧٠٠) الف دينار 
شهريا لألفراد األميين، في حين يبلغ (٥٦٤٤٠٠) لألفراد 
األجور  ترتفع  بينما  و(٥٦٤٥٠٠)،  االبتدائي  المستوى  في 
نحو (٦٥٧٨٠٠) الف دينار لحملة الشهادة اإلعدادية، مقابل 

(٨٤٣٨٠٠) لحملة شهادة البكالوريوس فأعلى.
البطالة  الفقيرة ونسب  النسبي لألسر  التوزيع  الشكل (١) 

في العراق للعام ٢٠١٢
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المصدر: باالعتماد على جدول (١-٦) و(٥)

الشكل (٢) التوزيع النسبي لألسر الفقيرة ونسب األمية في 
العراق للعام ٢٠١٢

المصدر: باالعتماد على جدول (١-٧) و(٥).

٢ - التوزيع النسبي لألسر الهشة في العراق للعام ٢٠١٢

تعد قضية الهشاشة والتعامل معها من اهم القضايا التي 
وآفاق  بالتنمية،  المعنين  والشركاء  العام  الرأي  بال  تشغل 
الفئات  هذه  وتواجه  لأللفية،  اإلنمائية  األهــداف  تحقيق 
مستوى  بضمنها  اليومية،  حياتها  في  وتحديات  مشكالت 
عالي من الفقر وأشكال متنوعة من الحرمان، كما تتعرض 
المرونة  فرص  فقدان  او  القدرات،  في  لنقص  باستمرار 
مقابل الصدمات، وباتت تشكل هذه الفئات نسبة كبيرة في 

اللوحة االجتماعية العراقية(١٧).

ويطلق عادة على أفراد الطبقة الهشة باألفراد المعرضين 
للفقر، وذلك لتقارب مقاييسها من الطبقة الفقيرة بحسب 
مستوى خط الفقر الوطني، وبلغت نسبة األسر الهشة في 
منطقة الدراسة (٣٠)٪ من مجموع األسر في العراق والبالغ 

(٥٠٨٣٠٠٠) مليون أسرة.

تبين من الجدول (٤) والخريطة (٣) ان األسر الهشة تتوزع 
في منطقة الدراسة في اربع فئات، بحسب ما أظهرته طريقة 
األطوال المتساوية في تصنيف البيانات، الفئة األعلى قيما 
بين (٣٢٫٦ - ٣٥٫٥)٪ من  النسبية  أهميتها  تمثلت  والتي 
جــدول  القادسية  محافظة  فيها  احتلت  األســـر،  مجموع 

 ،٪(٣٥٫٥) بواقع  الهشة  األســر  من  نسبة  بأعلى  الترتيب 
بلغت  بنسبة  ونينوى)،  قار،  وذي  (المثنى،  تليها محافظات 
لكل منها (٣٤٫٩ - ٣٤٫٤ - ٣٣٫٩)٪ من مجموع األسر في 
المذكورة  الفئة  كل محافظة، وقد ضمت كل محافظة في 

حوالي ثلث أعداد األسر الهشة في العراق.

في حين ظهرت األسر الهشة ضمن الفئة األقل قيمة من 
شمال  في  متوزعة  محافظات  خمس  في  السابقة  الفئة 
للفئة  النسبية  األهمية  وتراوحت  العراق،  وجنوب  ووسط 
والمحافظات  األســر،  من   ٪(٣٢٫٥  -  ٢٩٫٦) بين  الثانية 
تمثلت فيها هي (ميسان، وديالى، والنجف، وبغداد، وصالح 
 -  ٣٠٫٥  -  ٣١  -  ٣٢٫٤  -  ٣٢٫٥) بلغت  وبنسب  الدين) 

٣٠٫٣)٪ لكل منها على التوالي.

تمثلت  فقد  الهشة  األســر  تصنيف  في  الثالثة  الفئة  أمــا 
األســر،  من   ٪(٢٩٫٥  -  ٢٦٫٦) بين  ما  النسبية  أهميتها 
وجاءت في خمس محافظات هي (كركوك، وواسط، وبابل، 
وكربالء، والبصرة) وبأهمية نسبية بلغت لكل منها (٢٩٫١

.٪(٢٩ - ٢٨٫٩ - ٢٨٫٩ - ٢٨٫٤ -

بلغت  التصنيف  في  األخيرة  الفئة  ان  الدراسة  وأظهرت 
وتوزعت  الهشة،  بين (٢٣٫٦ - ٢٦٫٥)٪ من األسر  نسبها 
غرب  في  وواحــدة  الشمال،  في  محافظات  ثالث  ضمنها 
ودهــوك،  (السليمانية،  هــي  المحافظات  وهــذه  الــعــراق، 
واالنبار، وأربيل) وبنسب بلغت (٢٦٫٥ - ٢٦٫٤ - ٢٥٫٩ - 
٢٣٫٦)٪ لكل منها بالتتابع، أي تركزت اقل األسر الهشة في 

محافظة اربيل.

في  الهشة  األسر  لنسب  الجغرافي  التوزيع   (٣) الخريطة 
العراق للعام ٢٠١٢
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المصدر: باالعتماد على جدول (٤).

٣ - التوزيع النسبي لألسر الوسطى في العراق للعام ٢٠١٢

لقد بلغت الطبقة الوسطى في منطقة الدراسة (٣٠)٪ من 
مجموع األسر في العراق. وهي منخفضة قياسا بالمنطقة 
العربية التي تشير التقديرات إلى ان نسبتها بلغت (٤٥)٪ 

من مجموع السكان في المنطقة(١٨).

 وبعد تصنيف بيانات الجدول (٤) بحسب طريقة األطوال 
المتساوية، تبين ان األسر المتوسطة الدخل توزعت في اربع 
فئات، وهذا ما مثلته الخريطة (٤)، اذ جاءت اعلى القيم في 
الفئة األولى بأهمية نسبية تراوحت بين (٣٢٫٣ - ٣٥٫٩)٪ 
من األسر، وتمثلت اعلى نسب األسر الوسطى في محافظة 
محافظات  خمس  جــاءت  بينما   ،٪(٣٥٫٩) بواقع  األنــبــار 
والمحافظات  العراق،  مناطق  مختلف  في  مكانيا  متباينة 
هي (كركوك، والبصرة، وبابل، وبغداد، والسليمانية) وبنسب 
بلغت (٣٥٫١ - ٣٣٫٤ - ٣٣ - ٣٢٫٩ - ٣٢٫٥)٪ لكل منها 

بالتتابع من مجموع األسر في كل محافظة.

كانت  الوسطى  لألسر  النسبية  األهمية  من  الثانية  الفئة 
انتشرت في منطقة  والتي  بين (٢٨٫٧ - ٣٢٫٢)٪،  نسبها 

هي  محافظات  فقد ضمت ست  مبعثرة،  بصورة  الدراسة 
(كربالء، وميسان، وأربيل، ودهوك، والنجف، وصالح الدين) 
وبنسب بلغت لكل منها (٣٢٫٢ - ٣٠٫٩ - ٣٠٫٥ - ٣٠٫١

.٪(٢٩٫٥ - ٢٨٫٨ -

هما  محافظتين  ضمت  التصنيف  من  الثالثة  الفئة  أمــا 
على  منهما  لكل  بلغت  نسبية  وبأهمية  وواســط)  (المثنى، 
وكانت  الوسطى،  األســر  من   ٪(٢٥٫٧  -  ٢٦٫٩) التوالي 

نسبها بين (٢٥٫١ - ٢٨٫٦)٪.

في حين كانت اقل المحافظات نسبا من األسر المتوسطة 
الدخل في اربع محافظات هي (نينوى، وديالى، وذي قار، 
والقادسية) وبنسب بلغت (٢٤٫٧ - ٢٢٫١ - ٢٢ - ٢١٫٤)٪ 
األسر  اقــل  تركز  الفئة  هــذه  وأظهرت  بالتتابع،  منها  لكل 
الوسطى في محافظة القادسية، وتراوحت األهمية النسبية 

للفئة المذكورة بين (٢١٫٤ - ٢٥)٪ من األسر.

الخريطة (٤) التوزيع الجغرافي لنسب األسر الوسطى في 
العراق للعام ٢٠١٢

المصدر: باالعتماد على جدول (٤).

٤ - التوزيع النسبي لألسر الغنية في العراق للعام ٢٠١٢
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االدخار  زيــادة  إلى  يؤدي  لألسرة،  الشهري  الدخل  ارتفاع 
او  الفقيرة  الطبقة  ضمن  األســر  في  قياسا  واالستهالك 
الهشة. وان ارتفاع دخول الجمهور العريض من المواطنين 
الن  البضائع،  لتصريف  افضل  فرصا  للمشروعات  يخلف 
الدخول المرتفعة تؤدي إلى طلب اكبر، وان الطلب األكبر 

يؤدي إلى إنتاج اكبر ودرجة تشغيل عليا في البالد(١٩).

ويتضح من الجدول (٤) ان الطبقة الغنية في العراق بلغت 
تتوزع  وهي  العراق،  في  األسر  مجموع  من   ٪(٢٠) نسبتها 
بصورة متباينة في محافظات العراق، اذ تتركز األسر الغنية 
في محافظات إقليم كوردستان، في حين تنخفض إلى ادنى 

مستوياتها في محافظات وسط وجنوب العراق.

لقد أظهرت الخريطة (٥) التي اعتمدت على تقنية التحويل 
فئات  اربع  هنالك  ان  البيانات،  تصنيف  في  اللوغاريتمي 

لتوزيع األسر الغنية جغرافيا في منطقة الدراسة.

بين  ما  نسبها  تراوحت  والتي  التصنيف  في  األولــى  الفئة 
(٢٣٫٤ - ٣٢٫٩)٪ من األسر، وهي تضم ست محافظات 
توزعت في اإلقليم الشمالي والغربي من العراق، اذ تركزت 
وأربــيــل،  (دهـــوك،  وهــي  الغنية  األســـر  نسب  اعــلــى  فيها 
بلغت  بنسب  وكــركــوك)،  واالنــبــار،  والنجف،  والسليمانية، 
(٣٢٫٩ - ٣٢٫٢ - ٢٨٫٣ - ٢٦ - ٢٤٫٢ - ٢٣٫٨)٪ من 
مجموع األسر في كل محافظة، وتبين من الجدول المذكور 
ان ثلث أعداد األسر في محافظتي دهوك وأربيل هم من 
األسر الغنية، في حين بلغت األهمية النسبية للفئة الثانية 
واألقل نسبا من الفئة األولى من األسر الغنية بين (١٦٫٦
- ٢٣٫٣)٪ من األسر، والتي تمثلت فيها اربع محافظات في 
وسط وجنوب العراق، والتي تضم األسر الغنية ضمن هذه 
الفئة، والمحافظات هي (بغداد، والبصرة، وبابل، وكربالء) 
وبنسب بلغت لكل منها بالتتابع (٢٢٫١ - ٢١٫٧ - ١٧٫٩ - 

١٧٫٧)٪ من مجموع األسر في كل منها.

ما  نسبها  تراوحت  والتي  التصنيف  في  الثالثة  الفئة  ثم 
بين (١١٫٨ - ١٦٫٥)٪ من األسر الغنية، فقد ضمت اربع 
محافظات أيضا تتركز في وسط وجنوب العراق، اذ بلغت 
الدين، وذي قار)  نسبة كل من (ميسان، وواســط، وصالح 

على التوالي (١٥٫٥ - ١٤٫٧ - ١٣٫٤ - ١٣)٪.

أما الفئة األخيرة ذات النسب المنخفضة من األسر الغنية 
فقد ضمت اربع محافظات هي (نينوى، والمثنى، وديالى، 
التوالي  على  منها  لكل  بلغت  نسبية  وبأهمية  والقادسية)، 
(١١٫٤ - ١٠٫٨ - ٩ - ٨٫٤)٪، أي جاءت محافظة القادسية 
باقل أعداد األسر الغنية في منطقة الدراسة، وقد تراوحت 

نسب الفئة المذكورة بين (٨٫٤ - ١١٫٧)٪.

في  الغنية  األسر  لنسب  الجغرافي  التوزيع   (٥) الخريطة 
العراق للعام ٢٠١٢

المصدر: باالعتماد على جدول (٤).

مما تقدم تبين لنا من خالل توزيع األسر ضمن الطبقات 
األربع حسب الدخل، إلى ان ظاهرة الفقر ترتبط مع الدخل 
عكسيا  ارتباطا  العراق  محافظات  في  لألسرة  الشهري 
ذات  المحافظات  معظم  ان  الــدراســة  أظــهــرت  اذ  قــويــا، 
األسر محدودة الدخل هي المحافظات عالية الفقر، بينما 
المحافظات ذات األسر المرتفعة الدخل هي المحافظات 

األقل فقرا.

ونينوى،  قار،  (ذي  محافظات  ان  الدراسة  أظهرت  كذلك 
الفقيرة  األسر  فيها  تنتشر  وواســط)  وديالى،  والقادسية، 
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األمية  نسب  أفرادها  بين  ترتفع  والتي  العمل  عن  العاطلة 
مما انعكس سلبا على متوسط الدخول الشهرية لألسر فيها 
وهذا ما اتضح من خالل الشكلين(١) و(٢) السابقين للذكر، 
 - التوالي(١٨  على  منها  كل  في  البطالة  نسب  بلغت  فقد 
١٤٫٦ - ١٣٫٣ - ١٢٫٩ - ١٣)٪، وكذلك الحال بالنسبة إلى 
انتشار ظاهرة األمية في تلك المحافظات والتي بلغت لكل 
منها بالتتابع (٢٣٫٣ - ٢٦٫٢ - ٢٥٫٦ - ١٥٫٣ - ٢٥٫١)٪.

ولغرض معرفة التفاوت في توزيع األسر بين الطبقات األربع 
ان  إختبار(F) اإلحصائي،  الدراسة فقد أظهر  في منطقة 
مستوى  على  لألسر  الجغرافي  التوزيع  في  تباينا  هنالك 
بلغت  اذ  والغنية،  والوسطى  والهشة  الفقيرة  الطبقات 
قيمته (١٣٫٤٣) وبمستوى معنوية (٠٫٠٠) وهي أصغر من 
(٠٫٠١)، أي يوجد تباين كبير بين الطبقات السكانية على 

مستوى المحافظات في العراق.

وإختبار (F) يستخدم لتحليل وقياس الفرق بين المتوسطات 
الحسابية لثالث مجموعات او اكثر، ويعرف بتحليل التباين، 
في  المستخدمة  اإلحصائية  االختبارات  اكثر  من  يعد  اذ 
الجغرافية من قبل الباحثين الجغرافيين وطلبة الدراسات 

العليا(٢٠).

خامسا - تحليل التباين المكاني لطبقات األسر حسب 
الدخل في العراق

المكانية  العالقات  تحليل  الدراسة  من  القسم  هذا  يتناول 
لألسر في الطبقات األربع والتي صنفت بحسب الدخل إلى 
الخصائص  تباينت  اذ  وغنية،  ووسطى  وهشة  فقيرة  أسر 
السكانية لتلك األسر على مستوى المحافظات في العراق.

يقترن التحليل المكاني سواء منه في تصنيف الظاهرات او 
تفسيرها بالجغرافية، وذلك الن تفسير التباينات المكانية 
يعد جانبا أساسيا من حقول الجغرافية وميادينها، فالمكان 
الرئيس للدراسات الجغرافية وهو ما يميزها  الميدان  هو 

عن العلوم اإلنسانية األخرى.

توزيع  تباين  ظاهرة  في  المؤثرة  المتغيرات  عن  وللكشف 
تحليل  سيتم  الدراسة  منطقة  في  الطبقات  حسب  األسر 
التابع  المتغير  بصفتها  الطبقات  تلك  بين  االرتباط  درجة 

حجم  ومنها  مستقلة  كمتغيرات  السكانية  والمتغيرات 
األسرة، والحالة العملية وقطاع عمل أرباب األسر، والنشاط 
األســر،  أربــاب  يزاولها  التي  والمهن  للعمل،  االقتصادي 
والمصادر الرئيسة لدخل األسر، فضال عن طبيعة االرتباط 

سواء كان طرديا او عكسيا.

وخصائصها  األســـر  لطبقات  المكانية  الــعــالقــات   - أ   
الديموغرافية واالقتصادية

لغرض اكتشاف العالقات المكانية التي تفسر طبيعة التوزيع 
المحافظات  في  األربــع  الطبقات  في  لألسر  الجغرافي 
المتغيرات  من  متغير  لكل  مصفوفات  إعداد  تم  العراقية، 
األسر حسب  مع  ارتباطه  ومدى  مستقل  كمتغير  السكانية 
الطبقات كمتغير تابع من خالل استخدام معامل االرتباط 
من  عدد  بين  ما  العالقة  إظهار  به  يقصد  الذي  البسيط. 
كان  فأن  بينها،  فيما  االرتباط  قوة  او  ودرجــة  المتغيرات، 
باالرتباط  يسمى  االتــجــاه  بنفس  الظاهرتين  بين  التغير 
معاكس،  باتجاه  التغير  كان  اذا  أما  الموجب،  او  الطردي 
العكسي(٢١). وهذا ما  او  عندئذ يسمى االرتباط السلبي 
توزيع  في  المؤثرة  المتغيرات  اهم  تحليل  من خالل  يظهر 

األسر في منطقة الدراسة حسب المحافظات.

الــدراســة  أظهرتها  الــتــي  الديموغرافية  المتغيرات  مــن 
والمؤثرة بشكل كبير في تباين توزيع األسر في الطبقات هو 
متوسط حجم األسرة، اذ تتفاوت مستويات الدخل الشهري 
لألسر تبعا لحجم وخصائص األسرة كالعمر والنوع والحالة 

العملية وغيرها من الخصائص السكانية األخرى.

كان من المتوقع ان يلعب حجم األسرة دورا مهما في تحديد 
من  الدراسة  منطقة  في  لألسر  الشهري  الدخل  مستوى 
خالل ارتفاع متوسط عدد األفراد في األسرة الواحدة كلما 
انتقلنا من الطبقة الفقيرة التي ينخفض فيها متوسط حجم 
األسر من ثم يبدا باالرتفاع في الطبقة الهشة والوسطى، 
فالغنية، وهذا ما أظهره الفصل الثالث من الدراسة الذي 
إلى اعلى مستوياته  تبين من خالله ان حجم األسر يصل 
المكانية  العالقات  تحليل  نتائج  ان  إال  الغنية،  الطبقة  في 
العرض  نتائج  في هذا الفصل أظهرت اختالفا نسبيا عن 

السابق.
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تأثير قوة االرتباط  تباين  فقد يالحظ من المصفوفة (١) 
بين توزيع األسر حسب الطبقات ومتوسط حجم األسر في 
منطقة الدراسة، اذ ظهرت العالقة الطردية المتوسطة في 
 ،٠٫٥٧*) بلغت  ارتباط  بقيمة  والهشة  الفقيرة  الطبقتين 
*٠٫٥٥) لكل منهما على التوالي، فكلما زاد عدد أفراد األسرة 
كلما ازدادت أعباءها االقتصادية واالجتماعية ألسباب عدة 
منها ارتفاع نسب اإلعالة او البطالة بين أفرادها، ويالحظ 
التي صنفت  المحافظات  األسر في  ارتفاع متوسط حجم 
األسر فيها بانها فقيرة وهشة وفقا للدخل والتي تم التطرق 
متوسط  اعلى  بلغ  فقد  السابقة،  الموضوعات  في  اليها 
المحافظات  في  المذكورتين  الطبقتين  في  األسرة  لحجم 
وواسط،  محافظات(ميسان،  مثل  المنخفض  الدخل  ذات 
ــراوح  ت والــتــي  ونــيــنــوى)  والــقــادســيــة،  قـــار،  وذي  والمثنى، 
في  فردا،   (٦-٧) حوالي  منها  كل  في  األسر  أفراد  أعداد 
الفقيرة  الطبقتين  في  مستوياتها  اقل  إلى  انخفضت  حين 
والهشة في المحافظات ذات الدخل المرتفع والتي تراوحت 

بين(٤٫٢ - ٥٫٥) فردا.

المتغير  بين  البسيط  االرتباط  معامالت   (١) المصفوفة   
التابع(طبقات األسر) ومتوسط حجم األسرة

الـــطـــبـــقـــة 
الفقيرة

الــطــبــقــة 
الهشة

الـــطـــبـــقـــة 
الوسطى

الـــطـــبـــقـــة 
الغنية

٠٫٦٤-*٠٫٥٠*٠٫٥٥*٠٫٥٧**-

المصدر: باالعتماد على جدول(٢-١٠)، (٣-١) باستخدام 
.spss برنامج

األسر  بين  ظهرت  فقد  المتوسطة  العكسية  العالقة  أما 
في الطبقة الوسطى والغنية ومتوسط حجم األسرة فيها، 
المستقل  والمتغير  الطبقتين  بين  االرتباط  قوة  بلغت  اذ 
األسر  أفراد  عدد  انخفض  فكلما   ،(٠٫٦٤*  -  ،٠٫٥٠*-)
ارتفعت نسب الطبقة الوسطى والغنية في منطقة الدراسة 
والعكس صحيح. وان تقليل عبء اإلعالة والحد من الزيادة 
الدول  في  السكانية  السياسات  أهداف  اهم  من  السكانية 
على  إيجابي  تأثير  الحجم  الصغيرة  لألسر  ان  اذ  النامية، 
حصتها من الدخل من خالل انخفاض معدالت االستهالك 
لألفراد فيها(٢٢). فضال عن تباين معدالت االدخار لألسر 
بحسب حجمها وعدد األطفال فيها فقد تبين من دراسات 

ادخار  معدالت  ان   ١٩٨٥ عام  السكان  أزمة  للجنة  سابقة 
األسر ذات الدخل المنخفض التي لها اكثر من طفلين من 
البلدان النامية ادنى بكثير من معدالت ادخار نظيراتها من 

األسر التي لها طفالن او اقل(٢٣).

لقد أظهرت الدراسة ان األسر في الطبقة الوسطى والغنية 
الفقيرة  باألسر  قياسا  مرتفع  دخل  بمستوى  تتمتع  والتي 
والهشة، قد انخفض متوسط حجم األسر فيها وهو ما تمثل 
في محافظات (السليمانية، وأربيل) التي تعد من اقل أعداد 
األفراد لألسرة الواحدة في منطقة الدراسة بمتوسط (٥-

٦) فردا، في حين يرتفع إلى اعلى مستوياته في المحافظات 
من(المثنى،  كل  في  العراق  وجنوب  في وسط  فقرا  األكثر 
عدد  يزيد  والتي  ونينوى)  واالنبار،  وميسان،  والقادسية، 
أفراد األسر فيها عن (٨٫٣ - ١٠) فردا، والسبب في ذلك 
هو لالختالفات في التقاليد االجتماعية بين األسر العربية 
والجنوبية  الوسطى  المحافظات  ان  عن  فضال  والكردية، 
تعتمد على الزراعة والتي تتطلب أيدي عاملة كثيرة لذلك 

يرتفع حجم األسر فيها.

السكانية  بالنظريات  الخاصة  الدراسات  بعض  أكدت  لقد 
بحسب  للفئات  المعيشي  المستوى  اختالف  واالقتصادية 
الدخل، ومنها وسائل الرخاء المادي التي تتباين بين الطبقة 
الفقيرة والغنية، فمظاهر اللهو محدودة جدا بين الطبقات 
الفقيرة، لذلك ترتفع معدالت الخصوبة بين أفرادها، النهم 
المتعة  خالل  من  التسلية  وسائل  من  حرمانهم  يعوضون 
الجنسية، أما بالنسبة لألغنياء فوسائل اللهو لديهم متوفرة 
كثرة  إلــى  يميل  ال  الغني  ان  كما  المنزل،  خــارج  ومتعددة 
األوالد، ولذلك فانه يلجأ إلى تحديد النسل، اذ ان اهتمامه 

ينحصر في نوع األبناء ال في عددهم(٢٤).

 ب - العالقات المكانية لطبقات األسر والحالة العملية 
ألرباب األسر

منطقة  فــي  العملية  الحالة  حسب  األســر  أربـــاب  يقسم 
القوى  المساهمين في  األول يشمل  إلى قسمين:  الدراسة 
العاملة والذي يتكون من أرباب األسر العاملين فعال وغير 
غير  يشمل  الثاني  والقسم  العمل)،  عن  العاملين(العاطلين 
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النشطين اقتصاديا وهم أرباب األسر المتفرغين لألعمال 
المنزلية.

تبين من خالل المصفوفة (٢) ان العالقة الطردية القوية 
والمتغيرات  األســر  طبقات  التابع  المتغير  بين  ظهرت 
فقد  األســر،  ــاب  ألرب العملية  بالحالة  المتمثلة  المستقلة 
الفقيرة  الطبقات  األسر في  العظمى من  الغالبية  ان  تبين 
الن  العاملة  القوى  في  مشاركة  والغنية  والوسطى  والهشة 
 ،٠٫٩٦**  ،٠٫٩٤**  ،٠٫٩٩**) بلغ  لهما  االرتباط  معامل 

.(٠٫٩٩**

لألسر  الشهري  الدخل  متوسط  انخفاض  أسباب  من  وان 
الفقيرة عن خط الفقر الوطني يعود إلى فروقات اقتصادية 
التي  األجــور  ومستوى  لــألفــراد  التعليمي  المستوى  منها 
يتقاضاها األفراد العاملين في األسرة، اذ انخفضت نسب 
األفراد العاملين باجر (١٥) سنة فأكثر إلى ادنى مستوياتها 
في المحافظات المنخفضة الدخل في كل من (بابل، ونينوى، 
والمثنى)  وميسان،  والقادسية،  الدين،  وصالح  قار،  وذي 
التوالي (١٣٫٤ - ١٣٫٨ والتي بلغت نسبة كل منهما على 
- ١٣٫٨ - ١٤٫٢ - ١٤٫٣ - ١٤٫٦)٪، فضال عن أسباب 
أخرى ترتبط بالحروب والصراعات اإلقليمية التي كان لها 
دور كبير في انتشار ظاهرة الفقر في العراق والناجمة عن 
التفاوت في توزيع الدخل او انخفاضه في مناطق جغرافية 

على مستوى المحافظات في منطقة الدراسة.

طبقات  بين  البسيط  االرتباط  معامالت   (٢) المصفوفة 
األسر والحالة العملية لألسر

المتغيرات التابعة

المتغيرات المستقلة

مل
يع

طل
عا

رغ 
فــــ

ــتــــ
مــ

ال 
ــمــ

ألع
لــ

لية
منز

ال

**٠٫٧٣**٠٫٦٤**٠٫٩٩الطبقة الفقيرة

-٠٫١٦٠٫١٦**٠٫٩٤الطبقة الهشة

-*٠٫٤٩*٠٫٥٣**٠٫٩٦الطبقة الوسطى

-**٠٫٧٠*٠٫٥١**٠٫٩٩الطبقة الغنية

 (٣-٤)  ،(٣-٣)  ،(٢-١٠) جدول  على  باالعتماد  المصدر: 
.spss باستخدام برنامج

االرتباط  تمثلت في  القوية  العالقة  ان  الدراسة  وتبين من 
العمل  عن  العاطلين  الفقراء  األســر  ــاب  أرب بين  الطردي 
والطبقة الفقيرة والتي بلغ معامل االرتباط بينهما(**٠٫٦٤)، 
فكلما ارتفعت نسب البطالة بين األفراد، كلما ارتفعت نسب 
من  يظهر جليا  وهذا  الدراسة،  منطقة  في  الفقيرة  األسر 
المحافظات  في  األســر  بين  البطالة  نسب  ارتفاع  خــالل 
في  جغرافيا  تنتشر  والتي  المنخفض  الدخل  ذات  الفقيرة 
وسط وجنوب العراق، اذ تركزت اعلى نسب األسر الفقيرة 
العاطلة عن العمل في محافظتي (القادسية، وذي قار) والتي 
العاطلين  أعــداد  اكثر من نصف مجموع  منهما  كل  ضمت 
في المحافظة الواحدة، اذ بلغت نسبة بطالة أرباب األسر 
التوالي،  الفقراء في المحافظتين (٦٥٫١ - ٦٢٫٢)٪ على 
في حين كانت العالقة ضعيفة بين المتغير التابع والمتغير 

المستقل للطبقة الهشة.

أما العالقة المتوسطة فقد ظهرت في الطبقتين الوسطى 
والغنية والتي أوضحت االرتباط الطردي بين توزيع األسر 
ذات الدخل المتوسط واألسر الغنية من جهة، وأرباب األسر 
معامالت  بلغت  اذ  أخــرى،  جهة  من  العمل  عن  العاطلين 
االرتباط لكل منهما (*٠٫٥٣ - *٠٫٥١)، أي ان ارتفاع نسب 
البطالة بين األسر ليس بالضرورة ان يكون سببا في فقرها، 
وهذا ما تبين من خالل قيم معامالت االرتباط، فيالحظ 
ارتفاع نسب أرباب األسر العاطلة عن العمل في الطبقتين 
المحافظات  في  الــدراســة  منطقة  في  والغنية  الوسطى 
البنك  التقرير الصادر عن  المرتفع، فقد ذكر  ذات الدخل 
الفقر  بين  قوية  وجود عالقة  عدم  استنتج  والــذي  الدولي 
والبطالة في الكثير من الحاالت، اذ بلغ عدد الفقراء الذين 
الفقر  بين  قوية  تبين وجود عالقة  بينما  يعملون(٢١)٪،  ال 
الفقراء  دخل  من   ٪(٦٢٫٢) ان  اذ  األجــور،  وتدني مستوى 
يأتي عن طريق األجــور(٢٥). وان العاطلين قد ال يعيشون 
بالضرورة حياة الفقر، فقد يكون العاطل محميا من الفقر 
بفضل دخل يحققه شخص آخر في األسرة او على دخول 
أثناء  إعــانــات في  وجــود  وعلى  األخــريــن،  األســرة  أعضاء 

العمل(٢٦).
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الذكر  سابقة  المصفوفة  خــالل  مــن  الــدراســة  أظــهــرت 
نسب  فيها  ترتفع  الدراسة  منطقة  في  الفقيرة  األســر  ان 
أرباب األسر غير النشطة اقتصاديا والمتفرغين لألعمال 
المنزلية، وذلك لوجود العالقة الطردية القوية بين المتغير 
التابع(الطبقة الفقيرة) والمتغير المستقل (األسر المتفرغة 
االرتباط  معامل  قيمة  بلغت  والتي  المنزلية)،  لألعمال 
أربابها  يتفرغ  التي  األســر  ان  وتبين  بينهما(**٠٫٧٣)، 
لألعمال المنزلية تتركز في اكثر المحافظات فقرا بحسب 
نتائج الفصل السابق والذي يظهر ارتفاع نسب الفقر بين 
أعداد  اكثر من نصف  كونها تضم  األسر، فضال عن  تلك 
أعمال  بانها  تتصف  والتي  المنزلية  األعمال  في  العاملين 
قار،  (ذي  هي  والمحافظات  مادية،  أجــور  بــدون  مجانية 
والمثنى، ونينوى، والقادسية) وبنسب بلغت (٦٥٫٤ - ٥٥٫٧

- ٥٥٫٤ - ٥١٫٦) لكل منها بالتتابع.

المتغير  بين  االرتباط  قيمة  كانت  فقد  الهشة  الطبقة  أما 
حين  في  مؤثرة،  وغير  ضعيفة  المستقل  والمتغير  التابع 
الوسطى  الطبقة  مع  متوسطة  عكسية  عالقة  ظهرت  أنها 
مع  قوية  عكسية  وعالقة   (٠٫٤٩*-) بلغ  ارتباط  بمعامل 
ارتباط بلغت(-**٠٫٧٠) والتي تعني  الغنية بقيمة  الطبقة 
ترتفع  المنزلية  المتفرغة لألعمال  األسر  بانخفاض نسب 
نسب األسر في الطبقة الوسطى والغنية وهو ما يظهر في 
متوسطات  اعلى  فيها  تركزت  التي  الشمالية  المحافظات 

الدخل الشهري لألسر.

ــر والــنــشــاط   جــــ - الــعــالقــات الــمــكــانــيــة لــطــبــقــات األســ
االقتصادي

السكانية  الطبقات  حسب  األســر  تــوزيــع  ظــاهــرة  ترتبط 
كل  األفراد في  يمارسه  الذي  االقتصادي  النشاط  بطبيعة 
طبقة منها، اذ يتباين التوزيع الجغرافي لأليدي العاملة في 
النشاطات الرئيسة للعمل في منطقة الدراسة والذي يحدد 
القطاعات  في  الشهرية  ودخولهم  العاملين  أجور  مستوى 
الزراعي،  القطاع  وهي  منها  يتفرع  وما  الثالث  الرئيسة 

والقطاع الصناعي، وقطاع الخدمات.

بين  البسيط  االرتــبــاط  عالقات   (٣) المصفوفة  أظهرت 
في  السكانية  الطبقات  األسر حسب  توزيع  التابع  المتغير 

منطقة الدراسة، والمتغير المستقل الذي يتمثل في متغيرات 
النشاط االقتصادي والتي تباينت وفقا للطبقات األربع.

بين  طردية  ارتباط  وجود عالقة  الدراسة  من خالل  تبين 
األسر في الطبقة الفقيرة والنشاط االقتصادي لتلك األسر، 
اذ كانت عالقة االرتباط القوية مع قطاع الزراعة والتي بلغت 
قيمة معامل االرتباط لها(**٠٫٧٦) والتي تعني ان ارتفاع 
نسب األفراد العاملين في الزراعة والصيد والغابات وصيد 
الفقيرة، وهذا ما  ارتفاع في نسب األسر  األسماك يقابله 
تمثل في المحافظات الوسطى والجنوبية من العراق والتي 
العاملين  أرباب األسر  الدراسة في نسب  تصدرت منطقة 
وديالى،  قــار،  (ذي  محافظات  مثل  المذكور  القطاع  في 
والقادسية، وميسان) بنسب بلغت(٧٤٫٣ - ٦٢٫١ - ٦١٫٨
- ٦٠٫٤)٪ على التوالي، الن زيادة عدد العاملين في قطاع 
الزراعة ال تعني ان دخل األسر فيها هو األعلى، وإنما دخل 
الفئة األدنى لعدم وجود قيمة مضافة كبيرة للعمل في مجال 
الزراعة، لذلك يالحظ ارتفاع نسب األسر الفقيرة العاملة 

في الزراعة.

أنها  تبين  فقد  الصناعة  قطاع  مع  االرتــبــاط  عالقة  أمــا 
عالقة ضعيفة مع نشاط التعدين والمقالع، في حين كانت 
التي  التحويلية  الصناعة  نشاط  مع  قوية  ارتباط  عالقة 
نسب  ارتفعت  فكلما  لها(**٠٫٨٦)،  االرتباط  قيمة  بلغت 
أرباب األسر العاملين في قطاع الصناعات التحويلية، كلما 
ارتفعت نسب األسر الفقيرة، وعلى مستوى العراق فقد بلغ 
والمتوسطة  الكبيرة  التحويلية  الصناعية  المنشآت  عدد 
منها(١٠٣٣)  منشاة،   (١٢٠٤)(٢٧) للعام ٢٠١١  العراق  في 
العام، و(١٧) منشاة  للقطاع  الخاص و(١٥٤)  للقطاع  تعود 
لبقية القطاعات األخرى، وكان مجموع العاملين (٢٢٠٩١٩) 
عامل منهم (١٧٨٤١٣) يعملون في القطاع العام، و(٣٧٨٤٣) 
القطاعات  فــي  و(٤٦٦٣)  الــخــاص،  القطاع  فــي  يعملون 
التحويلية  الصناعة  منشآت  أعداد  اقل  ان  علما  األخــرى. 
في  الفقيرة  المحافظات  في  تتركز  والمتوسطة  الكبيرة 
والتي  قار)  وذي  والمثنى،  (القادسية،  منها  العراق  جنوب 
التوالي،  على  منشاة   (٣٤  -  ٤٨  - منها(٣٦  كل  في  يتركز 
مقابل (٢٣٦) منشاة في محافظة السليمانية، و(١٠٨) في 

محافظة بغداد، و(٩٥) منشاة في محافظة اربيل.
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المصفوفة (٣) معامالت االرتباط البسيط بين المتغير التابع (طبقات األسر) والقطاعات الرئيسية للعمل
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.spss المصدر: باالعتماد على جدول (٢-١٠)، (٣-٥)، (٣-٦)، (٣-٧)، (٣-٨) باستخدام برنامج
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وبالنسبة لألسر الفقيرة التي يعمل أفرادها في القطاعات 
الطبقة  بين  القوية  الطردية  العالقة  ظهرت  فقد  األخــرى 
الفقيرة والعاملين في اغلب النشاطات منها (تجهيز الكهرباء 
والماء، والبناء والتشييد، وتجارة الجملة والمفرد وإصالح 
والنقل  والمطاعم،  والفنادق  الشخصية،  والسلع  المركبات 
وااليجارية  العقارية  واألنشطة  واالتــصــاالت،  والتخزين 
المالية)، فقد كانت عالقة  التجارية والوساطة  والمشاريع 
تتراوح  الفقيرة  واألسر  المذكورة  النشاطات  بين  االرتباط 
بين (**٠٫٦٢ إلى **٠٫٨٩)، وتعني بارتفاع نسب الفقراء 
العاملين في تلك القطاعات، ترتفع نسب الفقر بين األسر 
في الطبقة نفسها، أما عالقة االرتباط البسيط المتوسطة 
والمتغيرات  الفقيرة  الطبقة  التابع  المتغير  بين  كانت  فقد 
بقيمة  االجتماعي)،  والتعليم  والصحة  المستقلة(التعليم، 
ارتباط بلغت(*٠٫٤٨ - *٠٫٥٨) والتي بارتفاع أعداد أرباب 
نسب  سترتفع  والصحة  التعليم  قطاع  في  العاملين  األسر 
في  االنخفاض  وهذا  الدراسة،  منطقة  في  الفقيرة  األسر 
النشاطين  هذين  ضمن  العاملين  األفــراد  دخــول  مستوى 
قد يكون بسبب تباين في الدرجات الوظيفية للعاملين في 
التي يحصل عليها األساتذة  الشهرية  فالدخول  كل قطاع، 
كبيرة  بصورة  ترتفع  العالي  التعليم  وزارة  في  الجامعيون 
قياسا بالموظفين اإلداريين في نفس الوزارة، وكذلك الحال 
في وزارة الصحة فالموظفون الذين يمارسون مهنة األطباء 
مهن  في  العاملين  من  اكبر  شهرية  دخــول  على  يحصلون 

التمريض األخرى.

ويالحظ من المصفوفة (٣) االرتباط البسيط بين المتغير 
(النشاط  المستقلة  والمتغيرات  الوسطى)  (األسر  التابع 
االقتصادي)، اذ كانت العالقة الطردية القوية بين الطبقة 
بلغت  ارتباط  بقيمة  الزراعي  النشاط  ومتغير  الوسطى 
(**٠٫٦٧)، والتي تبين ان األسر التي يمتهن أربابها النشاط 
الزراعي تصنف األسر فيها ضمن الطبقة الوسطى ذات 
الدخل المتوسط، كما ظهرت عالقة ارتباط طردية قوية 
مع بعض متغيرات النشاط الخدمي منها (النقل والتخزين 
والمشاريع  وااليجارية  العقارية  واألنشطة  واالتصاالت، 
التجارية والوساطة المالية) بقيم ارتباط بلغت (**٠٫٦٦
الطردية  العالقة  كانت  حين  في  بالتتابع،   (٠٫٧٧**  -
المتوسطة مع متغيرات (البناء والتشييد، وتجارة الجملة 
والتي   (٠٫٥٦*  -  ٠٫٥١*) بلغت  ارتباط  بقيم  والمفرد) 

تعني كلما ارتفعت نسب العاملين في تلك النشاطات، كلما 
ارتفعت نسب األسر في الطبقة الوسطى.

الغنية  الطبقة  بين  االرتــبــاط  عالقات  مستوى  على  أمــا 
والنشاطات االقتصادية في منطقة الدراسة فقد ظهرت 
المرتفع  الدخل  ذات  األسر  بين  القوية  العكسية  العالقة 
واألفراد الذين يعملون في النشاط الزراعي بقيمة ارتباط 
يعملون  الذين  األفراد  بان  تفسر  والتي  بلغت(-**٠٫٦٧) 
في مهن الزراعة تكون أجورهم منخفضة مما يؤدي إلى 
انخفاض مستوى دخولهم الشهرية، وعليه فكلما انخفض 
والصيد،  الزراعة  في  العاملين  الغنية  األسر  أرباب  عدد 
بين  الغنية  الطبقة  في  الشهرية  الدخول  ارتفعت  كلما 
السكان، ففي عام ٢٠١٢ وعلى الرغم من ان (٤٩)٪ من 
ان  إال  العمل،  تنبع من دخل  فقرا  األكثر  العراقيين  دخل 
من  العاملين  مكاسب  تكون  قد  الفقر  حالة  في  السبب 
غير  من  بغيرهم  مقارنة  نسبيا  منخفضة  هي  الفقراء 

الفقراء(٢٨).

وتبين ان العالقة الطردية القوية كانت مع متغير الصناعة 
التحويلية، اذ ترتفع نسب األسر الغنية، كلما ارتفعت نسب 
األفراد األغنياء العاملين في النشاط الصناعي، فقد بلغت 
قيمة االرتباط البسيط بين المتغيرين(**٠٫٧٣)، فالذي 
يحدد المستوى االقتصادي للعاملين في النشاط الصناعي 
عن  فضال  للعاملين  والــمــهــاري  التعليمي  المستوى  هــو 
الدرجة الوظيفية للعاملين في القطاع الحكومي والمناصب 
الجدول (٣-٨)  يعملون فيها. ويالحظ من  التي  اإلداريــة 
الذي تم التطرق اليه في الفصل السابق ان األسر الغنية 
ترتفع  التحويلية  الصناعة  قطاع  في  أربابها  يعمل  التي 
منها(اربيل،  المرتفع  الدخل  ذات  المحافظات  في  نسبها 

ودهوك، وبغداد، والبصرة، وكركوك، والسليمانية).

أما العالقة القوية العكسية فقد ظهرت مع نشاط البناء 
الطبقتين  في  األسر  تركز  سبب  توضح  والتي  والتشييد 
الفقيرة والوسطى العاملة في تلك النشاطات وانخفاضها 
في الطبقة الغنية، وبلغت قيمة معامل االرتباط البسيط 
والتشييد  البناء  نشاط  فــي  والعمل  الغنية  األســر  بين 
(-**٠٫٧٨)، أي كلما انخفضت نسب األفراد العاملين في 

هذا النشاط كلما ارتفعت نسب األسر الغنية.
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ء - العالقات المكانية لطبقات األسر والمهن الرئيسية

رب  بمهنة  فيها  الفرد  انفاق  ومتوسط  األســرة  دخل  يتأثر 
األسرة ومدى تباينها حسب الطبقات السكانية والذي تمت 
إظهار  وسيتم  الــدراســة،  من  السابق  الفصل  في  دراسته 
والمهنة  األســر  طبقات  بين  البسيط  االرتــبــاط  عــالقــات 
ان   (٤) المصفوفة  من  تبين  فقد  األســرة،  لــرب  الرئيسة 
هنالك عالقات طردية بين الطبقة الفقيرة والوضع المهني 
والفنيين  (االختصاصيين،  مهنة  فــي  والمتمثل  لــألســر 
ومساعدي االختصاصيين، والموظفين المكتبيين، وعاملي 
البيع والخدمات، والعاملين الماهرين في الزراعة والغابات 
ومشغلي  بهم،  المرتبطة  والمهن  والحرفيين  والــصــيــد، 
بين  العالقة  كانت  اذ  األولية)،  والمهن  واآلالت،  المصانع 
إلى   ٠٫٥٧*) بين  تراوحت  ارتباط  بقيم  قوية  المتغيرات 
**٠٫٩٢)، وتعني انه كلما كان أرباب األسر الفقيرة يعملون 
في تلك المهن كلما زادت نسب الفقر بينهم، بسبب انخفاض 
الدخل الشهري لألفراد فيها، وقد أظهرت الدراسة سابقا 
من خالل الجدول(٣-٩) بان المحافظات التي تتركز فيها 
األسر الفقيرة العاملة في المهن المذكورة ترتفع بينها نسب 

الفقر، وهذه المحافظات تتمثل على شكل نطاق جغرافي 
(ديالى،  من  كل  في  والجنوبية  الوسطى  المحافظات  يضم 
قار). وذي  والمثنى،  والقادسية،  الدين،  وصالح  وواســط، 

البيع  نشاط  في  العاملين  األفراد  نسب  اعلى  تركزت  وقد 
والخدمات في المحافظات الجنوبية ذات الدخل المنخفض 
في منطقة الدراسة، اذ بلغت نسبهم في محافظات(ميسان، 
٢٣٫٦  -  ٣٠٫٥) حوالي  والقادسية)  والمثنى،  قــار،  وذي 

العالقة  يفسر  ما  وهو  بالتتابع،   (٢٩)٪(٢١٫٦  -  ٢٣٫٤  -
القوية بين ظاهرة الفقر وعمل األسر في قطاع الخدمات.

أما عالقة االرتباط بين الطبقة الهشة والمتغيرات المستقلة 
ارتباط طردية مع  األســرة) فقد ظهرت عالقة  (مهنة رب 
متغيرات األفراد الفقراء العاملين كاختصاصيين، والعاملين 
كفنيين ومساعدي االختصاصيين، وأرباب األسر العاملين 
االرتباط  معامالت  بلغت  اذ  والخدمات،  البيع  مهنة  في 
بينها(*٠٫٥٤ - *٠٫٤٧ - **٠٫٨٢) لكل متغير منها على 
التوالي، بينما ظهرت العالقات الطردية مع المهن األخرى.

المصفوفة (٤) معامالت االرتباط البسيط بين المتغير التابع (طبقات األسر) ومتغير مهن رب األسرة
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ــة  ــ ــق ــ ــب ــطــ ــ ال
**٠٫٨٣**٠٫٩٢**٠٫٨٢**٠٫٦٧**٠٫٩٢**٠٫٦٣**٠٫٦١*٠٫٥٧-٠٫٣٧-٠٫٠٣الفقيرة

ــة  ــ ــق ــ ــب ــطــ ــ ال
٠٫٣٦٠٫٤١٠٫٣٤-٠٫١٦**٠٫٢٧٠٫٨٢*٠٫٤٧*٠٫٥٤-٠٫٣٨٠٫٢٢الهشة

ــة  ــ ــق ــ ــب ــطــ ــ ال
**٠٫٦٨**٠٫٧٩*٠٫٥٦**٠٫٦٤**٠٫٧٩-٠٫٤٤٠٫٠٢٠٫٠٤٠٫١١٠٫٣٢الوسطى

ــة  ــ ــق ــ ــب ــطــ ــ ال
-**٠٫٨١**٠٫٨٩*٠٫٦١**٠٫٥٩**٠٫٩٣*٠٫٥٦**٠٫٧٩**٠٫٨١-٠٫٣٦٠٫٢٣الغنية
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 ،(٣-١٠) ،(٣-٩) باالعتماد على جدول(٢-١٠)،  المصدر: 
.spss (٣-١١)، (٣-١١)، (٣-١٢) باستخدام برنامج

وكانت العالقة الطردية بين الطبقة الوسطى ومهن أرباب 
والعاملين  والخدمات،  البيع  نشاط  في  العاملين  األســر 
الماهرين في الزراعة والغابات والصيد، والحرفيين والمهن 
المرتبطة بهم، ومشغلي المصانع واآلالت، والمهن األولية، 
بين  ما  المتغيرات  لتلك  االرتباط  معامالت  قيم  وتراوحت 
(*٠٫٥٦ إلى **٠٫٧٩)، أي ان األسر التي يعمل أفرادها في 

هذه المهن تصنف بانها اسر ذات دخول متوسطة.

وأظهرت الدراسة عالقات االرتباط البسيط بين األسر في 
الطبقة الغنية والمهنة الرئيسة التي يعملون فيها، اذ كانت 
األولية  المهن  متغير  عدا  المهن  اغلب  مع  طردية  العالقة 
ارتباط  بقيمة  معها  القوية  العكسية  العالقة  والتي ظهرت 
بلغت (-**٠٫٨١)، والتي توضح انخفاض أعداد األسر التي 
الشهرية  الدخول  انخفاض  األولية بسبب  المهن  تعمل في 
السكان  بين  الغنية  الطبقة  ارتفاع نسبة  يقابله  لها، والذي 

في العراق.

المقترحات:

المرتبطة  السياسات  من  عــدد  اقتراح  الــدراســة  تضمنت 
بالتباين المكاني لطبقات األسر وعالقاتها المكانية، والتي 
بين  االختالفات  هذه  شدة  تخفيف  في  تساهم  ان  يمكن 
المحافظات في العراق، ومن أهم المقترحات لتحقيق هذه 

السياسات هي:

نظام سعر  استقرار  إلى  تؤدي  نقدية  اعتماد سياسة   -  ١
للعملة المحلية مقابل العمالت األجنبية األخرى،  الصرف 
التضخم  مؤشرات  ارتفاع  من  الحد  او  السيطرة  بالتالي 
النقدي الذي يتحكم بقيمة العملة المحلية، وهذا ما تبين 
من خالل تطور مستوى الدخل للمدة من ١٩٧٢ - ٢٠١٢، 
تفاوت  لكن  المدة  تلك  في  األسرة  متوسط دخل  ارتفع  اذ 
الدخل في  قيمة  التضخم هو من يحدد  األسعار ومستوى 

العراق.

التخفيف  إلى  تؤدي  التي  التحويالت  تفعيل سياسات   -  ٢
ال  الدخل،  المنخفضة  الفئات  على  االقتصادية  اآلثار  من 
وديالى،  قار،  وذي  والمثنى،  (واسط،  سيما في محافظات 

والقادسية) والتي تعد من اقل القيم في منطقة الدارسة، 
خالل  من  ذلك  في  كبيرا  دورا  الحكومة  تلعب  ان  ويمكن 
في  الفقيرة  لألسر  والعيني  النقدي  الدعم  أشكال  تقديم 

العراق، وذلك على النحو االتي:-

أ - زيادة تخصيصات الدولة المتمثلة في صندوق المعونات، 
ال سيما في المحافظات الوسطى والجنوبية ذات الدخول 
المنخفضة، والتي تمتاز األسر فيها بارتفاع نسب الفقر، اذ 
يمكن ان يخصص لكل أسرة مبلغ نقدي على شكل معونة، 
ويرتفع هذا المبلغ مع ارتفاع حجم األسرة في المحافظات 

الفقيرة الدخل.

التموينية  البطاقة  مــفــردات  توفير  فــي  االســتــمــرار   - ب 
لألسر الفقيرة والهشة والوسطى، فضال عن زيادة كمياتها 
العالمية،  المناشئ  من  تكون  ان  على  بنوعيتها  واالهتمام 
ألنها تساعد تلك األسر في توفير غذائها، بالتالي االستفادة 
من األموال المخصصة للغذاء في جوانب التعليم والصحة 

الرتباطهما بظاهرة الفقر بصورة طردية.

المالي  الفساد  معضلة  لمحاربة  شامل  منهاج  وضع   -  ٣
يمكن  اذ  المحافظات،  مستوى  على  العراق  في  واإلداري 
المؤسسات  تفعيل  خــالل  مــن  الظاهرة  تلك  مــن  التقليل 
واإلداري،  المالي  الفساد  مكافحة  في  الخاصة  والهيئات 
هذه  محاربة  فــي  القضائي  بــالــدور  االهتمام  عــن  فضال 
الظاهرة، والعمل على اإلصالح السياسي واالجتماعي في 
العراق، وضرورة تفعيل دور رقابة منظمات المجتمع المدني 

ووسائل اإلعالم المختلفة.

٤ - االهتمام بالتعليم بكافة مراحله، ال سيما مرحلة التعليم 
االبتدائي، وتقليل نسب التسرب الدراسي، وخفض معدالت 
األمية، وزيادة معدالت االلتحاق بالتعليم، مع التركيز على 
المحافظات التي ترتفع فيها نسب األسر الفقيرة والهشة، اذ 
أظهرت هذه الدراسة ارتفاع نسب األمية بين األسر الفقيرة 

والمعرضة للفقر في المحافظات المنخفضة الدخل.

الدخل،  مصادر  وتنويع  العراقي  االقتصاد  تنشيط   -  ٥
بالنفط  المتمثلة  الطبيعية  الثروات  على  االعتماد  وعــدم 
والغاز الطبيعي، بسبب عدم استقرار أسعارها في السوق 
العالمية، لذا يجب االعتماد على مصادر أخرى للدخل منها 
االستثمار  وزيادة  والخدمات،  والصناعة  الزراعة  قطاعات 
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فيها من خالل التركيز على التكنولوجيا المتطورة، وتأهيل 
العمالة غير الماهرة خصوصا في المحافظات التي تمتاز 
بانخفاض دخول أرباب األسر العاملين في تلك القطاعات.

بتنظيم عملية  تقوم  دوائر حكومية  إنشاء  العمل على   -  ٦
توزيع القروض الصغيرة ومتابعة المشاريع المدرة للدخل، 
اذ يجب ان تشمل كافة األسر الفقيرة او التي يصنف أربابها 
القروض  توفير  عملية  وتساعد  العمل،  عن  عاطلون  بانهم 
للسكان الفقراء والهشين إلى زيادة إنتاجيتهم، وتوفير فرص 

العمل من خالل دخولهم إلى سوق العمل.

٧ - تحديث وتوسيع عمل شبكة الحماية االجتماعية لتشمل 
جميع األفراد البالغين في األسر الفقيرة والهشة من الذين 
يعيشون تحت خط الفقر الوطني، وذلك من خالل متابعة 
اللجان الخاصة بنظام الحماية االجتماعية، اذ تحتاج تلك 
اللجان إلى توسيع دائرة عملها للوصول إلى المناطق النائية 

في مختلف مناطق المحافظات ذات الدخول المنخفضة.

وسائل  توفير  خــالل  من  الخاص  بالقطاع  االهتمام   -  ٨
الدعم والمتمثلة باالستقرار السياسي واالقتصادي، وتقليل 
يؤدي  اذ  الخارج،  األمــوال من  نقل رؤوس  إجــراءات حركة 
الوطني،  االقتصاد  انعاش  في  كبيرا  دورا  الخاص  القطاع 
التعرفة  نظام  ضوابط  تفعيل  بواسطة  حمايته  يجبب  لذا 
المحلية،  للمنتجات  الالزمة  الحماية  وتأمين  الكمركية، 
اإلغــراق  معالجة ظاهرة  في  اإلســراع  فضال عن ضــرورة 
في السوق العراقية والتي أسهمت في انخفاض المنتجات 

الوطنية.

ويجب على الدولة العراقية االهتمام بمسألة توزيع الدخل 
المستوى  ــع  رف الن  اقــتــصــاديــة،  تنمية  ــداث  إحـ اجــل  مــن 
للمعيشي للسكان ليس بعدا اقتصاديا فحسب بل توجد له 
أبعاد إنسانية واجتماعية على الفئات المهمشة والمحرومة، 
ومن ثم تؤدي للوصول إلى حالة عدم االستقرار السياسي 
واالجتماعي واألمني الذي يتمثل في ارتفاع نسب الجريمة 
في المجتمع، فضال عن حاالت مشاركة األفراد الفقراء في 
التظاهرات والتأثير على الوضع السياسي من خالل تغيير 

الحكومات وغيرها.

عدد  بينها  يرتفع  التي  لألسر  العمل  فــرص  توفير   -  ٩
األفراد العاطلين عن العمل، ال سيما في الطبقة الفقيرة، اذ 
تركزت اعلى نسب لهم في محافظتي(القادسية، وذي قار)، 
فضال عن ضمان توفير األجور الكافية لألفراد المتفرغين 
لألعمال المنزلية التي تكلفهم بها أسرهم، والتي بلغت اعلى 
مستوياتها في محافظات(ذي قار، والمثنى، ونينوى)، ويتم 
ذلك من خالل تفعيل خطط التنمية المكانية في المحافظات 
المنخفضة الدخل في وسط وجنوب العراق والمتمثلة في 
تؤدي  والتي  والخدمات،  والزراعة  الصناعة  إقامة مشاريع 
األيدي  وتشغيل  العاطلين  للسكان  العمل  فرص  توفير  إلى 

العاملة في تلك المحافظات.

في  العاملين  الفقراء  األسر  بأرباب  االهتمام  يجب  كذلك 
يتعرض  اذ  والتشييد،  البناء  نشاط  الخدمات ضمن  قطاع 
دخولهم  انخفاض  إلــى  أدت  موسمية  بطالة  إلــى  هــؤالء 
كبيرة  أعــداد  ويتركز  الوطني،  الفقر  خط  تحت  الشهرية 
والقادسية،  الدين،  وصالح  محافظات(ديالى،  في  لهؤالء 
في  حكومية  دوائــر  استحداث  ويمكن  وكربالء)،  وواســط، 
هذه المحافظات تابعة لدائرة الضمان االجتماعي لتسجيل 
جميع األفراد العاملين في المهن التي تنخفض فيها األجور 
عن  ماديا  تعويضهم  بغية  للبطالة  منهم  الكثير  يتعرض  او 

األيام التي يبتعدون فيها عن العمل.

والصحة  التعليم  قطاعات  وتأهيل  تطوير  ضــرورة   -  ١٠
الهامة  القطاعات  بواقع هذه  العامة، والنهوض  والخدمات 
والتي تشكل مصدرا أساسيا في تلبية االحتياجات الالزمة 
توفير  وان  للفقر(الهشين)،  والمعرضين  الفقراء  لألفراد 
هذه الخدمات للسكان تؤدي إلى تخفيض معدالت إنفاقهم 
المعيشية  الجوانب  األموال في  واالستفادة من  الدخل  من 

األخرى او ادخارها.
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كاظم  المنعم  وعبد  الطائي  ضــاري  وخالد  كاظم  هــادي  أمــوري   – ٢١
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جرائم اإلرهاب 

)الداعشي( 
وفكره المتطرف 

تجاه دور العبادة في 

المحافظات العراقية

التي سيطر عليها هذا 

التنظيم
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جامعة بغداد / كلية اآلداب - قسم الجغرافية

 م. د شروق نعيم جاسم أ. م د. انتظار جاسم جبر

المستخلص: -
كبيراً  تــفــاقــمــاً  م   ٢٠١٤ عـــام  خـــالل  ــراق  ــع ال شــهــد 
للمجاميع  واســعــا  ــشــاراً  ــت وان اإلرهــابــيــة  للعمليات 
اإلرهابية لعصابات داعش اإلجرامية الرتكابها أبشع 
السماوية  الشرائع  أحكام  لكافة  المخالفة  الجرائم 
تمثلت  اإلنسان  لحقوق  الراعية  الدولية  والمواثيق 
بعمليات التدمير والقتل والخطف والتفجير والتهجير 
اإلنسانية  جبين  لها  يندى  التي  األفعال  من  وغيرها 
وانعكاساتها الوخيمة على امن البالد وحياة المواطن 
على  العصابات  هــذه  سيطرة  عن  فضال  العراقي، 
ثالث  بسقوط  العراقية  األراضــي  من  واسعة  أجــزاء 
محافظات تعد من كبرى محافظات العراق المتمثلة 
القرى  وبــعــض  نينوى،  الــديــن،  (االنــبــار، صــالح  ب 
لقد  وكــركــوك.  ديالى  لمحافظتي  التابعة  واألريـــاف 
أقدمت هذه العصابات اإلجرامية على تفجير وتهديم 
وحرق العشرات من المعالم الدينية في المحافظات 
التي سيطرت عليها والتي كانت إما جامع أو مسجد 
كالكنائس  أخــرى  دينية  معالم  حتى  أو  حسينية  أو 
أقدمت  ما  إن  وغيرها،  االيزيدية  الديانة  ومعابد 
اإلرهابي  لفكرها  انعكاس  إنما  العصابات  عليه هذا 
إلى  والــذي يدفعها  يتقبل اآلخــر  الــذي ال  المتطرف 
ارتكاب عمليات إبادة ضد اإلنسان ومعتقداته وحرية 

ممارساته العبادية.

الثقافي  التراث  من  كثير  تعرض  التاريخ  مدار  على 
واإلنساني إلى عمليات إبادة وتدمير ألسباب مختلفة 
واحدة  النتيجة  تبقى  ولكن  متعددة  سياقات  وضمن 
ذاكرتها  من  مهماً  جــزءاً  خسرت  البشرية  إن  وهــي 

الحضارية وارثها اإلبداعي.
اختالف  على  اإلرهــابــيــة  الجماعات  استهداف  إن 
اإلرهابية  ــش)  (داعـ عصابات  وأبــرزهــا  مسمياتها 
لالماكن المقدسة والشعائر والممارسات الدينية كان 
اغلبها خالل النصف الثاني من عام ٢٠١٤ حيث كان 
بحجج  واألثرية  الدينية  المعالم  هذه  تدمير  هدفهم 
اإللهية  باألحكام  بأية صلة  تمت  ال  تكفيرية  وفتاوى 
واله  عليه  اهللا  (صلى  الكريم  رسولنا  بها  جاء  التي 

وسلم).
إن تنظيم (داعش) قام بتفجير ممنهج لمعظم المعالم 
التاريخية والدينية في الموصل وأبرزها مرقد النبي 
أبرزها  و  التاريخية  مدنه  تجريف  عن  فضال  يونس 
الحضر والنمرود وعدة حسينيات ومساجد تاريخية 
وكنائس وهي معالم فريدة من نوعها ويعود تاريخها 

لقرون من الزمن بحجة أنها مظاهر للشرك.
إن ما أقدمت عليه هذا العصابات إنما انعكاس لفكرها 
اإلرهابي المتطرف الذي يرفض اآلخر فكرا ومعتقدا 
ووجودا وهذا ما دفعها إلى ارتكاب عمليات إبادة ضد 
اإلنسان ومعتقداته وحرية ممارساته العبادية فكانت 
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حيا  معبرا  العبادة  ودور  الديانات  رموز  إبادة  جرائم 
عن الفكر اإلرهابي الهدام الذي تتبناه هذه العصابات 

المجرمة المتطرفة.
Terrorist crimes (Aldaasha) and radical 

thinking about the role of worship in 
the Iraqi provinces dominated by this 

regulation
 Abstract: -
Iraq has seen during the ۲۰۱٤ great exacerbated 
terrorist operations and widespread totals for 
the terrorist gangs Daash criminal to commit 
the most heinous offense crimes of all the 
provisions of the divine laws and international 
conventions sponsors for Human Rights 
represented operations of destruction and 
murder، kidnapping، bombing، displacement 
and other acts of unspeakable affront to 
humanity and its implications consequences on 
the country’s security and the lives of citizen 
of Iraq، as well as the control of these bands 
on large parts of Iraqi territory fall of three 
provinces is one of the major Iraqi provinces 
of b (Anbar، Salahuddin، Nineveh، and some 
villages and rural areas of the provinces of 
Diyala and Kirkuk. these criminal gangs have 
proceeded to the bombing and the destruction 
and burning of dozens of religious monuments 
in the provinces controlled by، which was 
either a mosque or a mosque or Hussein، 
or even other religious landmarks such as 
churches and temples Yezidi religion and 
others، that embarked upon by this gang but a 
reflection of the ideology of terrorist extremist 
who does not accept the other and which is 
paid to commit genocide against the human 
operations and beliefs and freedom of worship 
practices

Throughout history، many of the cultural and 
human heritage exposed to exterminate and 
destroy operations for different reasons and in 
multiple contexts، but the score remained the 
same: The human lost an important part of her 
memory cultural and creative heritage.
The targeting of terrorist groups of different 
denominations، most notably the gangs 
(Daash) terrorist holy sites and rituals and 
religious practices was mostly during the 
second half of ۲۰۱٤، where the aim was to 
destroy the religious monuments arguments 
and opinions expiatory not has any link to the 
divine judgments brought by the Holy Prophet 
(peace be upon Allah be upon him and his 
family).
The organization (Daash) blew systematically 
for most of the historical and religious 
monuments in Mosul، most notably the shrine 
of Nabi Yunis and destroyed historic cities، 
and notably urban and Nimrod and several 
Husseiniyahs، mosques and historic churches، 
a unique landmarks of its kind dating back for 
centuries under the pretext that it manifestation 
of polytheism.
The it embarked upon by this gang but a 
reflection of the ideology of terrorist extremist 
who rejects the other thought and thought and 
a presence and this is what paid to commit 
genocide against the man and his beliefs and 
freedom of practice worship operations was 
the extermination of religious symbols and 
places of worship crimes، expressing alive for 
the destructive terrorist ideology adopted by 
these criminal gangs extremist.

 المقدمة: -
شهد العراق خالل عام ٢٠١٤ م تفاقماً كبيراً للعمليات 
اإلرهــابــيــة  للمجاميع  واســعــا  ــشــاراً  ــت وان اإلرهــابــيــة 
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الجرائم  أبشع  الرتكابها  اإلجرامية  داعش  لعصابات 
والمواثيق  السماوية  الشرائع  أحكام  لكافة  المخالفة 
بعمليات  تمثلت  اإلنــســان  لحقوق  الراعية  الدولية 
التدمير والقتل والخطف والتفجير والتهجير وغيرها 
من األفعال التي يندى لها جبين اإلنسانية وانعكاساتها 
العراقي،  المواطن  وحياة  البالد  امن  على  الوخيمة 
فضال عن سيطرة هذه العصابات على أجزاء واسعة 
العراقية بسقوط ثالث محافظات تعد  من األراضي 
(االنــبــار،  ب  المتمثلة  الــعــراق  محافظات  كبرى  من 
التابعة  صالح الدين، نينوى، وبعض القرى واألرياف 

لمحافظتي ديالى وكركوك.
لقد زاد من فاعلية هذه العصابات وجود دول إقليمية 
داعمة  وشخصيات  ومؤسسات  وتنظيمات  ودولــيــة 
أو  علني  بشكل  الدعم  هذا  كان  ســواء  لها  ومساندة 
بشكل خفي في ممارسة أعمالها داخل العراق مستغلة 
لتحقيق  واالقــتــصــاديــة  السياسية  المصالح  بذلك 
زهق  من  بالرغم  لدولها  المنافع  وجلب  مصالحها 
اآلالف من األرواح وتدمير البنى التحتية للبالد وسوء 
ألمعاشي  المستوى  وانــحــدار  االقتصادية  األوضــاع 
للمواطن العراقي بنسب كبيرة إلى دون مستوى خط 

الفقر.
في  الدينية  المعالم  تعرضت  هل   - البحث:  مشكلة 
سيطر  التي  المحافظات  ضمن  التدمير  إلى  العراق 

عليها تنظيم داعش. ولماذا
الدينية في  المعالم  تعرضت  لقد   - البحث:  فرضية 
العراق وضمن المحافظات التي سيطر عليها تنظيم 
يستثني  لــم  التدمير  إن  كما  التدمير.  إلــى  داعــش 
المعالم الدينية التابعة ألي ديانة أو طائفة معينة وإنما 
استهدف هذا التنظيم المعالم الدينية لكل الديانات 
والطوائف الموجودة ضمن المحافظات التي أصبحت 

تحت سيطرته.
الحدود المكانية والزمانية للبحث: - وتتضمن الحدود 
أصبحت  التي  منها  جــزء  أو  المحافظات  المكانية 
تحت سيطرة تنظيم داعش وهي (محافظة الموصل 
وبعض  االنــبــار  ومحافظة  الــديــن  صــالح  ومحافظة 
القرى واألرياف التابعة لمحافظتي كركوك و ديالى) 
الخريطة (١) إما الحدود الزمانية فإنها تنحصر بين 

تموز ٢٠١٤ ولغاية مطلع عام ٢٠١٦.
 خريطة )1( خريطة منطقة الدراسة

العامة  المديرية  المائية،  الموارد  وزارة   - المصدر: 
للمساحة، خارطة العراق اإلدارية، ٢٠٠٧

التطورات األمنية بعد عام 2011 والتي سبقت جريمة 
النيل من المعالم الدينية في العراق: -

انسحاب  بعد  إي   ٢٠١١  - عام  بعد  المدة  اتسمت   
في  العراق  من  األمريكية  المتحدة  الــواليــات  قــوات 
انه  إال  النسبي،  باالستقرار   - ديسمبر  األول  كانون 
الحقا حدثت تغيرات جذرية في البيئة األمنية يمكن 

تقسيمها إلى ثالث فترات هي: -
 كانون الثاني / يناير ٢٠١١ إلى كانون األول / ديسمبر 

٢٠١٢
المتحدة  الواليات  لقوات  النهائي  االنسحاب  اكتمل 
٢٠١١، ورغم االستقرار النسبي  األمريكية في ١٨ ك١
ظلت البيئة األمنية متقلبة يتعذر التنبؤ بها واتسمت 
التي تشنها الجماعات المسلحة  باستمرار الهجمات 
المفرط والسيما عمليات  العنف  أساليب  باستخدام 
عن ضحايا  فضال  وقبليين  سياسيين  زعماء  اغتيال 
بصفوف المواطنين. وفي تموز / يوليو ٢٠١٢ أطلق 
العراق  في  القاعدة  تنظيم  زعيم  البغدادي  بكر  أبو 
آنذاك حملة باسم (كسر الجدران) تهدف إلى تامين 
عناصر  أعــداد  ــادة  زي بغرض  السجناء  عن  اإلفـــراج 
تنظيم القاعدة في العراق واالستحواذ على األراضي 

في العراق والسيما محافظة االنبار.
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كانون الثاني / يناير ٢٠١٣ إلى آب/ أغسطس ٢٠١٤
شهد الجزء األول من عام ٢٠١٣ زيادة في تقلب البيئة 
المسلحة  الجماعات  عمليات  تطورت  حيث  األمنية 
والسيما  أيضا  اإلقليمية  للتوترات  كان  كما  بسرعة، 
العربية  الجمهورية  في  الدائر  بالنزاع  يتعلق  فيما 

السورية (١).
األصــوات  ارتــفــاع  إلــى  وغيرها  ــاع  األوضـ تلك  أدت 
الذاتي  بالحكم  متمتعة  محافظة  إنشاء  إلى  الداعية 
في االنبار وباالقتران مع ارتفاع مستوى البطالة بين 
الشباب األمر الذي أدى إلى إيجاد موقع خصب أتاح 
للجماعات المسلحة التقدم وتجنيد األفراد لصالحها. 
وفي تموز / يوليو ٢٠١٣ توجت حملة (كسر الجدران) 
على سجني  العراق  في  القاعدة  تنظيم  نفذه  بهجوم 
أبي غريب والتاجي أسفر عن إطالق سراح عدد كبير 
من السجناء وفي ٢٩ تموز ٢٠١٣ أعلن تنظيم القاعدة 
في العراق نهاية تلك الحملة وأطلق في الوقت نفسه 
البعثيين  تجنيد  إلى  الرامية  األجناد)  (حصاد  حملة 
السابقين وعناصر سابقة في الجيش العراقي من بين 
النصف األخير  العراقية وشهد  صفوف قوات األمن 
الجماعات  أنشطة  في  كبيرة  طفرة   ٢٠١٣ عام  من 
المدنيين.  الضحايا  في  ارتفاع  صاحبها  المسلحة 
كانت  وبينما   ٢٠١٤ تموز  إلــى  ك٢  من  المدة  وفــي 
قوات األمن العراقية تحاول إخالء مواقع احتجاج في 
االنبار وأجزاء أخرى من البلد حدث تحول كبير في 
العراق  القاعدة في  تنظيم  وانخرط  النزاع  ديناميات 
وما يرتبط به من جماعات مسلحة على نحوٍ متزايد 
في اشتباكات مسلحة مع قوات األمن العراقية واحكم 
في  األراضـــي  من  مساحات  على  بسرعة  سيطرته 
الرمادي)  من  وأجــزاء  الفلوجة  في  (والسيما  االنبار 
من  ــزاء  وأجـ الموصل  مدينة  على  الحــقــاً  ليستولي 
االستيالء  وعقب  ديالى،  و  الدين  صالح  محافظات 
تكثيف  إلــى  الحكومة  لجأت  الموصل  مدينة  على 
انخرطوا  اللذين  الشعبي  الحشد  لقوات  استخدامها 
في العمليات العسكرية (بعد فتوى المرجعية بالجهاد 

الكفائي) جنباً إلى جنب مع القوات األمنية.
 / الثاني  تشرين  لغاية   ٢٠١٤ أغسطس   / آب  من 

نوفمبر ٢٠١٥
البشمركة  قوات  تراجعت   ٢٠١٤ آب  مطلع شهر  في 
إلى جنوب مرتفعات سنجار(في محافظة نينوى) في 
في  اإلسالمية  الدولة  (تنظيم  مع  اشتباكات  أعقاب 

الغربي  الشمال  في   (٢) داعــش-)   - والشام  العراق 
التنظيم  نفسه شن  الوقت  وفي  الموصل،  مدينة  من 
والمسيحيين  وااليــزيــديــيــن  األتـــراك  ضــد  هجمات 
والطوائف األخرى في مدينة الموصل ومنطقة زمار 
وسهل نينوى وجبل سنجار. وفي ٨ آب أطلقت الواليات 
المتحدة أولى غاراتها الجوية ضد التنظيم في جبل 
سنجار حيث كان اآلالف من االيزيديين محاصرين، 
وفي األشهر التالية تم تشكيل تحالف دولي ضد تنظيم 
لقوات  الميدانية  العمليات  دعــم  اجــل  من  (داعــش) 
والتصدي  التنظيم  زحف  منع  بهدف  العراقية  األمن 
قام  الدولي  العسكري  الدعم  تقديم  اثــر  وعلى  لــه، 
التنظيم بتكييف أساليبه من خالل الحد من تحركات 
األفراد والموارد واالختباء في المناطق المدنية وشن 
ضد  المفرط  العنف  أساليب  واســتــخــدام  الــغــارات 

أهداف عسكرية ومدنية. (٣)
المعالم الدينية التي استهدفها تنظيم )داعش( في 

العراق: -
الثقافي  التراث  من  كثير  تعرض  التاريخ  مــدار  على 
واإلنساني إلى عمليات إبادة وتدمير ألسباب مختلفة 
واحدة  النتيجة  تبقى  ولكن  متعددة  سياقات  وضمن 
ذاكرتها  من  مهماً  جــزءاً  خسرت  البشرية  إن  وهــي 

الحضارية وارثها اإلبداعي. (٤)
اختالف  على  اإلرهــابــيــة  الجماعات  استهداف  إن 
اإلرهابية  (داعـــش)  عصابات  ــرزهــا  وأب مسمياتها 
لالماكن المقدسة والشعائر والممارسات الدينية كان 
اغلبها خالل النصف الثاني من عام ٢٠١٤ حيث كان 
بحجج  واألثرية  الدينية  المعالم  هذه  تدمير  هدفهم 
اإللهية  باألحكام  صلة  بأية  تمت  ال  تكفيرية  وفتاوى 
واله  عليه  اهللا  (صلى  الكريم  رسولنا  بها  جاء  التي 

وسلم).
مما ال يخفى على الجميع إن األعمال اإلرهابية التي 
ازدادت  قد  اإلرهابية  الجماعات  قبل  من  مورست 
لها  كان  والتي  كبير خالل عام ٢٠١٤  وتيرتها بشكل 
والمواطن  العراق  وأمــان  امــن  على  السلبي  التأثير 
واألزمات  األمني  االستقرار  عدم  أدى  لقد  العراقي. 
ثالث  سقوط  إلــى  أدت  أخــرى  وأســبــاب  السياسية 
محافظات من كبرى محافظات العراق بيد عصابات 
تاريخ١٠ / ٦/ ٢٠١٤ حيث  منذ  اإلرهابية  (داعــش) 
محافظة  سقطت  إن  إلــى  الموصل  مدينة  سقطت 
االنبار  الدين  صالح  محافظتي  تلتها  بالكامل  نينوى 
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وتخوف  ذعــر  فــي  العراقي  المواطن  عــاش  وبــذلــك 
اإلرهابية  العصابات  هــذه  تقدم  الستمرار  كبيرين 
الحكومة  تمكن  وعــدم  المحافظات  من  غيرها  نحو 
تقدمها  إيقاف  من  فيها  األمنية  والقيادات  العراقية 

نحو العاصمة بغداد تحديدا.
سماحة  أصدرها  التي  الكفائي  الجهاد  فتوى  ولــوال 
المرجع الديني األعلى آية اهللا العظمى السيد (علي 
كانت  والتي  الــوارف  ظله  دام  السيستاني)  الحسيني 
الحل الوحيد إلنقاذ العراق من هاوية السقوط والتي 
أدت إلى إن هب أبناء العراق الغيارى للقتال دفاعا عن 
الوطن من خالل تشكيل هيئة الحشد الشعبي التابعة 

إلى رئاسة مجلس الوزراء. (٥)
إن تنظيم (داعش) قام بتفجير ممنهج لمعظم المعالم 
التاريخية والدينية في الموصل وأبرزها مرقد النبي 
أبرزها  و  التاريخية  مدنه  تجريف  عن  فضال  يونس 
تاريخية  والنمرود وعدة حسينيات ومساجد  الحضر 
وكنائس وهي معالم فريدة من نوعها ويعود تاريخها 

لقرون من الزمن بحجة أنها مظاهر للشرك. (٦)
وفيما يلي الجدول (١) الذي يمثل ما تم تأشيره من 
معالم دينية استهدفها تنظيم (داعش) وتحديدا بعد 

تاريخ ٢٠١٤/٦/١٠ في محافظة نينوى.
 جدول (١)

(داعــش)  تنظيم  استهدفها  التي  الدينية  المعالم   
وتحديدا بعد تاريخ ٢٠١٤/٦/١٠ في محافظة نينوى.

نــــــســــــبــــــة الموقعاسم الجامع
الضرر

هدم كاملالموصلجامع النبي شيت

هدم كاملالموصلجامع النبي دانيال

هدم كاملالموصلجامع اإلمام الباهر

هدم كاملالموصلجامع النبي يونس

ــع الـــنـــبـــي  ــ ــ ــام ــ ــ ج
جرجيس

هدم كاملالموصل

هدم كاملالموصلجامع شيخ الشط

ــس  ــ ــون ــ جــــــامــــــع ي
النحوي

هدم كاملالموصل

مـــــســـــجـــــد شـــط 
الجونة

هدم كاملالموصل

هدم كاملالموصلمرقد عون الدين

ــد يــحــيــى أبــو  ــرق م
القاسم

هدم كاملالموصل

هدم كاملالموصلمرقد علي نصر

هدم كاملالموصلجامع قضيب ألبان

هدم كاملالموصلمرقد الشيخ فتحي

مرقد زين بن علي 
الهاشمي

هدم كاملالموصل

ذاكــر  السيد  مــزار 
الدين االعرجي

-سنجار

زينب  السيدة  مزار 
الصغرى (ع)

هدمسنجار

ــد بــن  ــعـ مـــــــزار سـ
عقيل

تفجيرقضاء تلعفر

-سنجارمزار الشيخ فتحي

اإلنسان،  حقوق  وزارة  العراق،  جمهورية  المصدر:   
اثر  اإلرهاب،  اإلنسانية، قسم ضحايا  الشؤون  دائرة 

اإلرهاب في حقوق
 اإلنسان لعام ٢٠١٤، ص ١١٥.

 خريطة (٢)
 المعالم الدينية التي استهدفها تنظيم (داعش) 

وتحديدا بعد تاريخ ٢٠١٤/٦/١٠ في محافظة نينوى
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 المصدر: - باالعتماد على جدول (١)
 جدول (٢)

(داعــش)  تنظيم  استهدفها  التي  الدينية  المعالم   
وتحديدا بعد تاريخ ٢٠١٤/٦/١٠ في محافظة صالح 

الدين 
أو  ــع  ــامـ ــجـ الـ ــم  ــ اسـ  

الحسينية
نــــســــبــــة  الموقع  

الضرر٪

مــــســــجــــد مـــحـــمـــد 
الساجي

سامراء القاطول

ــمــان بن  مــســجــد عــث
عفان

ــوق  ســــــامــــــراء ســ
القصابين

١٠

سامراء الغربيةمسجد اإلسراء

عبد  الشهيد  جــامــع 
الرحيم

٢٥سامراء مكيشيفة

سامراء/ الحويشجامع اإلحسان

٤٠سامراء/ الحويشجامع الغفران

سامراء مكيشيفةجامع الرحمن الرحيم

٥٠سامراء مكيشيفةجامع عباد الرحمن

٢٠سامراء / الحويشجامع المصطفى

٢٠سامراء/ الجالمجامع الشيخ خزام

جــامــع أبـــو عــامــر بن 
الجراح

٦٠ناحية المعتصم

٧٠ناحية المعتصمجامع عثمان بن عفان

٦٠ناحية المعتصممسجد الرشيد

محمد  ومرقد  جامع 
الجاكيري

الشيخ  ســـامـــراء/ 
محمد

٤٠

ـــع مــكــيــشــيــفــيــة  ـــام ج
الكبير

٦٠سامراء مكيشيفة

١٠سامراء مكيشيفةجامع احمد المطرود

٣٠سامراء مكيشيفةجامع المؤمن

٨٠سامراء مكيشيفةجامع حسن البصري

١٠سامراء مكيشيفةجامع بيت المقدس

٤٠سامراء مكيشيفةجامع الغفور

١٠سامراء مكيشيفةجامع الغفار

٦٠سامراء / سمومجامع المعتصم باهللا

سامراء / المفرقجامع الزبير بن العوام

٣٠ناحية المعتصمجامع الهدى

٣٠ناحية المعتصمجامع الهادي

٥٠ناحية المعتصمجامع الهداية

٨سامراء / الحويشجامع حسن الحنيني

ــع الــحــنــيــن إلــى  جــام
رسول اهللا

٥٠مكيشيفة

٨٠بلدجامع احمد العاني

المحطة طريق جامع خالد بن الوليد بلد 
بغداد

٨٠

٦٠بلد الحضيرةجامع الرحمن
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٦٠بلد المحطةجامع عاصم بن ثابت

٨٠بلد طريق بغدادجامع الفتاح

٧٠بلد المحطةجامع البر الرحيم

ــد أبــــــو بــكــر  ــجـ مـــسـ
الصديق

المحطة طريق  بلد 
بغداد

٧٠

٨٠بلد عزيز بلدجامع الرواشد

عزيز جامع الصابرين الرواشد  بلد 
بلد

٨٠

٤٠بلد عزيز بلدجامع اإلمام علي

٤٠بلد عزيز بلدجامع الهجرة النبوية

٢٥بلد عزيز بلدجامع آل البيت

ــع الــمــصــطــفــى  ــامـ جـ
المخلبي

٤٠بلد عزيز بلد

٦٠الضلوعية خزرججامع سعدة بن عبادة

٨٠الضلوعية خزرججامع الشهيد رعد

٨٠الضلوعية خزرججامع االنصار

الـــــضـــــلـــــوعـــــيـــــة جامع الحاج عزاوي
السوامرة

٢٥

ــة الــبــو جامع الصحابة ــوعــي ــضــل ال
جواري

٤٠

ــة الــبــو جامع الشيخ شهاب ــوعــي ــضــل ال
جواري

٨٠

حاتم  بن  عدي  جامع 
الطائي

ــة الــبــو  ــوعــي ــضــل ال
جواري

٤٠

ــة الــبــو جامع األمين ــوعــي ــضــل ال
جواري

٥٠

ــاج طــه  ــحــ ــ جـــامـــع ال
العطة اهللا

٧٥بلد / يثرب

٧٠بلد/ يثرب المركزجامع اإلمام علي

جـــــامـــــع الـــــروضـــــة 
المحمدية

٤٠بلد /يثرب العانين

٧٠يثرب تل الذهبجامع الحي القيوم

٧٠يثرب الشارعجامع البو فياض

٧٠بلد / يثربجامع احمد الرفاعي

جـــــامـــــع عــــمــــر بــن 
الخطاب

٧٠بلد / يثرب

٦٠بلد / يثربجامع احمد الرفاعي

٢٥بلد / يثربجامع الصباح

٦٠بلد / تل الذهبجامع الرحمن

٤٠البو فراجمسجد رياض

الـــــبـــــو فــــــــــراج / جامع الرحمن
الجمعية

٣٠

٣٠البو فراججامع القدس

٤٠عزيز بلدجامع معاذ بن جبل

ــثـــمـــان بــن  جـــامـــع عـ
مضعون

٧٠عزيز بلد

٤٥دور / قاعدة البكرجامع الرحمن

٢٥طريق بلد / يثربجامع التوبة

١٠بلد / الضلوعيةجامع الخلفاء

٢٥االسحاقيجامع بالل بن رباح

٤٠االسحاقيجامع بدر الكبرى

٥٠االسحاقيجامع أسامة بن زيد

حنيفة  أبـــو  مــســجــد 
النعمان

٢٥االسحاقي

مــالحــظــيــة الـــوقـــف 
السني في االسحاقي

١٠االسحاقي

١٠االسحاقيجامع الحكمة

٢٥االسحاقيجامع الحجاز
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١٠االسحاقيجامع زين العابدين

حــي جامع الرزاق الرئاسي  / ــراء  ــ ــامـ ــ سـ
الضباط

-

حــي جامع القريشي  / ــراء  ــ ــامـ ــ سـ
االفراز

-

ســـــــامـــــــراء/ حــي جامع المختار
العرموشية

-

حــي جامع الصالح  / ــراء  ــ ــامـ ــ سـ
الشرطة

-

حــي جامع عثمان بن عفان  / ــراء  ــ ــامـ ــ سـ
الضباط

-

حــي جامع الحق  / ــراء  ــ ــامـ ــ سـ
الضباط

-

ناحية جامع النور المحمدي  / ســامــراء 
المعتصم

-

-سامراء حي المثنىجامع حسن الحمد

حــي جامع الشكور  / ــراء  ــ ــامـ ــ سـ
الضباط

-

ــب بــن  ــع مــصــع ــامـ جـ
عمير

ســـــامـــــراء مـــفـــرق 
الفلوجة

-

ســــــــامــــــــراء حـــي جامع أنوار الكعبة
الجبيرية ٣

-

-سامراء الداهريجامع الرحمة

-بلد / طريق بغدادجامع احمد العاني

-ناحية االسحاقيجامع السالم

-ناحية االسحاقيمقبرة الخضر

ــة جامع عوينات قــري  / تـــكـــريـــت 
عوينات

-

-تكريت / القادسيةجامع أبو بكر الصديق

-تكريت / العلمجامع الخطاب

ــة جامع الرحمن قــري  / تـــكـــريـــت 
سمرة

-

شـــارع جامع تكريت الكبير  / تــكــريــت 
األربعين

-

-تكريت / القادسيةجامع القادسية

-تكريت / القادسيةجامع إبراهيم الخليل

 تكريت / شارع أبو جامع السالم
عقرب

-

ــة جامع نور الهدى قــري  / تـــكـــريـــت 
حمادي شهاب

-

عبد  بــن  عمر  جــامــع 
العزيز الرئاسي

ــدور  ــ الـ  / الـــــــدور 
القديمة

-

الــحــي جامع الفتاح الرئاسي  / بـــيـــجـــي 
العصري

-

الــحــي جامع الرحمة األهلية  / بـــيـــجـــي 
العصري

-

-بيجي/ المصافيجامع الفاروق

-بيجي/ المصافيجامع المصافي

-بيجي/ المصافيمسجد قباء

الــحــي جامع الحميد  / بـــيـــجـــي 
العسكري

-

-بيجي / الجزيرة بجامع أبو بكر الصديق

-بيجي / البوجواريجامع المعز

-بيجي / الصينيةجامع النور الكبير

احمد  الشهيد  جامع 
السيد خلف

-بيجي / الصينية

-بيجي / الصينيةجامع المدينة المنورة

عــلــى خطى  مــســجــد 
الرسول

-بيجي / القصبة
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جـــــامـــــع عــــمــــر بــن 
الخطاب

تكريت / البوعجيل 
/ الحوايج

-

ــة جامع الغفور الرحيم قــري  / تـــكـــريـــت 
عوينات

-

ــة جامع الرحمن قــري  / تـــكـــريـــت 
الرالية

-

هدمحفرية / طوزجامع المصطفى

هدمسراط / طوزجامع المؤمن

حرقمفتول طوزخورماتوجامع الصديق

ــي / جامع الفتاح خاصة / دارل
طوزخورماتو

حرق

حــــــــــــــبــــــــــــــش / جامع الرؤوف الرحيم
طوزخورماتو

حرق

/ جامع الحي القيوم الـــــكـــــطـــــا  أم 
طوزخورماتو

حرق

حرقبير الذهب / الطورجامع إبراهيم بن ادم

ــر / جامع إبراهيم مجول ــ ــكـ ــ ــو شـ ــ ــ ــب ــ ــ ال
طوزخورماتو

حرق

جـــــامـــــع اإلســــــــــراء 
والمعراج

الـــــــــــــســـــــــــــالم / 
طوزخورماتو

هدم

يـــــــنـــــــكـــــــجـــــــة / جامع ينكجة
طوزخورماتو

حرق

جــامــع صـــالح الــديــن 
الكبير

حرقينكجة / الطوز

يـــــــنـــــــكـــــــجـــــــة / جامع األقصى
طوزخورماتو

حرق

هدمالبو حسنجامع الرسول األعظم

جــامــع صـــالح الــديــن 
األيوبي

ــان بـــيـــك /  ــم ــي ســل
طوزخورماتو

حرق

ــان بـــيـــك / جامع رحمن ــم ــي ســل
طوزخورماتو

حرق

ــان بـــيـــك / جامع األنصار ــم ــي ســل
طوزخورماتو

حرق

ــان بـــيـــك / جامع الشهيدين ــم ــي ســل
طوزخورماتو

حرق

حرقسليمان بيكجامع العلي

حـــــــــفـــــــــريـــــــــة / جامع محمد الفاتح
طوزخورماتو

حرق

حـــــــــفـــــــــريـــــــــة / جامع النور
طوزخورماتو

حرق

غـــــــــــــــمـــــــــــــــاز / جامع الرزاق
طوزخورماتو

هدم

غـــــــــــــــمـــــــــــــــاز / جامع رسول اهللا
طوزخورماتو

حرق

حرقلقوم / طوزخورماتوجامع القيوم

جــامــع ســعــد بــن أبــي 
وقاص

ســـــــــــــرحـــــــــــــة / 
طوزخورماتو

حرق

ــر طوزخورماتوجامع اإلمام علي ــ ــ ــي ــ ــ ــدم ــ ــ ت
االبواب

احمد  اإلمــــام  قــاعــة 
مرقد  إلى  التبعة  (ع) 

اإلمام احمد

أضــــــــــــــرار طوزخورماتو
جسيمة

ــن / مقام اإلمام الحسين ــ ــدي ــ ــالح ال ــ صـ
ناحية امرلي

أضــــــــــــــرار 
جسيمة

ــة  ــاطــم حــســيــنــيــة ف
الزهراء

ــو /  ــاتـ ــورمـ ــوزخـ طـ
جرادغلي

هدم كامل

ــادة  ــســ ــ ــة ال ــي ــن حــســي
الموسويين

ــو /  ــاتـ ــورمـ ــوزخـ طـ
جرادغلي

هدم كامل

ــو / حسينية اإلمام الباقر ــاتـ ــورمـ ــوزخـ طـ
جرادغلي

هدم كامل

ــر طوزخورماتوحسينية د ه ده غالب ــ ــ ــي ــ ــ ــدم ــ ــ ت
ــواب  ــ ــ ــألب ــ ــ ل
بيك  لشبا ا و

والسقف
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البيت  أهــل  حسينية 
(ع)

ــو /  ــاتـ ــورمـ ــوزخـ طـ
براوجلي

هدم كامل

أمير  وحسينية  جامع 
المؤمنين

قرة  طوزخورماتو/ 
ناز

هدم كامل

حـــســـيـــنـــيـــة اإلمـــــــام 
الحسن

قرة  طوزخورماتو/ 
ناز

هدم كامل

ــة ســـيـــد  ــ ــي ــ ــن ــ ــي ــســ حــ
الشهداء

قرة  طوزخورماتو/ 
ناز

هدم كامل

الــســيــد محمد  ــزار  مـ
(ع)

-صالح الدين

الــســيــد غريب  مـــزار 
ــم بن  ــراهــي ومــــزار إب

مالك االشتر (ع)

-صالح الدين

اإلنسان،  حقوق  وزارة  العراق،  جمهورية  المصدر:   
اثر  اإلرهاب،  اإلنسانية، قسم ضحايا  الشؤون  دائرة 

اإلرهاب في حقوق
 اإلنسان لعام ٢٠١٤، ص ١١٥ - ١٢٣

 الخريطة )3(
(داعــش)  تنظيم  استهدفها  التي  الدينية  المعالم   
وتحديدا بعد تاريخ ٢٠١٤/٦/١٠ في محافظة صالح 

الدين

 المصدر: - باالعتماد على جدول (٢)
 جدول (٣)

(داعــش)  تنظيم  استهدفها  التي  الدينية  المعالم   
وتحديدا بعد تاريخ ٢٠١٤/٦/١٠ في محافظة ديالى

اســــم الـــجـــامـــع أو 
الحسينية

نـــــــســـــــبـــــــة الموقع
األضرار

دلي جامع الكلمة الطيبة  / الــمــقــداديــة 
عباس

مهدم كليا

دلي جامع التقوى الكبير  / الــمــقــداديــة 
عباس

مهدم جزئيا

ــار بــن  ــمـ ــع عـ ــامـ جـ
ياسر

دلي   / الــمــقــداديــة 
عباس

مهدم كليا

جامع محمد رسول 
اهللا

دلي   / الــمــقــداديــة 
عباس

مهدم كليا

الـــــمـــــقـــــداديـــــة/جامع الرسول
المنصورية/العبور

مهدم كليا

بهرز/النهر جامع الصحابة بعقوبة 
الكبير

مهدم كليا

ــرز/ جامع الرزاق ــهـ ــعـــقـــوبـــة بـ بـ
العبارة

مهدم كليا
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حنيفة  أبـــي  جــامــع 
النعمان

مهدم جزئياجلوالء / المركز

جــامــع حــذيــفــة بن 
اليمان

مهدم جزئياجلوالء / الجماهير

جــامــع عــبــداهللا بن 
عمر

مهدم جزئياجلوالء / الجماهير

ــواب  ــ ــتـ ــ ــع الـ ــ ــامـ ــ جـ
الرحيم

مهدم جزئياجلوالء / التجنيد

جــامــع الــجــريــر بن 
عبداهللا

مهدم جزئياجلوالء / التجنيد

جــــــامــــــع ريـــــــاض 
الصالحين

مهدم كلياجلوالء / الوحدة

مهدم جزئياجلوالء / المهافيفجامع الوهاب
مهدم كلياجلوالء / العروبةجامع اإلمام

ــة جامع البو غانم ــ ــري ــ جـــــبـــــارة /ق
البوغانم

مهدم كليا

النقشبندي  جــامــع 
القديم

مهدم كلياالسعدية المركز

ــر بــن  ــمـ ــع عـ ــ ــام جــ
الحطاب

السعدية/قرية عبد 
الوهاب شكر

مهدم كليا

ــر بــن  ــمـ ــع عـ ــ ــام جــ
الخطاب

مهدم جزئياجلوالء / الشهداء

مهدم جزئياجلوالء دور الضباطجامع الصفا
ــع الــمــديــنــة  ــ ــام جــ

المنورة
مهدم كلياقرية تبة

مهدم كلياجبارةجامع التوحيد
حسينية أبي صيدا 

الصغيرة
أضــــــــــــــــــرار ديالى

جسيمة
مسجد وحسينية أم 

البنين
انهيار كاملخانقين / قرة تبة

وحسينية  مسجد 
الـــرســـول األعــظــم 

(ص)

ــن/ نــاحــيــة  ــقــي خــان
السعدية

سقوط الحرم

بن  باباكجي  مـــزار 
اإلمام الكاظم

-ديالى

مزار مبارك بن أبي 
حصوة

-ديالى

محمد  السيد  مزار 
السيد  أحــفــاد  مــن 

محمد العابد (ع)

-ديالى

رقية  السيدة  مــزار 
بنت اإلمام الحسين 

(ع)

-ديالى

مـــــــزار الـــشـــريـــف 
الرضي (ع)

-ديالى

محمد  السيد  مزار 
العابد (ع)

-ديالى

وحسينية  مسجد 
جلوالء

تدمير كاملخانقين

اإلنسان،  حقوق  وزارة  العراق،  جمهورية  المصدر::   
اثر  اإلرهاب،  اإلنسانية، قسم ضحايا  الشؤون  دائرة 

اإلرهاب في حقوق
 اإلنسان لعام ٢٠١٤، ص ١١٥ - ١٢٣

 الخريطة )٤(
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(داعــش)  تنظيم  استهدفها  التي  الدينية  المعالم   

وتحديدا بعد تاريخ ٢٠١٤/٦/١٠ في محافظة ديالى 
 المصدر: - باالعتماد على جدول (٣)

تنظيم  استهدفها  التي  الدينية  (٤)المعالم  جــدول   
في   ٢٠١٤/٦/١٠ تــاريــخ  بعد  وتــحــديــدا  ــش)  (داعــ

محافظة االنبار
اســــم الـــجـــامـــع أو 

الحسينية
نـــــــســـــــبـــــــة الموقع

األضرار

جـــامـــع مــحــمــد بن 
سيرين

مهدم جزئياالفلوجة / المركز

جــامــع الـــبـــراء ابــن 
عازب

مهدم كلياالفلوجة / المركز

جــــــامــــــع مـــحـــمـــد 
الفياض

مهدم جزئياالفلوجة / المركز

مهدم كلياالفلوجة / المركزجامع الفاروق

ــام علي  جــامــع اإلمـ
بن أبي طالب

مهدم كلياالفلوجة / المركز

مهدم جزئياالفلوجة / المركزجامع المرسلين

ــي اهللا  ــبـ نـ ــع  ــ ــام جــ
يونس

مهدم كلياالفلوجة / المركز

مهدم كلياالفلوجة / المركزجامع الشمري

العزيز  عبد  جامع 
السامرائي

مهدم كلياالفلوجة / المركز

مهدم كلياالفلوجة / المركزجامع الشيخ حمزة

ــوجــة  ــل ــف ــع ال ــ ــام جــ
الكبير

مهدم جزئياالفلوجة / المركز

مهدم جزئياالفلوجة / المركزجامع الحسين

مهدم جزئياالفلوجة / المركزجامع الحسن

مهدم كلياالفلوجة / المركزجامع الرحمن

مهدم جزئياالفلوجة / المركزجامع الفرقان

أبي  جامع سعد بن 
معاذ

مهدم جزئياالفلوجة / المركز

جـــامـــع أبــــو أيـــوب 
األنصاري

مهدم كلياالفلوجة / المركز

ــع الـــحـــســـن  ــ ــامـ ــ جـ
البصري

مهدم كلياالفلوجة / المركز

مهدم كلياالفلوجة / المركزجامع الحاج نزال

مهدم جزئياالفلوجة / المركزجامع المدلل

مهدم جزئياالفلوجة / المركزجامع الخلفاء

مهدم كلياالفلوجة / المركزجامع الهداية

مهدم جزئياالفلوجة / المركزجامع الفردوس

مهدم جزئياالفلوجة / المركزجامع المعاضيدي

مهدم كلياالفلوجة / المركزجامع التقوى

مهدم جزئياالفلوجة / المركزجامع الراوي
اإلنسان،  حقوق  وزارة  العراق،  جمهورية  المصدر::   
اثر  اإلرهاب،  اإلنسانية، قسم ضحايا  الشؤون  دائرة 

اإلرهاب في حقوق
 اإلنسان لعام ٢٠١٤، ص ١١٥ - ١٢٣

 الخريطة )5(
(داعــش)  تنظيم  استهدفها  التي  الدينية  المعالم   
وتحديدا بعد تاريخ ٢٠١٤/٦/١٠ في محافظة االنبار
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 المصدر: - باالعتماد على الجدول (٤)
 فضال عما تقدم ندرج في الجدول أدناه االنتهاكات 
المرتكبة من قبل العصابات التكفيرية ضد المزارات 

الدينية الشريفة 

األضرارالعددالمنطقة

 / وســنــجــار  تلعفر 
نينوى

تدمير كامل٥٠ مسجد ومرقد

تدمير كامل٦٠ مسجدسهل نينوى / نينوى

تدمير كاملمسجد واحدالموصل / نينوى

تدمير كامل١٣ مرقدسهل نينوى / نينوى

تدمير كامل١٥ مرقدالموصل / نينوى

تدمير كامل٧ مقاماتالموصل / نينوى

اإلنسان،  حقوق  وزارة  العراق،  جمهورية  المصدر:   
اثر  اإلرهاب،  اإلنسانية، قسم ضحايا  الشؤون  دائرة 

اإلرهاب في حقوق
 اإلنسان لعام ٢٠١٤، ص ١٢٣.

أما المعالم الدينية للديانات غير اإلسالمية المتضررة 
بفعل العصابات التكفيرية: -

من  الكنائس  مقتنيات  كل  داعــش  عصابات  سرقت   
تحف تراثية وأثرية نادرة وأحرقت أربعة كنائس فضال 
كنيسة السريان الكاثوليك األثرية(الكنيسة الخضراء) 

التي تعود نشأتها إلى عام (١٣٠٠) م.
بتاريخ ٨-٩ - ١٠ / ٨ / ٢٠١٤ قامت عصابات داعش 
تلكيف  قضاء  في  كنيسة  وسرقة  بسلب  اإلرهابية 

وأحرقتها.
 بتاريخ ١٠-١١ / ٨ /٢٠١٤ فجرت عصابات داعش 
اإلرهابية كنيسة السريان الكاثوليك في قضاء تلكيف 

التابع لمحافظة نينوى.
بتاريخ ٢٣-٢٤-٢٥ / ١٠ / ٢٠١٤ عناصر من تنظيم 
الديانة  كنائس  بتفخيخ  يقومون  اإلرهــابــي  داعــش 
المسيحية في سهل نينوى بعد سرقة محتوياتها في 

منطقة برطلة وتلكيف وبعشيقة.
بتاريخ ٢٥/ ١١ / ٢٠١٤ العصابات اإلرهابية المجرمة 
النكراء  جرائمها  سلسلة  من  متواصلة  حلقة  وفــي 
أقدمت على تفجير كنيسة ماركوركيس ودير الراهبات 

في حي العربي شمالي مدينة الموصل. (٧)
بتاريخ ٢٠-٢٤ /٨ / ٢٠١٤ قامت العصابات اإلرهابية 

بارتكاب سلسلة جرائم: -
(ست  بعشيقة  ناحية  فــي  االيــزيــديــن  مرقد  تفجير 

حبيبي، ست خجيجي، شيخ محمد).
تفجير معبد الشيخ حسن احد معابد المكون االيزيدي 

في منطقة القحطانية.
المكون االيزيدي في  تفجير معبد أالش احد معابد 

قضاء سنجار.
الرئيسي  المعبد  الــديــن  شــرق  الــديــن  مــزار  قصف 

للمكون االيزيدي وتتسبب بخسائر بشرية ومادية.
من  ويُعد  بعشيقة  في  دين)  ناسر  (قبة  مزار  تفجير 

المزارات المهمة للمكون االيزيدي.
قضاء  في  االيــزيــدي  للمكون  دينية  مـــزارات  تفجير 
امادين،  مــزار  الدين،  (تــرف  والــمــزارات هي  سنجار 

منطقة سكينية).
عصابات داعش اإلجرامية وإمعانا منها بجرائم بحق 
عماد  مــزار  بتفجير  تقوم  العبادة  وحرية  اإلنسانية 
ويقع  االيزيدي  للمكون  المهمة  المزارات  احد  الدين 
الثاني من  ويُعد  كم من قضاء سنجار   (٥) بعد  على 
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مزار  وتعرض  كما  االيزيدية  للديانة  األهمية  حيث 
محمد رشاد للتفجير أيضا. (٨) (٩)

 شكل (١)
 معبد أالش احد معابد المكون االيزيدي في قضاء 

سنجار.

اإلنسان،  حقوق  وزارة  العراق،  جمهورية  المصدر:   
دائرة رصد األداء وحماية الحقوق، قسم حقوق

 األقليات، أطياف العراق مصدر ثراءه الوطني، دراسة 
أعدها قسم حقوق اإلنسان، ٢٠١١، ص ٢٠

 شكل(٢) كنيسة السريان الكاثوليك األثرية(الكنيسة 
الخضراء) التي تعود نشأتها إلى عام (١٣٠٠) م.

http://elyomnew.com/news/ المصدر:   
٣٢١٦٨/٢٤/٠٨/٢٠١٥/inside

 شكل (٣) قلعة تلعفر غرب الموصل

http://elyomnew.com/news/ المصدر:   
٣٢١٦٨/٢٤/٠٨/٢٠١٥/inside

 شكل (٤) دير مار إيليا في الموصل أقدم األديرة في 

العراق 
https://arabic.rt.com/ ــدر:  ــصـ ــمـ الـ  

٨٠٨٠٨٤/news
 شكل (٥) مرقد النبي يونس (ع) في الموصل
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https://ar.wikipedia.org/wiki :المصدر 
االستنتاجات: -

 كان تنظيم الدولة اإلسالمية في العراق فرعا من فروع تنظيم 
عام  وفي   .٢٠٠٦ عام  منذ  نشط  والــذي  العراق  في  القاعدة 
٢٠١٠ تولى أبو بكر البغدادي زعامة تنظيم الدولة اإلسالمية 
رسميا  توسع  إن  إلــى  التنظيم  لهذا  زعيما  وظــل  الــعــراق  في 
ليشمل الجمهورية العربية السورية في عام ٢٠١٣ عندما أعلن 
والشام  العراق  في  اإلسالمية  الدولة  تنظيم  تشكيل  البغدادي 
البغدادي  أعلن   ٢٠١٤ يونيو   / حــزيــران   ٢٩ وفــي  (داعـــش). 
إلى سوريا، عاصمتها  العراق  إنشاء خالفة تمتد من  اعتزامه 
الموصل، وادعى بسط سلطته الدينية واالجتماعية والعسكرية 

على الطائفة المسلمة.
للعمليات  كبيراً  تفاقماً  م   ٢٠١٤ عــام  خــالل  الــعــراق  شهد 
اإلرهابية وانتشاراً واسعا للمجاميع اإلرهابية لعصابات داعش 
أحكام  لكافة  المخالفة  الجرائم  أبشع  الرتكابها  اإلجرامية 
اإلنسان  لحقوق  الراعية  الدولية  والمواثيق  السماوية  الشرائع 
والتهجير  والتفجير  والخطف  والقتل  التدمير  بعمليات  تمثلت 

وغيرها من األفعال التي يندى لها جبين اإلنسانية وانعكاساتها 
الوخيمة على امن البالد وحياة المواطن العراقي.

من  واســعــة  أجـــزاء  على  العصابات  هــذه  سيطرة  عــن  فضال 
كبرى  من  تعد  محافظات  ثــالث  بسقوط  العراقية  األراضــي 
نينوى،  الدين،  (االنبار، صالح  ب  المتمثلة  العراق  محافظات 

وبعض القرى واألرياف التابعة لمحافظتي ديالى وكركوك
لقد زاد من فاعلية هذه العصابات وجود دول إقليمية ودولية 
سواء  لها  ومساندة  داعمة  وشخصيات  ومؤسسات  وتنظيمات 
كان هذا الدعم بشكل علني أو بشكل خفي في ممارسة أعمالها 
واالقتصادية  السياسية  المصالح  بذلك  مستغلة  العراق  داخل 
زهق  من  بالرغم  لدولها  المنافع  وجلب  مصالحها  لتحقيق 
اآلالف من األرواح وتدمير البنى التحتية للبالد وسوء األوضاع 
العراقي  للمواطن  ألمعاشي  المستوى  وانــحــدار  االقتصادية 

بنسب كبيرة إلى دون مستوى خط الفقر.
وتهديم  تفجير  على  اإلجرامية  العصابات  هذه  أقدمت  لقد 
التي  المحافظات  في  الدينية  المعالم  من  العشرات  وحــرق 
حسينية  أو  مسجد  أو  جامع  إما  كانت  والتي  عليها  سيطرت 
أو حتى معالم دينية أخرى كالكنائس ومعابد الديانة االيزيدية 

وغيرها.
لفكرها  انعكاس  إنما  العصابات  هــذا  عليه  أقدمت  ما  إن   
إلى  يدفعها  والــذي  اآلخر  يتقبل  ال  الذي  المتطرف  اإلرهابي 
ارتكاب عمليات إبادة ضد اإلنسان ومعتقداته وحرية ممارساته 

العبادية.
الثقافي واإلنساني  التراث  التاريخ تعرض كثير من  على مدار 
سياقات  وضمن  مختلفة  ألسباب  وتدمير  إبــادة  عمليات  إلى 
خسرت  البشرية  إن  وهي  واحدة  النتيجة  تبقى  ولكن  متعددة 

جزءاً مهماً من ذاكرتها الحضارية وارثها اإلبداعي.
مسمياتها  اختالف  على  اإلرهابية  الجماعات  استهداف  إن 
المقدسة  لالماكن  اإلرهــابــيــة  (داعـــش)  عصابات  ــرزهــا  وأب
والشعائر والممارسات الدينية كان اغلبها خالل النصف الثاني 
الدينية  المعالم  تدمير هذه  كان هدفهم  من عام ٢٠١٤ حيث 
باألحكام  صلة  بأية  تمت  ال  تكفيرية  وفتاوى  بحجج  واألثرية 
اإللهية التي جاء بها رسولنا الكريم (صلى اهللا عليه واله وسلم).
إن تنظيم (داعش) قام بتفجير ممنهج لمعظم المعالم التاريخية 
عن  فضال  يونس  النبي  مرقد  وأبرزها  الموصل  في  والدينية 
وعدة  والنمرود  الحضر  أبــرزهــا  و  التاريخية  مدنه  تجريف 
من  فريدة  معالم  وهي  وكنائس  تاريخية  ومساجد  حسينيات 
مظاهر  أنها  بحجة  الزمن  من  لقرون  تاريخها  ويعود  نوعها 

للشرك.
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من بين المحافظات التي سيطر عليها تنظيم داعش وعمل على 
تدمير معالمها الدينية تُعد محافظة صالح الدين من أكثر هذه 
التدمير  إلى  الدينية  المعالم  فيها  تعرضت  التي  المحافظات 

والحرق والتفجير.
التوصيات: -

دولــي تحضره جميع  المتحدة على عقد مؤتمر  األمــم   دعــوة 
عن  للكشف  المتحدة  األمــم  منظومة  تحت  المنضوية  الــدول 
عصابات  قبل  من  الــعــراق  في  المرتكبة  اإلرهابية  الجرائم 
(داعش) اإلرهابية وغيرها من المجاميع اإلرهابية التي سبقتها 
مع تسليط الضوء على ظاهرة اإلرهاب المستشرية في العالم 

العربي تحديدا.
 دعوة األمم المتحدة إلقرار عقوبات صارمة على الدول الراعية 

لإلرهاب والتي تقوم بتمويله.
 دعوة جامعة الدول العربية بان يكون لها موقفا واضحا تجاه 

اإلرهاب في المنطقة العربية.
 تعزيز التعاون الدولي و اإلقليمي والثنائي بين العراق والدول 
ويحقق  لإلرهاب  وحقيقية  جــادة  مواجهة  يؤمن  بما  األخــرى 

عالقات حسن جوار منتجة.
 اإلسراع باتخاذ اإلجراءات التشريعية الالزمة لتشريع القوانين 
المعنية بمكافحة اإلرهاب مع ضرورة مراجعة بعض التشريعات 
الصادرة كقانون اإلرهاب رقم (١٣) لسنة ٢٠٠٥ والقانون رقم 
(٢٠) لسنة ٢٠٠٩ لغرض إنصاف ضحايا اإلرهاب وتعويضهم 

وذويهم تعويضا مجزيا.
 مطالبة األوقاف الدينية وبالتنسيق مع الحكومة العراقية على 
عقد مؤتمر لألديان يهدف إلى نبذ الطائفية وتقريب وجهات 

النظر والدعوة إلى محاربة اإلرهاب.
قبل  من  والمحتلة  المنكوبة  المحافظات  مجالس  مطالبة   
جميع  توثيق  على  يعملوا  إن  اإلرهــابــيــة  ــش)  (داعـ عصابات 
الجرائم واالنتهاكات المرتكبة من قبل هذه العصابات سواء في 
الوقت الحاضر أو بعد تحريرها انشاءاهللا من هذه العصابات 
والتسجيالت  الفوتوغرافية  بالصور  مدعما  التوثيق  يكون  وان 
على  جميعا  وعرضها  والنازحين  الشهود  وشهادات  الفديوية 

وزارة حقوق اإلنسان لغرض تدويلها أمام المجتمع الدولي.
 دعوة المنظمات الدولية العاملة في العراق على رصد االنتهاكات 
أمام  اإلرهابية وعرضها  (داعش)  المرتكبة من قبل عصابات 
المجتمع  منظمات  على  ينطبق  الحال  وكذا  الدولي  المجتمع 

المدني المعنية بذلك.
قاعدة  أعداد  يتولى  مركز  لتأسيس  العراقية  الحكومة  دعوة   
عصابات  قبل  من  المرتكبة  االنتهاكات  جميع  تضم  بيانات 
وحصر  اإلرهابية  المجاميع  من  وغيرها  اإلرهابية  (داعــش) 

بحقهم  المرتكب  االنتهاك  ونوع  وأماكنهم  المتضررين  أسماء 
ولجميع فئات المجتمع.

لرصد  العراق  في  المدني  المجتمع  منظمات  جهود  تكثيف 
وسائل  عبر  للعالم  إيصالها  على  جاهدة  والعمل  االنتهاكات 

متعددة والسيما وسائل اإلعالم.
 الهوامش: -

الدولية:  النزاعات  نوعين:  إلى  المسلحة  النزاعات  تنقسم   �
متحاربين  طرفين  قبل  من  القوة  استخدام  بأنها  تعرف  التي 
وتقع  نظامي  جيش  احدهما  يكون  إن  من  والبــد  ــل،  األق في 
خارج حدود احد هذين الطرفين وتبدأ عادة باإلعالن وتتوقف 
ألسباب معينة. كما تعرف بأنها النزاع الذي يكون احد أطرافه 
- على األقل - من الدول األعضاء في الجماعة الدولية فضال 
عن تعاريف أخرى (سالمة - صالح الرهايفة، حماية الممتلكات 
الثقافية إثناء النزاعات المسلحة، دار الحامد للنشر والتوزيع، 
ط١، األردن، ٢٠١٢، ص ١١٠ - ١١١ وللمزيد - سهيل حسين 
الفتالوي، قانون الحرب، دار القادسية للطباعة، بغداد، ١٩٨٤، 

ص ١٤.
للممتلكات  الدولية  الحماية  المفرجي،  ميدان  احمد  سلوى 
الثقافية إثناء النزاعات المسلحة، دار الكتب القانونية، مصر، 

٢٠١١، ص ٤٩.
نغم اسحق زيا، دراسة في القانون الدولي اإلنساني والقانون 
الدولي لحقوق اإلنسان، أطروحة دكتوراه، كلية القانون، جامعة 
الموصل، ٢٠٠٤، ص ٦٦. إما النوع األخر من النزاعات المسلحة 
التي  النزاعات  الدولية وهي  أو ما يطلق عليها غير  الداخلية 
لتلك  المسلحة  القوات  بين  اقليم دولة ما  تجري داخل حدود 
مسلحة  نظامية  جماعات  أو  منشقة  مسلحة  وقــوات  الدولة 
على  السيطرة  ولها  معرفة  قيادة  تحت  القتال  تمارس  أخرى 
جزء معين من اقليم تلك الدولة مما يمكنها من القيام بعمليات 
عسكرية متواصلة ومنسقة ومن ثم ال يعتبر نزاع داخلي حاالت 
االضطرابات والتوتر الداخلي واعمال العنف العرضية النادرة. 
(احمد أبو الوفا، النظرية العامة للقانون الدولي اإلنساني، دار 

النهضة العربية، القاهرة، ٢٠٠٩، ص ٩.) وللمزيد:
الدولي  القانون  الــعــدوان على غــزة في فقه   - عــادل عــزام، 
اإلنساني، صحيفة الغد األردنية، ج١، قضايا السبت الموافق 

٢٠٠٩/١/١٠، ص ١٢.
واليات  النص   - اإلنساني  الدولي  القانون  الطراونة،  محمد 
التطبيق على الصعيد الوطني األردني، مركز عمان لدراسات 

حقوق اإلنسان، عمان، األردن، ٢٠٠٣.
المتعلقة  القواعد  جيثوم،  عباس  ومالك  عبد  كاظم  حيدر   -  
بوسائل وأساليب القتال إثناء النزاعات المسلحة غير الدولية، 
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 ،٢ العدد  والسياسية،  القانونية  للعلوم  الحلي  المحقق  مجلة 
السنة ٤، ص ١٥١ - ١٩٩.

كان تنظيم الدولة اإلسالمية في العراق فرعا من فروع تنظيم 
عام  وفي   .٢٠٠٦ عام  منذ  نشط  والــذي  العراق  في  القاعدة 
٢٠١٠ تولى أبو بكر البغدادي زعامة تنظيم الدولة اإلسالمية 
رسميا  توسع  إن  إلــى  التنظيم  لهذا  زعيما  وظــل  الــعــراق  في 
ليشمل الجمهورية العربية السورية في عام ٢٠١٣ عندما أعلن 
والشام  العراق  في  اإلسالمية  الدولة  تنظيم  تشكيل  البغدادي 
البغدادي  أعلن   ٢٠١٤ يونيو   / حــزيــران   ٢٩ وفــي  (داعـــش). 
إلى سوريا، عاصمتها  العراق  إنشاء خالفة تمتد من  اعتزامه 
الموصل، وادعى بسط سلطته الدينية واالجتماعية والعسكرية 
الذي  التنظيم  بأن  التقارير  وأفــادت  المسلمة.  الطائفة  على 
باتت له قاعدة عريضة في العراق وسوريا قد استقطب اآلالف 
من المقاتلين األجانب بما في ذلك من آسيا الوسطى وأوربا، 
وانضم إلى الجماعة أيضا بعثيون سابقون وأفراد سابقون في 
على  التركيز  من  تدريجيا  التنظيم  وانتقل  العراقي.  الجيش 
الهجمات ضد المدنيين إلى مزيج من تكتيكات العنف المفرط 
والعمليات العسكرية مما أفضى إلى السيطرة على مساحات 
واسعة من األراضي في االنبار ونينوى و ديالى وصالح الدين 
في عام ٢٠١٤. (المصدر: األمم المتحدة، مجلس األمن، تقرير 
األمين العام عن األطفال والنزاع المسلح في العراق، نوفمبر 
٢٠١٥) (من الصعب تحديد الخط الفاصل بين جماعتي تنظيم 
الدولة اإلسالمية في العراق وتنظيم القاعدة في العراق حيث 
كان هناك تداخل في عضوية في الجماعتين في بعض األحيان 

وقد نشطت الجماعتان في وقت واحد في البلد)
 - األمم المتحدة، مصدر سابق.

h t t p : / / e l y o m n e w . c o m / n e w s /
(٤) - ٣٢١٦٨/٢٤/٠٨/٢٠١٥/inside

الشؤون  ــرة  دائ اإلنــســان،  حقوق  وزارة  الــعــراق،  جمهورية   -  
حقوق  في  اإلرهـــاب  اثــر  ــاب،  اإلرهـ ضحايا  قسم  اإلنسانية، 

اإلنسان لعام ٢٠١٤، ٢٠١٥، ص٩.
https://arabic.rt.com/  - االلكتروني:  الموقع  عبر 

٨٠٨٠٨٤/news
 (لقد تجاوزت قائمة المواقع التراثية والدينية أكثر من ١٠٠

سوريا  في  األخيرة  السنوات  في  (داعــش)  تنظيم  دمره  موقع 
والعراق. المصدر نفسه)

الشؤون  ــرة  دائ اإلنــســان،  حقوق  وزارة  الــعــراق،  جمهورية   -  
حقوق  في  اإلرهـــاب  اثــر  ــاب،  اإلرهـ ضحايا  قسم  اإلنسانية، 

اإلنسان لعام ٢٠١٤، مصدر سابق، ص ٢٣٦.
- المصدر نفسه، ص ٢٠٧ - ٢٧٤.

(٩) - إذ قدر عدد المسيحيون في العراق قبل سقوط النظام 
بحوالي (١٫٢٠٠٫٠٠٠) أما اليوم فيقدرون حوالي (٥٠٠٫٠٠٠) 
نسمة حسب إحصائية الكنائس ويصنف المسيحيين في العراق 

اليوم حسب مذاهبهم الدينية إلى المجموعات اآلتية:
والروم  الكلدان والسريان  الكاثوليكية: وهم  الكنيسة  تباع  ا  أ. 

والالتين واألرمن.
السريان  وهــم  (اليعاقبة):  األرثوذكسية  الكنيسة  تباع  ا  ب. 

الغربيون واألرمن والروم.
ت. ا تباع الكنيسة الشرقية الحرة (النساطرة): وهم السريان 

الشرقيون القدماء واالثوريون.
ث. أ تباع الكنيسة البروتستانتية (الكنيسة االثورية االنجلكانية): 

وهم االثوريون الذين انشقوا على
السريان  من  البروتستانتيين  بعض  وهناك  الشرقية.  الكنيسة 

ينتمون إلى كنيسة (السبتين) أضافه إلى
تاريخ  أبونا،  (ألبير  متعددة  طوائف  إلى  ينتمون  بروتستانتيين 
بيروت،  المشرق،  دار   ،٢ ج  الشرقية،  السريانية  الكنيسة 
أن  إذ  جــداً،  القديمة  الديانات  من  االيزيدية  (وتعد   .(١٩٩٣
تاريخ ظهورها يعود إلى أكثر من ثالثة أالف سنة، وهي إحدى 
الطوائف الدينية التي تتركز في شمال العراق، وتنتشر بعض 
مجاميعها أيضا في شمال سوريا وشرق األناضول، إال أن أكثر 
األماكن تركيز ا لوجودهم هي منطقة الشيخان مركز اإلمارة 
االيزيدية وناحيتي بعشيقة وبح ا زني وقضاء سنجار وفي بعض 
عز  اربيل).  و  دهوك  محافظتي  إلى  التابعة  واالقضية  القرى 
الدين سليم باقسري، االيزيدية، منشورات مركز اللش الثقافي، 

(٢٠٠٣
حدود  في  رق  ا  الع  كردستان  في  االيزيدية  معظم  يسكن  أ. 

محافظتي نينوى ودهوك في مناطق الشيخان
وسنجار وتلكيف وبعشيقة وبح ا زني وسميل و ا زخو.

ب. سوريا، في مناطق الحسكة وحلب و حول كلس.
ت. تركيا، في مناطق ديار بكر وميهردين و جبل الطور وعينتاب 

وقد هاجر معظمهم الى االتحاد السوفياتي
وفي  االولى  العالمية  الحرب  قبل  وجورجيا)  (ارمينيا  السابق 

االونة االخيرة هاجروا الى اوربا (اغلبهم الى
المانيا).

روان  ا  واي  قرص  مناطق  في  سابقاً  السوفياتي  االتحاد  ث. 
وحول تفليس (ارمينيا وجورجيا) وهم المهاجرون من تركيا

ج. في اوربا وامريكا ومناطق اخرى في العالم، وهم المهاجرون 
من الع ا رق وتركيا وسوريا وارمينيا وجورجيا.

هذا باالضافة الى ان هناك طوائف في ايارن والهند تشترك 
وتحت  العبادات  وبعض  والتقاليد  العادات  في  االيزيدية  مع 
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مسميات مختلفة اال انه ال يوجد على ما يدل على وجود ايزيدية 
بهذا االسم). (مجلة اللش، مجلة ثقافية دورية يصدرها مركز 
اللش، العدد ٢٢،٢٠٠٥) (اما مناطق تمركز التركمان في العراق
يعتبر التركمان من مكونات المجتمع الع ا رقي االصيل وثالث 

قومية في الع ا رق بعد العرب واالك ا رد من
العراق،  التركمان في  تواجد  العدد، وتعتبركركوك مركز  حيث 

كما ينتشر التركمان من الشمال الغربي إلى
مدينة  شمال  تلعفر  مدينة  من  أي  للعراق  الشرقي  الجنوب 

الموصل الى بدرة و جصان) في الجنوب ما ا ًر
بكبريات المدن الع ا رقية (كركوك،اربيل، ديالى وخاصة قضاء 
خانقين، بغداد، الحلة، الكوت وصالح الدين).أما أبرز المناطق 

التي يتمركز فيها التركمان هي(
أ. طوز خورماتو: ان العشائر التركمانية هي أول من سكنت هذه 

المنطقة ومنهم عشيرة البيات حيث
طوز  مدينة  تاريخ  وهو  سنة)   ٨٠٠) إلى  سكناهم  تاريخ  يمتد 

خورماتو.
التركمانية  المدن  من  تلعفر  مدينة  تعتبر  تلعفر:  مدينة  ب. 

العريقة وتقع على بعد حوالي ٧٠ كم شمال
غربي الموصل.

ت. مدينة تازة خورماتو: تذكر بعض الروايات أن تاريخ الناحية 
يرجع إلى فترة عهد الدولة االيلخانية

عام ٦٥٦ ه ١٢٥٨.
ث-مدينة التون كوبري: أن مدينة ألتون كوبري التركمانية لها 

أهمية خاصة تاريخياً وجغ ا رفياً لموقعها
األستراتيجي على الطريق التجاري والسياحي الذي يربط بين 

كركوك و بغداد والموصل و أربيل،
قديم، حيث  زمن  منذ  قاطبة  التركمانية  القبائل  من  وسكانها 

كانت تسمى قبل الميالد (شميرو) وبعدها
(ده رين كوي) فبعض سكانها من قبائل البيات، واالغوز، وقبائل 

آق قويونلو، قاره قويونلو ومن
األمبرطورية السلجوقية واألمبرطورية العثمانية.

ج. مدينة كركوك: كانت مدينة كركوك منذ القدم جزءاً من بالد 
الرافدين اذ ان أقدم ذكر ورد لها باسم

(ا ا ربخا) في التقويم الجغ ا رفي الشهير عن ممتلكات الملك 
سرجون االكدي. اذ يبدأ تاريخ مدينة

العهد  في  ق.م  عام ٥٥٠   - االزلية  النار   - انبثاق  مع  كركوك 
الكلداني، فمن المعروف إن هذه النار

ال ا زلت حتى يومنا هذا،) سليم مطر، جدل الهويات، الطبعة 
األولى، بيروت، لبنان، ٢٠٠٣.).

المصادر: -

جمهورية العراق، وزارة حقوق اإلنسان، دائرة الشؤون اإلنسانية، 
قسم ضحايا اإلرهاب، اثر اإلرهاب في حقوق

 اإلنسان لعام ٢٠١٤.
النزاعات  إثناء  الثقافية  الممتلكات  حماية  الرهايفة،  صالح 

المسلحة، دار الحامد للنشر والتوزيع، ط١، األردن، ٢٠١٢.
سهيل حسين الفتالوي، قانون الحرب، دار القادسية للطباعة، 

بغداد، ١٩٨٤.
للممتلكات  الدولية  الحماية  المفرجي،  ميدان  احمد  سلوى 
الثقافية إثناء النزاعات المسلحة، دار الكتب القانونية، مصر، 

.٢٠١١
نغم اسحق زيا، دراسة في القانون الدولي اإلنساني والقانون 
الدولي لحقوق اإلنسان، أطروحة دكتوراه، كلية القانون، جامعة 

الموصل، ٢٠٠٤.
احمد أبو الوفا، النظرية العامة للقانون الدولي اإلنساني، دار 

النهضة العربية، القاهرة، ٢٠٠٩.
ــدوان على غــزة فــي فقه الــقــانــون الــدولــي  ــع ــزام، ال عـــادل عـ
اإلنساني، صحيفة الغد األردنية، ج١، قضايا السبت الموافق 

.٢٠٠٩/١/١٠
واليات  النص   - اإلنساني  الدولي  القانون  الطراونة،  محمد 
التطبيق على الصعيد الوطني األردني، مركز عمان لدراسات 

حقوق اإلنسان، عمان، األردن، ٢٠٠٣.
حيدر كاظم عبد ومالك عباس جيثوم، القواعد المتعلقة بوسائل 
الدولية، مجلة  غير  المسلحة  النزاعات  إثناء  القتال  وأساليب 
المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية، العدد ٢، السنة ٤.

األمم المتحدة، مجلس األمن، تقرير األمين العام عن األطفال 
والنزاع المسلح في العراق، نوفمبر ٢٠١٥.

دار   ،٢ ج  الشرقية،  السريانية  الكنيسة  تاريخ  أبــونــا،  ألبير 
المشرق، بيروت، ١٩٩٣.

اللش  مركز  منشورات  االيزيدية،  باقسري،  سليم  الدين  عز 
الثقافي، ٢٠٠٣.

العدد  ثقافية دورية يصدرها مركز اللش،  مجلة اللش، مجلة 
.٢٢،٢٠٠٥

سليم مطر، جدل الهويات، الطبعة األولى، بيروت، لبنان، ٢٠٠٣.
األداء  رصــد  دائــرة  اإلنــســان،  وزارة حقوق  الــعــراق،  جمهورية 

وحماية الحقوق، قسم حقوق
 األقليات، أطياف العراق مصدر ثراءه الوطني، دراسة أعدها 

قسم حقوق اإلنسان، ٢٠١١.
المواقع االلكترونية:

h t t p : / / e l y o m n e w . c o m / n e w s /
٣٢١٦٨/٢٤/٠٨/٢٠١٥/inside
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٨٠٨٠٨٤/https://arabic.rt.com/news
https://ar.wikipedia.org/wiki

الفصل الثالث
لضحايا  تقديمها  الممكن  ــراءات  إجــ الفصل  هــذا  يتضمن 

الصدمات من دعم وإسناد وعالج.
لضحايا  النفسية  العالجية  المداخالت  ووسائل  طرق   .٧

الصدمات الفسية:
الصدمات  لضحايا  العالجية  للمداخالت  عدة  طرق  هنالك 
دول  بها  قامت  التي  التجارب  من  باالستفادة  وذلــك  النفسية 
السلوكية  الطبية  النفسية  العالجية  الطرق  نالت  متقدمة، 
والمعرفية القدح المعلى في عالج هذا الصنف من االضطرابات 

النفسية الرضية وأكثرها فاعلية. (الحجار، ٢٠٠٢، ص١٠٤)
تتلخص المداخالت العالجية باألخذ باألساليب اآلتية:

أ. العالج النفسي الجماعي والفردي الداعم المعرفي:
Individual and group supporting cognitive

:psychotherapy
ب. تقنية إيقاف األفكار المزعجة الوسواسية:

:Abreaction ج. تقنية التفريغ االنفعالي للحوادث الراضة
للمواقف  التخيلي  بالتعريض  السلوكي  الــعــالج  د. 

الراضة:
نماذج التعامل مع المصدومين وعائالتهم   .8
أ. السيناريو الشعبي: شبكة المساندة االجتماعية:

2000، ص129( )منصور،
:Emotional support أوال. المساندة االنفعالية

:Reciprocity of obligation ثانيا. تبادل االلتزام
Task oriented ثالثا. المساعدة الموجهة نحو أداء المهام

:assisstance
رابعا. المعلومات المتعلقة بالتعامل مع خبرات األسر

:Coping - relatred information
.(٢٣٢ .p ،١٩٨٥ ،Figley)

وفي ذلك توجه سيناريوهات المساندة االجتماعية إلى تحقيق 
الوظائف اآلتية:

:Emotional Support أوال. وظيفة المساندة االنفعالية
(منصور،   (٢٣٣  .p ،1985 ،Figley  ;1980 ،Hirsch)

٢٠٠٠، ص١٣٠)
:Encouragement وظيفة التشجيع ثانيا. 

:Advice وظيفة النصح ثالثا. 
:Companionship وظيفة الرفقة رابعا. 

خامسا. وظيفة المساندة العملية الملموسة:
 (منصور، ٢٠٠٠، ص١٢٩)

ب. سيناريوهات تفعيل دور األسرة في مساعدة المصدوم
 (منصور، ٢٠٠٠، ص١٣١):

:Detection of Symptoms أوال. استكشاف األعراض
Confrontation of the ثانيا. مواجهة المشكلة

:problem
:Recapitulation ثالثا. اإلعادة المختصرة للحدث الصدمي

رابعا. حل الصراعات التي تستدعيها الصدمة
:Resolution of the trauma - inducing conflicts

إيضاح االستبصارات   .(١)
. تصحيح التحريفات المعرفية  (٢)

في  المبالغة  نحو  أو  الــذات  لوم  نحو  االتجاه  تقييم    .(٣)
تقديرها وذلك بطريقة أكثر موضوعية

عن  وإيجابية  دقة  أكثر  أو  جديدة  أفكار  دعم  أو  تقديم   .(٤)
األساليب  هــذه  ومثل  المختلفة.  الصدمة  وظـــروف  الــحــدث 
الضغوط  في  التحكم  في  األســرة  تستعملها  التي  الوظيفية 

الصدمية ومواجهتها.
وترتكز إلى عدد من الخصائص يحددها ((فيجلى))   

فيما يأتي: (Figley، ١٩٨٣) (منصور، ٢٠٠٠، ص١٣٢)
تقبل الحدث الصدمي  (١)

المشكلة المتمركزة في األسرة  (٢)
المشكلة الموجهة نحو الحل  (٣)

درجة عالية من التحمل  (٤)
االلتزام والمسؤولية مع تأكيد الروابط الوجدانية   .(٥)

. التواصل  (٦)
. التماسك  (٧)

. األدوار المرنة  (٨)
. اإلفادة من المصادر واستعمالها  (٩)

(١٠). تجنب العنف وسوء استعمال العقاقير
(منصور، ٢٠٠٠، ص١٣٢)

الفصل الرابع
١. عرض النتائج:

إن الهدف من هذه الدراسة هو التعريف بآثار الصدمة النفسية 
التي  الدراسات السابقة والنظريات  تبين ذلك من خالل  وقد 
الصدمات  ضحايا  على  سلبية  تأثيرات  من  لها  لما  ذكــرت 

النفسية.
استنتج  فقد  النفسي  واإلســنــاد  الدعم  تقديم  حيث  من  أمــا   
ماهو  تفوق  العراقي  للمجتمع  الفعلية  الحاجات  بأن  الباحث 
العالج  باعتماد طرق  ينصح  من خدمات، وعليه  فعلياً  متوافر 

قصيرة األمد لتغطية وعالج أكبر عدد ممكن.
٣. التوصيات:
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لقد عرض الباحث مجموعة من التوصيات وهي كاآلتي:
استحداث مراكز نفسية اختصاصية تعنى بضحايا الصدمات 

النفسية.
ضرورة العمل على تحسين مستوى الصحة النفسية.

ضرورة االهتمام بالصحة النفسية لألسرة نظراً النعكاس ذلك 
على الصحة النفسية للضحية.

مجال  في  العرب  االختصاصيين  بين  ولــقــاءات  نــدوات  عقد 
الصدمة، حول سبل مساعدة الضحايا العراقيين.

العيادات  في  النفسية  األولية  اإلسعافات  برنامج  من  اإلفــادة 
الرسمية والخاصة والمستشفيات في عالج الحاالت المماثلة.

تشجيع الباحثين إلنتاج بحوث تتناول الخبرات الصدمية.
الصدمية  والمراكز  النفسية  والجمعيات  المؤسسات  دعــوة 
والبرامج  للمؤسسات  والــدعــم  للمساعدة  والدولية  العربية 

المزمع إنشاؤها في بلدنا.
والمتطوعين  المجال  هذا  في  المتخصصة  المالكات  تدريب 
من الهالل والصليب االحمر، وأفراد من المجتمع ممن لديهم 
العيادات  في  لتطبيقه  العالج  من  النوع  هــذا  على  الرغبة، 

والمراكز العالجية.
إقامة دورات تدريبية مكثفة في هذه العالجات توخياً لألهداف 

اآلتية:
أوال. رفع كفاءة االختصاصيين.

ثانياً. تأهيل كوادر جديدة من حملة البكالوريوس للمشاركة في 
تقديم هذه الخدمات.

مع  التعامل  خبرة  الكتساب  والمعلمين  األهــل  تدريب  ثالثاً. 
في  وتوجيهها  االنفعاالت  تقنين  وخبرة  الصدمية،  االحــداث 

االتجاه الصحيح في أثناء االزمات.
رابعاً. تدريب الراغبين من المجتمع العراقي على هذه الطرق 
العالجية أو على أحدها، سواء بهدف استعادة التوازن الشخصي 
أو بهدف التطوع للمشاركة في تقديم الخدمات االجتماعية. مع 
ضرورة تخصيص دورات تدريبية خاصة بكل مستوى من هذه 

المستويات.
وقائية  خطوات  تعد  التي  المجتمع  وتثقيف  توعية  خامساً. 
أساسية في مجال األزمات والكوارث من خالل وسائل اإلعالم 
لما لها من أثر كبير في توجيه انفعاالت المجتمع في االتجاهات 

الصحيحة وتلقي المساعدة والعالج.
Clinical Psychologist السريريين  النفسانيين  اشراك 
بعالج هؤالء الضحايا. علماً بأنه يتوفر لدينا الكثير منهم ومن 

المدربين على تلك العالجات ومن دول أجنبية.

وضع خطة قصيرة وطويلة المدى لعالج الضحايا.
تدريب خريجي علم النفس على بعض العالجات النفسية التي 
ال يستعمل بها األدوية ألنها ليست من اختصاصهم. وخصوصاً 
يتوفر لدينا الكثير منهم ومن المدربين على تلك العالجات ومن 

دول أجنبية.
إتباع الطرق العالجية النفسية غير الدوائية الحديثة والقصيرة 

األمد من قبل المدربين على تلك العالجات.
٤. المقترحات:

عرض الباحث عدداً من المقترحات وهي كاآلتي:
 إجراء دراسة مماثلة للبحث الحالي وذلك بدمج هذه الطريقة 

مع طرائق عالجية أخرى.
الطريقة  هذه  فاعلية  مقارنة  فيها  تتناول  دراســة  إجــراء  ب. 

العالجية مع العالج الدوائي.
فاعلية  مقارنة  فيها  تتناول  الحضارات  عبر  دراسة  إجراء  ج. 
حضارات  من  الصدمات  ضحايا  مع  العالجية  الطريقة  هذه 

أخرى.
برنامج  أثر  وتقويم  المصدومين  لمتابعة  دراســات  إجــراء  د. 

اإلسعافات األولية.
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ملخص البحث

لقد تعرض العراق خالل العقود االخيرة الى سلسلة من 
الكوارث التي خلفت آثارا نفسية جمة وال سيما اضطراب 
ما بعد الضغوط الصدمية والذي يعرف باللغة االنكليزية 
بـ )Post Traumatic Stress Disorder( وهذا ما اثبتته 

دراسات محلية وأجنبية عدة. وكما يعرف بأن هذا االضطراب 
ممكن أن يتحول الى اضطراب دائمي اذا أهمل ولم يعالج.

الدعم النفسي لضحايا الصدمات النفسية
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مركز البحوث التربوية والنفسية/ جامعـة بغــــداد

االستاذ المساعد الدكتور ناطـق فحـل الكبيسـي

ردود  هي  كثيرة  (انفعالية)  عاطفية  أمراض  وهناك 
ال  أنها  من  الرغم  وعلى  ضاغطة.  لخبرات  أفعال 
يمكن أن تسمى اضطرابات عقلية إال أنها من الشدة 
بحيث يحتاج المعانون منها إلى العون. وهناك ثالث 
والجسدية  العاطفية  هي  الضغوط  لهذه  استجابات 
والنفسية. فاالستجابة العاطفية للخطر هي الخوف 
أمـــا االستجابة  الــقــلــق.  الــمــهــددة هــي  ولـــالحـــداث 
العصبي  بالجهاز  فتتعلق  المحفزات  لهذه  الجسدية 
نبض  ــادة  ــزي ب تتمثل  والــتــي  (الـــــالإرادي)  التلقائي 
تكبت  وعندما  الفم.  العضالت وجفاف  وتوتر  القلب 
االستجابة  فأن  والقلق)  (الخوف  العاطفتان  هاتان 
فتتمثل  الجسمية  االستجابة  اما  باالكتئاب.  تتمثل 
الثالثة  االستجابة  أما  والتعب.  البدنية  الفعالية  بقلة 
فتمثلها مجمل الفعاليات النفسية التكيفية التي تقلل 
بتجنب  التكيف  عمليات  وتتمثل  الصدمة.  وقع  من 
تجنب  من خالل  والحزن  الهم  يسبب  ما  لكل  الفرد 
تجنب  Potentially من خالل  Adaptive تكيفي 
العمل اثناء المشاكل او من خالل تجنب غير تكيفي 
األدويــة  أو  الكحول  استعمال  مثل   Maladaptiv
Histrionic الرحامي  السلوك  اتخاذ  أو  بإفراط 
Aggression العدواني  السلوك  أو   Behavior
Behavior كإيذاء النفس بتعمد أو إيذاء اآلخرين. 

أو باستعمال أحد وسائل الدفاع النفسي.

أعــراض  شــيــوع  العالمية  الــدراســات  أظــهــرت   لقد 
األحداث الصدمية بين السكان، وهي ليست سمات 

غير اعتيادية للمجتمع.
عنيفة  نفسية  ضغوطا  الــكــوارث  هــذه  تشكل  ســوف 
وتترك بصماتها المدمرة على الصحة النفسية عند 
أولئك الذين نجوا من الموت. إذ من الممكن أن يبقى 

معظمهم يعاني حتى بعد سنين من هذه الصدمات.
وقد يصاب المنكوبين باإلحباط الشديد بسبب ضعف 
الغوث المحلي والدولي لهم من جهة، وافتقارهم إلى 
العالج النفسي. إذ ال يوجد في الوقت الحاضر في 
يكن  لم  الذين  نفسي  طبيب   ٢٠٠ من  أكثر  الــعــراق 
الضحايا.  من  الهائل  الكم  هذا  عالج  باستطاعتهم 
ــدم فــســح الــمــجــال الخــتــصــاصــي عــلــم النفس  ــع ول
من  النفس  علم  (خريجي  النفسانيين  أو  االكلينيكي 

كليات االداب) لمعاونة هؤالء الضحايا.
اإلكلينيكية  الــمــهــارات  تــعــوزهــم  معظمهم  أن  كما 
وليسوا  الجامعات  فــي  يُــَدرســون  ألنــهــم  العالجية 
قلة  بسبب  الــكــارثــة  تتعاظم  وســـوف  إكلينيكيين. 

الخدمات االجتماعية والصحية والعامة.
ولغرض تقديم العون الى هؤالء الضحايا يقرح مايلي:
Clinical ــيــن  ــري ــســري ال الــنــفــســانــيــيــن  اشـــــراك 
بأنه  علما  الضحايا.  هؤالء  بعالج   Psychologist
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تلك  على  المدربين  ومــن  منهم  الكثير  لدينا  يتوفر 
العالجات ومن دول اجنبية.

وضع خطة قصيرة وطويلة المدى لعالج الضحايا.
العالجات  بعض  على  النفس  علم  خريجي  تدريب 
النفسية التي ال يستعمل بها األدوية ألنها ليست من 
اختصاصهم. وخصوصا يتوفر لدينا الكثير منهم ومن 

المدربين على تلك العالجات ومن دول اجنبية.
اتباع الطرق العالجية النفسية غير الدوائية الحديثة 
والقصيرة األمد من قبل المدربين على تلك العالجات.

الفصل االول
المقدمة:

إن الحياة اإلنسانية تتعرض دائماً لتهديدات المحيط 
الذي يتواجد فيه اإلنسان. ومع الوقت يدرك اإلنسان 
يدرك  أنه  كما  وحقيقتها  التهديدات  هذه  موضوعية 
فهو  موته.  احتماالت  من  كثيراً  أكبر  نجاته  آمال  أن 
والتهديدات.  األخــطــار  تــجــاوز  على  بقدرته  يعتقد 
أجل  إلــى  المؤجل  الموت  فكرة  لديه  تترسخ  وبهذا 
أن  إلنسان  يمكن  أكبر صدمة  فإن  لذا  غير مسمى. 
يتلقاها هي تلك المواجهة المفاجئة مع الموت. فهذه 
التفكير  إلى  وتدفعه  التأجيل  فكرة  تزيل  المفاجأة 
معينة  مــدة  ضمن  أو  لحظة  أيــة  في  موته  باحتمال 
من الزمن. وهذه المواجهة مع تهديد الحياة هي ما 
الرضي  أو  الصدمي  العصاب  تسميته  على  أصطلح 
Traumatic). ولعل أقدم قصة حول  Neuroses)
هذا العصاب هي قصة ذلك المحارب األثيني، الذي 
ذكره هيرودتس، الذي أصيب بالعمى نتيجة مجابهته 
المفاجئة لعدو ضخم الجثة جعله يحس أن موته بات 

وشيكاً. (النابلسي،١٩٩١، ص١٥)
من  الرغم  فعلى  بالحروب،  المتعلقة  الصدمات  أما 
اقتصارها على فئة محدودة من الشعب (الجنود) وفي 
أقطار معينة، إال أن تأثيرها قد يكون واسعاً وشامًال 
على مجموع الشعب في البلدان التي تشهد الحروب. 
Epidemiological) الوبائي  المسح  كشف  فقد 

حرباً  شهدت  منطقة  في  سريالنكا  في   (survey
أهلية عام

١٩٨٣ عن ان ٩٤٪ من أهلها تعرضوا لصدمة واحدة 
Somasundaram &) .بالحرب في األقل متعلقة 

(٥٢٤-٥٢٧.pp ،١٩٩٤ ،Sivayokan

الهتمام  مناسبة  األولى  العالمية  الحرب  كانت  ولقد 
األوربيين بعصاب الحرب أو العصاب الصدمي الناجم 
العصاب  هذا  عرف  ولقد  أدق.  بصورة  الحرب  عن 
اهتماماً متزايداً من الباحثين األوربيين أبان الحرب 
العالمية الثانية وبعدها قليًال. إال أن مدة السلم. التي 
االهتمام.  هذا  فتور  إلى  أدت  الحرب،  هذه  أعقبت 
إبراز  اليهود  الباحثون  استطاع  الفتور  هذا  وبسبب 
المعاناة الصدمية ألبناء جلدتهم ممن تعرضوا لألسر 
النازي حتى بدا وكأن الصدمة، معاناة ودراسة، هي 
من اختصاص اليهود. إال أن معاناة الجنود األمريكيين 
من الحرب الفيتنامية جاءت بموضوع جديد وخصب 
لدراسة العصاب الصدمي استناداً إلى معاناة معاصرة 
مشاهدات  وإلى  تاريخية  أحداث  إلى  استناداً  وليس 
صحتها.  في  نشك  بتنا  بحيث  فيها  بولغ  ــات  وروايـ
ومثلها مثل سائر الحروب فقد كان للحرب الفيتنامية 
مباشرة  غير  ــرى  وأخـ وفــوريــة  مباشرة  انعكاسات 
ومتأخرة. فأما األولى فقد وضعت لها دراسات عديدة 
وأما الثانية فإن آثارها لم تبدأ بالظهور إال في العام 

١٩٨٠ أي بعد خمس سنوات على نهايتها.
وفي الهزة األرضية التي ضربت ارمينيا السوفيتية عام 
١٩٨٨م، دمرت من جملة ما دمرت مدرسة بكاملها، 
حاولت  عاما   (١٤) عمرها  فتاة  سوى  منها  تنج  فلم 
االنتحار ألنها رفضت أن تكون هي الفتاة الحية من 
(الحجار،  األنقاض.  قتلن تحت  الالتي  رفيقاتها  بين 

٢٠٠٢، ص١٠٠)
لقد ترك الزلزال المخرب العنيف بصماته المدمرة 
من  نجوا  الذين  أولئك  عند  النفسية  الصحة  على 
بعد سنتين من  يعاني حتى  إذ ظل معظمهم  الموت، 
تعقب  التي  النفسية  المتالزمة  من  الزلزال  حــدوث 
اإلنكليزية  باللغة  علميا  المسماة  للشدة  التعرض 
وقد   .(Post traumatic stress disorder)
ضعف  بسبب  الشديد  اإلحــبــاط  المنكوبين  أصــاب 
العالج  إلى  وافتقارهم  جهة،  من  لهم  الدولي  الغوث 
عام  (أي  الوقت  ذلك  في  يوجد  يكن  لم  إذ  النفسي، 
١٩٨٨م) سوى ١٠٠ اختصاصي نفسي (في ارمينيا) 
معظمهم تعوزهم المهارات اإلكلينيكية العالجية ألنهم 
يَُدرسون في الجامعات وليسوا إكلينيكيين. وتعاظمت 
والصحية  االجتماعية  الخدمات  قلة  بسبب  الكارثة 
٥٠ إلــى  وصــل  كبيرا،  الضحايا  عــدد  كــان  والعامة. 

| السنة الثانية عشرة | ربيع األول ١٤٣٩ هـ - كانون األول ٢٠١٧ م108        | العدد ٤٢



ومنهم ١٢٠٠٠ شخصاً  ألف جريح،  و ٨٠  قتيل  ألف 
بترت أطرافهم. وكانت أعراض المرض النفسي على 
العالج األرميني في األشكال  وفق تشخيصات فريق 
واجترار  الــنــوم،  واضــطــرابــات  القلق،  من  المتنوعة 
psychic) النفسي  والــخــدر  المرضية  الــخــبــرات 

numbness) واألسى واالكتئاب.
وفرنسا  كندا  في  المحلية  المنظمات  تطوعت  وقد 
لنجدة  وســويــســرا  األمــريــكــيــة  المتحدة  والـــواليـــات 
عــدد  بــلــغ  إذ  السوفيتية  أرمــيــنــيــا  فــي  المنكوبين 
العاملة (٢٢) منظمة ركزت إعاناتها على  المنظمات 
والصحية  والمعاشية  العالجية  النفسية  الخدمات 
واإلسكانية، وأتضح للهيئة العالجية النفسية المؤلفة 
األرمــن  النفسيين  المعالجين  مــن  متطوعين  مــن 
العاملين في المشافي الجامعية الكندية واألمريكية، 
في  مهماتهم  (تحددت  مهنيا  معالجا   (٥٥) وعددهم 
العالج وتدريب االختصاصيين النفسيين األرمن على 
عالية  نفسية  إصابات  لهم  وأتضح  النفسي).  العالج 
بين األوالد واليافعين أخذت صورة المتالزمة النفسية 
التي تعقب التعرض للشدة. (الحجار، ٢٠٠٢، ص١٠١)

العون  يقتصر على  أن ال  الكوارث يجب  فالغوث في 
والكسائي  الــغــذائــي  ــمــداد  ال فــي  المتمثل  ــمــادي  ال
الكوارث  غالبية  في  جار  هو  كما  فقط،  واالسكاني 
التي تلحق ببعض البلدان، بل ال بد من فريق إسعاف 
نفسي طبي يتكفل بتقديم العالج النفسي سواء أكان 
هذا الفريق من البلد المنكوب أو من البلدان المغيثة 
أرمينيا،  زلزال  أظهر  وقد  وغيرها،  المتحدة  كاألمم 
الــرضــوض  اتــخــذ مــثــًال فــي هــذا البحث ان  ــذي  الـ
النفسية ذات نتائج وخيمة على الذين تعرضوا للنكبة 
وقد  االجتماعية،   - النفسية  الوظيفة  تعطل  أنها  إذ 
يعالج  لم  إذا  دائمة  اجتماعية  نفسية  تحدث عاهات 
(الحجار،  باكراً.  النفسية  الرضوض  بتلك  المصابون 

٢٠٠٢، ص١٠٤).
عام  نيسان  في  االرمنية  النفسية  المعالجة  وتوضح 
بالزلزال  المنكوبين  عند  الــرض  إعــراض  ان   ١٩٩٠
إزالتها  آو  تحسينها  الممكن  من  يكن  لم  ارمينيا  في 
عن طريق المعالجة النفسية، ألنها تبلورت وترسخت 
كانوا  األرمـــن  الصغار  فـــاألوالد  مزمنة،  وأصبحت 
الخوف  (اشــراط  األرضية  الهزة  عودة  من  يتخوفون 
كوابيس  إلى  ويتعرضون   ،(fear conditioning

التركيز  ضعف  أعــراض  عن  فضال  متكررة،  مخيفة 
ومراهقين  أوالد  وعند  الذهني.  والشرود  واالنتباه 
بصورة  تظهر  الرض  متالزمة  أعراض  كانت  آخرين، 
نتجت  التي  الحزينة  للمشاهد  ذهني  راجــع  إحياء 
في  ذهنهم  تركيز  من  يمنعهم  كان  مما  الزلزال،  عن 

الدروس. (الحجار، ٢٠٠٢، ص١٠١)
تدور حول  أحالم  من  يشكون  كانوا  من هؤالء  وكثير 
موت اقاربهم وأفراد أسرهم يناجونهم بالعودة إليهم 
ثانية (على مستوى التحليل النفسي يفسر الحلم على 
من  الناجي  الحي  يعيشها  التي  اإلثم  مشاعر  أساس 

الكارثة).
بعض  عند  فاعًال  العالجي  النفسي  اإلرشـــاد  وكــان 
من  ومخاوف  سيئة  أحالم  من  يشكون  الذين  األوالد 
المعالجة كاركشيان. ومع  الزلزال بحسب قول  عودة 
إمكانية  فــي  تشك  المعالجة  هــذه  كانت  فقد  ذلــك 
من  والمرضوضين  المنكوبين  األوالد  هــؤالء  تحرر 
أعراضهم النفسية الرضية. ولمتابعة معالجة الرض 
دائمة  عيادة  غويجيان  انشأ  ــزالزل  ال بفعل  النفسي 
Lenninnagan للطب النفسي في مدينة لينيناجن
عالج  متابعة  فيها  المعالجة  الهيئة  عاتق  على  القي 
المهنيين  االختصاصيين  وتــدريــب  الــزلــزال  مــرض 
النفسيين األرمن على عالج المتالزمة النفسية التي 
اختصاراً  المسماة  المرضية  للشدة  التعرض  تعقب 
مداخالت  أساس  على  يقوم  العالج  وان   .(PTSD)
المختصين  تدريب  وأيضا  ومعرفية  سلوكية  عالجية 
الفاعلة.  السلوكية  العالجات  عن  األنماط  هذه  على 

(الحجار، ٢٠٠٢، ص١٠٢)
لها  الطبيعية  الكوارث  أن  ذكرناه  ما  كل  من  يتضح   
آثــاراً  وتترك  النفسية  الصحة  على  وخيمة  بصمات 
السنين  من  لكثير  تستمر  الصحة  هــذه  على  سيئة 
النفسي  الــرض  يعالج  لم  إذا  العمر  طــوال  وأحيانا 
إال  إزالــتــه  يمكن  ال  المتعلم  فالخوف  وقــت،  بأسرع 
بالعالج النفسي السلوكي الذي أثبت فاعليته من بين 

جميع أنماط المعالجات النفسية.
األجنبية  الـــدراســـات  عــلــى  اإلطــــالع  ــن طــريــق  وعـ
نفس  علم  أن  نالحظ  المجال  هــذا  فــي  المتوافرة 
الكارثة وما يعقبها من أعراض وطرق عالج قد تحول 
إلى اختصاص متفرد نظرا لتداخل وتشعب انعكاسات 
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أوبئة  شكل  على  االنعكاسات  هذه  وانتشار  الكارثة 
نفسية وجسدية واجتماعية. (النابلسي، ١٩٩١، ص٦)
الكبرى،  الــكــارثــة  فــإن  النفسي  الصعيد  على  أمــا   
فإن  الشخصي. وهكذا  موته  تتمثل في  ما،  لشخص 
طبيعة الصدمة النفسية هي تلك الصدمة التي تهدد 
حياة الشخص وتسلبه األمان النابع عن اعتقاده بأن 
يعلم  االعتيادية  طبيعته  في  فاإلنسان  مؤجل.  موته 
أنه صائر إلى الموت ولكنه يختبئ خلف فكرة ((إني 
هذا  وجــد  ما  فــإذا  اآلن))  ليس  ولكن  حقاً  سأموت 
الشخص نفسه في خضم الكارثة انقلب هذا الشعور 
حتماً  سأموت  ((إنــي  بفكرة:  متلخصاُ  ليصبح  لديه 

واآلن)). (النابلسي، ١٩٩١، ص٥)
 إن هذه المواجهة مع الموت عن طريق (الكارثة) تؤدي 
المتعرض  شخصية  في  عميقة  تغيرات  حــدوث  إلى 
لها. كما إنها تخلف لدى الشخص ردود فعل عشوائية 
سواء على صعيد سلوكه الشخصي أو على الصعيد 
النفسي  االضطراب  هذا  عن  وتنجم  الفيزيولوجي. 
(أحياناً  وظيفية  ـــــ  جسدية  أحاسيس  الفيزيولوجي 
عضوية) تدفع بالشخص إلى محاولة تبرير خوفه من 
الموت منطقياً. فيلجأ إلى الخوف من المرض وبهذا 
(الــمــراق).  المرض  توهم  عصاب  مرحلة  إلــى  يصل 
وتفصيل ذلك إن هذا الشخص يحاول أن يكبت خوفه 
من  خــوف  أنــه  على  الخوف  هــذا  فيظهر  الموت  من 

المرض. (النابلسي، ١٩٩١، ص٨)
الكارثة مع  فإن طبيعة  االجتماعي  الصعيد  أما على 
ما يتبعها من قلق الموت تؤدي إلى إهمال الشخص 
عالمه  على  تفكيره  كامل  وتركيز  الخارجي  للعالم 
الداخلي. وبذلك يتحول الشخص إلى حالة من الشلل 

االجتماعي التام.
وفــي حــالــة الــكــوارث الــعــامــة (الـــحـــروب، الـــزالزل، 
االنفجارات الكبرى، األمراض الوبائية المميتة ….الخ) 
العمومية  طابع  يأخذ  االجتماعي  الشلل  هــذا  فــإن 
فيصيب أعداداً كبيرة من الناس بحيث يؤدي إلى شلل 
اجتماعي عام. ومثل هذا الشلل يهدد المجتمع عامة 
وقيمه على وجه الخصوص. (النابلسي، ١٩٩١، ص٩)

ومــن الــمــالحــظ أن الـــدراســـات الــعــراقــيــة فــي هذا 
المجال قليلة للغاية ولم تكن دراسات مسحية كافية. 
طبقت  التي   (١٩٩٥) وآخرين  الكبيسي  دراســة  مثل 
لمستشفى  النفسية  الخارجية  العيادة  مراجعي  على 

إذ  التعليمي  رشد  وابن  التعليمي  العسكري  الرشيد 
ما  باضطراب  المراجعين  من   ٪٥٣ إصابة  أظهرت 
مريض.   (١٥٠) اصــل  من  الصدمية  الضغوط  بعد 

(الكبيسي وآخرون، ١٩٩٥، ص١)
وفي دراسة أخرى أظهرت إصابة ٤٣٪ من المراجعين 
ما  بــاضــطــراب  للتأهيل  والتأميم  األنــبــار  لمركزي 
مريضاً.   (١٠٠) اصــل  من  الصدمية  الضغوط  بعد 

(الكبيسي وآخرون، ١٩٩٩، ص٤)
المصابين  من   ٪٦٣ إصابة  أخــرى  دراســة  وأظهرت 
بعد  ما  باضطراب  الموجب  البشري  المناعي  بالعوز 
الضغوط الصدمية من اصل (١٦) مريضاً. (الكبيسي 

وآخرون، ٢٠٠٢، ص٣)
وأصدقاء ضحايا  أقارب  من  عينة  على  دراسة  وفي 
ملجأ العامرية بحجم (١٥٠) طالبا و طالبة موزعين 
بالتساوي بين الجنسين، ظهرت إصابة ٣٧٪ من العينة 
فيما  أمــا  الصدمية.  الضغوط  بعد  مــا  باضطراب 
يتعلق بمتغير درجة القربى فقد كانت نسبة اإلصابة 
أقاربهم  أو  عوائلهم  من  أفـــرادا  فقدوا  الذين  لــدى 
أصدقاءهم.  فقدوا  الذين  من   (٪١٩) مقابل   (٪٦٥)

(العطراني، ١٩٩٥).
وفي دراسة الكرخي (١٩٩٤) التي هدفت إلى إيجاد 
الصدمية  الضغوط  بعد  ما  اضطراب  انتشار  مدى 
لدى مراجعي العيادات الخارجية النفسية والعيادات 
وجود  عن  النتائج  أسفرت  النفسية،  غير  الخارجية 
ما  باضطراب  العينة  أفــراد  من   ٪٤٥ لدى  اإلصابة 
الثالثة  المراجعة  بحسب  الصدمية  الضغوط  بعد 
لجمعية  واإلحصائية  التشخيصية  للكراسة  المعدلة 
ووجد   (DSM-III-R) األمريكية  النفسية  األطباء 
ان هذا االضطراب شائع بين أفراد العينة العسكرية 
والمدنية، وكذلك بين الذين هم تحت عمر ٣٨ سنة، 
والمتزوجين والعاطلين عن العمل. ووجد كذلك ميل 
استعمال  وسوء  الكحول  تناول  زيــادة  إلى  المصابين 

العقاقير الفاعلة نفسياً. (الكرخي، ١٩٩٤).
لقد أجمعت الدراسات السريرية ودراسات علم األوبئة 
عانوا  الذين  األشخاص  بــان  السائد  االعتقاد  على 
من  أكثر  معرضون  قبل  من  بالضغوط  مليئة  أحداثا 
غيرهم لإلصابة بأعراض اضطراب ما بعد الضغوط 
الصدمية. وُعّد األشخاص الذين عانوا من النزاعات 
 ،Combat Traumatic Stress الــمــســلــحــة 
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فضًال  الطبيعية،  الكوارث  وضحايا  الحرب  وأســرى 
موت  أو  طــالق،  بتجربة  مــروا  الذين  األشخاص  عن 
شخص عزيز أو إصابة بمرض مميت أو الذين عانوا 
االغتصاب  وضحايا  العنيفة،  عوائلهم  تصرفات  من 
الجنسي أو أي أذى جنسي آخر هؤالء معرضون أكثر 
أو  الصدمية  الضغوط  بعد  ما  باضطراب  لإلصابة 

.(٨-٣.pp ،١٩٩٥ ،Miller) أعراضه
التاريخ  أغنت  مجتمعة  الــدراســات  هذه  فإن  وهكذا 
األدبي للطب النفسي بمئات الدراسات والمالحظات 
الضغوط  بموضوع  المتعلقة  السريرية  والــحــاالت 

الصدمية.
وما أحوج العالم العربي إلى هذا االختصاص؛ الضغوط 
والفلسطيني  العراقي  المجتمع  السيما  الصدمية 
كبيرة  نفسية  ضغوط  تحت  ويعيشان  عاشا  اللذان 
بعد  ما  واضطراب  الحاد  الضغط  اضطراب  تسبب 

الضغوط الصدمية.
2. مشكلة البحث:

الحوادث  فعل  أدرك  الخليقة  بــدء  منذ  اإلنسان  ان 
والنفسية  والــمــزاجــيــة  النفسية  واآلثـــار  الصدمية 
خاصة  لها،  التعرض  عن  الناجمة  السلبية  الجسمية 
والتعايش  ومهارات مواجهتها  تفوق قدراته  كانت  إذا 

معها.(الصبوة، ٢٠٠٠، ص ٧٩)
إن أي مجتمع من المجتمعات البد وان يتعرض أفراده 
الى ضغوط نفسية تؤدي به الى اإلصابة باضطرابات 
نفسية والسيما اضطراب الضغط الحاد نتيجة عوامل 
أفــراد  بين  تباينا  هناك  إن  يبدو  كما  ولكن  عديدة 
النفسية  باالضطرابات  إصابتهم  مدى  في  المجتمع 
االجتماعية  الضغوط  زادت  كلما  ــزداد  تـ قــد  الــتــي 

واالقتصادية والنفسية.
تاريخه  عبر  تعرض  قد  العراقي  المجتمع  كان  ولما 
ضغوط  الــى  األخــيــرة  الحقبة  في  والسيما  الطويل 
حــوادث  من  تلتها  ومــا  كالحروب  وخارجية  داخلية 
القتل واالختطاف والتهديد والتهجير واحتالل المدن 
اآلمنة. والبد أن ينعكس ذلك على أفراده وقد يؤدي 
الذي  الحاد  الضغط  باضطراب  اإلصابة  الــى  ذلــك 
يؤدي بالتالي إلى اإلصابة باضطراب ما بعد الضغوط 
 .Post Traumatic Stress Disorder الصدمية
لتلك  المناسبة  العالجات  نوفر  أن  من  البــد  وعليه 
الحاالت كي ال يتفاقم اضطراب الضغط الحاد. وال 

واالجتماعي  النفسي  والدعم  اإلسناد  تقديم  من  بد 
واإلنساني للمصدومين نفسيا لخلق شعور من األمان 
بعض  تطبيق  في  يكون  ال  اإلسناد  وأســاس  واألمــل. 
األفــراد  مــع  العالقة  فــي  وإنــمــا  األســالــيــب، حسب، 
اآلخرين لما لها من أهمية قصوى في عملية التكيف 

مع حوادث الحياة العصيبة.
3. أهمية البحث والحاجة إليه:-

في عام ١٩٩٣ تبنت الجمعية العامة لألمم المتحدة 
قراراً حول الدعم النفسي لضحايا الكوارث واألحداث 
التي تعتبر ضغوطاً نفسية في الحياة والتي قد تؤدي 
إلى اضطرابات نفسية. وفي وقت الحق أبرزت سلسلة 
الــنــزاع مجموعة أخــرى مــن األشخاص  مــن حــاالت 
الذين يتأثرون نفسياً بالكوارث، وهم موظفو اإلغاثة. 
الرعاية  لتقديم  متزايد  بشكل  ملحاً  األمر  أصبح  ثم 
لمندوبي الصليب األحمر والهالل األحمر في حاالت 
المعقدة مثل عملية رواندا. فبدأ  الكوارث اإلنسانية 
رئيساً. تحدياً  يشكل  للمندوبين  النفسي  الــدعــم 
(االتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهالل واألحمر، 

٢٠٠١، ص٣)
ومنذ عام ١٩٩٣، أعترف على نطاق وأسع وتدريجي 
الجمعيات  للمندوبين ضمن  النفسي  الدعم  ببرنامج 
الوطنية واألمانة العامة لالتحاد. وعن طريق األسطر 
قبل  النفسي  الدعم  أهمية  مدى  تبين  أعاله  القليلة 
التوجه لاللتحاق بمهمات الدعم النفسي وفي أثنائها 
وبعد االنتهاء منها. (االتحاد الدولي لجمعيات الصليب 

والهالل واألحمر، ٢٠٠١، ص٣)
النفسي  الــتــفــريــغ  اســتــعــمــلــت  ــات  ــ دراســ ــك  ــال وهــن
النفسي  والــتــفــريــغ  النفسية،  الــصــدمــة  عـــالج  فــي 
 (Catharsis) أو (Psychological debriefing)
تصاحب  التي  الحسية  االنفعاالت  عن  التنفيس  هو 
الشعوري  المستوى  على  أما  ويكون  معينة،  خبرات 
بأن يقول الشخص ما يزعجه ويضايقه ويطلق العنان 
على  أو  مشاعره  حقيقة  عــن  بها  ليعبر  النفعاالته 
والذكريات  الخبرات  باستدعاء  الالشعوري  المستوى 
يفهم  بــأن  انفعاالته  ويعيش  الصادمة،  أو  المؤلمة 
أبعادها والطريقة التي تسببت له في األعراض التي 
يشكو منها وهذه المعايشة لها تشفيه منها فتزول عنه 

األعراض المرتبطة بها (الحنفي، ١٩٩٥، ص ٣٨٥).
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 وهنا تجدر اإلشارة الى أن الرعاية اإلنسانية العادية 
تختلف عن التدخل المتخصص ألن الرعاية اإلنسانيـة 
لها تأثير وقائي قد يّهون من ردود األفعال العاطفية 
التدخل  بينما  األزمــة،  ضحية  منها  يعاني  قد  التي 
المتخصص ضروري عندما تبدأ ردود األفعال العادية 
 ،Knudsen et al) فعلية.  أعــراض  إلى  بالتحول 

(١٧.p ،١٩٩٧
الفرد  على  يركز  األزمــة  تداخل  كان  السابق،  وفي   
مع  التفاعل  يشمل  فهو  الــيــوم  أمــا  أفــعــالــه.  وردود 
األشخاص اآلخرين. أساس هذا التطور هو األبحاث 
الخاصة بعلم األزمة النفسية. وفي حقيقة األمر، فإن 
آخر األبحاث تظهر أن اإلسناد الذي توفره المنظومة 
باألزمة وفي  المتأثر  للشخص  االجتماعية مهم جدا 
تحديد كيفية معالجة الحدث المثير لألزمة النفسية. 

(١٨.p ،١٩٩٧ ،Knudsen et al)
بصمات  لها  الــكــوارث  أن  ذكــرنــاه  ما  كل  من  يتضح 
وخيمة على الصحة النفسية وتترك آثاراً سيئة على 
هذه الصحة تستمر لكثير من السنين وأحيانا طوال 

العمر إذا لم يعالج الرض النفسي بأسرع وقت.
العون  يقتصر على  أن ال  الكوارث يجب  فالغوث في 
والكسائي  الــغــذائــي  ــمــداد  ال فــي  المتمثل  ــمــادي  ال
الكوارث  غالبية  في  جار  هو  كما  فقط،  واالسكاني 
التي تلحق ببعض البلدان، بل ال بد من فريق إسعاف 
نفسي طبي يتكفل بتقديم العالج النفسي سواء أكان 
هذا الفريق من البلد المنكوب أو من البلدان المغيثة 
أرمينيا،  زلزال  أظهر  وقد  وغيرها،  المتحدة  كاألمم 
الــرضــوض  اتــخــذ مــثــًال فــي هــذا البحث ان  ــذي  الـ
النفسية ذات نتائج وخيمة على الذين تعرضوا للنكبة 
وقد  االجتماعية،   - النفسية  الوظيفة  تعطل  أنها  إذ 
يعالج  لم  إذا  دائمة  اجتماعية  نفسية  تحدث عاهات 
(الحجار،  باكراً.  النفسية  الرضوض  بتلك  المصابون 

٢٠٠٢، ص١٠٤).
سيئاً  الحال  يكون  النفسي  العالجي  الميدان  وفــي 
المريض  يعالج  لم  إذا  المرضية  المتالزمة  هذه  في 
تتبلور  ذكرناها  التي  فــاألعــراض  مبكراً.  المصاب 
ما  فمثًال  ــداً.  جـ صعباً  عالجها  ويصبح  وتــتــرســخ 
من  نجوا  الذين  اليهود  األحياء  بعض  اآلن  حتى  زال 
معسكرات الموت النازية يشكون من متالزمة المرض 
النفسي الذي تعرضوا له في هذه المعسكرات، علماً 

أنه مضى على فرارهم من تلك المعسكرات ما يقرب 
من ٥٠ سنة. (الحجار، ٢٠٠٢، ص١٠١)

وعلى أساس ما تقدم نرى اآلثار الناجمة عن الحروب 
تتركها  التي  نفسها  وراءها االضطرابات  التي تخلف 
ــفــواجــع. فــاألعــراض واحـــدة فــي كلتا  الــكــوارث وال
يتعرض  زال  ومــا  تعرض  قــد  بلدنا  وأن  الحالتين. 
األمر  الحروب  الكوارث ال سيما  أنــواع من  إلى عدة 
ال  النفسية  االضطرابات  مختلف  وراءه  يخلف  الذي 
يعالج  لم  إذا  الــذي  الحاد  الضغط  اضطراب  سيما 
تحول الى اضطراب الضغط ما بعد الصدمة. فضال 
شحة  من  والعربية  المحلية  مكتباتنا  ماتعانيه  عما 
المراجع النفسية المتعلقة بأوضاع الحرب والكوارث 
الصعيد  انعكاسات هذه األوضاع على  السيما عالج 
النفسي االجتماعي اذا ما قورنت مع حجم األحداث 

والدراسات األوربية.
وقد يصاب المنكوبون باإلحباط الشديد بسبب ضعف 
الغوث المحلي والدولي لهم من جهة، وافتقارهم إلى 
العالج النفسي من جهة أخرى. إذ ال يوجد في الوقت 
نفسي  طبيب   ٢٠٠ مــن  اكــثــر  الــعــراق  فــي  الحاضر 
الهائل  الكم  هذا  عالج  باستطاعتهم  يكن  لم  الذين 
من الضحايا. ولعدم فسح المجال الختصاصي علم 
النفس االكلينيكي او النفسانيين (خريجي علم النفس 

من كليات االداب) لمعاونة هؤالء الضحايا.
اإلكلينيكية  الــمــهــارات  تــعــوزهــم  معظمهم  ان  كما 
وليسوا  الجامعات  فــي  يُــَدرســون  ألنــهــم  العالجية 
قلة  بسبب  الــكــارثــة  تتعاظم  ــوف  وسـ إكلينيكيين. 

الخدمات االجتماعية والصحية والعامة.
٤. أهداف البحث:

التعرف على:
الصدمة النفسية.

عنها  الناتج  واالضــطــراب  النفسية  الصدمة  اثـــار 
(PTSD)

 اعراض اضطراب ما بعد الضغوط الصدمية.
مباديء الدعم النفسي واالجتماعي الذي يفترض ان 

يقدم لضحايا الصدمات النفسية.
الصدمات  تعيق عالج ضحايا  التي  المشاكل  ما هي 

في العراق.
تحديد المصطلحات:

POST( تعريف اضطراب ما بعد الضغوط الصدمية
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:)TRAUMATIC STRESS DISORDER
عــادًة،  للضغط  ومتأخر  ومطول  شديد  فعل  رد  هو 
ويكون الضغط من الشدة بحيث يصبح مرهقاً. مثل 
التعرض للكوارث الطبيعية وحوادث الطرق المروعة 
مثل  على شخص  المروع  واالعتداء  الحروب  آثار  أو 
يمر  كل شخص  ليس  أن  المعروف  ومن  االغتصاب. 
الضغوط  بعد  ما  باضطراب  يصاب  صدمية  بخبرة 
الصدمية، الن ذلك يظهر بين الذين خبروا الموقف 
األكثر ضغطاً في الكارثة أو من يعانون من اضطراب 

نفسي سابق .
الفصل الثاني

المقدمة:
عليه  متفقاً  شامال  تعريفا  نجد  أن  السهل  من  ليس 
تناوله  قــد  الضغط  فمصطلح  النفسي،  للضغط 
لمجاالتهم  تبعاً  مختلفة  بمعان  والجماعات  األفــراد 
وعلماء  والمهندسين  ــاء  األطــب إن  ومــوضــوعــاتــهــم. 
منهم  كٌل  واللغة،  اإلدارة  في  والمتخصصين  النفس، 
فيتحدث  ومجاله،  لتخصصه  تبعاً  الكلمة  يستعمل 
الفسيولوجية،  الميكانيزمات  إطار  في  األطباء  عنها 
التحمل  مــدى  إلــى  لإلشارة  المهندسون  ويستعملها 
في  النفس أحياناً  (الخرساني، مثًال) ويتناوله علماء 
ضوء تغيير السلوك، واإلداريون بمعنى التحدي لنظام 
اللغويون  ويتناوله   ،Organization Challenge
أما   Syllable emphasis المقطع  على  للتأكيد 
Lay people المهنيين  غير  أو  العاديون  األفــراد 
تحت  شــيء  أي   - غالبا   - لديهم  المصطلح  فيعني 
حين  أو   .Anything under the sun الشمس 
يستعمل بصدد عمل موازنة مالية للمنزل، فقد يستعمل 
اإلنفاق  اآلباء في  الداللة على قصور  المصطلح في 
في  المصطلح  استعمال  يكون  وبهذا  أطفالهم.  على 
الجانب المرغوب والطبيعي (المهندسون، واللغويون) 
يعاني  ما  على  مؤشرا  استعماله  يعد  اآلخر  والبعض 

منه األفراد (األطباء واألفراد غير المهنيين).
الفرنسية  الكلمة  من  أشتق  قد  المصطلح  أن  ويبدو 
االختناق  معنى  إلى  تشير  والتي   Distress القديمة 
والشعور بالضيق أو الظلم. وقد تحولت في اإلنجليزية 
أما  التناقض،  معنى  إلى  أشارت  التي   «Stress«إلى
الشيء  إلــى  لــإلشــارة  فكان   (Distress) استعمال 
غير المحبب أو غير المرغوب. وفي األصل أستعمل 

للتعبير عن معاناة وضيق أو اضطهاد، وهي حالة يعاني 
فيها الفرد من االحساس بظلم ما. أما في اإلنجليزية 
الحديثة، فإن الحاجة قد ظهرت لوجود مصطلح يعطي 
معنى الضغط Pressureوالتوكيد Emphasis في 
آن واحد، وذلك لوصف األلم الكامن والمتضمن في 
الكلمة األولى، وأيضا االعتدالية المتضمنة في الكلمة 

الثانية. (أبو حطب، ١٩٩٤، ص١٢)
هذا  ليعطي   Stress مصطلح  أستعمل  الوقت  وعبر 
Technical Literature المعنى. وفي األدب التقني
فقد كان االجماع على أعطاء مصطلح Stress معنى 
Emphasis /الشيء على  التأكيد  أو  الضغط 
Pressure أكثر من أن يحل محل الكلمتين اضطهاد
أكثر  معنى  أعطى  فقد  وبذلك   /  Oppression
على  النفسي  الضغط  مثل  وإذا  للمصطلح.  بالغة 
متصل، فإن أحد طرفيه يمثل التحديات، والتي بدونها 
تصبح الحياة لكثير من الناس كئيبة وال قيمة للعيش 
الضغط  فيمثل  للمتصل  اآلخــر  الطرف  وأمــا  فيها، 
التي عندها يكون  النفسي الذي تمثله تلك الظروف 
لألفراد متطلبات مفروضة عليهم ال يمكنهم الوفاء بها 
فيزيقياً أو نفسياً، وهذا يؤدي إلى الشعور باإلحباط 
يشير  المتصل  طرفي  احد  فان  ولهذا  والالمباالة. 
إلى الضغط النفسي بوصفه واقياً للحياة أو محافظاً 
عليها، وأما الطرف اآلخر فيشير إليه على اعتبار أنه 
يجب  لذلك  الحياة.  هذه  تدمير  مسببات  من  سبب 
فهم  محاولة  عند  للضغط  البعدان  هذان  يوضع  أن 

الضغط النفسي وأبعاده.
للطاقة  المجدد  العنصر  عن  عبارة  فالضغط  لــذا 
هذه  كانت  فــإذا  والجسم،  العقل  من  لكل  التكيفية 
والتمتع  المتطلبات  ــواء  احــت عــلــى  ــادرة  ــ ق الــطــاقــة 
باالستثارة المتضمنة فيها فأن الضغط يكون مقبوالً 
االستثارة  ووجود  تستطيع،  ال  كانت  إذا  أما  ومفيداً، 
يضعفها، فأن الضغط ال يكون مقبوالً وغير مفيد، بل 

يكون ضاراً.
Post( 2. اضطراب ما بعد الضغوط الصدمية

:)Traumatic Stress Disorder
عــادًة،  للضغط  ومتأخر  ومطول  شديد  فعل  رد  هو 
ويكون الضغط من الشدة بحيث يصبح مرهقاً. مثل 
التعرض للكوارث الطبيعية وحوادث الطرق المروعة 
مثل  على شخص  المروع  واالعتداء  الحروب  آثار  أو 
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يمر  كل شخص  ليس  أن  المعروف  ومن  االغتصاب. 
الضغوط  بعد  ما  باضطراب  يصاب  صدمية  بخبرة 
الصدمية، ألن ذلك يظهر بين الذين خبروا الموقف 
األكثر ضغطاً في الكارثة أو من يعانون من اضطراب 

نفسي سابق.
وهناك ثالث مجاميع من المظاهر السريرية لهذا 

االضطراب:
المزمن  كالقلق  األعــراض  من  مختلف  خليط   .(١)
وأحيانا  التركيز  وضعف  واألرق  االنفعال  وســرعــة 

نوبات من السلوك العدواني.
تجنب  وتشمل  ــكــار  واإلن التجنب  مجموعة   .(٢)
األشخاص الذين يذكرونه بالحادث، وضعف الذاكرة، 
صور  شكل  على  شديدة  اقتحامية  وخياالت  وأفكار 
وأحــالم   (Flashbacks) لــألحــداث  استرجاعية 

مزعجة بالحادث.
والفتور  واالنعزال   (Detachment) النفور   .(٣)
النشاطات  وقلة  الحب  على  القدرة  وعــدم  العاطفي 
التي  األشــخــاص  بعض  عند  والمهنية  االجتماعية 

تسببها النقطتان المذكورتان سابقاً.
إن اضطراب ما بعد الضغوط الصدمية قد   
الحاد  الضغط  استجابة  بعد  مباشرة  ويستمر  يبدأ 
أو قد يظهر بعد أيام عدة (ونــادراً بعد ستة اشهر). 
ويختفي هذا االضطراب عادة في أشهر وقد يستمر 

لسنين عدة.
٤. النماذج الخاصة بالضغوط:

الضغوط  طبيعة  تحديد  فــي  العلماء  اختلف  لقد 
ويمكن  أنواعها.  تحديد  في  اختلفوا  كما  وماهيتها، 
أن نجمل وجهات النظر هذه في ثالثة نماذج نظرية 

هي: -
:The stimulus model أنموذج المثــير أ. 

تركز وجهة النظر هذه على الصفات المشتركة   
لألحداث وتجعل منها عوامل ضاغطة على األفراد. 
فعندما تتجاوز شدة المثير قابلية الفرد على التكيف 
كبيراً  عــبًء  وتصبح  عليه  ضغط  عامل  تكون  معها 
Over». وتظهر عالمات الضغوط الجسمية  Load»
أو  الحوامض)،  إفــراز  ــادة  وزي الــدم  (كارتفاع ضغط 
Ivancevich &) االكتئاب)  أو  (كالقلق  النفسية 

.(١٢٢.p ،١٩٨٠ ،Matteson

أو  الــزالزل،  أو  كالفيضانات  الطبيعية  الكوارث  وتعد 
حوادث االنفجارات، أو سقوط الصواريخ أو القنابل 

في أثناء الحروب، أو حوادث االغتصاب... الخ.
حياة  تهدد  التي  الخطرة  األحــداث  هذه  على  أمثلة 

الفرد.
والصفة   (238.p ،1994  ;APA، DSM-III)
األحداث  هي  الضاغطة  للعوامل  األخرى  المشتركة 
وتشعره  عليها،  السيطرة  من  الفرد  يتمكن  ال  التي 
وآخرين   Morgan موركان  دراســة  وبينت  بالعجز. 
(١٩٨٦)، إن الضغط الذي ينتج عن مثير ال يستطيع 
المثير  تأثير  زيــادة  إلى  يؤدي  عليه،  السيطرة  الفرد 

عليه.
(٦٤-٦٨.pp ،١٩٨٦ ،Morgan et al & Oyher) 
Stress - Response ب. أنموذج االستجابة للضغط

:Model
يعرف هانز سيلي (H. Selye) ١٩٥٦ الضغط بأنه 
رد فعل غير محدد، يظهر عند التعرض إلى العوامل 

الضاغطة التي تصنف إلى أصناف ثالثة هي: -
مثل  الجسدي:   - النفسي  الضغط  عوامل  أوال. 
أو  الــجــروح،  أو  أو اإلصــابــات،  المزعجة،  األصــوات 

الحوادث، أو اآلالم الجسدية... الخ.
عوامل الضغط النفسي: مثل القلق والمخاوف  ثانيا. 
الحياة  يهدد  ما  (والسيما  واألخطار  أنواعها)  (على 

منها) والوحدة واإلرهاق الفكري...الخ.
الصراعات  االجتماعي: مثل  الضغط  عوامل  ثالثا. 
الصعبة  المعيشية  الحياتية  والــظــروف  المهنية 
االجتماعية  العالقات  العائلية وصعوبات  والخالفات 
(النابلسي،  االجتماعية...الخ  والعزلة  الشخصية 

١٩٩١، ص ٢٥٦).
العالقة  طريق  عن  الضغط  تأثيرات  وضحت  وقــد 
المصاحب  الفسيولوجي  التوافق  وعدم  االنفعال  بين 
العام  التكيف  أطلق عليها متالزمة  بمراحل ثالث  له 
General Adaptation، Syndrome)))

العوامل  تجاه  األفــعــال  ردود  بها  ليصف   ((GAS
الضاغطة وهي:

مرحلة اإلنذار )أو رد فعل المنبه أو المنذر(  أواًل. 
:The Alarm Stage

بتحريك  تتجلى  اإلنذار  بمثابة  بردة فعل هي  وتتمثل 
وتظهر  الضاغطة.  للعوامل  للتصدي  الجسد  قدرات 
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فــي ســرعــة خــفــقــان الــقــلــب وانــخــفــاض فــي حـــرارة 
الجسم... الخ. وبذلك تتناقص المقاومة الفسيولوجية 
وقتاً قصيراً في حين يستجمع الجسم قواه (الجيش 

المدني) للمقاومة.
:The Stage of resistance ثانيًا. مرحلة المقاومة

تأتي هذه المرحلة لتعقب سابقتها في حال استمرار 
قــدرات  تعبئة  تقتضي  وهــي  الضغط  عــوامــل  تأثير 
الجسم كافة لمواجهة هذه العوامل. وتعتمد إلى درجة 
كبيرة قوة الفرد ولكن إذا أجبر على االستمرار زمناً 

طويًال فإنه يمر بالمرحلة اآلتية.
The )ثالثًا.  مرحلة االنهاك )االستنزاف، االستنفاذ

:stage of exhaustion
مع  التكيف  على  الجسم  قـــدرات  باستنفاذ  تتميز 
أو  التفاعل  عن  عاجزاً  فتجعله  الضاغطة،  العوامل 
حتى عن إعطاء استجابات لهذه المثيرات. وفي حال 
استمرارها يمكن ان يؤدي ذلك إلى الموت (النابلسي، 

١٩٩١، ص٢٥٧-٢٥٨؛ فونتانا، ١٩٨٩، ص٢٨).
بــيــولــوجــي، إذ تتمثل  أنــمــوذج  ــاس  وهـــذا فــي األســ
االستثارات أو مصادر الضغط (رد فعل) فتثير النشاط 
االتونومي (مرحلة المقاومة) وإذا استمر هذا النشاط 
لمدة طويلة يحدث التلف أو الخسارة واالنهيار (مرحلة 

اإلنهاك). (أبو حطب، ١٩٩٤، ص٢٦).
مرحلة  (أ.  ــى  األول المرحلة  أثناء  في  االنــحــدار  إن 
للعامل  األول  التعرض  إلــى  يشير  المنذر)  فعل  رد 
الضاغط، وهنا فأن المقاومة الفسيولوجية تتناقص 
(الجيش)  قواه  الجسم  يستجمع  بينما  وجيزة،  لمدة 
للمقاومة. ودوام المرحلة الثانية (ب. مرحلة المقاومة) 
يعتمد الى درجة كبيرة على قوة الفرد، ولكن إذا أجبر 
على االستمرار لمدة طويلة (ج. المرحلة الثالثة) فأن 
(مرحلة االنهاك) بشكل مؤكد سوف تحدث. من جانب 
عند  مفيداً  يعد  البيولوجي  النموذج  هذا  فإن  آخر 
مصدر  مواجهة  في  النفسية  الجوانب  عن  الحديث 
طويلة  (لمدة  مؤقتاً  يتوقف  ما  عــادة  الــذي  الضغط 
الخاصين  والفورية  التعقد  على  اعتماداً  قصيرة،  أو 
بمصدر الضغط) إذ يقوم الفرد بالتقييم المعرفي أو 
المقاومة  مرحلة  وهناك  المواجهة،  بمجرد  االدراكي 
(إذا  يتبعه  الضغط،  مصدر  أو  الضاغط  العامل  مع 
مرحلة  التحمل)  على  الفرد  طاقة  من  ألبعد  طالت 
فإن  االنهيار  إلى  الوصول  وبمجرد  النفسي.  االنهيار 

أو  المفيد  األداء  عن  تتوقف  قد  النفسية  المقاومة 
الفعال كلياً.

الفسلجية  الــجــوانــب  بين  الوثيقة  للصلة  ونتيجة 
تصور  أن  يمكن  ج  ب،  أ،  المراحل  فــإن  والنفسية. 
ذاتها  هي  لتكون  نفسها  النفسية  المراحل  تماماً  لنا 
(أ، ب، ج) ذلك بالنسبة للغالبية العظمى من البشرـ 
فالطاقة الفسيولوجية والطاقة النفسية ال يمكن فصل 
أحداهما عن األخرى، من هنا فأن االستنزاف الذي 
يحس به فيزيقيا أو جسديا نتيجة لضغط يؤدى إلى 
استنزاف نفسي أكبر، والعكس بالعكس. ولكن قلة من 
باإلشارة  إحساسهما  بمجرد  نفسياً  تستسلم  األفراد 
الطرف  في  أما  فسيولوجياً،  إنــذاراً  بوصفها  األولى 
اآلخر، فنجد القليل القادر على االستمرار ألبعد من 
مرحلة االنهيار الجسماني، وهم الذين لديهم القدرة 
الكبرى على التحمل الذي يعزى إلى ما يسمى ((قوة 

.Will power ((اإلرادة
الضارة  أو  المفيدة  النفسية  التأثيرات  ضــوء  وفــي 
للضغط، فأن األولى تتعلق بجانب أو نقطة تبرز في 
بتقييم  ذلك  (ويرتبط  الثانية.  المرحلة  تمثيل  أثناء 
قوة  وعلى  الضاغط،  العامل  لفائدة  المعرفي  الفرد 
حطب،  (أبــو  للتحدي).  والحاجة  لــديــه،  المقاومة 

١٩٩٤، ص٢٧).
حتى  تستمر  فهي  (الــضــارة)  األخــرى  التأثيرات  أما 
المرحلة الثالثة. وهذه التأثيرات الضارة تختلف من 
فرد إلى آخر، ولكن أكثرها أهمية يمكن تلخيصه على 
وفق اآلتي الذي يصف التأثيرات التي تتم مع عمليات 
معرفية)،  (تأثيرات  المعرفية  العمليات  أو  التفكير 
انفعالية)،  (تأثيرات  االنفعاالت  تحدث  وتأثيرات 
وتأثيرات تتضمن جانباً معرفياً بجانب البعد الوجداني 
بالتساوي (تأثيرات سلوكية عامة)، وإن األنواع الثالثة 
من التأثيرات تتداخل فيما بينها، علماً أن التصنيف 
هو نوع من التبسيط العلمي أكثر من كونه نزعة نحو 

الدقة األكاديمية. (أبو حطب، ١٩٩٤، ص٢٨)
:InteractionModel ج. أنموذج التفاعل للضغـط

ــوذج الــجــمــع بــيــن األنــمــوذجــيــن  ــمـ ــذا األنـ يــحــاول هـ
السابقين في تفسير الضغط عن طريق التفاعل بين 
التكيف. وقد أكد ولسون  الفرد والبيئة وقدرته على 
(Wilson) وزمالؤه (١٩٨٥) التفاعل بين الفرد وبيئته 
إدراك  طريق  عن  وذلك   (٨-٨.p  ،١٩٩٥  ،Miller)
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له، ويصبح  تهديداً  ما سوف يشكل  بأن حدثاً  الفرد 
هذا التهديد بمثابة ضغط عليه. وعندها يحتاج إلى 
واالضطربات  الجسمية  األفعال  ردود  على  السيطرة 
وتعتمد  للتعامل معها.  والتكيف  واالدراكية  االنفعالية 
الذي  للضغط  الفرد  إدراك  مدى  هذه  االفعال  ردود 
،1976 ،Lazarus ;8-8.p ،1995 ،Miller) يهدده
p.4٥) وعلى وفق هذا األنموذج فإن أي حدث، لكي 
فيه  يتوافر  أن  البد  الفرد،  على  عامل ضغط  يشكل 

شرطان: -
أوال. أن يدرك الفرد أن هناك تهديداً لحاجاته المهمة 

أو دوافعه.
العوامل  هــذه  مــع  التكيف  مــن  يتمكن  أن  ثانيا.  
 (٤٩٦.p ،١٩٨٦ ،Grider & Goethals)الضاغطة
وتؤكد وجهة النظر هذه طبيعة العالقة بين المنبهات 
وردود  الضاغطة)  الحياة  بأحداث  (المتمثلة  البيئية 
أفعال الفرد (الجسمية أو االنفعالية والمعرفية) وتعد 
فإذا  وتفسيرها.  الضغوط  فهم  في  حيوية  عناصر 
يشكل  البيئة  في  الواقع  الحدث  أن  الفرد  أدرك  ما 
فإنه  دوافعه  أو  المهمة  الشخصية  لحاجاته  تهديداً 
يمثل عامل ضغط. وعليه فإن الفرد يختار استجابة 
لهذا المثير (العامل الضاغط) و يكون ذلك على شكل 
سلوك قد يكون خاطئاً كاإلدمان على الكحول مثًال أو 
الفرد عن طريقه من  يتمكن  السلوك صحيحاً  يكون 
 ،١٩٧٦ ،Dunnette) الضاغط  الموقف  يتجاوز  أن 

.(١٣٥٦.p
لمثل  التكيف  على  الفرد  قــدرة  على  ذلــك  ويعتمد   
يشعر  الــذي  الضغط  فأن حجم  لذا  األحــداث.  هذه 
العوامل  متطلبات  بين  الموازنة  يعتمد  اإلنسان  به 

الضاغطة والمهارات الالزمة للتكيف معها.
،1976 ،Lazarus ;216.p  ،١٩٧٠ ،Mc Grath)

.(٤٥.p
الضغط إذن بحسب هذا األنموذج هو أية قوة أو متغير 
المتغير  هــذا  أكــان  (ســواء  الجسم  على  عبئاً  يشكل 
له.  نفسياً) واالستجابة  أم اجتماعياً  داخلياً فسلجياً 
إدراك  كيفية  تعتمد  الضغط  لهذا  االفعال  ردود  وإن 
يواجهه.  الــذي  التهديد  أو  لــألذى  تقويمه  أو  الفرد 

.(٣٦٦.p ،١٩٨٦ ،Worchel)
الــفــعــل  تــفــســيــر ردود  ــاولــــت  ــي حــ ــتـ الـ الـــنـــظـــريـــات 

للضغوط الصادمة:

Psychoanalytic( أ. نظرية التحليل النفسي
:)Theory

َعدَّ فرويد صدمة الوالدة وما يصاحبها من إحساس 
الوليد باالختناق أولى تجارب القلق في حياة اإلنسان. 
ثم عاد وتناول موضوع العصاب الصدمي في مناسبات 
مختلفة. وترتكز نظرية فرويد في تفسير العصابات 
الطفولية.  النفسية  العقد  إلى  أصًال  تعود  أنها  على 
وهكذا فإن مبدأ العصاب الصدمي الناجم عن صدمة 
نفسية حديثة العهد (وال عالقة لها بالطفولة) يتعارض 
نظرياً مع طروحات التحليل النفسي. ومع أنه اعترف 
بوجود هذه العصابات وسماها (العصابات الراهنة)، 
قابلة  وغير  التحليلية  القاعدة  شــواذ  عدها  أنــه  إال 
للشفاء بالعالج التحليلي الذي يركز جهوده على العقد 

الطفولية. (النابلسي، ١٩٩١، ص٢٤).
تفسير   (١٩٨٦  ،Horowitz) هــوروتــز  حــاول  لقد 
خالصتها  دينامية  نفسية  بنظرية  االضطراب  هذا 
يشعر  الفرد  يجعل  أن  يمكن  الصدمي  الــحــادث  أن 
وألن  واإلنهاك.  الفزع  له  ويسبب  تماماً،  مرتبك  أنه 
إلى  يلجأ  الفرد  فــإن  مؤلمة  تكون  هــذه  الفعل  ردود 
قمعها  أو  الصدمي  بالحادث  الخاصة  األفكار  كبت 
المشكلة،  تحل  ال  هذه  اإلنكار  حالة  أن  غير  عمداً. 
المعلومات  يجعل  أن  على  قــادراً  يكون  ال  الفرد  ألن 
معلوماته  مــع  تتكامل  الصدمي  بالحادث  الخاصة 
األخرى، وتشكل جزءاً من االحساس بذاته. ويبدو أن 
الجانب القوي في التوجه النفسي الدينامي لهوروتز 
أنه استطاع بطريقته فهم بعض األعراض الرئيسة في 

هذا االضطراب (PTSD) (صالح، ٢٠٠٢، ص٨٨).
Biologiccal( )ب. النظرية الحياتية )البايولوجية

:)Theory
أواًل. الوراثــة:

يقوم هذا التوجه على افتراض أن هناك عوامل وراثية 
اضطراب  حدوث  إلى  تؤدي   (Genetic factors)
ما بعد الضغوط الصدمية. ولقد تم التحقق من هذا 
االفتراض بإجراء دراسات متعددة على التوائم. فلقد 
Skre.١٩٩٣) اتفاقاً اكبر في اضطراب  et al) وجد
Identical) المتطابقة  الــتــوائــم  بين   (PTSD)
Fraternal) بالمقارنة مع التوائم المتآخية (twins
twins). واستنتج (skre) وزمالؤه أن»النتائج تدعم 
 (Causation) فرضية مساهمة الوراثة في تسبيب
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 «(PTSD) الصدمية  الضغوط  بعد  ما  اضــطــراب 
(صالح، ٢٠٠٢، ص٨٥).

إلى  تعرضوا  الذين  األفــراد،  مراجعات  طريق  وعن 
وجماعته   Foa فاو  توصل  العالج،  بهدف  المعارك، 
المصابين  األفـــــراد  ثــلــثــي  مــن  ــقــرب  ي مــا  أن  ــى  إلـ
باضطراب ما بعد الضغوط النفسية بسبب تعرضهم 
إلى المعارك، ينتمون إلى عوائل فيها أفراد مصابون 
تأثرهم  شدة  أو  قابلية  وتكون  نفسية،  باضطرابات 
إلى  به  فتؤدي  عالية.  الصدمية  باألحداث  النفسي 
 ،٢٠٠٠ ،PTSD). (Eysenck) اإلصابة باضطراب

.(٦٩٣ .p
Biochemical( ثانيًا. العوامل الحياتية الكيميائية

:)Theory
Krystal et) المنظرين  مــن  عــدد  افــتــرض  لقد 
Traumatic) ١٩٨٩) أن التعرض لحادث صدمي،.al

event) يؤدي إلى إلحاق الضرر بجهاز ونظام إفراز 
مستويات  في  ــادة  زي إلــى  وتحديداً  الكظرية،  الغدة 
والدوبامين   (Noradrenaline) النورادرينالين 
(Dopamine) وزيادة مستوى اإلثارة الفسيولوجية، 
فينجم عن هذه التغيرات استجابة مروعة من الخوف 

والجفلة تظهر على الفرد بشكل سريع.
وما يهمنا في هذا البحث هو التأكيد على أن الخبرات 
المهمة البارزة يمكن ان تؤدي إلى تأثيرات طويلة األمد 

على الدماغ والسلوك على حد سواء.
ووصف العالم كلوس ميكزيك أيضاً ما أسماه النوبات 
بتأثيرها   (Aggressive episodes) العدائية 
gene) الجيني  والتعبير  الدماغية  األمينات  على 
expression) إذ الحظ أنه بعد المواجهة المباشرة 
مما  أقل  بألم  يشعر  أثنائه،  وفي  الفأر،  لدى  للخطر 
مضي  بعد  ولكن  االنهزام.  قبل  األلم  هذا  عليه  كان 
أيام وأسابيع يصبح الحيوان أكثر حساسية في شعوره 

باآللم.
أن  للهجوم وبعد  التعرض  أنه عن طريق  كذلك وجد 
أقل  إحساساً  تبدي  فإنها  التجربة  حيوانات  تنهزم 
باأللم. وعند معاينة نسيج دماغ هذه الحيوانات بعد 
وجد  للتهديد،  أو  للهزيمة  تعرضها  من  نصف ساعة 
بنسبة   (C-fos) المسمى  للجين  تعبيراً  الباحثون 

تعادل مرتين أو ثالث مرات منه.

يحدث  ما  شيئاً  أن  إلى  التجربة  طريق  عن  وتوصل 
في الدماغ نتيجة لخبرة مهمة فردية. فبهذه التبدالت 
في الكيميائية العصبية الدماغية ليست فقط شاملة 
وطويلة األمد بل نوعية في بعض المناطق في الجهاز 
العصبي المركزي، ولكنها ـــ أي التبدالت ـــ تبدو مهمة 
على المستوى السلوكي فيما يتعلق بالقضايا المتعلقة 
(الحجار،  استعمالها.  المخدرة وسوء  األدوية  بتحمل 

٢٠٠٠، ص٧٨).
العصبيين  للناقلين  الكيميائي  النشاط  قياس  وعند 
المستويات  أن  ــدوا  وجـ والسيروتونين  الــدوبــامــيــن 
من  المنخفضة  والمستويات  الدوبامين  من  العالية 
عند  العدواني  بالسلوك  مقرونة  تكون  السيروتونين 

الحيوان واإلنسان على حد سواء.
صياغة  في  الخبرة  أثــر  على  تؤكد  النتائج  هــذه  إن 
الهزيمة  خبرات  مثًال  المهمة،  فالخبرات  السلوك. 
والعدوان أو الخبرات الفردية يمكن أن تحدث تبدالت 
كبيرة وطويلة األمد على مستوى كيميائية الدماغ. ففي 
دقائق عدة نجد انطالق التعبير الجيني الذي ذكرناه 
قد  العصبية  التشريحية  التبدالت  حيث  فعله  ليؤدي 
ظهرت ومن ضمنها تحمل الدواء المخدر والحساسية 
مثل  المخدر  من  أعلى  مقادير  تناول  عن  الناجمة 
استعداد الحيوان للقتال ولألمراض المصاحبة للشدة.
وإذا ما أردنا أن نعمم هذه اآللية على كيميائية دماغ 
أو  العدوانية  لمشاعر  المرضي  الدور  نجد  اإلنسان 
لإلنسان  النفسية  الصحة  على  واإلحباطات  الهزيمة 
الحكم  والشعوب في  األمم  تعميمه على  يمكن  وهذا 
على صحة أفرادها وشعوبها النفسية عندما تتعرض 
وتلك  بالعدوان.  مهددة  تكون  أو  للهزيمة  أو  للعدوان 

كلها هي ضغوط نفسية (الحجار، ٢٠٠٠، ص٧٨).
.(١٩٩٧ ،Textbook of Psychiatry) 

وتفيد الدراسات بوجود بعض األدلة التي تدعم هذه 
فلقد وجد كوستين  (البايولوجية).  الحياتية  النظرية 
مستوى  أن   (١٩٨٧  ،Kosten et al) وزمــــالؤه 
المرضى  لدى  عالياً  كان  واإلدرنالين  النورادرينالين 
 .(PTSD) الصدمية  الضغوط  بعد  ما  باضطراب 
Kolk، ١٩٨٥) قد وجدوا  et al) وكان كولك وزمالؤه
لدى  والنورادرينالين  الدوبامين  مستويات  في  زيادة 
وأشارت  االضطراب.  من هذا  يعانون  الذين  األفراد 
دراسات أخرى إلى زيادة في ضربات القلب وارتفاع 
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العصبي  الجهاز  نشاط  في  ــادة  وزي الــدم  في ضغط 
الالإرادي لدى المصابين باضطراب ما بعد الضغوط 
Gelder، ١٩٩٧، p.٨٥) وتوصلت  et al) الصدمية
ــات، عــنــد تعرضها  ــوان ــت عــلــى حــي ــات أجــري ــ دراسـ
يضطرب  العصبية  الموصالت  أن  إلــى  للضغوط، 
االضــطــراب  بــهــذا  المصابين  ــراد  ــ األف ــدى  ل عملها 

.(٦٩١-٩٦٥.pp،٢٠٠٠،Eysenck)
من  لــعــدد  اســتــعــراضــه  ــن  م  Eysenck ويستنتج 
الدراسات بأن المرضى المصابين باضطراب ما بعد 
الضغوط الصدمية يختلفون فعًال عن األفراد العاديين 
الفسيولوجية  بالمقاييس  الخاصة  ــراءات  ــق ال فــي 
والبايوكيمياوية. ومع ذلك -يضيف ايزنك - فإن هذه 
التغيرات الحياتية ال ترينا بأنها السبب في اضطراب 
التوجه  وإن   .(PTSD) الصدمية  الضغوط  بعد  ما 
يأخذ  أكبر  توسيع  إلى  يحتاج  (البايولوجي)  الحياتي 
قابلية  أو  التحسس  في  الفردية  الفروق  بالحسبان 

اإلصابة بهذا االضطراب. (صالح، ٢٠٠٢، ص٨٧)
:Psycho immunology ثالثاً. المناعة النفسية

النفسية  ــة  ــحــال ال ــط  ــرب ت جـــديـــدة  فــرضــيــة  ــاك  هــن
وخالصتها  المناعة)،  وعلم  (الضغط  بالبيولوجيا 
عليهم  تظهر  الذين  األفراد  لدى  المناعي  الجهاز  أن 
وإن  ضعيفاً.  يكون  الكارثة  بعد  نفسية  اضطرابات 
على  قادر  غير  الفرد  يجعل  النفسية  المناعة  ضعف 
مواجهة كارثة أو حادث صدمي. ويبنى اإلفتراض على 
والجهاز  العصبي  الجهاز  بين  عالقات  وجود  أساس 

الهرموني وجهاز المناعة (ستورا، ١٩٩٧،ص٩٣).
وتعتقد إليزابيث موسون (E. K. Moussong) بأن 
يعود  الكارثة  بعد  النفسي  االضطراب  ظهور  سبب 
إلى الجهاز المناعي لألفراد. إذ قامت بتحليل اآلثار 
لالعتقال  المعقدة  واالجتماعية  والنفسية  الحيوية 

بشكل منهجي. (النابلسي، ١٩٩١، ص٢٤٤-٢٥٦).
:)Behavioral Theory( ج. النظرية السـلوكية

يؤكد العلماء السلوكيون على العوامل البيئية وأهمية 
واالشــتــراط  الكالسيكي  (االشــتــراط  بنوعيه  التعلم 
اإلجرائي) في تحديد السلوك بنوعيه، السوي وغير 
التعلم.  هو  واحد  لقانون  يخضعان  واللذين  السوي، 

(صالح، ٢٠٠٢، ص٨٨)
وبناًء عل هذه النظرية يكون الحدث الصدمي بمثابة 
 (Unconditional Stimulus) منبه غير مشروط

يظهر الخوف والقلق مقرونا باالستجابة الالشرطية 
 (Unconditional Response) الطبيعية  أو 
اقترنت  مــا  (خــبــرة  الطبيعي  غير  المنبه  ويصبح 
أو سيارات  العالية  األصوات  مثل  الصدمي  بالحدث 
اإلطفاء وغيرها من المثيرات) منبهاً مشروطاً تظهر 
بالخوف  المتمثلة  المشروطة  العاطفية  االستجابات 
 (Conditional Emotional Response)والقلق
الراحة، وتؤدي به  المريض بسببها بعدم  التي يشعر 
 ،Litz et al) سلبياً.  تجنبياً  سلوكاً  يسلك  أن  إلى 

(١٦٠.p ،١٩٩٧
ــات  ــراض أجــريــت دراســ ــتـ ــذا االفـ ــاس هـ ــى أســ وعــل
وفق  على  وجماعته  كين  دراســـة  بينها  مــن  متعددة 
الضغوط  بعد  ما  اضطراب  في  االشتراطي  المنهج 
في  الكالسيكي  االشتراط  فإن   (PTSD) الصدمية 
زمن وجود حادث صدمي، يتسبب في اكتساب الفرد 
استجابة خوف شرطية لتنبيه طبيعي (غير مشروط). 

.٨٥.p ،١٩٨٥ ،Keane et al))
تعرض  قد  كان  الذي  المثال)  سبيل  (على  فالمعتقل 
إلى تعذيب في سجن من قبل الشرطة قد يظهر خوفاً 
تعميم  مستقبًال. وربما يجري  إذا رأى شرطياً  كبيراً 

هذا الخوف على أي فرد يشبه زيه زي الشرطة.
:)Cognitive Theory( د. النظرية المعرفية

وعلى وفق هذه النظرية فإن الحدث الصادم، يدرك 
المخطط  عــن  وغــريــبــة  ــدة  جــدي معلومة  أنـــه  عــلــى 
يتم  لكي  ــذاكــرة  ال فــي  مــوجــودة  أي غير  اإلدراكــــي، 
تلك  لمواجهة  مهيئاً  يكون  ال  فالفرد  معها.  التعامل 
الخبرة  مــدى  خــارج  تقع  ألنها  الصدمية  ــداث  األحـ
يتوقع حدوثها.  ال  فهو  وبالتالي  االعتيادية  اإلنسانية 
وعند حدوثها فأنها تكون غريبة على ذلك المخطط 
وبذلك  معها  للتعامل  وسائل  الفرد  يملك  ال  بحيث 
تهدد الفرد ويضطرب سلوكه. ولكي يتمكن الفرد من 
استعادة توازنه يجب أن يستوعب تلك الصدمة داخل 
المخطط اإلدراكي عن طريق معرفة الوسائل التكيفية 
إلى  ذلــك  فيؤدي  الصدمة  لتلك  المناسبة  الصحية 
خفض تدريجي لتأثيرات الصدمة. أما إذا لم يتمكن 
الفرد من استيعاب وتمثل الصدمة فإن تأثيرات تلك 
األحداث ستبقى داخل مخزن الذاكرة النشط وتبقى 

(٦.p ،١٩٩٥ ،Miller) .معرضة للظهور
:)Social factors( هـ. العوامـل االجتماعية
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تساعد  التي  العوامل  أحــد  أن  الباحثين  بعض  يــرى 
في تحديد ما إذا كان فرد ما، سبق وأن تعرض إلى 
حادث صدمي، سيصاب باضطراب ما بعد الضغوط 
على  الفرد  هذا  حصول  مدى  على  ال،  أم  الصدمية 

اإلسناد االجتماعي.
 (صالح، ٢٠٠٢، ص٩٠)

:Attachment Theory و. نظرية التعـلق
ذي  العاطفي  ــاط  ــب االرت على  النظرية  هــذه  ركـــزت 
المنشأ البيولجي بين الوالدين وبين الطفل. وبحسب 
دراسة بولبي ١٩٦٩ فإن الحاجة اإلنسانية إلى ارتباط 
عاطفي عميق ينشا من اجتماع عوامل متعددة تشمل 
والمحتوى  الوراثي،  والتركيب  االجتماعية،  التنشئة 
البايولوجي الذي يدفع (الطفل) إلى االرتباط العاطفي 
وااللتصاق بمانحي الرعاية له (الوالدين)، وذلك من 
أجل حمايته ووقايته. إذ يمنح الوالدان إشارة السالمة 
به من  المحيط  العالم  بأن يكتشف  للطفل  والفرصة 

دون اإلصابة بأذى أو خوف.
وعند تعرض الفرد إلى المواقف المتسمة باألذى أو 
فينشأ  السالمة هذه  إشارة  تتحدى  فإنها  الصدمات 
بمناورات  يقوم  أن  الطفل  يتطلب من  صراع عاطفي 
والسالمة.  بــاألمــان  إحساسه  تكوين  ليعيد  نفسية 
ذلك  يتبع  فقد  بسهولة  العملية  هذه  تنجز  ال  وحين 

القلق واالكتئاب.
ويرتبط التأثير األقصى لهذا الصراع بصعوبة تكوين 
ينجم عن  البلوغ. وقد  العالقات االجتماعية بمرحلة 
ذلك صعوبات أو خوف من االختالط باآلخرين وإقامة 

.(٦-٧.p ،١٩٩٥ ،Miller) عالقات صداقة معهم
مناقشة النظريات:

كل  أن  يستنتج  أن  للباحث  يمكن  تقدم  ما  من خالل 
نظرية من هذه النظريات لها ما يدعمها من دراسات 
ال  ولكن  ينتقدها  من  هناك  وبالمقابل  وتفسيرات 
التفسيرات  مــن  كثيراً  فيها  ألن  دحضها  يستطيع 

الصحيحة.
أن  يمكن  ال  النظريات  جميع  فإن  الباحث  رأي  وفي 
تصح بمعزل عن باقي النظريات األخرى، بل جميعها 
تعمل في تفسير هذا االضطراب ومعالجته، مع األخذ 
بنظر االعتبار طبيعة وعمر وشخصية المصاب فضًال 

عن دور األسرة في هذا المجال.

الفرويدي  بالعالج  الشخص فقط  فال يمكن معالجة 
أو  السلوكي  أو  الدوائي  العالج  فائدة  ويترك  لسنين 
المعرفي أو يهمل العوامل الوراثية، أو ال يعطي دوراً 
ألسرة المصاب. وكذلك ال يجوز إبقاء المصاب على 
وفائدته  السلوكي  العالج  متناسياً  الــدوائــي  العالج 
التي حققها في هذا  الحاالت والنجاحات  في بعض 

المجال.
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المقدمة

منذ فجر التاريخ والحرب حدث الزم البشرية في جميع العصور فقد حدثت 
حروب طاحنة قاست ويالتها البشرية على مر االعوام والقرون وكانت هذه 
الحروب وال تزال تجتاح البلدان وتؤلم الشعوب وتدمر الحضارات والثروات 

الوطنية وتزداد قسوتها جيال بعد جيل بالنظر الى التطور الهائل في اسلحة 
ومعدات الدمار. )1(

وقد حرص االنسان منذ القدم على وضع ضوابط عرفية او مكتوبة للحروب 
والصراعات والنزاعات المسلحة حيث وجدت في جميع الحضارات العظمى 

تقريبآ قواعد مقيدة لحق الغرماء في الحاق االذى بخصومهم ويمكن ان نتبع 
قوانين وضعت لحماية بعض الفئات من الناس في ايام االغريق والفرس والروم 
وفي الهند والصين القديمة وفي الدول المسيحية واالسالمية شملت الفئات 

المحمية كالنساء واالطفال والمسنين والمقاتلين المجردين من السالح 
واالسرى وحظرت مهاجمة بعض االهداف مثل اماكن العبادة ومنعت استخدام 

الوسائل الغادرة في القتال لكن مع تطور وسائل القتال واختراع المدفعية 
والبنادق والذخائر لم تعد هذه التقاليد صالحة للتطبيق وفشلت في التوفيق 

مع هذه الوقائع الجديدة )2(.

الجهود الدولية لحظر اشتراك االطفال 

بالحروب في ظل القانون الدولي اإلنساني
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كلية القانون / الجامعة العراقية

م. سوسن سعد عبد الجبار

فقد نشبت حروب بين جيوش وطنية كبيرة استعملت فيها 
اسلحة احدث واكثر تدميرآ تاركة على ارض المعركة اعدادآ 

مخيفة من القتلى والجرحى العاجزين.
قواعد  ينظم  دولــي  قانون  وجــود  الى  الحاجة  دعت  لذلك 
المتحاربة  القوات  بين  العالقات  الحروب ويحكم  واعراف 
وتخفيف  واالســـرى  والجرحى  المدنيين  حماية  ويضمن 

المآسي التي تخلفها الحروب والنزاعات المسلحة.
للنزاعات  مباشرين  كضحايا  االطفال  وقــوع  تصاعد  ان 
االولوية  اعطاء  يستدعي  بما  الخطورة  من  بات  المسلحة 
انتهاكات  مناقشة  او  دراســة  عند  القضية  لتلك  النسبية 
حقوق الطفل وذلك على وجه الخصوص في المناطق التي 
شهدت او هي مرشحة الن تشهد حروبآ او نزاعات مسلحة 
وعدم  بحكم ضعفهم  االطفال  الن  وذلك  دولية  او  داخلية 
تمتعهم بالحد االدنى من حرية االختيار هم االكثر معاناة 
وتعرضآ الثار الحرب سواء على صعيد االثار المباشرة ام 

غير المباشرة.
مشكلة البحث

تسلط هذه الدراسة الضوء على االنتهاكات الممارسة على 
ودور  سبل  وبحث  المسلحة  النزاعات  فترة  اثناء  االطفال 
توفير  في  الدولية  واللجان  والمنظمات  الدولية  الهيئات 
حماية شاملة وكاملة لالطفال اثناء فترة النزاعات المسلحة 

وبعد انتهاء النزاعات المسلحة.

آثــار  مــن  لــالطــفــال  الــعــامــة  الحماية   / االول  المبحث 
القتال

يحتوي البروتوكول االول لعام ١٩٧٧على قاعدة تعد ضمانة 
اساسية للحماية العامة من اثار القتال والتي تنص على ما 
يلي (تعمل اطراف النزاع على التمييز بين السكان المدنيين 
والمقاتلين بين االعيان المدنية واالهداف العسكرية ومن 
غيرها  دون  العسكرية  االهــداف  ضد  عملياتها  توجه  ثم 
المدنيين  السكان  وحماية  احترام  تأمين  اجل  من  وذلــك 

واالعيان المدنية) (١)
وانطالقآ مما تقدم تم تقرير عدد من المبادئاالنسانية التي 
تحكم سلوك المحاربين الجل حماية السكان المدنيين من 
االخطار الناجمة عن العمليات العسكرية وان االلتزام بهذه 
المبادئ شأنه ان يحقق الحماية العامة لالطفال من اخطار 

القتل بوصفهم اكثر تعرضآ لالصابة.
المطلب االول / المبادئ االنسانية التي تحكم سلوك 

المحاربين
الفرع االول: - التمييز بين المقاتلين وغير المقاتلين:
على المقاتل أال يوجه سالحه إلى غير المقاتلين، فهم ال 
يملكون سالحاً يدافعون به عن أنفسهم، لذلك يتجافى مع 
أساساً  المدنيين  أن  وترويعهم، خاصة  إصابتهم  اإلنسانية 
هم النساء واألطفال وكبار السن، وال بد من حمايتهم من 
أهوال الحرب١، وال شك أن هذا التمييز يؤمن في النهاية 

حماية فاعلة للسكان المدنيين.٢
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الــســكــان المدنيين  - حــظــر مــهــاجــمــة  الــثــانــي:  الـــفـــرع 
واألعيان المدنية.

تقّيد  والتي  القيود،  من  مجموعة  األول  البروتوكول  حدد 
القتال،  آثار  المدنيين من  النزاع في سبيل حماية  أطراف 
المدنيون  واألشخاص  المدنيون  السكان  يتمتع  بأنه  فأقر 
بحماية عامة ضد األخطار الناجمة عن العمليات العسكرية، 
القواعد  مراعاة  الحماية  على هذه  فاعلية  ويجب إلضفاء 
التالية دوماً، باإلضافة إلىالقواعد الدولية األخرى القابلة 

للتطبيق:
ال يجوز أن يكون السكان المدنيون محًال للهجوم، وتحظر 
أعمال العنف أو التهديد، الرامية أساساً إلى بث الذعر بين 

السكان المدنيين.
هذا  يوفرها  التي  بالحماية  المدنيون  األشــخــاص  يتمتع 
البروتوكول، ما لم يقوموا بدور مباشر في األعمال العدائية.
إلى  توجه  ال  التي  تلك  وهــي  العشوائية،  الهجمات  حظر 
وسيلة  أو  طريقة  تستخدم  والتي  محدد،  عسكري  هدف 
أن  شأنها  من  فإن  ثم  ومن  آثارها،  يمكن حصر  ال  للقتال 
أو  المدنيين  األشــخــاص  أو  العسكرية  ــداف  األهـ تصيب 

األعيان المدنية دون تمييز.
وقد عّد البروتوكول األول من قبيل الهجمات العشوائية:

بالقنابل، أياً كانت الطرق والوسائل  اوال: - الهجوم قصفاً 
الــواضــحــة  العسكرية  األهــــداف  مــن  ــدداً  عــ تــعــالــج  الــتــي 
والواقعة  اآلخر،  البعض  بعضها  عن  والمميزة  والمتباعدة 
في مدينة أو بلدة أو قرية أو منطقة أخرى تضم ترّكزاً من 
المدنيين أو األعيان المدنية على أنها هدف عسكري واحد.
ثانيا: - الهجوم الذي يمكن أن يتوقع منه أن يسبب خسارة 
باألعيان  إضــراراً  أو  بهم،  إصابة  أو  المدنيين،  أرواح  في 
واألضرار  الخسائر  من هذه  يحدث خلطاً  أن  أو  المدنية. 
يفرط في تجاوز ما ينتظر أن يسفر عنه ذلك الهجوم من 

ميزة عسكرية ملموسة ومباشرة.
ثالثا: - تحظر هجمات الردع ضد السكان المدنيين.

يمنع التذرع بوجود السكان أو تحركاتهم في حماية نقاط 
في  سيما  وال  العسكرية،  العمليات  ضد  معينة  مناطق  أو 
أو  الهجوم عن األهداف العسكرية، أو تغطية  محاولة درء 

إعاقة العمليات العسكرية.٣
الــفــرع الــثــالــث: - إتــخــاذ اإلحــتــيــاطــات الــالزمــة لتفادي 

السكان المدنيين أثناء الهجوم.
فرض البروتوكول األول على كافة األطراف إتخاذ التدابير 
تبذل  أن  فيجب  المدنيين،  السكان  إصابة  لعدم  الوقائية 

رعاية متواصلة في إدارة العمليات العسكرية من أجل تفادي 
السكان المدنيين واألعيان المدنية.٤

عند  المدنيين  لحماية  محددة  تدابير  إتخاذ  يجب  أيضاً 
التخطيط للهجوم، أو إتخاذ قرار بشأنه من قبل كل قائد 

نجملها في اآلتي:
يجب على القائد أن يبذل ما في طاقته عملياً للتحقق من 
أن األهداف المقرر مهاجمتها ليست أشخاصاً مدنيين أو 
ولكنها  خاصة،  بعناية  مشمولة  غير  وأنها  مدنية،  أعياناً 

أهداف عسكرية.
عند  المستطاعة  اإلحتياطات  جميع  يتخذ  أن  عليه  يجب 
إحــداث  تجنب  أجــل  من  الهجوم،  وأساليب  وسائل  تخير 
خسائر في أرواح المدنيين أو إلحاق إصابة بهم أو اإلضرار 
أضيق  في  ذلك  وحصر  عرضية  بصفة  المدنية  باألعيان 

نطاق.
أن يمتنع عن إتخاذ قرار بشن أي هجوم قد يتوقع منه بصفة 
إلحاق  أو  المدنيين  أرواح  في  خسائر  يحدث  أن  عرضية 
يحدث  أن  أو  المدنية،  باألعيان  اإلضــرار  أو  بهم،  إصابة 
من هذه الخسائر واألضــرار، مما يفرط في تجاوز  خلطاً 
عسكرية  ميزة  من  الهجوم  ذلــك  عنه  يسفر  أن  ينتظر  ما 
ملموسة ومباشرة. كذلك يجب إلغاء أي هجوم يتوافر فيه 

هذا الحكم.
المدنيين،  السكان  يمس  أن  هجوم  أي  شأن  من  كان  وإذا 

فيجب توجية إنذار مسبق وبوسائل مجدية.٥
وورد في البروتوكول األول قائمة مطولة من القواعد التي 
تؤكد على ضرورة حماية األعيان المدنية. واألعيان الثقافية 
وأماكن العبادة. وحماية األماكن والمواد التي ال غنى عنها 
لبقاء السكان المدنيين، وبصفة خاصة حظر تجويع السكان 

المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب.
المطلب الثاني: - الحماية الخاصة لألطفال من آثار 

القتال.
يحتاج الطفل لحمايته بشكل خاص أثناء النزاعات المسلحة، 
وهو ما اعترفت به إتفاقية جنيف الرابعة لعام ٦،١٩٤٩ بل 
لعام ١٩٧٧ قد أضفى حماية خاصة  البروتوكول األول  أن 
على  فنص  المسلح.٧  النزاع  حــاالت  في  األطفال  لصالح 
أنه:»يجب أن يكون لألطفال موضع إحترام خاص، وأن تكفل 
لهم الحماية ضد أية صورة من صور خدش الحياء، ويجب 
أن تهيأ لهم أطراف النزاع العناية والعون الذين يحتاجون 

إليهما، سواء بسبب صغر سنهم، أو ألي سبب آخر».٨
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تنص  والتي   ٣/٤ بالمادة  كفل  الثاني  البروتوكول  أن  كما 
بالقدر  لألطفال  والمعونة  الرعاية  توفير  أنه»يجب  على 
الذي يحتاجون إليه لحماية لألطفال خالل النزاعات غير 

الدولية.
حاالت  أن  على   ١/٨ المادة  في  األول  البروتوكول  وينص 
الجرحى  مع  يصنفون  الـــوالدة  حديثي  واألطــفــال  الـــوالدة 

والمرضى بإعتبارهم فئة تحتاج إلى الحماية.
ــأن األطــفــال  ــمــادة ٢٤ ب وتــؤكــد اإلتــفــاقــيــة الــرابــعــة فــي ال
يحتاجون إلى رعاية خاصة، حيث تنص على أنه»ال يجوز أن 
يترك األطفال دون الخامسة عشرة الذين تيتموا أو فصلوا 
تسهيل  ينبغي  وأنه  ألنفسهم،  الحرب  بسبب  عائالتهم  عن 
جميع  في  وتعليمهم  الدينية  عقائدهم  وممارسة  إعاشتهم 

األحوال».٩
وإذ يأخذ القانون الدولي اإلنساني األطفال في إعتباره، فقد 
األطفال،  إغاثة  إجــراءات خاصة ألجل  إتخاذ  بوجوب  أقر 
وجمع شمل األسر التي شتتت بسبب الحرب، وكذلك إجالء 
األطفال من المناطق المحاصرة أو المطوقة، وهو ما سنورد 

تفصيًال على النحو التالي:
الفرع األول: - إغاثة األطفال.

وهــي مــن أهــم الــواجــبــات الــتــي تقع على عــاتــق أطــراف 
إتفاقية  وتــقــرر  الصعبة.  الــنــزاع  أوضـــاع  فــي ظــل  الــنــزاع 
لجميع  المرور  بحرية  السماح  على ضرورة  الرابعة  جنيف 
إرساالت اإلمدادات الطبية ومهمات المستشفيات المرسلة 
للمدنيين، حتى ولو كانوا من األعداء، وكذلك حرية مرور 
جميع اإلرساالت الضرورية من المواد الغذائية والمالبس 

والمقويات المخصصة لألطفال دون الخامسة عشرة.
والنساء الحوامل وحاالت الوالدة.١٠ وتنص اإلتفاقية الرابعة 
أيضاً على أن:»تصرف للحوامل والمرضعات واألطفال دون 
إحتياجات  مع  تتناسب  إضافية  أغذية  عشرة،  الخامسة 

أجسامهم».١١
لألطفال  األولــويــة  إعطاء  على  األول  البروتوكول  وينص 

وحاالت الوضع لدى توزيع إرساليات الغوث.١٢
للغاية،  هام  بــدور  األحمر  للصليب  الدولية  اللجنة  وتقوم 
النزاع  حالة  في  لألطفال  اإلغاثة  مواد  إيصال  مجال  في 
العامة  الصحة  ميادين  فــي  النشط  والــتــدخــل  المسلح، 
القانون  لمقتضيات  تستجيب  فهي  والتأهيل،  والتغذية 
الدولي اإلنساني، وخاصة المادة ٢٣ من اإلتفاقية الرابعة، 
ووفقاً لنص المادة ٧٠ من البروتوكول األول، والمادة ١٨ من 

البروتوكول الثاني، وبوصفها هيئة إنسانية ومحايدة.

تبدأ أشد أنواع المعاناة التي تخلفها الحروب والتي يعيشها 
العائلة  أفــراد  يتعرض  عندما  قلبه،  أعماق  في  اإلنــســان 
الواحدة لإلنفصال، والتي تثير الشكوك حول مصير أفراد 
الذين  األطفال  وباألخص  الحرب،  فرقتهم  والتي  العائلة 
يعترف  اإلنساني  الدولي  والقانون  ذويهم.  عن  انفصلوا 
العائلية  الوحدة  لصيانة  جاهداً  ويسعى  األســرة،  بأهمية 
خالل النزاعات، ومصداقاً لذلك فإن البروتوكول األول عام 
١٩٧٧، ينص على أن:»حق كل أسرة في معرفة مصير أفرادها 
السامية  األطــراف  من  كل  لنشاط  األساسي  الحافز  هو 
الدولية،  اإلنسانية  والمنظمات  النزاع،  وأطراف  المتعاقدة 

والوارد ذكرها في اإلتفاقيات وفي هذا البروتوكول».١٣
وتقضي اإلتفاقية الرابعة بأن على أطراف النزاع أن تسهل 
أعمال البحث التي يقوم بها أفراد العائالت المشتتة بسبب 
الحرب، من أجل تجديد اإلتصال، وإن أمكن جمع شملهم.١٤

حالة  في  أنه  على   ٤٩ المادة  في  الرابعة  اإلتفاقية  وتنص 
فعليها  معينة،  لمنطقة  جزئي  بإخالء  اإلحتالل  دولة  قيام 
أن تضمن عدم التفريق بين أفراد العائلة الواحدة. ويضيف 
البروتوكول األول إلى هذه الفكرة مزيداً من التطوير، فتنص 
المادة ٥/٧٥ على أنه في حالة القبض على األسر وإعتقالها 
أو إحتجازها يجب - قدر اإلمكان - أن يوفر لها كوحدات 
عائلية مأوى واحد. ويقضي البروتوكول األول كذلك بضرورة 
بذل الجهود بكل طريقة ممكنة، لتيسير جمع شمل األسر 

التي شتتتها المنازعات الدولية.
ينص  الــدولــيــة،  غير  المسلحة  بــالــنــزاعــات  يتعلق  وفيما 
البروتوكول الثاني في المادة ٣/٤ (ب) على ضرورة إتخاذ 
التي  األسر  لتسهيل جمع شمل  المناسبة  الخطوات  جميع 

تشتت لفترة مؤقتة.
وإذا ما تفرق األطفال وأفراد عائالتهم نتيجة لنزاع مسلح، 
مداومة  على  بعيد  حــد  إلــى  سيتوقف  شملهم  جمع  فــإن 
تحركاتهم.١٥ دقيقة عن  معلومات  أو جمع  بينهم،  اإلتصال 

عن  العائلية  الرسائل  أهمية  على  الرابعة  اإلتفاقية  وتؤكد 
في  المقيمين  المحميين  األشخاص  لجميع  السماح  طريق 
أراضي أحد أطراف النزاع، أو في أراضي محتلة بإعطاء 
األنباء ذات الصبغة الشخصية البحتة إلى أفراد عائالتهم 
أينما كانوا، وأن يتسلموا أخبارهم. وتسلم هذه المكاتبات 
النزاع  اإلتفاقية أطراف  تلزم  كما  تأخير،١٦  وبدون  بسرعة 
عند نشوب أي نزاع، وفي جميع حاالت اإلحتالل بأن تنشئ 
ونقل  تلقي  عن  مسؤوالً  يكون  لإلستعالمات  رسمياً  مكتباً 
الذين تحت  المحميين  باألشخاص  الصلة  ذات  المعلومات 
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سلطتها.١٧ وتنص اإلتفاقية الرابعة كذلك على إنشاء مركز 
إستعالمات رئيس لألشخاص المحميين في دولة محايدة، 
بمكتب  يتعلق  فيما  الــمــذكــورة  المعلومات  كــافــة  ليجمع 

اإلستعالمات الرسمي.١٨
وبهدف صون وحدة العائلة وإعادة األطفال إلى أهلهم، تقوم 
اللجنة الدولية للصليب األحمر، بعملية إحصاء ومتابعة جميع 
األطفال الذين افترقوا عن آبائهم عن طريق المساعدة في 
المعلومات عن اآلباء  تسجيل هوية كل واحد منهم، وجمع 
أطفالهم،  عن  يبحثون  الذين  ــاء  اآلب إلــى  نــداءات  وتوجية 
إلى  األطفال  كتبها  التي  األحمر  الصليب  رسائل  وتوصيل 

العناوين القديمة للوالدين
الفرع الثاني: - إجالء األطفال من المناطق المحاصرة 

أو المطوقة.
تناولت إتفاقية جنيف الرابعة موضوع إجالء األطفال أثناء 
األطفال  لحماية  أساسية  كضمانة  المسلحة  الــنــزاعــات 
النزاع  أطراف  أن:»يعمل  على  فنصت  الحرب،  أخطار  من 
والمرضى  الــجــرحــى  لنقل  محلية  ترتيبات  إقـــرار  على 
والعجزة والمسنين واألطفال والنساء النفاس، من المناطق 
المحاصرة أو المطوقة، ولمرور رجال جميع األديان، وأفراد 

الخدمات الطبية والمهمات الطبية إلى هذه المناطق».١٩
وأضاف البروتوكول األول مزيداً من التفصيل على موضوع 
النزاع  إجــالء األطــفــال، حيث قــرر أن قيام أحــد أطــراف 
بإجالء األطفال من غير رعاياها إلى بلد أجنبي ال يجوز أن 
يكون دائماً، ولكن يمكن أن يتم بصورة مؤقتة. إذا إقتضت 
ذلك أسباب قهرية تتعلق بصحة الطفل أو عالجه الطبي، 
أو سالمته مما قد يصيبه من أذى لوجوده في إقليم محتل. 
ويشترط الحصول على موافقة كتابية على هذا اإلجالء من 
موجودين،  كانون  إذا  الشرعيين  أوليائهم  أو  األطفال  آباء 
الشرعيين  األولياء  أو  اآلبــاء  على  العثور  تعذر  حالة  وفي 
من  اإلجــالء  هذا  على  كتابية  موافقة  على  الحصول  يلزم 
أو  القانون  بحكم  أساسية  بصفة  المسؤولين  األشخاص 

العرف عن رعاية هؤالء األطفال.
أما الشرط الثاني فهو موافقة الوالدين أو ولي األمر. وإن 
كان إخفاء الوالدين أو ولي األمر أو عدم العثور عليهم سيلغي 
هذا الشرط، ولن يحول دون إجالء يبرره الشرط األول.٢٠

وتقوم الدولة الحامية باإلشراف على هذا اإلجراء باإلتفاق 
مع كافة األطراف المعنية وهي الطرف الذي ينّظم اإلجالء، 
والطرف الذي يستضيف األطفال، واألطراف الذين يجري 
إجالء رعاياهم. ويجب على كافة أطراف النزاع أن يتخذوا 

الممكنة  اإلحتياطيات  جميع   - حدة  على  حالة  كل  في   -
اإلجــالء ألي خطر.  عملية  أثناء  األطفال  يتعرض  ال  حتى 
الذكر،  السالفة  للشروط  وفقا  اإلجالء،  وفي حالة حدوث 
يجب تزويد الطفل خالل فترة وجوده خارج البالد - بقدر 
اإلمكان - بالتعليم بما ذلك تعليمه الديني واألخالقي وفق 

رغبة والديه.٢١
وقد تحدث ممثل اللجنة الدولية في إجتماع لجنة الصياغة 
إن  بقوله»...  نظرة  وجهة  شارحاً  المادة  هذه  وضع  عند 
اإلستثناء،  يكون  أن  يجب  اإلجــالء  أن  هو  المرشد  المبدأ 
الحالة  تكون  أن  أولهما  أساسيان؛  اإلجــراء شرطان  ولهذا 
الصحية للطفل هي التي تبرر إجالءه، ويعني ذلك أن العناية 
يمكن  ال  نقاهته  لتسهيل  أو  الطفل  لشفاء  الالزمة  الطبية 
توفيرها في بلده األصلي، وينبغي بقدر اإلمكان أال ينتقل 

األطفال بدون ضرورة من بيئتهم الطبيعية.
وفقاً   - إجالؤهم  تم  الذين  األطفال  عودة  تسهيل  وبهدف 
لألحكام سالفة الذكر - إلى أسرهم وأوطانهم، فقد ألزم 
إجالءهم  نظم  ــذي  ال الطرف  اإلنساني  الــدولــي  القانون 
بإعداد  مناسباً)،  ذلك  كان  إذا  المضيف  الطرف  (وكذلك 
بطاقة لكل طفل، مصحوبة بصورة شمسية، ويقوم بإرسالها 
للجنة  التابعة  المفقودين  للبحث عن  المركزية  الوكالة  إلى 

الدولية للصليب األحمر.٢٢
المتيسرة عن  المعلومات  كافة  البطاقة على  وتشتمل هذه 
الطفل من حيث هويته وأحواله الصحية واألسرية، عناوينه 
في البلد الذي أجلي منها، والتي أجلي إليها، ولغته وديانته، 
معلومات  أي  ذكر  في  يكون  أال  مراعاة  مع  ذلــك،  إلى  وما 
البروتوكول  أورد  وقد  الطفل.٢٣  بإيذاء  مجازفة  بالبطاقة 
كل  بطاقة  عليها  تحتوي  أن  يجب  التي  المعلومات  األول 

طفل.٢٤
أن الحماية التي يمنحها القانون الدولي اإلنساني لألطفال 
أثناء النزاعات المسلحة باإلضافة إلى أنها واجب قانوني 
كل  وقبل  فإنها  المدنيين،  حماية  إطــار  في  وتندرج  ملزم 
شيء إلتزام أخالقي في أن يتم أخذ األطفال بعين اإلعتبار 
وأن يكون لهم موضع إحترام خاص، في ظل أوضاع النزاع 

الصعبة.
المبحث الثاني

الجهود الدولية لحظر اشتراك االطفال في النزاعات 
المسلحة
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كظاهرة  العدائية  األعــمــال  في  األطــفــال  مشاركة  ترتبط 
متزايدة الشيوع، بظهور أنماط جديدة من النزاعات، التي 

تواجه الجيوش النظامية حرب العصابات.٢٥
العالمية  الحرب  منذ  الظاهرة  هــذه  وجــود  من  وبالرغم 
الجنود  قضية  لمواجهة  الدولية  الجهود  أن  إال  الثانية، 
السبعينيات من  بداية  لم تتحدد مالمحها إال مع  األطفال 
لعام  الرابعة  جنيف  إتفاقية  غفلت  بعدما  الماضي  القرن 
الضروري  من  وأصبح  المسألة،  هذه  معالجة  عن   ١٩٤٩
األطفال  أولئك  لصالح  الحماية  من  جديد  نوع  إستحداث 

الذين يتورطون في أعمال القتال.
قد  جنيف،  إلتفاقيات  اإلضافيين  البرتوكولين  فإن  لذلك 
النزاعات  إنطويا على قواعد تحظر اشتراك األطفال في 
المسلحة الدولية وغير الدولية، قبل بلوغهم سن الخامسة 

عشر.٢٦
األسلحة  إلستعمال  ونتيجة  األخيرة  العقود  خالل  أنه  إال 
قبل،  من  يحدث  لم  واسع  نطاق  على  األوتوماتيكية  نصف 
أصبح من السهل على األطفال أن يحملوا السالح، وتزايد 
عدد األطفال الذين يتم تجنيدهم بشكل غير قانوني، وفي 
وصل  حتى  كجنود،  يستخدموا  لكي  بالقوة  األحيان  غالب 
واضحة  مخالفة  فــي  اآلالف٢٧  مــئــات  ــى  إل اآلن  عــددهــم 

وصريحة لقواعد القانون الدولي اإلنساني.٢٨
مختلفة.  وقانونية  إنسانية  أبعاد  من  الظاهرة  لهذه  ولما 
سوف نلقي الضوء على موقف القانون الدولي اإلنساني من 
قضية الطفل المحارب، ومن خالل تقسيم هذا المبحث إلى 

المطلبين التاليين:
المطلب األول: الجهود الدولية لحظر إشتراك األطفال في 

النزاعات المسلحة.
الدولي  القانون  في  االطفال  حماية  الثاني:اليات  المطلب 

االنساني.
الــمــطــلــب األول: - الــجــهــود الــدولــيــة لــحــظــر إشــتــراك 

األطفال في النزاعات المسلحة.
إن فكرة حظر إشتراك األطفال في األعمال العدائية ليست 
وحدهم.  الغرب  لمفكري  فيها  الفضل  يرجع  وال  جديدة، 
القانون  في  المستقرة  التقاليد  من  أســاس  المبدأ  فلهذا 
اإلسالمي  الــعــرف  وفــي  أفريقيا،  فــي  العرفي  اإلنــســانــي 

اإلنساني،٢٩ المعمول به فى الحروب.٣٠
فقد  الحروب،  في  األطفال  إستخدام  ظاهرة  شيوع  ومع 
أو  الجاسوسية  في  أو  القتال  أعمال  في  دور  لهم  أصبح 
الدولي  المجتمع  وجــد  التخريب،٣١  أعمال  أو  المقاومة 

نفسه ملزماً بالتدخل لوضع حد لهذه الظاهرة ألنه يتجافى 
في  بالمشاركة  لألطفال  السماح  يتم  أن  اإلنسانية  مــع 
من  حمايتهم  من  بدالً  للخطر،  حياتهم  وتعريض  الحروب 
ضرورة  هناك  أن  المؤكد  من  أنه  وظهر  الحروب،  ويــالت 
بأي  مسلح  نــزاع  أي  في  األطفال  إشتراك  لتحريم  ملّحة 
شكل من األشكال. لذلك فإن القانون الدولي اإلنساني قد 
تناول هذا الموضوع، بيد أنه من المالحظ أن الحظر التام 
لمشاركة األطفال في األعمال العدائية لم يتقرر إال بموجب 
بروتوكولي جنيف لعام ١٩٧٧. وحتى نتتبع الجهود الدولية 
أن  بنا  يجدر  الحروب  فى  األطفال  استخدام  حظر  بشأن 
نقسم هذا المطلب إلى الفروع التالية:الفرع االول التناول 
بروتوكولي  توقيع  حتى  المحارب  الطفل  لقضية  الدولي 

جنيف لعام ١٩٧٧.
الفرع األول

توقيع  حتى  المحارب  الطفل  لقضية  الدولي  التناول 
بروتوكولي جنيف لعام 19٧٧.

اإلنسانية  يمثل مستقبل  بإعتباره   - الطفل  أن  من  بالرغم 
- جدير بالحماية الدولية الكافية، نجد أنه لم يحظ بنص 
إستغالله  يّحرم   ١٩٤٩ لسنة  جنيف  معاهدات  في  صريح 
وتعريض حياته للخطر في زمن الحرب، رغم ثبوت تجنيد 
األطفال في جيوش ألمانيا النازية خاصة في نهاية الحرب 
األطفال  تجنيد  قاطعاً  ثبوتاً  ثبت  قد  بل  الثانية.  العالمية 
أيضاً ضمن قوات المقاومة ضد اإلحتالل النازي في كثير 
منه.  لهذا اإلحتالل وعانت  تعرضت  التي  أوروبــا  من بالد 
األمر الذي عّرض حياة الكثيرين منهم للخطر بل وللموت.٣٢

الطفل  بين  التفرقة  أهمية  القانونية  األوســـاط  تعر  ولــم 
المدني غير المحارب والطفل المحارب. ولهذا فإن إتفاقية 
جنيف الرابعة والمتعلقة بحماية المدنيين في وقت الحرب، 
تحدثت فقط عن وضع األطفال كمدنيين الذين ليس لهم 

أي دور في أعمال القتال.
األمم  عن  والصادرة  اإلنسان  حقوق  مواثيق  فإن  وبالمثل 
المتحدة لم تتعرض لهذا الموضوع، فإعالن حقوق الطفل 
العامة في عام ١٩٥٩ تضمن عشرة  الجمعية  الصادر عن 
مبادئ خاصة بحماية الطفل دون أية إشارة إلى تجنيده في 

الحروب.
إندلعت سلسلة  الماضي،  القرن  الستينيات من  نهاية  وفي 
من المنازعات ثبت فيها تجنيد األطفال وإستخدامهم في 
الحروب، فقد تناول المؤتمر الدولي لحقوق اإلنسان الذي 
عقد في طهران عام ١٩٦٨ مسألة إحترام حقوق اإلنسان 
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أثناء النزاعات المسلحة.٣٣ وبالرغم من صدور هذا اإلعالن 
خالل تلك الفترة الحاسمة، إال أن نصوصه قد خلت من أي 
إشارة لحماية الطفل من إجباره على اإلنخراط في سلك 
القوات المسلحة أو قوى المقاومة أثناء الحرب. ويرجع ذلك 
تحاول  ال  المتحدة  األمم  بأن  حينذاك  القائلة  الفكرة  إلى 
التام  الحذر  تراعي  وأنها  الحرب،  قوانين  معالجة  بنفسها 
في تناول هذا الموضوع.وبناًء عليه، أجرت األمم المتحدة 
أن  نتائجها  من  وكــان  الموضوع،  هذا  حول  شاملة  دراســة 
 ،١٩٧٤ عام  في  المتحدة  لألمم  العامة  الجمعية  صــدرت 
اإلعالن الخاص بحماية المرأة والطفل في حالة الطوارئ 

وأثناء النزاع المسلح.٣٤
وقد طالب اإلعالن المذكور جميع الدول األعضاء بالمراعاة 
مثل  اإلنساني،  الدولي  القانون  مبادئ  لبعض  الضرورية 
حظر الهجمات وعمليات القصف بالقنابل ضد المدنيين، 
كما  والبكترولوجية،  الكيماوية  األسلحة  إستخدام  وحظر 
النساء واألطفال  الكافية لحماية  بتقديم الضمانات  طالب 
وتجنيبهم اآلثار المدمرة للحرب، وحظر اإلعالن أيضاً كافة 
أشكال القمع والمعاملة غير اإلنسانية، وأوجب ضرورة إيواء 

النساء واألطفال ومساعدتهم طبياً. ٣٥
ولكن بدأ اإلهتمام الجّدي بهذا الموضوع من جانب اللجنة 
لها  بــدا  بعدما   ،١٩٧١ عــام  في  األحمر  للصليب  الدولية 
مشكلة  معالجة  عن   ،١٩٤٩ لسنة  جنيف  معاهدات  قصور 
الطفل المحارب. وقد وضعت اللجنة تقريراً هاماً ضمنته 
مالحظاتها في شأن اضطراد تجنيد األطفال في المنازعات 
المسلحة، أو استخدامهم كمدنيين في الحرب، وأنه ترتب 
على ذلك موت ما ال يقل عن نصف مليون طفل في سن دون 
الخامسة عشر في ميدان القتال خالل العقدين الماضيين. 
وقد أثير هذا الموضوع في أول مؤتمر للخبراء الحكوميين 
بشأن إعادة تأكيد وتطوير قواعد القانون الدولي المطبقة 
الدولية  اللجنة  عقدته  ــذي  وال المسلحة  النزاعات  أثناء 
المؤتمر  فــي  وأيــضــاً   ،١٩٧١ عــام  فــي  األحــمــر  للصليب 
اإلنسانية  القوانين  وتطوير  تأكيد  إعادة  الدبلوماسي حول 
المجلس  عقده  الــذي  المسلحة  النزاعات  أثناء  المطبقة 

اإلتحادي السويسري في الفترة من ١٩٧٤-٣٦٫١٩٧٧
اإلضافيين  البروتوكولين  مشروعاً  المؤتمر  إتخذ  وقــد 
الدولية  اللجنة  بهما  تقدمت  واللذين  جنيف،  إلتفاقيات 
اللجنة  وكــانــت  فــيــه.  للنقاش  كــأســاس  األحــمــر  للصليب 
الدولية للصليب األحمر قد أعدت هذين المشروعين في 
صياغتهما النهائية واضعة في إعتبارها حصيلة المناقشات 

التي جرت في مؤتمر الخبراء الحكوميين في دورتيه بجنيف 
البروتوكول  مسودة  تقديم  ولــدى   ٣٧٫١٩٧٢  ،١٩٧١ عامي 
الدولية  اللجنة  عن  بالنيابة  السيد»سوربيك»  تحدث  األول 
كان  األحــيــان  من  جــداً  كثير  قــائــًال:»فــي  األحمر  للصليب 
األطفال يستخدمون بوساطة طرف من أطراف النزاع في 
إلى  يتطلعون  األطفال  يكن  ولم  معاونة،  أو  مقاتلة  فصائل 
خير من ذلك، فهم يشعرون بالسعادة الغامرة ألنهم جعلوا 
من أنفسهم شيئاً مفيداً، كما أنهم بهذا العمل يحسون بأنهم 
أصبحوا يتصرفون تصرفات الكبار. إن استغالل مثل هذا 
اإلحساس شيء مخٍز بصورة خاصة. فاألطفال الذين يؤدون 
التي  نفسها،  للمخاطر  يتعرضون  أنهم  مع  األعمال  هــذه 
يتعرض لها المقاتلون الكبار، فإنهم يختلفون عنهم في أنهم 
ال يعرفون حق المعرفة دائماً ما ينتظرهم نتيجة المشاركة 

المباشرة أو غير المباشرة في األعمال العدائية».٣٨
وإزاء هذه المالحظات والمناقشات المستفيضة والتي بذلت 
خالل مؤتمر جنيف الدبلوماسي في دوراته األربع، نجحت 
الصادرين  البروتوكولين  قيام  في  مرة  وألول  الجهود  تلك 
والقاطع  التام  بالحظر   ،١٩٧٧ يونيو   ١٠ في  المؤتمر  عن 

لمشاركة األطفال وإستخدامهم.
الفرع الثاني

حظر تجنيد األطفال في ضوء بروتوكولي جنيف لعام 
.19٧٧

لقد تحدد السن التي ال يجوز لألطفال دونها أن يشاركوا 
 ،١٩٧٧ لعام  جنيف  بروتوكولي  في  العدائية  األعمال  في 
للمؤتمر  الدولية للصليب األحمر قد قدمت  اللجنة  وكانت 
األول  البروتوكول  في  تــدرج  لمادة  مشروعاً  الدبلوماسي 
ــزاع بــإتــخــاذ كافة  ــن مــفــادهــا:»أن يــفــرض على أطـــراف ال
اإلجراءات الكفيلة بمنع األطفال دون الخامسة عشرة من 
حظر  وبالتحديد  العدائية،  األعمال  في  دور  بــأي  القيام 

تجنيدهم فى قواتهم المسلحة أو قبول تطوعهم بذلك».
وكانت اللجنة تهدف من اقتراحاتها أن تكون شاملًة لجميع 
أو  المعلومات  نقل  مثل  األطفال  بها  يكلّف  التي  األعمال 
ولكن  الخ.  التخريب...  وأعمال  الحربي  والعتاد  األسلحة، 
اقتراحها لم يمر دون تعديل. ومع ذلك فقد إستقر الرأي 
على اختيار سن الخامسة عشر بعد أن رفعت منظمة العمل 
الدولية سن تشغيل الصغار في األعمال الشاقة من ١٤ إلى 

١٥ سنة عقب الحرب العالمية الثانية.٣٩
وقد تم تحويل مشروع المادة التي إقترحتها اللجنة الدولية 
للصليب األحمر إلى مجموعة عمل إنتهت إلى تعديله:»بأن 

| السنة الثانية عشرة | ربيع األول ١٤٣٩ هـ - كانون األول ٢٠١٧ م126        | العدد ٤٢



المستطاعة،  التدابير  كافة  بإتخاذ  النزاع  أطــراف  ألزمت 
التي تكفل عدم إشتراك األطفال الذين لم يبلغوا بعد سن 
الخامسة عشر في األعمال العدائية بصورة مباشرة. وعلى 
هذه األطراف بالتحديد أن تمتنع عن تجنيد هؤالء الصغار 

في قواتها المسلحة. ويجب على أطراف النزاع في
حالة تجنيد هؤالء، ممن بلغوا سن الخامسة عشر ولم يبلغوا 
بعد الثامنة عشر أن تسعى إلعطاء األولوية لمن هم أكبر 
سناًً»،٤٠ وكان هذا التعديل هو الذي صدر به النص الرسمي 

لهذه المادة.
إتخاذ  النزاع  أطــراف  النص»على  أن صيغة  المالحظ  من 
التي  الصيغة  من  إلزاماً  أقل  المستطاعة»،  التدابير  كافة 
اقترحتها اللجنة الدولية، والقائلة:»بأن على أطراف النزاع 

أن تتخذ كافة اإلجراءات الكفيلة».
وإذا كانت الحكومات التي ناقشت هذه المادة قد إختارت 
الصيغة الحالية فذلك ألنها لم ترغب في اإلرتباط بواجبات 
مطلقة فيما يخص المشاركة التلقائية لألطفال في األعمال 

العدائية.
البروتوكول  من   ٧٧ المادة  من  الثانية  الفقرة  نص  ويهدف 
يجوز  الذي  السن  مستوى  من  الرفع  على  التشجيع  األول 
إنطالقاً منه تجنيد األطفال. ألنه عند مناقشة هذا النص 
اقــتــرح أحــد الــوفــود عــدم تجنيد األطــفــال الــذيــن تتراوح 
والثامنة عشرة. واعترضت  الخامسة عشرة  بين  أعمارهم 
الخامسة  يفوق سنهم  الذين  األطفال  تجنيد  األغلبية على 
عشرة. ولكن حتى يراعى هذه اإلقتراح، أتفق على أنه في 
حالة تجنيد أشخاص يترواح عمرهم بين الخامسة عشرة 
والثامنة عشرة، يجب البدء بتجنيد األشخاص األكبر سناً.٤١
وفي حالة قيام نزاع مسلح غير دولي فقد أشار البروتوكول 
الثاني إلى السن الذي ال يحق لألطفال دونه أن يشاركوا في 
األعمال العدائية فنص على ما يلي:»ال يجوز تجنيد األطفال 
دون الخامسة عشرة في القوات أو الجماعات المسلحة،وال 
من  الــعــدائــيــة»،٤٢  األعــمــال  في  بإشتراكهم  السماح  يجوز 
المالحظ أن األمر هنا يتعلق بحظر قاطع سواء تعلق األمر 
غير  أم  مباشرة  بصفة  العدائية  األعمال  في  بالمشاركة 
المعلومات ونقل األوامر  مباشرة كالعمل مثًال على تجميع 

والذخيرة والمؤن والقيام بأعمال تخريبية.
أكثر صرامة  تكون  أن  األطــراف  الــدول  فإن على  وبالتالي 
أثناء  عليه  هو  مما  الدولية  غير  المسلحة  النزاعات  في 
النزاعات المسلحة الدولية. كما أن هذا النص ينطبق على 
النص ينطبق على  الذينكما أن هذا  الثوار أيضاً  جماعات 

جماعات الثوار أيضاً الذين هم أكثر استفادة من األطفال 
في النزاعات غير الدولية.٤٣

يرى الباحث أن تحديد السن التي ال يجوز دونها لألطفال 
المشاركة في األعمال العدائية بموجب بروتوكولجنيف لعام 
الدولي  للقانون  واضحة  إضافة  ذاته  حد  في  يعّد   ،١٩٧٧
هذه  فى  بذلت  التي  الدولية  للجهود  وتدعيماً  اإلنساني، 

الشأن.
المطلب الثاني

آليات حماية األطفال في القانون الدولي االنساني.
لمراقبة  دولية  آلية  الطفل  حقوق  إتفاقية  أنشات  عندما 
تطبيق حقوق الطفل وهي لجنة الطفل فإن هذا ال يعني أن 
ضمانات حماية هذه الحقوق تقتصر على اللجنة وحدها. 
وذلك ألن حقوق الطفل تناولتها اإلتفاقيات العامة لحقوق 
اإلنسان الدولية واإلقليمة على حد سواء. كذلك فإن القانون 
الدولي اإلنساني أسبغ حمايته على األطفال بشكل خاص. 
وبالتالي فإن وسائل حماية حقوق الطفل في القانون الدولي 
تتعدد، حيث يستفيد الطفل من أعمال الهيئات والمنظمات 
الدولية المعنية بنشر وكفالة حقوق اإلنسان. ومن المتصور 
أيضاً أن مراقبة تطبيق حقوق الطفل تدخل في إختصاص 
اللجان التي أنشأتها اتفاقيات حقوقحقوق اإلنسان الدولية 

واإلقليمية.
فإن  عالمية،  ومبادئ  قيم  هي  اإلنسان  حقوق  كانت  وإذا 
الدقيق لحقوق الطفل هو بمثابة حماية جماعية  اإلحترام 
على  المتاحة  الوسائل  كافة  بإستخدام  تحقيقها  ينبغي 

المستويين الدولي واالقليمي.
(United Nations Children’s Fund (UNICEF
عشر  الحادي  في  المتحدة  لألمم  العامة  الجمعية  أنشات 
المتحدة  األمــم  عــام ١٩٤٦»صــنــدوق طــوارئ  ديسمبر  من 
والملبس  والدواء  والمأوى  الطعام  توفير  بهدف  للطفولة»، 
لألطفال في الدول التي كانت ضحية للعدوان أعقاب كارثة 
العامة رأت أن  الثانية.٤٤ بيد أن الجمعية  العالمية  الحرب 
القرار  الصندوق عمله بصورة مستمرة، فأصدرت  يواصل 
رقم ٨٠٢(٨-د) في أكتوبر ١٩٥٣، طلبت فيه من المجلس 
عمل  إستعراض  في  يستمر  أن  واإلجتماعي  اإلقتصادي 
الجمعية  إلــى  بتوصيات  والتقدم  ــة  دوري بصفة  الصندوق 
صندوق  مــن  الصندوق  مسمى  تعديل  يتم  ــأن  وب العامة، 
طوارئ مؤقت إلى»صندوق األمم المتحدة لرعاية الطفولة». 

٤٥.«Unicef«المعروف اختصاراً باليونسيف
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على  قاصراً  يعد  ولــم  الصندوق  نشاط  تطور  بعد  وفيما 
نشاطه  أمتد  بل  الــطــوارئ.  حــاالت  في  األطفال  مساعدة 
لحاجات  اإلستجابة  وهــو  وأشــمــل،  أكبر  بــدور  ليضطلع 
جميع  يغطي  وأصبح  النامية،  الــدول  في  خاصة  األطفال 
مجاالت حماية الطفولة. وفي عام ١٩٦٥، تم منح اليونسيف 
أجل  من  العمل  في  لجهودها  تقديراً  للسالم  نوبل  جائزة 
فرعياً  جهازاً  وأصبح  األطفال،  ورفاهية  والتقدم  السالم 

دائماً منذ عام ٤٦٫١٩٧٣
حماية  في  أساسي  دور  من  الصندوق  به  يقوم  لما  ونظراً 
البعض  جعل  قد  ذلــك  فــان  العالم  مستوى  على  الطفولة 
ويطلق  المتخصصة،  الدولية  المنظمات  إحدى  أنه  يعتقد 
حين  في  للطفولة»،٤٧  المتحدة  األمم  وصف»منظمة  علية 
بالمعنى  متخصصة  دولــيــة  وكــالــة  يعتبر  ال  الصندوق  أن 
التابعة  الفرعية  األجــهــزة  أحــد  هــو  بــل  للوصف،  الدقيق 
من  جانب  يؤكده  القانوني  الوصف  المتحدة.وهذا  لألمم 
الفقه بالقول أن معيار التفرقة بين المنظمات المتخصصة 
بالمعنى الصحيح وبين األجهزة الفرعية لألم المتحدة، هو 
النظر إلى األداة القانونية التي أنشات هذا الكيان أو ذاك. 
فإذا كانت إتفاقاً دولياً كنا بصدد منظمة دولية متخصصة، 
وإذا كانت قراراً صادراً عن أحد األجهزة الرئيسة الدولية، 
كنا بصدد جهاز فرعي ال يتمتع بوصف المنظمة الدولية، 

أياً كانت درجة التميز واإلستقالل الذاتي الممنوحة له.٤٨
ويتفق بعض الفقه أيضاً مع هذا القول حيث يرى أن هذا 
غيرها  عن  المتخصصة  الوكاالت  يميز  الذي  هو  العنصر 
وتمنحها  بنفسها  المتحدة  األمم  تنشئها  التي  الهيئات  من 
جانباً من اإلستقالل الذاتي في مباشرة ما تمنحة إياها من 
إختصاصات. مثل»صندوق األمم المتحدة إلغاثة األطفال»، 
الفلسطنيين»،  الالجئين  وتشغيل  إلغاثة  الدولية  المنظمة 
لألمم  العامة  الجمعية  من  بقرار  أنشئت  الهيئات  فهذه 
المتحدة، ولم تنشأ بمقتضى إتفاقيات دولية بين الحكومات 

مثل الوكاالت النتخصصة.٤٩
النشأة  حيث  من  اليونسيف  أن  إلى  اإلشــارة  ينبغي  لذلك 
ما  أما من حيث  دولية متخصصة،  وكالة  تعّد  القانونية ال 
عمل  فاق  قد  عملها  فإن  ونشاطات،  من خدمات  به  تقوم 

العديد من الوكاالت المتخصصة األخرى.
من  يتألف  تنفيذي  مجلس  الــصــنــدوق  أمــر  ويتولى  هــذا 
يقوم بإنتخابهم المجلس اإلقتصادي  واحد وأربعين عضواً 
المجلس  هــذا  ويضطلع  المتحدة.٥٠  لألمم  واإلجتماعي 
المعونة  طلبات  وفحص  للصندوق،  العامة  السياسة  برسم 

يقدمها،  التي  المساعدات  نــوع  وتحديد  إليه،  المقدمة 
المهام  أمــا  تحقق.  الــذي  التقدم  نواحي  على  واإلشـــراف 
اإلدارية اليومية فيضطلع بها المدير التنفيذي للصندوق.٥١

من  أكثر  تبلغ  التي  برامجها  تمويل  في  اليونسيف  وتعتمد 
يقرب  ما  المعونة ألطفال  أنواع  لتقديم شتى  برنامج   ١٠٠
من مائة دولة نامية، على التبرعات والمساهمات التطوعية 
من  والمتقدمة  الصناعية  الدول  في  الحكومات  جانب  من 
العالم والتي تصل إلى ثلثي حجم التمويل. أما الثلث األخير 
فيتم تدبيره من مصادر الخاصة وعلى وجه الخصوص من 
جانب  إلى  اليونسيف،  وهدايا  معايدة  بطاقات  بيع  عائد 
الهيئات  آالف  تقدمها  والتي  قيمتها  باختالف  التبرعات 

ورجال األعمال واألفراد.
ومنذ إنشاء الصندوق عام ١٩٤٦ وهو يهدف إلى مساعدة 
األطفال على إستيفاء حاجاتهم األساسية وحماية حقوقهم، 
وهو  العالم.  أطفال  جميع  أمــام  الحياة  خيارات  وتوسيع 
دائب على نشر خدماته في ستة مجاالت وهي: الخدمات 
الصحية، ومكافحة األمراض، ونشر الغذاء الصحي، والتربية 
والتعليم، والتوجيه الحرفي، والرعاية اإلجتماعية.٥٢ ويقدم 
طلب  على  بناًء  المجاالت  هــذه  في  مساعداته  الصندوق 
التعاون  على  يعمل  بذلك  وهو  الشأن  صاحبة  الحكومات 
وشبابها،  أطفالها  بأحوال  النهوض  في  النامية  الــدول  مع 
خططها  تنمية  في  حكوماتها  ومعاونة  تشجيع  طريق  عن 
لمواجهة إحتياجات أبنائها من األطفال والشباب ليصبحوا 

قادرين على اإلسهام في النهوض بمجتمعاتهم.٥٣
لبرامج  أولية  يوجه مساعداته بصورة  اليونسيف  كان  وإذا 
بسرعة  يتحرك  ما  دائــمــاً  أنــه  إال  األمــد،  األطــفــال طويلة 
في  واألمــهــات  لألطفال  العاجلة  اإلحتياجات  لمواجهة 
حاالت الطوارئ الناجمة عن الكوارث أو الحروب أو األوبئة 
اليونسيف  يسترشد  الحالي  الوقت  وفــي  والمجاعات.٥٤ 
في جهوده بإتفاقية حقوق الطفل، حيث يسعى إلى تطبيق 
هذه الحقوق وتوحيدها لجميع أطفااللعالم، كما أن هناك 
معاهدة أخرى تدعم عمل اليونسيف وتشكل جزءاً أساسياً 
منه، وهي إتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد 
المرأة، إذ إن رفاهية األطفال وسعادتهم في أي مجتمع من 

المجتمعات مرتبطة إرتباطاً ال ينفصم مع وضع المرأة.٥٥
المتحدة  األمم  ووكــاالت  اليونسيف  بين  وثيق  تعاون  وثمة 
الحكومية.  غير  والمنظمات  المتبادلة،  المعونة  ومنظمات 
حيث تعمل مع هذه الجهات وغيرها على إيجاد واقع يكون 
فيه األطفال أصحاب األولويات في السياسات الوطنية.٥٦
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دوراً  لليونسيف  الوطنية  اللجان  تــؤدي  السياق  هذا  وفي 
فريداً وحيوياً في زيادة الوعي العام ودعم عمل اليونسيف، 
بجزء  الصناعية  البلدان  في  ومعظمها  لجنة   (٣٧) وتقوم 
الفقيرة  للمجتمعات  المساعدة  العمل، من تقديم  كبير من 
في البلدان النامية، إلى إقناع رؤساء الدول ورؤساء الوزراء 

بإعطاء األولوية لألطفال في سياستهم.٥٧
ومن ضمن إهتمامات اليونيسيف إجراء الدراسات واألبحاث 
وتقارير  مطبوعات  ذلك  عن  وينشر  األطفال،  أحــوال  عن 
الطفل،  حقوق  فهم  وتعزيز  المعارف  نشر  بهدف  ــة،  دوري
ومن  القائمة.  والمشكالت  المحرز  التقدم  على  واإلطــالع 
تقرير  اليونسيف، هي  الصادرة عن  السنوية  التقارير  أهم 
وضع األطفال في العالم، وتقرير مسيرة األمم، التي تحتوي 
على دراسات وإحصاءات تغطي مجاالت حقوق األطفال في 

جميع أنحاء العالم.
المكاتب  من  عدد  خالل  من  نشاطه  اليونيسيف  ويمارس 
المكاتب  هذه  وتتبع  معينة،  جغرافية  مناطق  في  اإلقليمية 
اإلقليمية فروع لها منتشرة في بعض البلدان التابعة للمكتب 
اإلقليمي. وذلك لتغطية نشاطات اليونيسيف المتعددة في 

خدمة وتقدم ورفاهية األطفال.٥٨
الخـاتـمـة:

الطفل كائن ضعيف البنيان غير مكتمل النضج، وهو بحاجة 
إلى من يمنحة األمن واألمان ويتعهده بالرعاية، وبقدر ما 
تنجح األمم والشعوب في رعاية أطفالها وإشباع حاجاتهم 
المادية والنفسية واإلجتماعية وتربيتهم على القيم والمثل 
والخلق  العمل  على  ــادرة  ق متوزانة  أجيال  تتكون  العليا، 

واإلبداع.
الطفل  فإن  واألخــالق  والضمير  الدين  قيم  من  وإنطالقاً 
يجب أن يتمتع بأكبر قدر من الحماية التي يستحقها ألنه 
العدل  على  تقوم  أن  ينبغي  التي  اإلنسانية  مستقبل  يمثل 

والرحمة والسالم.
الطفولة  مرحلة  الدولي  المجتمع  أخذ  المنطلق  هذا  ومن 
يكن من  فلم  الطفل.  إعتباره عند بحث مسألة حقوق  في 
المقبول أن يناضل المجتمع الدولي من أجل تقرير حقوق 
المجتمع  أفــراد  أضعف  وهم  األطفال  يترك  ثم  اإلنسان، 

االنساني دون أن يمنحهمالحماية والرعاية.
 نجد أن القانون الدولي اإلنساني قد أهتم في اآلونة األخيرة 
بتقرير مجموعة جديدة من الحقوق للطفل فرضتها ضرورة 
العناية باألطفال في ظل تعرض الماليين من أطفال العالم 
إلى اإلهمال واإلستغالل في وقت الحرب. لذلك كان عقد 

الحماية  بمثابة  الطفل،  حقوق  لحماية  الدولية  اإلتفاقيات 
العائلة  من  عريضاً  قطاعاً  تمثل  التي  الفئة  لهذا  الخاصة 

البشرية.
أن  لوجدنا  الــيــوم  عالم  فــي  األطــفــال  نظرنا ألحـــوال  ولــو 
القانوني،  الدعم  هذه  أعطاهم  ما  بقدر  الدولي  المجتمع 
وهيأ لهم سبل التمتع بالتقدم العلمي الهائل، فإن الحروب 
البنية  إنهيار  بسبب  إمــا  حقوقهم،  بضياع  كفيلة  وحدها 
األساسية للدول المتحاربة وتوجيه معظم إقتصادها لصالح 
ثمن  يدفعون  األطفال  أن  يعني  ما  وهو  الحربية  العمليات 
الحرب من نموهم، والسبب األشد قسوة على األطفال هو 
الدولي  القانون  بقواعد  المتحاربة  األطــراف  إلتزام  عدم 
وقت  في  المدنيين  حماية  بشأن  بها  المعمول  اإلنساني 

الحرب أو في األراضي المحتلة.
بالمبادئ  التمسك  أهمية  الدراسة  أظهرت  فقد  هنا  ومن 
المسلحة،  النزاعات  في  األشخاص  تحمي  التي  اإلنسانية 
التي من شأنها أن تحمي  القواعد  باإلضافة إلعمال كافة 
والتي  العسكرية  بالعمليات  التأثر  الطفل بشكل خاص من 

تّحرم إشتراك األطفال في النزاعات المسلحة.
وحيث إن الحماية الدولية لحقوق الطفل ال يكفي لها مجرد 
قواعد منصوص عليها في مواثيق دولية، لذلك يبدو أهمية 
والعمل  الحماية  دولية لضمان هذه  آليات وهيئات  وجدود 
بعض  بالفعل  به  تقوم  ما  وهو  الطفل،  حقوق  تطبيق  على 

المنظمات المتخصصة.
المالحظات  إلى  الموضوع  لهذا  دراستا  بعد  خلصنا  وقد 

والنتائج التالية
بمثابة  واإلقليمية  الدولية  الطفل  حقوق  إتفاقيات  تعتبر 

الشريعة العامة لحقوق الطفل.
الحماية  يطبق  الــذي  هــو  االنــســانــي  الــدولــي  الــقــانــون  إن 
بقواعده  اإللتزام  ألن  المسلح،  النزاع  في حاالت  لألطفال 
ومبادئ خاصة فيما يتعلق بحماية المدنيين، هو الذي يؤمن 
وكذلك  العدائية  األعمال  آثار  من  الكافية  الحماية  للطفل 

ضد تجاوزات سلطات اإلحتالل.
إلى  أساساً  بها  موكول  الطفل  حقوق  حماية  ضمانات  إن 
صندوق األمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) من ألجل دعم 
حقوق والطفل على مستوى العالم. لكن في المقابل ال ينبغي 
إغفال الدور الحيوي الذي تقوم به اللجنة الدولية للصليب 

األحمر.
الرغم أن اإلنسانية قد خطت خطوات هائلة لصالح  على 
األطفال، وحققت الكثير من اإلنجازات في مجاالت عديدة 
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تخص األطفال، إال أن ماليين األطفال على مستوى العالم 
ال يزالون معرضيين لشتى أنواع األذى واالستغالل.

هناك عدة عوامل تؤدي إلى عدم تطبيق حقوق الطفل، منها 
النزاعات المسلحة، كعامل أساسي في عدم امكانية حصول 

األطفال على حقوقهم.
إن اشتراك األطفال في النزاعات المسلحة يجب أن يدان 

إدانة تامة.
خطيرة  عواقب  إلى  يؤدي  كمقاتلين  األطفال  استخدام  إن 
الطفل،  حقوق  تطبيق  عدم  إلى  تؤدي  عوامل  عدة  وهناك 
النزاعات المسلحة، كعامل أساسي في عدم امكانية  منها 

حصول األطفال على حقوقهم.
التوصيات:

إن األطفال هم األمل والمستقبل. لذلك، فإنهم جديرون . ١
إتاحتها  يمكن  وفــرص  حماية  أفضل  على  بالحصول 
واألمان  األمن  من  جو  في  النمو  يستطيعوا  حتى  لهم 
ضرورياً  أمــراً  أصبح  الذي  السالم  يسوده  والسعادة، 

للكبار والصغار على حد سواء.
المسلحة . ٢ الــقــوات  فــي  االطــفــال  تجنيد  حظر  يجب   

التي تدعوا لحاية  الدولية  من اجل االمتثال للصكوك 
االطفال.

 العمل على نشر حقوق االطفال وزيادة الوعي بها لدى . ٣
جميع االفراد وعدم قصر ذلك على الدارسين والهيئات 

المعنية فقط
٤-يبقى أطفال العراق اليتامى هم الضحية المباشرة . ٤

لسقوط المزيد من العراقيين في بحر العنف والمعارك 
نهايته  أن  يبدو  ال  والذي  العراق  في  الدائر  واالقتتال 
واجب  كان  لذا  القريب.  المدى  على  المعالم  واضحة 
ال  لكي  اكبر  عناية  الفئة  هــذه  تولي  ان  الــدولــة  على 
يشكلوا  وال  االرهــاب  صفوف  بين  مستقبال  ينخرطوا 

تهديدآ للمجتمع.
على . ٥ والسياسي  األمــنــي  الــوضــع  تــدهــور  ٥-انــعــكــس 

المستوى التعليمي حيث باتت أيام ترك الدراسةتتزايد 
وازداد األمر سوءاً غياب المدرسين وتعرضهم للتهديد 
والقتل والتشريدمما ادى الى مغادرتهم العراق حرصاً 
نشرالوعي  على  العمل  الزمآ  كان  لذا  على سالمتهم. 
التعليمي والزامية التعليم وخاصة في الصفوف االولية 

واسباغ حماية قانونية اكبر للهيئات التدريسية كافة.
حياة . ٦ تطبع  الــعــراق  تسود  التي  العسكرة  ٧-مظاهر 

األطفال، وخصوصاً الذكور منهم، إذ أن الكثيرين منهم 

يصرون على ارتداء المالبس العسكرية. مما يدل على 
ضد  العراق  يخوضها  التي  بالحروب  نفسيتهم  تأثر 

االرهاب. مما يدل على وعيهم حول ما يمر به البلد.
والمنازل . ٧ المخابىء  جليسي  العراق  أطفال  بات   -  ٨

الكثير  أن  المؤلم  ومن  شديدة،  نفسية  أزمــات  يعانون 
هذه  مثل  في  التعايش  بسلبيات  تأثروا  قد  هؤالء  من 
األجواء، فأخذ بعضهم يتناول الخمور ويدخن السجائر 
ويختلط برفاق السوء، كما شوهد بعضهم يركض وراء 
أو  الحلويات  بعض  منهم  ليطلبوا  األمريكية  الدوريات 
الطعام، وهو منظر تتقطع له قلوب العراقيين وكل دعاة 

الحق والعدل في العالم.
المجرمين . ٨ وتــرك  األمنية  األوضــاع  بتردي  ٩-اقتراناً 

األطــفــال،  ظــواهــر: خطف  انــتــشــرت  فــســاداً  يعيثون 
والسلب،  السرقة،  جانب  إلــى  االغتصاب،  االبــتــزاز، 
استخدام  هذا  إلى  يضاف  بالجثث،  والتمثيل  والقتل 
النساء واألطفال من قبل الميليشيات المسلحة االرهابية 
كرهائن بشرية في عملياتها العسكرية، مهدرة المزيد 
والنساء،  األطفال  مقدمتهم  وفي  العراقيين،  دماء  من 
مروعة األسر العراقية، مما اضطر الكثير منها، بدافع 
بيوتها،  التزام  عليهم،  والحفاظ  أفرادها  على  الخوف 
واالنطواء على نفسها، واالمتناع عن إرسال أطفالها إلى 
المدارس ورياض األطفال. وقد أكدت القوات العراقية 
مؤخراً أن االرهابيين استخدموا أطفاالً دروعاً بشرية 
في الموصل، مما أدى إلى مقتل وإصابة العديد منهم.

وهكذا، تتزايد انتهاكات حقوق الطفل العراقي، بالرغم . ٩
حقوق  بشأن   ١٠٧/٥٢ رقم  العامة  الجمعية  قرار  من 
الطفل الصادر في ١٢ ديسمبر ١٩٩٧، الذي يؤكد على 
وجاء  المسلحة  بالنزاعات  المتأثرين  األطفال  حماية 

فيه:
اآلثــار . ١٠ إزاء  البالغ  قلقها  عن  المتحدة  األمــم  -تعرب 

األطفال،  على  المسلحة  للنزاعات  العديدة  الضارة 
هذه  مثل  فــي  كمقاتلين  األطــفــال  اســتــخــدام  ومنها 
العالمي  المجتمع  يوجه  أن  ضــرورة  وتؤكد  النزاعات، 
مزيداً من االهتمام المركز إلى هذه المشكلة الخطيرة 

بغية انهائها.
١١-تطلب إلى جميع الدول وسائر األطراف في النزاع . ١١

كما  الــدولــي،  اإلنــســانــي  الــقــانــون  تحترم  أن  المسلح 
تطلب في هذا الصدد إلى الدول األطراف أن تحترم 
احتراماً كامًال أحكام اتفاقيات جنيف المعقودة في ٢١
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١٩٧٧ لعام  اإلضافيين  وبروتوكوليها   ١٩٧٩ أغسطس 
السادس  الدولي  للمؤتمر   ٢ رقــم  القرار  مراعاة  مع 
المعقود  األحمر  والهالل  األحمر  للصليب  والعشرين 
في جنيف في الفترة من ٣ إلى ٧ ديسمبر ١٩٩٥، وأن 
تحترم أحكام اتفاقية حقوق الطفل التي تمنح األطفال 

المتأثرين بالنزاع المسلح حماية ومعاملة خاصتين.
ــم الــمــتــحــدة . ١٢ ــ ــات األم ــئ ــدول وهــي ــ ــب إلـــى الـ ــطــل ١٢-ت

ومنظماتها أن تعالج مسألة األطفال في حاالت النزاع 
وما بعد النزاع كشاغل له أولوية في األنشطة المتصلة 
بما  واإلنمائية،  اإلنسانية  واألنشطة  اإلنسان  بحقوق 
الميدانية والبرامج القطرية، وأن تعزز  العمليات  فيها 
األمــم  منظومة  أنــحــاء  جميع  فــي  والــتــعــاون  التنسيق 
لألطفال  الفعالة  الحماية  توفير  تكفل  وأن  المتحدة، 

المتأثرين بالنزاع المسلح.
االهتمامات . ١٣ كامل  نحو  على  تتجلى  بــأن  توصي  ١٣ـ 

اإلنسانية المتعلقة باألطفال المتأثرين بالنزاع المسلح 
التي  الميدانية،  المتحدة  وحمايتهم في عمليات األمم 
ومنع  الــســالم،  تعزيز  إلــى  ـ  أمــور  جملة  فــي  ـ  ترمي 

المنازعات وحلها، وتنفيذ اتفاقيات السالم.
المراجع

العام، . ١ الدولي  القانون  مبادئ  السالم،  عبد  د.جعفر 
الطبعة الرابعة، ١٩٩٥.
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الطفل، . ٤ لحقوق  الدولية  خوات،الحماية  أبو  ماهر  د. 

رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة حلوان، ٢٠٠٤.
العام، . ٥ الدولي  القانون  مبادئ  السالم،  عبد  د.جعفر 

الطبعة الرابعة، ١٩٩٥.
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في  وتطبيقها  ١٩٤٩م  لعام  المدنيين  األطفال  لحماية 
كلية  دكتوراه،  رسالة  المحتلة،  الفلسطينية  األراضــي 

الحقوق، جامعة القاهرة، ٢٠٠٠.
د. حسنين المحمدي بوادي، حقوق الطفل بين الشريعة . ٨

اإلسالمية والقانون الدولي، دار الفكر الجامعي، الطبعة 
األولى، ٢٠٠٥.
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د. عبد الغني محمود، القانون الدولي اإلنساني، دراسة . ١٢
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. ١٥  - Matthew Happold، child soldiers 
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الدقاق، . ٢١ السعيد  د.محمد  بسيوني،  شريف  د.محمود 

العالمية  الوثائق  العظيم وزير، حقوق اإلنسان،  د.عبد 
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Sechindler - le comite international de -
la croix rouge les droits de I`homeReuve
 ،international de la croix rouge، Jan Feb

٣-١١ ،pp،١٩٧٩

131 | السنة الثانية عشرة | ربيع األول ١٤٣٩ هـ - كانون األول ٢٠١٧ م | العدد ٤٢



د.حامد سلطان، د.عائشة راتب، د.صالح الدين عامر. . ٢٢
الطبعة  العربية،  النهضة  دار  العام،  الدولي  القانون 

الرابعة، ١٩٨٧.
٢٣ .MaryaterizaDottly: Les enfantscombatta

sep-oc - op.،١١.tsprisonniers،R.I.C.R،N
٤٠٠ cit.، p

٢٤ .Van Bueren، the intenational law on  -  
،١٩٩٥ .the rights of the child

اإلنسان، . ٢٥ حقوق  ميدان  في  المتحدة  األمم  أعمال   -  
نيويورك،  المتحدة،  األمــم  والثاني.  األول  الجزأين 

..١٩٩٠
٢٦ .Black، the children and nations: the

.٤٩٢ .p ،١٩٨٦ ،story of uncief
د.محمد سامي عبد الحميد، قانون النظمات الدولية، . ٢٧

الجزء األول، األمم المتحدة، دار المطبوعات الجامعية، 
الطبعة الثامنة ١٩٩٧.

العالمية، . ٢٨ الدولية  المنظمات  العناني،  إبراهيم  د. 
المطبعة التجارية الحديثة، ١٩٩٧.

د.عائشة راتب، التنظيم الدولي، دار النهضة العربية.. ٢٩
ووكــاالت . ٣٠ هئيات  الدولية،  المنظمات  عمر،  د.حسين 

منظمة األمم المتحدة، دار الفكر العربي، ١٩٩٣.
األطفال . ٣١ حقوق  حماية  الجواد،  عبد  شكري  د.محمد 

مقدم  بحث  والداخلي،  الدولي  القانونين  في  والنساء 
إلى مؤتمر إدماج إتفاقيتي»القضاء على جميع أشكال 
التمييز ضد المرأة»و» حقوق الطفل»، في مناهج كليات 

الحقوق، منشورات اليونيسيف، مكتب األردن.
حقائق أساسية عن األمم المتحدة، نيويورك، ١٩٨٢.. ٣٢
حقائق وأرقام اليونيسيف، لعام ١٩٩٨.. ٣٣
٢. ٣٤ UN.Doc E/ICEF/organization /Rev - 
حقائق وأرقام اليونيسيف، لعام ١٩٩٨.. ٣٥

Endnotes

الرابعة،  الطبعة  العام،  الدولي  القانون  ١.  د.جعفر عبد السالم، مبادئ 
١٩٩٥، ص ٨٥٣. 

هنري  معهد  ومبادئ،  تطور  اإلنساني،  الدولي  القانون  بكتيه،  جان    .٢
دونان، جنيف ١٩٨٤، ص ٧٥. 

٣.  مجلة اإلنساني، يناير / فبراير ٢٠٠٠، ص٩.
 - د. ماهر أبو خوات،الحماية الدولية لحقوق الطفل، رسالة دكتوراه، كلية 

الحقوق، جامعة حلوان، ٢٠٠٤، ص٢٥٢.
الرابعة،  الطبعة  العام،  الدولي  القانون  مبادئ  السالم،  عبد  د.جعفر   -  

١٩٩٥، ص ٨٥٣.
 - جان بكتيه، القانون الدولي اإلنساني، تطور ومبادئ، معهد هنري دونان، 

جنيف ١٩٨٤، ص ٧٥.
 - م/٥١ من البروتوكول األول.

الهجوم،  أثناء  اإلحتياطات  تتناول  التي  األول  البروتوكول  من   ٥٧ م/   -  
وكذلك م/ ٥٨، والتي تنص على اإلحتياطات ضد آثار الهجوم. - م/٥١

من البروتوكول األول. 
أثناء الهجوم،  تتناول اإلحتياطات  التي  البروتوكول األول  ٤.  م/ ٥٧ من 

وكذلك م/ ٥٨، والتي تنص على اإلحتياطات ضد آثار الهجوم. 
٥.  د. جعفر عبد السالم، مبادئ القانون الدولي العام، مرجع سابق، ص 

 .٨٥٤ - ٨٥٥
األطفال  لحماية  الرابعة  إتفاقية جنيف  النصر،  أبو  الرحمن  د.عبد    .٦
المدنيين لعام ١٩٤٩م وتطبيقها في األراضي الفلسطينية المحتلة، رسالة 

دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، ٢٠٠٠، ص ٢١٧ وما بعدها. 
الشريعة اإلسالمية  بين  الطفل  بوادي، حقوق  المحمدي  ٧.  د. حسنين 

والقانون الدولي، دار الفكر الجامعي، الطبعة األولى، ٢٠٠٥، ص ٩٩. 
٨.  م/ ١/٧٧ من البروتوكول األول. 

٩.  ساندرا سنجر، حماية األطفال في حاالت النزاع المسلح، دراسات في 
القانون الدولي اإلنساني، دار المستقبل العربي،٢٠٠٠، ص ١٤٤. 

١٠.  م/ ٢٣ من إتفاقية جنيف الرابعة 
١١.  م/ ٨٩ م، اإلتفاقية الرابعة. 

١٢.  م/ ١/٧٠ من البروتوكول األول. 
١٣.  م/ ٣٢ من البروتوكول األول. 

١٤.  م/ ٢٦ من إتفاقية جنيف الرابعة. 
مرجع  المسلح،  النزاع  فى حاالت  األطفال  ساندرا سنجر، حماية    .١٥

سابق، ص ١٤٥، ١٤٦. 
١٦.  م/ ٢٥ من اإلتفاقية الرابعة. ولتفاصيل أكثر أنظر:

Mona Macksoud، Helping children cope with the
 -١٧ .p ،١٩٩٢ .stresses of war، UNICEF

١٧.  م/ ١٣٦ من إتفاقية جنيف الرابعة. 
١٨.  م/ ١٤٠ من إتفاقية جنيف الرابعة. 
١٩.  م/ ١٧ من إتفاقية جنيف الرابعة. 

مرجع  المسلح،  النزاع  فى حاالت  األطفال  حماية  ساندرا ستجر،    .٢٠
سابق، ص ١٤٩. 

مقارنه  دراســة  اإلنساني،  الدولي  القانون  محمود،  الغني  عبد  د.    .٢١
بالشريعة االسالمية، دار النهضة العربية، الطبعة األولى، ١٩٩١، ص ١٣٣، 

 .١٣٤

| السنة الثانية عشرة | ربيع األول ١٤٣٩ هـ - كانون األول ٢٠١٧ م132        | العدد ٤٢



أيار،  اإلنساني،  الدولي  القانون  في  األطفال  بالتنر، حماية  دنيس    .٢٢
١٩٨٤، ص ١٤٨ - ١٦١. 

٢٣.  د. عبد الغنى محمود، القانون الدولي اإلنساني، مرجع سابق، ص 
 .١٣٤

٢٤.  م/ ٣/٧٨ من البرتوكول األول، وقد ذكرت هذه الفقرة المعلومات التي 
المعلومات  تتضمنها بطاقة كل طفل، فنصت على أن تتضمن كل بطاقة 
الطفل:  بإيذاء  مجازفة  عليه  يترتب  ال  وحيثما  ذلك،  تيسر  كلما  التالية، 
تاريخ  الطفل، محل  نوع  أو أسماؤه،  الطفل  الطفل، إسم  ألقاب  أو  (لقب 
الميالد، أو السن التقريبي إذا كان تاريخ الميالد غير معروف، إسم األب 
إلى  الناس  أقــرب  إسم  وجــد،  إن  الــزواج  قبل  ولقبها  األم  إسم  بالكامل، 
بها  يتكلم  أخرى  لغات  وأية  الوطنية،  الطفل  لغة  الطفل،  الطفل، جنسية 
الطفل، عنوان الطفل، أي رقم لهويته، حالة الطفل الصحية، فصلية دم 
تاريخ  العثور على الطفل،  تاريخ ومكان  المميزة للطفل،  الطفل، المالمح 
ومكان مغادرة الطفل البلد، ديانة الطفل إن عرفت، العنوان الحالي للطفل 
في الدولة المضيفة، تاريخ ومكان ومالبسات الوفاة ومكان الدفن في حالة 

وفاة الطفل قبل عودته). 
25.  guy Goodwin and، Ilene Cohn - child soldiers the 
Role of children in Armed confects. 1994
26.  Matthew Happold،child soldiers in international 
law: the legulation of children’s participation in 
hostilities، Netherlands International Law Review،
XLVII: 2000 ،52-27. 
27.  The Machel Review2000-1996،War-Affected 
children،child soldiers، p5
٢٨.  ستيورات مالسن، طفولة مسروقة، مجلة اإلنساني، ICRC، سبتمبر 

/ أكتوبر ١٩٩٩، ص ١٠. 
مقارنة  دراســة  اإلنساني،  الدولي  القانون  محمود،  الغنى  د.عبد    .٢٩
بالشريعة اإلسالمية، دار النهضة العربية، الطبعة األولى، ١٩٩١، ص ١٤٤. 
٣٠.  د.منى محمود مصطفى، القانون الدولي لحقوق اإلنسان، دار النهضة 

العربية، ١٩٨٩، ص ١٩٣. 
٣١.  مجلة اإلنساني، العدد ٢٤، ربيع ٢٠٠٣، ص ٣٠. 
٣٢.  د.منى محمود مصطفى، مرجع سابق، ص ١٩١. 

33.  Sechindler - le comite international de la croix 
rouge les droits de I`homeReuve international de la 
croix rouge، Jan Feb، 1979،pp، 11-3

٣٤.  قرار الجمعية العامة رقم ٣٨١٨، المؤرخ في ١٤ ديسمبر ١٩٧٤، في 
دورتها التاسعة والعشرون. 

٣٥.  د.محمود شريف بسيوني، د.محمد السعيد الدقاق، د.عبد العظيم 
وزير، حقوق اإلنسان، الوثائق العالمية واإلقليمية، المجلد األول، دار العالم 

للماليين ١٩٨٨. ص ٢٩٧، ٢٩٩. 
٣٦.  د.منى محمود مصطفى، مرجع سابق، ص١٩١. 

القانون  عامر.  الدين  د.صــالح  راتــب،  د.عائشة  سلطان،  د.حامد    .٣٧
الدولي العام، دار النهضة العربية، الطبعة الرابعة، ١٩٨٧، ص ٨٠٥. 

مرجع  المسلح،  النزاع  حاالت  في  األطفال  حماية  ساندرا سنجر،    .٣٨
سابق، ص ١٥٤. 

٣٩.  د.منى محمود مصطفى، مرجع سابق، ص ١٩٤ وما بعدها. 

٤٠.  م/ ٢/٧٧، من البروتوكول األول. 
41-MaryaterizaDottly: Les enfantscombattatsprisonni
ers،R.I.C.R،N.11،sep-oc - op. cit.، p 400

٤٢.  م/ ٤ فقرة (ج) من البروتوكول الثاني. 
M.T.Dottly، op cit، p٤٣.  ٤٠١

44.  Van Bueren،the intenational law on the rights of 
the child. 1995، p 17. 
األول  الجزأين  اإلنسان،  حقوق  ميدان  في  المتحدة  األمــم  أعمال    .٤٥

والثاني. األمم المتحدة، نيويورك، ١٩٩٠، ص ٥٨٩. 
٤٦.  د. إبراهيم العناني، الحماية القانونية للطفل على المستوى الدولي، 

مرجع سابق، ص ١٠. 
 ،Black،the children and nations: the story of uncief  .٤٧

 .٤٩٢ .p ،١٩٨٦
٤٨.  د.محمد سامي عبد الحميد، قانون النظمات الدولية، الجزء األول، 
األمم المتحدة، دار المطبوعات الجامعية، الطبعة الثامنة ١٩٩٧، ص ٢٢٩، 

 .٢٣٠
٤٩.  د. إبراهيم العناني، المنظمات الدولية العالمية، المطبعة التجارية 

الحديثة، ١٩٩٧، ص ١٣٢. 
١٩٩٨، ص  العربية،  النهضة  دار  الدولي،  التنظيم  راتب،  د.عائشة    .٥٠

 .٢٥٢
األمم  منظمة  ووكــاالت  هئيات  الدولية،  المنظمات  عمر،  د.حسين    .٥١

المتحدة، دار الفكر العربي، ١٩٩٣، ص ٤١٣. 
في  والنساء  األطفال  حقوق  حماية  الجواد،  عبد  شكري  د.محمد    .٥٢
القانونين الدولي والداخلي، بحث مقدم إلى مؤتمر إدماج إتفاقيتي»القضاء 
على جميع أشكال التمييز ضد المرأة»و» حقوق الطفل»، في مناهج كليات 

الحقوق، منشورات اليونيسيف، مكتب األردن، ص ٨ - ١١. 
األمم  منظمة  ووكــاالت  هئيات  الدولية،  المنظمات  عمر،  د.حسين    .٥٣

المتحدة، ١٩٩٣، مرجع سابق، ص ٤١٢. 
٥٤.  حقائق أساسية عن األمم المتحدة، نيويورك، ١٩٨٢، ص ١٤٥. 

٥٥.  حقائق وأرقام اليونيسيف، لعام ١٩٩٨. 
56.  UN.Doc E/ICEF/organization /Rev 1993 2 pp 15
١٦ -. 

٥٧.  حقائق وأرقام اليونيسيف، لعام ١٩٩٨. 
المكتب  مقر  األردن،   - عمان  في  يوجد  أنــه  بالذكر  الجدير  من    .٥٨
مكتب  يوجد  كما  أفريقيا،  وشمال  األوســط  الشرق  ليونسيف  اإلقليمي 
فرعي لليونيسف بالقاهرة. ولمزيد من التفاصيل أنظر العنوان التالي على 

WWW. Unicef org /Jordan :االنترنت

133 | السنة الثانية عشرة | ربيع األول ١٤٣٩ هـ - كانون األول ٢٠١٧ م | العدد ٤٢



المقدمة

تشكل التجارة، العصب األساس في تلبية حاجات المستهلكين في 
العالم، في الماضي والحاضر، وبلغت ذروة هذه الحاجة بشكل خاص، 

بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية وما خلفته من دمار وخسائر 
بشرية ومادية، فتنبهت القوى المنتصرة في تلك الحرب الى مستوى 
الخطر الذي تخلفه الحروب، لذا تحولت االستراتيجيات التي تبنتها 
البلدان، من المواجهات العسكرية الى الهيمنة االقتصادية، من خالل 

أفكار ومفاهيم جديدة تدعو الى تفعيل حرية التجارة والصناعة، 
وتشجيع روح المنافسة فيما بين المؤسسات التجارية المختلفة.

 دعوى المنافسة

غير المشروعة
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م.م. عمار محمد مراد

هذا الوضع الجديد يؤدي بكل تأكيد الى سيطرة البلدان 
والتكنولوجية،  الصناعية  القدرة  تمتلك  التي  الصناعية 
تحت مسميات»الحرية االقتصادية»، وايضاً تحت شعارات 

مثل»العولمة».
في  واالختالف  التفاوت  االعتبار  بعين  يؤخذ  ال  وعندما 
حجم القدرات بين الدول المتنافسة في التجارة العالمية، 
بلدان  ظهور  وهي  وحتمية،  واضحة  تكون  النتيجة  فإن 
ظهور»العولمة»  مع  نجد  لذا  مستهلكة،  وأخــرى  منتجة 
بعض  بدأت  االتصاالت،  عالم  في  الثورة  ثم  وانتشارها، 
بتدويل  كــبــرى،  دول  مــن  المدعومة  الكبرى  الــشــركــات 
نشاطها من خالل عقود لتعزيز قدراتها وسحب البساط 
من تحت منافسيها في األسواق المحلية والدولية، حتى 
ان بعض الدول بدأت تغض النظر عن قوانينها المتعلقة 
هذه  لمواجهة  االحتكار  وممارسة  المشروعة  بالمنافسة 
ومن  الوطنية،  لشركاتها  نسبية  ميزة  وتوفير  الشركات، 
اجل السيطرة على السوق الدولية ومنع اي اختراق من 

شركات مثيلة.
في ظل اوضاع كهذه تأتي الحاجة الملّحة لتوفير مناخات 
فئة  تحّكم  يمنع  بما  والتصدير،  واالنتاج  للعمل  تنافسية 
والتالعب  المحلية  بــاألســواق  المستثمرين  مــن  معينة 
تريدها.  التي  األسعار  فــرض  في  المستهلكين  بمصير 
نظام  في  جذرياً  تحوالً  شهد  الــذي  العراق،  ذلــك،  مثال 
الحكم، استتبع بالضرورة، تحوالً في النظام االقتصادي، 

والتخطيط  الشمولية  تتحول  فبدأت   ،٢٠٠٣ عــام  منذ 
القطاع  دور  وتضاءل  االقتصادية،  الحرية  الى  المركزي 
العام مقابل نهضة القطاع الخاص، وهذا يحفز الشركات 
سوقاً  تشكل  التي  العراقية  السوق  في  للدخول  الكبرى 
االنتاج  في  نقص حاد  يشهده من  لما  مغرياً،  استهالكياً 

المحلّي وغياب الرؤية االقتصادية.
لذا فإن دراسة موضوع المنافسة غير المشروعة، تأخذ 
أهمية بالغة تفرض نفسها على الواقع، فالمنافسة ومنع 
االحتكار واألساليب غير المشروعة للمنافسة في السوق، 
تعد من المواضيع المهمة للدول ذات التوجه االقتصادي 
الحر بهدف خلق سوق تنافسية وبيئة عمل تتسم بالشفافية 
وتمكين القطاع الخاص من المساهمة في عملية التنمية 

والبناء.
في  الصناعية  المنتجات  ان  ــى  ال ــارة  اإلشــ مــن  والبـــد 
وغير  حــادة  منافسة  تواجه  والــخــاص  العام  القطاعين 
االسواق  في  والمماثلة  االجنبية  المنتجات  من  متكافئة 
كثرة  مــن  جـــاءت  االحــتــكــار  فصفة  والــدولــيــة.  المحلية 
بمبدأ  اخــذة  والدولية  االقليمية  االقتصادية  التكتالت 
الشركات  تنتشر  كما  بينها،  فيما  االقتصادي  التنسيق 
متعددة الجنسيات التي تعتمد سياسات االنتاج والتسعير 
وتقسيم االسواق دوليا، وبالنتيجة تتمتع سلعها بقدرة عالية 
على المنافسة العالمية من حيث الجودة والسعر، ولهذا 
فإن غياب التشريعات الخاصة بالمنافسة ومنع االحتكار 
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او عدم تحكيمها، او وضعها محل تفسيرات لصالح هذا 
الطرف او ذاك، قد أثر - وسيؤثر - سلباً على مستقبل 

النشاط الصناعي الخاص والسوق بشكل عام.
قــد سعت  الــوضــعــيــة  الــتــشــريــعــات  ان معظم  نــجــد  لـــذا 
وباهتمام بليغ، الى سن قوانين تنظم المنافسة التجارية 
المشروعة، ومنع احتكار السلع كما فعل المشرع العراقي 
في قانون»المنافسة ومنع االحتكار» رقم ١٤ لسنة ٢٠١٠، 
الصادر في ٩ آذار ٢٠١٠، حيث جاء في أسبابه الموجبة 
األســواق  في  االحتكار  ومنع  المنافسة  حرية  ((لضمان 
للمنافسة ومنع االحتكار من أهمية في خلق حافز  ولما 
لتخفيض الكلفة والسعر وتحسين الجودة بالنسبة للسلع 
والخدمات المعروضة في السوق مما يؤدي إلى تشجيع 
دعما  وتطويرها  والعام  والمختلط  الخاص  القطاعات 
والخدمات.  للسلع  االنسيابية  وحسن  الوطني  لالقتصاد 

ُشرع هذا القانون)).
وتكمن فكرة المنافسة المشروعة حسب ما جاء في الكتب 
االقتصادية، أنها مزاحمة بين عدد من األشخاص او بين 
التعبير  تم  كما   ،(١) الهدف  نفس  الى  تسعى  قوى  عدة 
المنتجين والتجار في  بين  التجارية  بالعالقة  عنها ايضاً 
صراعهم على العمالء، او التزاحم بين التجار في اجتذاب 
العمالء وترويج اكبر قدر ممكن من المنتجات والخدمات 
األصلح  بقاء  الى  يؤدي  بشكل  التجارة،  الزدهــار  ضماناً 
اذا كانت  أكمل أوجهها  المنافسة في  السوق، وتكون  في 
التعددية في البائعين والمستهلكين، وغياب ما يعّكر دخول 
أحدهم في هذه السوق. ولتحقيق المنافسة بأكمل أوجهها 
يتوجب وجود الكثرة والعلم والتجانس والحرية في العرض 
االستئثار  للبائع  يمكن  ال  الحال  مثل هذه  ففي  والطلب، 
في فرض األسعار ولو بشكل يسير وذلك لوجود منافسين 

آخرين يغرقون السوق بما لديهم من سلع مشابهة(٢).
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المبحث األول

مفهوم المنافسة غير المشروعة
شخصين  بين  إال  تكون  ال  المشروعة  غير  المنافسة 
وتقدير  مشابها،  األقل  على  أو  مماثال  نشاطا  يمارسان 
ذلك متروك للقضاء، على أن وجود المنافسة في حد ذاته 
ال يكفي ألن تترتب المسؤولية بل يجب أن يتحد الخطأ 
مع المنافسة بمعنى أن تكون هناك منافسة غير مشروعة 
وعلى  بها،  قام  المنافسة على خطأ من  ترتكز هذه  وأن 
ذلك يمكن تعريف المنافسة غير المشروعة بصورة عامة، 
بأنها استخدام الشخص لطرق ووسائل منافية للقانون أو 
العادات أو الشرف أو العرف. وال يشترط العتبار الفعل 
المكون للمنافسة غير مشروعة أن يكون مرتكبه متعمد أو 
سيء النية بل يكفي أن يكون منحرفا عن السلوك المألوف 
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للشخص العادي حتى يعتبر خطأ موجبا للمسؤولية أساس 
دعوىص المنافسة غير المشروعة.

المطلب األول
تعريف المنافسة غير المشروعة

الفرع األول // في االصطالح اللغوي
المنافسة لغة، معناها نزعة فطرية تدعو إلى بذل الجهد 
في سبيل التفوق والمنافسة، وتقابل التنافس، وفي القرآن 
الكريم بعد التصوير القرآني للنعم التي يلقاها المؤمنون، 
التنافس في عمل  وتعالى على  حيث حثهم اهللا سبحانه 
الخير حتى ينالوها وفي ذلك تقول اآلية الكريمة ((ختامه 
وأصل   (١) المتنافسون))  فليتنافس  ذلــك  وفــي  مسك 
اصطالح Concurrence مشتق من االصطالح الالتيني 
Jouer بمعني  ensemble والتي تعني Cum-ludere
أو   ،Courir - avec مع  يجري  أو  الجماعة  في  يلعب 
كان  لــذا   Accourir ensemble جماعة  في  يسرع 
خصومة  حالة  يعني  شيوعه  بداية  في  المنافسة  مفهوم 

وتنافس وصراع وحالة عداء مستمرة (٢).
الفرع الثاني // التعريف في االصطالح الفقهي

ان الفقه بوجه عام، وفقه القانون التجاري بوجه خاص، 
مما  بأكثر  المشروعة  غير  المنافسة  تعريف  في  يتوسع 
عرضناه اعاله في مقدمة هذا المبحث، وردد في ذلك ما 
قاله القضاء المصري والمقارن بشأنها منذ اواخر القرن 
سنقف  التي  المحدودة  االحكام  بعض  في  عشر  التاسع 
صورها،  على  الفقه  تركيز  ذلك  ومــرد  بعد،  فيما  عليها 
وذات الموقف نجده ايضا في غالبية التشريعات المقارنة 
قبل موجة تعديالتها االخيرة خالل السنوات االخيرة في 
احدها  في  تعريفا  نجد  نكاد  ال  حتى  التسعينات،  عقد 
للمنافسة غير المشروعة بل نجد عرضا لما يعد صورا 

من صورها وما يدخل في مفهومها.
ونستطيع في هذا المجال، ان نورد بعض ما وجدناه من 
تعاريف لبعض الفقه التجاري للمنافسة غير المشروعة، 
أو  الحرفاء  على  التزاحم   )) بانها  احدهم  عرفها  فقد 
أو  للقانون  منافية  وسائل  استخدام  طريق  عن  الزبائن 
أو  التجارية  االستقامة  أو  العادات  أو  العرف  أو  الدين 
الشرف المهني)) (١). كما عرفها الدكتور مصطفى كمال 
أو  للقوانين  منافية  لطرق  التاجر  ((استخدام  بأنها  طه 
الفرنسي  الفقيه  عرفها  كما   .(٢) الشرف))  أو  العادات 
J.VICENT بأنها (( اإلضرار بمنافسك بوسائل محرمة 
مباشرة (كمحاولة خلق االلتباس، التشهير، تحويل األجزاء، 
الداخلية،  اللوائح  أو  للمعلومات  مشروع  غير  استعمال 

بواسطة  مباشرة  غير  (أو  الخ  بالسرية...  االلتزام  طرق 
التشويش كتحويل حملة إشهارية، استعمال مشابه للعالمة 
التجارية أو منتوج محمي وإغراق السوق بالبضاعة (((٣) 
تتحقق  التي  هي   )) بأنها  المسلومي  محمد  عرفها  كما 
واألعــراف  للعادات  منافية  لوسائل  التاجر  باستخدام 
والتي  المنافسين  بمصالح  والمضرة  التجارية  والقوانين 
من شأنها التشويش على السمعة التجارية وإثارة الشك 
حول جودة منتجاته لنزع الثقة من منشآته أو وضع بيانات 

غير صحيحة على السلع بهدف تضليل الجمهور)) (٤)
الفرع الثاني // التعريف في الشريعة اإلسالمية

جاء في اآلية (٢٦) من سورة المطففين، قوله تعالى((ِختَاُمُه 
ِمْسٌك َوِفي َذِلَك َفلْيَتَنَاَفِس الُْمتَنَاِفُسوَن))، فنجد هنا حّثاً 
أن  ينبغي  وما  الناس  بين  الجميل  التنافس  على  مباشراً 

تكون فيه المنافسة، وهي بمعنى الرغبة في الشيء.
والذي يظهر من اآلية - واهللا تعالى أعلم - أن ذلك من 
إليه  يسابق  فكل  النفيس،  بالشيء  والمكاثرة  المطالبة 
للصورة  رداً  الكريمة  اآلية  هذه  وجــاءت  لنفسه،  ليحوزه 
المباركة  المطففين»  بداية»سورة  لنا  نقلتها  التي  األولى 
اآليــة  فجعلت  بالتطفيف،  الــمــال  لجمع  السعي  حيث 

المباركة لهم الويل يوم القيامة جزاًء ألعمالهم.
وعلى الرغم مما شددت عليه الشريعة السمحاء من حرية 
التعاقد والمتعاقدين في ممارسة األعمال التجارية التي 
بالعهود  والوفاء  والتقوى  كالتراضي  صفات؛  على  تبنى 
شروط،  من  مناسباً  يرونه  ما  وضع  في  العمل  اتقان  و 
الربوية  كالعقود  والشروط  العقود  بعض  حّرمت  انها  إال 
واالستغالل، بكل أنواعه وصوره، واالحتكار والغّش والى 
المجتمع  ضمير  و  تتعارض  وشـــروط  عقود  مــن  آخــره 
يمتثل  حّياً،  إبقائه  الى  الشريعة  سعت  الــذي  االسالمي 
لتقوى اهللا ويبتعد عن التطفيف في الميزان ويتطهر من 
الجشع المؤدي إليه، وهذا ما ينطبق على منع المنافسة 
االقتصادية واحتكار السوق بالمعنى الحديث، أي امتلك 

السوق بنسبة كبيرة ومنع دخول منافسين آخرين(١).
ـ  القديم  بمعناه  االحتكار  ممارسات  االســالم  حرم  وقد 
التجاري واالقتصادي  وبالمعنى  ـ  السوق  السلعة من  منع 
ضرورية  سلعاً  تحصر  التي  الحصرية  العقود  ـ  الحديث 
الحّل  ونجد  ـ  تشاء  كيفما  بالسوق  تتحكم  قليلة  فئة  بيد 
في  تسبب  التي  واألزمـــات  المشاكل  هــذه  لمثل  األنجح 
خطوات  في  يكمن  والصناعيين،  التّجار  بعض  إيجادها 
وقائية مسبقة، يمكن أن نجدها في حديث أمير المؤمنين 

علي بن ابي طالب، عليه السالم، حيث قال:
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عليه  اهللا  ، صلى  ِ اهللاَّ َرُســوَل  َفِإنَّ  اِالْحِتَكاِر  ِمَن  َفاْمنَْع   ))
َعْدٍل،  ِبَمَواِزيِن  َسْمحاً  بَيْعاً  البَيُْع  َولْيَُكِن  ِمنُْه،  َمنََع  وآله، 

َوأَْسَعاٍر ال تُْجِحُف ِبالَفِريَقيِْن ِمَن البَاِئِع َوالُمبْتَاِع)) (٢).
فمنع االحتكار جاء للحفاظ على توازن السوق واألسعار. 
فيجبر المحتكر على عرض بضاعته، استناناً بسّنة رسول 
اهللا، صلى اهللا عليه وآله، أما بلغة العصر بسياسة السوق، 
مع مراعاة األصول األخالقية التي تواجه قوالً وفعًال، كل 
أشكال االستغالل والثراء على حساب الظروف الطارئة، 

أو من خالل خلق هذه الظروف الطارئة(٣).
الـــفـــرع الــثــالــث // الــتــعــريــف فـــي الــتــشــريــع الــعــراقــي 

والتشريعات المقارنة
لم يورد المشرع العراقي فيقانون المنافسة ومنع االحتكار 
رقم ١٤ لسنة ٢٠١٠، مفهوما غير مشروع لمفردة المنافسة، 
بل  سنرى،  كما  المقارنة  التشريعات  باقي  عكس  على 
االقتصادي،  النمو  وتحقيق  لالجتهاد  رمــزا  جعلها  انــه 
للتعبير  ((االحتكار))  هو  اخر  مصطلحا  استخدم  وانما 
القانون  جعل  ما  وهــو  المشروعة،  غير  المنافسة  عن 
محصور األثر في معالجة الكثير من صور المنافسة غير 
االحتكار  حــاالت  على  سريانه  نطاق  وجعل  المشروعة، 
فقط، حيث نصت المادة (١) من القانون المذكور على انه 
((يقصد بالعبارات التالية ألغراض هذا القانون المعاني 

المبينة إزاءها:
أواًل - المنافسة: الجهود المبذولة في سبيل التفوق 

االقتصادي.
أو تفاهم صدر  اتــفــاق  أو  كــل فعل  - االحــتــكــار:  ثانيًا 
من شخص أو أكثر طبيعي أو معنوي أو ممن توسط 
بينهم للتحكم بالسعر أو نوعية السلع والخدمات بما 

يؤدي إلى إلحاق الضرر بالمجتمع(( )1(.
كما جاء في المادة (٦٤) من قانون المعامالت التجارية 
يجوز  ((ال   - نصه:  ما  االمــاراتــي   ١٩٩٣ لعام  رقـــم(١٨) 
منافس  آخر  تاجر  ومستخدمي  عمال  يغري  أن  للتاجر 
ليخرجوا  أو  التاجر  هذا  عمالء  انتزاع  على  ليعاونوه  له 
من خدمة هذا التاجر ويلتحقوا بخدمته أو يطلعوه على 
أسرار منافسه وتعد هذه األعمال منافسة غير مشروعة 

تستوجب التعويض)).
وقد عرفها المشرع المغربي من خالل القانون رقم ١٧٫٩٧
المتعلق بحماية الملكية الصناعية الصادر بمقتضى ظهير 
رقم ١٫٠٠٫١٩ بتاريخ ١٥ فبراير ٢٠٠٠ في المادة ١٨٤
المنافسة  أعمال  من  ((يعتبر عمال  انه  على  التي نصت 

غير المشروعة، كل عمل منافسة يتنافى وأعراف الشرف 
في الميدان الصناعي أو التجاري)).

القانون  من   ٣٣ المادة  من  األولــى  الفقرة  عرفتها  وقــد 
التجارية  الــعــالمــات  بــشــأن  العربية  لــلــدول  النموذجي 
المشروعة  غير  المنافسة  وأعمال  التجارية  واألســمــاء 
المنافسة  أعمال  من  عمل  كل  مشروع  غير  بانها((يعتبر 
الصناعية  المعامالت  في  الشريفة  العادات  مع  يتنافى 

والتجارية)).
المطلب الثاني

صور المنافسة غير المشروعة
وتمييزها عن غيرها من الممارسات التجارية

والمنافسة  المشروعة  المنافسة غير  الفرع األول // 
الممنوعة

ميدان  في  ومطلوبا  ضروريا  أمــرا  تعتبر  المنافسة  إن 
المشروعة،  حدودها  في  كانت  متى  التجاري،  النشاط 
أما إذا انحرفت عن هذه الحدود ِبان تحولت إلى صراع 
بين التجار يحاول كل منهم جذب عمالء غيره من التجار 
تصبح  فإنها  غير مشروعة،  بوسائل  بهم  الضرر  وإلحاق 
شرا واجب المحاربة، ويكون ضررها أكبر من نفعها، فإذا 
استخدم التاجر أساليب غير مشروع من اجل التأثير على 
األساليب  هذه  فإن  واجتذابهم  التجار  من  غيره  عمالء 
تختلف  وهي  المشروعة،  غير  المنافسة  قبيل  من  تعتبر 
تكون  التي  الحالة  تهم  التي  الممنوعة  المنافسة  عــن 
فيها المنافية غير مقبولة بسبب االستحالة القانونية أو 
يحرمها  التي  المنافسة  تلك  أخرى  بعبارة  أو  التعاقدية، 

القانون بنص خاص أو عن طريق اتفاق األطراف.
فالمنافسة الممنوعة بنص القانون التي يحرمها القانون 
غير  على  الصيدلة  مهنة  مــزاولــة  كخطر  خــاص،  بنص 
الحاصلين على شهادة الصيدلة، فإذا زاول شخص هذه 
التجارة دون أن يكون حاصال على هذه الشهادة جاز ألي 

تاجر آخر أن يواجهه بدعوى المنافسة الممنوعة. (١)
أما المنافسة بمقتضى االتفاق فهي التي تقوم على شرط 
الشرطيؤسس  هذا  خرق  فان  للعقد،  ضمني  أو  صريح 
القانون  من   ١٧٧ المادة  في  الــواردة  العقدية  للمسؤولية 

المدني العراقي.
والمنافسة بالمعنى المشار اليه أعاله، ال يمكن أن نعتبرها 
منافسة ممنوعة، إال إذا خالفت نصا قانونيا أو اتفاقا بين 
األطراف، واللذان ينصان على الحظر أي المنع النهائي 
لكل تزاحم أو منافسة، وذلك بصرف النظر على الوسيلة 
المستعملة سواء كانت مشروعة أو غير مشروعة، بخالف 
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المنافسة غير المشروعة والتي تقوم على مجرد استخدام 
الوسائل المنافية للقانون أو العرف أو العادات أو الشرف 

المهني أو الدين (٢).
القانوني،  للنص  طبقا  الممنوعة  المنافسة  أمثلة  ومــن 
نقابة  كقانون  للمهن،  المنظمة  التشريعات  حالة  في  كما 
العراقيين،  المهندسين  نقابة  وقانون  العراقي،  األطباء 
كل  جميعها  تمنع  والتي   ،(١) العراقي  المحاماة  وقانون 
من يزاول هذه المهنة دون أن يكون حائزا على الشهادة 
العلمية، بحيث إذا زاول شخص هذه المهنة دون أن يكون 
حاصال على هذه الشهادة جاز ألي مهني آخر أن يواجهه 
على  أيضا  جنائيا  المنافس  ويعاقب  المنافسة،  بدعوى 
المواد  في  عليها  المنصوص  بالعقوبات  الصفة  انتحال 

٢٩٠ و ٤٦٥ في قانون العقوبات العراقي النافذ.
كما أن المهني ذاته، قد يرتكب مخالفة من نوع آخر تجعله 
كذلك ينافس منافسة ممنوعة متى أقدم على الممارسة 
دون الحصول على الرخصة القانونية التي تمنحها النقابة 
التي ينتمي اليها والجهات ذات العالقه بمنح تلك الرخصة.

الممنوعة  المنافسة  من  كذلك  الحماية  ضمن  ويدخل 
االلتزام الملقى على عاتق الشريك بأن ال ينافس الشركة 
قيام  الفعل  هــذا  يحظر  بحيث  قانونية،  غير  منافسة 
الشريك بدون موافقة باقي شركائه أن يجري لحسابه أو 
لحساب أحد من الغير عمليات مماثلة للعمليات التي تقوم 
المنافسة من شأنها أن تضر  بها الشركة إذا كانت هذه 
بمصالحها، فإن خالف هذا الشريك هذا االلتزام تحمل 

بالتعويض وخضع للطرد من الشركة.
هذا بالنسبة للمنافسة الممنوعة بنص القانون، أما فيما 
العقد  أو  االتفاق  بمقتضى  الممنوعة  المنافسة  يخص 

والمتجلية في خرق شرط صريح أو ضمني في العقد.
التجاري  األصــل  بائع  الــتــزام  نجد  تطبيقاته،  بين  ومــن 
بعدم فتح متجر مماثل ومنافس للمتجر المباع؛ والقضاء 
عليه  اتفق  ما  منحى  في  يسير  الشأن  المغربي في هذا 
األطراف من شروط والدعوى إلى تطبيقها والعمل بها، 
أي االلتزام بما التزموا به، هذا وتجري هذه المقتضيات 
العقود األخرى  التجاري حتى على  ببيع األصل  المتعلقة 
كعقود العمل التي يتم تضمين فيها شرط التزام األجير 

بعدم منافسة صاحب العمل.
ودعــوى  الــمــشــروعــة  المنافسة غير  الــثــانــي //  الــفــرع 

التقليد
 تختلف دعوى المنافسة غير المشروعة من دعوى التقليد 

من عدة أوجه: -

أوال // دعوى التقليد تفترض أساسا بأن هناك حقا قد 
تم االعتداء عليه أي االعتداء مس بحق المدعي، بينما في 
دعوى المنافسة غير المشروعة، فإن المدعى ينتقد أمام 
القضاء موقف أو تصرف المدعي عليه غير الالئق، أي 

أن الدعوى تنصب على التصرف المنتقد للمدعي عليه.
ثانيا // دعوى التقليد تحمي الحق المعتدى عليه باطار 
فهي  الحبس  ــى  إل العقوبة  تصل  فقد  متعدد،  جنائي 
غير  المنافسة  دعوى  أن  في حين  عام،  ذات حق  دعوى 
األولى،  الدعوى  صرامة  نفس  إلى  تصل  ال  المشروعة، 
فهي دعوى مدنية خاصة ترمي إلى ردع التصرفات غير 

المشروعة في إطار مدني صرف.
الحق،  على  لالعتداء  جزاء  هي  التقليد  دعوى   // ثالثا 
بينما المنافسة المشروعة هي جزاء لعدم احترام الواجب.
توفرت  إذا  إال  التقليد  دعــوى  إقامة  يمكن  ال   // رابعا 
غير  المنافسة  دعــوى  أن  حين  في  الخاصة،  شروطها 
هي  فشروطها  ــشــروط،  ال نفس  تتطلب  ال  المشروعة 
شروط كل دعوى وبذلك تكون دعوى التقليد أضيق نطاقا 

من دعوى المنافسة غير المشروعة (١)
وتزييف  المشروعة  غير  //المنافسة  الثالث  الــفــرع 

حقوق الملكية الصناعية أو التجارية.
غير  المنافسة  دعــوى  بين  القائم  االخــتــالف  عــن  ينتج 

المشروعة ودعوى التزييف النتائج التالية: -
إثــارة  يمكن  ال  مستقلين،  دعويين  باعتبارهما   // أوال 
في  الثانية  ــارة  ــ وإث االبــتــدائــيــة  المرحلة  فــي  أحــدهــمــا 
االستئناف عمال بمبدأ عدم قبول الطلبات الجديدة في 

المرحلة االستئنافية.
ثانيا // انه إذا كان يمكن الجمع بينهما في دعوى واحدة، 

فإنه يجب أن تتوفر في كل واحدة شروطها الخاصة.
كثيرا ما يقع الخلط بين المنافسة غير المشروعة وبين 
هو  وهذا  التجارية،  أو  الصناعية  الملكية  حقوق  تزييف 
حال القضائين العراقي والمصري،اللذين وجدناهما في 
الحقوق  تلك  بأحد  المس  يعتبران  أحكامهما  العديد من 
صورة من صور المنافسة غير المشروعة، والمالحظ من 
المذكورين،  القضائين  احكام  من  الكثير  استقراء  خالل 
انهما يخلطان بين دعوى المنافسة غير المشروعة ودعوى 
تزييف حقوق الملكية الصناعية، ذلك أن حقوق الملكية 
بمقتضاه  يقرر  ملكية  حقوق  هي  والتجارية  الصناعية 
ثم  ومن  باالستغالل،  استئثاريا  حقا  ألصحابها  القانون 
بدون  استعمالها  أو  استغاللها  كــان  أي  على  يمنع  فإنه 
منها حقوقا تخرج من مجال  إذن صاحبها، وهذا يجعل 
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الخاصة  الملكية  حضن  في  لتسقط  التجارية  المنافسة 
فال  وبالتالي  استعمالها،  صاحبها  غير  على  معها  يمنع 
عالقة لها بقواعد الشرف التجارية التي هي قواعد تحكم 
مباح  واحد  سوق  ضمن  والعمالء  الزبائن  على  التزاحم 

للجميع. (١)
وزيادة على ذلك فإن التزييف يشكل فعال جنائيا أساسيا 
للعقاب الجنائي، ودعواه تعد دعوى جنائية (إلى  يخضع 
جانب الدعوى المدنية المتعلقة بالتزييف) تتقرر لحماية 
المكونة  المعنوية  العناصر  بعض  أو  الصناعية  الملكية 

للمتجر أو األصل التجاري.
المبحث الثاني

دعوى المنافسة غير المشروعة
إن حماية المحل التجاري تتضمن في نفس الوقت حماية 
اهتم  وقد  تركيبه،  في  الداخلة  العناصر  من  عنصر  كل 
المشرع العراقي بتنظيم بعض هذه العناصر كما هو الحال 
والحماية  التجارية  لألسماء  المقررة  للحماية  بالنسبة 
المقررة للعالمات أو البيانات التجارية والحماية المقررة 

لبراءة االختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
كما وقد أقر الفقه والقضاء بأن لمالك المحل التجاري 
وذلك  المشروعة  غير  المنافسة  دعــوى  رفــع  في  الحق 
في  التقصيرية  المسؤولية  في  العامة  للقواعد  استناداً 
المادة ٢٠٤ من القانون المدني العراقي والتي تقضي بأن 
في  ذكر  ما  غير  اخر  باي ضرر  الغير  يصيب  تعد  ((كل 

المواد السابقة يستوجب التعويض)).
الحماية  األولــى  الحماية،  من  نوعين  أمــام  نكون  وبذلك 
المقررة  الحماية  هي  والثانية،  التجاري  للمحل  المقررة 

لكل عنصر من العناصر الداخلة في تركيبه.
فيكون الخيار هنا للمتضرر، بين مباشرة الدعوى الخاصة 
بالمحل التجاري والدعوى الخاصة بحماية العنصر الذي 
أال  الدعوتين، شريطة  بين  الجمع  أو  االعتداء عليه  وقع 
ذلك  واال عد  الواحد  الضرر  تعويضين عن  يحصل على 

كسبا دون سبب.
المطلب األول

شروط دعوى المنافسة غير المشروعة
الفرع األول // قيام حالة المنافسة

يشترط لمباشرة دعوى المنافسة غير المشروعة، وجود 
يمثالن  االعــمــال،  رجــال  مــن  اثنين  بين  منافسة  حالة 
لمباشرة  يشترط  وال  متشابهتين،  أو  متماثلتين  تجارتين 
هذه الدعوى أن تكون التجارتين متماثلتين تماماً بل يكفي 

أن تكونا متشابهتين.

األحذية  في  أيضاً  يتاجر  المالبس  تاجر  كان  إذا  فمثًال 
فيحق له رفع دعوى المنافسة غير المشروعة ضد تاجر 
ال  األخير  هذا  كان  ولو  إلى سمعته  أساء  الذي  األحذية 
يقوم بتجارة المالبس إذ يتحقق التماثل في هذه الحالة 
بالنسبة لتجارة األحذية بين المعتدي والمعتدى عليه، أما 
إذا كانت التجارتان غير متماثلتين أو متشابهتين فال قيام 

لحالة المنافسة.
المنافسة  أعــمــال  ))ارتــكــاب  الخطأ   // الثاني  الــفــرع 

غير المشروعة((
جاء قانون المنافسة ومنع االحتكار العراقي رقم ١٤ لسنة 
الحصر،  سبيل  على  المحددة  األفعال  من  بجملة   ٢٠١٠
على انها أفعال تمثل منافسة غير مشروعة، حيث جاء في 
المادة ٩ ما نصه ((يحظر أي اندماج بين شركتين أو أكثر 
وأية ممارسة تجارية مقيدة إذا كانت الشركة أو مجموعة 
من الشركات مندمجة أو مرتبطة مع بعضها تسيطر على 
٥٠٪ أو أكثر من مجموع أنتاج سلعة أو خدمة معينة أو إذا 
كانت تسيطر على ٥٠٪ أو أكثر من مجموع مبيعات سلعة 

أو خدمة معينة)).
ممارسات  أية  تحظر   )) انه  على   ١٠ المادة  نصت  كما 
بالمنافسة  أو شفهية تشكل إخالال  اتفاقات تحريرية  أو 
ومنع االحتكار أو الحد منها أو منعها وبخاصة ما يكون 

موضوعها أو الهدف منها ما يأتي:
أوالً: تحديد أسعار السلع أو الخدمات أو شروط البيع وما 

فـي حكـم ذلك.
ثانياً: تحديد كمية السلع أو أداء الخدمات.

ثالثاً: تقاسم األسواق على أساس المناطق الجغرافية أو 
أي  على  او  العمالء  أو  المشتريات  أو  المبيعات  كميات 

أساس آخر يؤثر سلبا على المنافسة ومنع االحتكار.
رابعاً: التصرف أو السلوك المؤدي لعرقلة دخول مؤسسات 
إلى السوق أو إقصائها عنه أو تعريضها لخسائر جسيمة 

بما في ذلك البيع بالخسارة.
خامساً: التواطؤ في العطاءات أو العروض في مناقصة أو 
مزايدة وال يعد من قبيل التواطؤ تقديم عروض مشتركة 
يعلم فيها إطرافها عن ذلك منذ البداية على أن ال تكون 
وبأية  واالحتكار  المشروعة  غير  المنافسة  منها  الغاية 

صورة كانت.
سادساً: التمييز بين العمالء في العقود المتشابهة بالنسبة 

ألسعار السلع والخدمات أو شروط بيعها وشرائها
سابعاً: أرغام عميل لها على االمتناع على التعامل مع جهـة 

منافسـة لها.
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التعامل دون مسوغ قانوني مع عميل معين  ثامناً: رفض 
بالشروط التجارية المعتادة.

تاسعاً: السعي الحتكار مواد معينة ضرورية لممارسة جهة 
بالقدر  منافسة لنشاطها أو شراء سلعة أو خدمة معينة 
الذي يؤدي إلى رفع سعرها في السوق أو منع انخفاضه.

أو سلع  بشراء سلعة  تقديم خدمة  أو  بيع  تعليق  عاشراً: 
أخرى أو بشراء كمية محددة منها أو بطلب تقديم خدمة 

أخرى.
أيا منهما  أو حصول  أو طرف  إرغــام جهة  حادي عشر: 
مبررة  غير  خاصة  شــراء  أو  بيع  شــروط  أو  أسعار  على 
بشكل يؤدي إلى أعطائه ميزة في المنافسة أو إلى إلحاق 

الضرر به.
اما المادة ١١ فقد نصت على انه (( أوالً: يحظر على أية 
جهة إعادة بيع منتج على حالته بسعر أقل من سعر شرائه 
المفروضة  والــرســوم  الضرائب  إليه  مضافا  الحقيقي 
الهدف  كان  إذا  أن وجدت  النقل  المنتج ومصاريف  على 
بسعر  ويقصد  المشروعة،  بالمنافسة  اإلخالل  ذلك  من 
بعد  الشراء  قائمة  في  المثبت  السعر  الحقيقي:  الشراء 

تنزيل الخصومات المنصوص عليها فيها.
ثانياً: اليشمل الحظر المنصوص عليه في البند (أوالً) من 
هذه المادة المنتجات سريعة التلف والتنزيالت المرخص 
المخزون  تجديد  أو  األعمال  لتصفية  يتم  بيع  ألي  بها 

بأسعار أقل)).
المنافسة  المواد أعاله، ألعمال  الذي أوردته  التعداد  إن 
غير المشروعة ال يعدوا أن يكون تعداداً على سبيل الحصر 
ال المثال، على أن أعمال المنافسة غير المشروعة ولئن 
الرأي قد  كانت متعددة ومتنوعة وال تخضع لحصر فإن 
استقر على اعتبار أعمال معينة من أعمال المنافسة غير 
التاجر  سمعة  على  اعتداء  من  تتضمنه  لما  المشروعة 
أو  التجارية  المحال  عناصر  من  لعنصر  ملكيته  على  أو 
على تنظيمه الداخلي أو التنظيم العام للسوق الذي يعمل 
الخطأ  شرط  به  يتوافر  اعتداء  وهو  إطــاره  في  المحل 
يصرف النظر عما إذا كان مرتكبه سيء النية أو أتاه عن 
إهمال أو رعونة أو عدم اكتراث بالضرر الذي قد يلحق 

بالغير، وبذلك اخذ التشريع العراقي. (١)
المحل  العمالء عن  ((انصراف  الضرر  الثالث //  الفرع 

التجاري))
تهدف دعوى المنافسة غير المشروعة إلى حماية ملكية 
ذلك  عناصر  احــد  حماية  او  الــتــجــاري،  لمحله  التاجر 
المحل، فإن الضرر يكون قد لحق صاحب المحل التجاري 

متى كان من شأن الخطأ انقاص عمالء المحل أو عدم 
إلى  الــدعــوى  هــذه  تهدف  وال  عليه.  جــدد  عمالء  إقبال 
مجرد حصول التاجر المضرور على تعويض الضرر الذي 
وقع فعًال أو الذي سيقع حتماً، كما هو الحال في دعوى 
المسئولية التقصيرية، بل تهدف فوق ذلك إلى الحيلولة 

دون وقوع ضرر في المستقبل.
مباشرة  يبرر  الذي  الضرر  يشترط في  ذلك ال  أجل  من 
بأن  محققاً،  يكون  أن  المشروعة  غير  المنافسة  دعــوى 
الضرر  أن  يكفي  بل  أو سيقع حتماً،  يكون قد وقع فعًال 
محتمًال، وهو ما يشكل استثناءا من احكام التعويض في 

المسؤولية التقصيرية. (١)
الفرع الرابع // عالقة السببية بين أعمال المنافسة 

غير المشروعة وانصراف العمالء
نجاح  التقصيرية  المسئولية  دعوى  في  يشترط  كان  إذا 
المدعي بحصول الضرر في إثبات العالقة السببية بين 
ال  ذلك  فإن  فعًال،  واقــع  أنه  وافتراض  والضرر،  الخطأ 
كان  متى  المشروعة،  غير  المنافسة  دعوى  في  يشترط 

الضرر احتمالياً، وعليه يحكم القاضي بالتعويض.(٢)
المطلب الثاني

تمييز دعوى المنافسة غير المشروعة
عن دعوى المسؤولية التقصيرية

على الرغم من أن دعوى المنافسة غير المشروعة تقوم 
المسؤولية  دعــوى  عليه  تقوم  الــذي  األســاس  ذات  على 
لدعوى  الخاصة  الطبيعة  مراعاة  مع ضرورة  التقصيرية 
المنافسة غير المشروعة، لذا فأنها تخضع لذات الشروط 
مع  التقصيرية  المسؤولية  دعــوى  في  توافرها  الواجب 
اختالف في مفهوم هذه الشروط نتيجة للطبيعة الخاصة 

للدعوى.
الفرع األول // مميزات دعوى المنافسة غير المشروعة 

المتعلقة بأركان الدعوى.
أوال // الــطــابــع الـــخـــاص لــركــن الــخــطـــــأ فـــي دعـــوى 

المنافسة غير المشروعة
القانونية  المعايير  اختالف  الخطأ في  تتمثل خصوصية 
في تعريفه في ظل هذه الدعوى حيث اختلفت المعايير 

حسب النمط القانوني المتبع.
فقد اتبعت ألمانيا و بعض الدول التي سارت على المعيار 
على  بالمنافسة  خاص  قانون  في  نصها  هي  و  الشكلي، 
مشروعة،  غير  منافسة  تمثل  التي  األعــمــال  من  جملة 
فأصبحت تعريف الخطأ واضحا من خالل تحديد ماهية 

األخطاء التي تناولها القانون.(١)
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وقد ذهب رأي آخر من الفقه و هذا الذي أخذ به أغلب 
الفقه الكالسيكي القديم على تبني معيار األعراف المهنية 
كمرجع لتعريف الخطأ، وهو ما أخذت به المادة ١٠ مكرر 

من اتفاقية باريس التي سناتي على ذكرها الحقا.
و يتجه الفقه الحديث إلى تقرير معيار موضوعي يختلف 
االقتصاديحيث  المعيار  في  يتمثل  السابقو  المعيار  عن 
يتبنىمقياس الخطأ من حين كونه مألوفا أو غير مألوف 
من وجهة النظر االقتصادية و االجتماعية و هو المعيار 

األكثر موضوعية. (٢)
ثــانــيــا // عــنــاصــر الــخــطــأ فــي دعــــوى الــمــنــافــســة غير 

المشروعة.
و  تعدد  ركنيه من  الخطأ وجود  أن يشترط في  يكفي  ال 
إدراك و إنما يتطلب في وجوده أن تتحقق منافسة حقيقية 
بين المدعي و المدعى عليه و أن يرتكب عمل غير مشروع 

في إطار هذه العالقة التنافسية.
وجــود عالقة  و هو ضــرورة  األول  العنصر  في  ويقتضي 
منافسة، أن يمارس أطراف الدعوى عمال متماثال أو ذا 
المشروعية  عدم  عنصر  فهو  الثاني،  أما  ببعضه،  صلة 
القانونية  لألحكام  عليه  المدعى  مخالفة  بمدى  ويقاس 
التشريعية و التنظيمية للمنافسة و االستهالك، كما يقاس 
بالممارسات المخالفة لألعراف النزيهة و في ذلك رجوع 
إلى تقسيم أعمال منافسة غير مشروعة من خالل العرف 

المهني (١) و تتمثل في: -
١ - إحداث اللبس و الجلط بين المنشآت أو المنتجات.

٢ - أعمال تهدف إلى بث إدعاءات مغايرة للحقيقة.
٣ - أعمال تهدف إلى إثارة اإلضطراب في السوق.

إثـــارة اإلضـــراب داخــل منشأة  إلــى  ٤ - أعــمــال تهدف 
تنافسية.

٥ - وطائفة حديثة تتمثل في أعمال المنافسة الطفيلية.
ثالثا // الضرر في دعوى المنافسة غير المشروعة

ثــالث  الــمــشــروعــة  غــيــر  المنافسة  ــوى  دعـ فــي  لــلــضــرر 
خصائص: -

كيفية وجود الضرر، و كيف يوجد؟ و أين يكون محله؟ و 
أين تكمن قيمة الضرر؟

وجوب  يتطلب  الضرر  فوجود  االحتمالي،  الضرر  فكرة 
التي  الوضعيات  ناقشنا  وقد  منافسة،  بوضعية  ارتباطه 
يمكن أن يوجد خاللها فيما سبق، و أن قيمة الضرر في 
الدعوى هي اقتصادية تتمثل في انصراف الزبائن، إال أن 
و  الدعوى  االقتصادي في  الهدف  يتجاوز  استثناء  هناك 
هو ما أقره القضاء بتوسيع وضعية المنافسة إلى بعض 

اقتناص  يهمهم  ال  الذين  التبرعية  النشاطات  أصحاب 
الزبائن (٢).

غير  المنافسة  دعـــوى  فــي  اإلحــتــمــالــي  الــضــرر  فــكــرة 
المشروعة.

المختلطة  الفرنسية  االستئناف  لمحكمة  قرار  في  جاء 
ما نصه  رقم ٧١ ص ١١١  ديسمبر ١٩٢٤ -  بالرقم ١٧ 
((ان التاجر الذي يضع عالمة تجارية بقصد ان يستولي 
ملفوفة  بضائعه  ويعرض  له  مزاحم  تاجر  عمالء  على 
لم  اذا  اليقظ  المشتري  فكر  في  التباسا  توجد  بطريقة 
توضع امامه البضاعتان للمقارنة والتفرقة بينهما ويعتبر 
عليه  الحكم  توجب  مشروعة  غير  مزاحمة  هــذا  عمله 
بتعويض وبحجز واعدام العالمات والزامه بنشر الحكم)) 
مجلة المحاماة المصرية ١٩٩٤ نقابة المحامين االهليين 

- مطبعة دار الكتب المصرية بالقاهرة، ص ٣٠٤.
و الضرر اإلحتمالي هو ما كانت عناصر وجوده لم تتكامل 
الذي  للتعويض  الموجب  الضرر  عن  يختلف  هو  و  بعد، 
يستوجب فيه أن يكون شخصيا و مباشرا و محقق الوقوع، 
و فكرة الضرر اإلحتمالي أصبحت مصاحبة لنظرية دعوى 

المنافسة غير المشروعة و فيها تجد مجالها الخصب.
و من خصائص الضرر في هذه الدعوى أنه: -

ضرر مستقبلي متوقع السبب مجهول المدى و المقدار.
و  الضرر  بين  السببية  لضعف عالقة  مباشر  غير  ضرر 

الخطأ.
ال يشكل عائقا أمام قبول القضاء للدعوى. (١)

الفكرية  الملكية  حقوق  قواعد  دور   // الثاني  الفرع 
دعــاوى  غيرالمشروعة عن  المنافسة  دعــوى  إبعاد  في 

المسؤولية التقصيرية.
باإلضافة إلى الشروط العامة السابق ذكرها،فقد إشترط 
لحماية  المرفوعة  الدعوى  هذه  لقيام  المقارن  القضاء 
إلى  تعود  أخرى  شروط  توافر  الصناعية  الملكية  حقوق 

خصوصية حقوق الملكية الصناعية،وتتمثل فيما يلي: -
أوال // شرط المنافسة: يشترط أن تقوم عالقة منافسة 
بديهيا  أمـــرا  هــذا  االقتصاديين،ويعتبر  الــفــرقــاء  بين 
ومنطقيا بحيث ال يمكن أن يحدث خرق لألخالق واألمانة 
إال  التجارية  العمليات  ونزاهة  والقيم  التجارية  والعادات 
يتم  أن  يجب  منافسة،بحيث  وضع  في  الطرفين  بوجود 
كل  بين  الموجودة  التنافسية  العالقات  خضم  في  الفعل 
أو  ــداع  اإلب كان  إذا  المنافسة  عالقة  المبدعين،وتتوفر 
االبتكار الذي يقدمونه متشابه كليا مع اآلخر،أو في جانب 
منه على األقل،حيث يكون النشاط من نفس الطبيعة أو 
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يشتركان في عنصر العمالء، كما أنه ال يشترط التماثل 
يكونا متقاربين فيؤثر أحدهما  أن  يكفي  بل  بينهما  التام 
التماثل  مــن  ــى  أدن قــدر  هناك  يكون  بحيث  اآلخــر  على 

بينهما(٢).
ثانيا // شرط النشر واالستخدام: نصت المادة األولى من 
قانون حماية حق المؤلف رقم (٣) لسنة ١٩٧١ العراقي 

المعدل على انه: - ((
المصنفات  القانون مؤلفوا  هــذا  يتمتع بحماية   - 1
االصــيــلــة فـــي االداب والــفــنــون والــعــلــوم ايـــا كـــان نــوع 
اهميتها  او  عنها  التعبير  او طريقة  المصنفات  هــذه 

والغرض من تصنيفها.
٢ - يعتبر مؤلفها الشخص الذي نشر المصنف منسوبا 
باية  او  المصنف  على  اسمه  بذكر  ذلك  كان  ســواء  اليه 
طريقة اخرى اال اذا قام الدليل على عكس ذلك ويسري 
ادنى  يقوم  اال  بشرط  المستعار  االسم  على  الحكم  هذا 

شك في حقيقة شخصية المؤلف)).
المبحث الثالث

النظام القانوني للمنافسة غير المشروعة في االتفاقيات 
الدولية

المنظمة  الدولية  االتفاقيات  من خالل مطالعتنا الحكام 
احكام  ان  يظهر  والصناعية،  الفكرية  الملكية  لحقوق 
المنافسة غير المشروعة تجد موقعها في اتفاقيات التجارة 
الدولية من خالل االحكام المتصلة بها في اتفاقية باريس 
واتفاقية تربس، وهذا بالطبع ال يعني ان احكام المنافسة 
التجارية والممارسات التجارية ال تجد موقعها اال في هذه 
االتفاقيتين من بين االتفاقيات التي تمثل بمجموعها حزمة 
اتفاقيات التجارة الدولية، فثمة عديد من النصوص ذات 
صلة بمسائل المنافسة ومنع االحتكار وردت في اتفاقيات 
السلع والخدمات والتفاهمات الملحقة بها، لكن موضوع 
المنافسة غير المشروعة المتصل بحقوق الملكية الفكرية 
في  تنظيمه  يجد  باريس  اتفاقية  في  المقررة  وبالصور 
اتفاقية تربس تحديدا من بين اتفاقيات التجارة الدولية، 
حققت  قد  التنظيم  وبهذا  األخيرة  االتفاقية  هذه  ولعل 
المتصلة  الفكرية  الملكية  جوانب  بين  الشمولي  الربط 
بالتجارة واالستثمار وبين مفاهيم حماية الملكية الفكرية 
المنافسة  مسائل  لتكون  التجاري،  النشاط  عن  المجردة 
ومسائل  تطبيقات  بين  من  تطبيق  اهم  المشروعة  غير 

الترابط بين الملكية الفكرية والتجارة الدولية.
المطلب األول

النظام القانوني للمنافسة غير المشروعة في اتفاقية 
باريس لسنة 1883

ان اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية تنص في في 
الفقرة الثانية من المادة االولى على انه: -

االخــتــراع  ــراءات  بـ الصناعية  الملكية  حماية  ((تشمل 
والعالمات  الصناعية  والنماذج  والرسوم  المنفعة  ونماذج 
الصناعية أو التجارية وعالمات الخدمة واالسم التجاري 
وبيانات المصدر أو تسميات المنشأ وكذلك قمع المنافسة 
and the repression of unfair المشروعة  غير 

.((.competition
عنوان  تحت  ثــانــيــا)   - (مــكــررة   ١٠ ــمــادة  ال تنص  كما 

((المنافسة غير المشروعة)) على انه: -
(( ١ - تلتزم دول االتحاد بأن تكفل لرعايا دول االتحاد 

األخرى حماية فعالة ضد المنافسة غير المشروعة.
كل  المشروعة  غير  المنافسة  أعــمــال  مــن  يعتبر   - 2
الــشــؤون  فــي  الشريفة  الــعــادات  مــع  تتعارض  منافسة 

الصناعية أوالتجارية.
- ويكون محظورا بصفة خاصة ما يلي: 3

أ - كــافــة األعــمــال الــتــي مــن طبيعتها أن تــوجــد بأية 
وســيــلــة كــانــت لــبــســا مـــع مــنــشــأة أحـــد الــمــنــافــســيــن أو 

منتجاته أو نشاطه الصناعي أو التجاري.
ــي مـــزاولـــة  ب - االدعــــــــاءات الــمــخــالــفــة لــلــحــقــيــقــة فـ
الــتــجــارة والــتــي مــن طبيعتها نـــزع الــثــقــة عــن منشأة 
أو  الصناعي  نشاطه  أو  منتجاته  أو  المنافسين  أحــد 

التجاري.
في  استعمالها  يكون  التي  ــاءات  االدعـ أو  البيانات   - ج 
التجارة من شأنه تضليل الجمهور بالنسبة لطبيعة السلع 
أو طريقة تصنيعها أو خصائصها أو صالحيتها لالستعمال 

أو كميتها.)))
ويعد نص المادة (١٠ - مكررة /ثانيا) من اتفاقية باريس 
المشروعة  غير  المنافسة  لنظام  التشريعي  االســـاس 
والمصدر للنصوص الوطنية المقررة لدى النظم القانونية 
المنافسة  من  للحماية  تنظيما  تشريعاتها  تضمنت  التي 
غير المشروعة، وتجدر االشارة ايضا ان المادة ٩ والمادة 
مصادرة  اوجبتا  باريس  اتفاقية  من  اوال)   - (مكررة   ١٠
المنتجات التي تحمل عالمات تجارية واسماء تجارية غير 
مشروعة او تحمل بيانات المصدر او بيانات االنتاج على 
نحو غير صحيح، كما ان المادة ١٠ (مكررة - ثالثا) من 
ذات االتفاقية أوجبت على الدولة العضو في االتفاقية ان 
التي  القانونية  الطعن  فيها وسائل  االعضاء  للدول  تكفل 
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ومن  المشروعة  غير  المنافسة  من  حمايتهم  شانها  من 
االعمال المحظورة بموجب المواد ٩ و١٠ و١٠(ثانيا) من 

االتفاقية.
المطلب الثاني

تــنــظــيــم قـــواعـــد الــمــنــافــســة غــيــر الـــمـــشـــروعـــة ضمن 
اتفاقيات التجارة الدولية

ال تعود جذور حماية حقوق الملكية الفكرية إلى منظمة 
وكما   - بل   ١٩٩٥ عــام  تأسست  التي  العالمية  التجارة 
اسلفنا - إلى اتفاقية باريس عام ١٨٨٣ الخاصة بحقوق 
الملكية الصناعية واتفاقية بيرن لعام ١٨٨٦ التي تتناول 
والمنظمة  االتفاقيتين  هاتين  إطار  لكن  المؤلف،  حقوق 
التي ترعاهما وترعى بقية االتفاقيات (منظمة الوايبو) لم 
يتح تفعيل حماية تلك الحقوق بالقدر الذي تريده الدول 
التي تسعى للسيطرة على مقدراتها االبداعية  المتقدمة 
عالميا،  تجارتها  فعالية  يعيق  مــا  كــل  ومنع  والفكرية 
الهدف النه  الوايبو مثل هذا  ان ال يحقق نظام  وطبيعي 
يركز باالساس على الجوانب الفنية البحتة وعلى الحقوق 
القانونية، وال يشمل عالقة هذه الحقوق بالتجارة العالمية. 
وتحت ضغط الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي ورغم 
معارضة غالبية البلدان النامية انتقلت أحكام االتفاقيتين 
إلى جولة أوروغــواي فظهر االتفاق  التعديالت  مع بعض 
متعدد األطراف حول حقوق الملكية الفكرية ذات العالقة 

بالتجارة (اتفاقية تربس).
وتقرر هذه االتفاقية في المادتين الثالثة والرابعة المبادئ 
 - وهــي:  والخدمات  السلع  تجارة  على  المطبقة  العامة 

االول // مبدأ الدولة األولى بالرعاية.
والثاني // مبدأ المعاملة الوطنية.

على  يتعين  التي  للحماية  الدنيا  الحدود  تضع  انها  كما 
الدول األعضاء في منظمة التجارة العالمية إدراجها في 
الحماية،  الحدود مدة  بين هذه  الداخلية، ومن  قوانينهم 
حماية  مــدة  تقل  أال   - المثال  سبيل  على   - ينبغي  اذ 
براءات االختراع عن ٢٠ سنة وحقوق الطبع عن ٥٠ سنة، 
باحترام  الكفيلة  األحكام  وضع  الداخلية  القوانين  وعلى 
تلك الحقوق. ويجب أن تتضمن عقوبات مالية أو بدنية 
فاعلة ضد من يخالفها، شريطة أن توقع من قبل سلطات 
قضائية. وحسب االتفاقية يتعين اتخاذ جميع اإلجراءات 
في  واحــدة  سنة  خالل  الفكرية  الملكية  لحماية  الالزمة 
الدول الصناعية وخمس سنوات في البلدان النامية و١١

سنة في الدول األقل نموا اعتبارا من بداية عام ١٩٩٥.

ان  وموضوعية،  حيادية  وبكل  هنا  االشـــارة  من  بد  وال 
على  ــواي  أالورغــ جولة  أثــنــاء  الصناعية  الـــدول  إصـــرار 
األطراف  متعددة  االتفاقيات  ضمن  الحقوق  هذه  إدراج 
والمالبس  األدوية  شركات  مارستها  لضغوط  نتيجة  كان 
الجاهزة التابعة لهذه الدول منطلقة من مبدا معلن قد ال 
يختلف عليه احد وهو عدالة حماية هذه الحقوق ووجوب 
وتجارة  صناعة  يعرض  االحــتــرام  ذلــك  لكن  احترامها، 
الدول النامية للتردي والخطر، ونذكر على سبيل المثال 
صناعة األدوية في العالم العربي التي هي في حقيقتها 
تعتمد على تكنولوجيا ومنتجات الدول االجنبية، ففي ظل 
التنظيم الجديد للمبادالت العالمية ستكون الدول العربية 
األعضاء في منظمة التجارة العالمية أمام احد خيارين، 
براءة  للشركات صاحبة  تعويضات مستمرة  تدفع  أن  إما 
إلى  األول  الحل  ويقود  اإلنتاج،  عن  تتوقف  أو  االختراع 
ارتفاع أسعار األدوية عند االستهالك، ويفضي الحل الثاني 

إلى تبعية العالم العربي شبه الكلية للسوق الخارجية.
الملكية  اتفاقية تربس تعد اطارا شامال لموضوعات  ان 
نظمت  نطاقها  (وفي  المؤلف  تنظم حقوق  فهي  الفكرية 
حماية برامج الحاسوب وقواعد البيانات (م ١٠) وبذلك 
االدبية  الملكية  مصنفات  الى  المصنفات  هذه  اضيفت 
االحالة  طريقة  استخدمت  قــد  تربس  اتفاقية  وتــكــون 
اجرت  بحيث  للمعاهدات  جنيف  اتفاقية  في  المقررة 
تعديال فعليا على المصنفات محل الحماية المقررة في 
المؤلف،  لحق  المجاورة  الحقوق  ونظمت  بيرن)  اتفاقية 
والعالمات التجارية والمؤشرات الجغرافية والتصميمات 
الصناعية وبراءات االختراع والدوائر المتكاملة واالسرار 

التجارية والممارسات غير التنافسية في الرخص.
والى جانب هذا التنظيم تضمنت االتفاقية قواعد عامة 
بشان الملكية الفكرية وتعامل الدول معها ومعاملتها فيما 
بينها كما تضمنت التزامات الدول تجاه الملكية الفكرية 
منازعات  فض  وآليات  والتشريعية  الوقائية  والتدابير 
الملكية الفكرية. وقد احالت اتفاقية تربس الى عدد من 
اتفاقيات الملكية الفكرية مقررة سريان احكام مخصوصة 
منها على العناصر محل التنظيم التي تناولتها االتفاقية، 
عالميا  الفكرية  الملكية  حقل  في  جديد  ثمة  كــان  واذا 
مركزا  اوجدت  مرة  والول  النها  تربس،  باتفاقية  فيتمثل 
آخر الدارة نظام الملكية الفكرية عالميا، اال وهو منظمة 
التجارة العالمية، التي خصصت اتفاقية انشائها من بين 
هيئاتها مجلسا خاصا باتفاقية تربس، وايجاد مركز جديد 
كان يوجب تنبه المجتمع الدولي الحتماالت التناقض بين 
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التجارة،  ومنظمة  الوايبو  الفكرية،  الملكية  ادارة  مركزي 
المنظمتين عام  بين  تعاون  اتفاق  او  بروتوكول  ابرم  لهذا 
١٩٩٦ لتنظيم العالقة بينهما وتعاونهما بشان ادارة نظام 

الملكية الفكرية دوليا.
غير  المنافسة  لمسائل  تــربــس  اتــفــاقــيــة  تنظيم  وفـــي 
بشكل  اعتمدت  الفكرية  بالملكية  المرتبطة  المشروعة 
اساسي على ما هو مقرر في المادة ١٠ (مكررا - ثانيا) 
السابق  الصناعية  الملكية  لحماية  باريس  اتفاقية  من 
ان  يظهر  تربس  اتفاقية  نصوص  وباستقراء  عرضها، 
بما  تتمثل  المشروعة  غير  للمنافسة  المنظمة  النصوص 

يلي: -
أوال //تنص الفقرة ٢ من المادة االولى من اتفاقية تربس 
الملكية  اصطالح  يشير  االتفاقية  هــذه  ((فــي  انــه  على 
المنصوص  الفكرية  الملكية  فئات  جميع  الــى  الفكرية 
وبالرجوع  الثاني))  الجزء  من   ١-٧ االقسام  في  عليها 
المؤلف  حــقــوق  تنظم  نجدها  الــمــذكــورة  االقــســام  ــى  ال
والحقوق المجاورة لحقوق المؤلف (القسم ١) والعالمات 
 (٣ (القسم  الجغرافية  والمؤشرات   (٢ (القسم  التجارية 
االختراع  ــراءات  وب  (٤ (القسم  الصناعية  والتصميمات 
 (٦ (القسم  المتكاملة  الــدوائــر  وتصميمات   (٥ (القسم 
هذه  في  وجرى   ،(٧ (القسم  السرية  المعلومات  وحماية 
الحكام  المنظمة  (مــكــررة)   ١٠ للمادة  االحالة  االقسام 
المنافسة غير المشروعة في اتفاقية باريس، واهم احالة 
وقسم  الجغرافية  المؤشرات  قسمي  في  ــواردة  الـ تلك 
حماية المعلومات السرية - كما سنرى - وبهذا المفهوم 
فان المعلومات المتصلة بالمنتجات والخدمات واالسرار 
من حقوق  ترتبه  وما  معها  بالتعامل  يتصل  وما  التجارية 
وفق هذه  الفكرية  الملكية  مفهوم  في  تدخل  هي مسائل 

االتفاقية.
اتفاقية  من  الثانية  المادة  من   (١) الفقرة  //تنص  ثانيا 
الثاني والثالث  تربس على انه: - ((فيما يتعلق باالجزاء 
والرابع من االتفاق الحالي تلتزم الدول االعضاء بمراعاة 
احكام المواد ١-١٢ و١٩ من معاهدة باريس (١٩٦٧)))، 
احالت  ما  احالت من ضمن  تربس  اتفاقية  فان  وبالتالي 
الى احكام المواد المنظمة للمنافسة غير المشروعة في 
المادة  ومنها  الصناعية  الملكية  لحماية  باريس  اتفاقية 
١٠ (مكررة-ثانيا) السابق بيانها، واما المقصود بمعاهدة 
الملكية  لحماية  باريس  معاهدة  وثيقة   ،١٩٦٧ باريس 
وثيقة  بموجب   ١٩٦٧ عام  المقررة  بصيغتها  الصناعية 

استوكهولم الصادرة بتاريخ ١٤ تموز ١٩٦٧.

المتضمنة  الثامنة  الــمــادة  من   ٢ الفقرة  //تنص  ثالثا 
حاجة  هناك  تكون  ((قــد   - انــه:  على  العامة  للمباديء 
التخاذ تدابير يشترط اتساقها مع احكام االتفاق الحالي 
لمنع حائزي حقوق الملكية الفكرية من اساءة استخدامها 
او منع اللجوء الى ممارسات تسفر عن تقييد غير معقول 
للتكنولوجيا))  الدولي  النقل  على  سلبا  تؤثر  او  للتجارة 
وبهذا المبدأ تكرس االتفاقية وجوب عدم اساءة استخدام 
حقوق الملكية الفكرية االستئثارية على نحو يعرقل جهود 

نقل وتبادل التكنولوجيا.
رابعا //تنص الفقرة ١ من المادة ١٦ (وتتعلق بالعالمات 
التجارية  العالمة  ((يتمتع صاحب  انه: -  التجارية) على 
الثالثة  المطلق في منع جميع االطراف  بالحق  المسجلة 
التي لم تحصل على موافقة صاحب العالمة من استخدام 
التجارية  اعمالها  في  مماثلة  عالمة  او  ذاتها  العالمة 
التي  لتلك  المماثلة  او  ذاتها  والخدمات  للسلع  بالنسبة 
سجلت بشانها العالمة التجارية حين يمكن ان يسفر ذلك 
احتمال  ويفترض  لبس.  حدوث  احتمال  عن  االستخدام 

حدوث لبس في
او  لسلع  بالنسبة  مطابقة  تجارية  استخدام عالمة  حالة 
الموصوفة  الحقوق  تضر  ان  ويحظر  مطابقة.  خدمات 
اعاله باية حقوق سابقة قائمة حاليا، او ان تؤثر في امكانية 
منح البلدان االعضاء حقوقا في العالمات التجارية على 
اهم  من  واحدا  تنظم  المادة  وهذه  االستخدام)).  اساس 
صور وحاالت المنافسة غير المشروعة والمتصلة باساءة 
االكثر  الصورة  بحق  وهي  التجارية،  العالمات  استخدام 
شيوعا في منازعات المنافسة غير المشروعة من ناحية 

التطبيق العملي.
(وتتعلق  المادة ٢٢  الثانية من  الفقرة  وتنص  خامسا // 
يتعلق  ((فــيــمــا   - ــه:  انـ على  الــجــغــرافــيــة)  بــالــمــؤشــرات 
بتوفير  االعضاء  البلدان  تلتزم  الجغرافية،  بالمؤشرات 
الوسائل القانونية لالطراف المعنية لمنع: - (أ) استخدام 
اية وسيلة في تسمية او عرض سلعة ما توحي بان السلعة 
المعنية نشأت في منطقة جغرافية غير المنشأ الحقيقي 
باسلوب يضلل الجمهور بشان المنشأ الجغرافي للسلعة. 
(ب) اي استخدام يشكل عمال من اعمال المنافسة غير 
المنصفة حسبما يتحدد معناها في المادة ١٠ مكررة من 
معاهدة باريس ١٩٦٧.)) وهذه المادة تقر بشكل واضح ان 
تطبيقات  في  المعتمد  المشروعة  غير  المنافسة  مفهوم 
واحكام الحماية هو المفهوم المقرر في اتفاقية باريس، 
كما ان هذه المادة تورد احدى الصور الشائعة من صور 
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او  المصدر  ببيانات  المتعلقة  المشروعة  غير  المنافسة 
المنشأ.

(وهي  تربس  اتفاقية  من   ٣٩ الــمــادة  //وتــنــص  سادسا 
 (١)))  - انه:  على  السرية)  المعلومات  بحماية  المتعلقة 
المنصفة  غير  للمنافسة  الفعالة  الحماية  ضمان  اثناء 
معاهدة  مــن  مــكــررة   ١٠ ــمــادة  ال عليه  تنص  مــا  حسب 
باريس ١٩٦٧، تلتزم البلدان االعضاء بحماية المعلومات 
او  للحكومات  المقدمة  والبيانات   ٢ الفقرة  وفق  السرية 
الهيئات الحكومية وفقا الحكام الفقرة ٣. (٢) لالشخاص 
الطبيعيين واالعتباريين حق منع االفصاح عن المعلومات 
او حصولهم  آلخرين  قانونية  بصورة  رقابتهم  تحت  التي 
موافقة  على  الحصول  دون  لها  استخدامهم  او  عليها 
منهم باسلوب يخالف الممارسات التجارية النزيهة طالما 
كانت تلك المعلومات: - أ - سرية من حيث انها ليست 
لمكوناتها  الدقيقين  والتجميع  الشكل  في  او  بمجموعها 
معروفة عادة او سهلة الحصول عليها من قبل اشخاص في 
اوساط المتعاملين عادة في النوع المعني من المعلومات. 
ب - ذات قيمة تجارية نظرا لكونها سرية. ج - اخضعت 
قبل  من  الراهنة  االوضــاع  اطــار  في  معقولة  الجـــراءات 
الشخص الذي يقوم بالرقابة عليها من الناحية القانونية 
االعضاء  البلدان  تلتزم   (٣) سريتها.  على  الحفاظ  بغية 
حين تشترط للموافقة على تسويق االدوية او المنتجات 
جديدة  كيماوية  مواد  تستخدم  التي  الزراعية  الكيماوية 
تقديم بيانات عن اختبارات سرية او بيانات اخرى ينطوي 
انتاجها اصال على بذل جهود كبيرة بحماية هذه البيانات 
من االستخدام التجاري غير المنصف. كما تلتزم البلدان 
االعضاء بحماية هذه البيانات من االفصاح عنها اال عند 
الضرورة من اجل حماية الجمهور او ما لم تتخذ اجراءات 

لضمان عدم االستخدام التجاري غير المنصف.))
سابعا // وتنص المادة ٤٠ من اتفاقية تربس تحت عنوان 
((الرقابة على الممارسات غير التنافسية في التراخيص 
التعاقدية)) على انه: - (((١) توافق البلدان االعضاء على 
انه قد يكون لبعض ممارسات او شروط منح التراخيص 
للغير فيما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية المقيدة للمنافسة 
التكنولوجيا  نقل  تعرقل  وقد  التجارة،  على  سلبية  آثــار 
ونشرها. (٢) ال يمنع اي من احكام هذا االتفاق البلدان 
االعضاء من ان تحدد في تشريعاتها ممارسات او شروط 
معينة  حاالت  في  تشكل  ان  يمكن  التي  للغير  الترخيص 
اثر  لها  التي  او  الفكرية  الملكية  اساءة الستخدام حقوق 
الصلةوحسبما  ذات  السوق  في  المنافسة  على  سلبي 

تنص عليه االحكام الواردة اعاله، يجوز الي من البلدان 
االعضاء اتخاذ تدابير مالئمة تتسق مع االحكام االخرى 
المنصوص عليها في هذا االتفاق لمنع هذه الممارسات او 
مراقبتها، ويجوز ان تشمل هذه التدابير مثال منع اشتراط 
عودة الحق في براءات اختراع ناجمة عن التراخيص الى 
قانونية  في  الطعن  ومنع  له،  المرخص  وليس  المرخص 
الترخيص او منع اشتراط الترخيص القسري بمجموعة 
من الحقوق بدال من حق واحد، في اطار القوانين واللوائح 

التنظيمية المتصلة بذلك في اي من الدول االعضاء.)).
انفاذ  تربس  اتفاقية  من  الثالث  الجزء  //وينظم  ثامنا 
الالزمة  القواعد  اقرار  الفكرية من حيث  الملكية  حقوق 
في  االعضاء  الــدول  ومسؤوليات  الحقوق  هــذه  لضمان 
الحماية  تكفل  وقضائية  اداريـــة  تدابير  واتــخــاذ  توفير 
الفكرية  الملكية  لحقوق  والمدنية  والجزائية  االداريـــة 
التحفظية  والمستعجلة  الوقتية  االجراءات  وتنظم  وتكفل 
التي  التعويض  وقــواعــد  والــجــزاءات  العقوبات  وطبيعة 
من  اي  على  االعتداء  عن  الناجمة  بالمسؤوليات  تتصل 

حقوق الملكية الفكرية المنصوص عليها في االتفاقية.
الخاتمة

لقد أولى العراق بعد االنفتاح االقتصادي الحاصل بعد عام 
٢٠٠٣، إهتماما كبيرا لحقوق الملكية الصناعية خاصة بعد 
إدراكه لوجوب االلتحاق بركب المجتمع الدولي،والمنظومة 
القانونية العالمية،وذلك عن طريق االنضمام إلى منظمة 
على  تطورات  من  تحدثه  ما  العالمية،ومسايرة  التجارة 
هذه  أهمية  لمدى  إدراكــه  إلى  المستويات،إضافة  جميع 
الحقوق وذلك ألن نمّو أي بلد أو قطاع تنافسي يعتمد في 
تطويره بصفة أساسية،على القدرة على االبتكار والتميز 
يتم هذا  المجاالت،وال  التنافسي في جميع  المحيط  في 
اإلبداع إال باالعتماد على التطور الذي تم التوصل إليه في 
االبتكارات  من خالل  والتكنولوجي،سواء  العلمي  المجال 

الجديدة أو الشارات المميزة للمنتجات.
بفكرة  يوحي  الصناعية،  الملكية  حقوق  عن  الحديث  إن 
في  متطور  وتقني  صناعي  فني  نظام  هناك  أن  مؤداها 
بالحماية  مكفول  يكون  أن  االقتصادي،يشترط  المجال 
والتي تتم أساسا بتحريك دعوى المنافسة غير المشروعة، 
المنصوص  الخطأ  صور  أحد  االعتداء  شّكل  إذا  وذلــك 
حقوق  لحماية  باريس  إتفاقية  من   ١٠ المادة  في  عليها 
تنافسي،  وسط  في  ذلك  يتم  أن  الصناعية،على  الملكية 
هو  اآلخر،ويكون  بالمنافس  يلحق  ضرر  إرتكابه  ويرتب 

السبب الرئيسي فيه.
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التي  النقائص  من  تقدم سجلنا مجموعة  ما  ومن خالل 
تعتري تشريعات الملكية الفكرية و الصناعية وعليه نقترح 

ما يلي:
الفكرية  الملكية  حــقــوق  قــوانــيــن  تضمين  يــجــب   -  ١
العناصر  أحــد  يعتبر  ــذي  ال الخطأ  صــور  والصناعية، 
المشروعة  غير  المنافسة  لدعوى  المكونة  األساسية 
نصت  لتحريكها،كما  الواجبة  واألركان  العناصر  وتحديد 

على ذلك العديد من التشريعات المقارنة.
٢ - كما يتوجب أيضا مضاعفة العقوبات المقررة لردع 

المنافسين المذنبين.
واهللا من وراء القصد.
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الثقافة للنشر والتوزيع، الجزء األول، ١٩٩٨.
مجلة . ٤ في  منشور  مقال  السباعي،  شكري  أحمد  د. 

القانونية  ــس  األسـ  - بــعــنــوان  الــمــصــريــة  التحكيم 
 ،٢٠٠٥  ،٤٣٢١ العدد   - المشروعة  غير  للمنافسة 

القاهرة، جمهورية مصر العربية.
المشروعة . ٥ غير  المنافسة  طــه،  كمال  مصطفى  د. 

باإلسكندرية،  المعارف  دار  منها،  الحماية  وطــرق 
الطبعة األولى، ١٩٩٤.

الصناعية . ٦ والنماذج  الرسوم  المسلومي،  محمد  د. 
في  العليا  الــدراســات  دبلوم  لنيل  رسالة  وحمايتها، 
القانون الخاص، كلية العلوم االقتصادية واالجتماعية 
الموقع  على  ١٩٩٦،مــتــاحــه  السنة  بالدارالبيضاء، 
المغربية:  القانونية  الدراسات  لموسوعة  االلكتروني 

.COM. LAW-MOR. WWW -
د. علي جمعة محمد، موسوعة االقتصاد االسالمي . ٧

١٩٨١ المالية،  واألســـواق  والنقود  المصارف  فــي 
ـالجزء األول.

تقي . ٨ السيد محمد  العظمى  آية اهللا  الديني  المرجع 
المدرسي، من هدى القرآن، دار المعارف اإلسالمية، 

النجف االشرف.
في . ٩ لاللتزام  العامة  النظرية  سليمان،  علي  د.علي 

المطبوعات  ديـــوان  الــجــزائــري،  الــمــدنــي  الــقــانــون 
الجامعية، الطبعة الثالثة سنة، ١٩٩٢.

الوسيط في شرح . ١٠ السنهوري،  الرزاق احمد  د. عبد 
اإللــتــزام،  مصادر  الثاني،  الجزء  المدني،  القانون 

مطبعة نهضة مصر، طبعة جديدة ٢٠١١.
والصناعية . ١١ التجارية  الملكية  الرحيم،  ثروت عبد  د. 

في األنظمة السعودية، ١٩٨٧، دائرة شؤون المكتبات، 
جامعة الملك سعود، بحث متاح على شبكة االنترنت: 

com. saud-uni. www -
والمحل . ١٢ الصناعية  الملكية  عباس،  حسني  د.محمد 

والفقه  القضاء  بموسوعة  منشور  بحث  التجاري، 
للدول العربية، الجزء ٧٤، ١٩٨٠.

د. أحمد محمد محرز، الحق في المنافسة المشروعة . ١٣
في مجاالت النشاط اإلقتصادي، (الصناعة، التجارة، 

الخدمات)، جمهورية مصر العربية،، ص ١٩٩٤.
للعالمات . ١٤ القانوني  النظام  صرخوة،  يوسف  يعقوب 

الكويت  والنشر،  للطباعة  السالسل  دار  التجارية، 
.١٩٩٣

و . ١٥ اإلعــالنــات  الناشف،  أنــطــوان  األســتــاذ  المحامي 
الحقوقية،  الحلبي  منشورات  التجارية،  العالمات 

لبنان ١٩٩٩.
د. عزيز العكيلي، شرح القانون التجاري، مكتبة دار . ١٦

الثقافة للنشر والتوزيع، الجزء األول ١٩٩٨.
د. محسن شفيق، الوجيز في شرح القانون التجاري . ١٧

مصر  التجاري)  المحل  التجارية،  األعمال  (التاجر، 
.١٩٨٤

ثانيا // القوانين واالتفاقيات الدولية
قانون المنافسة ومنع االحتكار العراقي رقم ١٤ لسنة . ١

.٢٠١٠
١٩٩٣. ٢ لعام  ــم(١٨)  رقـ التجارية  المعامالت  قانون 

االماراتي.
القانون رقم ١٧٫٩٧ المتعلق بحماية الملكية الصناعية . ٣

١٫٠٠٫١٩ رقــم  ظهير  بمقتضى  الــصــادر  المغربي 
بتاريخ ١٥ فبراير ٢٠٠٠.
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العالمات . ٤ بشأن  العربية  للدول  النموذجي  القانون 
غير  المنافسة  وأعمال  التجارية  واألسماء  التجارية 

المشروعة
قانون نقابة االطباء العراقي رقم (٨١) لسنة ١٩٨٤.. ٥
لسنة . ٦  (٥١) رقم  العراقيين  المهندسين  نقابة  قانون 

.١٩٧٩
١٩٦٥. ٧ لسنة   ١٧٣ رقــم  الــعــراقــي  المحاماة  قــانــون 

المعدل.
١٩٧١. ٨ لسنة   (٣) رقــم  المؤلف  حــق  حماية  قــانــون 

العراقي المعدل.
اتفاقية باريس للمنافسة غير المشروعة عام ١٨٨٣. ٩

وثيقة استوكهولم الصادرة بتاريخ ١٤ تموز ١٩٦٧.. ١٠
معاهدة باريس ١٩٦٧. ١١

ثالثا // الموسوعات القضائية
شــريــف احــمــد الــطــبــاخ، مــوســوعــة احــكــام النقض . ١

المصرية - القسم التجاري، المركز القومي للدراسات 
والطباعة والنشر، جمهورية مصر العربية، القاهرة، 

شارع طلعت حرب، ٢٠١٤، الجزء الثاني.
التجارية . ٢ العالمة  الغراوي،  محمود  عدنان  القاضي 

في قرارات محكمة التمييز االتحادية، بغداد، مكتبة 
صباح القانونية، ٢٠١٥.

المحامين . ٣ نقابة   ١٩٩٤ المصرية  المحاماة  مجلة 
االهليين - مطبعة دار الكتب المصرية بالقاهرة.

رابعا // المصادر األجنبية
1 -YVE SaintGal: Protection et défense 
desmarques de fabrique et Concurrence 
déloyale. Droit françaises et DroitsEtrangers 
(édition Delmas 1982).

مجاالت  في  المشروعة  المنافسة  في  الحق  محمد،  احمد   -  (١)
النشاط االقتصادي، ١٩٩٤، ص ٧.

(٢) - د. زينة غانم عبد الجبار المنافسة غير المشروعة للملكية 
البلد، ٢٠٠٢ ـ ص  القاهرة، وسط  العربية،  النهضة  الصناعية، دار 

.١٦
اآلية ٢٦ من سورة المطففين.

للنشر  الثقافة  دار  مكتبة  التجاري،  القانون  شرح  العكيلي،  عزيز 
والتوزيع، الجزء األول، ١٩٩٨، ص. ٢٠٧.

د. أحمد شكري السباعي، مقال منشور في مجلة التحكيم المصرية 
بعنوان - األسس القانونية للمنافسة غير المشروعة - العدد ٤٣٢١، 

٢٠٠٥، القاهرة، جمهورية مصر العربية، ص ٥٢.
جاء في مادة ٤ من قانون نقابة االطباء رقم (٨١) لسنة ١٩٨٤ ما 
على  حائزا  الجنسية  عراقي  يكون  أن  العضو  في  ((يشترط  نصه 
شهادة كلية طب عراقية أو ما يعادلها...... ...))، كما جاء في قانون 
المادة ١٣ في  لسنة ١٩٧٩   (٥١) رقم  العراقيين  المهندسين  نقابة 
ما نصه ((يشترط في المهندس، ان يكون: - جـ - حامًال لشهادة 
(البكالوريوس) او ما يعادلها على االقل في فرع من فروع الهندسة 
او معهد معترف بهما من قبل المجلس، دون ان يمس ذلك بعضوية 
من انتمى سابقاً الى النقابة، وفق القانون))، كما جاء في المادة ٢
قانون المحاماة رقم ١٧٣ لسنة ١٩٦٥ المعدل ما نصه (( يشترط 
فيمن يسجل اسمه في جدول المحامين ان يكون: - اوال - عراقيا 
الكاملة. المدنية  باالهلية  ومتمتعا  العراق  في  مقيما  فلسطينيا  او 
ثانيا - ١ - حائزا على الشهادة الجامعية االولية في القانون او ما 

يعادلها من احدى الجامعات العراقية.

الحماية  وطرق  المشروعة  غير  المنافسة  طه،  كمال  مصطفى  د. 
منها، دار المعارف باإلسكندرية، الطبعة األولى، ١٩٩٤، ص ١٠.

YVE SaintGal: Protection et défense desmarques
de fabrique et Concurrence déloyale. Droit
françaises et DroitsEtrangers (édition Delmas

.٤.P.W (١٩٨٢
وحمايتها،  الصناعية  والــنــمــاذج  الــرســوم  المسلومي،  محمد  د. 
رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون الخاص، كلية العلوم 
ص.١٩٢،   ،١٩٩٦ السنة  بالدارالبيضاء،  واالجتماعية  االقتصادية 
القانونية  الــدراســات  لموسوعة  االلكتروني  الموقع  على  متاحه 

.COM. LAW-MOR.WWW - :المغربية
١-د.علي جمعة محمد، موسوعة االقتصاد االسالمي في المصارف 

والنقود واألسواق المالية، ١٩٨١ ـالجزء األول، ص ٣٩.
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٢ - المرجع الديني آية اهللا العظمى السيد محمد تقي المدرسي، 
من هدى القرآن، دار المعارف اإلسالمية، النجف االشرف ص ٤٦٠.

يلي ((لضمان حرية  القانون ما  الموجبة لصدور  جاء في األسباب 
المنافسة ومنع االحتكار في األسواق ولما للمنافسة ومنع االحتكار 
من أهمية في خلق حافز لتخفيض الكلفة والسعر وتحسين الجودة 
بالنسبة للسلع والخدمات المعروضة في السوق مما يؤدي إلى تشجيع 
لالقتصاد  دعما  وتطويرها  والعام  والمختلط  الخاص  القطاعات 

الوطني وحسن االنسيابية للسلع والخدمات. ُشرع هذا القانون)).

بحث  التجاري،  الصناعيةوالمحل  الملكية  عباس،  د.محمدحسني 
منشور بموسوعة القضاء والفقه للدول العربية، الجزء ٧٤، ١٩٨٠، 

ص. ٥٢٨.
د. محمد المسلومي، المصدر السابق، ص ٢٢١.

١-يعقوب يوسف صرخوة، النظام القانوني للعالمات التجارية، دار 
السالسل للطباعة والنشر، الكويت ١٩٩٣، ص ١٧٩.

النقض  احكام  موسوعة  الطباخ،  احمد  - شريف  لالستزادة:  انظر 
والطباعة  للدراسات  القومي  المركز  التجاري،  القسم   - المصرية 
والنشر، جمهورية مصر العربية، القاهرة، شارع طلعت حرب، ٢٠١٤، 

الجزء الثاني، ص ٣٨.
وكذلك انظر: - القاضي عدنان محمود الغراوي، العالمة التجارية 
في قرارات محكمة التمييز االتحادية، بغداد، مكتبة صباح القانونية، 

٢٠١٥، ص ٥٢.
(التاجر،  التجاري  القانون  شرح  في  الوجيز  شفيق،  محسن  ١-د. 

األعمال التجارية، المحل التجاري) مصر، ١٩٨٤، ص ١١٠.
غير  المنافسة  اعــمــال  مــن  معينة  لممارسة  الفقه  بعض  يعرض 
المشروعة، يسميها االعتداء على التنظيم العام للسوق حيث انه ال 
يمثل اعتداء مباشراً على المحل التجاري، وإنما يكون من شأن هذا 
االعتداء مع ذلك، التأثير على عمالء المحل نتيجة لما يؤدي إليه من 

إحداث خلل عام في سوق التجارة التي يشتغل بها المحل.
ويرى ذلك الفقه ان صور هذا االعتداء كثيرة، منها أن يقوم المنافس 
الحد  تتجاوز  كبيرة  بدرجة  خدماته  أو  بضائعه  أسعار  بتخفيض 
المنافسة  يعد من قبيل  لكن ال  المشروعة.  المنافسة  المألوف في 
غير المشروعة تخفيض األسعار في الحدود المعقولة. كما ال يعتبر 
من قبيل المنافسة غير المشروعة البيع بسعر التكلفة أو بأقل من 
هذا السعر في بعض المناسبات، إذ ال يقصد التاجر من تخفيض 
بل  للسوق  العام  التنظيم  على  اإلعتداء  المناسبات  هذه  في  السعر 

يقصد
= التخلص من البضائع التي تحول عنها ذوق الجمهور حتى ال تبور 
أو إبراز مشاعره الطيبة لوطنه أو لعمالئه في المناسبات الوطنية 

والدينية. لكن يشترط أال يكون التخفيض وهمياً أو مستمراً طوال 
السنة أو لمدة طويلة لما يتخلف عن ذلك من إحداث خلل عام بسوق 

السلعة.
ومن قبيل اإلعتداء على التنظيم العام للسوق أيضاً انتحال المنافس 
ألسماء وهمية أو أللقاب علمية ليست له أو اإلدعاء بحصوله على 
جوائز أو رتب أو نياشين أو ميداليات على خالف الحقيقة، إذ يؤدي 
ذلك إلى جذب العمالء إليه على حساب التجار اآلخرين.. انظر في 
القانون  في  لاللتزام  العامة  النظرية  سليمان،  علي  د.علي   - ذلك: 
المدني الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، الطبعة الثالثة سنة، 

١٩٩٢، ص ١٤٣.
د. عبد الرزاق احمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، 
طبعة جديدة  نهضة مصر،  مطبعة  اإللتزام،  الثاني، مصادر  الجزء 

٢٠١١، ص ٤٥.
د. عبد الرزاق احمد السنهوري، المصدر السابق، ص ٤٧.

األنظمة  في  والصناعية  التجارية  الملكية  الرحيم،  عبد  ثروت  د. 
السعودية، ١٩٨٧، دائرة شؤون المكتبات، جامعة الملك سعود، ص. 
com. saud-uni. www - :١٨١.بحث متاح على شبكة االنترنت
د. أحمد محمد محرز، الحق في المنافسة المشروعة في مجاالت 
النشاط اإلقتصادي، (الصناعة، التجارة، الخدمات)، جمهورية مصر 

العربية،، ص ١٩٩٤، ص ٣٩.
المحامي األستاذ أنطوان الناشف، اإلعالنات و العالمات التجارية، 

منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان ١٩٩٩، ٥٩
د. عزيز العكيلي، شرح القانون التجاري، مكتبة دار الثقافة للنشر 

والتوزيع، الجزء األول ١٩٩٨، ص ٢٠٧.
جاء في قرار لمحكمة النقض المصرية ما يلي ((لئن اختلفت دعوى 
المنافسة غير المشروعة عن دعوى تقليد العالمة التجارية، إال انه 
متى كان الخطأ الذي يسنده المدعي إلى المدعى عليه في دعوى 
فإن  التجارية  العالمة  تقليد  مجرد  هو  المشروعة  غير  المنافسة 
هذا الخطأ ال يتوافر إال إذا كان التشابه بين العالمتين بحيث يؤدي 
لتضليل الجمهور واحتمال إيقاعه في اللبس بين العالمتين)) الطعن 
األول سنة ١٩٨٦،  كانون  تاريخ ٢٢  القضائية  لسنة ٥٥  رقم ٢٢٧٤ 

منشور في مجلة المحاماة المصرية، المصدر السابق، ص ٣١٠.
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مطلع هذا االسبوع، انتشر خبر حديث وزير الدولة للشؤون الخارجية 
السعودي ثامر السبهان الذي قال فيه إن بالده ستعامل حكومة لبنان 

)كحكومة إعالن حرب(، وهذا يمثل إعالنا غير عادي من المملكة 
العربية السعودية. مما يشير إلى شبح نزاع مسلح جديد في المنطقة 

المتوترة، تالها طلب السعودية من رعاياها مغادرة لبنان.

إنها أكدت نقطة للتوتر بين السعودية وجيرانها، تثير تساؤال مهما، ما 
مدى خطورة هذا التوتر؟

لإلجابة على هذا السؤال، توجهنا إلى تمارا ويتس، زميلة رفيعة في 
مركز سياسة الشرق األوسط في بروكينغر. شرحت لنا ويتس شبكة 

العالقات الدولية المحيطة بالمملكة. إذ جزأناها حسب الدول.

 نظرة عامة على التوترات

 بين السعودية وجيرانها
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الواشنطن بوست

بقلم فيليب بموب

إيران
هذا هو المكان المناسب للبدء، على ما يبدو.

تقول ويتس» إن أهم مخاوف السعودية في المنطقة 
هو القلق من زيادة النفوذ االيراني وتوسعه». وعندما 
اليمن  السعودية في  العسكرية  العمليات  سئلت عن 
أكثر  كانت  الحقا)،  به  سنتحدث  الــذي  (الموضوع 
خارج  السعودية  به  تقوم  ما  وأضافت»كل  صراحة. 
حدودها - وبعضها ما تقوم به داخل حدودها - هو 
حول ايران». التوتر الشامل الذي يستحق الذكر هو 
السنة  الكبرى،  االسالمية  الطوائف  من  اثنين  بين 
وإيران  السني  الثقل  ذات  السعودية  بين  والشيعة، 

البلد االكبر شيعيا.
وأضافت» يعتقد السعوديون ان االيرانيين يحرضون 
في  السعودية،  في  الشيعة  وحراك  المعارضة  على 
المنطقة الشرقية تحديدا، نفذ السعوديون عمليات 
امنية في القطيف منذ عامين، في محاولة للتعامل 
مع االضطرابات المنتظمة، كم منها تولد بتحريض 
إيراني؟ ال أعرف تماما، لكن يعتقد السعوديون انها 

بتحريض من ايران».
المملكة العربية السعودية هي موطن مكة المكرمة، 
المسلمون  إليه  يرحل  الذي  المقدس  المكان  وهي 
في مرحلة ما من حياتهم ألداء مناسك الحج، وهذه 
االيرانيين  ويــتــس»ان  اضــافــت  اخـــرى.  توتر  نقطة 

يّدعون باستمرار ان السعوديين يميزون او يسيئون 
معاملة الحجاج الشيعة».» اذ ازعج الحجاج الشيعة 
الناس عندما أدوا طقوسهم الشيعية كجزء من الحج 
معتقدات  مع  تتعارض  التي  المواقع  بعض  وتبجيل 
السنة في االقتصار على عبادة المعبود، لذلك هناك 

نزاع في هذه النقطة».
هذا هو التوتر داخل الحدود.اما التوترات خارجها 

فتتعلق بشيء اكبر بالتأثير.

لبنان
وبالذهاب إلى لبنان

ان  نفترض  ان  الــضــروري  مــن  ليس  ويــتــس»  تقول 
الن  نظرا  والسعودية،  لبنان  بين  متوترة  العالقة 
انه  لها سياسة خارجية موحدة، حيث  لبنان ليست 
ليس للبنان حكومة موحدة، هذا يخيم على الصراع 

الكامن بين الطرفين كدول مستقلة».
وتقول إن ما يحدث سببه ايران.

«حتى قبل اسبوع، كان رئيس وزراء لبنان حليفا وثيقا 
الحريري  ان سعد  اذ  ويتس»  لـ  للسعودية»والحديث 
رفيق  السابق  الـــوزراء  رئيس  نجل  ــوزراء،  الـ رئيس 
السبت  يــوم  الشاب  الحريري  استقال  الحريري. 
الماضي، مما يعني ان السعودية خسرت حليفا من 

مواقع القوى في البلد».
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واضافت ويتس» إليران موقع قوة كبير في لبنان من 
خالل حزب اهللا»

مشيرة الى الحزب الشيعي وذراعه العسكري، التي 
حذرت إدارة ترامب مؤخرا من خطورة ان يهاجموا 
الواليات المتحدة. وقالت» ان السعودية عملت منذ 
خالل  مــن  لبنان  فــي  تـــوازن  خلق  على  طويل  زمــن 
السنوات  مدى  واضافت»على  الحريري،  عائلة  دعم 
في  التراجع  من  نوعا  السعوديون  ابدى  المنصرمة، 
المساعدات  قطعوا  اذ  لبنان،  شؤون  في  االنخراط 
لمدة  حكومة  دون  لبنان  وتركوا  الزمن،  من  لفترة 
عامين، وتركوا الحريري يواجه البرد لوحده، حينها 
عقد الحريري اتفاقا مع حزب اهللا للعودة للسلطة، 

مما حدا بالسعودية ان تطلب منه االستقالة».
حتى  الحكومة  رئاسة  من  الحريري  سحبوا  لقد   »
يقولوا، انظروا، هذه الحكومة تدار من حزب اهللا»، 
واضافت، انهم يريدون االن القتال لكن ليس لديهم 

نفوذ.
« انهم يصعدون من مستوى التوتر مع ايران وحلفائها 
في لبنان، وليس مع لبنان نفسها، اما ادعاء الحرب 

فال يتعدى الحالة (الخطابية)» الحديث لـ ويتس.

اليمن
 تعتبر اليمن محل تركيز القيادة العسكرية االمريكية 
نظرا لكونها قاعدة عملياتهم ضد القاعدة في منطقة 
شبه الجزيرة العربية، في وقت سابق في هذا العام، 
ُقتل احد مشاة البحرية االمريكية في اولى غاراتهم 

في عهد ترامب.
اليمن، تقود تحالفا  كذلك السعودية هي فاعلة في 
عسكريا في هذا البلد على امل التأثير على نتيجة 
بدأها فصيل شيعي  التي  البلد  في  االهلية  الحرب 
ضربات  الــتــدخــل  شمل  الحوثيين.  بــاســم  يــعــرف 
من  الضحايا  مئات  وقــوع  مع  برية،  وحمالت  جوية 
الجانبين. وفي االسبوع الماضي تم اعتراض صاروخ 
اطلقته اليمن قرب مطار الرياض، بعد ذلك، بوقت 
حصارها  السعودية  العربية  المملكة  كثفت  قصير، 

على الموانئ اليمنية.
وتقول ويتس» ليست مصلحة السعودية في اجتثاث 

االرهابيين، بل انها مجددا، حول ايران».

وقالت ايضا» تعاملت السعودية منذ فترة طويلة مع 
على  اليمن  في  السياسية  االضطرابات  من  الكثير 
القاعدة في شبه  تنظيم  ان  الجنوبية، كما  حدودها 
الجزيرة العربية ينشط في اليمن، وكان يشكل تهديدا 
ضد السعودية والواليات المتحدة على وجه اليقين. 
ولكن ما دفع السعودية حقيقة للتدخل بهذا الشكل 
هو الشعور بأن االيرانيين يتورطون بشكل اعمق في 
دعم المتمردين الحوثيين في اليمن، وارادوا التدخل 
واضافت»  استطاعوا.  ان  االيراني  النفوذ  من  للحد 

انهم عالقون في المستنقع».
قطر

التوترات  تصاعدت  العام،  هذا  من  سابق  وقت  في 
ألمير  اقتباسات  خلفية  على  وقطر  السعودية  بين 
قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، من بينها، اشادت 
(قوة  ايــران  اخرى  واعتبرت  حماس  بحركة  بعضها 
اسالمية). وظهر في وقت الحق ان هذه االقتباسات 
ربما تكون ملفقة في وسائل اعالم قطرية من قبل 
قراصنة من االمارات العربية المتحدة وفقا لمعلومات 
المخابرات االمريكية. على الرغم من هذا االيحاء، 
وحلفاؤها  السعودية  العربية  المملكة  من  كل  مضى 
(بما في ذلك مصر واالمارات العربية المتحدة) في 

مقاطعة البالد.
الخالف  اعمق من مستوى  التوترات  تبدوا  مجددا، 
نقاش  ويتس»هنالك  تقول  الــعــام.  هــذا  ظهر  الــذي 
العربية،  الخليج  دول  داخـــل  االمـــد  طــويــل  عائلي 
جهة  من  والسعوديون  جهة  من  القطريون  اساسه 
في  يكمن  الذي  االيراني  العنصر  اخرى».واضافت» 
نسبيا  انفتاحا  اكثر  عالقة  على  حافظت  قطر  ان 
مع ايران».» لكن في هذه الحالة، فإن ايران ليست 
القضية  ويتس،  اضافت  هنا  الرئيسية  القضية  هي 
لفرض  السعوديين»  محاولة  اوال  هنا،  الرئيسية 
االنضباط» على تميم، وثانيا، احباطهم من تصورهم 
ان قطر تدعم جماعة االخوان المسلمين، التي يرى 
السعوديون واالماراتيون انها تهدد قوتهم». واضافت» 
الثورية  الحركات  جانب  الــى  يقفون  القطريين  ان 
التي لعبت دورا في االنتفاضات الشعبية والثورات، 
المضاد  الجانب  على  واالمــاراتــيــون  والسعوديون 

للثورة، هنا هو محل الخالف الكبير هنا».
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البحرين
من بين الدول التي شهدت انتفاضة شعبية هي دولة 
هي  البحريني  االرخبيل  فجزر  الصغيرة.  البحرين 
في الغالب شيعية، ولكن الدولة التي تقودها تحكمها 
في   ٢٠١١ ربيع  في  انتفاضة  حدثت  سنية.  ملكية 
البحرين، ساعدت السعودية في قمع االضطرابات، 
والحديث لويتس، ان التوترات مستمرة في هذا البلد.

مصر
احد اسباب نشاط السعودية بشكل متأخر، كما تقول 
ويتس، كان سبب ان مصر كانت موازنة لقوة ايران 
تقريبا  الغالب،  في  سنية  دولــة  وهي  المنطقة،  في 
خمس العرب مصريون، لكن حدت االضطرابات في 
مصر من دورها في المنطقة، كما وضعت التطورات 

السياسية هناك السعودية على الحافة.
وتقول ويتس» لقد شعر السعوديون بالضيق الشديد 
حركة  خالل  مبارك  حسني  الرئيس  سقوط  بسبب 
نتيجة  شديد  بانزعاج  شعروا  لقد  العربي».  الربيع 
حرة  انتخابات  اول  في  المسلمين  االخــوان  انتصار 
في مصر وصعود مرشح االخوان الى الرئاسة، لذا 
و  مرسي  محـمـد  ب  اطــاح  الــذي  االنقالب  ساندوا 
الى السلطة، السيسي  الفتاح السيسي  (جلب) عبد 
الذي له عالقات قوية مع المملكة العربية السعودية 
الــدوالرات  مليارات  ضخت  السعودية  ان  واضافت 
للحفاظ على االقتصاد المصري واقفا ويعمل على 

قدم وساق وهم بذلك دعموا السيسي.

سوريا
زال  ومــا  كــان  المنطقة  أحــدث صــراع عسكري في 
اخرى  مــرة  ــران  اي تسعى  حيث  سوريا،  في  مندلعا 

لتعظيم نفوذها.
ــقــول ويــتــس» عــلــى مــســتــوى الــخــطــابــات وتــدفــق  ت
السعودية  من  االمــوال  من  الكثير  تدفقت  االمــوال، 
التي  السنية  المليشيات  المعارضة،  المليشيات  الى 
في سوريا  ثورة  نشأت  االسد.  بشار  الرئيس  تقاتل 
في الوقت نفسه مع توتر البحرين، مما دفع المملكة 
العربية السعودية لتسليط الضوء على الصراع السني 
كان  ولما  السوري»  الصراع  في  اللعب  في  الشيعي 
الجماعات  بعض  مع  الوقت،  بمرور  أً  مجزَّ الصراع 

االخر،  مع  وبعضها  ارهابية،  لجماعات  تناغم  التي 
عادت البالد الى الوراء.

إسرائيل
بين  هي  لالهتمام،  إثارة  العالقات  اكثر  من  واحدة 
النوع  هــذا  ان  ويتس»  تقول  واســرائــيــل،  السعودية 
اذ يتشاطر  تــحــالــف مــصــالــح،  الــعــالقــات هــو  مــن 
في  يتمثل  مشتركا  عدوا  واالسرائيليون  السعوديون 
ايران ويشعرهم بالتهديد، كالهما ينظر الى التمدد 
االيراني بعين الريبة والجدية بالنسبة لهم، ويتصنع 
ذلك بعدة طرق، آخرها الدفع الهادئ من دبلوماسيين 
اسرائيليين للسعودية لتعزيز جهود المملكة في لبنان.
تشعر السعودية واسرائيل بالقلق نتيجة لتراجع نفوذ 
الذي  الشعور  وهو  المنطقة،  في  المتحدة  الواليات 
اوباما ووصول ترامب  ادارة  يتشاطره الطرفان منذ 
كليهما مهتم  ان  ويتس  االبيض، وتضيف  البيت  الى 

بإعادة الواليات المتحدة الى دور اكثر بروزا.
قدمت تفسيرات ويتس موضوعين مشتركين، االول 
ان العالقة السعودية -االيرانية هي المحرك الرئيس 
تعقيدات  فهم  ان  هو  والثاني  االخــيــرة،  لــألحــداث 
مما  شموال  اكثر  خلفية  يتطلب  السعودية  السياسة 

يدركه معظم االمريكيون.
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كانت كركوك هادئة الى حد كبير يوم الثالثاء، كما هو الحال 
مع بلدات محافظة ديالى )بأستثناء خانقين(، التي لم تكن من 

ضمن اضواء ما حصل، كلها فقدتها قوات البيشمركة بتقدم 
القوات العراقية التي تسيطر عليها حكومة بغداد. التساؤل 
المثار من قبل العديد من الكورد واولئك الذين عملوا من 

مسؤولين كورد على مر السنين، هل ان البيشمركة اثبتت فعالية 
ما في هذا االنسحاب؟ او مجرد توقفت على اطالق النار؟ هناك 

عدة اسباب، لكنها جميعا تتغلغل الى قضية واحدة، وهي ان 
للكورد عالقات اجتماعية مهمة على ارض الواقع.

على الكرد ان يعلموا ان خطاب الكراهية 

ال يمكن ان يحل محل الحقائق.
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عندما يناقش كورد العراق قضية االنهيار السريع لكركوك، 
طالب  اذ  السياسيين،  قادتهم  يلومون  مــا  غالبا  فانهم 
الحزب الديمقراطي الكوردستناني بزعامة مسعود برزاني 
البشمركة الموالية لالتحاد الوطني الكوردستناني بالقتال، 
في حين ان قادة االتحاد كرموا صفقة ومنفصلة وانسحبوا 

ولكنهم املوا ان يحارب الديمقراطي الكوردستاني عنهم.
بعد ١٥ عاما من التوحيد النظري للبيشمركة من قبل حكومة 
اقليم كوردستان، لكنهم بقوا مقسمين حسب الفصائل. لم 
ينعكس هذا الشئ على الجوالت التي قام بها السياسيين 
مراكز  الصحفيين،  االميركيين،  الــنــواب  لقاء  كـ  الــكــورد 
التفكير. لكن كان ينبغي ان يكون هذا الشئ مدركا أفضل. 
بعد كل شئ، عندما هدد تنظيم الدولة االسالمية بأجتياح 
كركوك قبل نحو عامين، رفض الحزب الديمقراطي تزويد 
بعبارة  الالزم،  بالدعم  الوطني  لالتحاد  التابعة  البيشمركة 
مما  العسكرية.  الضرورة  على  السياسة  انتصرت  اخــرى، 
جعل كورد اخرين يصفون البيشمركة باعتبارها ميليشيات 

وليست جيش نظامي.
بالنسبة للصحفيين االميركيين، يجب ان يكون هناك درسا 
ايضا. لو نظرنا الى المقالة التي كتبها يوم االثنين ديكستر 
موهوب  صحفي  وهــو  نــيــويــورك،  صحيفة  مــن  فلينكنس 
الجهة  البيشمركة  أصبحت  كتب»  الــعــراق،  لشؤون  متابع 
المقاتلة االكثر فعالية ضد داعش، وكثيرا ما اثنت عليهم 
القيادات االميركية». كرر الكورد هذا الشعار في كثير من 

حكمة  كـ  منهم  الكثير  واخذها  الصحفيين،  امام  االحيان 
قاتلت  نعم  الشئ صحيحا،  هذا  يكن  لم  لالسف  تقليدية. 
البيشمركة بشجاعة وشرف ضد داعش (بأستثناء عندما 
لم يريدوا ذلك)، وانضمت قوات خاصة من البيشمركة الى 
قوات خاصة اميركية اثناء تنفيذها العمليات الخاصة في 
في  االحــداث  نراقب  عندما  لكن  اخرى،  واماكن  الحويجة 

السنوات االخيرة التي مضت تجعلنا امام نتائج مختلفة.
في  ضعيف  وضــع  في  والبيشمركة  العراقي  الجيش  كــان 
االسابيع االولى بعد انتشار داعش، انهارت القوات العراقية 
في الموصل والرمادي، وتراجعت قوات البيشمركة بصعوبة 
من القتال في سنجار وسهل نينوى تاركين اليزيديين وكثير 
من المسيحيين لمواجهة مصيرهم، مما ولد حالة عدم ثقة 

لكثير من اليزيديين والمسيحيين بحكومة برزاني اليوم.
علي  العظمى  اهللا  آليــة  الجهاد  فتوى  بعد  السيما  ولكن، 
ضد  بالدهم  عن  للدفاع  العراقيين  ودعــوة  السيستاني، 
التنظيم االرهابي، تجمع المتطوعون ضمن الحشد الشعبي. 
ونجح الحشد الشعبي والقوات العراقية في تحرير الرمادي 
والفلوجة وتكريت وبيجي وكثير من المناطق في الموصل، 
وفي الواقع، قاتل الحشد الشعبي والقوات العراقية بضراوة 
اكبر مقارنة بالبيشمركة. وهذا ما اثبتته ساحات المعارك 

السيما في االسابيع االخيرة.
التقيت  السنين،  مر  على  متماثل،  الحشد  كل  ليس  االن 
بالعديد من اطرافه، قابلت الكثير من المتطوعين، وجدتهم 

ترجمة: مصطفى الحيدري

AEI االميركي المشروع معهد في الباحث بقلم مايكل روبن 

2017/10/18 Washington examiner نشرته الواشنطن اكزامنر
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في جنوب  يتدربون  وهم  تفان  بكل  بالدهم  بانقاذ  يرغبون 
كل  (ليس  الطائفة  من حيث  متنوع، سواء  الحشد  العراق. 
مسيحيين)،  واالخــر  سنة  بعضهم  شيعة،  الحشد  اطــراف 
ان  تعتقد  التي  االطــراف  لجميع  فبالنسبة  جغرافيا،  امــا 
الحشد هو عبارة عن تجمع من الشيعة في جنوب العراق 
باستثناء  العراق،  شمال  في  طائفي  انتقام  لينفذوا  جــاءوا 
مجموعات صغيرة من قوات النخبة، فان الكثير منهم هم 

من ابناء المناطق التي يقاتلون الجلها.
تقاتل حول  التي  المثال، كانت وحدات الحشد  على سبيل 
تلعفر، وعادة كانوا من اهل تلعفر يقاتلون الستعادة مناطقهم 
تماما كما قاتل الكورد لتحرير المناطق التي يسكنها االكراد. 
وهذا اليعني بالضرورة ان كل الحشد هم من ابناء المناطق 
التي يقاتلون لتحريرها. كانت وحدات النخبة تحت سيطرة 
وقيادة من ايران، الى جانب حقيقة ان البيشمركة، خاصة 
تلك المرتبطة باالتحاد الوطني، يتم اختراقها من قبل ايران 

ايضا.
لماذا قامت الحكومة العراقية بدمج هذه الوحدات المرتبطة 

بأيران وتوجيهها نحو كركوك؟
وفي  العراقية  الحكومة  من  المسؤولين  من  عــدد  يقول   
الى  واقرب  انضباطاً  االكثر  الوحدات هي  ان هذه  الدفاع 
عززت  بالطبع،  النه  خطأ،  العمل  هذا  يكون  وقد  طهران. 
من حقيقة ان ايران هي االكثر انتشارا في االقليم، والخطا 
االخر هو ان الوحدات العراقية تستعمل معدات اميريكية 
ضد الكورد. لكن لو تحدثنا صدقا وفي نفس السياق، فان 
عربية  مناطق  ضد  االمريكية  المعدات  استعملوا  االكــراد 
تدمير  المثال،  وثقت على سبيل  فالكامرات  متنازع عليها، 
البيشمركة الكوردية لـ (١٥) قرية عربية في ديالى في وقت 

سابق في اطار سعيها لتعزيز السيطرة هناك.
ولكن بالعودة الى انهيار البيشمركة، لقد كان العديد منهم 
دون راتب في االشهر االخيرة، بعضهم اضطر لبيع سالحه 
وقد  بيته.  الى  المال  المقابل  ليجلب  السوداء  السوق  في 
تفاقمت المشكلة لدرجة ان وزارة الدفاع االلمانية توقفت 
النها  الكوردية  القوات  الى  مباشر  بشكل  السالح  نقل  من 

انتشرت في السوق السوداء بدال ان تذهب لقتال داعش.
برزاني  مسرور  مثل  الكورد  المسؤولين  من  العدد  اشتكى 
الصحفيين  من  العدد  اشــار  كما  لمسعود)  االكبر  ــن  (االب
االمريكين من مشكلة عدم وجود تحويالت مالية من بغداد. 
وقام  اموالهم،  على  ويحصلون  نفطهم  يبيعون  الكورد  لكن 
مسرور برزاني من شراء قصر بلغ سعره ١١ مليون دوالر عبر 

شركة قابضة في مدينة ماكلين. ويصرف الكورد عشرات 
العشرات من  الــدوالرات القامة عالقات عامة مع  ماليين 
المسؤولين الغربيين، مراكز التفكير والصحفيين. نجح هذا 
للبيشمركة  تجارية  وعالمة  صــورة  صياغة  في  االستثمار 
في واشطن، لكن ال يمكن للصورة ابدا ان تكون بديال عن 

الواقع.
يمكن للمسؤولين الكورد ان يقولوا ان البيشمركة كانت اهم 
قوة قاتلت تنظيم الدولة االسالمية، ويمكن للصحفيين ان 
يكرروا هذا الشعار بيد ان هذه البيانات لن تغير من الحقائق 
على ارض الواقع، وعلى كوردستان العراق وان حققوا بعض 
النجاحات، اال ان عليهم ان يفهموا ان الخطابة ال يمكن ان 

تحل محل الواقع.

جريدة الصباح
كتاب  الفكر  لــحــوار  الــعــراقــي  المعهد  عــن  حديثا  صــدر 
ــوزارة الخارجية  ــ ل الــســريــة  الــوثــائــق  بــعــنــوان»الــعــراق فــي 
١٨ الذي ضم  الكاظمي،  احمد صادق  ترجمة  االمريكية» 

وثيقة سرية.
عــادل  للدكتور  الوثائق  الكتاب»اهمية  مقدمة  فــي  وجــاء 
البديوي عدها ارشيفا في دراسة تطور العالقات الدولية، 
كونها» مصدرا للمعلومات، ولها دور مهم في مجال التخطيط 
للعالقات الدولية». وعرفها البديوي على انها كل اثر مكتوب 
او محفور او منقوش. وفي اسباب»توتر العالقات العراقية 
- السعودية بين العامين (١٩٥٥ - ١٩٥٧)» اربع وثائق منها، 
الواليات  فيها  تشجع  برقية  التي»تتضمن   ١١٠ رقم  وثيقة 
في  االردن  دعم  على  والسعودية  العراق  من  كل  المتحدة 
كافة المجاالت». اما الوثيقة رقم ٢٠٨ فقد حملت قضيتين 
االولى»شكوى رئيس العراق الى السفير االمريكي في بغداد 
والقضية  العراقي»  الشيوعي  للحزب  السعودي  الدعم  عن 
الثانية نصت على حوار بين مسؤولين امريكان وبريطانيين 
تطرح قضية التخوف من خطورة المال السعودي في دفع 
الوثيقة  اما  النفطية.  ارامكو  للشركة  المالية  المقدمات 
الواليات  اتخذتها  التي  على»االجراءات  تضمنت   ٢٢٠ رقم 
وضمت  والسعودية.  العراق  بين  التوتر  لتخفيف  المتحدة 
وثيقة ٣٧٦ نشوء المشكلة بين العراق وشركة نفط العراق 

بسبب السعودية والجهود االمريكية لحلها.
القضية  مــن  الــعــراقــي  ــمــوقــف  ٤٤٥»ال رقــم  الوثيقة  وفــي 
الفلسطينية»تطرقت الى زيارة الوفد العراقي الى الواليات 
نظرهم  وجهة  اجل شرح  من  السوفيتي  واالتحاد  المتحدة 
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في  العسكري  بالتفوق  اســرائــيــل  احتفاظ  ورفـــض  منها 
وثيقة  في  جاء  للسالم».وقد  تهديدا  عدت  التي  المنطقة 
رقم ٤١٩» غلمان متخوف من نوري سعيد» في برقية من 
السفارة االمريكية في بغداد الى وزارة الخارجية االمريكية 
يقول فيها سفير الواليات المتحدة (انني اشعر اننا يجب ان 
بين  تنافس  القائل بوجود  الرأي  لتفنيد  اية فرصة  نتحرى 
المعدات  توريد  يخص  ما  في  والمملكة  المتحدة  الواليات 
العسكرية الى العراق واوضحت ذلك لنوري سعيد وموظفين 
لــقــاءات  فــي  بالتوضيح  وساستمر  ومسؤولين  عراقيين 
مناسبة) ويقع الكتاب في١٣٠ صفحة من القطع المتوسط 
صدر  الفكر.  لحوار  العراقي  المعهد  عن  حديثا  الصادر 
حديثا عن المعهد العراقي لحوار الفكر كتاب بعنوان»العراق 
ترجمة  االمريكية»  الخارجية  ــوزارة  ل السرية  الوثائق  في 

احمد صادق الكاظمي، الذي ضم ١٨ وثيقة سرية.
عــادل  للدكتور  الوثائق  الكتاب»اهمية  مقدمة  فــي  وجــاء 
البديوي عدها ارشيفا في دراسة تطور العالقات الدولية، 
كونها» مصدرا للمعلومات، ولها دور مهم في مجال التخطيط 
للعالقات الدولية». وعرفها البديوي على انها كل اثر مكتوب 
او محفور او منقوش. وفي اسباب»توتر العالقات العراقية 
- السعودية بين العامين (١٩٥٥ - ١٩٥٧)» اربع وثائق منها، 
الواليات  فيها  تشجع  برقية  التي»تتضمن   ١١٠ رقم  وثيقة 
في  االردن  دعم  على  والسعودية  العراق  من  كل  المتحدة 
كافة المجاالت». اما الوثيقة رقم ٢٠٨ فقد حملت قضيتين 
االولى»شكوى رئيس العراق الى السفير االمريكي في بغداد 
والقضية  العراقي»  الشيوعي  للحزب  السعودي  الدعم  عن 
الثانية نصت على حوار بين مسؤولين امريكان وبريطانيين 
تطرح قضية التخوف من خطورة المال السعودي في دفع 
الوثيقة  اما  النفطية.  ارامكو  للشركة  المالية  المقدمات 
الواليات  اتخذتها  التي  على»االجراءات  تضمنت   ٢٢٠ رقم 
وضمت  والسعودية.  العراق  بين  التوتر  لتخفيف  المتحدة 
وثيقة ٣٧٦ نشوء المشكلة بين العراق وشركة نفط العراق 

بسبب السعودية والجهود االمريكية لحلها.
القضية  مــن  الــعــراقــي  ــمــوقــف  ٤٤٥»ال رقــم  الوثيقة  وفــي 
الفلسطينية»تطرقت الى زيارة الوفد العراقي الى الواليات 
نظرهم  وجهة  اجل شرح  من  السوفيتي  واالتحاد  المتحدة 
في  العسكري  بالتفوق  اســرائــيــل  احتفاظ  ورفـــض  منها 
وثيقة  في  جاء  للسالم».وقد  تهديدا  عدت  التي  المنطقة 
رقم ٤١٩» غلمان متخوف من نوري سعيد» في برقية من 
السفارة االمريكية في بغداد الى وزارة الخارجية االمريكية 

يقول فيها سفير الواليات المتحدة (انني اشعر اننا يجب ان 
بين  تنافس  القائل بوجود  الرأي  لتفنيد  اية فرصة  نتحرى 
المعدات  توريد  يخص  ما  في  والمملكة  المتحدة  الواليات 
العسكرية الى العراق واوضحت ذلك لنوري سعيد وموظفين 
لــقــاءات  فــي  بالتوضيح  وساستمر  ومسؤولين  عراقيين 
مناسبة) ويقع الكتاب في١٣٠ صفحة من القطع المتوسط 

الصادر حديثا عن المعهد العراقي لحوار الفكر.

التنظيم الدستوري والقانوني لحق المشاركة في 
الشؤون العامة

دراسة مقارنة

كتاب من تأليف جمال ناصر جبار يقع في (٣٠٠) صفحة 
وهو من اصدار دار التعليم الجامعي ومكتب الهاشمي للكتاب 
الجامعي لعام ٢٠١٧،وجاء في مقدمة الكتاب االشارة الى 
الصدارة  يتبوأ مركز  العامة  الشؤون  المشاركة في  ان حق 
بالنسبة  بل  السياسية فحسب،  الحقوق  الى  بالنسبة  ليس 
الى سائر حقوق اإلنسان وحرياته ألن هذا الحق يعد معياراً 
حقيقياً لقياس ديمقراطية النظام السياسي في الدولة، كما 
أنه يمنح أفراد الشعب الفرصة للمشاركة في السلطة إما 
بوصفهم أعضاء في الهيئة التشريعية أو في شغل المناصب 
والوظائف العامة في السلطة التنفيذية أو المشاركة بطريق 
وبشكل  اإلنتخابات  في  التصويت  طريق  عن  مباشر  غير 

مباشر عن طريق اإلستفتاءات المختلفة.
 كما تحقق المشاركة في الشؤون العامة اإلستقرار عن طريق 
اإلحساس بشرعية النظام السياسي القائم، بوصفه منبثقاً 
وبكرامته  بقيمته  يشعر  الفرد  وتجعل  الشعب،  إرادة  عن 
وأهميته السياسية، وتنبه الحاكم لواجباته ومسؤولياته وقد 
تحثه على اإلستجابة لمطالب المواطنين، األمر الذي يزيد 

من إشاعة العدل والتطور االقتصادي واإلجتماعي.
 وان تحقيق هذا األمر وتفعيل المشاركة يتطلب وجود آليات 
قانونية تدعم هذا الحق، وتعمل على تحقيق أغراضه، دون 
به  التمتع  من  المواطنين  تمنع  تعسفية  شروط  تفرض  أن 
والمساهمة في إدارة الشؤون العامة، وتوجد حالة من عدم 
المساواة بين أفراد الشعب الواحد خدمة للمصالح الفئوية 

والشخصية.
وبهذا الصدد فأن اإلتجاه العام للدساتير في مختلف دول 
العالم يؤكد على هذا الحق وينص عليه في صلب الوثيقة 
العادية  القوانين  بواسطة  تنظيمه  الى  إضافة  الدستورية، 
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المكملة للتنظيم الدستوري، ودستور جمهورية العراق لعام 
٢٠٠٥ لم يحد عن هذا اإلتجاه العام في كفالة حق المشاركة 
منه،   (٢٠) الــمــادة  في  عليه  نص  اذ  العامة  الــشــؤون  في 
ومؤسسات  االحــزاب  تاسيس  حرية  كفالته  الى  باإلضافة 
ودراسته  فيه  البحث  اقتضى  ما  وهــو  المدني،  المجتمع 
بالنسبة  العامة  المشاركة  حق  أهمية  مع  يتناسب  بشكل 

للمواطن والسلطة على حد سواء.
في  المشاركة  بحق  يتعلق  كونه  من  الكتاب  أهمية  تأتي 
في  الزاوية  يشكل في حقيقته حجر  الذي  العامة  الشؤون 
الشؤون  المواطنين في  إذ إن مشاركة  الديمقراطي،  البناء 
الديمقراطية  الصفة  إلضفاء  ضــروريــاً  أمــراً  تعد  العامة 
تعريف  في  أساسه  يجد  ما  وهــو  السياسي،  النظام  على 

الديمقراطية بأنها حكم الشعب بالشعب.
اإلحساس  وتعميق  توسيع  الــى  ــؤدي  ت المشاركة  أن  كما 
اإلستقرار  من  المزيد  يحقق  مما  الحكم،  نظام  بشرعية 

ويعزز روح المواطنة واإلنتماء بين أفراد الشعب.
المواطنين حق  يمنح  المشاركة  فإن حق  ذلك  عن   فضًال 
البالد، ألن  في  الحكم  دفة  إدارة  المسؤولين عن  محاسبة 
المواطنين عن طريق المشاركة يستطيعون العلم بمجريات 
األمور، مما يمكنهم من الحكم على جودة اإلداء الحكومي، 
يدفع  ذلك  فإن  العامة  الشؤون  في  المشاركة  حق  وبغياب 
ومنها  الشرعية  غير  األساليب  الى  اللجوء  الى  المواطنين 
في  اإلستقرار  يهدد  الذي  األمر  مطالبهم،  لتحقيق  العنف 

المجتمع وينعكس بصورة سلبية عليه.
الــدســتــوري  التنظيم  ــة  دراسـ فــي  البحث  نــطــاق  ويــتــحــدد 
دستور  في  العامة  الشؤون  في  المشاركة  لحق  والقانوني 
جمهورية العراق لعام ٢٠٠٥ بالمقارنة مع الدستور الفرنسي 
المعدل،   ١٩٢٦ لعام  اللبناني  والدستور  ١٩٥٨المعدل  لعام 
وتستهل الدراسة بالبحث في وسائل المشاركة الفردية لحق 
السياسي  بالتمثيل  المتعلقة  العامة  الشؤون  في  المشاركة 
المستوى  وعــلــى  الــتــرشــيــح)  وحــق  التصويت  (حــق  وهــي 
المؤسسات الرئيسية دون المؤسسات المحلية، والمظاهر 
وهو  العامة  الوظيفة  تولي  في  (بالحق  المتعلقة  الفردية 
مخاطبة السلطات العامة) إضافة الى المظاهر الجماعية 
المتعلقة (باألحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني) 
الدستورية  النصوص  على  التركيز  ذلــك  خــالل  مــن  وتــم 
والقانونية التي تتعلق بتنظيم الحق وبيان والشروط والقيود 
التي تفرضها هذه النصوص على ممارسة هذه المظاهر من 

االفراد، معززأَ بعض جوانب البحث بمجموعة من القرارات 
القضائية سواء للقضاء الدستوري أو العادي أو اإلداري.

وقد اشار الكاتب الى انه قد تم إختيار فرنسا ليس بوصفها 
فحسب،  والــحــريــات  الحقوق  لممارسة  بـــارزاً  إنــمــوذجــاً 
الممارسة  في  ومتميزة  طويلة  تجربة  تمتلك  لكونها  بل 
الديمقراطية عبر عصورها المختلفة مما يمكن اإلستفادة 
الى  بالنسبة  أمــا  الــعــراق،  في  المشاركة  تطوير  في  منها 
بين  المشتركات  من  العديد  وجــود  الى  ذلك  فيعود  لبنان 
العراق ولبنان من قبيل أن كليهما دولتان عربيتان تتماثالن 
التركيبة  تشابه  الى  إضافة  السياسي،  النظام  طبيعة  في 
من  العديد  وجود  حيث  من  فيهما  واإلجتماعية  السكانية 

االديان والمذاهب والقوميات.
البحث اقتضىاإلستعانة بعدد  ان  الى  الكاتب ايضاً  واشار 
من مناهج البحث العلمي يتقدمها المنهج الوصفي التحليلي 
حق  تنظيم  تناولت  التي  والقانونية  الدستورية  للنصوص 
المشاركة في الشؤون العامة بمظاهره المختلفة، واإلستعانة 
الشبه  مــواطــن  معرفة  أجــل  مــن  المقارن  بالمنهج  كذلك 
واإلختالف وبيان نقاط الضعف والقوة في النصوص التي 
تناولت تنظيم هذا الحق وتأثير هذا التنظيم على ممارسته 

سواء أكان هذا التأثير إيجابياً أم سلبياً.
ما  اهمها  االستنتاجات  من  مجموعة  الى  الكتاب  وخلص 

يأتي:-
إن العراق من الدول المتطورة نسبياً في إقرار وكفالة . ١

حق المشاركة في الشؤون العامة إذ أن الدستور العراقي 
لعام ٢٠٠٥ ينص وبشكل صريح على حق المشاركة في 
الشؤون العامة وفي صلب الوثيقة الدستورية وذلك في 
المادة (٢٠) من الدستور، بخالف الدستورين الفرنسي 
هذا  مظاهر  على  الــنــص  تضمنا  الــذيــن  واللبناني 
المشرع  أن  كما  النص عليه بشكل صريح،  الحق دون 
الحق  الى تكييف طبيعة  أتجه  العراقي قد  الدستوري 
في المشاركة في الشؤون العامة على أنه حق للمواطن 
وليس واجباً مفروضاً عليه يمارسه بكل حرية من دون 

فرض أي قيود تحد من ذلك.
بالنسبة الى حق التصويت فإن دستور جمهورية العراق . ٢

لحق  المظاهر  كأحد  الحق  هذا  كفل  قد   ٢٠٠٥ لعام 
العامة بشكل صريح وبصورتيه  المشاركة في الشؤون 
السلطة  الــى  الدستور  وأحــال  واإلستفتاء،  اإلنتخاب 
اإلنتخاب  بتنظيم  يتعلق  مــا  كــل  تنظيم  التشريعية 
هيئة  توسيع  على  العراقي  المشرع  وعمل  بقانون، 
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الناخبين من خالل جعل سن الناخب ثماني عشرة سنة 
المشرع  باتجاه  أسوة  االنتخاب  حق  العسكريين  ومنح 
بسن  يرتفع  الذي  اللبناني  المشرع  بخالف  الفرنسي، 
الناخب ويمنع العسكريين من ممارسه حق التصويت، 
إال أنه على الرغم من ذلك فإنه كان من األفضل للمشرع 
الدستوري العراقي أن ينص على شروط ممارسة حق 
االنتخاب في صلب الدستور لضمان حمايتها من تدخل 
السلطة التشريعية أو على االقل النص على الشروط 

الضرورية منها وترك تفصيالتها الى القانون العادي.
الدستور  أن  نجد  فإننا  االستفتاء  الــى  بالنسبة  أمــا 
العراقي لعام ٢٠٠٥ قد نص على أكثر من صورة من صور 
اإلستفتاء، مثل اإلستفتاء على تعديل الدستور أو تكوين 
الذي  اللبناني  الدستور  بخالف  محلية،  لغة  أو  أقليم 
اغفل النص على االستفتاء كأحد وسائل المشاركة في 
الشؤون العامة، ويسجل للمشرع الدستوري العراقي أنه 
جعل اإلستفتاء إلزامياً فيما يتعلق بتعديل الدستور، مما 
يشكل ضمانة مهمة وكبيرة من أجل مشاركة المواطنين 
في تعديله في حين ان المشرع الفرنسي جعل االستفتاء 

اختيارياً و ليس الزاميا عند اللجوء اليه.
٤. بالنسبة الى حق الترشيح فإن الدستور العراقي قد 
كفل هذا الحق وبشكل صريح وليس بشكل ضمني مثل 
الدستور  واللبناني، وانفرد  الفرنسي  الدستورين  اتجاه 
العراقي عنهما بإنه اشترط تخصيص كوتا للنساء في 
المشرع  أن  يالحظ  أنــه  إال  الــنــواب،  مجلس  عضوية 
الدستوري قد أحال تنظيم كل ما يتعلق بالترشيح الى 
القانون، ثم عاد وأشترط في المرشح أن يكون عراقياً 
 (٤٥) رقم  اإلنتخابات  قانون  أن  ونجد  األهلية،  وكامل 
لسنة ٢٠١٣ قد حدد السن المطلوبة للترشيح لعضوية 
مجلس النواب بثالثين عاماً، وفي هذا حرمان لشريحة 
كبيرة من المواطنين من ممارسة حق الترشيح بحجة 
عدم بلوغهم السن المناسبة للترشيح بخالف الوضع في 
فرنسا التي جعلت السن المطلوبة للترشيح هو ثمانية 
عشرة سنة اسوة بسن الناخب ولبنان التي جعلت سن 
المرشح خمسة وعشرين سنة، كما يالحظ ان المشرع 
الترشيح  الفئات من  لم ينص على منع بعض  العراقي 
بسبب طبيعة وظائفهم مثلما فعل المشرعين الفرنسي 
واللبناني الذين اشترطا مرور فترة زمنية على انقطاع 

عالقتهم بهذه الوظائف حتى يتسنى لهم الترشيح.

إن دستور جمهورية العراق لعام ٢٠٠٥ قد أهمل النص . ٣
صريحة  بصورة  العامة  الوظيفة  تولي  في  الحق  على 
الفرص  وتكافؤ  المساواة  مبدأ  على  بالنص  واكتفى 
بشكل عام في المادتين (١٤) و(١٦) وهو نفس مسلك 
الدستور الفرنسي بخالف اتجاه الدستور اللبناني الذي 
نص على هذا الحق بشكل صريح في المادة(١٢) منه.

 اال ان الدستور العراقي ينص في المادة (١٠٥) على 
المكونات  بين  التوازن  تحقيق  تعمل على  تشكيل هيئة 
في إدارة مؤسسات الدولة اإلتحادية وفي ذلك إهدار 
كبير لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص فيما يتعلق بتولي 
الوظيفة العامة وهو نفس اتجاه الدستور اللبناني الذي 
اكد على مراعاة التقسيم الطائفي في الوظائف العامة. 
على  دستورها  يؤكد  التي  فرنسا  في  الوضع  بخالف 

مبدا المساواة وفي اكثر من نص دستوري وقانوني.
فأنه . ٤ الحق  لهذا  القانوني  التنظيم  الــى  بالنسبة  أمــا 

والخبرة  الكفاءة  أســس  على  مبني  ليس  الــعــراق  في 
بسبب  وذلــك  المتقدمين،  بين  والــمــســاواة  والــجــدارة 
تقديرية  سلطة  اإلدارة  تمنح  قديمة  تشريعات  إعتماد 
واسعة في التعيين وفقاً لمصالحها الخاصة، وأن هذه 
السياسية  الحقب  مع  تتناسب  كانت  التي  التشريعات 
السياسية  الــتــطــورات  مــع  تنسجم  تعد  لــم  السابقة 
واإلجتماعيةواإلقتصادية الحاصلة في العراق، في حين 
ان المشرع الفرنسي قد جعل طريقة المسابقات هي 
الطريقة المعتمدة في تولية الوظيفة العامة ولم يلجأ 
الى طريقة االختيار الحر اال في بعض الوظائف ذات 
السياسي  الطابع  عليها  يغلب  والتي  الخاصة  الطبيعة 
العامة،  الوظيفة  لتولية  االخرى  الطرق  الى  باالضافة 
اعتماد  الــى  يشير  العملي  الواقع  فــإن  لبنان  في  امــا 
التوازن الطائفي في تولية الوظيفة العامة وان المشرع 
اللبناني يشترط وجوب اداء الخدمة العسكرية للمرشح 
بخالف فرنسا التي الغت هذا الشرط والعراق الذي لم 

ينص عليه اصًال.
والبد من االشارة الى انه على الرغم من نص الدستور 
الخدمة  مجلس  تشكيل  على   ٢٠٠٥ لــعــام  الــعــراقــي 
اإلتحادي في المادة (١٠٧) منه وصدور القانون الخاص 
به، إال أنه لم يشكل ولم يباشر عمله في تنظيم تولي 

الوظيفة في العراق واإلشراف عليها.
أما بالنسبة الى حق مخاطبة السلطات العامة فأن هذا 
المشاركة  وسائل  كأحد  أهميته  من  الرغم  على  الحق 
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في الشؤون العامة، إال أن الدستور العراقي لعام ٢٠٠٥
الفرنسي  الدستور  اتجاه  وهو  عليه،  النص  أغفل  قد 
نفسه الذي اشار اليه بشكل ضمني في اعالن حقوق 
االنسان والمواطن، بخالف الدستور اللبناني الذي نص 
كبيرة  ضمانه  يشكل  مما  ومباشر  صريح  بشكل  عليه 
ومهمة لهذا الحق، اما بالنسبة للتنظيم القانوني فإنه 
نجد أن بعض القوانين في العراق تنص على هذا الحق 
سواء  العامة  السلطات  مخاطبة  حق  األفـــراد  وتمنح 
بتقديم الشكوى أو تقديم المقترحات للسلطات العامة 
لمجلس  الداخلي  النظام  مثل  التنفيذية  أو  التشريعية 
ــوزراء وقــانــون  ــ الــنــواب والــنــظــام الــداخــلــي لمجلس ال
٥٣) رقم  اإلنسان  لحقوق  المستقلة  العليا  المفوضية 
لسنة ٢٠٠٨)، وهو نفس ما موجود في فرنسا ولبنان 
فيهما  النواب  لمجلس  الداخلي  النظام  ينص  اللذين 
على حق االفراد في مخاطبة السلطة التشريعية، كما 
عن  (المدافع  تدعى  مستقلة  هيئة  اوجدت  فرنسا  إن 
الحقوق) تعمل على تلقي شكاوى المواطنين وعرائضهم، 
وفي لبنان تم تشريع قانون وسيط الجمهورية اال انه لم 

يشكل لحد االن.
أال أن مجلس النواب العراقي وهو الجهة التي يفترض . ٥

فيها اإلهتمام بهذا الحق وكفالته قد ألغى تشكيل لجنة 
الشكاوى ضمن لجانه النيابية خالفاً لما ورد في النظام 
لقيمة هذا الحق وأهميته  الداخلي مما يشكل إهداراً 

في المشاركة في الشؤون العامة.
األحزاب  تأسيس  حرية  العراق  جمهورية  دستور  كفل 
وهو  الــمــادة(٣٩)،  في  صريح  بشكل  إليها  واإلنضمام 
حرية  على  نص  الذي  نفسه  الفرنسي  الدستور  اتجاه 
(الرابعة)  المادة  في  صريح  بشكل  االحــزاب  تأسيس 
اي  يتضمن  لم  الــذي  اللبناني  الدستور  بخالف  منه، 
الى حرية تأسيس االحزاب البشكل صريح وال  اشارة 

ضمني.
 وأحال الدستور العراقي الى القانون تنظيم عمل هذه 
تعامل فيها  التي  الوضع في فرنسا  األحزاب، بخالف 
ماعليه  وهــو  الجمعيات  معاملة  السياسية  االحـــزاب 

الوضع في لبنان.
إال أن قانون االحزاب السياسية في العراق قد تضمن 
عدد من الشروط التي تعمل على تقييد حرية تأسيس 
اسلوب  اتباع  مثل  منها  وتنتقص  السياسية  االحــزاب 
إشتراط  الــى  اضافة  الحزب  تأسيس  في  الترخيص 

مع  ينسجم  ال  ما  وهو  عضو  ب(٢٠٠٠)  قائمة  تقديم 
االحــزاب  تأسيس  كفالة  من  الدستور  عليه  ينص  ما 
السياسية واالنضمام اليها دون فرض قيود عليها، مما 
من  الحرية  هذه  ممارسة  عرقلة  او  تعطيل  الى  يؤدي 

قبل االفراد.
بالنسبة الى حرية تأسيس مؤسسات المجتمع المدني . ٦

فإن دستور العراق لعام ٢٠٠٥ نص على حرية تأسيسها 
وأكد على ضرورة دعم عملها وإستقالليتها وفي أكثر 
قيود  أي  ذلك  على  يفرض  أن  دون  دستوري  نص  من 
تحد من ممارستها من قبل األفراد، وهو اتجاه الدستور 
اللبناني نفسه الذي نص على حرية تأسيس الجمعيات 
في المادة الثالثة عشر منه بخالف الدستور الفرنسي 

الذي لم ينص على هذه الحرية.
الحرية  هذه  على  فرض  قد  العراقي  المشرع  أن  إال   
فقد  الدستور  لتوجه  وفقاً  كفالتها  الى  تؤدي  ال  قيوداً 
أخذ المشرع العادي بإسلوب (الترخيص)، لتأسيس هذه 
المؤسسات ولم يأخذ بنظام (اإلخطار) مثلما فعل ذلك 
المشرعين الفرنسي واللبناني، الى جانب منح اإلدارة 
صالحية منح إجازة التأسيس من عدمها ومنحها أيضاً 
صالحية فرض العقوبات على هذه المؤسسات، إضافة 
الى أن تسجيل هذه المؤسسات يتم بشكل مركزي من 

قبل دائرة المنظمات غير الحكومية في بغداد.
الدستوري لحق . ٧ التنظيم  بين  واضحاً  تبايناً  أن هنالك 

المشاركة في الشؤون العامة ومظاهره المختلفة وبين 
المشرع  انإتجاه  اذ  المظاهر  لهذه  القانوني  التنظيم 
المظاهر  هــذه  ممارسة  على  التضييق  الــى  الــعــادي 
لعام  العراقي  الدستور  عليها  ينص  لم  قيود  وفــرض 
وشروطه  الترشيح  لحق  بالنسبة  وخصوصاً   ٢٠٠٥
والتنظيمات  االحــــزاب  لتأسيس  بالنسبة  وأيــضــاً 

السياسية ومؤسسات المجتمع المدني.
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