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التي  العملية االنتخابية االولى  نيابية في 1٢-٥-٢٠1٨، وهي  انتخابية  العراق لخوض عملية  يتهيأ 
العراق ازمات االحتالل والحرب الطائفية  ال يصاحبها ضغط امني أو شد مجتمعي.. فقد تجاوز 

والقاعدة وداعش واالنفصال.. 

يعيش الشعب فسحة امل ورغبة في استثمار االنتصار الكبير الذي حققه ابطاله على زمر اإلرهاب 
الداعشي، ولكن رغبة االشتراك باالنتخابات تلتبس بمخاوف حقيقية من عدم الوصول الى ما يروم 

اليه الناخبون من تغييرات حقيقية في المشهد السياسي.

وبالمرور على ما تشهده الساحة السياسية من تطورات يمكننا ان نسجل التالي:

شهدت الساحة السياسية انقسامات حادة وتشظياً في الكتل الكبيرة جميعها بل وتعدى ذلك إلى . 1
األحزاب والتيارات السياسية، وهو- كما يرى متخصصون- ظاهرة ايجابية تجعل من االنتخابات، 
التي  والمناطقي  والطائفي  القومي  التخندق  روتين  وتخرجها من  وبرامجية  انتخابات سياسية 

احتمت اكثر الكتل به طيلة الفترة السابقة.

وفي آخر عمر مجلس النواب الحالي شهد حًال غير مكتمل للمشاكل العالقة بين بغداد والمركز، . ٢
كان من المفترض ان تكون مكتملة ال تساهم بمزيد من االنقسامات في النظام السياسي.

الكتل السياسية فان صعوبة كبيرة ستواجه تشكيل الحكومة . ٣ العودة إلى االنقسامات بين  وفي 
وحرج حاد في اختيار رئيس مجلس الوزراء الن عدد مقاعد الكتل ستكون متقاربة وليس فيها كتل 
ذات اغلبية كبيرة تمكنها تسمية رئيس مجلس وزراء بمفردها، وسوف تتركز الصعوبة ايضاً في 
الزمن الذي يتوجب على البرلمان الختيار رئيس جمهورية ياخذ على عاتقه تكليف الكتلة االكبر 

  

انتخابات بطعم االنتصار...
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في تسمية رئيس الوزراء، والتي حددتها المحكمة االتحادية بمدة ال تتعدى الشهر الواحد بعد ان 
ساهم العرف )الخاطيء( في تمديدها الى 7 اشهر.

لقد فقد السياسيون فرصة ذهبية لتجاوز هذه التعقيدات لو ترأس السيد العبادي قائمة تجعله . 4
يحصل على اغلبية مريحة في قائمة ترشحه لرئاسة مجلس الوزراء.

كما يبدو إن هناك مشكلة محتملة يجري العمل عليها وهي التغيير في هيكل الرئاسات وتصنيفاتها، . ٥
فان رغبة )سنية( كبيرة تنزاح الن يكون منصب رئاسة الجمهورية للمكون السني،  بدل رئاسة 
مجلس النواب، ويدفعهم في ذلك النظرة التاريخية التي يحملونها تجاه هذا المنصب الذي ظل 

حكراً لهم طيلة فترة تأسيس الجمهورية األولى 19٥٨.

إذا انفرط النمط القديم في الرئاسات فأن حسم رئاسة الوزراء يزداد صعوبة، خصوصاً بااللتفات . ٦
إلى ان الداخل السني سيشهد تنافساً كبيراً على الموقع لما له من أهمية )تاريخية( عندهم، وفي 
المقابل سيشكل هذا الموضوع عقدة جديدة في العالقة بين اربيل وبغداد الن الكرد سيعتبرون 
ذلك تحدياً جديداً لهم وخطوة ممنهجة البعادهم عن الصدارة واعتبارهم مواطنين من الدرجة 
الثانية بعد شعورهم بالخسارة و)الهزيمة( أمام بغداد، وهذا األمر ينفع السيد مسعود بارزاني 

للحصول على تأييد داخلي يمد من عمره السياسي لفترة أطول.

البيئة االنتخابية تحتاج الى خطوات عملية واقعية إضافية لتكتمل لذة االنتصار وتساعد في خلق بيئة 
انتخابية ناجحة تجعل من انتخابات ٢٠1٨ عرساً حقيقياً يكلل تتغيرات يطمح  إليها الشعب. 

رئيس التحرير
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أسهم اإلعالم في تجاوز الحدود السياسية بين الدول بفضل ثورة 
المعلومات التقنية وان يؤسس لعالقة تفاعلية مع العلوم األخرى، من 

اجل بلورة فهم مشترك لظواهر الحياة المختلفة. 

إذ لم يعد اإلعالم الحديث مجرد أسلوبًا لنقل المعاني واألفكار 
وتقديم الخدمات اإلخبارية والتعليمية والتثقيفية والترفيهية 

فحسب، وإنما أصبح من الشمول واألهداف التي يسعى لتحقيقها في 
عصر تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات يشكل ظاهرة بما تعنيه من 
تعددية الوظائف التي يؤديها في مجاالت الحياة شتى، لما يقدمه 

من خدمات في تطوير وتنمية حياة المجتمعات بغية زيادة المعارف 
وتوسيعها ونقلها، فضاًل عن تعبئة الرأي العام فيما يتعلق بالقضايا 

التي تتحكم في تطور اإلنسان، وتمثل ورقة البحث هذه محاولة 
لتسليط الضوء على طبيعة العالقة التفاعلية التي تربط بين اإلعالم 

واالنتخابات. 

 الحمالت اإلعالمية واإلنتخابات.. 

توظيف الصورة
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الحمالت اإلعالمية
اتصالياً  نشاطاً  بانها  اإلعالمية  الحمالت  تعرف 
تنفذه  والتقويم،  للمتابعة  وخاضعاً  ومنظماً  مخططاً 
مــحــددة،  لــمــدة  ــراد  أفـ أو  مجموعات  أو  مؤسسات 
لغرض تحقيق أهداف معينة بوساطة وسائل االتصال 
االتصالية  الرسائل  من  سلسلة  لتوجيه  المختلفة 
موضوع  بشأن  المؤثرة  االستمالة  أساليب  باعتماد 

محدد يستهدف جمهوراً كبيراً نسبياً.
وتعني أيضا الجهود المكثفة والمستمرة لمدة زمنية 
ووسائله  االتصال  أساليب  باعتماد  المتواصل  للنشر 
ما،  هــدف  لتحقيق  ومناقشته  معين  موضوع  لطرح 
من  أو ضد شيء،  مع شيء  الحملة  تكون  ما  وغالباً 
التثقيفي  الترويج  أو  سياسية  ألفكار  الترويج  طريق 
العام ومعتقداته، وأحياناً  الرأي  تؤثر في  لبث أفكار 
إلشراكه في قضية ما عبر توجيه الرسائل االتصالية 
عملية  باعتماد  والمقترحات  اآلراء  تلقي  ثم  ومــن 

االتصال المزدوج ووسائله المتاحة.
مجموعة  على  اإلعــالمــيــة  الــحــمــالت  تشتمل  ــد  وق
السياسية  كالحمالت  واالســتــعــدادات،  التدابير  من 
وتوظيف  واإلعـــالن  العامة  والعالقات  واالنتخابية 
وسائل االتصال الجماهيري بوصفها فعالية اتصالية 
في  وإدارتــهــا  التأثير  عمليات  تخطيط  تستهدف 
تصورات واتجاهات وأنماط تفكير وسلوك جمهور أو 

قيمة  ذات  شاملة  أو  محددة  موضوعة  نحو  ما  فئة 
اجتماعية سائدة أو تنمية أفكار ومواقف ايديولوجية 

جديدة.
لالتصال  األكاديمية  دراســتــه  مــن  للباحث  وأتــضــح 
من  تقترب  اإلعــالمــيــة  الــحــمــالت  أن  الجماهيري 
الحمالت السياسية من طريق دراسة الواقع االجتماعي 
واالقتصادي والنفسي والسياسي للمجتمع، في أثناء 
اإلعداد لخطة الحملة بهدف تحليل خلفية المجتمع 
الصالحة  األرضــيــة  تهيئة  عــن  فــضــًال  عـــام،  بشكل 
لتنفيذ الحملة واالستعمال المخطط لوسائل االتصال 
الجمهور،  في  المطلوب  التأثير  إحــداث  إلى  وصــوالً 
التعليم  انتشار  هو  الحمالت  إنجاح  في  يسهم  ومما 
وثقافة الجمهور وحرية الصحافة واإلعالم، إذ يمثل 
وجود السلطة السياسية بيد الجماهير أمراً ضرورياً 

بهدف إرضائها وكسب تأييدها.
وفق  على  بينها  فيما  اإلعالمية  الحمالت  وتتباين 
التخطيط لها ومحتواها ونطاقها الجغرافي والزمني، 
إذ تصنف تلك الحمالت وفقاً العتماد عنصر التخطيط 
فيها )الحملة المخططة- الحملة المفاجئة(، وحول ما 
يدور محتواها )الحملة اإلعالنية- الحملة السياسية- 
)الحملة  الجغرافي  نطاقها  وكذلك  التنمية(،  حملة 
المحلية- الحملة الوطنية- الحملة اإلقليمية- الحملة 
الطويلة  )الحملة  الزمني  نطاقها  ثم  ومن  العالمية(، 

باحث أكاديمي 

د. محمد وليد صالح 
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القصيرة  الحملة  األمد-  المتوسطة  الحملة  األمد- 
األمد(.

وقد أدت الحمالت اإلعالمية دوراً كبيراً في الصراعات 
الدولية واإلقليمية مثل حمالت اإلعالم الغربي، في 
محاولة لمحاصرة الفرد والمجتمع عبر شبكة واسعة 
من قنوات اإلعالم على مستوى الرأي العام الدولي، 
وهناك  الليبرالية،  والنظريات  المفاهيم  نشر  بهدف 
الحمالت اإلعالمية المثيرة التي يمكن أن تعتمد على 

الفضائح السياسية والمالية واألخالقية.

الحمالت االنتخابية
أن أهمية وسائل اإلعالم في الحملة االنتخابية تتضح 
من طريق السماح للناخبين الن يكونوا مطلعين بشكل 
الفرصة  وإتــاحــة  االنتخابية  خياراتهم  بشأن  جيد 
تجرى  كانت  إذا  فيما  االنتخابية  العملية  لمراقبة 
بصورة حرة ونزيهة، بوساطة نقل التقارير اإلعالمية 
حول االستراتيجيات األساسية التي تتبناها الكيانات 
يطلق  ما  وهذا  الناخبين،  بأصوات  للفوز  السياسية 
التصويت(،  )نواة  أو  السياسية(  )القاعدة  اسم  عليه 
سياسية  قاعدة  جــذب  في  النجاح  مــدى  عن  فضًال 

جديدة مساندة لكسب أصوات ناخبين اخرين.
أن التقارير واإلعالنات التي تتناقلها أو تبثها وسائل 
اإلعالم سواء أكانت الصحافة أم اإلذاعة أم التلفزيون 
أصبحت ضرورية إلنجاح الحمالت االنتخابية، وفي 
بعض الدول تعتمد الكيانات السياسية على الزعماء 
كيفية  عــن  الجمهور  إلبــالغ  ــبــارزة  ال والشخصيات 
التصويت نحو مرشح ما في ظل الحرية الشخصية 

التي يتمتع بها الناخب بعملية التصويت.
نحو  الموجهة  اإلعالمية  االستراتيجية  تهدف  وقد 
يصوتوا  كــي  الجمهور  فــي  التأثير  ــى  إل الناخبين 
نتيجة لما يشاهدوه ويسمعوه ويقرءوه حول المرشح 
لالنتخابات، فضًال عن محاولة فهم ما الذي تحاول 
الكيانات السياسية أن تفعله أو تصل إليه عبر وسائل 

اإلعالم المتعددة.
للحمالت  الجماهيرية  التعبئة  أساليب  تتضمن  إذ 
االنتخابية خطباً عديدة وتجمعات حزبية ومؤتمرات 
الــعــالقــات  أســالــيــب  اعــتــمــاد  فــضــًال عــن  صحفية، 
العامة وأنشطتها. وفي جميع هذه الحاالت تقع على 
عند  اإلخبارية  الموضوعية  قيم  مراعاة  اإلعالميين 

اإلخبارية  قصصهم  يضمنوا  وأن  ما  لحدث  تناولهم 
معلومات عن كلمات المرشح ورسم األجواء المكانية 
ردود  وكذلك  الخطب،  فيها  ألقيت  التي  والزمانية 
الخصوم  وتعليقات  االعتياديين  الجمهور  أفــعــال 
في  تؤثر  أن  الخطب  لهذه  يمكن  وكيف  السياسيين 

مسار عملية االنتخابات.
وتمثل االستطالعات جانباً كبيراً من تغطية الحمالت 
طرفاً  تكون  وقد  عنها،  التقارير  إلعــداد  االنتخابية 
الجمهور حول  آراء  الشيء الستكشاف  بعض  معقداً 
اآلراء  يحملون  منهم  كــم  عــدد  وتقدير  االنتخابات 
السياسية  الكيانات  تعتمد  الدول  نفسها، وفي بعض 
على استطالعات الرأي العام للتعرف على ما يفكر 
به الجمهور تجاه المرشحين في الحملة االنتخابية، 
وكلماتهم  سياساتهم  تغيير  األمــر  يتطلب  ما  وغالباً 
التأثير  بقصد  الــرأي  استطالعات  لنتائج  استجابة 

على اتجاهات الناخبين.
أسلوباً  بأنها  العام  الــرأي  استطالعات  تعرف  فقد 
وأفــكــارهــا  وآرائــهــا  الجماهير  اتــجــاهــات  لمعرفة 
ومعتقداتها عندما تسود المجتمع عقيدة ما أو وجهة 
طريقتين  باعتماد  ما،  لموضوع  بالنسبة  معينة  نظر 
لرأي  المباشر  األولى )االستفتاء( بمعنى االستطالع 
بمعنى  )المالحظة(  واألخـــرى  المجتمع،  من  عينة 
سلوك  مالحظة  بوساطة  المباشر  غير  االستطالع 

الجمهور وأحاديثهم وحركاتهم وانفعاالتهم وتحليلها.
أن استطالعات الرأي العام بأمكانها أن تنقل أخباراً 
سوى  تمثل  ال  لكنها  االنتخابية،  الحملة  عن  مثيرة 
رأي  فقط  تمثل  أنها  الكلية،  الصورة  من  جزء ضيق 
إذ  أرائهم،  فيه  استطلعت  الذي  الوقت  في  الجمهور 
أن أراء الجمهور قد تتغير تبعاً للظروف السائدة إذا 
ما عرفوا معلومات أو أخباراً جديدة في أثناء بضعة 
أيام قد تثير الكثير من االهتمام واالنتباه وتؤثر على 

الناخبين بسهولة.

مسؤولية وسائل اإلعالم
تشير الدراسات إلى انه ليس هناك أيديولوجيا للدولة 
وأخرى لوسائل اإلعالم، بل هناك أيديولوجيا واحدة 
واالجتماعي  واالقــتــصــادي  السياسي  الخط  تحدد 
وأدواره  االتــصــال  مــن  موقفها  تــحــدد  كما  لــلــدولــة، 
تتكامل مع سائر مؤسساتها،  التي  وعمليته ووظائفه 
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وحماية  دعم  إلى  يؤدي  الذي  التوازن  تحقيق  بهدف 
قيم ومصالح وأهداف القوى المسيطرة على وسائل 
في  بالتالي  وتتحكم  المجتمع،  في  األساسية  اإلنتاج 
والثقافي  التعليمي  والنظام  السياسي  التغيير  أدوات 

واالجتماعي.
الحرة  ــالم  اإلعـ وســائــل  مسؤولية  أن  المسؤولية: 
المجتمع  تجاه  الــتــزامــات  الصحفيين  على  تفرض 
والمعلومات  األخبار  وتنقل  إطاره  داخل  تعمل  الذي 
إليه، وتقع عليهم مسؤولية حماية مصادرهم عندما 
المصادر،  هذه  كشف  أو  تسمية  بأمكانهم  يكون  ال 
إذ أن اغلب الجمهور ال يزودوا الصحفيين باألخبار 
والمعلومات المهمة عن الفساد السياسي خشية من 
كشف أسمائهم وهوياتهم، فالذين يتحلون بالمسؤولية 
للوصول  الموضوعية  األساليب  سيعتمدون  المهنية 

إلى األخبار.
الدقيقة  المعلومات  على  الــحــصــول  يعد  ــة:  ــدق ال
الصحافة  في  أهمية  األكثر  الجزء  هو  والصحيحة 
الجيدة، إذ أن المرشحين والناخبين يمكن أن يكونوا 
عاطفيين في أثناء االنتخابات لذا يتوجب نقل كلماتهم 
سياقات  وإيضاح  المقصودة  المعاني  لتعكس  بدقة 

األحاديث من دون تضخيم للمعاني.
تقرير  إلعــداد  المحترف  الصحفي  يسعى  الــتــوازن: 
متوازن يحتوي على وجهات نظر ومواقف الجانبين، 
والسيما ان معظم القواعد السلوكية للصحافة تضع 
أهمية كبرى لموضوعة عدم االنحياز أو عدم اتخاذ 
من  أكثر  عن  البحث  وأن  مسألة،  أي  في  ما  جانب 
رأي سيساعد في التغلب على مظهر االنحياز وهذا 
للوصول إلى موازنة عادلة في  يتطلب عمًال اضافياً 

التغطية اإلعالمية للحدث.
وعلى سبيل المثال نجد أن الصحفيين المحترفين حتى 
لو كانوا يعملون لصالح مؤسسة إعالمية تدعم حزباً 
سياسياً أو تابعة للحكومة أو الدولة، فأنهم يسعون الن 
يكونوا غير منحازين وان يضمنوا تقاريرهم تغطيات 
االنحياز  أن عدم  واضحة،  تقوم على أسس  متوازنة 
بالنسبة للصحفي يعني أن المراسل يجب أن ال يؤدي 
دور الناشط السياسي في أية عملية انتخابية بكونه 
جزءاً مهماً منها، إذ أن الهيئات اإلعالمية والصحفيين 
اإلعالمي،  المجال  في  سلوكية  مبادئ  على  يتفقون 
فضًال عن االلتزام بالمبادىء وقواعد السلوك المهني 

التي تنظم تغطية وسائل اإلعالم لالنتخابات وهو ما 
يسمى بـ)المسؤولية اإلعالمية(.

خالصة
يعد دور اإلعالم في العصر الحديث واحداً من أكثر 
العوامل قوة وتأثير في االنتخابات داخل البلد وكيفية 
تقويمها من الخارج، فقد تشكل تحدياً كبيراً لوسائل 
ومــراعــاة  معرفة  مــن  والبـــد  والصحفيين  اإلعـــالم 
االنتخابية،  العملية  تنظم  التي  والقوانين  القواعد 
إذ تمثل لحظة حرجة في حياة المجتمعات ألنه في 
هذه اللحظة التأريخية تكون العالقة بين المراسلين 
المدني  المجتمع  ونشطاء  والحكومات  الصحفيين 
أجــواء  بسبب  حــادة  نقطة  أو  ــؤرة  ب إلــى  قــد وصلت 
من  يصاحبها  ومــا  السائدة  االنتخابية  الصراعات 

صور التوتر السياسي.
أن العالقة التكاملية بين الديمقراطية واإلعالم الحر، 
كما  ونزيهة  شفافة  االنتخابات  إبقاء  في  ستساعد 
ستتكفل  ديمقراطية  بطريقة  المنتخبة  الحكومة  أن 

بحماية الحريات اإلعالمية.
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المقدمة

شكل التغيير الذي حصل عام 2003 مدركات جديدة ليس في العراق 
فحسب، انما في المجال االقليمي الذي يحيطه فقد دعى تغيير 

النظام السياسي العراقي الى اهتمام الدول االقليمية الهميته حيث 
بات يعتبر فراغ استراتيجي بالنسبِة لهم، والتأثير فيه قد يأخذ الى 
التحكم في مصادر هامة للطاقة والنفوذ في المنطقة،بعض الدول 

قد وجدت من تغيير النظام السياسي في العراق فرصة لبناء عالقات 
جديدة معه، والبعض االخر والذي قد تصادم مع نظام الحكم الجديد 
قد رأى انه بات يشكل خطرًا على االمن الداخلي لها، فأصبحت تؤثر 

سلبًا من خالل محاوالت مستمرة الفتعال االزمات داخل العراق، حيث 
انطلق التأثير من مبدأ)تالقي-تصادم( باالخص وان العراق محاط 

بدول اقليمية كبرى ذات مصالح مختلفة ومتشابكة.

 االنتخابات العراقية عام 2018 
)دراسة في التأثير االقليمي(
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 لينا عماد 

اهمية البحث
الشرق  في  التصادم(  )التالقي-  نتيجة  العراق  شهد 
وجود  الى  االقليمية خاصة،  والدول  عامة،  االوسط 
عراقية  سياسية  شخصيات  يستهدف  اقليمي  دعم 
بعد  العراقية  السياسية  العملية  في  فاعلة  لتكون 

.٢٠٠٣

فرضية البحث
وجود  الباحث  يفترض  اعاله  المشكلة  من  انطالقاً 
السابقة  العراقية  االنتخابات  على  اقليمي  تأثير 
واحتمالية )استمراريته( في االنتخابات القادمة. فقد 
ادركت الدول االقليمية المستفيدة انه كلما زاد دعمها 
االنتخابات،  اوقات  في  لشخصيات سياسية عراقية 

زاد نفوذها داخل العراق.

اذن، فالغاية من هذا البحث هو الوصول الى اجابة عن 
السؤال)هل هنالك دعم فعلي حقيقي في االنتخابات 
العراقية؟ وان كان هنالك فما هي اشكاله؟ ومن هي 
ما  واذا  االنتخابية؟  للخريطة  الداعمة  الــدول  اهم 

تغيرت هذه الخريطة هل سيستمر هذا الدعم؟(

منهجية البحث

تتعلق  ــي  ــت وال الــبــحــث  فــرضــيــة  تحقيق  اجـــل  ومـــن 
العراقية  السياسية  القوى  على  االقليمي  بالتأثير 
والدعم المستمر لها قبل او بعد او اثناء االنتخابات 
التشريعية فقد اعتمدنا المنهج )التحليلي/الوصفي( 
عليها،  المترتبة  النتائج  و  السابقة  االنتخابات  لتتبع 
باإلضافة الى ذلك فقد استخدمنا المنهج )النظمي( 
لفهم الواقع االنتخابي العراقي والتأثير االقليمي عليه، 
التوقعات  لوضع  )االستشرافي(  المنهج  اتبعنا  كذلك 

والسيناريوهات المحتملة لالنتخابات القادمة.

هيكلية البحث
وخاتمة،  مقدمة  عن  فضًال  مبحثين  البحث  تضمن 
المبحث االول تضمن تتبع تأريخي وصفي لالنتخابات 
الثاني  المبحث  ويوضح   ،٢٠٠٣ عــام  بعد  السابقة 
القوى  على  تأثير  تمتلك  التي  االقليمية  الــدول  اهم 
في  الدول  تلك  اهتمام  واسباب  العراقية،  السياسية 
الشأن السياسي العراقي، واهم القوى التي تدعمها.

المبحث االول:- مراحل االنتخابات العراقية 
)2014-2010-2005(

ــر الــعــامــة لــالنــتــخــابــات  ــ ــي مــحــاولــة فــهــم االطـ فـ
االنتخابات  باستعراض  سنقوم  العراقيةالقادمة، 

السابقة، قواها، خصائصها.
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المطلب االول:-انتخابات 2005
ان دراسة واقع االنتخابات العراقية بعد ٢٠٠٣ يرتبط 
والذي  المرحلة،  تلك  في  السياسي  الواقع  بدراسة 
الفوضوية  لألوضاع  كان  فقد  بالتعقيد،  بدوره  اتسم 
التي سادت اثراً في فقدان القوى السياسية العراقية 
سياسة  الــى  او  موحد  وطني  خطاب  الــى  الفعالة 

خارجية متفق عليها 1.

االمريكي  العامة منذ االحتالل  السياسية  الحالة  ان 
للعراق عام ٢٠٠٣ تندرج خلف تسيد المشهد الطائفي 
سنة،  )شيعة،  هي  السياسية  المعادلة  اما  واالثني، 

اكراد، و اقليات اخرى(٢.

تجانسه  عــدم  مــن  الــرغــم  على  التقسيم  هــذا  ســاد 
سنه  عــرب  فهنالك  الــعــراقــي،  المجتمع  طبيعة  مــع 
االكــراد  من  شيعة  وهنالك  والتركمان،  االكــراد  من 
والتركمان كذلك، و العديد من التعقيدات فيما يخص 

انتماء االفراد االثني والطائفي.

عندما جرت اولى االنتخابات البرلمانية العراقية بعد 
شهدت   ،٢٠٠٥ الثاني-يناير  كانون  في   ،٢٠٠٣ عام 
بعض  عــدا  فيما  العراقيين،  قبل  مــن  واســع  اقــبــال 
المناطق السنية غربي العراقي، والتي امتنعت وقتها 
عن المشاركة، ان نتائج انتخابات ٢٠٠٥ قد خالفت 
الجديد،  الديمقراطي  النظام  امام  السائد  الحماس 
فقد اسفرت نتائجها عن تحالفات بين القوى السياسية 
الجديدة  الحكومة  مؤسسات  تشكيل  وتم  المتصدرة 
)شيعة-سنة- الثالثية  )المـــحاصصـة(  اساس  على 

رئاسة  الجمهوريةلألكراد،  رئاسة  بـ  متمثلة  اكــراد(، 
الوزراء للعرب الشيعة، رئاسة البرلمان للعرب السنة 

.)٣(

لكن هذه االنتخابات لم تكن االولى فعلياً بعد االحتالل 
الجمعية  انتخابات  سبقتها  فقد  للعراق،  االمريكي 
كتابة  مهمتها  كانت  والتي   ،٢٠٠4 عــام  التأسيسية 
الدستور العراقي الدائم، لكنها قد جوبهت بالمقاطعة 
عن  تعبيراً  العراقية  الشرائح  بعض  قبل  من  كذلك 

رفضهم لالحتالل االمريكي.

- اما القوى المشاركة في انتخابات ٢٠٠٥ فقد كانت 
التي نشرت من قبل المفوضية  وبحسب االحصائية 

العليا المستقلة لالنتخابات -فقد شارك حوالي ٢٢٣
المرشحين  عدد  اما  ائتالفا،   )٣٥( وحوالي  كيانا، 
المستقلين هو )4٨( مرشحاً، وقد تم اعتبار جمهورية 
ابرز  فيما يخص  اما  واحــدة،  انتخابية  دائرة  العراق 
القوائم التي شاركت في االنتخابات العراقية ٢٠٠٥

فهي كالتالي)4(

1 .7٥ وضمت   1٣٠ الكردستاني  التحالف  قائمة 
اسما، على رأسهم جالل الطلباني.

وضمت . ٢  1٦9 الموحد  العراقي  االئتالف  قائمة 
14٠ اسما، على رأسهم عبد العزيز الحكيم.

قائمة عــراقــيــون ٢٥٥،ضــمــت ٥ اســمــاء، غــازي . ٣
مشعل عجيل الياور.

على . 4 اسما   4٠ وضمت   ٢٨٥ العراقية  القائمة 
رأسهم اياد عالوي.

نتائج انتخابات 2005)5(
1-بالنسبة للشيعة: صوت في االنتخابات ٦٣1،1٢،٢٣9
ناخباً، انتخب ٥،1٦٦،1٥٦ ناخباً لألحزاب السياسية 
ما  على  المصوتين حصلوا  من   ٪4٢،٢ اي  الشيعية، 

يعادل 47٪ من المقاعد.

حصل )االئتالف الوطني الموحد( وهو القوة الشيعية 
االكبر، على غالبية االصوات ٥،٠٢1،1٣7 وفاز بـ 1٢٨
الشيعية  القوة  الرساليون  قائمة  جاءت  بينما  مقعد، 
مــن مجمل  كثر  بــأقــل  لكن  مــبــاشــرة  بــعــده  االخـــرى 

االصوات فلم يتجاوز 14٥،٠٢٨ ناخباً.

وجــود  غياب  مــن  الــرغــم  -على  للسنة:  ٢-بالنسبة 
فقد   ،٢٠٠٥ انتخابات  في  السنية  العربية  االحــزاب 
ــذي تحالف مع جبهة  ال )الــحــزب االســالمــي(  وجــد 
برئاسة  العراقية  الوطنية  والقائمة  العراقية،  الوفاق 
والتي حصلت على 9٠٪ من اجمالي  )ايــاد عــالوي( 
اصوات السنة، اما الحـوار بزعامة )صالح المطلك(، 
على  االلوسي  مثال  قائمة  مع  القوائم  فقد حصدت 
٨٥ مقعدا بما يعادل نسبة ٣1٪ من مقاعد البرلمان. 
السنية،  الثالث  للكيانات  االنتخابية  الكتلة  بلغت 
الكتلة  ناخباً، وشكلوا ٢7،9٪ من  حولي 414،749،٣ 

االنتخابية البالغة ٦٣1،1٢،٢٣9.
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٣- الكرد:-ذهبت االصوات لصالح التحالف الوطني 
الكردستاني الذي حصد ٢،٦4٢،17٢صوتاً انتخابياً. 
وحــصــد ٥٣ مــقــعــدا نــيــابــيــا، واالتـــحـــاد االســالمــي 
على  ناخبا وحصل  له ٦٨٨،1٥7  الكردستاني صوت 
خمسة مقاعد برلمانيه. وبلغت نسبة االكراد ٢٢٪من 
الكتلة االنتخابية وحصدوا ٥٨ مقعدا ً بنسبة ٢1٪من 
)٦( الــــــــــمــــــــــقــــــــــاعــــــــــد.  اجـــــــــــمـــــــــــالـــــــــــي 

1٢٨ مقعدااالحزاب الشيعية الدينية
٥٣ مقعداقائمة التحالف الكردي

44 مقعداًجبهة التوافق السنية

خصائص انتخابات 2005)7(
1-نسبة المشاركة ٪7٦.

٢- ازدياد مشاركة المحافظات الجنوبية في االنتخابات 
بنسبة تفوق المحافظات الشمالية والغربية.

٣-جرت االنتخابات في ظل وجود القوات االمريكية 
النفوذ االمريكي  العراق وما صاحبها من ازدياد  في 

وتدخله في مجرى االنتخابات العراقية.

4-ان تشكيلة التحالفات والكتل السياسية كانت على 
اساس طائفي، وتم توزيع المناصب العليا عن طريق 

المحاصصة الثالثية.

٥-تم استخدام نظام القوائم المغلقة، واعتبار العراق 
دائرة انتخابية واحدة.

التصويت في  لهم  كان يحق  الذين  الناخبين  ٦-عدد 
انتخابات ٢٠٠٥ يبلغ عددهم 14 مليون ناخب.

المطلب الثاني: انتخابات 2010
بعد  البرلمانية  االنتخابات  ــى  اول العراقيون  طــوى 
االجتياح  بعد  والثالثة  االمريكية،  القوات  انسحاب 
االصوات  فرز  ان  من  الرغم  ٢٠٠٣،وعلى  االمريكي 
قد بدأ مباشرة، اال ان اعالن النتائج قد استغرق عدة 

اسابيع،

ظــروف  ظــل  فــي  اذار-ارس٢٠1٠  انتخابات  جــرت 
امنية اصعب من سابقتها، حيث استهدفت الهجمات 
العراقيون  كــان  حين  اقــتــراع  مراكز  عــدة  االرهابية 

يدلون بأصواتهم، و تم قتل ماال يقل عن 4٠ مدنياً في 
اعمال عنف ممثالة تزامنت مع فترة االنتخابات. )٨(

9 القوى السياسية المشاركة في انتخابات 2010
1-ائتالف دولة القانون:-والذي يضم بدوره ٣٥ حزبا 
المعروفة  الشخصيات  مــن  العديد  ويضم  وكيانا، 
اضافة لـ حزب الدعوة هنالك احزاب تميل للعلمانية\
الليبرالية، وكل شيء كان يتمحور حول شخصية رئيس 

الوزراء المنتهية صالحيته الذي يطمح لوالية ثانية.

التحالف  هذا  العراقي:-يمثل  الوطني  االئتالف   -٢
اطار التعاون بين القوى الشيعية المتمثلة بـ المجلس 
االعلى االسالمي بقيادة السيد عمار الحكيم، والتيار 
يضم  الصدر،  مقتدى  السيد  رأســه  وعلى  الصدري 
الفضيلة  وحــزب  /الجعفري،  االصــالح  تيار  كذلك 
االسالمي، وقد ضم كذلك شخصية عراقية معروفة 

متمثلة بـ احمد الجلبي.

وتجمع،  حــزب   ٢٠ العــراقية:-وتضم  ٣-القائـــمة 
ويطغى عليها الطابع العلماني، اما اهم قياديها فهو 

اياد عالوي.

االولى  بالدرجة  ويتألف  الكردستاني:-  4-التحالف 
ــحــاد الــوطــنــي الــكــردســتــانــي بــقــيــادة جــالل  مــن االت
بقيادة  الكردستاني  الديمقراطي  والحزب  طالباني، 

مسعود برزاني.

الــعــراق:-ويــتــألــف مــن ٣٨ حزباً  ــتــالف وحـــدة  ٥-ائ
ابو  احمد  و  البوالني،  جــواد  ممثليه  ابــرز  وتنظيماً، 

ريشة زعيم صحوة االنبار سابقاً.

السنية  الــقــوى  العراقي:-وتضم  التوافق  ٦-جبهة 
العراقي،  االسالمي  الحزب  مقدمتها  وفي  المتبقية، 

وبعض الشخصيات المعروفة.

الشيوعي  الحزب  الشعب:-وتضم  اتحاد  7-قائمة 
العراقي، وبعض الشخصيات اليسارية.

نتائج انتخابات 2010)10(
صوتت  التي  االنتخابية  فالكتلة  للشيعة:  1-بالنسبة 
لألحزاب الشيعية كانوا 4،٥9٦،4٥4 ناخًبا بما يشكل 
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4٣،٨٪ من أصل 1٠،٠٢٨،٠9٣ ناخًبا، وحصدت 1٥9
من مقاعد  مقعًدا من أصل ٣٢٥، أي ما نسبته 9،٪4٨

البرلمان.

٢-أّما السّنة: صوتت الكتلة السنية العربية لمصلحة 
وهي  الــعــراق،  ووحــدة  والتوافق،  العراقية،  القائمة 
تقريًبا   ٪٣٢ نسبته  ما  أي  ناخًبا   ٣،٢٠٣،٢97 تناهز 
من  مقعد   1٠1 وقد حصدوا  الناخبين،  إجمالي  من 
مقاعد البرلمان البالغة ٢٣٥ مقعًدا، وبنسبة ٣1٪ من 

إجمالي المقاعد.

العراق  في  عام  بشكل  السنية  االنتخابية  الكتلة  أّما 
٥،٥7٥،٣٦7 ٢٠1٠ عــام  الــعــرب  وغير  الــعــرب  مــن 
ناخًبا، حصدوا 1٥٨ مقعًدا حسب التصويت لمصلحة 
والتركمان  واألكـــراد  العرب  للسنة  الممثلة  القوائم 
وغيرهم، وما نسبته 49،9٪ من المقاعد عدا حصة 

المكونات الدينية األخرى البالغة ٨ مقاعد

٣-األكراد:- في ٢٠1٠ حصدوا ٥7 مقعًدا بما نسبته 
الكتلة  وزن  وكان  البرلمان،  مقاعد  من عدد   ٪17٫٥
بنسبة  ناخًبا   ٢،٣7٢،٠7٠ حينها  الكردية  االنتخابية 

٢٣،٦٪ من إجمالي الكتلة االنتخابية.

اذن الحصيلة كانت: -)11(
91 مقعدا القائمة العراقية
٨9 مقعدا قائمة ائتالف القانون
7٠ مقعدا االئتالف الوطني العراقي
4٣ مقعدا التحالف الكردستاني
٨ مقاعد حركة التغيير )كوران(
٦ مقاعد جبهة التوافق العراقية
4 مقاعد ائتالف وحدة العراق
4 مقاعد االتحاد االسالمي الكردستاني

مقعدان الــــجــــمــــاعــــة االســــالمــــيــــة 
الكردستانية

خصائص انتخابات 2010:-
التي  االنتخابات  عــن  المشاركة  مستوى  1-تــدنــي 
سبقتها، بـ نسبة ٦٢،4٪ في حين ان انتخابات ٢٠٠٥، 

.٪7٦

انسحاب  مع  بتزامنها  االنتخابات  هــذه  ٢-تميزت 
القوات االمريكية وخروج العراق من البند السابع.

٣-تمخض عن انتخابات ٢٠1٠ بروز مظاهر االنشقاق 
في الكتل البرلمانية واالحزاب نفسها.

الــقــوائــم  بـــ)نــظــام  4-اصــبــحــت االنــتــخــابــات تسير 
اعضاء  احد  اختيار  للناخب  تتيح  والتي  المفتوحة(، 

القائمة.

)1٨(دائـــرة   ٢٠1٠ انتخابات  فــي  الــعــراق  ٥-اعتبر 
انتخابية في حين ان انتخابات ٢٠٠٥ اعتبرت العراق 

بأكمله دائرة انتخابية واحدة.
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المطلب الثالث:- انتخابات2014
اجري في ٣٠-نيسان ٢٠14 ثالث انتخابات برلمانية 
عراقية، في ظل ظروف لم تكن افضل من سابقتها، 
وازديـــاد  االنــبــار،  اهــالــي  انتفاضة  بعد  جــاءت  فقد 
الدولة  تنظيم  و  العراقي  الجيش  بين  الصراع  حدة 

االسالمية في العراق والشام «داعش».

)التصنيف   ٢٠14 انتخابات  في  المشاركة  القوى 
حسب التوزيع الجغرافي(: -)1٢(

البرلمانية  االنتخابات  في  المشاركة  القوى  اختلفت 
٢٠14 عن سابقتها بـأنها قد ضمت كتل وقوائم ذات 
على  ركزت  قد  واخرى  اثني-اقليمي-وطائفي،  طابع 
المقابل هنالك من تدعو  الوطنية، في  الهوية  تعزيز 
الى وجود الدولة المدنية المؤسسية، او الى تحسين 

الواقع االجتماعي، و ثمة اخرى ذات الطابع ديني.

1- القوائم الكردية:- قد ركزت على الطابع العرقي 
لفظة  منها  كل  بأسم  لحق  بحيث  للكرد،  )القومي( 
الوطني  االتحاد  منها  كوردستانية(،  او  )كوردستان، 
الكوردستاني،والحركة  والديمقراطي  الكوردستاني 
الكوردستانية،وان  والسالم  الكوردستانية،  االسالمية 
طابع التسمية يمكن ان يستثنى منه حركة فقط حركة 

التغيير )كوران(.

ما  القوائم  تلك  بين  من  نجد  السنية:-  القوائم   -٢
على  والتأكيد  والتحشيد  التحدي  من  نوع  على  تدل 
القيم والهوية العربية واالعتداد بالذات، ومن بين هذه 
األسماء التي تمثل التوزيع الجغرافي للطائفة السنية 
العربية  )متحدون،كرامة،العربية،خالص،الجبهة 

لإلنقاذ،كتلة المجد المستقلة،و كفــى(

في  الشيعية  القوائم  تركز  الشيعية:-  القوائم   -٣
والمواطنة،  الخدمات  تقديم  على   ٢٠14 انتخابات 
المواطن،العراق  العادلة،  القانون،الدولة  )دولة  امثال 
للتنمية والبناء،البديل المدني المستقل،اوفياء للوطن، 
تجمع العدالة والمساواة( وبعض القوائم االخرى التي 
في  للمواطنين  الخدمات  وتطوير  تقديم  على  تركز 

المناطق التي تحوي استقرار نسبي.

الدعوة  حزب  امثال  الدينية:-  واالحــزاب  الكتل   -4
االسالمي/تنظيم الداخل،وهو حركة منشقة عن حزب 

الفضيلة  وحزب  معه،  متقاطعة  ليست  لكنها  الدعوة 
الذي يتبع الشيخ اليعقوبي،و قائمة الصادقون المتمثلة 
قيس  للشيخ  التابعه   » الحق  اهل  «عصائب  بـ حركة 
والمتقاطعة  الصدري  التيار  والمنشقة عن  الخزعلي 
دين  رجل  يتبع  «الداعي»  بأسم  حزب  وهنالك  معه. 

مغمور من محافظة ديالى.

انتخابات  في  شاركت  التي  القوى  ابــرز  هــذه  كانت 
او  معينه  طائفة  تمثل  اخــرى  قــوى  وهنالك   ،٢٠14
نهج سياسي محدد، مما يجدر مالحظته هو ان هذه 
ذات  وتكتالت  احــزاب  على  احتوت  قد  االنتخابات 
االنتخابات  من  العكس  على  طائفية،  و  اثنية  صيغة 
والعشائري  القبلي  الطابع  عليها  التي طغى  السابقة 

والذي اثبت فشله
نتائج انتخابات ٢٠14:-)1٣(

اعلنت  فقد  كثيراً،  االنتخابات  نتائج  اعــالن  تأخر 
العديد من  يثير  انتهائها، وهذا ما  من  بعد ٢٠ يوماً 

الشكوك حول صحة النتائج، اما النتائج فـهي:-

القانون  ــة  دول ائتالف   ٢٠14 انتخابات  في  1-فــاز 
بحصوله على )9٢(مقعداً.

 )٢9( بـ  )المواطن(  عليه  قد حصل  ٢-المركزالثاني 
مقعداً.

٣-تعقبها )االحرار( بـ)٢٨(مقعداً.

4- اما)متحدون( فقد حصلوا على )٢٣( مقعداً.

٥-الوطنية العراقية قد حصلت على )٢٢( مقعداً.

 )19( على  حصل  قد  الكردستاني  ٦-الديمقراطي 
مقعداً.

كذلك  الكردستاني  الوطني  االتحاد  حصل  7-وقــد 
على )19( مقعداً.

٨-جاءت التغيير الكردية بـ )9( مقاعد.

9-كتلة تيار االصالح )٥( مقاعد.

1٠-اما الفضيلة فقد حصل على )٦( مقاعد.
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11-التحالف المدني الديمقراطي قد حصل على )٣( 
مقاعد نيابية.

 )٢٢( على  بـالحصول  المرأة  تمكنت  وقد  1٢-هــذا 
انتخابات  في  النسائية  للكوتا  الحاجة  دون  مقعداً 

.٢٠14

خصائص انتخابات 2014:-
ازدياد  و  االمنية،  االوضــاع  تردي  من  الرغم  1-على 
االقتراع،  صناديق  تستهدف  التي  التهديدات  حــدة 
عرقل العراقيون معظم تلك التهديدات بـ ذهابهم الى 
اكثر من 1٢ الناخبين  يبلغ عدد  لـ  صناديق االقتراع 

مليون عراقي)14(

9٢ بـ  القانون  دولــة  ائتالف  فوز  من  الرغم  ٢-على 
مقعداً، اال ان نوري المالكي قد جوبه بمعارضة شرسة 
له  السماح  للحيلولة دون  من قبل االحــزاب االخــرى 

بـالحصول على والية ثالثة )1٥(

٣-وتعد هذه االنتخابات الثالثة من نوعها، والخامسة 
منذ عام ٢٠٠٣، واألولى بعد االنسحاب األميركي عام 

.٢٠11

العملية  من  الصدر  مقتدى  الدين  رجل  4-انسحاب 
قرروا  الذين  ومرشحيه  اتباعه  بقاء  مع  السياسية، 

عدم دعم اي حكومة برئاسة نوري المالكي.

الوزراء  لرئاسة  كمرشح  فجأة  العبادي  اسم  ٥-دخل 
ثالثة  والية  السياسية إلعطاء  الكتل  رفض  أزمة  اثر 
لرئيس الوزراء المنتهية واليته المالكي، ورفض الكتل 
التيار الصدري وكتلة  داخل التحالف الوطني، أمثال 
المواطن التي تمثل المجلس االسالمي األعلى لتقديم 

المالكي مرشحا عن التحالف لهذا المنصب)1٦(

المبحث الثاني:- التأثير االقليمي )ايران-
تركيا-المملكة العربية السعودية(

المطلب االول: - ايران
شأنه  من  ما  كل  تبني  على  االيرانية  السياسة  تقوم 
ان يؤمن لها القدرة على التأثير في مجريات الواقع 
اليات  تستخدم جميع  ان  يهم طهران  كما  االقليمي، 

السياسات  على  التأثير  فــي  تمتلكها  الــتــي  الــقــوة 
االقليمية في غرب اسيا و اسيا الوسطى بما يتناسب 
في  الحكم  نظام  تغيير  ان  االساسية،  مصالحها  و 
ايران بشكل اساسي،  العراق نيسان ٢٠٠٣ لم تؤيده 
لكنها في الوقت نفسه كانت قد احتضنت ابرز القوى 
لنظام حكم صدام حسين، وفي مقدمتها  المعارضة 
للثورة  االعلى  االسالمية،والمجلس  الدعوة  )حــزب 
االسالمية( لذلك فقد ازداد اهتمام ايران لهذه القوى 
امل  على  مؤكدة،  الشبه  العراق  على  الحرب  قبيل 
العراق  في  لها  اساسية  حليفة  القوى  هذه  تكون  ان 

الجديد بعد صدام حسين )17(.

للتأثير  المستمرة  ايــران  محاولة  دوافــع  عدة  هنالك 
على سير العملية السياسية في العراق: -

الضغوطات  بسبب  اقليمي  متنفس  عن  1-البحث 
حكمها.فكان  ونظام  االيرانية  السياسة  ازاء  الدولية 
العراق والقوى السياسية الجديدة هو االقرب واالكثر 

تناسباً مع تطلعاتها.

أليران  اتاح  الذي  هو  والمذهبي  العقائدي  ٢-البعد 
محاربتها  في  العراقية  الحكومة  جانب  الى  الوقوف 
ودخول  واسعه  سلطه  منحها  مما  )داعــش(  لتنظيم 
ما  وهــو  الدينية  واالمــاكــن  الــمــزارات  لحماية  علني 

اوجبته فتوى )الجهاد الكفائي(.

تعتبر  انها  اذ  إلقليم،  استراتيجي  انطالق  4-منصة 
العراق الخطوة االولى لدفع التوغل االمريكي في باقي 

دول المنطقة )سوريا-لبنان-االردن-دول الخليج(.

٥-الــبــيــئــة الــعــراقــيــة االجــتــمــاعــيــة، االقــتــصــاديــة، 
والسياسية اتاحت أليران التوغل وزيادة نفوذها داخل 
العراق، فثمة احزاب، وقوى اخرى تحاول دوماً حماية 

مكانتها عن طريق الدعم االيراني.

المطلب الثاني: تركيا
لم تكن تركيا معنية بشأن الصراع العراقي الذي بدأ 
يتعلق  فيما  اال   ،٢٠٠٣ السابق  النظام  سقوط  بعد 
بـملفات االمن القومي التركي اي )كركوك وطموحات 
االكراد(،لكنها ادركت اهمية ذلك بعد القرار االمريكي 
والبشرية  المادية  التكلفة  تخفيض  الى  يرمي  الذي 
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وتخفيض  )االنسحاب(  قــرار  خــالل  من  العراق  في 
الوجود العسكري، تركيا تيقنت بأن االدارة االمريكية 
النفطية  وال  االستراتيجية  مصالحها  عن  تتخلى  لن 
الى اشراك )حلفاء  وانها بذلك ستلجئ  العراق،  في 
آليات جديدة،  الجديد عبر  العراق  اقليميين( إلدارة 

وفي مقدمة اولئك الحلفاء )تركيا()1٨(.

ان االستراتيجيات التركية المتبعة في العراق تستند 
المكانة،الربح،الخسارة،المصالح،  حسابات  الــى 
والتحالف مع الواليات المتحدة( نحو التصرف وفق 
تركيا  سعت  فقد  االرض،  على  الموجودة  المعطيات 
الى الحفاظ على دولة عراقية موحدة تابعة لحكومة 
مركزية تحافظ على االوضاع القائمة باألخص )شمال 
العراق( والعمل دون السماح باكتمال مقومات ظهور 
المعطيات  هذه  ظل  في  إذن  مستقلة،  )كردية(  دولة 
الشأن  التأثير على  تركيا في  اليات  نفهم  ان  يمكننا 
من  الموجودة  السياسية  والقوى  العراقي  الداخلي 

خالل )19(.

االتحادية  الحكومة  مع  قوية  عالقات  اقامة  اوالً:- 
واطيافه  العراقي  المجتمع  مكونات  وجميع  العراقية 
اي  صد  تستطيع  مركزية  لـحكومة  الدائم  والدعم 

تحرك كردي النشاء دولة مستقلة.

التخاذ  للعراق  الجوار  دول  اقليم  مع  ثانيا:-التعاون 
سياسة موحدة اتجاه اي امكانية لتقسيم العراق.

القوى التي تدعمها تركيا لم تكن محددة بشكٍل فعلي 
)الحياد  سياسة  تبني  تركيا  اتبعت  فقد  العراق،  في 
جميع  من  واحــدة  مسافة  على  والوقوف  االيجابي(، 
االطراف العراقية، باألخص بين عامي ٢٠٠٦�٢٠٠٨، 
وهو بدوره عن مكنها دون غيرها من القوى االقليمية 
من التأثير في جميع االطراف العراقية، اال ان ذلك لم 
يستمر حين تبوء منصب رئيس الوزراء نوري المالكي 
العراق بـجيرانه فيما عدا  ونهجه الذي اساء عالقة 
٢٠1٠ عام  انتخابات  في  تركيا  دعمت  فقد  ــران،  اي
)القائمة العراقية( المكونة من االحزاب السنية الذي 
يقودها اياد عالوي، وكان هذا التأييد بمثابة الجولة 

االولى من الصدام )العراقي-التركي()٢٠(.

فتتمثل  تركيا  تدعمها  التي  العراقية  القوى  اهم  اما 
الدولة  استفتاء  ُقبيل  كان  ذلك  برزاني(  )مسعود  بـ 
الجانب  من  اما  بالفشل.  انتهى  قد  والــذي  الكردية 
اسامة  ــراق(  ــع ال فــي  السنة  )رجـــل  فيتلقى  السني 
النجيفي الدعم من تركيا فيما يتفقون. وعلى الرغم 
من دعمها للقوى المذكورة اال ان هذا الدعم في تغير 
حسب ما تميله مصالح الدولة التركيا و الحفاظ على 
امنها القومي ضد الخطر االقليمي. اما اهم االطراف 
التي تدعمها تركيا بشكل صريح فهم )التركمان()٢1(.

المطلب الثالث:-السعودية
قد  الــعــراق  ازاء  السعودية  الخارجية  السياسة  ان 
العراقي،  السياسي  الــقــرار  صانع  بسلوك  تــأثــرت 
فلم  عام ٢٠٠٣  بعد  او حتى  عام 199٠،  منذ  ســواء 
تكن تحوي استراتيجية محددة المعالم، اما الموقف 
السعودي قد بدى هامشياً خاصة وانه شكل جزءاً من 
الموقف العربي ككل، الذي ادى الى عزل العراق في 
السابق، اما بعد مؤتمر اسطنبول ٢٠٠٥ الذي اجتمع 
فيه وزراء الخارجية العرب، قد ابدت السعودية من 
استقاللهم من خالل  العراقيين  بمنح  الرغبة  خالله 
عدم التدخل بشؤون العراق الداخلية، لكن على ارض 
العراق،السيما  كبير حيال  تردد سعودي  ثمة  الواقع، 
لألخيرة  كان  حيث  ايــران،  وبين  بينها  النفوذ  صراع 
القرار  بـالتأثير على صانع  يتعلق  حصة االسد فيما 
العراقي، هذا ما لم يتح للمملكة الفرص المناسبة لـ 
وضع اثر ايجابي عند الحكومات العراقية بعد ٢٠٠٣.

اضافة الى ما ذكر، هنالك محددات استراتيجية بين 
العراق والسعودية اهمها:-)٢٢(

وجود صراع جيواقليمي متعدد االطراف والصور.. 1

الصراع الدولي الحاد في هذه المنطقة.. ٢

الصراع االيديولوجي)المذهبي(.. ٣

بعض المواضيع المتعلقة بتصدير النفط وكمياته.. 4

مشكلة الحدود والمرتبطة بأتهام العراق للسعودية . ٥
بتصدير االرهاب مادياً وبشرياً الى ارض العراق.
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السياسي . ٦ االســـالم  صــراع  بـــ  المنطقة  ارتــبــاط 
المتنامي بعد عام ٢٠٠٣.

المبحث الثالث:- سيناريوهات الخارطة 
االنتخابية لعام 2018 في ضوء التأثيرات 

االقليمية.

السيناريوهات المحتملة:-

السيناريو  هذا  ضوء  الكبير:-في  االثــر  1-سيناريو 
سيكون للدول االقليمية دور كبير في رسم الخارطة\

التحالفات االنتخابية قبل او بعد الفوز.

٢-سيناريو االثر المتوازن:-سيكون هنالك توازن بين 
رغبات الداخل ورغبات الخارج في بلورت التحالفات 

االنتخابية.

لكن  اثر،  هنالك  الصغير:-سيكون  االثر  ٣-سيناريو 
بنسب محدودة.

حيدر  سيشكل  الكبير،  االثــر  سيناريو  يخص  فيما 
العبادي مع السيد مقتدى الصدر والسيد عمار الحكيم 
الجبوري»،  بـ»سليم  متمثلة  سنية  قــوى  مع  تحالفاً 
واحــدة  ــة  دول مدعوماً*من  التحالف  هــذا  وسيكون 
)السعودية(، تحت شعار {الشيعي،العروبي،الوطني}.

*الدعم ال يعني «العمالة» هنا، وانما هي بنية تحالفات 
تؤدي الى تحقيق المصلحة الوطنية.

ان  الوارد  فمن  المتوازن،  االثر  الثاني  السيناريو  اما 
الحشد  فصائل  «بعض»  مع  المالكي  نــوري  يتحالف 
الشعبي-السيما الفصائل الوالئية التي تعود الى نهج 
الولي الفقيه- الحشد الخراساني،العصائب» وبعض 

القوى السنية. )بعض الدعم من ايران و تركيا(.

السيناريو الثالث االثر الصغير، سيكون عنده التأثير 
التحالف  اطــراف  امــا  حاالته  اضعف  في  االقليمي 
المالكي،ومقتدى  نــوري  العبادي،  )حيدر  المفترض 
الصدر( اذن سيكون هنالك تحالف رغم التناقضات 

بسبب اثر البيئة الداخلية على القوى المذكورة.

تكون  ان  امكانية  حــول  تـــدور  المبدئية  التوقعات 
انتخابات ٢٠1٨ هي االخيرة بالنسبة)لحزب الدعوة 

االسالمي( لعدة اسباب.

الحظوظ  صاحب  فهو  العبادي(  لـ)حيدر  بالنسبة 
ــة ثــانــيــة فــي حـــال قـــرر دخــول  ـــ نــيــل واليـ الــكــبــرى ل
االنتخابات بقائمة مستقلة، او كـمرشح مستقل، فقد 
امتلك العبادي قاعدة جماهيرية بعد امتثاله لمطالب 
المتظاهرين من خالل )حكومة التكنوقراط( التي بدء 
بالفعل فيها حين قدم كابينة وزارية كاملة للبرلمان عام 
٢٠1٦.او من خالل التخطيط السليم لالنتصار على 
بتأريخ17\11\٢٠17 اخره  كان  والذي  داعش  تنظيم 
حيث تم القضاء على اخر معقل للدولة االسالمية في 

العراق والذي يقع في مدينة )راوة(.

كذلك سلوك العبادي فيما يخص االستفتاء الكردي 
وتجنبه لوقوع مواجهة عسكرية بين قوات البيشمركة 

و الجيش العراقي.

اذن )االستماع لضغط الشارع العراقي+ادارة المعارك 
اقليم كردستان=ازدياد  ضد داعــش+ادارة االزمة مع 
االكثر  المرشح  يجعله  مما  العبادي  حيدر  شعبية 

اقناعاً للناخبين(

كذلك  شعبيته  ازدادت  فقد  الــصــدري،  التيار  امــا 
باألخص حين قرر زعيمه )مقتدى الصدر( االنسحاب 
من العملية السياسية عقب انتخابات ٢٠14، وقيادته 
و  الحالية  الحكومة  بـفساد  تندد  التي  للمظاهرات 
كذلك  لالنتخابات،  العليا  المفوضية  بتغيير  تطالب 
استمرار المطالب فيما يخص التأكيد على )حكومة 
تكنوقراط( في انتخابات ٢٠1٨، ناهيك عن االنفتاح 
امتالك  العراقي  العام  للرأي  اظهر  الــذي  االقليمي 
شخصية دينية لـ دبلوماسية تضع مصالح العراق فوق 
السنوات  طوال  استمرت  التي  المذهبية  االعتبارات 
الماضية، هذا ما يجعل مقتدى الصدر في تقارب مع 
حيدر العبادي مما يجعل )تحالف الشخصيتين( في 
الفترة القادمة امر غير مستبعد خصوصا بعد خبر 

لقاء قد جمع الشخصيتين في كربالء)٢٣(.

فيما يخص االكراد، فأن تنازل النواب الكرد وتقرير 
المشاركة في جلسة يوم االحد ٢٠17/11/1٨ يعد امر 
ايجابي، اذ يؤكد مشاركتهم في االنتخابات القادمة، 
)طالباني(  حزب  مع  سيكون  بغداد  مع  التقارب  ان 
البداية  مــن  االستفتاء  لقيام  مــعــارضــاً  ــان  ك الـــذي 
)التغيير( ومنها  الكردية  المعارضة  االحــزاب  كذلك 

م20         ٢٠١٨ آذار   - هـ   ١٤٣٩ االول  جمادى   | عشرة  الثالة  السنة   | ٤٣ العدد   |



و)الجماعة االسالمية(، اما حزب بارزاني فقد انتهى 
تأييد من بغداد باألخص هذه  ولن يحظى على  كلياً 
الذي  االتحادية  المحكمة  قــرار  مع  مزامنًة  الفترة 
يقضي بإلغاء االستفتاء المزعوم كونه يعتبر اختراق 

صريح للدستور العراقي)٢4(.

ــاً  ــق ــة ســاب ــل ــمــث ــمــت ــة لـــلـــقـــوى الــســنــيــة ال ــســب ــن ــال ب
آلـــت اليها  ــتــي  ال ــاع  ــ بـــ)مــتــحــدون(،وبــســبــب االوضـ
وبسبب  السنية،  الغالبية  تحوي  التي  الكبرى  المدن 
)اثيل  متحدون  قيادات  الى  وجهت  التي  االتهامات 
الحصول  يستطيعوا  لن  النجيفي(  النجيفي،واسامة 
الـ)1٠( من المقاعد في حال تقديمهم  على ما دون 
في االنتخابات المقبلة، بعدما كانت تحصد متحدون 
على )٢٠( مقعداً فقط من محافظة الموصل. اال في 
حال قدمة متحدون نفسها بأسم آخر، وذلك النعدام 
ثقة المواطنين في تلك المناطق بالقيادات التي كانت 
تهجير  الى  جميعها  ادت  اسباب  مجموعة  من  سببٍا 

المواطنين في تلك المدن ودمارها بالكامل.

فيما يلي توقعات حول االنتخابات التشريعية المقبلة 
في العراق1٢/٢٠1٨/٥.

)شهر  الــعــراق  في  التشريعية  االنتخابات  ستجري 
كلياً  اوضاع مختلفة  نيسان( من عام ٢٠1٨ في ظل 
عما سبقتها، يبدو الوضع االمني افضل مما كان عليه 
في الفترات السابقة باألخص بعد االنتصارات التي 
حققها الجيش العراقي على آخر معاقل تنظيم داعش 
عديدة،  سياسية  صراعات  ثمة  ان  اال  العراق،  في 
انشقاقات وتحالفات لم تشهدها االنتخابات السابقة، 
اما الجهة التي ستتولى المراقبة على االنتخابات فهي 
النظام  اما  لالنتخابات،  المستقلة  العليا  المفوضية 
مسبقاً  النسبي.تحدثنا  التمثيل  نظام  فهو  االنتخابي 
المحتمل  من  التي  والشخصيات  االحــزاب  اهم  عن 
سنتطرق  وهنا  القادمة  االنتخابات  في  تشارك  ان 
الى النتائج المتوقعة وفق المعطيات الموجودة حول 
عدد المقاعد التي من المحتمل ان تحصل عليها تلك 

القوى السياسية:-

التيار الصدري)4٠( مقعداً،تيار الحكمة )٢٠( مقعداً، 
مجلس  ان  ــداً،اي  ــع ــق م  )٢٠-1٥( ــى  االعــل مجلس 
 )4٠( على  سيحصل  انقساماته  مع  بالكامل  االعلى 

من  تغييرات  )في حال حصلت  الدعوة  مقعداً،حزب 
الحشد  بخصوص  مقعداً.اما   )4٣٥-٠( الــداخــل( 
لوائه  تحت  المنطوية  الفصائل  وجميع  الشعبي 
مسلحة(،  حدود)الجماعات  تحت  تصنف  فمازالت 
كون  االنتخابات  في  كلياً  المشاركة  لها  يحق  ال  اذ 
والمرجعية قد حيدت موقفهم  العراقي  المجتمع  ان 
الدفاع عن  يعد  الذي  من خالل فهم )سبب وجوده( 
العراق والمقدسات واجب شرعي وليس سياسي، اما 
السياسية  الشعبي  الحشد  فصائل  بعض  بخصوص 
ــا )بـــدر( فمن  ــصــادقــون( مــثــال )٣( مــقــاعــد، ام )ال

المحتمل ان تحصل على )٥-1٠( مقاعد.

فيما يخص الكرد، ان القضية لم تحسم قبل شهرين 
لمعرفة  تكتمل  لم  النهائية  والصورة  االنتخابات  من 
المشاركين المحتملين، لكن مبدئياً )حزب طالباني( 
)التغيير( وسيعتمد عدد  و  )الجماعة االسالمية(،  و 
اليه  ستتوصل  الــذي  النهائي  االتفاق  على  المقاعد 
الفرد  اقناع  ومحاولتهم  بغداد  مع  الكردية  القوى 

الكردي بجدوى الغاء استفتاء االنفصال.

في  الــمــشــاركــة  نسبة  تقل  ان  كــذلــك  المتوقع  مــن 
 )٪1٠( عــن  يقل  ال  بما  سابقتها  عــن  االنــتــخــابــات 
االالف  ووجــود  السائدة  االجتماعية  لألوضاع  نظراً 
او  البالد  داخــل  متفرقة  مناطق  في  النازحين  من 
خارجها. كذلك عزوف فئات عديدة من المجتمع ترى 
ان  كون  منه  جــدوى  ال  امر  والمشاركة  االقتراع  في 
اصبحت  والتي  السائدة  هي  السياسية  المحاصصة 
بدورها تخوض نشاطاتها في اروقة الدوائر الحكومية 

والمناصب االدارية الكبرى.

االستنتاجات:-
السياسية  الــقــوى  بين  عــديــدة  خــالفــات  1-هــنــالــك 
العراقية في الداخل ومما زاد من حدتها هو التأثير 
االقليمي الذي طال الشأن السياسي العراقي و القادة 

الذين تسلموا السلطه منذ عام ٢٠٠٥.

االثني  التقسيم  واستمرار  الصراعات  زيــادة  ٢-ان 
الدول  على  تهديداً  شكل  قد  العراق  في  والطائفي 
شيعية  اقليات  تمتلك  مثًال  فالسعودية  االقليمية، 
مقصية عن السلطة، كذلك تركيا حيث يوجد فيهما 
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القوى  من  العراق  داخل  تهديد  اي  فأصبح  االكــراد، 
الكردية او الشيعية يهدد امن المنطقة باكملها، وهذا 
ما اثبتته الوقائع االخيره فيما يخص المظاهرات التي 
الى  االقليمية  الــدول  ووقــوف  السعودية،  في  حدثت 
المرفوض  اقليم كردستان  جانب بغداد بعد استفتاء 

كلياً.

تصادم  اعــتــبــاره  يمكن  ــراق  ــع ال ــل  داخـ ٣-الـــصـــراع 
من  ايران  فخشية  ما،  مرحلٍة  في  )ايراني-سعودي( 
التقارب االمريكي الخليجي جعلها تبحث عن حلفاء 
سياسيين داخل العراق يمتلكون الوالء لها، ويمتلكون 
رغبة  عن  البالد،ناهيك  داخل  شعبية  قاعدة  كذلك 
ايران بالبحث عن متنفس اقليمي، و خشية السعودية 
في  الشيعية  الغالبية  بين  االيراني  النفوذ  ازدياد  من 

العراق.

العراق  داخل  رغبة  داعش،تولدت  مرحلة  بعد  4-ما 
ــعــراق دور»الـــمـــوازن  ال يلعب  ان  بــضــرورة  وخــارجــه 
االقليمي»، فاالنفتاح االخير بين بعض القوى السياسية 
الدبلوماسية  ممارسة  و  االقليمية  والــدول  العراقية 
الغير مسبوقة اضافة الى مشاريع التعاون االقتصادي 
قد عزز من فكرة عدم رغبة العراق بأمتالك حليف 
احادي، فقد ادراك صانع القرار السياسي ان الدول 
االقليمية هي االكثر تأثيراً على أمن العراق واستقراره 
المصالح  على  الوطنية  المصالح  تغليب  تم  ما  اذا 

الشخصية للقادة.

تــــداول  ــى  ــل ع ــة  ــاســي ــســي ال الـــقـــوى  ــز  ــي ــرك ت ٥-ان 
سيجعل  الماضية،  االنتخابات  في  السلطةوتقسيمها 
منها «الحصان الخاسر» ان اتبعت االسلوب ذاته في 
االنتخابات القادمة، كون ان المواطن العراقي سواء 
قد  الجمهور  اراء  بحسب  ام  العابرة  االحاديث  في 
اصبح يطالب بوجود تنمية اقتصادية حقيقية تتيح له 
العيش الكريم بغض النظر عن شخوص المتمسكين 
بزمام السلطة، فلم يعد هنالك اهتماماً بـ الشخصيات 
بـالمنجزات واالصالحات  السياسية بحجم االهتمام 

التي سيتبعها اياً منهم.
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 االنتخابات العراقية: 
بين القواعد الديمقراطية والحساب السياسي

مقدمة:

بعدعام 2003 فرضت التحوالت السياسية النمط الديمقراطي في 
العراق ضمن سياق اتساع دائرة المشاركة السياسية ووضع القواعد 
والمفاهيم المرتبطة بالديمقراطية في اطار االختبار بين الخطاب 

والممارسة.

ولكن تبقى االنتخابات هي االطار االوسع للتعبير عن مفهوم 
الديمقراطية والحقل الواقعي للقياس واالختار. فاالستحقاق 

االنتخابي بمعنى الحق في ممارسة السلوك االنتخابي اضافة الى 
حق الترشيح يعد اداة رئيسة للتعبير عن ارادة وسيادة ودور المواطن 

في ممارسة حقوقه وواجباته في الشأن العام وهذا هو المعنى 
الحقيقي للديمقراطية.
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ا.م.د. احمدعدنان الميالي

االنتخاب  عند حدود حق  التقف  الديمقراطية  ولكن 
والترشيح والتعبير عن الرأي وتشكيل برلمان وحكومة 
المواطن في االختيارات االقتصادية  تأثير  بل تشمل 
والمسؤوليات  المهام  بعض  وممارسة  والسياسية 
توزيع  مفهوم  مع  ينسجم  بما  والتنفيذية،  التشريعية 
القيم السلطوية بدل الصراع العنيف عليها. هذا من 
تطبيق  من  التحقق  يتم  لكي  اخر  جانب  ومن  جانب 
واصولها  المنهجي  باطارها  الديمقراطية  المعايير 
العملية  مخرجات  تكون  ان  البــد  السليمة  الفكرية 
االنتخابية كحق وممارسة وسلوك وافرازات متطابقة 
االخذ  مع  والمنهجيات  والقواعد  االصــول  تلك  مع 
باالعتبار وجود حسابات سياسية قد تعطل نسبيا من 
يعني  ان  دون  لكن  منها  تؤجل قسم  او  االصــول  تلك 
الحسابات  لصالح  االصــول  تلك  جميع  تجاوز  ذلــك 

السياسية.

بقدر تعلق االمر باالنتخابات العراقية المقبلة نبحث 
البحثية  الورقة  بعنوان  المرتبطة  االشكالية  هذه  في 
الديمقراطية  والمنهجية  بيان االصول  المرتكزة على 
السياسية  التجربة  واقــع  قـــراءة  وفــق  واالنــتــخــابــات 
السابقة وقياسها على مستقبل انتخابات عام ٢٠1٨. 

وفق المحورين االتيين:

المحور االول: اشتراطات القواعد الديمقراطية في 
االنتخابات.

لبناء  الجوهرية  االليات  احــدى  االنتخابية  العملية  تبقى 
الديمقراطية ولكي تكون كذلك البد من اشتراطات فاعلة 

تحترم من قبل الجميع، ومن تلك االشتراطات: 

1- مصداقية النتائج االنتخابية وتشكيل الحكومة:

والسلس  السلمي  التداول  مبدا  على  المحافظة  تتم  لكي 
الخر  وزراء  رئيس  ومــن  حكومة  الــى  حكومة  من  للسلطة 
البد ان يستند ذلك الى النتائج االنتخابية غير المشكوك 
طبعا في نزاهتها وشفافيتها اذ البد ان تكون هذه النتائج 
مستندة الى توجهات الرأي العام والمنجزات الواقعية للقوى 
هنالك  تكون  ان  البد  كما  واالحــزاب  والحكومة  السياسية 
باالختالفات  وااليمان  االنتخابات  بنتائج  متبادلة  قناعة 
االنتخابية  والبرامج  السياسية  والتوجهات  االيدولوجية 
عام.  بشكل  والناخبين  المتنافسة  السياسية  القوى  مابين 
اساس  على  قائم  الحكومة  تشكيل  عملية  مايجعل  وهــذا 
قواعد واضحة واستعداد مسبق وقناعة تامة بتلك النتائج 
التي يجب ان تؤسس على تحالفات سياسية تكون حساباتها 
متطابقة اومتقاربة على االقل من المنهجية الديمقراطية. 
ويجب ايضا ان تكون هنالك نسبة في فارق عدد االصوات 
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والمقاعد للحزب اوالكيان الذي يكلف بتسمية رئيس الوزراء 
وتشكيل الحكومة فهذا الفارق يقلص ويحيد الصراع على 
رئاسة الحكومة ويسهل تشكيلها وعملها ويقوي التحالفات 
التدخل  عمليات  الحكومة  رئــيــس  يجنب  كما  ونمطها 
التحالف.  وعملية  الحكومة  تشكيل  في  والتأثير  والضغط 
هذا  سياق  في  معطالت  هنالك  دائما  الــعــراق  حالة  في 
االشتراط، عدا مسألة الفارق في عدد االصوات والمقاعد 
فهي متحققة رغم ان موضوع كاالغلبية التطبق بل يصار 
االشتراط  مع  يتعارض  مما  الهشة  والشراكة  التوافق  الى 

الثاني للديمقراطية. 

2- االغلبية المنسجمة:

من اصول الحكم  الديمقراطي هو ان تحكم االغلبية التي 
يصار لها تشكيل الحكومة وفقا لهذه االغلبية داخل البرلمان 
الديمقراطيات  اساسيات  اول  النيابية  االغلبية  فقاعدة 
التمثيلية فال يمكن الي حكومة منتخبة ان التشهد اختالفا 
الحكومي  للبرنامج  مساندة  على  والتحصل  مكوناتها  بين 
بنجاح اذ اكانت  قائمة على اساس التوافقات والمحاصصة 
الخادمة لمصالح االحزاب  السياسية الضيفة  والحسابات 
والقوى السياسية المشكلة لتلك الحكومة. في حالة العراق 
هنالك مغادرة لهذا الشرط فلم يشهد والدة حكومة اغلبية 
نيابية منسجمة حاصلة على تأييد دائم لبرامجها ومشاريعها 
للسياسات  دعــم  على  االن  لغاية  حكومة  اي  تحصل  ولــن 
كل  من  تتخذها  التي  والقرارات  القوانين  ومشاريع  العامة 

المكونات السياسية.

وان افترضنا تحقيق اغلبية نيابية مستقبال فيجب ان تكون 
السياسات  مختلف  عن  مدافعة  منسجمة  االغلبية  هــذه 
الحكومية واجراءاته او قادرة على ضمان الثقة والتماسك، 
فاي رئيس حكومة اليكفي ان يكون  مرشح الكتلة االكبر بعدد 
المقاعد النيابية بل يجب ان يحصل على اغلبية برلمانية 
بالمنصب بنجاح  منسجمة يستطيع من خاللها االستمرار 
المنسجمة تشكل قاعدة فعلية  وكفاءة وقدرة. ان االغلبية 
يتم  خاللها  من  السليم،  بمعناها  الشعبية  السيادة  تجسد 
اتاحة التبادل الدوري لالدوار بين تلك االغلبية والمعارضة 

الفاعلة.

3- وجود معارضة قوية: 

تراقب  فاعلة  معارضة  وجــود  الديمقراطية  اصــول  مــن 
ويعد  االغلبية،  حكومة  سياسات  فــي  وتــدقــق  وتحاسب 
ديمقراطية  مدى  قياس  مؤشرات   اهم  من  السياق  هذا 
النظام السياسي، النها تعبير حقيقي عن التدبير االيجابي 
لالختالف وعن التعددية االجتماعية المجسدة في االطار 
السياسي والمؤسسي عبر االنتخابات، كما تعد تعبيرا عن 
السياسية  القوى  بين مختلف  والمتبادل  الواعي  االعتراف 
المنسجمة  االغــلــبــيــة  ســيــنــاريــو  ظــل  فــي  ستعتمد  الــتــي 
والمعارضة القوية على برامج واقعية قابلة للتطبيق تؤطر 
السياسيين  الالعبين  مــن  وتجعل  السياسية  الممارسة 
الحسابات  عن  بعيدا  السياسية  اللعبة  قواعد  يحترمون 

والمصالح الفئوية.

في حالة العراق الزالت االنتخابات فيه تعتمد على التحالفات 
بايدلوجياتها  والمتناقضة  والمرتجلة  والمؤقتة  الهشة 
ما  اطــار  في  تدخل  التي  ومواقفها،  وبرامجها  وخلفياتها 
والمناصب  بالمواقع  والــشــراكــة  التوافق  حكومة  يسمى 
يكرس  مما  الوقت،  بذات  ويعارض  يحكم  الكل  يجعل  مما 
صفة الصراعات السياسية والحزبية ويؤدي الى االنقسام 
التحالفات  ويشتت  الحكومي  االداء  يضعف  مما  والتفكك 
الحزبية ويوتر االجواء ويصدع االنسجام ويفرض سياسات 
المؤقتة  والتسويات  الواحدة والصفقات  والسلة  االذرع  لّي 
تطبيق  بــدل  واالستحاقات  والمشاكل  االزمـــات  وترحيل 
الدستور والبرنامج الحكومي، فال يوجد في العراق اغلبية 

منسجمة تحكم والمعارضة قوية تراقب.

4- االنتخابات المتحررة من التأثيرات والضغوطات:

من قواعد واصول الديمقراطية في جانب اجراء االنتخابات 
القوى  مختلف  تمثيل  على  وتتأسس  تقوم  انها  ونتائجها، 
السياسية واالجتماعية من خالل اتاحة فرص حرية االختيار 
يتناسب  بما  والشخصيات،  والــقــوى  ــزاب  االحـ تلك  بين 

وينسجم مع التوجهات العامة للمواطنين واختياراتهم.

حراً،  االختيار  يكون  ان  يجب  كذلك  الديمقراطية  ولتكون 
وان تكون االنتخابات متحررة من مختلف اساليب الضغط 
من  متحررا  العامة  المصالح  عن  الدفاع  ويكون  والتأثير 
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للحسابات  الراجعة  الخاصة  والمصالح  والضوابط  القيود 
ان  يجب  اي  والشخصيات.  والقوى  لالحزاب  السياسية 
تكون تلك المصالح قابلة للتمثيل والتعبير عنها بشكل واقعي 
لجميع االطراف بعيدا عن النزاعات والصراعات واالقصاء 
السياسية الن  والتوجهات  المطالب  واالختالف في تمرير 

الديمقراطية التحتمل الصراعات المطلقة.

ولهذا ينبغي ان تكون االنتخابا تمحكومة بالدستور والقوانين 
الهيئة  وقوانين  االنتخابات  كقانون  الحاكمة،  الديمقراطية 
ومضمونا،  كل شيء شكال  قبل  االنتخابات  على  المشرفة 
والمادية،  وااليدلوجية  السياسية  الضواغط  من  متحررة 
ــراد، ومــغــادرة  ــالف ــادي ل فــال بــد مــن اســتــقــالل فــكــري ومـ
الضغوطات االجتماعية والثقافية، وفي حالة العراق ال احد 
للناخبين  والهوياتية  والثقافية  االجتماعية  المقيدات  ينكر 
والمرشحين وتاثيرها في السلوك السياسي، والاحد يمكن 
واالقليمية  والمالية  السياسية  الضغوطات  دور  ينكر  ان 
ولو  عام  بشكل  السياسية  الممارسة  سياق  في  والدولية 

نسبيا.

5- ارتباط فعلي لنتائج االنتخابات بتشكيل الحكومة:

الفوز  اســاس  على  القائمة  الحكومة  تشكيل  عملية  تعد 
فهذا  للديمقراطية  الرئيسة  االفــرازات  احد  باالنتخابات 
االرتباط يجسد فكرتي المساواة والتمثيل الشعبي السليم 
الحقيقية  رغبتها  يعكس  باالنتخابات  المواطنين  فمشاركة 
بين  االدوار  تبادل  مبدأ  يرسخ  كما  يمثلهم  من  اختيار  في 
القوى السياسية بعيدا عن نظرية المؤامرة وغبن الفائزين 
بناًء على رغبات سياسية محضة، فاحترام نتائج االنتخابات 
الحرة والنزيه، التي على ضوئها تشكل الحكومة من االغلبية 
الفائزة تعد اداة ضبط للجماعات المتنافسة والتوازن فيما 
بينها باعتبار هذا االرتباط يتضمن ارادة القوى االجتماعية 
في التنافس االنتخابي الذي يتيح تشكيل الحكومة استنادا 
االمنة  الوسيلة  يعد  المبدأ  وهذا  االنتخابات،  نتائج  على 
يجسد  اانه  كم  سياسيا  االجتماعية  المطالب  عن  للتعبير 
دور االحزاب في احترامها للديمقراطية. فالعالقة الفعلية 
بين النتائج االنتخابية وتشكيل الحكومة يسمح بتقييم عمل 
له ومدى جدوى استمراره  الداعمة  رئيسها ودور االغلبية 
تكن  مالم  واضحا  يصبح  ان  االيمكن  وهــذ  منصبه،  في 

وحق  االنتخابية  النتائج  بين  اوتوماتيكية  عالقة  هنالك 
ممارسة السلطة واختيار النخب الحاكمة.

حكومات  روؤســاء  تسمية  عمليا  شهدنا  العراق  حالة  في 
اكثر  االنتخابية في  النتائج  الى  وتشكيلها بشكل ال يستند 

من ممارسة. 

المحورالثاني: اختالالت الممارسة بين  الديمقراطية 
واالنتخابات

سياق  في  العراق  في  الديمقراطي  التحول  تجربة  شهدت 
ممارسة الحق االنتخابي وماتمخض عنها اختالال تتتقاطع 
االنتخابي  السلوك  وضوابط  الديمقراطية  القواعد  مع 
االمثل، فالمعلوم ان الديمقراطية ترتبط بسلسلة مترابطة 
اطار  ضمن  والواقعية  القانونية  الحلقات  من  ومتكاملة 
المؤثرات  لمختلف  العابرة  والمواقف  والممارسة  الخطاب 
مع  المتناقضة  واالجــراءات  االنتخابية  كالتقنيات  السلبية، 
االنتخابية  التجارب  استحضرنا  واذا  الديمقراطية.  روح 
التي عرفها العراق بعد عام ٢٠٠٥ ومارافقها من نواقص 
وخروقات وانتقادات، ندرك حجم االختالالت في الممارسة 
بهذا الصدد والتي تتفاوت في درجة تاثيرها على القواعد 
بين  تــتــراوح  وهــي  المعروفة،  الديمقراطية  والمنهجيات 
تغييب االسس الجوهرية وعدم احترامها واستحضارها في 

العمليةالسياسية قبل وخالل وبعد االنتخابات، وكاالتي: 

1- االختالالت السياسية

وعدم  سابقا،  السياسية  االحزاب  قانون  غياب  في  تمثلت 
فاعليته لغاية االن، في ضبط التعددية السياسية والحزبية 
وطريقة تشكيلها اضافة الى ضبط التحالفات واالئتالفات 
ومتابعة المخالفات والخروقات وفق القانون، فلم نشهد حل 
حزب او كيان او حتى مخالفة واحدة ضد اي حزب لغاية 
االن، فهل يعقل ان تكون جميع االحزاب السياسية استوفت 
الشروط كافة والتزمت بقواعد تاسيس االحزاب وممارسة 
والتمويل  والمقار  العضوية  حيث  من  االنتخابي  السلوك 

والدعاية....؟
قواعدها  انتشار  الديمقراطية  المنهجية  تتطلب  كما 
عليه  نص  وهذا  السياسية،  االحزاب  بنية  داخل  واصولها 
قانون االحزاب والتنظيمات السياسية، اذ اليمكن لالحزاب 
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المطالبة باحترام القواعد الديمقراطية من دون تبنيها تلك 
للسلطة،  الوصول  عند  السياسية  الممارسة  في  القواعد 
او في صنع واتخاذ القرارات داخل هيكلية االحزاب وفي 

تبادل االدوار للقيادات واالعضاء واالنصار..
كما يتمثل االختالل السياسي في غياب االستقالل المالي 
للمرشحين والقوائم واالعضاء والناخبين كذلك، من حيث 
والجماعات  االفــراد  فاغلب  واالعــالمــي،  المالي  االنفاق 
االنتخابية  حمالتهم  تمويل  عمليات  ترتهن  السياسية 
على  طبعا  يؤثر  مما  الــراعــيــة  والــقــوى  االحـــزاب  بقيادة 
قراراتهم ومواقفهم وخياراتهم التي تتاثر سلبا بسبب عدم 
التشريعية  للمواقع  عندو صولهم  لهم  االقتصادي  االكتفاء 
والتنفيذية، فال نتائج ديمقراطية لالنتخابات في ظل غياب 
على  االعتماد  واليمكن  المادي،  االستقالل  من  ادنى  حد 
دمستعدين  افرا  وجود  ظل  في  حقيقية  انتخابية  تنافسية 
للتحول الى اداة بيد الجهات التي تمول حمالتهم االنتخابية 
او تضمن وصولهم للسلطة رغم انتشار هذا االختالل في 

ارقى الديمقراطيات.
وانطالقا من االوضاع االقتصادية واالجتماعية المتراجعة 
لالفراد قياسا ببعض االحزاب والقادة، اليمكن االتكاء على 
انتخابات تكون فيها مصادرة االستقالل السياسي للفاعلين 
المناعة  ففقدان  الديمقراطية،  القواعد  يخالف  بشكل 
تجاه المال والسلطة والمصالح له قدرة الفتة على التحكم 
بمخرجات تلك االنتخابات بعيدا عن المعايير الديمقراطية.
ان  العراق  في  السياسية  الممارسة  اختالالت  من  ان  كما 
جزء واسع من االحزاب السياسية لم تصل بعد الى مرحلة 
النضوج السياسي وهي قيد التحول، كما ان هنالك ضعفا 
بمشروعية  يرتبط  الــذي  العامة  بالمصلحة  باالحساس 
النظام السياسي وفعالية السياسات العامة ومدى اشباعها 
في  المنتشرة  الفساد  نسبة  تزايد  مع  الشعب،  لمتطلبات 
عملية  الــى  االنتخابات  فتحولت  العام،  المجال  مفاصل 
بين  والمقارنة  والخسارة  الربح  لمنطق  تخضع  حسابية 

نفقات الوصول للمنصب وموارد هذا االخير.

2-االختالالت الثقافية:

فأهم  السوسيوثقافي،  بالوضع  االخــتــالالت  هــذه  ترتبط 
مفارقة بين االصول والقواعد الديمقراطية في العراق ترتبط 
االيدولوجية  عن  معبرة  الية  فالديمقراطية  الجانب،  بهذا 
على  مااعتمدنا  اذا  خــاصــة  الثقافية،  والخصوصيات 

فالديمقراطية  الخصوصيات،  هذه  عن  كمعبر  االنتخابات 
المشاركة  قــواعــد  وترسيخ  االنتخابية  باالليات  ترتبط 
السياسية التي تمكن من تحويل االختالف الثقافي والصراع 
الحاد الى اختالف سياسي يضمن التعايش واالعتراف بين 
االحزاب  ان  العراق،  حالة  في  الحاصل  ولكن  المكونات، 
السياسية والمرشحين وحتى الناخبين غالبا مايلجأون الى 
الخلفيات الثقافية واالجتماعية المتمثلة بالمقوالت الدينية 
والقبلية والعرقية والقومية الموروثة وبعض منهم يلجأ الى 
مستوى  لتوسيع  واالخالقية  والطوباوية  الغيبية  القضايا 
بهم  وربطها  القضايا  هــذه  لصالح  السياسية  المشاركة 
توظيف  وتغييب  التقليدية  الطرق  على  فاالعتماد  حصرا، 
هو  االنتخابي  والتنافس  السياسية  المسائل  في  المواطنة 
الغالب في السلوك االنتخابي والدعائي، فغالبا مايتم اللجوء 
للتعلق بالماضوية واالنماطا لفرعية للحكم على المشاركة 
السياسية، وهذا اختصار للديمقراطية ووضعها في قوالب 
وانماط ثقافية خاصة، ترتكز على تسويق  الخطاب الديني 
االحزاب  بين  والتدبير  التسيير  في  والمذهبي  والتأريخي 
السياسية والمرشحين والناخبين، فال زالت هنالك سيطرة 
االنتخابي،  للسلوك  المؤطرة  التقليدية  السياسية  للثقافة 
والتي      المقبلة    االنتخابات  في  استبشاراً  ان هنالك  رغم 
قرأناها في  خارطة   التحالفات االنتخابية  وطرق تشكلها، 
الطروحات   صمود  االنتخابات  بعد  مضمونا  ليس  لكن 
الوطنية القادرة على خلخلة البنى التقليدية وتجاوز النظام 

القيمي والثقافي في المجتمع العراقي.

مع ذلك يمكن القول ان التطور الديمقراطي عملية طويلة 
الى  يحتاج  مقوماته،  مختلف  لترسيخ  معقوالً  وقتاً  تتطلب 
وعالقاته  وسلوكه  بثقافته  البشري  العنصر  وتطور  ارتقاء 
الممارسات  مستوى  اوعلى  بها  الوعي  مستوى  على  سواء 
المنضبطة والداعمة لها، وهذا مايفسر ارتباط الديمقراطية 
في نشأتها وتطورها بالثورة الثقافية والفكرية التي قادت 
االنسان في المجتمعات المتقدمة، الى تغيير انماط التفكير 
الرجعي  التفكير  تجاوز  عبر  السياسية  والثقافة  والسلوك 

والتقليدي وامنت بالتجديد والحداثة والموائمة.

التوصيات

التحديات  تــلــك  لــتــجــاوز  واالفــــاق  الــبــدائــل  اهـــم  مــن  ان 
والسلبيات واالختالالت نحو اعطاء صورة اكثر تعبيراً عن 
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السياسية  بالممارسة  بها  ننادي  التي  الديمقراطية  ترابط 
واداء  الحكومة  بتشكيل  اومخرجاتها  االنتخابات  سواء في 
مع  بائنا  طالقا  ننجز  ان  البد  برنامجها،  وتطبيق  عملها 
توفرها  التي  والمصالح  والمواقع  المناصب  على  التكالب 
االنتخابات لالحزاب للمشاركة في الجهاز التنفيذي، كما ان 
على االحزاب ان تجعل من المشاركة فرصة ثمينة لتجريب 
تنافسية  على  بناًء  واالفكار  والمشاريع  االنتخابية  البرامج 
شريفة مواِطنَة ومسؤولة وفي اطار البرنامج الحكومي العام 
وطنية  ومصالح  ومبادئ  وقيم  باهداف  والموجه  المتناغم 

بحتة.

وبعدها  االنتخابات  خالل  االلية  هذه  اعتماد  ان  ونعتقد 
المجتمع  ثقة  استعادة  معركة  ربــح  من  االحــزاب  سيمكن 
ورصيده ودعمه الذي اضاعت منه الكثير، فاخطر ما يمكن 
المجتمع  لثقة  افتقادها  هو  السياسية  النخب  تواجهه  ان 

بشكل عام.

فعلى النخب السياسية ان تبلو رارادة سياسية واجتماعية 
قوية وواعية لالصالح والتغيير والتجديد، مبادرة بذلك الى    
وتراجع  ضعفها  وعــوامــل  الشكال  وموضوعي  ذاتــي  نقد 
ممنهج  رشيد  تفعيل  ايضا  بذلك  عاملة  تأثيرها،  مستوى 
لمهامها وادوارها السياسية واالجتماعية وخاصة مايرتبط 
منها بوظائف التكوين والبناء والتثقيف والتنشئة السياسية 
الهمية  خاص  بشكل  الشباب  ولشريحة  عامة،  للمواطنين 

هذه الشريحة ووزنها وراهنيتها.

وواجهت  المعطيات  السياسية هذه  النخب  امتلكت  ما  اذا 
اقامة قطيعة  ان تتجه نحو  االختالالت والرهانات يمكنها 
سياسية مع اشكال القيم والعالقات والممارسات التقليدية 
حداثية  سياسية  ثقافة  تأسيس  على  وتعمل  المتآكلة 
المجتمع  وخــصــوصــيــات  وقــيــم  مــقــومــات  لكل  مستوعبة 

العراقي التأريخية والروحية.

ولهذا على تلك النخب ان تستحضر هذه البدائل وكلما يؤطر 
التي  المشاركة السياسية واالنتخابية، فتجاوز االختالالت 
باالنتخابات  الديمقراطية  اصول  بين  الربط  يتم  بنا  مرت 
وتمخضاتها الستعادة ثقة المجتمع بها. وعدا ذلك سنعود 
في  الدخول  وندشن  والفاشلة  المريرة  التجارب  لتكرار 

الداخلي والخارجي ونقع في  المفرغة واالرتهان  الحلقات 
خانة العقم السياسي القاتل.
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الديمقراطية
Democracy

))الديمقراطية هي أسوء أشكال الحكم، بخالف 
جميع األشكال األخرى التي تمت تجربتها على 

مختلف األوقات((
،)Winston Churchill(وينستون تشرشل

 من خطابه الى مجلس العموم البريطاني عام 1947
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كلية القانون والسياسة/ جامعة السليمانية

الدكتور:محمد حنون الشمري

المفكرين  نــظــر  فــي وجــهــات  الــكــبــرى  ــحــوالت  ــت ال تــعــد 
األحداث  أكثر  من  بالديمقراطية،  يتعلق  فيما  السياسيين 
بالنسبة  فحتى  السياسي.  التاريخ  في  ودراماتكية  أهمية 
بكونها  عادًة  اليها  ينظر  والتي  القديمة،  اليونان  بالد  الى 
مهد الفكر الديمقراطي، فأن مفكرين يونان عدة، كأمثال 
الى  ينظرون  كانوا   ،)Aristotle(وأرسطو  )Plato(بالتو
الديمقراطية كنظام حكم من قبل الجماهير، في أنه يمارس 
على حساب الحكمة والعقل. وقد ظلت النظرة األزدرائية 
المفكرين حتى مطلع  للديمقراطية موجودة لدى عدد من 
لحكم  )نظام  بأنها  توصف  كانت  أذ  عشر،  التاسع  القرن 

.)mob rule( )الغوغاء
على  تبق  لــم  للديمقراطية  السلبية  النظرة  تلك  أن  األ 
حالها،فالجميع في العصر الحديث، سواًء كانوا ديمقراطيين 
او ليبراليين أو محافظين أو اشتراكيين أو شيوعيين أو حتى 
أستبداديين، حريصون على تبني مزايا الديمقراطية،وتقديم 

ما يثبت ممارستهم لها.
السياسية  األيدولوجيات  معظم  وأنهيار  لتالشي  وكنتيجة 
الكبرى في أواخر القرن العشرين، فأن شعلة الديمقراطية 
عادت الى التوهج من جديد وبقوة كبيرة جداً. حيث ضعفت 
عوامل الجذب نحو األشتراكية كثيراً، كما أن مزايا ومناقب 
لذلك  كبيرين،  وتــســاؤل  شك  محل  أصبحت  الراسمالية 
فقد ظهرت الديمقراطية بوصفها الفكرة االكثر استقراراً 

وأستمراراً، والتي ينبغي األخذ بها وتطبيقها على الساحة 
السياسية المعاصرة.

سنتناول في هذا البحث محاورين أثنين، هما كل من تعريف 
الديمقراطية،ونماذج أو أشكال الديمقراطية.

وسنحاول في المحور االول المخصص لتعريف الديمقراطية 
األجابة على أألسئلة الثالث التالية: من هم الشعب؟ وكيف 

ينبغي أن يحكم الشعب؟ وما هو نطاق الحكم الشعبي؟
الديمقراطية،  لصور  والمخصص  الثاني  المحور  في  أما 
كل  هي  للديمقراطية،  رئيسة  أربعة  ــواع  أن فسنستعرض 
والديمقراطية  )الكالسيكية(،  التقليدية  الديمقراطية  من: 
الحمائية )الدفاعية(، والديمقراطية التنموية، والديمقراطية 

الشعبية.
Defining( الــديــمــقــراطــيــة  تــعــريــف  االول:  الــمــحــور 

(democracy
اليونان  بالد  الى  )الديمقراطية(  كلمة  أصل  ارجــاع  يمكن 
 )kratos( اليونانية  الكلمة  من  مشتقة  وهي  القديمة1. 
الديمقراطية  فأن  لذلك  الحكم.  او  السلطة  تعني  والتي 
تعني )حكم الشعب(٢. وعلى كل حال، فأن الفكرة المبسطة 
تمنحنا  أن  يمكنها  ال  الشعب(  بكونها)حكم  للديمقراطية 
في  هي  الفكرة  هــذه  في  فالمشكلة  لها.  كامًال  مفهوماً 
عموميتها الواسعة، أذ أن هذه العمومية تهدد أمكانية جعل 
والن  محدد.  معنى  ذا  سياسياً  كمصطلحاً  الديمقراطية 
جيدأ(  ك)أمــراً  عالمياً  اليها  ينظر  الديمقراطية  مصطلح 
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لذلك فقد أصبح أستعمالها أمرأً مرحباً به، وهو ما يعني 
واألنظمة  األفكار  من  خاصة  لمجموعة  دعماً  أو  تأييداً 
كريك  المفكربيرنارد  يرى  السياق،  هذا  وفي  الحكم.  في 
Bernard( أن ))الديمقراطية هي ربما من أكثر  Crick(
العبارات الغامضة في عام الشؤون العامة، وأن العبارة التي 
يمكن أن تعني شيًء ما ألي شخص، فأنها من المحتمألن 

تكون ال تعني شيًء على األطالق((.
الديمقراطية هي  بعبارة  أرتبطت  التي  المعاني  أكثر  ولعل 

األتي:
نظام حكم من قبل الفقراء أو المستضعفين من الناس. 1
شكل من أشكال الحكم، بموجبه يحكم الناس أنفسهم . ٢

مباشرة وبصورة مستمرة،ومن دون الحاجة الى اشخاص 
محترفي العمل السياسي أو مختصين بالشؤون العامة

في . ٣ المساواة  اســاس  على  القائم  األجتماعي  النظام 
الفرص واألستحقاق الشخصي لألفراد، بدالً من ذلك 

القائم على أساس الطبقية واألمتيازات الخاصة 
النظام الذي يهدف الى تحقيق الرفاهية وأعادة توزيع . 4

الثروة بقصد الحد من الالمساواة األجتماعية
لمبدأ . ٥ القرارات بموجبه وفقاً  النظام الذي يتم أتخاذ 

حكم األكثرية
نظام الحكم الذي يؤمن كافة حقوق ومصالح األقليات . ٦

جماح  لكبح  الضوابط  من  مجموعة  وضع  خالل  من 
حكم األكثرية

العامة . 7 المناصب  شغل  خاللها  من  يتم  التي  الوسيلة 
المرشحين  بين  تنافسية  عملية  خــالل  مــن  وذلـــك 

للحصول على أصوات الناخبين
الشعب . ٨ مصالح  خدمة  على  يعمل  الذي  الحكم  نظام 

بصرف النظر عن مشاركتهم في الحياة السياسية
ولعل من المناسب لفهم طبيعة الديمقراطية أن نتخذ من 
Abraham(لينكولن أبرهام  األمريكي  الرئيس  خطاب 
في  القاه  الذي   )Lincoln s Gettysburg Address
أساساً  األمريكية عام 1٨٦4  األهلية  الحرب  نهاية  أعتاب 
لذلك، وذلك حينما وصف الديمقراطية بأنها )حكم الشعب، 
government of( الشعب(  وألجل  الشعب،  طريق  عن 
 .)the people by the people and for the people
حيث يظهر جلياً من ذلك أن الديمقراطية ترتبط بالشعب، 
الحكم،  نقاط:  عدة  في  تبدوا  األرتباط  هذا  مظاهر  وأن 

بواسطة، ألجل، )الشعب(.

محًال  كانت  الديمقراطي  للحكم  الحقيقية  الطبيعة  أن 
معرفتها  أن  اال  محتدمة،  وأيدلوجية  سياسية  لنقاشات 
التساؤالت  على  األجــابــة  خــالل  مــن  يمكن  واضــح  بشكل 

الثالث التالية:
من هم الشعب؟. 1
كبف ينبغي أن يحكم الشعب؟. ٢
ما هو نطاق الحكم الشعبي؟. ٣

Who are the people أواًل: من هم الشعب؟
واحدة من أهم الميزات الجوهرية للديمقراطية هي مبدأ 
المساواة السياسية ٣ )political equality(، والذي يعني 
واسع  بشكل  توزيعها  يتم  أن  ينبغي  السياسية  السلطة  أن 
ومساو بقدر األمكان. ولكن ضمن أي هيكيلية أو مجموعة 
يتشكل  ثانية،ممن  بعبارة  أو  السلطة؟  هــذه  توزيع  ينبغي 

الشعب؟
أن األجابة يمكن أن تكون بسيطة، فالشعب يقصد به كل 
الناحية  من  المالحظ  أن  األ  البلد.  كل سكان  أي  الناس، 
من  مجموعة  يضع  ديــمــقــراطــي  نــظــام  كــل  أن  العملية، 
الضوابط التي تحدد طريقة المشاركة السياسية للشعب. 
ال  بحيث  الضوابط صارمة جداً،  بعض هذه  تكون  قد  بل 

تسمح بالمشاركة اال لعدد محدد من السكان.
وبناء على ذلك، فأن الكتاب اليونان األوائل أستعملوا عبارة 
)demos( أي الشعب، لألشارة الى )االكثرية(. أي أكثرية 
الجماهير من المستضعفين والذين ال يملكون شيء. لذلك 
بل  السياسية،  المساواة  لديهم  تعني  ال  الديمقراطية  فأن 
تعني األنحياز الى أكثرية الناس من الفقراء. وفي دويالت 
المشاركة  كانت   ،)Greek city-states( اليونانية  المدن 
فقط  هم  السكان،  من  ضئيلة  بنسبة  محددة  السياسية 
السكان الذكور ممن تجاوزت أعمارهم سن العشرين عاماً، 
لذلك فقد أستثني من المشاركة السياسية كل من النساء 

والعبيد والسكان األجانب من غير اليونانيون. 
أغلب  في  التصويت  حق  على  صارمة  قيود  فرضت  كما 
الدول الغربية الى ما قبل نهاية القرن العشرين، كانت تتمثل 
بضرورة توفر مؤهالت معينة فيمن يمارس حق التصويت، 
ومنعت النساء من ممارسة مثل هذا الحق. فحق التصويت 
أو األقتراع العام لم يؤسس في المملكة المتحدة اال في عام 
كامل.  بشكل  التصويت  حق  النساء  منحت  عندما   ،19٢٨
كما لم يتحقق في الواليات المتحدة حتى بداية عام 19٦٠، 
قادرين  األفريقية  األصــول  ذوي  االمريكان  اصبح  عندما 
التصويت في األنتخابات والول مرة في عدة واليات  على 
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جنوبية. وتأسس في سويسرا في عام 1971 عندما تمكنت 
النساء أخيراً من التحرر وممارسة حقهن في التصويت.

في  التطبيق  في  مستمراً  ظل  مهماً  قيداً  فأن  ذلــك،  ومع 
من  اليافعين  منع  من خالل  الديمقراطية،  األنظمة  جميع 
الحق في المشاركة السياسية، رغم أن السن القانوني قد 
الحال  هو  )كما  عاماً   1٥ الى  عاماً   ٢1 من  تخفيضه  تم 
فرضت  كما  األيرانية(.  الرئاسية  األنتخابات  الى  بالنسبة 
بعض القيود ذات الطابع الفني عند ممارسة حق التصويت، 
كما في منع األشخاص المصابين بحالة الجنون المطبق، 
والمجرمين القابعين في السجون من ممارسة حق التصويت 

أيضاً.
يعني  الحالي  الوقت  في  ب)الشعب(  المقصود  أن  ورغــم 
عملياً جميع المواطنين البالغين، األ أنه يمكن أن يفهم بصور 
مختلفة. فالشعب، على سبيل المثال، يمكن أن ينظر اليه 
كفرد واحد، أو كهيئة جماعية، ترتبط فيما بينها بمجموعة 
من المصالح المشتركة، حيث يكون الشعب في هذه الحالة 
النظرة  هــذه  ومثل  لألنقسام.  قابلة  غير  واحــدة  كوحدة 
األخيرة لمفهوم الشعب تميل الى أيجاد نموذج للديمقراطية 
 )Rousseau( تركز بالدرجة األساس وفقاً لنظرية روسو
على )الرغبة العامة( او )الرغبة الجماعية( بدالً من التركيز 

على )الرغبة الخاصة( لكل فرد من األفراد.
المجتمعات،  مقابل ذلك، وكنتيجة لوجود األختالفات بين 
فأن مفهوم )الشعب( يمكن أن يقصد به من الناحية العملية 
)األكثرية(. وفي هذه الحالة فأن الديمقراطية تعني تطبيقاً 
 .)majority rule( األكــثــريــة(4  )حــكــم  لمبدأ  مــحــدداً 
والديمقراطية يمكن ان تدخل في هذه الحالة ضمن حدود 
tyranny of the( )ما يعرف ب)أستبداد حكم األكثرية

.)majority
يمارس  الذي  بالمكان  تتعلق  مسألة  هنالك  فأن  وأخيراً، 
يكون  أن  ينبغي  فأين  الديمقراطية.  السياسة  فيه  الشعب 
التفكير في  الرغم من  الديمقراطية؟ على  أو مكانة  موقع 
قوة وسيطرة الديمقراطية الوطنية أو القومية، وأن الشعب 
الديمقراطية  أفكار  ان  وطني،اال  كمصطلح  عــادًة  يعرف 
الديمقراطية  فأن  العالمية،  العولمة  ضوء  وعلى  المحلية، 
أصبحت   )cosmopolitan democracy(العالمية

أيضاً محل أهتمام في الوقت الحالي)٥(.

How should the ثانيًا: كيف يكون حكم الشعب؟ 
people rule

أن أكثر مفاهيم الديمقراطية تقوم على أساس مبدأ )الحكم 
 ،)government by the people( )عن طريق الشعب
وأنهم  بأنفسهم،  أنفسهم  يحكمون  الناس  أن  يعني  والــذي 
تنظم  التي  المصيرية  القرارات  تلك  أتخاذ  في  يشلركون 
فيه.  يعيشون  ــذي  الـ المجتمع  مصير  وتــحــدد  حياتهم 
والمشاركة الشعبية يمكن أن تتخذ أشكال عدة، ففي حالة 
الديمقراطية المباشرة، فأن الشعب يشارك بشكل مباشر 
ومستمر في صناعة القرارات، وذلك من خالل عدة وسائل 
أو أساليب، كاألستفتاءات )referendums(، والتجمعات 
التفاعل  من خالل  أو   ،)mass meetings( الجماهيرية 
 .)interactive television( التلفزيونية  البرامج  مع 
هي  للشعب  الديمقراطية  المشالركة  اشكال  اكثر  أن  األ 
act of( األنتخابات  فــي  التصويت  فــي  الحق  ممارسة 

لما يعرف عادة  الجوهري  العنصر  والتي تمثل   ،)voting
ب)الديمقراطية التمثيلية(٦.

فعندما يقوم المواطنون بالتصويت في األنتخابات، فهم ال 
يقومون بأتخاذ القرارات التي تنظم شؤون حياتهم بطريقة 
مباشرة، وأنما يقومون بأختيار األشخاص الذين سيتولون 
أصدار مثل هذه القرارات بأسم الشعب الذي أنتخبهم. وأن 
ما يمنح حق التصويت في األنتخابات الصفة الديمقراطية 
بين  ما  التنافسية  الصفة  تتخذ  األنتخابات  جعل  في  هو 
ناحية.  مــن  هــذه  الناخبين،  أصـــوات  لكسب  المرشحين 
خالل  من  يستطيعون  المواطنون  فأن  ثانية،  ناحية  ومن 
معاقبة  األنتخابات  في  التصويت  في  لحقهم  ممارستهم 
المسؤولين السيئيين )kick the rascals out( من خالل 
المسؤولين  يجعل  ما  وهو  ثانية،  مرة  لهم  التصويت  عدم 
وبصورة  الشعب  قبل  من  للمسائلة  خاضعين  السياسيين 

علنية من خالل ممارسة حق التصويت في األنتخابات.
يوجد أيضاً شكًال أخراً من أشكال الديمقراطية يقوم على 
government for the( الشعب(  ألجل  )الحكم  مبدأ 

)سواء  الديمقراطية  أشكال  من  الشكل  وهــذا   )people
بنطاق ضيق  أو غير مباشرة(، يسمح فقط  كانت مباشرة 
الشكل  لهذا  غرابة  األمثلة  وأكثر  الشعبية.  المشاركة  من 
أألستبدادية(7 ب)الديمقراطيات  عليه  أطلق  فيما  يتجسد 
ظل  في  أنتشرت  التي   )totalitarian democracies(
 )Mussolini( حكم الدكتاتوريات الفاشية كأمثالموسيليني
وهتلر )Hitler(. وأن هذه الديمقراطية تقوم على أساس 
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األدعاء بأن )القائد(، بل أن القائد لوحده، هو تعبير صادق 
الديمقراطية  يجعل  للشعب، مما  العليا  للمصالح  وحقيقي 

الحقيقية تتساوى مع الدكتاتورية المطلقة.
أي  الشعبي  للحكم  يكون  ال  األستبدادية  الديمقراطية  في 
مفهوم  ترسخ  التي  الممارسات  ببعض  القيام  سوا  معنى 
المطلقة،  السلطة  صاحب  القائد  لرغبة  التام  الخضوع 
التجمعات  أشكال  وتتخذ  سلفاً،  لها  معد  ممارسات  وهي 
الجماهيرية والمسيرات والتظاهرات المؤيدة للقائد. وهذه 
تصور في بعض األحيان بأنها تمثل ديمقراطية أستفتائية 
)plebiscitary democracy(٨. ورغم أن الديمقراطيات 
األستبدادية قد ثبت بأنها صورة زائفة للفكرة المعروفة عن 
تظهر بوضوح حالة عدم  أيضاً  الديمقراطي، ألنها  الحكم 
األنسجام الموجود بين الحكم عن طريق الشعب)المشاركة 
لتحقيق  )الحكم  الشعب  ألجــل  الحكم  وبين  الشعبية(، 

مصلحة الشعب(.
ويشار أخيراً الى أن المدافعين عن الديمقراطية التمثيلية، 
الشعبية  المشاركة  تعريف  الى  يميلون  المثال،  سبيل  على 
في  التصويت  في  الحق  بممارسة  السياسية  الحياة  في 
عامة  أفتقار  من  منهم  خشية  وذلــك  حصراً،  األنتخابات 
يمكنهم من  الذي  الكافي  والتعليم  والخبرة  للحكمة  الناس 

ممارسة الحكم بأنفسهم بطريقة صحيحة وحكيمة.

How far shouldثالثًا: ما هو نطاق الحكم الشعبي؟
popular rule extend

بعد ان حددنا سابقاً من هو )الشعب( وكيف ينبغي أن يحكم، 
فأن من الضروري هنا أن نحدد نطاق حكم الشعب. فما هو 
المجال المناسب لممارسة الديمقراطية؟ وما هي القضايا 
التي يكون من حق الشعب أتخاذ القرارات بشأنها؟ وما هي 

تلك التي ينبغي أن تترك لبعض األفراد من المواطنين؟
تحديد  األذهــان مسألة  الى  تعيد  التساؤالت  مثل هذه  أن 
المجال  ضمن  يدخل  ومــا  العام  المجال  ضمن  يدخل  ما 
أساس  على  القائمة  الديمقراطية  الى  فبالنسبة  الخاص. 
الحرية الفردية فأنها تفترض بأن الديمقراطية تكون مقيدة 
بالحياة السياسية، مع التضييق من مفهوم الحياة السياسية. 
الديمقراطية  الغرض من  التصور، فأن  من هذا  وأنطالقاً 
هو أن تؤسس، من خالل مجموعة من أجراءات المشاركة 
على  االفراد  يمارس  التي  للقوانيين  عاماً  أطاراً  الشعبية، 
مصالحهم  تحقيق  الى  ويسعون  الخاصة،  شؤونهم  ضوئها 
في  فقط  مناسبة  تكون  الديمقراطية  فالحلول  الذاتية. 

القضايا المتعلقة على نحو خاص بالمجتمع، بحيث يكون 
اللجوء الى ممارسة الديمقراطية في حاالت أخرى يشكل 
نوعاً من أنواع أنتهاك الحرية الفردية. وعلى غير المعتاد، 
لحالة  أنعكاس  هي  الديمقراطية  من  الخشية  هــذه  فــأن 

الرفض ألشكال الديمقراطية المباشرة أو التمثيلية.
تم  قد  للديمقراطية  المقابلة  النظرة  فأن  حال،  كل  وعلى 
األاشتراكية  الديمقراطيات  ذلــك  على  تطويرها،وكمثال 
 .)Radical democracy( األصولية9  والديمقراطيات 
ينظر  ال  الديمقراطية  فأن  األصولية،  الديمقراطية  ففي 
يمارس  بموجبه  الذي  العام  األطــار  لتحديد  كوسيلة  اليها 
العام  المبدأ  تــحــدد  أنــهــا  بــل  فحسب،  شؤونهم  األفـــراد 
المجتمع.  نواحي  جميع  في  للتطبيق  قابًال  يكون  الــذي 
المشاركة  في  أساسياً  حقاً  يملك  أنه  اليه  ينظر  فالشعب 
ــرارات مــن خــالل مجموعة من  ــق ال فــي أتــخــاذ مثل هــذه 
به  يطالب  ما  خــالل  من  تؤكد  الحالة  وهــذه  األجـــراءات. 
وهو  جماعية،  العمال  وأنتاجية  بجعاللثروة  األشتراكيون 
ما يعني جعل الحياة األقتصادية ديمقراطية بين الجميع. 
فبدالً من مجرد الدعوة الى الديمقراطية السياسية، فأن 
الى )الديمقراطية المجتمعية(  األأشتراكيون يدعون أيضاً 

أو )الديمقراطية الصناعية(.
كما أن أنصار الحركة النسائية )Feminists( من جانبهم 
لهم مطالب أيضاً بجعل الحياة األسرية ديمقراطية أيضاً، 
من خالل منح الحق لكل فرد في األسرة في المشاركة في 
األسرية  بالناحية  عالقة  ذات  تكون  التي  القرارات  أتخاذ 
الديمقراطية  فأن  التصور،  هذا  من  وأنطالقاً  الخاصة. 
وفقط  لها.  نداً  وليست  للحرية  بكونها نصيرة  اليها  ينظر 
الديمقراطية،  بمبادىء  األخذ  يتم  التي ال  الحالة  تلك  في 

فأن الظلم واألستغالل سوف يسودان.
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الهوامش:
تنتهـي  حيـث   )democracy( األنجليزيـة  باللغـة  لديمقراطيـة    1
بالمقطـع )cracy( وهـو مـا تنتهـي بـه بقيـة المصطلحـات السياسـية 
الفـرد  حكـم  أو  األوتوقراطيـة  تعنـي  والتـي   )autocracy( فـي  كمـا 
المطلـق، وأيضـاً )aristocracy( والتـي تعنـي االرسـتقراطية، وأيضـاً 

البيروقراطيـة.  تعنـي  والتـي   )bureaucracy(
تعنـي  والتـي   )demos( عبـارة  اليونـان  أسـتعمل   -  ٢
أي   )rule by the demos( هـي  عندهـم  الشـعب،فالديمقراطية 
 )demos( اصـل عبـارة ،.)الجكـم بواسـطة الشـعب أو حكـم الشـعب(

األكثريـة(  أو  )الفقـراء  بهـا  يقصـد  اليونانيـة  فـي 
٣  مبـدأ المسـاواة السياسـية، بالمعنـى الواسـع، يعنـي العدالـة فـي 
المسـاواة  مبـدأ  فـأن  لذلـك  السياسـي.  النفـوذ  أو  السـلطة  توزيـع 
السياسـية يمكـن أن يعـد مبـدأً جوهريـاً للديمقراطيـة، حيـث يمكـن 
مـن خاللـه التأكيـد علـى أن ينظـر الـى الشـعب بأن لكل فـرداً فيه له 
نفس الوزن )كل األصوات متساوية في القيمة(. وما ما يمكن فهمه 
مـن ناحيتيـن: فوفقـاً لنظريـة الديمقراطيـة الليبرالية، ألن المسـاواة 
السياسـية)كحق  الحقـوق  توزيـع  فـي  المسـاواة  يعنـي  السياسـية 
يتـم أختصـاره  مـا  األنتخـاب، وغيرهـا...( وهـذا  التصويـت، وحـق 

بمبـدأ )شـخص واحـد، صـوت واحـد، قيمـة واحـدة(. 
بعـدة عوامـل:  السياسـي  النفـوذ  يربطـون  األشـتراكيون  فـأن  وبالمقابـل، 
كالسـيطرة علـى المصـادر األقتصاديـة، والدخـول الـى وسـائل األتصـاالت 
تعنـي  ال  السياسـية  المسـاواة  فـأن  التصـور،  هـذا  خـالل  ومـن  العامـة. 
مجـرد المسـاواة بحقـوق التصويـت، بـل أنهـا مسـتوى مهـم مـن المسـاواة 

األجتماعيـة 
4 - حكـم األكثريـة يقصـد بـه الحكـم الـذي تكـون فيه رغبـة األكثرية 
العدديـة  األقليـة  رغبـة  علـى  تغلـب  بخيـث  الغالبـة،  هـي  العدديـة 
وأراء  قـرارات  تتقبـل  أن  األقليـة يجـب  أن  يعنـي  )minority(، ممـا 

األكثريـة 
٥ - الديمقراطيـة العالميـة، شـكل مـن أشـكال الديمقراطيـة، تصور 
مسـتوى للحكـم يتجـاوز الحالـة الوطنيـة، وتقوم على فكـرة المواطنة 

global( العابـرة للحـدود الوطنية citizenship( العالميـة

٦ - تقوم الديمقراطية المباشـرة على أسـاس المشـاركة المباشـرة 
لذلـك  الحكـم.  مهمـام  تولـي  فـي  للمواطنييـن  واسـطة(  دون  )مـن 
فأنهـا تمحـو الفـوارق مـا بيـن الحكومـة والمحكـوم، ومـا بيـن الدولـة 
والمجتمـع المدنـي. فهـي نظـام الحكـم الذاتـي الشـعبي. وقد طبقت 
الحكـم  خـالل  مـن  القديمـة  أثينـا  فـي  المباشـرة  الديمقراطيـة 
بواسـطة األجتماعـات الجماهيريـة. والتـي هـي أشـبه مـا تكـون فـي 
العصر الحديث باألسـتفتاءات الشـعبية. وتتمثل مزايا الديمقراطية 

المباشـرة بالنقـاط التاليـة:
انها تزيد من تعاظم سـيطرة المواطنيين في ممارسـة الشـؤون - 

المتعلقـة بمصائرهـم، لذلـك فأنهـا تمثـل نمـوذج مثالـي جـداً 
للديمقراطية

تزيـد مـن أطـالع المواطنييـن علـى الشـؤون العامـة، وتزيـد مـن - 
الرقـي السياسـي لهـم، لذلـك إلن لهـا فوائـد تثقيفيـة

عـن -  والدفـاع  أراءاهـم  عـن  التعبيـر  مـن  النـاس  عامـة  تمكـن 
المعروفـون  السياسـيين  علـى  األعتمـاد  دون  مـن  مصالحهـم 

فقـط الخاصـة  مصالحهـم  وخدمـة  باألنانيـة  عـادًة 
المواطنييـن -  الحكـم، مـن ناحيـة أن  أنهـا تؤكـد علـى شـرعية 

بأتخاذهـا بأنفسـهم  يقومـون  التـي  للقـرارات  قبـوالً  أكثـر  يكونـون 
مباشـرة.  وغيـر  محـددة  ديمقراطيـة  فهـي  التمثيليـة،  الديمقراطيـة  أمـا 
مسـتمرة  غيـر  الحكـم  فـي  الجماهيريـة  المشـاركة  الن  محـددة  فهـي 
ومقتضبـة. فهـي تكـون مقيـدة بمجـرد ممارسـة الحـق فـي التصويـت فـي 
عامـة  مباشـرة الن  غيـر  وهـي  بضـع سـنوات.  كل  فـي  مـرة  األنتخابـات 
الناس ال يمارسـون السـلطة بأنفسـهم. فهم يقومون بأختيار أولئك الذين 
سيمارسـون السـلطة بأسـمهم، وهـذا الشـكل مـن الحكـم يكـون ديمقراطياً 
بقـدر كونـه تمثيليـاً، فهـو يقـوم علـى أسـاس رابطـة الثقـة مـا بيـن الحكومة 
والمحكـوم، وهـو مـا يعبـر عنه فـي بعض األحيان ب)التفويـض أألنتخابي( 
electoral(. أن نقـاط قـوة الديمقراطيـة التمثيليـة تتمثـل  mandate(

باألتـي:
أنها تعرض نموذجاً عملياً للديمقراطية )فالمشـاركة الشـعبية - 

المباشـرة في الديمقراطية المباشـرة ال يمكن تطبيقها عملياً 
اال فـي المجتمعات الصغيرة(

أتخـاذ -  عـبء  العادييـن  المواطنييـن  عاتـق  عـن  تزيـح  أنهـا 
القـرارات السياسـية، لذلـك فأنهـا تتيـح أمكانيـة توزيـع المهـام 

السياسـي العمـل  فـي 
الذيـن -  األشـخاص  بيـد  الحكومـة  تكـون  أن  فـي  تسـمح  أنهـا 

كثيـرة وتجـارب  معرفيـة  وخبـرة  جيـداً  تعليمـاً  يملكـون 
أنهـا تحافـظ علـى األسـتقرار فـي المجتمـع، وذلـك مـن خـالل - 

ممـا  السياسـية،  الشـؤون  عـن  العادييـن  المواطنييـن  أبعـاد 
بهـا  يقـوم  التـي  السياسـية  التسـويات  قبـول  علـى  يشـجعهم 

هـم ممثلو

محتجبـة  مطلقـة  دكتاتوريـة  هـي  األسـتبدادية  الديمقراطيـة   -  7
تحـت سـتار الديمقراطيـة، وتقـوم علـى أسـاس أدعـاء القائـد بأنـه 

هـو الوحيـد الـذي يحتكـر الفكـر الحكيـم المطلـق 
الحكـم  أشـكال  مـن  شـكل  هـي  األسـتفتائية  الديمقراطيـة   -  ٨
اليمقراطـي تمـارس مـن دون واسـطة مـا بيـن الحـكام والمحكومين. 
وتقـوم علـى أسـاس األسـتفتاءات )plebiscites(، والتـي تسـمح لعامـة 
السياسـية  القضايـا  بخصـوص  أرائهـم  عـن  التعبيـر  مـن  النـاس 
بصـورة مباشـرة. لذلـك فأنهـا تعـد نـوع مـن أنـواع الديمقراطيـات 
أن  اال  الشـعبية.  المشـاركة  اسـاس  علـى  القائمـة  أو  المباشـرة 
هـذه الديمقراطيـة غالبـاً مـا يوجـه اليهـا النقـد نتيجـة مـا تتضمنـه 
أسـتهواء  سياسـة  تعنـي  والتـي   ،)demagoguery( ديماغوجيـة  مـن 
الجماهيـر وأسـتغالل ميولهـم، )الحكـم مـن قبـل القـادة السياسـيين 
الـذي يتالعبـون بالجماهيـر مـن خـالل الخطـب، ومحاولـة أسـتهواء 
مـن  النـوع  وهـذا  لسياسـاتهم(.  ينحـازون  لجعلهـن  مشـاعرهم 
الديمقراطيـة ال يعـد أكثـر مـن كونـه نظـام للهتافـات الجماهيريـة 
التـي تمنـح الدكتاتوريـة صبغـة شـعبية المعـة. اال أ،ه ينبغي مالحظة 
أن هنالـك فـارق كبيـر بيـن الديمقراطيـة األأسـتفتائية وبيـن نظـام 
الديمقراطـي  الحكـم  لنظـام  المكملـة  الوسـائل  كأحـد  األسـتفتاء 

التمثيلـي. 
9 - الديمقراطيـة األصوليـة هـي شـكل مـن أشـكال الديمقراطيـة 
السـلطة  تشـتيت  علـى  والمشـاركة،وتعمل  الالمركزيـة  تفضـل 

ممكـن  مـدى  أوسـع  علـى  السياسـية 
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تعليق على قرار المحكمة االتحادية العليا المرقم 
)19/اتحادية/اعالم/2017( المؤرخ في 2017/4/11

اصدرت المحكمة االتحادية العليا قرارها المرقم )19/اتحادية/
اعالم/2017( المؤرخ في 2017/4/11 بشأن الدعوى المقامة من قبل 

رئيس مجلس القضاء األعلى/ اضافة لوظيفته، للطعن بعدم األهلية 
الدستورية للبنود )ثانيًا(3و )ثالثًا(4 و )خامسًا(5 من المادة )3( و 
)ثانيًا(6 من المادة )5( و )ثالثًا(7 من المادة )6( من قانون مجلس 

القضاء األعلى رقم )45( لسنة 2017 8 وقد قضت المحكمة االتحادية 
العليا بما يأتي:

مدى  التزام المحكمة االتحادية العليا 

 بالقيود الذاتية للدعوى الدستورية 
ً  شرط المصلحة انموذجا
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إعداد: محمد يوسف مهدي- أحمد إسماعيل ربيع

باحثين قانونيين

أوّال: عدم األهلية الدستورية للبند )ثانياً( من المادة 
)٣( من قانون مجلس القضاء األعلى رقم )4٥( لسنة 
األعلى،  القضاء  مجلس  مهام  ضمن  ــواردة  ال  ٢٠17
للسلطة  السنوية  الموازنة  مشروع  «اقــتــراح  ونصه 
النواب  مجلس  على  وعرضها  االتحادية  القضائية 
القضاء  بتولي مجلس  يفيد  والذي  للموافقة عليها». 
السلطة  لمكونات  السنوية  الموازنة  وضــع  األعلى 
المادة  في  عليها  المنصوص  االتحادية  القضائية 
االتحادية  المحكمة  ومنها  الدستوركافة  من   )٨9(
العليا، حيث ذهبت المحكمة االتحادية العليا إلى كون 
ذلك النص مستوحًى من قانون إدارة الدولة العراقية 
للمرحلة االنتقالية الذي عّد رئيس المحكمة االتحادية 
العليا هو ذاته رئيس مجلس القضاء األعلى، وبالتالي 
لم يكن في حينه ايكال مهمة وضع الموازنة السنوية 
القضاء  مجلس  الــى  االتحادية  القضائية  للسلطة 
األعلى يمثل اشكالية دستورية، بيد أن األمر اختلف 
األعلى رقم )4٥(  القضاء  قانون مجلس  بعد صدور 
مجلس  رئاسة  تكون  بــأن  قضى  الــذي   ٢٠17 لسنة 
القضاء األعلى لرئيس محكمة التمييز االتحادية، كما 
وجدت المحكمة االتحادية العليا ان المادة )9٢/أوالً( 
االتحادية  المحكمة  ان  على  نصت  قد  الدستور  من 
وبذا فقد  وادارياً  مالياً  العليا هيئة قضائية مستقلة 
بين استقاللية المحكمة مالياً  برز التعارض واضحاً 

موازنتها  بوضع  األعلى  القضاء  مجلس  قيام  وبين 
األمر  كان  كما  قانوناً  فيه  ممثلة  غير  وهي  السنوية 
قبل صدور قانون مجلس القضاء األعلى المشار اليه، 
كما رأت المحكمة كذلك ان الحكم الدستوري الوارد 
في المادة )9٢/أوالً( يلزم بأن تكون للمحكمة موازنة 
مستقلة تطبيقاً لحكم المادة )9٢/ثانياً( من الدستور 
المادة  التشريعية إذ إن نص  القواعد  لحكم  وإعماالً 
من  )91/ثالثاً(  المادة  لنص  الحق  جاء  )9٢/ثانياً( 
الدستور وهو نص خاص يختص بأستقاللية المحكمة 
التطبيق؛  الواجب  وهو  وادارياً  العليا مالياً  االتحادية 
يقيد  والخاص  السابق  يقيد  الالحق  النص  ان  ذلك 
العام، وبناًء على االسباب المذكورة خلصت المحكمة 
إلى تقرير عدم دستورية المادة )٣/ثانياً( من قانون 
 ،٢٠17 لسنة   )4٥( رقــم  األعــلــى  الــقــضــاء  مجلس 
االتحادية  المحكمة  قانون  مشروع  تضمين  ووجــوب 
العليا المنظور في مجلس النواب نصاً يقضي بقيام 
السنوية  موازنتها  بوضع  العليا  االتحادية  المحكمة 
وعرضها على مجلس النواب للمصادقة عليها استناداً 

الى أحكام المادة )9٢/أوالً( من الدستور.

ثانياً: عدم األهلية الدستورية للبند )ثالثاً( من المادة 
)٣( من قانون مجلس القضاء األعلى رقم )4٥( لسنة 
٢٠17، إذ ذهبت  المحكمة االتحادية العليا لتعارضه 

3737 م  ٢٠١٨ آذار   - هـ   ١٤٣٩ االول  جمادى   | عشرة  الثالة  السنة   | ٤٣ العدد   |



مع حكم الفقرتين )أوالً( و )ثانياً( من المادة )9٢( من 
الدستور اللتان نصتا على ان المحكمة االتحادية العليا 
اعضائها  اختيار  طريقة  وان  ــاً  واداري مالياً  مستقلة 
المحكمة  أعضاء  ترشيح  ايكال  وان  قانونها.  ينظمه 
يخالف  األعلى  القضاء  مجلس  الى  العليا  االتحادية 
من   )9٢( المادة  من  )ثانياً(  و  )أوالً(  البندين  حكم 
الدستور اضافة الى مخالفته ألحكام المادة )91( منه 
حيث الذي لم ينص على قيام مجلس القضاء األعلى 
بمهمة ترشيح أعضاء المحكمة االتحادية العليا، كما 
إلى وجوب وضع نص في مشروع  المحكمة  خلصت 
قانون المحكمة االتحادية العليا - يبّين طريقة اختيار 
مجلس  واشعار   - العليا  االتحادية  المحكمة  أعضاء 
النواب الذي ينظر مشروع قانون المحكمة االتحادية 
المادة )9٢/ثانياً(  لحكم  لمراعاة ذلك تطبيقاً  العليا 

من الدستور.

من  )خامساً(  للبند  الدستورية  األهلية  عدم  ثالثاً: 
رقم  األعلى  القضاء  مجلس  قانون  من   )٣( المادة 
)4٥( لسنة ٢٠17 الواردة ضمن مهام مجلس القضاء 
)٦1/خامساً/أ(  المادتين  لمخالفتهألحكم  األعلى؛ 
تعيين  إخضاع  ان  ذلك  الدستور؛  من  )91/ثانياً(  و 
األشخاص في المناصب القضائية الوارد ذكرها في 
الفقرة أعاله يشكل اختصاصاً جديداً لمجلس النواب 
من  )٦1/خامساً/أ(  المادة  في  عليه  النص  يرد  لم 
الدستور التي جاءت هي باالصل استثناًء من أحكام 
الفصل  والتي قررت مبدأ  الدستور  المادة )47( من 
والقضائية،  والتنفيذية  التشريعية  السلطات  بين 
جاءت  الــذي  النواب  لمجلس  الجديد  واالختصاص 
به الفقرة )خامساً( من المادة )٣( من قانون مجلس 
النواب  مجلس  موافقة  وجــوب  هو  األعلى  القضاء 
على تعيين العناوين المذكورة في هذه الفقرة، وهي 
القضاء  مجلس  بتعينها  يختص  قضائية  عناوين 
تدخل  وال  بذلك،  جمهوري  مرسوم  ويصدر  األعلى، 
ضمن االستثناء الوارد في المادة )٦1/خامساً/أ( من 
الدستور، وهذا االستثناء ال يجوز التوسع فيه ويشكل 
خــرقــاً ألحــكــام الــدســتــور وتــدخــًال بــشــؤون السلطة 
القضائية االتحادية لم تجزه المواد )19/أوالً( و )47( 

و )٨7( من الدستور.

)ثانياً(  البند  بشأن  الدستورية  األهلية  توافر  رابعاً: 
األعلى  القضاء  مجلس  قــانــون  مــن   )٥( الــمــادة  مــن 
تشريعياً،  يمثل خياراً  لكونه  لسنة ٢٠17،   )4٥( رقم 
يكون  حتى  مالية  جنبة  ذو  جديداً  استحداثاً  يُعد  ال 
متعارضاً مع أحكام الدستور والسوابق القضائية، إذ 
يجوز لرئيس المجلس تسمية ذلك العنوان من دائرة 
شؤون القضاة المنصوص عليها في المادة )٦/أوالً( 

من قانون المجلس أو من يراه.

من  )ثالثاً(  للبند  الدستورية  األهلية  عدم  خامساً: 
المادة )٦( من قانون مجلس القضاء األعلى رقم )4٥( 
العامة  اإلدارة  تشكيالت  الواردةضمن   ٢٠17 لسنة 
المحققين  ــرة  دائ  » ومنها  االعلى  القضاء  لمجلس 
والمعاونين القضائيين». والذي جرى أضافته من قبل 
مجلس النواب دون أخذ رأي مجلس القضاء األعلى 
أو مجلس الوزراء في استحداثها رغم انها تشكل جنبة 
مالية ويرتب على استحداثها التزامات مالية ودرجات 
تداخًال  يشكل  استحداثها  كون  جانب  إلى  وظيفية، 
دائرة  واعمال  المستحدثة  الدائرة  هذه  اعمال  بين 
الشؤون المالية واإلدارية المنصوص عليها في المادة 
لعملها، اضافة  )٦/ثانياً( من قانون المجلس وارباكاً 
إلى ان مهمة الدائرة المستحدثة هي من صميم مهام 
وان  اليها،  المشار  واإلداريــة  المالية  الشؤون  دائــرة 
الدستورية  السوابق  على  خروجاً  يُشكل  استحداثها 
/٢1 الــدعــوى  في  الــصــادر  الحكم  ومنها  للمحكمة 
بوجوب  القاضي   ٢٠1٥/4/14 في  اتحادية/٢٠1٥ 
الرجوع الى السلطة القضائية االتحادية في القوانين 
المشاريع  لتعديل  كانت هناك فكرة  اذا  بها  الخاصة 
التي تقدمت بها، وكذلك وجوب الرجوع الى مجلس 
التزامات  يتضمن  المطلوب  التعديل  كان  اذا  الوزراء 

مالية على الدولة.

أواًل: بعض المسائل التي يثيرها القرار:

مدى دستورية اقتراح موازنة المحكمة االتحادية العليا 
بصورة مستقلة عن السلطة القضائية االتحادية.

شرط توافر المصلحة في الدعوى المقامة من قبل 
الجهات الرسمية )إحدى السلطات العامة(.
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ثانيًا: التعليق:

مدى دستورية اقتراح موازنة المحكمة االتحادية العليا 
بصورة مستقلة عن السلطة القضائية االتحادية.

هي  العليا  االتحادية  المحكمة  ان  القول  نافلة  من 
بداللة  االتحادية  القضائية  السلطة  مكونات  إحدى 
لعام  العراق  جمهورية  دستور  من   )٨9( المادة  نص 
٢٠٠٥9 التي انتظم نصها على النحو اآلتي: )تتكون 
القضاء  مجلس  من  االتحادية،  القضائية  السلطة 
االعلى، والمحكمة االتحادية العليا، ومحكمة التمييز 
االشــراف  وهيئة  الــعــام،  االدعـــاء  وجهاز  االتحادية، 
تنظم  التي  االخــرى  االتحادية  والمحاكم  القضائي، 
العليا  االتحادية  المحكمة  فإن  لذلك  للقانون(،  وفقاً 
المادة  إّال هيئة قضائية بموجب أحكام نص  ما هي 
)9٢/أوالً( من الدستور والتي ورد نصها بالنحو اآلتي: 
مستقلة  قضائيٌة  هيئٌة  العليا  االتحادية  )المحكمة 
االعلى  القضاء  مهام مجلس  وان من  ــاً(  وإداري مالياً 
المادة  ألحكام  وفقاً  القضائية  الهيئات  شؤون  إدارة 
)9٠( من الدستور، وان عبارة «مستقلة مالياً وادارياً» 
 )9٢( المادة  من  )أوالً(  البند  ذكرها في نص  الوارد 
من الدستور ال تعني تفرد المحكمة بوضع موازنتها 
خارج السلطة القضائية االتحادية، وإنما تفيد قيامها 
ادراجها  ويجري  مستقلة  بصورة  موازنتها  باقتراح 
ضمن موازنة السلطة القضائية شأنها شأن مكونات 
السلطة القضائية األخرى، ودليل ذلك ما نصت عليه 
اناطت بمجلس  التي  الدستور  المادة )91/ثالثاً( من 
الموازنة  مشروع  اقتراح  صالحية  االعلى  القضاء 
السنوية للسلطة القضائية االتحادية، وعرضها على 
ع  المشرِّ اراد  ولــو  عليها،  للموافقة  الــنــواب  مجلس 
الدستوري أن تضع المحكمة االتحادية العليا موازنتها 
ورفعها  األعلى  القضاء  مجلس  عن  مستقلة  بصورة 
صراحة  لنص  إلقــرارهــا  مــبــاشــرًة  الــنــواب  لمجلس 
والقانونية  الدستورية  صالحياتها  ضمن  ذلك  على 
وال اجتهاد في مورد النص الواضح وال يجوز تقويل 
ع ما لم يقله، أو تحميل النص بأكثر مما تحتمل  المشرِّ
سلطات  استحداث  ومنذ  أنه  كما  وعباراته.  معانيه 
 ،٢٠٠٥ لعام  العراق  جمهورية  لدستور  وفقاً  الدولة 
على   - النواب  مجلس   - التشريعية  السلطة  درجت 

إقرار موازنة السلطة القضائية بجميع مكوناتها ولم 
يكن هنالك تصويت على موازنة للمحكمة االتحادية 

بصورة مستقلة 1٠.

بعبارة  العليا  االتحادية  المحكمة  استدالل  وبشأن 
«مستقلة مالياً وإدارياً» الواردة في نص المادة )9٢/
المحكمة  موازنة  كون  لزوم  على  الدستور  من  أوالً( 

المذكورة موازنة مستقلة، نّود االيضاح باآلتي:

ان كل من االستقالل المالي واالداري هو من لوازم منح 
بالشخصية  يتمتع  ان من  المعنوية، حيث  الشخصية 
ان  نجد  لذا  واداريـــاً؛  مالياً  مستقًال  يكون  المعنوية 
الطعن  بشأن  ذهبت  قد  العليا  االتحادية  المحكمة 
بنص المادة )1( من قانون هيئة االشراف القضائي 
مؤسسة  تمتع  أن  11إلـــى    ٢٠1٦ لسنة   )٢9( رقــم 
يمنحها  ال  المعنوية  بالشخصية  حكومية  ــرة  دائ أو 
بصورة  السنوية  موازنتها  بإعداد  الحق  بالضرورة 
مستقلة عن مرجعها اإلداري األعلى؛ إذ ليس هناك 
المستقلة،  والميزانية  المعنوية  بين الشخصية  تالزم 
على  والبلديات  )المحافظات(  األلوية  منحت  حيث 
حسب  المعنوية  الشخصية  الحصر  ال  المثال  سبيل 
أحكام الفقرة )ج( من المادة )47( من القانون المدني 
منحها  ذلك  يستتبع  ان  دون   19٥1 لسنة   )4٠( رقم 
بصورة  السنوية  موازنتها  مشروع  اعــداد  صالحية 
مستقلة وعرضها على الجهة المختصة إلقرارها دون 
بها  ترتبط  التي  األعلى  االداريــة  الجهة  الى  الرجوع 
فأن ذهاب مجلس  آخر  ومن جانب  هذا من جانب، 
النواب الى منح هيأة االشراف القضائي الشخصية 

المعنوية خيار تشريعي 1٢.

شرط توافر المصلحة في الدعوى المقامة من قبل 
الجهات الرسمية )إحدى السلطات العامة(.

في  المطلوبة  الشروط  احد  المصلحة  توافر  يُعتبر 
الدعوى المقامة امام سوح القضاء، وتكمن أهميتها 
في قيام القضاء بوظيفة قانونية تتمثل بحماية النظام 
القانوني في الدولة من أّي عارض يعوقه أو مساس به 
لذلك فإن القاعدة المستقرة تفيد بأن «المصلحة هي 
مقياس الدعوى أو مناطها»، كما أنه  «ال دعوى حيث 
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ال مصلحة»، لذلك ال يكفي في النص المطعون بعدم 
دستوريته مخالفته لذات الدستور فحسب، بل يتعين 
أن يكون تطبيقه على الطاعن قد أخل بأحد الحقوق 
التي كفلها الدستور على نحو ألحق فيه ضرراً واقعياً 
أو مباشراً به حيث ال ينظر إلى المسألة الدستورية 
بشكل مجرد1٣ فإذا لم يكن النص المطعون فيه قد 
طبق على الطاعن أصًال، أو كان غير مخاطب به، أو 
كان اإلخالل بالحقوق التي يّدعيها التعود إليه، ففي 
جميع هذه الحاالت لن يكون المدعي صاحب مصلحة 
في رفع دعواه مما يتوجب على المحكمة رد الدعوى 
لعدم توافر المصلحة،  لذا نجد ان الدستور العراقي 
لعام ٢٠٠٥ وبموجب نص المادة )9٣/ثالثاً( منه قد 
الشأن،  الــوزراء، وذوي  اعطى الحق لكل من مجلس 
من االفراد وغيرهم، الطعن المباشر لدى المحكمة 
العليا، لكن هذا الحق مقيد بتوافر شرط  االتحادية 
المصلحة باإلضافة الى شروط اخرى اوردها النظام 
لسنة   )1( رقم  العليا  االتحادية  للمحكمة  الداخلي 
14 بموجب نص المادة )٦( منه1٥ لذلك نجد  ٢٠٠٥
ان المحكمة االتحادية العليا كانت قد أكّدت في سابق 
قراراتها مانص عليه نظامها الداخلي من شروط1٦، 
العليا قد ذهبت  المحكمة االتحادية  وفوق ذلك فإن 
بشأن توافر المصلحة للمدعي بمناسبة الطعن المقدم 
من قبل وزير الداخلية على القرار الصادر من مجلس 
شورى الدولة المرقم )٢٠٠٨/1٠٦( في ٢7/7/٢٠٠٨

17الخاص «بعدم جواز صرف مخصصات الخطورة 
رجل  إحالة  عند  المتراكمة  االجــازات  رواتــب  ضمن 
الشرطة على التقاعد» إلى ما يأتي: ))ينتفي شرط 
امـام  المقامة  الدعوى  توافره في  الواجب  المصلحة 
المحكمة االتحادية العليا اذا ما استند المدعي في 
الدولة  قــرار مجلس شــورى  إلـغاء  دعــواه على طـلب 
الصادر وفقاً ألحكام البند )خامـساً( من المادة )٦( 
من قانون مجلس شورى الدولة لكونـه رأيـاً استـشارياً 

غيـر ملـزم وليس قراراً(( 1٨.

االتحادية  المحكمة  قرارات  وباستقراء صيغ  أنه  إّال 
يُثير  ما  بــان  القول  يمكن  والالحقة  السابقة  العليا 
أنه قد  المذكور بشأن المصلحة  التوجه  الشبهة في 
تكون المحكمة في فرض اشتراطها توافر المصلحة 
وجــوب  بين  خلطت  قــد  الداخلية  وزيــر  دعــوى  فــي 

توافر شرط المصلحة وبين محل الدعوى الدستورية 
األهلية  بعدم  للطعن  محًال  تكون  التي  )التشريعات 
الدستورية( ذلك أنه ووفقاً للعبارات التي استخدمتها 
قرار  الى  ناظرة  كانت  المحكمة  ان  يبدو  المحكمة 
مجلس شورى الدولة - محل الطعن - وكونه ال يصلح 
رأياً  جاء  لكونه  الدستورية  للدعوى  محًال  يكون  ان 
على  ملزمة.  قواعد موضوعية  يتضمن  ال  استشارياً 
حين أن شرط المصلحة كما سبق بيانه يفيد معنى 
المحكمة وبموجب قرارها  آخر. فضًال عن ذلك ان 
الخاص بطعن وزير الداخلية قد استندت إلى القول 
بأنه «وعليه فإن شرط المصلحة التي يجب توافرها 
في المدعي عند اقامته الدعوى أمام هذه المحكمة 
الداخلي  النظام  من  )٦/أوالً(  المادة  أحكام  بموجب 
للمحكمة االتحادية العليا رقم )1( لسنة ٢٠٠٥ غير 

متحقق».

األخير،  قرارها  بموجب  المحكمة  توجه  ان  وواضح 
قد أقّر بضرورة توافر شرط المصلحة حتى بالنسبة 
ذهب  ما  خالف  على  الدولة،  في  العامة  للسلطات 
اليه العديد من فقهاء القانون بان الطعن الذي يُقدم 
األهلية  بعدم  الـــوزراء  مجلس  أو  البرلمان  قبل  من 
الدستورية لقانون أو الئحة إلى المحكمة الدستورية 
بالمصلحة  تتصل  اعتبارات  على  بناًء  يتم  هذا  فإن 

العامة 19.

ورغم أن موضوع بحثنا ينصب على المصلحة بالدعوى 
الدستورية إّال انه ال يفوتنا ان نثبت المالحظة على 
االتحادية  المحكمة  ان  حيث  ايضاً  المذكور  القرار 
مجلس  بقرار  يتعلق  وهــو  الطعن  نظرت  قد  العليا 
شورى الدولة وهذا التوجه في غاية االستغراب الن 
المحكمة االتحادية غير مختصة بالنظر في القرارات 
أكّدته  ما  وهــذا  الدولة  شــورى  مجلس  من  الصادرة 
بموجب قرارها المرقم )٥٣/اتحادية/اعالم/٢٠14( 
بالنظر  المحكمة  تختص  ))ال  بان:   ٢٠14/7/٨ في 
الى  احالته  امــر  بإلغاء  المتمثلة  المدعي  بطلبات 
وترقيته  الدولة  شورى  لمجلس  قرار  والغاء  التقاعد 
ادارية((  قرارات  ألنها  امتيازاتها  ومنحه  اعلى  لرتبة 

.٢٠
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ال بل أنه من المثير للدهشة ايضاً بشأن توافر شرط 
المصلحة ان المحكمة االتحادية العليا قد نحت منحاً 
في  الدستوري  القضاء  توجهات  مع  يتعارض  آخــر 
البلدان األخرى من خالل االخذ بالمصلحة النظرية، 
حيث ذهبت الى ان: «المدعي هو عضو في مجلس 
النواب ورئيس كتلة نيابية وهو يمثل مجموع الشعب 
من  )49/أوالً(  المادة  أحكام  إلى  استناداً  العراقي 
طلباً  ليس  هو  الطعن  موضوع  القانون  وان  الدستور 
شخصياً حتى يتطلب الطعن به وجود مصلحة خاصة 
للطاعن وانما هو قانون عام يخص المصلحة العامة 
فيكون الطعن بعدم دستوريته مسألة تخص العراقيين 
جميعاً ويمثلهم نواب الشعب ومنهم المدعي استناداً 
الــى أحكام الــمــادة )9٣/ثــالــثــاً( من الــدســتــور..»٢1

الدستور مجرداً  وهذه المصلحة تتوخى تقرير حكم 
أو  ايدلوجية  يكون ألغراض  كأن  معين،  في موضوع 
أو  تثبيتها  أو دفاعاً عن قيم مثالية، يرجى  اكاديمية 
كنوع من التعبير عن وجهة نظر شخصية، أو لتوكيد 
االخالل  من  مواجهة صور  في  القانون  سيادة  مبدأ 
بمضمونه ال صله للطاعن بها، أو إلرساء مضمون في 
تثير  كانت  ولو  للطاعن  يرتب عليها ضرر  لم  مسألة 

اهتماماً عاماً ٢٢.

عليه يبقى السؤال المطروح ما هي مصلحة المدعي 
دعواه،  اقامة  في  األعلى-  القضاء  مجلس  رئيس   -
أي بمعنى ما هي الفائدة التي تعود للمدعي، وما هو 
بعدم  اذا حكم  الذي يطرأ عليه في حال ما  التغيير 
األهلية الدستورية لمجمل القانون أو بعض مواده، وما 
هو دليل المدعي الذي قدمه للمحكمة باصابته بضرر 
واقعي أو حال من جراء تطبيق نصوص البنود )ثانياً، 
ثالثاً، خامساً( من المادة )٣( من قانون مجلس القضاء 
األعلى المذكور آنفاً المقضي بعدم دستوريتها ونص 
تلكم البنود هي: ))يتولى مجلس القضاء األعلى المهام 
السنوية  الموازنة  مشروع  ثانياً:اقتراح  االتــيــة:...... 
مجلس  على  وعرضها  االتحادية  القضائية  للسلطة 
النواب للموافقة عليها.ثالثاً:ترشيح أعضاء المحكمة 
ترشيح  الــقــضــاة.....خــامــســاً:  من  العليا  االتحادية 
المؤهلين للتعين بمنصب نائب رئيس محكمة التمييز 
االتحادية ورئيس محكمة االستئناف االتحادية ونائب 
الترشيحات  رئيس هيئة االشراف القضائي وارسال 

الى مجلس النواب للموافقة عليها((، وما هو الضرر 
المباشر الذي لحق بالمدعي نتيجة تطبيق النصوص 
المذكور آنفاً، وعلى العكس من ذلك نعتقد ان حكم 
دستورية  بعدم  القاضي  العليا  االتحادية  المحكمة 
بعض النصوص القانونية قد إلحق ضرر بالمدعي - 
الطاعن - لذا فان مصلحته بالطعن بعدم الدستورية 
بشأن نصوص قانون مجلس القضاء األعلى - مدار 

البحث- كانت منتفية. 

رغم وضوح النص الوارد في النظام الداخلي للمحكمة 
االتحادية العليا سالف الذكر بشأن توافر المصلحة 
لدى المدعي في اقامة دعواه وما ذهبت اليه المحكمة 
المصلحة في  توافر شرط  العليا بضرورة  االتحادية 
الدعوى الدستورية بشأن الطعن المقدم من قبل وزير 
الداخلية سالف الذكر، نجد ايضاً ان نص المادة )٦( 
من قانون المرافعات المدنية رقم )٨٣( لسنة 19٦9
الدعوى،  في  المصلحة  توافر  اشترط  قد  المعدل 
ونصها: ))يشترط في الدعوى ان يكون المدعى به، 
ذلك  ومع  ومحققة،  وممكنة  وحالة  معلومة  مصلحة 
يدعو  ما  هناك  كان  ان  تكفي  المحتملة  فالمصلحة 
ويجوز  الشأن  بذوي  الضرر  الحاق  من  التخوف  الى 
كذلك االدعاء بحق مؤجل على ان يراعى االجل عند 
الحكم به وفي هذه الحالة يتحمل المدعي مصاريف 
الدعوى))، وهو ما استقر عليه قضاء محكمة التمييز 
وكذلك محكمة االستئناف حيث ذهبت احكامهما إلى 
أن: ))دعوى المدعيتين بطلب ابطال معاملة تسجيل 
ذلك  مخالفة  بحجة  عليه  المدعى  بأسم  المضخة 
القانون،  في  عليها  المنصوص  لإلجراءات  التسجيل 
الذي  الحق  ماهية  بيان  من  الدعوى  عريضة  ولخلو 
تطلب المدعيتان به من الدعي عليه وخلوها من بيان 
ماهية مصلحة المدعيتين من طلب ابطال التسجيل 
يوجب على المحكمة، تكليف المدعيتين ببيان الحق 
هو  المطلوب  ان  ظهر  واذا  الدعوى،  من  والمصلحة 
فبعد  الطرفين  بأسم مورث  المضخة  إعادة تسجيل 
فــيــهــا((٢٣،  وتسير  الــدعــوى،  المحكمة  تقبل  ذلــك 
قبل  المدعي  دعوى  ردت  قد  المحكمة  ))ان  وكذلك 
اكمال التحقيق الالزم لمعرفة ما اذا كان المدعي قد 
بالتكافل  به  المحكوم  المبلغ  التأمين  الى شركة  دفع 
حتى  لها  يدفعه  لم  أو  عليه  المدعى  مع  والتضامن 
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تتحقق من وجود المصلحة في الدعوى التي اقامها 
المرافعات  قانون  من   «٦» الــمــادة  ألحكام  تطبيقاً 
المدنية((٢4، كما )يجب ان تكون هناك مصلحة من 

الطعن(٢٥. 

لذا كان على المحكمة االتحادية العليا ان تقضي بعدم 
قبول الدعوى لعدم توافر المصلحة لدى المدعي الن 
حماية  وهو  القضاء  بوظيفة  يتعلق  المصلحة  شرط 

النظام القانوني للدولة كما اسلفنا.

ما  وحسب  العليا  االتحادية  المحكمة  على  ان  ونرى 
الداخلي سلوك  ونظامها  قانونها  به نصوص  تقضي 
مسلك واحد واضح بشأن مدى توافر شرط المصلحة 

في الدعوى وماهية تلك المصلحة.

الهوامش

٣- نص البند )ثانياً( من املادة )٣( من قانون مجلس القضاء األعلى 
رقم )4٥( لسنة ٢٠17 على ان من مهام مجلس القضاء األعلى 
))اقتراح مشروع املوازنة السنوية للسلطة القضائية االحتادية 

وعرضها على مجلس النواب للموافقة عليها((.
4-نص البند )ثالثاً( من املادة )٣( من قانون مجلس القضاء األعلى 
رقم )4٥( لسنة ٢٠17 على ان من مهام مجلس القضاء األعلى 

))ترشيح أعضاء احملكمة االحتادية العليا من القضاة((.
القضاء  املادة )٣( من قانون مجلس  البند )خامساً( من  ٥- نص 
األعلى رقم )4٥( لسنة ٢٠17 على ان من مهام مجلس القضاء 
األعلى ))ترشيح املؤهلني للتعني مبنصب نائب رئيس محكمة 
التمييز االحتادية ورئيس محكمة االستئناف االحتادية ونائب 
رئيس هيئة االشراف القضائي وارسال الترشيحات الى مجلس 

النواب للموافقة عليها((.
٦- نص البند )ثانياً( من املادة )٥( من قانون مجلس القضاء األعلى 
رقم )4٥( لسنة ٢٠17 على ان ))يسمي رئيس املجلس مقرراً 
للمجلس، يتولى تبليغ مواعيد جلسات املجلس وجدول اعماله، 
اجلهات  الى  وتبليغها  مخاطباته،  وحترير  محاضره،  وتدوين 

ذات العالقة، ومتابعة تنفيذ قرارات املجلس((.
7- نص البند )ثالثاً( من املادة )٦( من قانون مجلس القضاء األعلى 
ملجلس  العامة  اإلدارة  تتكون  ان  على   ٢٠17 لسنة   )4٥( رقم 

القضاء االعلى من ))دائرة احملققني واملعاونني القضائيني((.
٢٠17 لسنة   )4٥( رقــم  األعلى  القضاء  مجلس  قانون  نُشر   -٨

يف  املؤرخة   )44٣٢( العدد  ذات  العراقية  الوقائع  جريدة  يف 
.٢٠17/1/٢٣

9-نُشر دستور جمهورية العراق يف جريدة الوقائع العراقية ذات 
العدد )4٠1٢( املؤرخة يف 1٢/٢٨/٢٠٠٥.

1٠-لالطالع على النصوص املصوت عليها من قبل مجلس 
النواب العراقي على املوازنات املالية للسنة احلالية والسنوات 

السابقة يراجع موقع مجلس النواب االلكتروني اآلتي: 
http://ar.parliament.iq

11- قانون هيئة االشراف القضائي رقم )٢9( لسنة ٢٠1٦
منشور يف جريدة الوقائع العراقية ذات العدد )441٨( املؤرخة 

يف 1٠/٣/٢٠1٦.
/٥( املــرقــم  قــرارهــا  العليا  االحتــاديــة  احملكمة  قــرار  ينظر:   1٢
موقع  على  منشور   ٢٠17/٣/٢٨ يف  احتــاديــة/اعــالم/٢٠17( 

http://www.iraqja.iq //السلطة القضائية
الصادر  حكمها  مبوجب  املصرية  الدستورية  احملكمة  بّينت   1٣
معنى   ،1994/1/1 ق.د، يف   1٢ لسنة   )٢4( رقم  الدعوى  يف 
يكفي  ال  التي  املباشرة  الشخصية  املصلحة  بانها  املصلحة: 
بل  للدستور،  مخالفاً  عليه  املطعون  النص  يكون  أن  لتحققها 
به  أحلق  قد  املدعي  على  بتطبيقه  النص  يكون  أن  يستوجب 
ضرراً مباشراً، قرار احملكمة املذكور منشور يف موسوعة مبادئ 

احملكمة الدستورية، احمد هبه، ط 1، 19٨٨، ص ٨٣.
14-ينظر: النظام الداخلي للمحكمة االحتادية العليا رقم )1( لسنة 
٢٠٠٥ منشور يف جريدة الوقائع العراقية ذات العدد )٢997( 

املؤرخة يف ٢٠٠٥/٥/٢.
1٥ انتظم نص املادة )٦( من النظام الداخلي للمحكمة االحتادية 
العليا رقم )1( لسنة ٢٠٠٥ على النحو اآلتي: ))اذا طلب مدٍع، 
نظام  أو  تشريعي  قــرار  أو  قانون  الفصل يف شرعية نص يف 
للشروط  الطلب بدعوى مستوفية  أمر، فيقدم  أو  تعليمات  أو 
قانون  مــن  )44و4٥و4٦و47(  ــواد  املـ يف  عليهـا  املنصـوص 
ذو  محام  بوساطة  الدعوى  تقـدم  أن  ويلزم  املدنية،  املرافعات 
صالحية مطلقٍة، وأن تتوافر يف الدعوى الشــروط اآلتية: أوالًـ 
أن تكون للمدعي يف موضوع الدعوى مصلحة حاّلة ومباشـرة 
أن  ثانياًـ  االجتماعي.  أو  املالي  أو  القانوني  مركزه  ومؤثرة يف 
يقدم املدعي الدليل على أن ضرراً واقعياً قد حلق به من جراء 
التشريع املطلوب إلغائه. ثالثاًـ أن يكون الضرر مباشراً ومستقًال 
بعناصره وميكن إزالته إذا ما صدر حكم بعدم شرعية التشريع 
أو مستقبلياً  املطلوب إلغائه. رابعـاًـ إن ال يكون الضرر نظرياً 
أو مجهوالً. خامساًـ أن ال يكون املدعي قد استفاد بجانب من 
النص املطلوب إلغائه. سادساًـ أن يكون النص املطلوب إلغائه 

م42         ٢٠١٨ آذار   - هـ   ١٤٣٩ االول  جمادى   | عشرة  الثالة  السنة   | ٤٣ العدد   |



قد طبق على املدعي فعًال أو يراد تطبيقه عليه((.
/1( املــرقــم  قــرارهــا  يف  العليا  ــة  االحتــادي احملكمة  ــت  1٦-ذهــب

أنه: ))ال يحق  إلى   املــؤرخ يف ٢/٢٠٠7/7،  احتــاديــة/٢٠٠7( 
قيادة  مجلس  قـــرار  الــغــاء  طلب  الشهيد(  )والـــدة  للمدعية 
املطلوب  القرار  من  بجانب  استفادت  ان  بعد  املنحل  الثورة 
ــا املــرقــم )٣1/احتــــاديــــة/٢٠٠7(  ــراره ــاؤه((، وكــذلــك ق ــغـ الـ
القانون  من  املدعي  ))استفادة  إلى   ،٢٠٠٨/4/٢1 يف  املــؤرخ 
والقرار  الدعوى((،  رد  يوجب  بعدم دستوريته  املطلوب احلكم 
 ،٢٠٠٨/٣/1٠ يف  املــــؤرخ  ــة/٢٠٠7(  ــ ــ ــادي ــ )٣٢/احتــ ــم  ــرق امل
بعدم  احلكم  طلب  يف  للمدعي  مصلحة  وجــود  ))عـــدم  إلــى 
ــوجــب رد  ــدم حتــقــق الــضــرر لــه ي ــة قــانــون مــا وعــ ــوري دســت
وقـــرارات  )أحــكــام  مؤلف  منشورة يف  ــقــرارات  ال ــدعــوى((،  ال
،))٢٠٠7-٢٠٠٥-٢٠٠٦ لــألعــوام  العليا  االحتــاديــة  احملكمة 

القاضي فاروق السامي، القاضي جعفر ناصر، القاضي اكرم 
جمعية  العليا،  االحتادية  احملكمة  املجيد،  عبد  وتغريد  طه، 
القضاء العراقي، القرار األول ص ٢٦-٢٨. والقرار الثاني ص 

4٢- 4٥. والقرار الثالث ص4٥- 47.
17-قرار مجلس شورى الدولة منشور يف مؤلف )قرارات وفتاوى 

مجلس شورى الدولة لسنة ٢٠٠٨( وزارة العدل، ص ٢٨1.
ــرار احملــكــمــة االحتـــاديـــة الــعــلــيــا املـــرقـــم )4٣/ ــ 1٨-يـــنـــظـــر: ق

)أحكام  مؤلف  منشور يف   ،٢٠٠9/1/1٢ احتــاديــة/٢٠٠٨( يف 
 ،)٢٠٠9-٢٠٠٨ لألعوام  العليا  االحتادية  احملكمة  وقــرارات 
القاضي فاروق السامي، القاضي جعفر ناصر، القاضي اكرم 
العراقي،  القضاء  جمعية  املجيد،  عبد  تغريد  والسيدة  طه، 

املجلد الثاني، نيسان ٢٠11، ص 1٦9- 171.
19-ينظر: )شرط املصلحة يف دعاوى القانون العام(، حلقة نقاشية 
مجلة   ،٢٠٠1/4/٨ بتاريخ  احلقوق  كلية  يف  املجلة  عقدتها 
احلقوق، ملحق العدد الرابع، السنة اخلامة والعشرون، رمضان 
جامعة  العلمي،  النشر  مجلس  ٢٠٠1م،  هـ/ديسمبر   14٢٢
املصلحة  )شرط  وبحث  بعدها،  وما   71 ٢٠٠1، ص  الكويت، 
مقارنة(،  دراســة  الدستورية-  الدعوى  ويف  اإللغاء  دعــوى  يف 
د. يسري محمد العصار، كلية احلقوق/ جامعة القاهرة، دار 
النهضة العربية، ٣٢ شارع عبد اخلالق ثروت-القاهرة، 1994، 

ص 7٢.
السلطة  موقع  على  منشور  العليا  االحتــاديــة  احملكمة  ٢٠-قـــرار 

http://www.iraqja.iq :القضائية اآلتي
)٨7/احتــاديــة/ رقــم  العليا  االحتــاديــة  احملكمة  قــرار  ٢1-ينظر: 
)أحكام  املؤرخ يف ٢٠1٣/9/1٦ منشور مؤلف  اعــالم/٢٠1٣( 
وقرارات احملكمة االحتادية العليا لعام ٢٠1٣(، القاضي جعفر 

ناصر حسني وفتحي اجلواري، احملكمة االحتادية العليا، مجلة 
التشريع والقضاء، املجلد السادس، ص ٢٣1- ٢٣٦.

كلية  فــوزي،  الدين  صالح  د.  الدستورية(،  )الدعوى  ٢٢-ينظر: 
احلقوق- جامعة املنصورة، دار النهضة العربية- ٣٢ شارع عبد 

اخلالق ثروت بالقاهرة، ٢٠1٠-٢٠11، ص 1٦٥.
 ،19٨٢/1٠/٢٦ رابعة/٨٢-٨٣( يف  )1٦9/مدنية  قرار  ٢٣-ينظر: 
مؤلف  يف  اليه  مشار  القرار  التمييز،  صدوره/محكمة  جهة 
))شرح قانون املرافعات املدنية رقم )٨٣( لسنة 19٦9 وتطبيقاته 
العملية((، للقاضي مدحت احملمود، رئيس احملكمة االحتادية 
العليا- رئيس مجلس القضاء األعلى، املكتبة القانونية، الطبعة 

الثالثة، ٢٠٠9 بغداد- شارع املتنبي، ص 1٦.
٢4-ينظر: )149/حقوقية/991( يف 1991/٢/1٨، جهة صدوره/
محكمة استئناف منطقة بغداد، غير منشور، القرار مشار اليه 
يف مؤلف ))شرح قانون املرافعات املدنية رقم )٨٣( لسنة 19٦9

وتطبيقاته العملية((، نفس املرجع، ص1٦.
٢٥-ينظر: القرار رقم )٦٣٨/مدنية ثالثة/7٥( املؤرخ يف 9/97٦/٦، 
منشور يف مؤلف )شرح قانون املرافعات املدنية رقم )٨٣( لسنة 
19٦9 مع املبادئ القانونية لقرارات محكمة التمييز مرتبة على 
مواد القانون(، للقاضي عبد الرحمن العالم، منشورات الدائرة 
القانونية- وزارة العدل، اجلزء الرابع، مطبعة الزهراء، 199٠، 

ص ٢1-٢٢.
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النظام االنتخابي الحر والنزيه ال يعتمد على تسجيل الناخبين 
والحمالت االنتخابية الحرة والمراقبين واالقتراع السري فحسب 
بل انه يتعدى ذلك الى التعامل الفوري مع االنماط المختلفة من 
الشكاوى والطعون التي ستثار ولكي يستقيم النظام االنتخابي البد 
من معالجة االمر من قبل مستقلة غير متحيزة بغية التوصل الى 

القرارات في الوقت المناسب حتى ال تتاخر النتيجة االنتخابية، ويراد 
بالطعون االنتخابية المنازعات التي تدور حول النتائج االنتخابية اي 
في صحة تعبير تلك النتائج عن االرادة الحقيقية للناخبين وتشمل 

الطعون المتعلقة بجداول الناخبين وتقسيم الدوائر االنتخابية 
واجراءات االقتراع  والعد والفرز باالضافة الى الطعون المتعلقة 

بصحة عضوية النواب الذين تم انتخابهم. ومن كل ما تقدم سنقسم 
ورقتنا الى: 

الطعون االنتخابية
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م. سوسن سعد عبد الجبار 

كلية القانون / الجامعة العراقية 

الطعون المتعلقة بالعملية االنتخابية   
الطعون المتعلقة في الفصل بصحة العضوية 

اوآل // الطعون المتعلقة بالعملية االنتخابية. 

يتعلق  العالم وفيما  التجربة االنتخابية في دول  على طول 
بالطعون  الفصل  صالحيات  اليها  يسند  الــتــي  بالجهة 
االختصاص  هذا  يتجاذبان  طرفان  هنالك  كان  االنتخابية 
اتجاه  وهنالك  نفسها(  المنتخبة  والمجالس  )القضاء  هما 
في  القضائية  الجهات  الى  المهمة  تلك  اسناد  يرى  اخرى 
بالمجالس  االنتخابات  بصحة  النظر  حصر  لكون  الدولة 
النائب  الن  والــقــانــون،  العدالة  ومــبــادئ  يتنافى  النيابية 
المطعون بصحة اجراءلت انتخابه يكون متهمآ وحكمآ في 
نفس الوقت عدا عن كون ذلك متعارضآ والمبادئ الدستورية 
بقيام المجلس النيابي بعمل هو من صلب مهام القضاء، كما 
البرلمانية  للرقابة  السياسية  االعتبارات  غلبة  وبسبب  انه 
الرقابة  الفتقار  ونظرآ  واسقاطها  العضوية  طعون  على 
البرلمانية لضمانات حيدة القاضي ونزاهته كل ذلك يؤدي 
في النهاية الى االساءة للعدالة وضياع حقوق نواب الشعب 
اغلب  جعل  ما  وهو  للمعارضة  المنتمين  خاصة  وبصورة 
وتسند  البرلمانية  الرقابة  عن  تتخلى  الديمقراطية  الدول 

مهام الفصل بالطعون االنتخابية الى الرقابة القضائية. 

ففي فرنسا كان التقليد المتبع منذ عهد المجالس العامة 
ذاتها  للبرلمانات  هوالعهد   19٥٨ عام  وحتى   17٨9 عام 
هذا  ويجد  اعضائها  انتخاب  اجـــراءات  سالمة  بفحص 
التقليد اساسه في الصراع ضد االمتيارات الملكية االمر 
الذي يبدو معه اسناد هذا االختصاص للبرلمان امر الغنى 
بسيادة  القاضي  الفرنسي  للتقليد  واتباعآ  الستقالله  عنه 
والتي  القوانين  باصدار  المختصة  التشريعية  المجالس 
وعلى  لالمة،  العامة  االرادة  عن  التعبير  بمثابة  اعتبرت 
في  التقليد  هــذا  استمر  الملكي  النظام  زوال  من  الرغم 
الجمهوريتين الثالثة والرابعة، ومع دخول دستور 19٥٨ حيز 
الدستوري  للمجلس  منه  السابع  الفصل  خصص  التطبيق 
باالنتخابات  الخاصة  الطعون  في  بالنظر  اختص  الــذي 
المادة  فنصت  العامة  واالستفتاءات  والتشريعية  الرئاسية 
في  الــدســتــوري  المجلس  ))يــفــصــل  ان  عــلــى  مــنــه   )٥9(
المنازعات بصحة انتخاب النواب والشيوخ((. ويمكن الطعن 
اما المجلس الدستوري بصحة االنتخابات بواسطة عريضة 
تقدم الى المجلس ذاته او الى بعض الجهات التي حددها 
الدستور في حالة كونه غير مقيم في باريس على ان يكون 
للمتقدم بالطعن مصلحة مشروعة من وراء طعنه والبد ان 
يكون اما ناخب او مرشح ويهدف من طعنه الى الغاء نتيجة 
فيها  حدثت  والتي  اليها  ينتمي  التي  الدائرة  في  انتخابية 
المخالفات التي يدعيها، والبد ان يقدم الطعن خالل عشرة 
بالنتيجة  ونقصد  االنتخابات  نتيجة  العالن  التالية  االيام 
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االول.  الدور  انتخابات  نتيجة  وليس  النهائية  النتيجة  هنا 
واذا اكتملت شروط قبول الطعن انتقل المجلس الدستوري 
المرحلة مجموعة من  الحكم فيه وتحكم هذه  الى مرحلة 
كتابية  ومبدأ  المرافعات  حضورية  مبدأ  اهمها  المبادئ 
احكامه خالل  المجلس  ويصدر  المجلس  امام  المرافعات 
الجريدة  في  القرار  وينشر  الطعن  تقديم  تاريخ  من  شهر 

الرسمية. 

اما الطعون االنتخابية في مصر تواتر العمل لدى مجلس 
الدولة المصري على ان الطعون االنتخابية مقصورة لفظآ 
وقانونآ على تلك التي تتعلق بانتخابات المجالس المحلية 
وال تمتد لتشمل الصور االخرى من االنتخابات وسواء تعلق 
االمر بانتخاب المجالس النيابية ام انتخابات هيئات نقابية 

او جمعيات او غيرها 

وتراجع المشرع عن موقفه في سلب اختصاص مجلس الدولة 
في مجال الطعون االنتخابية ولك بعد ان قضت المحكمة 
الدستورية العليا بعدم دستورية العديد من نصوص القانون 
الحقوق  مباشرة  بتنظيم  الخاص   19٥٦ لسنة   )7٣( رقم 
السياسية وجاءت المادة )17( بعد استبدالها بالقانون رقم 
)٢٢٠( لسنة 1994 مقررة الختصاص مجلس الدولة بهيئة 
قضاء اداري بنظر الطعون عن القرارات الصادرة من لجنة 
فحص طلبات القيد في الجداول االنتخابية وتكون احكامه 

باته. 

اما عن الطعون االنتخابية في العراق 

اختار العراق انشاء هيئة مستقلة كاسلوب من اساليب االدارة 
المستقلة  العليا  )المفوضية  انشاء  تم  وفعال  االنتخابية 
االئتالف  سلطة  من  الصادر  االمــر  بموجب  لالنتخابات( 
المرقم )9٢( لسنة ٢٠٠4 وحرص الدستور العراقي لسنة 
٢٠٠٥ على وجود هذه الهيئة واستقالليتها واصدر مجلس 
 )11( بالرقم  للمفوضية  الجديد  القانون  العراقي  النواب 
لسنة ٢٠٠7 وقد اناط القانون بالمفوضية صالحية النظر 
بالطعون االنتخابية مع وجود هيئة قضائية كجهة استأناف 

لقرارات مجلس المفوضية المتعلقة بالطعون االنتخابية. 

ولمجلس  الطعون  تقديم  واالشــخــاص  للمنظمات  ويحق 
المفوضية حق النظر ببعض االمور حتى بدون تقديم الطعن 

حدوث  تاريخ  من  ايــام  ثالثة  خــالل  الطعن  يقدم  ان  على 
يمكن  التي  االماكن  من  العديد  النظام  وحــدد  المخالفة 
للمشتكي ان يقدم شكواه عن طريقها باالضافة المعلومات 

التي البد ان تتضمنها عريضة الطعن. 

ويقوم مجلس المفوضية باستدعاء الشهود وعقد جلسات 
استماع وفحص لالدلة المقدمة ثم يقوم بتبليغ المشكو منه 
بالشكوى لتمكينه الرد عليها وللمجلس ان يستمر باجراءته 

حتى في حال عدم رد المشكو منه عليها. 

فرض  للمجلس  يمكن  مخالفة  حصول  ثبوت  حــال  وفــي 
يلي  مما  اكثر  او  واحــدة  تتضمن  ان  يمكن  التي  العقوبات 
المصادقة على  الــغــاء  مــالــيــة،  غــرامــة  عــالجــي،  ــراء  )اجــ
اعتماد كيان سياسي لالنتخابات، منع الفرد من المشاركة 
ادارة  في  كعضو  او  فيها  كمرشح  المقررة  االنتخابات  في 
المرشحين  قائمة  من  المرشح  اسم  اسقاط  االنتخابات، 
المقدمة من الكيان السياسي، الغاء اعتماد فريق من فرق 
المراقبين، الغاء اعتماد فرد ضمن فريق المراقبين او وكيل 

كيان سياسي كمراقب(. 

ثانيآ // الطعون المتعلقة بالفصل في صحة العضوية. 

نائب ما )فاز  ابطال عضوية  الطعون هو  والغاية من هذه 
هذه  وتثار  اخــر.  بنائب  واستبداله  قانوني(  غير  بشكل 

الطعون بعد ثبوت صفة النائب للمرشح المنتخب. 

في فرنسا / لقد ورد النص على منح القضاة ها االختصاص 
في المادة )٥9( من دستور الجمهورية الخامسة لسنة 19٥٨

ونظمت المواد )179 -1٨9 -٣٢٥( من القانون االنتخابي 
المجلس  سلطات  عن  وامــا  االختصاص  هــذا  بعدها  ومــا 
النائب  عضوية  صحة  عــدم  ثبوت  حالة  فــي  الــدســتــوري 
المطعون في انتخابه، فيمكن للمجلس ان يلغي االنتخاب او 
ان بعدل النتيجة بمعنى ان يعدل فرار لجنة االصوات ويعلن 

نجاح المرشح الذي انتخب يطريقة صحيحة. 

في مصر / كان النشاء المحكمة الدستورية العيا الفضل 
في منح القضاء دورآ كبيرآفي رقابة االنتخابات البرلمانية 
االنتخابية  القوانين  دستورية  رقابة  في  حقها  خالل  من 
المحاكم وقد  امام احد  الدفع بعدم دستوريتها  عن طريق 
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اصدرت المحكمة الدستورية حكمبن بعدم دستورية قوانين 
االنتخاب اولهما عام 19٨7 بعدم دستورية نظام االنتخابات 
دستورية  بعدم   199٠ عــام  وثانيهما  الحزبية،  بالقائمة 
نظام الجمع بين القائمة الحزبية واالنتخاب الفردي. ومن 
المالحظ ان مصر ال تزال لحد االن تاخذ بنظام الرقابة 
البرلمانية مع اعطاء محكمة النقض مهمة التحقيق وابداء 

الراي طعن صحة العضوية. 

القوانين  وتوالي  السابق  النظام  بعد سقوط   / العراق  في 
وجود  ورغم  االنتخابية،  العمليات  تنظم  التي  والتشريعات 
عن  المسؤولة  الهيئة  يكونها  المستقلة  العليا  المفوضية 
تنظيم االنتخابات العراقية اال ان الدستور العراقي تعرض 
الى مسألة البت في صحة عضوية اعضاء مجلس النواب. 
ومن نص الفقرة االولى من المادة )٥٠( من الدستور يتبين 
للوهلة االولى الى المشرع الدستوري العراقي قد اتجه الى 
المنتخب  المجلس  العضوية  صحة  في  البت  مهمة  ايكال 
)مجلس النواب( حيث نصت على اوال )يبت مجلس النواب 
تاريخ  من  يومآ  ثالثين  خالل  اعضائه  عضوية  صحة  في 

تسجيل االعتراض باغلبية ثلثي اعضاءه(. 

الدستور  من   )٥٠( المادة  نص  من  )ثانيآ(  الفقرة  ان  اال 
اجازت الطعن بقرار مجلس النواب امام المحكمة االتحادية 
قــرار  فــي  الطعن  )يــجــوز  ثانيآ  على  بالنص  ــك  وذل العليا 
المجلس امام المحكمة االتحادية العليا خالل ثالثين يومآ 

من تاريخ صدوره(. 

وبما ان نص المادة لم يشر الى اي معقب على الحكم الذي 
تصدره المحكمة االتحادية العليا في هذا الخصوص مما 
يدل على ان الكلمة االخيرة في هذا الخصوص مما يدل 
على ان الكلمة االخيرة في هذا الموضوع ستكون للمحكمة 
انه كان من  ولو  المنتخب  للمجلس  العليا وليس  االتحادية 
يجوز  وال  بــات  المحكمة  حكم  ان  على  ينص  ان  االفضل 

نقضه من اية جهة اخرى بما فيها مجلس النواب نفسه. 
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الفكاهة الساخرة كاداة للمعارضة السياسية 

وممارسة للحق في حرية التعبير

االهداء

الى الصادق األمين الرسول العربي محمد »ص« الذي دعا ربه قائال:

)اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا 
أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين وأنت ربي الى من تكلني الى 

بعيد يتجهمني أم الى عدو ملكته أمري إن لم يكن بك غضب علي فال 
أبالي ولكن عافيتك هي أوسع لي أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له 
الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا واالخرة من أن ينزل بي غضبك أو 
يحل علي سخطك لك العتبى حتى ترضى وال حول وال قوة إال بك(

والى الخليفة الراشدي الرابع االمام علي بن أبي طالب«كرم اهلل 
وجهه« وهو القائل:

)حين سكت أهل الحق عن الباطل توهم أهل الباطل أنهم على حق(
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د. حيدر ادهم الطائي

كلية الحقوق بجامعة النهرين

المقدمة
احتفظت  ان  بعد  واخرى  فترة  بين  الخاصة  اوراقــي  اقلب 
بمجموعة من الصور والمقاالت والرسوم وابيات من الشعر 
العربي- والشعر فضيلة العرب كما يقول الجاحظ - التي 
زالت  ما  -ربما  لي  بالنسبة  شيئا  تمثل  انها  اعتقد  كنت 
بعضها  ثرية  انسانية  تجربة  تعكس  فمضامينها  كذلك- 
يعود الى ثمانينيات القرن العشرين بل ان اغلبها يعود الى 
تلك الحقبة الزمنية، وتجمع بين العديد منها فكرة الفكاهة 
الساخرة التي تعد مظهرا من مظاهر المعارضة السياسية 
التعبيرباشكالها  حرية  غياب  فترات  في  تنشط  للشعوب 
وعــدم  ازمــة  حالة  فــي  المجتمع  يكون  عندما  المتنوعة 
المنصور  جعفر  ابــو  العباسي  الخليفة  لخصها  استقرار 
بقوله في وصية البنه المهدي:)اني تركت لك الناس ثالثة 
اصناف: فقيرا ال يرجو اال غناك، وخائفا ال يرجو اال امنك، 
ومسجونا ال يرجو الفرج اال منك(.كما عبر اوليفر كرومويل1
عن المعنى ذاته في جملة ذات مغزى مشابه بقوله:)تسعة 
مواطنين من عشرة يكرهونني..... وما اهمية ذلك ان كان 

العاشروحده مسلحا(.
وبعيدا عن التحليل النفسي او التبرير االجتماعي او الهدف 
العربي  المثقف  جانب  من  السلوك  هذا  لمثل  السياسي 
اخرى  بدوافع  او  الخوف  بدافع  االمر  تعلق  سواء  اوغيره 
ال صلة لها بما تقدم من قريب او من بعيد تبقى الحقيقة 
فهي  قائمة،  بحريته  االنسان  تمسك  شدة  مضمونها  التي 

ان  نسلم  كنا  واذا  الكريم.  عيشه  واســاس  كرامته  جوهر 
االنسان يصنع مستقبله بنفسه فمن المهم ان يعي اصحاب 
السلطة من الحكام وغيرهم ان نشوة التحدي لحظة اتخاذ 
حينستكون  بعد  الصحوة  لكن  مؤقتا  تسكر  القراراتقد 

مؤلمة٢.
اما الشعوب فستبقى القوة بالنسبة لها على حد تعبير كارل 
ماركس قابلة كل جماعة جائها المخاض، ونحن المسلمون 
احق بذلك المعنى الذي عبر عنه محمد عمارة في تعليق له 
على حديث شريف للرسول العربي محمد بن عبد اهللا)ص( 
الذي قال: )اذا رأيتم امتي تهاب الظالم ان تقول له: انك 
)ان  المذكور:  الكاتب  يقول  منهم(.  تودع  فقد  ظالم،  انت 
التصدي للظلم بالمقاومة هو دليل الحياة في االمة، اما اذا 
هي عجزت عن ذلك او اهملته فانها ستكون منذئذ في عداد 
االموات،الذين-تودع منهم- رغم انهم يأكلون ويشربون كما 
يأكل االحياء ويشربون!. ولذلك وجدنا تراث االسالم مزدانا 
بالمأثورات التي تحض على مقاومة الظلم ومقاتلة الظلمة 
والتصدي بالثورة لتغيير مجتمعات الجور واالستبداد...... 
ووجدنا هذه المأثورات الشريفة تبشر اهل الحق بما اعده 
هذا  مصاعب  معاناتهم  لقاء  الدرجات  رفيع  من  لهم  اهللا 
الطريق.. فمن قتل دون ماله مظلوما فهو شهيد، ومن ظلم 
بين  ما  فشتان  ارضيين  سبع  من  طوقه  شبرا  االرض  من 

المصيرين اللذين اعدهما اهللا(.٣
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مقدمتي  اختم  كيف  احترت  السادة  ايها  السيدات  ايتها 
بعض  تجميع  على  المبني  االعــداد  من  تقترب  التي  هذه 
بناة  من  اعتبارها  الى  منها  وتنسيقها  والمقوالت  االفكار 
عقلي الخالصاوعصارة فكري فخياري االول كلمات مأثورة 
دونها الروائي الشهير فيكتور هوغو ارى انها تصلح مسك 
التي بدأتها حيث سأل القاضي فالحا من  ختام للمقدمة 
ليس  الفالح:  اجاب  محاميا؟  تصطحب  لم  لماذا  الريف: 

عندي ياسيدي اال الحقيقة لكي اقولها.
العربي محمد  الثاني فكلمات او سطورللكاتب  اما خياري 
ان  الى  االن  االمــة  تحتاج  )ال  يقول:  الــذي  هيكل  حسنين 
يصرخ في اسماعها ولو كان غاضبا من اجلها. وانما تحتاج 
الى من يهمس في اذانها رقيقا معها، حانيا على اعصابها، 
بالنار  تكوى  الجراح  كانت  وقديما  بمزاجها.  حتى  رفيقا 
لتلتئم، وربما ان جراح االمة تحتاج االن الى مهدئ يخفف 
دورها  تؤدي  كي  الطبيعية  للمناعة  الفرصة  ويعطي  االلم 
وتمهد للشفاء...... ومع ذلك ال بد ان يظل وعينا دائما ان 
القانون سياسة، وان االدب سياسة، بمقدار ما ان االقتصاد 
سياسة، والقوة المسلحة سياسة لكن بميزة القانون واالدب 
المباشر على حد  غير  االقتراب  انهما سياسة عن طريق 
القانون   – العنصران  يمتزج  وعندما  هــارت  ليدل  تعبير 
واالدب – فالشحنة اذن مضاعفة حتى وان لم تكن مدوية 

او مجلجلة(.
رسالي.  خيار  فهو  نفسي  الى  االقــرب  اعده  االول  الخيار 
اما الخيار الثاني فسيكون االقرب اذا كان معيار المفاضلة 
ذرائعيا مصلحيا بحتا لكي اتجنب التهمة بحشر انفي في 
ميدان الكتابة الصحفية، وهو فن ال اجيده رغم وجود جانب 
اصدار  خيار  الكريم  وللقارئ  السطور،  هذه  في  قانوني 

الحكم على ما تقدم.
من جانب اخرمذ كنت طالبا في كلية القانون بجامعة بغداد، 
وبعد ان اصبحت تدريسيا لم استطع ان اغير رأيا مفاده 
ان دراسة القانون في بعض االحيان وربما تدريسه الى حد 
ما ليس بالعمليةالممتعة، وان كانت مفيدة، حتى ان ادعى 

البعض غير ذلك.
االتي:كيف  بالسؤال  يتلخص  الحالة  هذه  في  التحدي  ان 
االولية بشكل  الدراسات  القانون في مرحلة  دراسة  نجعل 
خاص، والدراسات العليا ايضا عملية مهضومة وممتعة قدر 

االمكان؟
من  الفرع  هذا  جوانب  بعض  افهم  بدأت  انني  ابتداء  أقر 
فروع العلوم االجتماعية حق الفهم بعد ان تجاوزت االربعين 

ربيعا فايماني قائم ان ايام ربيعي مستمرة ان شاء اهللا والى 
ما شاء اهللا، والــدارس للحقوق بحاجة للمعرفة في بعض 
العلوم االجتماعية، ولو كان ذلك في الحد االدنى، لتتحقق 
في عقله شكل من اشكال المرجعية الفلسفية واالجتماعية 
قواعد  وزن  على  قــادرا  يكون  لكي  والتاريخية  والنفسية 
سواء  حد  على  والعرفي  التشريعي  المصدر  ذات  القانون 

بطريقة صحيحة.
ان هذه السطور ايتها السيدات أيها السادة ال تخرج شاء 
كاتبها أم ابى عن كونها تشكل صورة من صور جلد الذات، 
وأنا أعتقد عن قناعة راسخة بحقيقة مضمونها أنه ال يوجد 
أقسى من االنسان على نفسه، فالجميع يعتقد أن االخرين 
أفضل منه، أي أنه ينظر الى ما بيد االخرين وال ينظر الى 
ما بيده ألنه ال يستطيع أن يعي أن ما بيده أكثر قيمة مما 

بيد األخرين4.

المبحث االول: ادوات الفكاهة الساخرة
لكل هدف يسعى االنسان الى تحقيقه وسيلة او اداة يتوسل 
عن طريقها بلوغ الغاية المرجوة، والفكاهة الساخرة ليست 
للوصول  اجــراء  او  الية  هي  ما  قــدر  ذاتها  حد  في  هدفا 
الى تحقيق غاية المعارضة السياسية لكن هذه االلية تتنوع 
واالمثال  الصحفي،  والخبر  الكاريكاتير،  فهناك  اساليبها 
والمقالة  والرواية،  القصيرة،  والقصص  والنكتة،  الشعبية، 
ال  الذي  القاسي  او  الالذع  الخاطرة،والكالم  او  الفكرة  او 
يصل الى حد الوقوع تحت طائلة النصوص العقابية........ 
الخ، فضال عن الهجاء في الشعر الذي يحمل معنى الفكاهة 
الساخرة بل ان الفتوى الشرعية يمكن ان تحمل في طياتها 
اشياء من الفكاهة الساخرة اضافة الى القرارات القضائية.

السياسية  الفكاهة  استخدام  ان  الى  االشارة  المفيد  ومن 
الشعوب،كالشعب  مختلف  اليه  تلجأ  اســلــوب  الــســاخــرة 
تحظى  متخصصة  صحيفة  عنده  تصدر  الــذي  الفرنسي 
صحف  اكبر  من  وتعد  المكبلة(  )البطة  تسمى  بالشعبية 
)البعكوكة(  صحيفة  كــانــت  كما  السياسية،  المعارضة 
المصرية التي صدرت اعدادها قبل ثورة ٢٣ تموز 19٥٢
تؤدي ذات الدور٥.ولم يخلو العراق من تجربة مماثلة فقد 
الملكي،  العهد  في  التي صدرت  )حبزبوز(  كانت صحيفة 
والصحفي  الكاتب  اسسها  التي   19٣1 العام  في  وتحديدا 
احد  )حبزبوز(  من  تسميتها  مستمدا  ثابت  نوري  العراقي 
انالصحافة  والحقيقة  الفترة،  تلك  في  بغداد  شــقــاوات 
العراقية عرفت عدة صحف ومجالت هزلية قبل )حبزبوز( 
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منها جريدة )كناس الشوارع( التي اصدرها ميخائيل تيسي 
الفكاهة  كتاب  اشهر  ومــن  )قــرنــدل(  ومجلة   ،19٢٥ عــام 
وعبد  الـــداوودي،  شوقي  خلف  الفترة،  تلك  في  الساخرة 
القادر المميز،الذين تفرقت مقاالتهم في الصحف دون ان 
تقوم جهة حكومية بارشفتها او حفظها، وينتمي لهذه الفئة 

المال عبود الكرخي الشاعر الشعبي الشهير.
ومما يؤثر عن نوري ثابتالذي كان على اتصال ايضا بصحيفة 
)احلف  قوله:  اسطنبول  في  والصادرة  )قرقوز(الساخرة 
انني حزب سز!!( والمسناية  الياس  بالمسناية مال خضر 
هي مكان ربط البلم «اي القارب» على شاطئ دجلة الخير، 
ومن عباراته االخرى قوله: )موالنا تالي الليل تسمع حس 
العياط( و)الوكت حامض والجيب مضروب أوتي( و)امامك 
خشمة  شايل  منهم  واحد  وكل  المنتفشين  تحمل  السيارة 
«اختك»  جوعانة؟  البطن  البيت  الى  و)اذهــب  السما(  الى 
حبزبوزة طابخة باميه؟( وقال عنتر بن شداد )ام هل عرفت 

الدار بعد توهم( لهذا نظم حبزبوز ابيات الشعر االتية:
يا دار عمشة بالفلوس تكلمي 

وخذي فلوسا واعمشي واسلمي
والتمر في الحلقوم عند مذل

 خالي الجيوب مذاقه كالعلقم٦
ومن الجدير بالذكر ان العراق شهد صدور أكثر من صحيفة 
)مرقعة  صحيفة  وتعد  العثماني،  العهد  اواخـــر  ســاخــرة 
العراق صدرت  في  فكاهية ساخرة  اول صحيفة  الهندي( 
باللغة العربية في مدينة البصرة بتأريخ ٢1 تشرين الثاني 
المشرافي ومديرها  الحاج أحمد حمدي  19٠9 لصاحبها 

محمد حمدي.
وكان بالموصل صحيفة فكاهية ساخرة اسمها )جكه باز( 
وهي كلمة تركية تعني )المهذار( او )الثرثار( صدرت عام 
1911 وكان صاحب امتيازها ومديرها )عبد المجيد خيالي( 
كما صدرت في بغداد صحيفة )النوادر( بعددها االول في 

٢٥ حزيران 1911 لصاحبها محمد الوهيب نورجه جي.
من جانب اخر يجب ان يكون واضحا ان ممارسة الفكاهة 
الساخرة مسألة يجب ان ال تتعارض مع مفاهيم اخالقية 
التسامح الذي يراد  ترتبط بجوانب قانونية مهمة كمفهوم 
عن  تصدر  التي  السلوك  االصطالح:)انماط  جهة  من  به 
التنازع واالختالف واالعتداء  الفرد او االفراد في مواقف 
والمجموعات بحيث يتصف هذا  االفراد  بين  التي تحدث 

السلوك بما يلي:
1.العفو والتجاوز عن اخطاء االخرين.

٢.السهولة واللين والبعد عن التعصب في التعامل.
تغيير  في  يؤثر  نحو  على  االخرين  مع  االختالف  ٣.تقبل 

سلوك االخرين وتعديله الى االفضل.
الناجمة  السلبية  للمثيرات  البناءة  االيجابية  4.االستجابة 

عن االخرين.
٥.تحمل مصادر واشكال السلوك المؤلم ومظاهر الكراهية 
تحمال يعبر عن الصبر والقدرة على ضبط النفس والسيطرة 

على مشاعر الغضب ليستبدل بها العفو والصفح(7.
من  تقدم  ما  تشمل  المثلة  السطور  هــذه  في  وسنتطرق 
صور الفكاهة الساخرة، على ان نبحث ايضا في ردة فعل 
من  والقضاء،  التشريع،  وموقف  السلطة،  على  القابضين 

هذا الشكل الصحفي في التعبير.
الساخرةالتي  الرسم  فنون  الكاريكاتير:احد  يعد   .١
تستهدف النقد االجتماعي والسياسي، والكاريكاتير تسمية 
مشتقة من كلمة كاريكير االيطالية التي تعني يبالغ او يحمل 

ما ال يطيق.
عرف فن الكاريكاتير في الحضارات القديمة ببالد ما بين 
النهرين، ووادي النيل، وعند اليونان الذين شاع عندهم هذا 
االسلوب في التعبير حيث ذكروا ان مصورا يونانيا يدعى 
بوزون قام بتصوير بعض اهل زمانه من المشاهير بطريقة 
ان  دون  هــذا  مسلكه  على  مــرة  من  اكثر  فعوقب  ساخرة 
يرتدع، كما ازدهر الكاريكاتير في عصر النهضة االيطالية 
اعادة  الى  تيتيانوس 1477-1٥7٦ حيث عمد  الذي عرف 
تشكيل بعض الصور القديمة بطريقة مضحكة، كما انجبت 
خالل  البارزين  الكاريكاتير  رسامي  من  العديد  بريطانيا 
وليام  منهم  فاشتهر  عشر  والتاسع  عشر  الثامن  القرنين 
هوغارت الذي انتقد طبقات المجتمع االنكليزي، كما ابدع 
جورج كرونك شانك، وجيمس جيالري، وتوماس روالندسون 
االنكليزية  للسياسة  الموجه  الكاريكاتيرية  الرسوم  مئات 

وحكومتها.٨
على مستوى العالم العربي ما زلت احتفظ برسوم كاريكاتيرية 
نشرتها صحف عراقية نقال عن صحف مصرية كنت اعتقد 
العراقية  القوات  دخــول  فبعد  ــة،  دالل ذات  انها  زلــت  ومــا 
االهالي  صحيفة  نشرت   199٠ عــام  اب  في  الكويت  الــى 
فيه  صــور  منصور  لفهمي  كاريكاتيريا  رسما  المصرية 
عاشقين جالسين على مقعد في مواجهة النيل كان عنوان 
الكاريكاتير: )الحب..... وازمة الخليج(. وفيه يقول العاشق 
لمحبوبته: )شايفة قمر التجسس يا ليلى...؟!(.9 في حين 
نشرت صحيفة عراقية ايضا عن صحيفة الشعب المصرية 
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رسما كاريكاتيريا عنوانه: )مؤمرات بوش في الخليج( صور 
بوش  جــورج  االسبق  االمريكي  الرئيس  حسن  احمد  فيه 
عربيا  ثوباوعقاال  ارتــدت  بطة  مطاردا  سكين  وبيده  االب 
)زي عربي( وهو يقول: )اكلك منين يا بطة( ولذات الفنان 
الذي نشر رسما كاريكاتيريا في صحيفة الشعب القاهرية 
للشعب  ممثال  زيا شعبيا مصريا  يرتدي  انسانا  فيه  صور 
يمثل  المنتفشين  احد  مواجهة  واقفا في  الطيب  المصري 
ابرز فيه االخير لالول ورقة تؤكد نجاحه  الوطني  الحزب 
في االنتخابات فرد المصري البسيط قائال: )صحيح انت 
نجحت في االنتخابات بس طول عمرك ساقط في نظري(.
في  الفساد  ظاهرة  تصف  مميزة  كاريكاتيرية  لوحة  وفي 
واليابس،  االخضر  احرقت  ان  بعد  ضيعت  والتي  العراق، 
٢٠1٥/1٠/11 بتأريخ  العراقية  الصباح  صحيفة  نشرت 
طبيبا  صورت  الحميري  خضير  بريشة  كاريكاتيريا  رسما 
شعر  تساقط  اللوحة  اوضحت  فقد   – مخضرما  عراقيا 
السرير  على  مستلقي  مريض  بفحص  يقوم  وهو   – رأسه 
التعددي!!!  الفيدرالي  الديمقراطي  العراق  موازنة  يمثل 
وهو يقول مخاطبا شخصا اخر وقف بجانبه ارتدى مالبس 
بذات لون مالبس من مثل الموازنة العراقية:)بينت عليهه 
اول  واول  العام  الــعــام......واول  المال  الهدر في  اعــراض 

العام واول اول اول العام(.
للفكرة  قليلة  نماذج  تشكل سوى  تقدم من رسوم ال  ما  ان 
التي يمكن ان يعبر عنها فن الكاريكاتير، وهي بكل تأكيد 
ذات مضامين عميقة، وتعبر عن موقف سياسي واضح من 

مسألة معينة مطروحة امام الرأي العام.
للخبر  عليه  متفق  تعريف  يوجد  ال  الخبر الصحفي:   .٢
كما  والمكان،  الــزمــان  باختالف  يختلف  فهو  الصحفي، 
على  يــركــزون  الــذيــن  الليبرالين  عند  يتباين  مفهومه  ان 
المسؤولية  بنظرية  يــؤمــن  مــن  لــدى  عنه  عــنــصــراالثــارة 
االجتماعية، فادغار ديل المستشار والخبير الصحفي لدى 
اليونسكو يعرف االخبار بمدى تأثيرها على المتلقي عندما 
العلم بالشيئ، وتذكرنا بالماضي،او تعرض  تلبي رغبة في 
علينا مشكلة او سرا او حالة مضطربة بحيث تتيح معرفة 

مشاعرنا الداخلية نحو اهداف االخرين.
الصحافة الماركسية تتعامل مع الخبر بطريقة مختلفة فهو 
يعني عملية التقاط المعلومات االجتماعية وتنقيحها ونشرها 
في حين يتحدد مفهوم الخبر بالفهم العربي بالكالم الذي قد 
يحتمل صدق المضمون او كذبه، ويشير الدارسون للفنون 
الصحفية الى ضرورة تمتع الخبر بمجموعة من العناصر 

التوقيت اي  او المصلحة،  الفائدة  او الحالية،  منها الجدة 
اوالحجم،التشويقواالثارة،ال الضخامة  الصحفي،  السبق 

النتائج،الغرابةوالطرفة،الشهرة،  صراع،المنافسة،التوقعاو 
االهتمامات االنسانية،االهمية.1٠

وال اعرف في حقيقة االمر اذا كان ما سأذكره من مثال على 
هذا الشكل من اشكال الفكاهة الساخرة يمثل خبرا بل ربما 
كان نصف خبر حيث تختلط فيه فكرة المعارضة والفكاهة 
باسلوب الخبر او التصريح المدافع عن موقف معين، فقد 
نشرت احدى الصحف العراقية بتسعينيات القرن الماضي 
على مــا أظــن فــي صفحتها االخــيــرة األتـــي: أحــب رئيس 
تدعى  باباندريو مضيفة طيران  أندرياس  اليوناني  الوزراء 
قد  افالطون  كان  اذا  ليقول  البعض  وخرج  لياني  ديميترا 
تخيل اقامة المدينة الفاضلة في كتابه الجمهورية فال توجد 
مدينة فاضلة في اثينا..... انها فضيحة. اما باباندريو فرد 
على خصومه السياسيين قائال: لقد حاولت ان اكره هذه 
عمري  نصف  هو  عمرها  ان  صحيح  استطع،  ولم  المرأة 

ولكن من تراه يحدد عمر القلب.
امرأة  عن  البحث  نظري  وجهة  باباندريو حسب  اراد  لقد 
تحمل شيئا من ضوء القمر في بريق عينيها11، فعلى الرغم 
مما تقدمه اللعبة السياسية من شعور باالهتمام من جانب 
الشعور  فــان  ظاهرة  متعة  يولد  احساس  وهــو  االخــريــن، 
يقول  المعنى  وبهذا  متعة من كل شيئ،  أكثر  يبقى  بالحب 
نزار قباني:)أنا أعتقد ان التحول من شعر الحب الى شعر 
السياسة ليس تجارة رابحة مطلقا فالنوم في عيون النساء 
أكثر طمأنينة من النوم بين األسالك الشائكة وتجارة العطر 
أربح من تجارة الخل. واالنسان الذكي هو الذي ال يسقط 
في بئر السياسة في بالدنا. ان مملكة الحب تبقى أسعد 

الممالك(.1٢
عالقة  اطار  في  الرومانسية  بروح  مليئا  الخبر  هذا  يبدو 
الــرجــل مــع الــمــرأة فهل اســتــخــدم مــن صــاغ هــذا الخبر 
للقارئ،  المعلومة  تقديم  في  الرومانسي  المذهب  اسلوب 
والحركة الرومانسية أو االبداعية ظهرت في فرنسا أواخر 
واسبانيا  والمانيا  انكلترا  اكتسحت  ثم  الثامن عشر  القرن 
على  فعل  كــرد   1٨4٠-1٨٠٠ الفترة  فــي  ذروتــهــا  لتصل 
والمعايير  االرستقراطية  والممارسات  الصناعية  الثورة 
لها  كــان  كما  التنوير،  عصر  في  والسياسية  االجتماعية 
تأثير كبير ومعقد على السياسة، فقد ارتبطت ذروتها مع 
نمو  على  واضحا  تأثيرها  وكــان  والراديكالية،  الليبرالية 

الحركات واالفكار القومية لدى الشعوب.
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والخيال  والعواطف  المشاعر  قوة  على  الرومانسية  تؤكد 
للتجارب  واالصيل  الحقيقي  المصدر  فهو  الجامح  الواسع 
الجمالية، كما جعلت الرومانسية ايضا من الخيال الفردي 
افكار  مــن  التخلص  فــي  ــك  ذل اســهــم  حتى  نــاقــدة  سلطة 
المدارس الكالسيكية والعقالنية المثالية، فالرومانسية تعد 
ثورة على العقل وسلطانه حيث تؤكد على مجموعة مبادئ 
والعفوية  التلقائية  على  الفردية،التركيز  او  الذاتية  منها 
بالمطلق  وتتعلق  الثورة  الى  بشدة  تنزع  التعبيراالدبي،  في 
فصل  بالطبيعة،  االهتمام  الفردية،  الحرية  والالمحدود، 
بالمسرح،  االدب عن االخالق، االبداع واالبتكار، االهتمام 

االهتمام باالدب الشعبي.
بهجوم  العشرين  القرن  مطلع  الرومانسية  انحسرت  وقد 
للعقل، كما  اهتماما  تعير  الفرنسيين عليها النها ال  النقاد 
الى  بالعودة  والمنادي  روادهــا،  احد  روسو  جاك  جان  هو 
يحكمهما  ال  وخيال  عاطفة  في  خير  ال  وقالوا:  الطبيعة، 
واالرادة  الواعية  والحكمة  االنساني  والذكاء  المفكر  العقل 
تربط  التي  الجديدة  الرومانسية  حركة  فنشأت  المدركة 
فكرية  وحدة  في  الواعية  واالرادة  التلقائية  العاطفة  بين 
وعاطفية فهل ينتمي باباندريو الى الرومانسية الكالسيكية 

ام الرومانسية الحديثة؟
اما بخصوص موقف االسالم من الرومانسية،فالقاعدة فيه 
التيارات  عنه  تعبر  ما  ذلك  في  بما  انسانية  فكرة  أية  ان 
االدبية ال بد ان تلتزم بالدين واالخالق كجزء من العقيدة، 
فاذا كانت مالزمة الحزن والتعبير عنه قضية تثير الكثير 
من السلبيات فان االسالم كدين يتطلب من معتنقيه مواجهة 
والقدر،  بالقضاء  وااليــمــان  بشجاعة،  الصعبة  الــظــروف 

والبحث عن الحلول دون يأس او احباط.1٣
خالصة  عن  الشعبية  تعبراالمثال  الشعبية:  االمثال   .٣
قيمها  مــن  جوهريا  جانبا  تعكس  فهي  الشعوب  تــجــارب 
مما  الناس  حياة  تفاصيل  عن  الناتجة  وقناعاتها  الثقافية 
يعني اننا في مواجهة مضامين ذات طابع اجتماعي صادق 
الى حد كبير، )واالدب العربي غني كل الغنى بهذا النمط 
المعنى،  واصابة  اللفظ،  بايجاز  يمتاز  الــذي  التعبير  من 
وحسن التشبيه، وجودة الكناية، يلوح به تلويحا على كليات 
معروفة المقدمات واالسباب، مشهورة بين الناس، معلومة 

عندهم كلهم او بعضهم(.14
المعارضة  عن  للتعبير  الشعبية  االمثال  استخدمت  وقد 
ذات  لتحقيق  استخدمت  كما  مباشر  بشكل  السياسية 
الخيال، وهي:  الى  باللجوء  النتيجة بطريقة غير مباشرة، 

)امثال توضع على السنة الحيوان او الجماد وضعا خياليا 
ينطوي على عبرة اومغزى سياسي، وهذا النوع ال يختص 
بقوم دون قوم بل يشترك فيه العرب مع غيرهم من االمم، 
الحريات،  ومصادرة  واالستبداد  الجور  يكثر  حين  ويكثر 
فيضطر الحكماء فيما يريدون بيانه الى التمثيل على لسان 
الحيوان او الجماد باسلوب خيالي رشيق ليبلغوا به مرادهم 

مع االمن على ارواحهم ان تزهقها يد الظلم(.1٥
االدب  معرفة  عدم  االثــري  بهجت  محمد  العالمة  ويرجح 
حين  متأخرة  فترة  في  اال  االمثال  من  النوع  لهذا  العربي 
سيطر العنصر االجنبي على العنصر العربي،ففنيت حرية 
االفراد والجماعات في طغيان الملوك المستبدين والحكام 
ومع  الصاحب(.  وجه  تخديش  احب  )ال  ومثاله:  الجائرين 

ذلك، يبقى المضمون واحد1٦.
روح  يقول  الــذي  البغدادي  المثل  تقدم  ما  تحت  ويندرج 
اعتاد  حيث  قصة  المذكور  وللمثل  اغــا،  احمد  حــاج  فهم 
احد الشباب على مداعبة والدته الخذ مصروفه منها بعد 
المبلغ،  تقليل  االم  فقررت  كثيرا  اسرف  وقد  والــده،  وفاة 
ولم يوافق الشاب على ذلك االجراء ودخل معها في شجار 
واساء االدب مع امه، فأقسمت االم على رفع شكوى ضد 
ابنها الى الوالي التركي الحاج احمد اغا، وهكذا نفذت االم 
قسمها وذهبت الى الوالي وشرحت له الموضوع، فانزعج 
يقول: ال  اهللا  قبيح(  )هــازا عمل  لها:  وقــال  احمد،  الحاج 
تقل لهما اف! كيف هازا! ولد صايع يشتم حزرتكم!.... ثم 
المرأة واحضار  الذهاب مع  الجالد وطلب منه  نادى على 
ابنها اليه بالقوة!.... خرجت المرأة مع الجالد وكان ضخما 
مدججا بالسالح....! ولما رأت االم الشرر يتطاير من عيون 
تستطع  لم  الوقت  وبنفس  ابنها  على  خافت  الجالد  ذلك 
التراجع عن الشكوى، لذا اشارت الى شاب يسير بمفرده 
الجالد  فنادى  ابني!....  ذلك  للجالد،  وقالت  الشارع،  في 
على الشاب واقتاده بعنف الى مقر الوالي الحاج احمد اغا، 
دون ان يعرف الشاب السبب رغم توسالته التي ذهبت من 

دون طائل او نتيجة تذكر17.
بدأ الحاج احمد بمحاكمة الشاب فقال له اوال: لماذا انتي 
يكلم امك كالم يغزب ربنا؟ تعجب الشاب وقال للحاج احمد: 
موالنا... امي! ميتة من زمان وهذه المرأة ال اعرفها. غضب 
الحاج احمد من نكران الشاب للمرأة رغم توسالت االخير 
ظلت  التي  للمرأة  معرفته  بعدم  االيمان  باغلض  وقسمه 
احمد  الحاج  قرار  منتظرة  واحدة  بكلمة  تنطق  لم  صامتة 
اغا الى ان انتهى من الكتابة وامر الجالد ان يعاقب الشاب 
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بالجلد اذا انكر امه واذا اعترف فعليه ان يحملها على كتفيه 
ويدور بها في شوارع المدينة الى ان يصل الى بيتها.

وافق الشاب على حمل المرأة والتجول بها في الوقت الذي 
للحكم  الشاب  تطبيق  من  للتأكد  خلفه  يسير  الجالد  كان 
الذي اصدره احمد اغا، وهكذا وبعد دقائق التقى الشاب 
مع اخيه وجها لوجه فقال االخ له: ويلك هاي شن؟ أنته المن 
شايل؟ فرد الشاب على اخيه: هاي أمنا، فقال االخ: امنا 
اني اعرف لكن روح  الشاب:  ماتت من زمــان!.... فأجاب 

فهم حاج احمد اغا!!! فذهبت مثال.1٨
اما اخر مثل بغدادي اطلق من جانب انسان ال ينتمي باصله 
حال  فيصور  العتيقة  المدينة  هذه  الى  البعيد  او  القريب 
الخمسينيات  فترة  عليه  كانت  ما  مع  بالمقارنة  العروبة 
والستينيات وما بعدها، ربما لفترة قريبة للغاية، فمضمونه: 
ايضا،  يصح  والعكس  ــال........(  ــ حـ مثل  العروبة  )حــال 
وليسامحني القارئ لعدم اكمال نص المثل المذكور حتى ال 
اسيئ الي انسان او في اقل تقدير لكي ال يفهم كالمي على 

انه يشكل نوعا من االساءة.
مثل اخر أدعي أنني صاحبه، فقد كنت أذهب مع والدتي 
واخوتي في العطلة الصيفية الى حيث تسكن خاالت لي في 
األيام  من  يوم  في  ذهبت  أن  القادسية، وصادف  محافظة 
لشراء بعض الحلوى من أحد الدكاكين المتواضعة والعائدة 
يفوق  مبلغا  أعطيته  وعندما  البلدة،  تلك  في  التجار  ألحد 
سعر ما اشتريت طلب مني التاجر أن أنتظر ليرجع الباقي 
لي، فبقيت واقفا واذا به يرجع لي مبلغا يفوق ما أعطيته، 
عندها لعب الشيطان بعقل الطفل الصغير وظن أن تجار 
هذه البلدة أناس كرماء يهبون الصغار الذين يشترون منهم 
أضعاف ما يدفعون، فكررت المحاولة بنجاح باهر مرة تلو 
أخرى، والحقيقة أنني شخت على بقية الصغار فكنت أوزع 
التاجر  قيم  )ال  يقول:  االن  حالي  ولسان  عليهم.  ــاح  األرب

بديرة خالتي(.
٤. الحكاية والقصة القصيرة: تحوي بعض الكتب التي 
التي تتطرق لجوانب من  تتناول مواضيع االستبداد، وتلك 
او  االدبية  المؤلفات  نطاق  ضمن  االنتخابية  الممارسات 
التعليمية لمفردات حقوق االنسان حكايات وقصص قصيرة 
الساخرة.  الفكاهة  مظلة  تحت  تنضوي  وهي  داللــة،  ذات 
منها على سبيل المثال، ما نشرته صحيفة القدس العربي 
اللندنية حيث: )دخل السلطان مجلس الوزراء فرحا مبتهجا، 
فقابله وزير الشؤون االجتماعية بالسؤال: خير يا سيدي، 
وجبة  للتو  اكلت  لقد  السلطان:  فقال  لفرحتك!....  طمئنا 

باذنجان شهية ومريحة. فقام وزير الصحة وقال: يا سعادة 
الباذنجان  الهمية  مبكرا  وزارتــنــا  تنبهت  لقد  السلطان، 
تناوله.  على  المواطنين  تحض  توجيهات صحية  فاصدرنا 
وقام وزير الزراعة بعده وارتجل: «لقد توجهت كوادرنا الى 
جميع  في  الباذنجان  زراعــة  الفالحين  الى  للطلب  الريف 
ارجاء البالد». وتدخل وزير الثقافة ليشيد بوجود الباذنجان 
الشعبية  واالمثال  النبوية  واالحاديث  الشعبي  التراث  في 
منهيا حديثه بالمثل: «الباذنجان ان دام فالفقير ال يضام».

وقام وزير الخارجية ليتحدث عن دور الباذنجان في جلب 
الداخلية  وزير  الى  االمر  ووصل  للبالد.19  الصعبة  العملة 
تناولهم وجبة  لعدم  المواطنين  اعتقال عدد من  اكد  الذي 

الباذنجان في احد المطاعم.
ومرت االيام، وجاء اجتماع المجلس الشهري التالي ودخل 
الــوزراء  فتداعى  غاضبا،  الوجه  مكفهر  القاعة  السلطان 
اليوم  تغديت  فــقــال:  ألــمــه  وســبــب  مصابه  عــن  يسألونه 
وقال:  الصحة  وزير  فقام  ازعجتني.  رديئة  باذنجان  وقعة 
مساوئ  عن  الجمهور  وزارتنا  اعالم  ياسيدي  اخبرك  «ألم 
الباذنجان والتحذير من اكله» وذكر وزير الزراعة ما تفعله 
وزارته لمنع زراعة الباذنجان في البالد، وقال وزير الثقافة: 
«لو كان في الباذنجان خير لما سود اهللا لونه» وهدد وزير 

الداخلية بتوقيف كل من يشتري او يزرع الباذنجان.
وبينما كان الجميع في هرجهم ومرجهم قاطعهم السلطان 
خير  الباذنجان  من  جعلتم  الماضي  االجتماع  في  بالقول: 

طعام الدنيا وصار اليوم سم السموم؟؟
فاجابه وزير االعالم: «يا سيدي نحن نعمل في خدمتك وال 

نعمل خدما عند الباذنجان».٢٠
المجتمع  في  الرعية  مفهوم  الشعبية  الطرفة  هذه  تلخص 
االستبدادي حيث ال يسأل الحاكم عما يفعل ويسأل الرعية 
عما ال يفعلون، وحيث مفهوم الرعية ال يستثني حتى بطانة 
يردده احد  كان  بما  يذكرني  الكالم  الحاكم ومقربيه(وهذا 
امامنا  معروف،  اسالمي  داعية  وهو  االفاضل،  االساتذة 
في  القانون  الثالثةبكلية  المرحلة  في  طالبا  كنا  عندما 

جامعة بغداد قائال: )الشعب في خدمة ال...........(.
اشار  العربي االسالمي  التراث  حكاية اخرى مستمدة من 
اليها جورج جرداق في خماسيته الرائعة عن االمام علي بن 
ابي طالب حيث: )يروى ان عبد الملك بن مروان أرق ذات 
ليلة فاستدعى سميرا يحدثه: فقال السمير كان بالموصل 
بومة، وكان بالبصرة بومة، فخطبت بومة البصرة بنت بومة 
الموصل البنها. فقالت لها بومة الموصل، ال اجيب خطبة 
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ابنتي مائة ضيعة خربة. فقالت  ابنك حتى تجعلي صداق 
بومة البصرة، ال اقدر على ذلك، ولكن ان دام والتنا سنة 

اخرى اتيتك بما تريدين(.٢1
يوسف  رائعة  الى  نشير  ان  فيكفي  القصيرة  القصص  اما 
بالسخرية  تحفل  النفاق(التي  )ارض  وعنوانها  السباعي 
جانب  من  فيها  ورد  الــذي  االهــداء  من  ابتداء  والصراحة 

الكاتب فهويقول:
)الى خير من استحق االهداء.

الى احب الناس الى نفسي
واقربهم الى قلبي

الى يوسف السباعي.....
ولو قلت غير هذا

لكنت شيخ المنافقين
في ارض النفاق(.

ان ما يهمني في العمل االدبي المذكور الفصل الرابع عشر 
فمقدمته تتضمن عنوانا مضمونه: )في حفلة انتخابية( وعلى 
لسان المرشح الذي حمل على االعناق وسط مؤيديه يقول 
في قرارة نفسه: )يا........ يا اوالد ال........ ال بد لي من 
والخطب  والنقود  بالطعام  ورشوتكم  ودكم  وخطب  تملقكم 
جعلتموني..... ما  فاذا  نائبا....  تجعلوني  حتى  والوعود. 
ان  اياكم  حاجة،  اليكم  بي  عادت  فما  وجهي  عن  فاغربوا 

تكونوا حسني النية فتسألوني الوفاء بالوعود(.٢٢
تكون حياة  ما  ٥. العبارات ذات المغزى والحكم: غالبا 
من يعمل في الوسط السياسي كما هو من يعمل في الوسط 
حيث  المجهر  تحت  اخــف-  بدرجة  ذلك  كان  وان  الفني- 
الى حدود غير  يجري تضخيم االشياء في بعض االحيان 
مقبولة وبمعايير متنوعة.مع ذلك، بعض الحوادث تتضمن 
عبارات ذات مغزى او حكم تقترب بشكل او باخرمن فكرة 
المثل الشعبيلتعبرعن مضمون او معنى معين يكون ذو داللة، 
واالدب العربي يعرف هذا النوع من انواع الفنون،فالحكم: 
تجري  فهي  عضة.  او  ادبا  تفيد  مسلمة  احكاما  )تتضمن 
تفكير  نمط  على  داللتها  وتدل  صوغها،  وتصاغ  مجراها، 
التي  واالعــمــال  يحيونها،  التي  الحياة  وصــور  اصحابها، 
مثال  ويعتبرونها  بها  يعتدون  التي  واالداب  يمارسونها، 
اعلى(.ومن االمثلة التي تضرب في هذا المقام قولهم: )افة 
الرأي الهوى(. و)من فسدت بطانته كان كالغاص بالماء( و 
)اترك الشر يترك( و )مصارع الرجال تحت بروق الطمع( و 

)سوء حمل الفاقة يضع الشرف(.٢٣

اما على المستوى الشعبي، فالشارع العراقي ما زال يتذكر 
ما ردده المتظاهرون خالل فترة حكم الملك فيصل الثاني 
رحمه اهللا للتعبير عن مدى قوة الصلة او االرتباط الموجود 
في المنهج السياسي لكل من ثعلب السياسة العراقية نوري 

السعيد، ورئيس الوزراء العراقي االسبق صالح جبر.
وصالح  السعيد........  )نوري  يــرددون:  المتظاهرون  كان 
السطور رحم اهللا  بمناسبة هذه  اقول  وانا  جــبــر.......(٢4 
قرأت  اين  اذكر  وما عدت  يؤمن،  االول  كان  فقد  الجميع، 
معالجة  في  والتدرج  التروي  مفادها  بسياسة  هذا،  كالمه 
يغامر  ان  االمين  الدولة  لرجل  )يحق  القائل:  فهو  االمــور 
ال  ولكن  ــك....  ذل اراد  اذا  يملك  ما  وبكل  ومركزه  بحياته 
يجوز له قط ان يجازف بمقدرات وكيان االمة التي يرعاها 
بأي حال من االحوال..... وعليه الى جانب ذلك ان يحافظ 
على سالمة وطنه ويحميه من المعتدين ويؤمن لشعبه حياة 
اليها  التي اشرنا  باالهداف  الدولة  امن رجل  فاذا  كريمة. 
الموجهة  االفتراءات  ويتقبل  نفسية  براحة  حتما  سيشعر 
ضده بصبر وثبات. فحبل الكذب قصير.... وال يمكن ان 
يحجب السحاب اشعة الشمس الساطعة ولو بعد حين....(.

وفي كالم اخر له يعكس قناعاته واسلوبه في التعامل مع 
االمور يقول: )المعارضون اشد وطنية مني اال انني اعتقد 
ان سياستي هي االوفر حظا واالحسن للوصول الى الغاية 
التي ننشدها جميعا، فليس بيد احد ان يعدل المعوج اكثر 

من ذلك(٢٥.
ارثر  ألريــك  الحيوان  مزرعة  روايــة  تعد  ربما  ٦.الرواية: 
والروائي  الصحفي  ــل،  اوروي لجورج  الحقيقي  االسم  بلير 
 )19٥٠-19٠٣( االم  والفرنسي  المولد  الهندي  البريطاني 
للفكاهة  كـــاداة  الــروايــة  اســتــخــدام  على  الــواضــح  المثال 
الساخرة التي تقدم شكال من اشكال المعارضة السياسية، 
وقد عرف عن اورويل الوضوح والذكاء وخفة الدم والتحذير 
الشمولي  الحكم  ومعارضة  االجتماعية  العدالة  غياب  من 
يرى  يكن  لــم  كما  الديمقراطية،  باالشتراكية  وااليــمــان 
االتحاد السوفيتي اشتراكيا، حتى وضعته صحيفة التايمز 
كاتب   )٥٠( اعظم  بقائمة  الثانية  المرتبة  في  البريطانية 

بريطاني منذ عام 194٥.
وقف اورويل في احد االيام رأسا على عقب مستندا على 
رأسه في الحقل، وعندما تم سؤاله عن ذلك قال: )يمكنك 
مالحظة الكثير من االمور حينما تقف رأسا على عقب أكثر 

مما تفعله ان كنت واقفا بشكل طبيعي(.
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واتمها عام  الحيوان عام 194٣  رواية مزرعة  اورويل  كتب 
1944 اال انها لم تنشر في بريطانيا اال في 17 اب 194٥
194٦ اب   ٢٦ بتاريخ  المتحدة  الواليات  في  نشرت  بينما 
وهي رواية تشرح االنحدار الذي اصاب االتحاد السوفيتي 

بعد الثورة الروسية وصعود الستالينية٢٦.
الدوجمائية  من  الحيوان(  )مزرعة  اورويــل  ــة  رواي تسخر 
السياسية كما تسخر من السلطوية وسذاجة البشر، وتبدأ 
من  تسمية  ميجور-  العجوز  للخنزير  فكري  بطرح  القصة 
للحيوانات  اجتماع  في  ماركس-  كــارل  الى  تشير  الخيال 
يحدد فيه مشكلة التعاسة التي تعاني منها الحيوانات في 
حياتنا؟  طبيعة  هي  ما  الرفاق،  ايها  )واالن  انكلترافيقول: 
لنواجه الحقيقة: ان حياتنا تعيسة، تتطلب منا الجهد وهي 
الطعام اال ما يسد  ننال من  الحياة وال  الى  ناتي  قصيرة. 
رمقنا، فنعمل من اجله حتى اخر ذرة من قوتنا، وحين تنتهي 
الينا، نذبح بقسوة شنيعة. ليس هناك حيوان في  الحاجة 
انكلترا يعرف معنى السعادة او الراحة بعد ان يجتاز السنة 
االولى من عمره. ليس هناك حيوان حر في انكلترا. حياة 
الحيوان تعاسة وعبودية،هذه هي الحقيقة بام عينها. لكن 
هل هذا بالفعل هو جزء من نظام الطبيعة؟ وهل االمر كذلك 
الن ارضنا فقيرة جدا وال تستطيع منح الحياة الالئقة للذين 
يسكنون عليها؟ كال ايها الرفاق، وألف كال............لماذا 
ذلك  السبب في  التعيسة؟  الحياة  االستمرار في هذه  اذن 
تقريبا.  جهودنا  منتوج  جميع  يسرقون  البشر  بني  ان  هو 
وهو  مشاكلنا.  على جميع  االجابة  تكمن  هنا  الرفاق،  ايها 
هو  الــذي  االنــســان-   � واحــدة  بجملة  تلخيصه  يمكن  ما 
عدونا الحقيقي الوحيد ابعدوا االنسان فيبطل معه السبب 
االساسي للجوع والعمل المرهق، بدون رجعة......(٢7 وبعد 
ان يحدد سبب تعاسة الحيوانات يطرح العجوز ميجور الذي 
من  لديه  ما  فاق  ان  وبعد  اثنتا عشرة سنة  العمر  من  بلغ 
االوالد االربعمائة، وهي حياة الخنزير الطبيعية يعلم هذا 
المفكر الحيوانات الية الحل بقوله: )....... اذن ماذا عسانا 
ان نفعل؟ علينا ان نعمل ليال نهارا، جسدا وروحا. لالطاحة 
الرفاق:  ايها  اليكم،  رسالتي  هي  تلك  البشري!  بالجنس 
الثورة! ال اعرف متى ستكون الثورة، فقد يكون ذلك خالل 
اسبوع او ربما خالل مائة سنة، لكنني اعلم، كرؤيتي للقش 
الذي تحت اقدامي، ان العدالة ستتحقق اجال ام عاجال. 
ثبتوا انظاركم على ذلك ايها الرفاق، خالل الفترة القصيرة 
لمن  هذه  رسالتي  انقلوا  ذلك  وفــوق  حياتكم!  من  الباقية 
سيأتي من بعدكم ليتسنى لالجيال المقبلة متابعة النضال 

على  االطالع  يريد  من  النصر...(.٢٨وبامكان  تحقيق  حتى 
الذين  واالشخاص  فيها  االحــداث  ومجريات  شخصياتها 
تمثلهم الرجوع الى موسوعة الويكيبيديا مع العلم ان القصة 
ظهر  حين  في   19٥4 عام  انتج  االول  فلمين:  الى  تحولت 
الثاني عام 1999 وهما فيلمين يختلفان عن الرواية االصلية 
حيث تنقلب الحيوانات على الطاغية نابليون في ثورة ثانية 
كما حدث  الثاني  الفلم  في  تلقائيا  النظام  ينهار  حين  في 
في االتحاد السوفيتي، وهذه دعوة للسادة المسؤولين عن 
المناهج الدراسية في وزارة التربية لدراسة امكانية اعتماد 
هذه الرواية في المنهج المقرر للمرحلة الرابعة او الخامسة 
او السادسة من الدراسة االعدادية وبنسخة تتضمن النص 
االنكليزي مع الترجمة العربية حيث يوفر ذلك للطالب وقتا 
اكبر  القصة وحفظ  ان يخصصه الستيعاب احداث  يمكن 
عدد من المفردات او الكلمات على ان يفهم هذا المقترح 
بطريقة صحيحة فهو ال يمثل موقفا من الماركسية سلبيا 
كان ام ايجابيا، فنحن في هذه السطورلسنا بصدد مناقشة 

هذا الجانب.
هذا  كتابة  في  الحد  هذا  الى  وصلت  ان  بعد  ٧.النكتة: 
الــمــوضــوع ال بــد ان اعــتــرف بــوجــود نــوع مــن الخلط في 
المفاهيم او المصطلحات اال ان ذلك- وهذه قناعتي- ال 
يؤثر في جوهر الموضوع وبالعودة لصلبه نقول ان مصطلح 
يحكي قصة  الــذي  االدبية  الفنون  من  نوع  به  يــراد  النكتة 
او  يقال  الــذي  الكلمات  من  تسلسل  او  موقف  او  قصيرة 
يكتب او يشاهد مستهدفا التأثير في المتلقي وجعله يشرق 
معنى  ويختلط  مجلجلة،  ضحكة  او  لطيفة  ابتسامة  عن 
التي  القفشة  مصطلح  مع  المتقدم  للتعريف  طبقا  النكتة 
فهي  مختلف،  معنى  او  مضمون  ذات  منها  البعض  يجعل 
ال تتضمن تسلسال دراميا كما هو الحال في النكتة لكنها 
عبارة عن جملة او عدة جمل قصيرة تلقى بسرعة وتعتمد 
على اللعب اللغوية بهدف اثارة الضحك ومنها قولهم:)مرة 
واحد راح يوكل محامي لكاه صايم(.وتندرج فكرة الفكاهة 
الساخرة التي تعد النكتة السياسية صورة من صورها تحت 
حين  ففي  التعبيري،  الضحك  ال  التعويضي  الضحك  نوع 
يراد باالخيرضحك مصدره شعور االنسان الحقيقي بالفرح 
استمرار  فسببه  ذلك  عكس  بــاالول  يــراد  بينما  والسعادة 
يفقد  حتى  االنــســان  على  والــشــدائــد  المصائب  تــالحــق 
احساسه بقيمة السعادة. )وقد عبر المتنبي عن ذلك بقوله:

رماني الدهر باالنصال حتى
 فؤادي في غشاء من نبال
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فكنت اذا اصابتني سهام
 تكسرت النصال على النصال
فامام حالة الالمباالة يلجا المرزوء الى ملء منطقة السعادة 
المفقودة في شعوره بالضحك الذي يأخذ صور السخرية من 
ظالميه واعداءه، يسخر منهم ويضحك ويضحك االخرين 
منهم  الثأر  عن  عجز  ان  بعد  بلسانه  منهم  منتقما  عليهم 

بيده، ويجد ان امضى سالح في هذا المقام هو النكتة(.٢9
ومن النكات السياسية يشير المؤرخ الفني الدكتور محمد 
اسماعيل  الفنان  دعــي  حيث  ذلــك  على  مثال  الــى  فتحي 
لصالح  خيري  حفل  في  منولوجاته  بعض  اللقاء  ياسين 
به  اطاحت  الذي  فــاروق-  الملك  فاوعز  الجمعيات  احدى 
بعد عامين ثورة الضباط الحرار في ٢٣ تموز 19٥٢- الى 
احد رجاله بدعوة اسماعيل الى االستراحة الملكية للتسرية 
اسماعيل  يا  )يــال  ياسين:  السماعيل  الملك  فقال  عنهم 
سمعنا نكتة جديدة( ومن شدة االرباك بدأ اسماعيل النكتة 
قائال: )مرة واحد مجنون زي جاللتك كده! فصرخ الملك: 
فما  الموقف  اسماعيل  ادرك  مجنون!  يا  ايه؟  بتقول  انت 
الملك  وغــادر  باالغماء،  متظاهرا  سقط  ان  اال  منه  كــان 
غاضبا لمتابعة بقية الحفلة، وظل بعض رجال الحرس حول 
اسماعيل لمعاقبته بناء على اوامر الملك،وكان يوسف رشاد 
ان  الموقف:  لتدارك  فقال  حاضرا  الخاص  الملك  طبيب 
اسماعيل مريض، تصيبه حاالت من ضعف الذاكرة وفقد 
الرقابة  تحت  فترة  يقضي  الن  حاجة  في  االدراك،وهــــو 
الطبية لمعالجة هذه الحالة، فأمر الملك بايداعه مستشفى 
االمراض العصبية والنفسية، وصدرت الصحف في اليوم 
التالي مشيدة بالعطف الملكي على اسماعيل ياسين الذي 
الملك  فأمر  الخيري،  الحفل  اثناء  الصرع  مــرض  عــاوده 

بعالجه على نفقته الخاصة.
عن  كتابته  معرض  في  الحلو  راغب  ماجد  ويشيرالدكتور 
الفكاهة الساخرة الى بعض النكات التي تداولها الناس في 
الشارع المصري،فعن انعدام حرية التعبير عن الرأي، قالوا: 
فلما سألوه عن  لندن،  في  يخلع ضرسه  ذهب  ان مصريا 
لكنه  كثيرون،  بأنهم  اطباء االسنان في مصر اجاب  وجود 
ال يستطيع ان يفتح فمه في بلده. وعن انتزاع االعترافات 
معرفة  من  االثريون  يتمكن  لم  تمثاال  ان  قالوا:  بالتعذيب 
هويته، فتوصل اليها رجال الشرطة عن طريق االعتراف.
واالنتخابات  االستفتاءات  في  االصــوات  فرز  نتائج  وعن 
ووصولها في العادة الى نسبة 99٪ او يزيد لصالح من في 
النكات الساخرة حتى صارت من  السلطة قالوا كثيرا من 

االمثال التي يتندر بها الناس. ومن ذلك، قولهم ان الرئيس 
أنور السادات ارسل وزير داخليته لالشراف على انتخابات 
الرئاسة االمريكية، مجاملة لصديقه الرئيس جيمي كارتر، 
فكانت النتيجة هي فوز أنور السادات- وليس كارتر - بنسبة 

99٪ من اصوات الناخبين.٣٠
أيضا،  لها قصة  السعيدة  العرب  الى بالد  الكهرباء  دخول 
فهذا ما يقوله عبد اهللا السالل اول رئيس لليمن، وهو الذي 
اطاح بالملكية هناك حيث يحكى عن ذهابه الى العاصمة 
ادخل  وعندما  البواسير  داء  من  للعالج  القاهرة  المصرية 
بالكي  عالجه  تم  القاهرة  في  المستشفيات  احــدى  الــى 
الكهربائي، فزاره احد معارفه وسأله عن حاله بعد جلسة 
فقد  جديد،  اختبار  السالل:  فاجاب  الكهربائي.  العالج 

دخلت الكهرباء دبري قبل ان تدخل جمهورية اليمن.
المالي  الفساد  معدالت  تصاعدت  فقد  الــعــراق  في  أمــا 
واالداري بعد االحتالل االمريكي الى مستويات عالية للغاية 
فتداول الشارع العراقي النكتة االتية: )وزير عراقي يسأل 
وزيرأمريكي: انتو شلون تبوكون )أي تسرقون( من الشعب؟ 
الوزير  كــدامــك؟  الــي  المشروع  شايف  االمريكي:  الــوزيــر 
العراقي: اي شايفه. الوزير االمريكي: هذه المشروع كلف 
مليار  كلف  انو  وكلنه  لهنا  هنا  من  ضبطناها  دوالر  مليار 
شايف  العراقي:  الوزير  تبوكون؟......  شلون  وانتو  ونص. 
شايف  ما  ال  االمريكي:  الــوزيــر  هــنــاك؟؟؟  الــي  المشروع 
شي!!! الوزير العراقي: يا عيني عليك، هذه المشروع كلف 

خمس مليارات.
االسلوب  هذا  من  وموقفه  االسالمي  التراث  على مستوى 
يشير الدكتور جابر قميحة لتعريف ابن تيمية للنكتة بقوله: 
وادخــال  الضحك  غالبا  به  يقصد  فعل  او  قول  من  )شيئ 
منها  القصد  الى  في حكمها  وينظر  النفس،  على  السرور 
تحقيرا  او  استهزاء  بها  المقصود  كان  فأن  اسلوبها،  والى 
مثال، او كان في اسلوبها كذب مثال كانت ممنوعة، واال فال. 
محمد  الرسول  وكان  المعنى.  في  المزاح  مع  تلتقي  وهي 
)ص( يمزح وال يقول اال حقا ومن حوادثه ان رجال قال له: 
احملني على بعير. فقال: بل نحملك على ابن البعير. فقال: 
ما اصنع به؟ انه ال يحملني، فقال: )ص( ما من بعير اال وهو 

ابن بعير، وقيل ان السائل امرأة٣1.
انشائية  قطعة  هي  واالفكار:  والخواطر  المقاالت   .٨
فيها  معتدل يسجل  بطول  نثرا  تكتب  االدب  نوعا من  تعد 
الكاتب خواطره التي اثارتها تجاربه وعالقاته مع االشياء، 
وهي ليست من بناة البحث والدرس العميق لكنها افكار انية 
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تتوارد لذهن الكاتب وتزول سريعا ان لم تدون ولهذا فقد 
سمى العالم واالديب البغدادي ابن الجوزي احد كتبه )صيد 
الخاطر( وقد تسمى هذه القطعة النثرية مقالة او خاطرة او 
فكرة، كما سمى احمد امين اشهر كتاب في المقالة االدبية: 

)فيض الخاطر(
)لما  الخاطر(  )صيد  كتابه  مقدمة  في  الجوزي  ابن  يقول 
ثم  لها،  تعرض  اشياء  تصفح  في  تجول  الخواطر  كانت 
تعرض عنها فتذهب، كان من اولى االمور حفظ ما يخطر 
لكي ال ينسى، وقد قال عليه الصالة والسالم )قيدوا العلم 
اثباته فيذهب  بالكتابة( وكم خطر لي شيئ فاتشاغل عن 
بصر  فتحت  كلما  انني  نفسي  في  ورأيــت  عليه  فأتأسف 
التفكر، سنح له من عجائب الغيب ما لم يكن في حساب 
فانثال عليه من كثيب التفهم ما اليجوز التفريط به فجعلت 
هذا الكتاب قيدا لصيد الخاطر واهللا ولي النفع، انه قريب 

مجيب(.٣٢
احد  كتب  فقد  السطور،  هذه  بموضوع  االمر  تعلق  وبقدر 
ان  بعد  امين  مصطفى  وهو  المصريين،  الصحفيين  كبار 
19٨1 عام  السادات  انور  الراحل  المصري  الرئيس  اغلق 
كل صحف المعارضة باستثناء صحيفة واحدة، مع اصدار 
الصحفي،  العمل  مــن  الصحفيين  بعض  باستبعاد  ــرار  ق
كبير  الى حد  الصحافة  الحكومة من حرية  قيدت  وهكذا 
فكتب الصحفي المذكور ساخرا يقول: )قالوا سنرفع شأن 
المشنقة  في  الرجل  يعلق  بمن  اشبهكم  ما  قلت  الصحافة 

ويقول له ابشر فسنجعل حذائك فوق رؤوس الناس(.٣٣
أيضا نجد اشارة الى مقالة - ضمن سلسلة مقاالت - سبق 
صن(  )نيويورك  صحيفة  في   1٨٣٥ العام  في  نشرت  أن 
األمريكية بقلم فلكي شهير تحدثت عن اكتشاف حياة على 
يكسوهم  مجنحين  أناس  وجود  ذلك  في  بما  القمر  سطح 
القمر» مصنوع من  الخفافيش وان «معبد  الفرو ويشبهون 
الصحيفة  توزيع  قفز  األخبار  هــذه  نشر  ولــدى  الياقوت. 
)19٣٦٠( عدد  الى  ألف عدد  )1٥٠٠٠( خمسة عشر  من 
قبل  العالم  في  رواجــا  األكثر  اليومية  جعلها  مما  يوميا 
ان  ادعت  منافسة  أغضب صحفا  مما  بالخدعة،  االقــرار 
روايتها  نشر  يمكنها  كي  متناولها  في  كانت  المصدر  مواد 

الخاصة.٣4
٩.الشعر: ال يمكنانكار براعة العرب في مجال الشعر فهو 
مستخدما  األدبــي  األسلوب  هذا  وكان  يقال،  كما  ديوانهم 
عن  يعبر  الذي  الهجاء  منها  متنوعة  ألغراض  جانبهم  من 

شكل من أشكال السخرية، ولعل الحطيئة٣٥ األبرز في هذا 
المجال فهو القائل:

أرى لي وجها شوه اهللا خلقه فقبح من وجه وقبح حامله
شاعر عباسي لجأ أيضا الى هذا األسلوب، وهو أبو نؤاس٣٦

الذي هجا هجاء مقذعا بالمعنى فقط كقوله:
أال قل ألمين اهللا وابن القادة الساسة:

اذا ما ناكث سرك  أن تفقده رأسه
فال تقتله بالسيف  وزوجه بعباسه!

المثير  العباسي، ومن  الشاعر  الى هذا  وبمناسبة االشارة 
والتي  العراقية  المجالت  احــدى  تلجأ  أن  حقا  للسخرية 
بنشر  والشفافية  والنزاهة  الفساد  بمكافحة  وصال  تدعي 
أكبر منهما  يكن  لم  االســالم  وليمتان في  أكبر  سطور عن 
مثلهما  يكن  لم  االســالم  في  وليمتان  )قيل  الخبر:  واليكم 
وال يكون أبدا األولى وليمة الرشيد عند دخوله بزبيدة بنت 
جعفر بن أبي جعفر المنصور، كانت أواني الذهب تمأل من 
وجوه  الى  وتدفع  الذهب  من  تمأل  الفضة  وأوانــي  الفضة 
العود  على  فضل  انما  الهندي  العود  ان  ويــقــال:  الــنــاس. 
القماري في هذه الوليمة ألنهما أمتحنا فوجد الهندي طيب 
الوليمة من بيت  النفقة في هذه  الثوب. وكانت  وأبقى في 
خاصة المهدي سوى ما أنفقه الرشيد خمسين ألف دينار.

الحسن بن سهل.  بنت  بوران  المأمون على  وليمة  والثانية 
استعدادا  لها  استعد  المأمون  لما خطبها  الفرج:  أبو  قال 
يجل عن الوصف، وخرج المأمون الى فم الصلح وهي بلدة 
هذه  في  الحسن  وفعل  بها،  فأملك  ٢1٠ هجرية  في سنة 
الوليمة ما لم يفعله ملك في الجاهلية وال في االسالم، نثر 
رقاع  فيها  مسك  بنادق  والكتاب  والقواد  الهاشميين  على 
شيئ  كل  من  ذلــك  وغير  جــواري  وأسماء  وضياع  بأسماء 
عليه  نثر  من  يد  في  ذلك  من  وقع شيئ  اذا  فكان  نفيس، 
فتحه وتوجه فاستوفى وقبض ما فيه، ثم نثر بعد ذلك على 
عامة الناس الدنانير والدراهم ونوافج المسك وقطع العنبر. 
عسكر  عليه  أشتمل  ما  لجميع  والنفقات  الوظائف  وأقــام 
اشتمل  العسكر  ان  ويقال:  قدره.  على  رجل  لكل  المأمون 
جلبت  لما  الفرج:  أبو  قال  مــالح.  ألف  وثالثين  ستة  على 
درا  مملوء  باناء  وجيئ  ذهب  من  لها حصير  فرش  بــوران 
فنثر على الحصير، وكان فيمن حضر من النساء زبيدة بنت 
جعفر وحمدونة بنت الرشيد وغيرهما من بنات الخلفاء فلم 
تلتقط واحدة منهن شيئا من الدر، فقال المأمون: أكرمنها 
بالتقاطكن لها، فمدت كل واحدة يدها وأخذت واحدة وبقي 
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الدر على حصير الذهب، فقال المأمون: قاتل اهللا الحسن 
بن هانئ كأنه كان حاضرا حيث قال في صفة الخمر:

قامت تريني وأمر الليل مجتمع 
صبحا تولد بين الماء والعنب

كأن صغرى وكبرى من فواقعها
 حصباء در على أرض من الذهب(.
١٠.الفتوى الشرعية: من الصعب انكار الدور الذي قامت 
في  السياسي  المستوى  على  الشرعية  الفتاوى  بعض  به 
الدول االسالمية، ولكن عندما تأخذ شكال يحمل بين ثناياه 
شيئ من الفكاهة، وقد يبدو األمر غريبا في هذه الحالة، 
سيكون التأثير مضاعفا، والحقيقة أن تأريخ المسلمين ال 
يخلو من أمثلة على الصورة المذكورة، فعندما أغتيل الملك 
أخذ  بيبرس  الظاهر  أراد  المماليك  من  ملك مصر  قطز، 
البيعة لنفسه، بطريقة ملتوية، فامتنع العز بن عبد السالم 
ولم  للبندقداري  مملوكا  أعرفك  أنا  له:  قائال  مبايعته  عن 
يثبت لدي عتقك، فكيف تريد مني أن أبايعك، أنت لست 
حرا ال تجوز امامتك؟ فاضطر الظاهر بيبرس الى احضار 
من  حريته  استرجع  بأنه  له  شهدوا  الرجال  من  مجموعة 
سيده، وعندئذ بايعه الشيخ ابن عبد السالم )ثم ما لبث أن 
استغل هذه السابقة في ردع أمراء المماليك جميعا، وقد 
أنه لم  الناس، فأعلن للمأل  التعسف على  بالغوا في  كانوا 
الرق،»كانوا  المماليك قد تحرروا من  يثبت لديه أن أمراء 
في األصل عبيدا لألتراك» وأن أحكام الرق يجب أن تطبق 
ثار غضبهم واضطرب  بذلك  المماليك  فلما سمع  عليهم. 
أمرهم وصاروا ال يتعامل معهم أحد، فاضطروا في النهاية 
الى طلب رأي الفقيه أبن عبد السالم فأفتى بأن قال لهم: 
مال  بيت  لفائدة  للبيع  عليكم  ويــنــادى  مجلسا  لكم  نعقد 
المسلمين ثم نعتقكم بعدها. وبعد تلكؤ ومناورات وضغوط 
لم تنفع، اضطروا في نهاية األمر الى القبول بحكم الفقيه، 
فقدموا أنفسهم للبيع بالمزاد وصار المنادي ينادي «أمراء 
للبيع» والفقيه أبن عبد السالم يغالي في ثمنهم ويقبض. 
ولما تم البيع أعتقهم، ثم صرف ما قبضه فيهم في المصالح 

العامة(٣7.
وفي هذا السياق من الضروري أن نشير الى أهمية احترام 
ميدان  فــي  قيمة  ذات  فهي  الدينية  والمعتقدات  القيم 
يشير  المعنى  وبهذا  البشرية،  والقناعات  االنساني  الفكر 
مارك فرانسوا برنييه في كتابه أخالقيات وعلم الواجبات 
الدين  على  القائم  )التمييز  أن:  الى  الصحافة  في  األدبية 
الدين ليس معطى  أكثر اشكالية من أن يحصر، ذلك ألن 

بيولوجيا، موضوعيا، قابال للمالحظة، بل هو تكوين فكري، 
بعض  وفي  الحقيقة،  به  المؤمنون  يفسر  من خاللها  رؤية 
تعصبيا،  سلوكا  بوصفه  الدين  الــى  النقد  يوجه  األحيان 
يثير جدال  الفكري  المستوى  على  بشأنه  النقاش  ان  حتى 
صعبا، لقد وضعت بعض الكنائس الكاثوليكية مؤلفات رابيه 
وسارتر وميكافيللي ولوثر كوبرنيك، على الئحة المنشورات 
حتى   1٥٥9 العام  من  الرقابة  الى  واخضعتها  الممنوعة 
العام 19٦٦...... ان الدين يشكل قيمة في غاية الخطورة، 
بعض  لدى  والشعوب،  الناس  الى  بالنسبة  جوهرية  وهي 
المسيحيين تتجاوز قيمة الدين قيمة حرية الصحافة، وال 
كما  أساسية  حرية  يبقى  للفرد  الديني  االعتقاد  أن  شك 
يتعين  لــذا،  الزندقة.  أو  االلحاد  الــى  بالنسبة  الحال  هو 
األمر خصوصا  هذا  في حسبانه  يضع  أن  الصحفي  على 
عندما يتصل هذا األمر بخطر أو باحتقار أو كراهية تجاه 

األشخاص الذين قد يساء الى معتقداتهم(٣٨.
الــقــرارات  تتضمن  ان  يمكن  القضائية:  ١١.الــقــرارات 
ففي  السخرية،  ال  الطرفة  أشكال  من  شكال  القضائية 
بلد كالعراق يتقاتل فيه الناس على كل شيئ يجد بعضهم 
من الوقت ما يكفي ليقيم الدعوى أمام المحاكم للمطالبة 
/1٥٥٢ المرقم  القرار  ففي  نفق،  له  بعير  عن  بالتعويض 

التمييز  الصادر عن محكمة  المدنية/منقول/٢٠1٠  الهيئة 
التدقيق  )لدى  االتي:  نقرأ  بتأريخ ٢٠/٢٠11/1  االتحادية 
المدة  ضمن  مقدم  التمييزي  الطعن  بأن  وجد  والمداولة 
القانونية، قرر قبوله شكال، ولدى عطف النظر على الحكم 
المميز، وجد أنه غير صحيح ومخالف للقانون ذلك ان البينة 
الشخصية المستمعة التي أحضرها المدعي لم يتأيد منها 
ان بعير المدعى عليه قد تسبب بنفوق بعير المدعي حيث 
موثقا  كان  عليه  المدعى  بعير  بأن  أفاد  األول  الشاهد  ان 
بحبل وعلى مسافة حوالي خمسين مترا من مكان تواجد 
الحيطة  اتخذ  قد  عليه  المدعى  كان  ولما  المدعي  بعير 
الكافية وذلك بربط بعيره وعليه فانه غير ملزم بالضمان 
عن الضرر الذي أصاب بعير المدعي تطبيق لنص الفقرة 
«٢» من المادة «٢٢٦» من القانون المدني العراقي وبذلك 

تكون دعوى المدعي فاقدةلسندها القانوني...........(.
ذات  معالجات  نجد  األجنبية  األحكام  تنفيذ  مجال  وفي 
فقد  السخرية  من  شيئا  تتضمن  قضائية  بأحكام  صلة 
صادر  حكم  تنفيذ  بعدم  الفرنسية  المحاكم  احدى  قضت 
من احدى المحاكم األلمانية ألنه كان يتضمن في حيثياته 
مفردات تسخر من الباريسيات، وتمس بسمعتهن، والحكم 
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المذكور استند اليه جانب من فقه القانون الدولي الخاص 
في العالم العربي لتبني فكرة عدم تنفيذ الحكم األجنبي اذا 
كان يتضمن عبارات تمس الشعور العام في دولة التنفيذ.٣9

صياغة تحمل جانبا من السخرية أو الفكاهة اذا شئتم نجدها 
Sehwebel أيضا في الرأي المعارض للقاضي األمريكي
بمشروعية  المتعلقة  الدولية  العدل  محكمة  بفتوى  ألحقه 
بتأريخ ٨ والصادرة  النووية  أو استخدام االسلحة  التهديد 
تموز عام 199٦ عندما صوت القاضي المذكور باتجاه عدم 
وجود قاعدة عرفية في القانون الدولي العرفي وال التقليدي 
تفرض حظرا شامال وعاما على التهديد باألسلحة النووية 
من  وعدد  النووية،  الدول  لمقاومة  استنادا  استخدامها  أو 
الدول األخرى التي احتمت بالمظالت النووية للدول األولى 
حيث قال: )انها ليست ممارسة حكومة منبوذة تصرخ في 
البرية بطريقة أخرى مناوئة لالعتقاد الدولي، انها ممارسة 
خمس من دول العالم الكبرى، ممارسة األعضاء الدائميين 
في مجلس األمن، الذي يدعمهم منذ ٥٠ عاما حلفائهم ودول 

أخرى مستقلة تحتمي بمظالتهم النووية دعما هاما(4٠.
سنين  منذ  تدريسيا  أعمل  الــســادة  أيها  السيدات  أيتها 
المعهد  عن  فضال  العراقية،  الحقوق  كليات  من  عدد  في 
مجال  في  جيدة  خبرة  اكتسبت  أنني  وأدعــي  القضائي، 
التدريس القانوني، والتعليم رسالة سامية، أقول هذا الكالم 
مشكلة  لكن  القصوى،  الحدود  الــى  تماما  به  مؤمن  وأنــا 
النهرين لذا سأردد ما كتبه  المعلم كبيرة في بالد ما بين 

شاعر عربي هو خليل الخوري عندما أبدع هذه األبيات:
وعندما يضيع كل شيئ

يظل لك
أنك ال بعت وال اشتريت

بذرت ما جنيت
أنك أحببت وما أنهيت
أبصرت....ما اشتهيت
أنك أمنت وما انحنيت

عبدت ما انتقيت
فقل لمن يهدم منزلك

اهدم فقد، بنيت

المبحث الثاني: موقف التشريع والقضاء في ضوء 
توجهات القابضين على السلطة

التي  النصوص  بعض  من  تخلو  العالم  في  ــة  دول نجد  ال 
تحتوي تنظيما للحق في حرية التعبير او قواعد عرفية ذات 

طبيعة قانونية ملزمة او قواعد ذات طبيعة اخالقية تتطرق 
الى  يقود  التعبير  الحق في حرية  فممارسة  ذاته،  للجانب 
احتكاك بين اكثر من طرف، كما تتباين مواقف القابضين 
على السلطة من قضية التعامل مع الفكاهة الساخرة فلكل 
الموقف  ويبقى  فعله،  ردة  تعكس  التي  وطريقته  اسلوبه 
القضائي هو الذي يشكل حسما للفهم المتباين للنصوص 
ومداها والممارسات واشكالها، والجوانب المذكورة هي ما 

سنتطرق لها في القادم من السطور.
ــة الــحــاكــمــة لــمــمــارســة الــفــكــاهــة  1.الـــمـــبـــادئ االســاســي
الساخرة:تقتضي حقيقة عيش االنسان مع ابناء جنسه في 
قيود  او  لسلوكياته  حدود  وجود  بضرورة  التسليم  مجتمع 
تحد من بعض الممارسات حماية لحق الكافة في ان يحيوا 
بصورة طبيعية في مواجهة االخرين، وحماية االخرين الذين 
يثبت لهم ذات الحق في مواجهته. وعلى اساس ما تقدم، 
تتم  ان  يجب  الساخرة  الفكاهة  اشكال  كافة  ممارسة  فأن 
داخل قيد المشروعية اي سيادة القانون واحترامه وتطبيقه 
في مواجهة الجميع حكاما كانوا ام محكومين، فاذا كان حق 
المتنوعة مكفولة  المعارضة بصورها  النقد مضمونا وحق 
فيجب ان تمارس هذه الحقوق ضمن المساحة التي يسمح 
بها القانون، وينطبق المبدأ المذكور على الفكاهة الساخرة 
التي من المهم ان تتحرك ضمن المساحة التي تسمح بها 
قواعد القانون القائمة عمليا في المجتمع اي المطبقة فهي 
الجزاء  عنصر  يتحرك  قد  وبتجاوزها  وضعية  مشروعية 
ولكن  العامة  السلطة  تفرضه  الذي  القانونية  القاعدة  في 
جانب  من  السياسية،  للمعارضة  كــاداة  الساخرة  الفكاهة 
اخر، قد ال تستجيب بالضرورة لفكرة الشرعية، وهي فكرة 
مثالية تتضمن العدالة وما يجب ان تعبر عنه قواعد القانون 

التشريعية منها والعرفية.
فاالولى  المشروعية،  من  اوســع  الشرعية  ان  يعني  هــذا 
المطبقة  القانون  قواعد  احــتــرام  ضــرورة  فقط  تعني  ال 
ومثل  واعتبارات  قيم  مجموعة  احترام  ايضا  تتطلب  بل 
وقواعد يستطيع العقل البشري ان يكتشفها، فالثورة مثال 
غير مشروعة لكونها تتناقض مع اليات القانون ونصوصه 
على  تعتمد  كانت  اذا  شرعية  تكون  قد  انها  اال  المطبقة 

مبررات مقنعة.41
على  المعارضة  تقوم  ان  الــضــروري  مــن  اخــر  جانب  مــن 
وعندما  العامة،  المصلحة  تحقيق  بهدف  سلمية  اساليب 
ان  المهم  من  الساخرة  الفكاهة  اسلوب  المعارضة  تتخذ 
االخالقية  القواعد  تتبناه  مبدأ  فهناك  الحقيقة  عن  تعبر 
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لجمعيات الصحفيين مضمونه: )اسع الى معرفة الحقيقة 
المفروض  مــن  او  كذلك  المعارضة  وتقابل  عنها(  وبلغ 
على  القابضين  جانب  من  الطريقة  بــذات  هذا  يجري  ان 
بمظاهرها  الحكومات  اليها  تلجأ  التي  فالقوة  السلطة 
المختلفة يمكن ان تعيد السالم بمفهومه المادي دون معناه 
قائما  الرضا  بعدم  والشعور  السخط  يظل  حيث  النفسي 
او  وغاياتهم  اهدافهم  تتحقق  حتى  المعارضين  نفوس  في 
المعنوية  واالعتبارات  النفسية  فالعوامل  الحياة  يغادرو 
عند  ايضا  المهم  ومن  المادية.4٢  العوامل  من  اهمية  اكثر 
ممارسة حرية التعبير باالساليب المتاحة- ومنها الفكاهة 
الساخرة - احترام الفرد الى اقصى حد ممكن فالقواعد 
االخالقية التي تتبناها جمعيات الصحفيين تحث الصحفي 
يتأثرون  قد  الذين  االشخاص  تجاه  التعاطف  اظهار  على 
من التغطية االخبارية ايا كانت حيث يجب معاملة ضحايا 
الجريمة بحساسية )فال يجب على الصحفيين العمل على 
ال  مثيرة  وقائع  نشر  الخبر من خالل  التلهف على  ارضاء 
تتعلق بالمصلحة العامة. يجب ان توازن وسائل االنباء بين 
مع  جرائم  في  عليهم  والمدعى  الضحايا  ومصالح  حقوق 

احترام حق الشعب في ان يعلم(. 4٣
يجب ايضا على كل معارضة سياسية رسمية او شعبية ان 
عن  بعيدا  موضوعية  اسس  على  تنبني  مواقف  عن  تعبر 
الضيقة،  الفئوية  او  الشخصية  والمصالح  العقيم  الجدل 
وقد نهى الرسول محمد )ص( عن المراء اي الجدل حتى 
ربض  في  بيت  زعيم  )انــا  بقوله:  محقا  المجادل  كان  اذا 
الجنة لمن ترك المراء، وان كان حقا( فال وليد من المراء 
غير الشقاق والمشاحنات والصراع وضياع الوقت والجهد 

واثارة البغضاء بين النفوس.44
مواجهة  في  االتــبــاع  الواجبة  معاييرهي  من  تقدم  ما  ان 
لحرية  القانونية  المظلة  تقع تحت  التي  الساخرة  الفكاهة 
التعبير فالمدى الذي يمكن من خالله اعتماد هذه االفكار 
عن  التعبير  فــي  الحرية  بين  الفاصل  الخيط  وتحديد 
صورها  من  المشروع  غير  وبين  الساخرة  الفكاهة  طريق 
ومضامينها التي تقع تحت طائلة العقاب قضية عالجها ابن 
تيمية من وجهة نظر اسالمية اضنها مقبولة من المسلمين 
كافة فما ذكرنا له فيما تقدم من صفحات من موقف بهذا 
الخصوص، وما روي عن الرسول محمد )ص( ما يؤيد ذلك.
٢.اساليب الحكام في مواجهة الفكاهة الساخرة:بخصوص 
ردود  فتتباين  الساخرة  الفكاهة  من  المستهدفين  موقف 
السياسية  وممارساتهم  توجهاتهم  اختالف  على  افعالهم 

تطاله  قصة  او  مثل  او  نكتة  من  واحد  يفلت سياسي  فال 
شدة  تصل  حتى  الناس  امــام  معروضين  فهم  بالسخرية 
التباين بين خيار غض النظر الى خيار التصفية الجسدية 

لدى البعض.
موقفه  في  للمرونة  سفياننموذجا  ابــي  ابــن  معاوية  ويعد 
السياسي كقاعدة بالمعايير البراغماتية فهو القائل: )لو ان 
بيني وبين الناس شعرة ما انقطعت، وسأله بعضهم: كيف 
ذلك؟ فقال: كنت اذا شدوها ارخيتها واذا ارخيتها شددتها( 
الممارسات  هذه  مثل  عن  النظر  غض  اسلوب  يتبع  فكان 
الساخرة حتى قال: )واهللا ال احمل السيف على من ال سيف 
له، وان لم يكن منكم اال ما يستشفي به القائل بلسانه فقد 
جعلت ذلك دبر اذني وتحت قدمي( ويقول ايضا: )اني ألرفع 
نفسي ان يكون ذنب اعظم من عفوي، وجهل اكبر من حلمي، 
وعورة ال اواريها بستري، واساءة اكثر من احساني(.4٥ وفي 
سياق ما تقدم أجد من الضروري التنبيه الى أن ما ذكرت 
ان تفهم باي  الحاكم ال يجب  الى هذا  اقــوال منسوبة  من 
الخليفة  وبين  بينه  للمقارنة  دعوة  وكانها  الحوال  من  حال 
الراشدي الرابع علي بن ابي طالب فالفرق كبير وشتان بين 

الثرا والثريا.
مثل  مع  تعامله  في  طالباني  جالل  العراقي  الرئيس  ويقع 
هذه المواقف في هذه الخانة، ففي بيت شعر يردده متاح 

على شبكة المعلومات الدولية يقول:
ال كصب ال حصران ال عندنا بردي

 فوق القهر والضيم رئيسنا كردي4٦
مجموعة اخرى من الحكام كانت لهم مواقف اخرى مختلفة 
فخيار العنف هو اسلوبهم المفضل، وقد اشرنا في مقدمة 
ومؤسس  الثاني،  العباسي  الخليفة  كالم  الى  البحث  هذا 
والقائمة  وكرومويل  المنصور.  جعفر  ابــو  السالم  مدينة 
تطول في هذا السياق، اال ان االسلوب االمثل الذي يبقى 
في تفهم الفكاهة الساخرة لدى فئات في المجتمع واسباب 
صدورها منهم فهي في كل االحــوال ذات مضمون محدد 
تعكس الحاجة لمسائل معينة وبالنتيجة فان االصالح وتلبية 
المطالب المشروعة واالبتعاد عن الفساد هو الطريق االمثل 

لحل كل مشكلة مع الناس.
٣.موقف التشريع العراقي من الفكاهة الساخرة:فيما يتعلق 
بموقف التشريع من الفكاهة الساخرة باعتبارها شكال من 
اشكال المعارضة السياسية التي من المفروض ان تمارس 
دستور  ضمن  فقد  التعبير  حرية  في  الحق  مفهوم  ضمن 
العراق لعام ٢٠٠٥ نصا يكرس هذا الحق في المادة )٣٨( 
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العام  بالنظام  يخل  بما ال  الدولة  )تكفل  على:  التي نصت 
الوسائل.  وبكل  الــرأي  عن  التعبير  حرية  اوال-  واالداب: 
والــطــبــاعــة واالعــــالن واالعـــالم  الصحافة  ثــانــيــا- حــريــة 
وتنظم  السلمي  والتظاهر  االجتماع  حرية  ثالثا-  والنشر. 
قيدت  انها  المذكورة  المادة  على  يالحظ  ومما  بقانون(. 
بالنظام  االخالل  عدم  مضمونه  واحد  بقيد  التعبير  حرية 
العام واالداب، وهذا يعني ان ما نصت عليه المادة )1٣/ب( 
من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة االنتقالية47 يمثل 
تعبيرا عن تبني مساحة اوسع لحرية التعبير من جهة داللة 
عام  دستور  في  المكرس  النص  ان  اال  القانونية  الصياغة 
كان قد تضمن قيدا  وان  المادة )٣٨(  والمثبت في   ٢٠٠٥
بطريقة  معه  التعامل  بشرط  مقبول  قيد  انــه  اال  وحيدا 
استثناء  مجرد  وهو  قاعدة  الى  تحوله  دون  تحول  ايجابية 
شكال  كرسنا  واال  االستثناءات  في  التوسع  اليجوز  حيث 
من اشكال الطوارئ او مظهرا من مظاهرها بحكم الواقع 

وبحكم التعامل مع النص بطريقة سلبية4٨.
قانون  زال  فما  الــعــادي  التشريعي  النص  مستوى  وعلى 
المطبوعات العراقي رقم ٢٠٦ لسنة 19٦٨ مطبقا وال نعتقد 
بصالحية القانون المذكور او بعض نصوصه لحكم موضوع 
في  حصلت  التي  المتغيرات  بعد  التعبير  حرية  في  الحق 
العالم العربي حيث تبين االسباب الموجبة له الروحية التي 
دستورية  عدم  عن  فضال  القانون.49  هذا  ظلها  في  صيغ 
بعض النصوص فيه لتعارضها مع خيارات اصحاب السلطة 
المكرسة في دستور عام ٢٠٠٥ النافذ في العراق.٥٠ ومن 
قانون  اليها  اشــار  التي  النشر  جرائم  ان  بالذكر  الجدير 
المطبوعات رقم ٢٠٦ لسنة 19٦٨ تتمثل بانتهاك احكام المواد 
)٢1،19،17،1٦،9(٥1 فضال عن مجموعة من المواد القانونية 
رقم)111(لسنة  العراقي  العقوبات  قانون  في  وردت  التي 
الــمــواد)٨٣،٨٢،٨1،19،٨4( المعدل ممثلة بنصوص   19٦9
فالمجموعة   )4٣٨،4٣7،4٣٦،4٣٥،4٣4،4٣٣( والــمــواد 
االولى اعاله تتعلق بالمسؤولية عن جرائم النشر في حين 
وافشاء  والسب  القذف  جرائم  الثانية  المجموعة  تعالج 
السر٥٢، وتتضمن قوانين اخرى نصوصا ذات عالقة بحرية 
التعبير وردت في القانون المدني العراقي رقم )4٠( لسنة 
19٥1 وقانون حماية حق المؤلف ذي الرقم )٣( لسنة 1971
وقانون االحزاب السياسية رقم )٣٦( لسنة ٢٠1٥٥٣اضافة 

الى قوانين اخرى.٥4
االتفاقيات  مــن  مجموعة  توجد  الــدولــي  المستوى  على 
التعبير  حــريــة  فــي  للحق  حماية  تضمنت  الــتــي  الــدولــيــة 

بالحقوق  الخاص  الدولي  العهد  منها  فيها  طرف  والعراق 
بموجب  عليه  الــعــراق  صــادق  ــذي  ال والسياسية  المدنية 
القانون رقم )19٣( لسنة 197٠ ودخل العهد المذكور دور 
النفاذ في ٢٣ اذار 197٦ الذي نصت المادة )19( منه على: 
)1.لكل انسان الحق في اعتناق االراء دون مضايقة.٢.لكل 
الحق حريته  هذا  ويشمل  التعبير.  في حرية  الحق  انسان 
وتلقيها  واالفكار  المعامالت  ضروب  مختلف  التماس  في 
ونقلها الى االخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل 
اخرى  وسيلة  بأية  او  فني  قالب  في  او  مطبوع  او  مكتوب 
عليها في  المنصوص  الحقوق  يختارها.٣.تستتبع ممارسة 
الفقرة ٢ من هذه المادة واجبات ومسؤوليات خاصة وعلى 
ذلك يجوز اخضاعها لبعض القيود ولكن شريطة ان تكون 
محددة بنص القانون وان تكون ضرورية: أ-الحترام حقوق 
النظام  او  القومي  االمــن  ب-لحماية  وسمعتهم.  االخرين 
العام او الصحة العامة او االخالق العامة( وفي السياق ذاته 
فقد دعا مجلس االمن الدولي في العام 199٦ رواندا الى 
تحديد واقفال المحطات االذاعية التي كان يدعى انها تثير 
الجماعي،  العنف  اعمال  ارتكاب  على  وتحرض  الكراهية 
يجب  مهما مضمونه هل  ســؤاال  القضية  اثــارت هذه  وقد 
التي  العنف  اعمال  عن  مسؤولة  االعــالم  وسائل  تعتبر  ان 

يرتكبها المشاهدون او المستمعون او القراء؟ ٥٥
4.موقف القضاء العراقي من الفكاهة الساخرة: يالحظ من 
النصوص الوطنية التي جاء بها المشرع العراقي فضال عن 
االتجاهات الدولية على المستوى التعاهدي عدم تخصيص 
او  الساخرة  الفكاهة  من  الموقف  تعالج  محددة  نصوص 
تحديد دقيق لما يمكن ان يعد مقبوال منها وما يمكن ان يعد 
انفا  اليها  المشار  النصوص  تبقى  وبالنتيجة  مقبول،  غير 
المفعول على  السارية  ذاتها  والمصاغة بطريقة مرنة هي 
للحق  اطالقا  التعبير  حرية  في  الحق  ممارسة  اشكال  كل 

المذكور أو تقييدا له٥٦.
وبخصوص التوجهات القضائية الخاصة بالفكاهة الساخرة 
في حقبة الدولة العراقية الثانية على وجه التحديد )٢٠٠٣

متخصص  قضاء  قيام  الــى  الحاجة  بــرزت  فقد   )......-
يحسم المنازعات الناشئة عن اعمال الحق في حرية التعبير 
من  واالعالم  النشر  لقضايا  محكمة  فأنشأت  العراق،  في 
جانب مجلس القضاء االعلى في بيانه المرقم )٨1/ق/أ( 
الصادر بتأريخ ٢٠1٠٥7/7/11. وباشرت المحكمة المذكورة 
نشاطها القضائي فأصدرت احكاما عديدة ردت فيها بعض 
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الدعاوى في حين حكمت بتعويض اتخذ اشكاال متنوعة في 
قضايا اخرى، والمحكمة المذكورة تتكون من قسمين:

بداءة مختصة  عبارة عن محكمة  يعد  المدني  االول قسم 
االمر  تعلق  قدر  واالعــالم  النشر  قضايا  موضوع  بمعالجة 
بالشق المدني، وهي تطبق القوانين الموضوعية واالجرائية 

ذات الصلة بهذا الجانب.
الى  ينقسم  وبـــدوره  الجزائي،  القسم  هو  الثاني  القسم 
فرعين: االول فرع التحقيق فهناك محكمة او فرع تحقيق 
الفرع  ان  بالنشر واالعالم في حين  المتعلقة  القضايا  في 
اختصاص  شمل  بحيث  جنح  محكمة  عــن  عــبــارة  الثاني 
المحكمة المذكورة اقليم الدولة العراقية كامال عدا اقليم 

كردستان الفيدرالي٥٨.
لقد اصدرت محكمة قضايا النشر واالعالم قرارات متنوعة 
على  منها  المدعي  دعوى  تحقق صحة  خاللها  من  يظهر 
سبيل المثال القرار المرقم)٥/نشر: مدني /٢٠11( الصادر 
لقطات  فيه بث  المحكمة  الذياعتبرت  بتأريخ ٢٠11/4/4 
تضمنت  الفضائية  القنوات  احــدى  على  صور  مع  مكتوبة 
مع  اجنبية  دولة  بانتخابات  باالشتراك  عليه  المدعى  قيام 
ذكر رقمه االنتخابي فضال عن التشكيك بشهادة جنسيته 
رئيسا  لكونه  اللصوصية  بأعمال  بالقيام  واتهامه  العراقية 
لالنتخابات  نفسه  رشــح  وقــد  المحلية  المجالس  الحــدى 
شديدا  به ضررا  والحق  سمعته  الى  اساء  مما  البرلمانية 
ناتجا عن الطعن والتشهير وقد طالب المدعي بجبر الضرر 
فوجدت المحكمة بعد دراسة القضية: )ان ما قام به المدعى 
عليه ال يأتلف ومهنة العمل االعالمي والتلفازي والصحافي 
وال يليق باالعتبارات المعنوية واالدبية بالحقوق االنسانية 
لوائح حقوق االنسان........  التي كفلها الدستور وحملتها 
المدعي وشخصه  بسمعة  االســاءة  فيه  يثبت  الــذي  االمــر 
واعتباراته االنسانية والمعنوية مما ادى الى االخالل بمركزه 

االجتماعي في المجتمع....(.٥9
النشر  قضايا  محكمة  فيها  ذهبت  التي  الــقــرارات  ومــن 
التعبير  حرية  في  الحق  على  تجاوز  وجــود  الى  واالعــالم 
بتأريخ  الــصــادر  ــي/٢٠1٢  ــدن م ٥٣/نــشــر  المرقم  الــقــرار 
٢٠1٢/7/1٢ والمتعلق بحالة منع عرض مسلسل تلفزيوني 
من على شاشة احدى القنوات الفضائية، وبعد ان وجدت 
المحكمة انه دون المستوى المطلوب، وال يتطابق مع سيرة 
ومن  الفكرية  الناحية  من  حوله  المسلسل  يدور  من  حياة 
جهة الحقيقة اشارت المحكمة في قرارها ايضا:)ان سير 
او  منها  التاريخية  او  االدبية  ســواء  المعروفة  االشخاص 

العلمية او غيرها وموروثهم وفكرهم سواء االدبي او العلمي 
وكل ما يتعلق بهم هو حق شخصي لهم وحقوق ذلك تنتقل 
لعوائلهم بعد وفاتهم وبالتالي فال يملك اي شخص مهما كان 
ان يستخدم وقائع هذه السير دون ارادة وموافقة صاحبه 
للحقوق  سلبا  ذلــك  فــي  الن  بعده  مــن  عائلته  موافقة  او 
سيما  االشخاص  لهؤالء  المعنوية  للموروثات  الشخصية 
مناقضتها  على  عوائلهم  او  اصحابها  اعتراض  كان  واذا 
لهم  حقا  وهو  اصحابها  حياة  ومفردات  وقائع  الحقيقية 
في الموافقة من عدمه وهو امر تقتضيه العدالة التي هي 
احد مصادر التشريع والقوانين وفق المادة «1» من القانون 
المدني هذا من جهة ومن جهة اخرى فان االحكام العامة 
المؤلف  حق  حماية  قانون  اوردهــا  التي  العامة  والقواعد 
المعدل النافذ فان احكامه العامة ال تبتعد كثير في حماية 
هكذا صنوف او هكذا موروثات علمية او ادبية الصحابها 

المعروفين.......(.٦٠
كما عدت رئاسة محكمة بغداد الرصافة االتحادية بموجب 
بتاريخ  والصادر  مدني/٢٠1٣  1٠1/نشر  المرقم  قرارها 
مدرسية  وثيقة  بنشر  الصحف  احدى  قيام   ٢٠1٣/9/1٠
ادعت انها مزورة )وهذا غير صحيح( مما ادى الى سحب 
يد المدعي من العمل بموجب قرار صادر عن وزارته، وقد 
تسبب ذلك باساءة لسمعة موكله نظرا لعدم صحة الخبر 
المنشور مما يشكل ضررا معنويا كبيرا له يوجب التعويض 

المادي(.
في حين لم تعتبر المحكمة بموجب قرارها المرقم 4/نشر 
مدني/٢٠11 الصادر بتأريخ ٢٠11/٣/1٦ حديث مقدم احد 
البرامج قذفا اوتشهيرا ونشرا الخبار كاذبة مشينة ومسيئة 
قانوني  دليل  توافر  دون  شركته  وسمعة  المدعي  لسمعة 
على هذا الكالم لدى المدعى عليه الذي ذكر وجود صلة 
للشركة مع القوات االمريكية وانها تحت الحماية االمريكية 
برنامج  الوارد في  الحديث  ان   .......( المحكمة:  فذكرت 
حوار ال...... والمقدم من قبل معد البرنامج المدعى عليه 
لم تتجاوز مهنية العمل على مستوى البث التلفازي وان ما 
والتشهير  والقذف  االســاءة  الى مستوى  يصل  لم  فيه  ورد 
لها  شركة  انها  سيما  لوظيفته  اضــافــة  المدعي  بشركة 
اسمها ومركزها االجتماعي والمالي المعروف على صعيد 

العراق......(.٦1
كما ردت المحكمة دعوى المدعية ضد المدعى عليهم وهم 
اثنا عشر عضوا من اعضاء مجلس النواب نتيجة قيامهم 
بتقديم تقرير يقع ضمن واجبهم كنواب في البرلمان حيث 
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وجدت المحكمة )أنه وفقا للمادة )٦٣/ثانيا/أ( من الدستور 
العراقي  النواب  مجلس  عضو  فان   ٢٠٠٥ لسنة  العراقي 
يتمتع بالحصانة عما يدلي به من اراء اثناء دورة االنعقاد 
وال يتعرض للمقاضاة امام المحاكم بشأن تلك االراء سيما 
لمجلس  الداخلي  النظام  احكام  كفلته  قد  الرأي  هذا  وان 
النظام  احكام  كفلت  حيث   ٣ المادة  في  العراقي  النواب 
اعضاء  لجميع  والفكر  الــرأي  عن  التعبير  حرية  المذكور 
مجلس النواب وضمنت احكام هذا النظام حرية المعارضة 
المدعى  فان  ذلك  لكل  اضافة  البناء  والنقد  الموضوعية 
عليهم هم اعضاء لجنة تحقيقية نيابية تشكلت بقرار نيابي 
تدخل  فانها  توصيات  من  اللجنة  هــذه  عن  صــدر  ما  وان 
تتعلق  التي  باالفكار  واالدالء  والتعبير  الــرأي  حرية  ضمن 
النظام  من   ٣ المادة  كفلته  الذي  للنائب  البرلماني  بالعمل 
الداخلي لمجلس النواب وبالتالي فان ما صدر من اللجنة 

التحقيقية النيابية ال يتوفر فيه عنصر الخطأ......(.٦٢
من جانب اخر أقرت المحكمة االتحادية العليا في قرارها 
٢٠11/٨/٢٢ بتأريخ  الصادر  4٦/اتحادية/٢٠11  المرقم 
بضرورة وجود القيد المثبت في المادة )٣٨( من الدستور 
والمتعلق بوجوب احترام النظام العام واألداب العامة عند 
المذكورة  المادة  في  عليها  المنصوص  الحريات  ممارسة 
حيث جاء فيه:)ان الدولة تكفل حرية التعبير وممارسة حرية 
الصحافة والطباعة واالعالن واالعالم والنشر والمنصوص 
عليها في المادة ٣٨ من الدستور اذا لم تأتي مخلة بالنظام 
العام واالداب فان الدولة ال تكفل تلك الحريات حماية للغير 
المشار  النشر  جرائم  طريق  عن  االعتداء  من  والمجتمع 
اليها انفا. لذا فان ممارسة تلك الحريات المنصوص عليها 
في المادة ٣٨ من الدستور منوطة بشرط هو دون االخالل 
قانون  في  ــواردة  ال المواد  فان  لذا  واالداب  العام  بالنظام 
/٣٨» المادة  أحكام  متعارضة مع  «٨1،٨4» غير  العقوبات 
أوال وثانيا» من الدستور بل تكون متفقة معها وكذلك فان 
المواد المطلوب الغائها من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 
19٦9 غير متعارضة مع أحكام المادة «٣٨/أوال وثانيا» من 
الدستور لذا تكون دعوى المدعي فاقدة لسندها القانوني 
العليا  مما يستوجب ردها عليه قررت المحكمة االتحادية 

برد دعوى المدعي......(.٦٣
جانبا  بالشرح  تولت  قد  العليا  االتحادية  المحكمة  وكانت 
من مفهوم النظام العام بهدف توضيح هذه الفكرة، فذكرت 
بتأريخ  الصادر  )٦٣/اتحادية/٢٠1٢(  المرقم  قرارها  في 
٢٠1٢/1٠/11 االتي:)ان مفهوم النظام العام ومفهوم االداب 

العامة الوارد ذكرهما في الدستور وفي القوانين قكرة عامة 
تحددها في كثير من المواضع النصوص القانونية ومنها ما 
ورد في القانون المدني اذ تعتبر التصرفات في تركة انسان 
على قيد الحياة محضورة وتعتبر ذلك من النظام العام وال 
وظيفته  عن  العام  الموظف  تنازل  كذلك  مخالفتها،  يجوز 
النظام  من  الحظر  ذلــك  ويعتبر  محظورا  االفـــراد  ألحــد 
العام. وما يقال عن النظام العام يصدق على االداب العامة 
ترد  التي  العقود  بأن  تقضي  القوانين  في  نصوص  فهناك 
على االتجار بالجنس مخالفة لالداب العامة وال يعتد قانونا 
بمثل هذه العقود. واذا ما أريد معرفة ما اذا كان التصرف 
الى  الرجوع  فيلزم  العامة  لالداب  او  العام  للنظام  مخالفا 
التشريعات كافة لمعرفة ما اذا كان ذلك التصرف محظورا 
بنص من عدمه. فاذا لم يوجد نص فيقتضي االمر الرجوع 
مخالفا  التصرف  كان  اذا  ما  يقرر  الذي  فهو  القضاء  الى 
القواعد  ضوء  في  وذلــك  العامة،  االداب  او  العام  للنظام 
زمان  في  المجتمع  ــراد  اف عليها  توافق  التي  المجتمعية 
العامة  واالداب  العام  النظام  مفاهيم  الن  معينين،  ومكان 

تختلف زمانا ومكانا(٦4.
المحكمة  وموقف  الساخرة  بالفكاهة  االمــر  تعلق  وبقدر 
انها  اال  االمــور  التعرضلهذه  من  ساحتها  تخلوا  فلم  منها 
اقتصرت على عناوين تحمل معنى السخرية دون مقاالت 
ففي  الــمــذكــور،  االســلــوب  استخدمت  كاملة  مواضيع  او 
الـــرقـــم)٦٠/ نشر مـــدنـــي/٢٠11( صـــادر في  قـــرار حمل 
عنوان:  تحت  مقاال  الصحف  احدى  نشرت   ٢٠11/٣/1٥
)الى محبي الطرب في محرم الحرام جامعة عراقية تقيم 
حفلة تعارف غنائية في عاشوراء الحسين( ردت المحكمة 
دعوى المدعي التي اقامها على الصحيفة مدعيا ان المقال 
المذكور قد الحق ضررا بسمعته وتشهيرا به مبررة موقفها 
فيه  )ليس  الجريدة  في  المنشور  المقال  موضوع  ان  هذا 
مساس بشخص المدعي وال بشخص معين وال يوجد فيه 
ما يشير الى االساءة والتشهير بالمدعي، وان ما ورد فيه ال 
يعدو ان يكون ضمن اطار حرية التعبير عن الرأي وحرية 
الصحافة في الكتاب دون قصد االضــرار او االســاءة الى 
المدعي وان ما ورد في المقال هو محاولة ايصال اهمية 
الذكرى الحسينية الطاهرة الشريفة في شهر محرم الحرام 
لذا والحالة هذه ال وجود للضرر الذي ادعى به المدعي الن 
الصحافة هنا قد استعملت حقها استعاال جائزا وانها لم 
تتعسف في استعمال هذا الحق وبالتالي تنفي المسؤولية 
كانت صورة  ايا  الضرر  التزاما عن  تعني  التي  التقصيرية 
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القانوني  بالواجب  اخــالل  يوجد  ال  حيث  التعويض  هــذا 
الملقى على عاتق الصحافة ولكون المدعي لم يصبه ضررا 
هذه  والحالة  دعــواه  فتكون  المقال  هذا  عن  وماديا  ادبيا 
برد  الحكم  المحكمة  قررت  لذا  القانوني  لسندها  فاقدة 

دعوى المدعي.....(.٦٥
ومن الجدير بالذكر ان االتكاء على الدين للتقييد من حرية 
لالسالم  الحقيقية  الــروح  تتجاوزه  امر  الــرأي  عن  التعبير 
االنسان  بحقوق  اليوم  يعرف  اصبح  ما  الــى  ينظر  الــذي 
انها قواعد امرة  باعتبارها ضرورات ال مجرد حقوق، أي 
ال يمكن تجاوزها، ومع ذلك ال تبدو القضية بهذه السهولة 
عن  التعبير  وحرية  الدينية  العقيدة  حرية  ان  اعتبار  على 
الرأي حقين من غير السهل الجمع بينهما في كافة االوقات 
تثير  نظر  وجهات  عن  يعبرون  الكتاب  فبعض  والظروف، 
باتباع  يتمثل  النجاة  طوق  ان  اال  المشاكل  من  الكثير  لهم 
تقف بصفهم  التي  القانونية  واالليات  السليمة  االجــراءات 
النقض  محكمة  تعرضت  وقــد  جريئة،  بـــاراء  الــبــوح  عند 
في  الــرأي  عن  التعبير  لحرية  المقبولة  للحدود  المصرية 
القضية  وهــي   199٦ حــزيــران   ٥ بتأريخ  الــصــادر  حكمها 
المتعلقة بمؤلفات الدكتور نصر حامد ابو زيد حيث أشارت 
في حكمها الى:)ان الدستور يكفل في المادة 47 منه حرية 
الرأي في حدود القانون. فحرية الرأي تكون وفقا للضوابط 
والحدود التي يسمح بها النظام االساسي للدولة والقواعد 
التي يقوم عليها هذا النظام، وفي صدارتها احكام الشريعة 
االسالمية ولو أنه احتفظ باعتقاده في سريرة نفسه دون 
االعالن عنه تلقينا لطلبته وطبعه ونشره، فان الشريعة ال 
الناس، وال ينقب  النفس وال تشق قلوب  تفتش في مكنون 
الجهر  ان  اال  وحــده،  متروك هللا  ذلك  الن  سرائرهم،  في 
الى  والدعوة  المجتمع  عقيدة  في  طعنا  القول  من  بالسوء 
ازدرائها يتصادم مع النظام العام وهو ما ال يقره أي تشريع 
ممارسة  بين  الفاصل  المعيار  ان  والحقيقة  نــظــام(٦٦.  او 
حرية التعبير عن الرأي واالحترام الواجب للعقائد واالديان 
قد جرا التعبير عنه من جانب محكمة النقض المصرية في 
العام ٢٠٠٦ فقد ذكرت المحكمة:)وان كانت حرية االعتقاد 
مكفولة بمقتضى الدستور فان هذا ال يبيح لمن يجادل في 
اصول دين من االديان ان يمتهن حرمته او يحط من قدره 
او يزدريه عن عمد منه. فاذا ما تبين انه انما كان يبتغي 
بالجدل الذي اثاره المساس بحرمة الدين والسخرية منه 

فليس له ان يحتمي من ذلك بحرية االعتقاد(٦7.

وردت المحكمة العراقية ذاتها السباب شكلية ال موضوعية 
المقال  في  كما  ساخرة  بعناوين  مقاالت  تضمنت  دعــاوى 
المعنون )نائب و٣٥ فسيفس( بموجب قرارها المرقم)٥4/

٢٠11/٨/9،والمقال  بتأريخ  الصادر  نشر/مدني/٢٠11( 
المرقم)4٣/ قرارها  بموجب  النازية(  )العدالة  المعنون 

نشر- مدني/٢٠11( الصادر بتأريخ ٢٠11/٨/1٥ كما ردت 
دعاوى اخرى السباب موضوعية تضمنت عناوين لمقاالت 
)٦٠/نشر-مدني/٢٠11(  المرقم  قرارها  في  كما  ساخرة 
بنشر مقال تحت  والخاص  بتأريخ 1٢/٢٠11/1٠  الصادر 
عنوان )ابو الفسيفس زعالن( فجاء في قرارها المذكورمبنيا 
المقاالت  خروج  )عدم  فيه  اوضح  الذي  الخبير  رأي  على 
موضوع هذه الدعوى على قواعد واصول العمل االعالمي 
وبامكان المدعي اضافة لوظيفته حق الرد والتصحيح وفقا 
الصحافة...... قررت  وانظمة  االعالم  قوانين  لما رسمته 

هذه المحكمة الحكم برد دعوى المدعي.....(.٦٨
أخيرا من المهم ان نؤكد في مجرى هذه السطور ان ضمان 
حرية التعبير عن الرأي كان يعد البديل عن حكم القانون 
الى  يأتي  الــذي  االخير  فهذا  البدائية،  المجتمعات  في 
الوجود بعد ان عرف االنسان انظمة اجتماعية واقتصادية 
وسياسية هي الملكية والزواج والحكومة ال نجد له اهمية 
القانون،  بغير  امرها  تتدبر  التي  البدائية  المجتمعات  في 
وفي ذلك يقول ألفريد رسل والس:)لقد عشت مع جماعات 
بينهم  اجد  ولم  الشرق،  وفي  الجنوبية  امريكا  في  بدائية 
اهل  عنه  يعبر  الــذي  العام  الــرأى  محاكم سوى  وال  قانون 
القرية تعبيرا حرا، فكل انسان يحترم حقوق زمالئه احتراما 
دقيقا، فاالعتداء على هذه الحقوق يندر وقوعه او يستحيل، 
ان الناس جميعا في مثل هذه الجماعة متساوون تقريبا(٦9.

الخاتمة
مختلفة  اشكاال  لتتخذ  الــرأي  عن  التعبير  اساليب  تتنوع 
سواء على مستوى العمل المكتوب او المشاهد او المسموع، 
المعارضة  اشكال  تنوع  عن  يختلف  ال  ذلــك  في  والــحــال 
السياسية، وتعد الفكاهة الساخرة احدى الصور التي يعبر 
عنها بعض االفراد عن معارضتهم لنظام سياسي معين او 
لموقف يتخذه هذا النظام في وقت من االوقات. وغالبا ما 
يكون استخدام االسلوب المذكور ليعكس نوعا من التعويض 
عن مطلب مفقود، فنحن امام تعبير يقترن بمضمون ثري 
اثارة ضحك االخرين من حيث الجوهر بقدر  ال يراد منه 
الرضا،  لعدم  وابداء  للمعارضة  اسلوبا  الموضوع  يكون  ما 
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يطرح  الــذي  بالتغيير  مطلبا  تتضمن  األساسية  فالفكرة 
بطرق متنوعة. وفي هذا السياق يعبر نزار قباني عن فكرة 
الحلوة  الكلمات  بهذه  الحديث  العربي  الشعر  في  التغيير 
ليعكس بذلك تميزه عن االخرين من الذين يدعون وصال 
من  شياطين  أطفال  فكر  االربعينيات،  فيقول:)في  بليلى 
قطار  مهاجمة  في  وبــيــروت،  ودمشق،  والقاهرة،  بغداد، 
األشباح، وتغيير اتجاهه، واالفراج عن مسافريه... لم تكن 
عملية نسف القطار العجوز هينة. كان الحراس ببواريدهم 
النار  ويطلقون  سطحه،  على  يجلسون  العتيقة  العثمانية 
أوالد  مات  وشبابيكه.  أبوابه  على  المتسلقين  األوالد  على 
كثيرون. جرح أوالد كثيرون... لكن بعض األوالد الشجعان 
الستينات  وفــي  المقاصير....  بعض  احتالل  من  تمكنوا 
فرضوا سيطرتهم على أكثر المقاصير... وفي السبعينيات 
القطار.  وجهة  نهائيا  وغيروا  القيادة  قاطرة  على  استولوا 
األوالد  يتخانق  أن  القطار،  احتالل  بعد  ضروريا،  وليس 
القطار  دخل  من  اسم  على  يختلفوا  وأن  هاجموه،  الذين 
أوال وتأريخ دخوله... فالحقيقة أنهم دخلوه معا، وفي فترة 
الواحد  يسبق  أن  أبــدا  أهمية  وال  جــدا،  متقاربة  تأريخية 
من  أو جزء  ثانية  أو  ذراع،  أو نصف  ذراع  بمسافة  األخــر 
أجزاء الثانية، ألن التجديد في الشعر ال تنطبق عليه قواعد 
مباريات السباحة(.7٠ ومن المفيد طرح بعض االستنتاجات 
هذا  يتضمنها  التي  السطور  قــراءة  من  اليها  يتوصل  التي 

البحث وهي:
للتعبير  وفني  وصحفي  ادبي  اسلوب  الساخرة  1.الفكاهة 
االداة موضوعا  اتخذت هذه  اذا  السياسية  المعارضة  عن 
سياسيا لها، وهو اسلوب تلجأ اليه كافة االمم ينشط في 
اوقات غياب حرية التعبير او التضييق عليها الى حد كبير 
وقد عرفت في فرنسا صحيفة شهيرة  الحكام  من جانب 
المكبلة(في حين شاعت في مصر  )البطة  اسمها  ساخرة 
قبل ثورة ٢٣ تموز 19٥٢ صحيفة )البعكوكة( وكان العراق 
الملكي قد عرف ايضا صحيفة ساخرة اسسها الصحفي 
)حبزبوز(  اسمها  عام 19٣1  ثابت  نوري  العراقي  والكاتب 
كما كانت للشخص المذكور عالقات مع صحيفة )قرقوز( 

الساخرة التي كانت تصدر في اسطنبول.
وسائل  السياسي  بموضوعها  الساخرة  الفكاهة  ٢.تتخذ 
واالمــثــال  الصحفي،  والخبر  الكاريكاتير،  منها  متنوعة 
ذات  والعبارات  القصيرة،  والقصة  والحكاية،  الشعبية، 
المغزى،والحكم، والرواية، والنكتة، والمقاالت او الخواطر، 
واالفالم السينمائية...... الخ ويرتبط اللجوء لهذه االساليب 

في اوقات سيطرة االستبداد بشكل من اشكاله حتى يشيع 
المجتمعات  فــي  الــنــاس  اوســـاط  بين  الــخــوف  مــن  جانبا 
االنسانية فال مفر والحال هذه اال قيام هؤالء بالتعبير عن 

ارائهم عن طريق اللجوء الى هذا االسلوب.
الــرأي  عن  التعبير  اشكال  من  شكل  اي  خضوع  ٣.يجب 
لمجموعة من المبادئ القانونية حتى يظل محتميا بمظلة 
القانون ويبتعد عن امكانية تحريك عنصر العنف القانوني 
المعارضة  ليعلن  الــســاخــرة  الفكاهة  ــى  ال لجأ  مــن  ضــد 
النظام  طرحه  محدد  لموقف  او  معين  لنظام  السياسية 
السياسي، ومن هذه المبادئ قيد المشروعية، وضرورة ان 
يجري التعبير بالفكاهة الساخرة عن طريق ممارسة سلمية 
تستهدف تحقيق المصلحة العامة، مع اهمية تبني مواقف 
العقيم  الجدل  عن  بعيدا  موضوعية  اعتبارات  على  تنبني 
عليه  الــرســول  نهى  حيث  الضيقة  الشخصية  والمصالح 

الصالة والسالم عن المراء والجدل.
الفكاهة  مواجهة  في  الحكام  اساليب  بالمقابل  4.تتنوع 
الساخرة فمنهم من يلجأ الى العنف بمفهومه المطلق غير 
المنضبط بقانون،في حين يقوم اخرون بغض طرفهم عن 
هذا االسلوب في التعبير لقناعتهم بعدم تأثيره على وضعهم 
تلبية  الــى  اللجوء  هو  االمثل  االسلوب  ويبقى  السياسي، 
طالما  الموضوعية  لحاجاتهم  واالستجابة  الناس  مطالب 
وموضوعي  حقيقي  جانب  عن  الساخرة  الفكاهة  عبرت 

يرتبط بمصالح عامة او خاصة مشروعة بشكل او باخر.
العراقي نصوصا محددة لمعالجة  التشريع  ٥.لم يخصص 
للحدود  تــجــاوزهــا  عند  الــســاخــرة  الفكاهة  مــن  الموقف 
محكومة  فستبقى  ثــم،  ومــن  التعبير.  فــي  بها  المسموح 
اساليب  لها  تخضع  التي  النافذة  العراقية  بالتشريعات 
التعبير فما زال قانون المطبوعات رقم )٢٠٦( لسنة 19٦٨

نافذ المفعول رغم تعارض بعض نصوصه مع احكام دستور 
صلة  ذات  نصوص  وجــود  عن  فضال  النافذ،   ٢٠٠٥ عــام 
المدني  القانون  في  وردت  التحديد  وجه  على  بموضوعنا 
العراقي  العقوبات  العراقي رقم )4٠( لسنة 19٥1 وقانون 
رقم )111( لسنة 19٦9 المعدل، وقانون حماية حق المؤلف 
افراغ  بعدم  )٣( لسنة 1971، وهي نصوص محكومة  رقم 
سواء  تكفله  التي  الضمانات  عن  التعبير  حرية  في  الحق 
عن  ناتجة  او  دستوري  طابع  ذات  الضمانات  هــذه  كانت 

اتفاقيات دولية يعد العراق طرفا فيها.
نشأت  فقد  العراقية  القضائية  بالتوجهات  يتعلق  ٦.فيما 
القضاء  واالعالم من جانب مجلس  النشر  محكمة قضايا 
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بتأريخ  الصادر  )٨1/ق/أ(  المرقم  بيانه  بموجب  االعلى 
منذ  اصدرت  وجزائي  مدني  بفرعين:  وهي   ٢٠1٠/7/11
بعضها  بموجب  اقــرت  متنوعة  قضائية  ــرارات  ق انشائها 
وجود انتهاكات للحدود القانونية المسموح بها في ممارسة 
حرية التعبير فاصدرت احكاما بالتعويض المالي، كما ردت 
دعاوى اخرى السباب شكلية واخرى موضوعية، ولم تتطرق 
تأريخ  حتى  جوهرية  بصورة  الساخرة  الفكاهة  لموضوع 

كتابة هذه السطور.
التي  التوصيات  بعض  عــرض  وبهدف  تقدم  ما  ضــوء  في 

نراها مفيدة في سياق موضوع بحثنا نقترح ما يلي:
كمقرر  الحيوان  مزرعة  ــة  رواي اعتماد  امكانية  1.دراســـة 
الخامسة  او  الرابعة  االعــداديــة  المراحل  الحــدى  دراســي 
او السادسة على اعتبارانها رواية تتمتع بقدر من الفكاهة 
ونسبة واضحة من التشويق الذي يمكن ان يعد عمال مؤثرا 

في استيعاب فحواها وحفظ مفرداتها.
٢.ضرورة اعتماد نص صريح في الدستور العراقي يسمح 
المختلفة  المتنوعةواساليبه  باشكاله  الطغيان  بمقاومة 
وبالطرق المتاحة للشعوب حيث سيشكل هذا االمر دعما 
جمود  حــاالت  تالفي  خالله  مــن  يجري  حقيقيا  قانونيا 
امكانية  دون  الدستوريةالقائمة  بالياته  السياسي  النظام 
احداث تغيير حقيقي في االوضاع تنصب لمصلحة الفئات 

المتضررة من الشعب.
٣.ضرورة ان يعي من يشغل مهمة اصدار االحكام القضائية 
ذات صلة  منازعات  في  تفصل  التي  االداريــة  والــقــرارات 
اتخذت  ما  اذا  ومنها  المتنوعة،  التعبيربأشكالها  بحرية 
في  الحق  مع  التعامل  ضــرورة  الساخرة  الفكاهة  اسلوب 
التعبير كأصل وان القيود التي ترد عليه والمحددات التي 
على  استثناء  هي  فيها  يمارس  التي  المساحة  من  تضيق 

االصل المذكور.
4.ضرورة اصدار قانون جديد للمطبوعات بدال من القانون 
النافذ حاليا والذي يحمل الرقم )٢٠٨( لسنة 19٦٨ او ادخال 
المستجدات  االعتبار  بنظر  تأخذ  عليه  التعديالت  بعض 
التي اصابت الساحة السياسية في صلتها بالحق في حرية 

التعبير يكون اكثر انسجاما مع روح العصر.
التي  والتجاوزات  االخطاء  عن  للتعويض  ٥.انشاء صندوق 
عمل  اي  او  االعــالمــي  العمل  ممارسة  جــراء  من  تحصل 
الفكر،  لحرية  اداة  التعبير  المذكور، فحرية  بالحق  يرتبط 
الخطأ على حد  اداة لحرية  الفكر هي في االصل  وحرية 
الصندوق  هذا  تمويل  يجري  ان  على  الكتاب  احد  تعبير 

بواسطة اشتراكات او مساهمات اجبارية تدفع من جانب 
العراق سواء  والعاملة في  المتنوعة  المؤسسات االعالمية 
كانت عراقية او عربية او اجنبية، ويتم الدفع من الصندوق 
لوظيفته بصورة  اداءه  لنظام خاص لضمان  وفقا  المذكور 

صحيحة.
اخيرا نقول اذا كان الختام مسكا فهذا المفكر االسالمي 
ارائهم  عن  التعبير  في  المسلمين  حق  يؤكد  عبدة  محمد 
هو  وال  بالمعصوم،  ليس  المسلمين  عند  )الخليفة  بقوله: 
مهبط الوحي، وال من حقه االستئثار بتفسير الكتاب والسنة، 
وهو على هذا اليخصه الدين بمزية في فهم الكتاب والعلم 
باالحكام، ويرتفع به الى منزلة خاصة، بل هو وسائر طالب 
االصابة  وكثرة  العقل  بصفاء  يتفاضلون  سواء،انما  العلم 
في الحكم، ثم هو مطاع ما دام على المحجة ونهج الكتاب 
النهج  عن  انحرف  فاذا  بالمرصاد،  له  والسنة،والمسلمون 
اليه.  واالعذار  بالنصيحة،  قوموه  اعوج  واذا  عليه،  اقاموه 
فاالمة هي التي تنصبه، وهي صاحبة الحق في السيطرة 
عليه. وليس في االسالم سلطة دينية سوى سلطة الموعضة 
وهي  الشر،  من  والتنفير  الخير،  الــى  والــدعــوة  الحسنة، 
سلطة خولها اهللا الدنى المسلمين يقرع بها انف اعالهم، 

كما خولها العالهم يتناول بها ادناهم(.71
المصادر

اوال: الكتب والمجالت والصحف
 ،٢٠11 لعام  العليا  االتحادية  المحكمة  وقــرارات  1.أحكام 
المجلد الرابع، جمعية القضاء العراقي، بغداد، اذار ٢٠11.

 ،٢٠1٢ لعام  العليا  االتحادية  المحكمة  وقــرارات  ٢.أحكام 
والقضاء،  التشريع  مجلة  اصدارات  من  الخامس،  المجلد 

.٢٠1٣
الطبعة  االنــســان،  حقوق  كــود  بشير،  محمد  ٣.الشافعي 

الثانية، منشأة المعارف، االسكندرية، ٢٠٠٨.
الدار  التاسع،  المجلد  العراقية،  القانونية  4.الموسوعة 
اورويــل،مــزرعــة  ــورج  ٥.جـ بــيــروت.  للموسوعات،  العربية 

الحيوان، دار التجار، بيروت، ٢٠٠٨.
التأريخ،  في  بحث  باقر،  طه  ترجمة:  توينبي،  ٦.أرنــولــد 
بغداد،  األولى،  الطبعة  للنشر،  الوراق  دار  الثاني،  المجلد 

.٢٠14
السالم،  النزاعات، مشروع سفراء  وحل  السالم  ثقافة   .7

دليل التدريب، ٢٠1٢.
الخامس،  العربية،الجزء  والقومية  جرداق،علي  جورج   .٨

مطبعة الجهاد،بيروت.
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9. حسين سعد، حرية الصحافة وانتهاك المشاعر الدينية، 
مجلة الغدير، مجلة فصلية ثقافية محكمة، مركز الدراسات 
والتوثيق، المجلس االسالمي الشيعي األعلى، لبنان، العدد 

٥٢، خريف ٢٠1٠.
الدولي،  القانون  في  االحتجاج  الطائي،  أدهم  حيدر   .1٠
الطبعة األولى، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، ٢٠1٢.
ياسين،احكام  المشاهدي،شهاب احمد  ابراهيم  11. خليل 
محكمة قضايا النشر واالعالم، القسم المدني، بغداد،٢٠1٢.
عبر  والسب  القذف  جرائم  الموسوي،  روضان  سالم   .1٢
القنوات الفضائية، دراسة مقارنة معززة بتطبيقات قضائية، 

مكتبة صباح، بغداد،1٠1٠.
الصادرة   )41٦٠( العدد  العراقية،  الوقائع  صحيفة   .1٣

بتأريخ ٢٠1٠/٨/٢.
االول،  واالعالم،الكتاب  النشر  جرائم  ســرور،  طــارق   .14
االحكام الموضوعية، الطبعة الثانية، دار النهضة العربية، 

القاهرة، ٢٠٠٨.
في  سفيان  ابــي  ابــن  العقاد،معاوية  محمود  عباس   .1٥

الميزان،الطبعة االولى، دار الهالل،مصر،19٥٦.
حوار  من   19٦٣ شباط   ٨ عــراق  سعيد،  كريم  علي   .1٦
المفاهيم الى حوار الدم، مراجعات في ذاكرة طالب شبيب، 

الطبعة األولى، دار الكنوز األدبية، بيروت، 1999.
17. عكاشة محمد عبد العال، االجراءات المدنية والتجارية 
الدولية في دولة االمارات العربية المتحدة، دراسة مقارنة، 
الطبعة األولى، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، ٢٠٠٠.
الطبعة  المتقين،  امام  علي  الشرقاوي،  الرحمن  1٨.عبد 

األولى، دار األندلس، النجف األشرف، بيروت، ٢٠٠9.
19. قانون وسائل االعالم )دليل االعالميين( مكتب برامج 

االعالم الخارجي، وزارة الخارجية االمريكية.
٢٠.مــحــمــدبــهــجــت االثـــري،الـــمـــدخـــل فــي تــأريــخ االدب 

العربي،مطبعة الجزيرة،بغداد،1٣٥٠.
والــقــانــون  السياسية  الــحــلــو،الــنــظــم  راغـــب  مــاجــد   .٢1

الدستوري،منشأة المعارف، االسكندرية،٢٠٠٥.
ال  ضــرورات  االنسان،  وحقوق  عمارة،االسالم  محمد   .٢٢
حقوق، المجلس الوطني للثقافة والفنون واالداب، الكويت، 

.19٨٥
٢٣. محمد وجدي عبد الصمد، االعتذار بالجهل بالقانون، 
دراسة تحليلية تأصيلية مقارنة، الطبعة االولى، عالم الكتب، 

القاهرة، 197٢- 197٣.

العربي،دراسة  األخالقي  الجابري،العقل  عابد  ٢4. محمد 
الطبعة  العربية،  الثقافة  في  القيم  لنظم  نقدية  تحليلية 

الخامسة،مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ٢٠1٢.
٢٥. محمد الريشهري، موسوعة االمام علي بن أبي طالب 
في الكتاب والسنة والتأريخ، المجلد السادس، دار الحديث 

للطباعة والنشر، ط٢.
٢٦. محمود الجومرد، الحجاج رجل الدولة المفترى عليه، 
الطبعة األولى، مطبعة األديب البغدادية المحدودة، بغداد، 

.19٨٥
أول،  )تشرين  الرابع  العدد  والقضاء،  التشريع  مجلة   .٢7

تشرين الثاني، كانون األول(، ٢٠1٢.
الثاني،  )كانون  االول  العدد  والقضاء،  التشريع  مجلة   .٢٨

شباط، اذار(، ٢٠14.
الثاني،  )كانون  االول  العدد  والقضاء،  التشريع  مجلة   .٢9

شباط، اذار، نيسان، أيار، حزيران(، ٢٠1٥.
األولى،  الطبعة  الكاملة،  النثرية  األعمال  قباني،  نزار   .٣٠

منشورات نزار قباني، بيروت، 199٣.
قصة  محمود،  نجيب  زكــي  ترجمة:  ديــورانــت،  ول   .٣1
الحضارة، نشأة الحضارة، الجزء االول من المجلد االول، 
المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، دار الجيل للطبع 

والنشر والتوزيع، بيروت، تونس، 19٨٨.
العربية  الــنــفــاق،االــشــركــة  ارض  السباعي،  يــوســف   .٣٢

للمطبوعات والنشر.
ثانيا: الرسائل واالطاريح الجامعية

عن  الدولية  المسؤولية  العامري،  سلطان  خلف  1.شــروق 
رسالة  االســالم،  الى  االســاءة  في  التعبير  حرية  استعمال 
ماجستير مقدمة الى كلية القانون بجامعة البصرة، ٢٠14.

ثالثا: المواقع االلكترونية
كتاب  عن  نقال  االدبي  ايقاع  لملتقى  االلكتروني  1.الموقع 

فاروق ابو زيد الموسوم )فن الخبر الصحفي(.
٢.الموقع IIP Digital )مكتب برامج االعالم الخارجي، 

وزارة الخارجية األمريكية(.
شبكة  على  الحائط،متاح  على  شماني،شخبطة  ٣.تــومــا 

المعلومات الدولية )االنترنيت(.
المسلمون،  ــوان  االخـ قميحة،النكتة،ويكيبيديا  4.جــابــر 
الموسوعة التأريخية الرسمية لجماعة االخوان المسلمين 

وهي متاحة على شبكة المعلومات الدولية.
شبكة  على  متاحة  وهي  الحرة(  )الموسوعة  ٥.ويكيبيديا 

المعلومات الدولية)االنترنيت(.

م68         ٢٠١٨ آذار   - هـ   ١٤٣٩ االول  جمادى   | عشرة  الثالة  السنة   | ٤٣ العدد   |



Endnotes

اوليفـر كرومويـل )٢٥ نيسـان 1٥99- ٣ سـبتمبر 1٦٥٨(   1
هـزم  ديكتاتـورا،  اعـداءه  عـده  انكليـزي  وسياسـي  عسـكري  قائـد 
انكلتـرا جمهوريـة،  وجعـل  االنكليزيـة  االهليـة  احلـرب  امللكيـني يف 
ينتمـي السـرة يف املسـتوى االدنـى لطبقـة النبـالء، وهـو الـذي قـام 
بعقـد جلسـة خاصـة للبرملـان بعـد ان مت انتقاء اعضائـه من الثوريني 
ليصـدر حكمـا باعـدام تشـالز االول الـذي ضـرب عنقـه يف وايتهيـل 

 .1٦49 عـام  ويستمنسـتر  مـن  بالقـرب 
يقـول السـيد محمـد باقـر الصدر:)احلكمـاء يخططـون،   ٢

يحكمـون(.  واجلبنـاء  يستشـهدون،  والشـجعان 
محمـد عمـارة، االسـالم وحقـوق االنسـان، ضـرورات ال   ٣
حقـوق، املجلـس الوطنـي للثقافـة والفنـون واالدب، الكويـت، 19٨٥، 

 .٦4 ص
يذكر ول ديورانت يف كتابه قصة احلضارة، ويف الصفحة   4
الصـراع  عـن  حديثـه  سـياق  الثانـي حتديـدا، يف  اجلـزء  مـن   4٣9
للفـرس  نذكـره  أن  يجـب  االتي:)وممـا  القـدمي  الفارسـي  اليونانـي 
مقرونـا بالثنـاء والتقديـر، ان مـن العسـير علينـا ان جند يف تأريخهم 
فارسـيا قـد اسـتؤجر ليحـارب الفـرس، علـى حـني ان أي انسـان كان 

اليونـان(. ليحـارب  اليونـان  ان يسـتأجر  يوسـعه 
يف سياق ما ذكره ول ديورانت يف أعاله أرجو أن ال أتهم بالشعوبية، 
وهـو مصطلـح مـن ابتـكارات العهـد العباسـي مت بعـث احليـاة فيـه يف 
خمسـينيات القـرن العشـرين أثنـاء اجلـدل الفكـري احملتـدم يف تلـك 
الفتـرة حـول مفهـوم القوميـة العربيـة والطريـق الـذي يجـب السـير 

فيـه لتحقيـق الوحـدة العربية. 
مـن جانـب اخـر مـن املفيـد االشـارة الـى أن كتب التأريـخ حتفل مبثل 
هـذه الطروحـات الصياغيـة التـي يجـب أن ال تفهـم بـأي شـكل مـن 
األشـكال وكأنهـا تعبـر عـن حقائـق مطلقـة، وامنا يجـب أن تفهم على 

طريقـة وصـف املتنبـي جليـش الـروم وانتصـار سـيف الدولـة عليه. 
والقانـون  السياسـية  النظـم  احللـو،  راغـب  ماجـد   ٥
ص٣1٥.   ،٢٠٠٥ االسـكندرية،  املعـارف،  منشـأة  الدسـتوري، 

تومـا شـماني، شـخبطة علـى احلائـط، متـاح على الشـبكة   ٦
للمعلومات)االنترنيـت(.  الدوليـة 

ثقافـة السـالم وحـل املنازعـات، مشـروع سـفراء السـالم،   7
ص1٠.   ،٢٠1٢ التدريـب،  دليـل 

احلـرة  املوسـوعة  ويكيبيديـا،  يف  املعلومـات  لهـذه  مشـار   ٨
)االنترنيـت(.  الدوليـة  املعلومـات  شـبكة  علـى  متاحـة  وهـي 

هناك بيت من الشعر الشعبي العراقي الساخر يقول:  9
يا دنيا مطري هواي

وسويهه طينه بلكت حبيب 
الروح يزحلك علينه 

املوقـع االلكترونـي مللتقـى ايقـاع االدبـي، نقـال عـن كتـاب   1٠
الدكتـور فـاروق ابـو زيـد املوسـوم فـن اخلبـر الصحفـي. انظـر ايضـا 
وهـي  احلـرة،  املوسـوعة  ويكيبيديـا،  الصحفـي،  اخلبـر  تعريـف  يف 

)االنترنيـت(.  الدوليـة  املعلومـات  شـبكة  علـى  متاحـة 
عـاش  شـهير  بريطانـي  روائـي  وهـو  ديكنـز،  شـالز  كان   11
األربـع  هـذه  أحـد  تكسـر  ال  يقول:)أبـدا  عشـر  التاسـع  القـرن  يف 

يف حياتنـا: الثقـة، العالقـة، الوعـود، والقلـوب، ألنهـا اذا كسـرت ال 
األلـم(.  مـن  والكثيـر  الكثيـر  بـل  صوتـا  تصـدر 

عبـد  الـرزاق  عبـد  الكبيـر  العراقـي  الشـاعر  أخـذ  رمبـا   1٢
الواحـد بهـذه النصيحـة فقـد قـرأت لـه قصيـدة حـب مـن أروع مـا 

فيهـا: يقـول  متأخـر  وفـاء  عنوانهـا  يكـون 

هكذا حتلمني؟ 
أن يكون له مثل متثال بوشكني

كل مساء تزورينه
تضعني الزهور وتصلني صامتة،

ثم تنصرفني؟.. 
هكذا؟! 

كان أقصى أمانيه
لو حملت له وردة
ولو وردة واحدة

لو نذرت له بسمة واعدة
كنت تأتني مهمومة،

وتعودين مهمومة
ال يرى بني كفيك غير الورق

وبعينيك أشرعة
كل يوم مهددة بالغرق! 
وهو يقرأ ما تكتبني..

وبني الدموع
وبني انكسار الضلوع

وبني األرق
ظل يحلم لو مرة واحدة

بني كل الذي تكتبني
حرف حب جتاوز أوراقك اخلرس يوما

نطق
واحترق! ثم ها أنتي ذي حتلمني
أن يكون له مثل متثال بوشكني

كي تضعي الورد كل مساء
حتت أقدامه،

تقفني لتمثاله وقفة راجفة
قط لم تقفيها له

وهو حي، 
وكل شراينه راعفة! 

ليكن...
ان أقيم له مثل متثال بوشكني

وهو افتراض يحاول أن ال يصدقه
سوف يوصي مناوب ساحته

أن يراقب سيدة
حتمل الورد كل مساء

يأخذ الورد منها،
ويسألها:

هل جلبت له زهرة عندما كان حيا
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بهذا البهاء؟! 
فترد عليه بأدمعها
مثل كل النساء...! 

املوسـوعة احلـرة  اليكيبيديـا،  املعلومـات يف  لهـذه  مشـار   1٣
)االنترنيـت(.  الدوليـة  املعلومـات  شـبكة  علـى  متاحـة  وهـي 

محمـد بهجـت األثـري، املدخـل يف تأريـخ االدب العربـي،   14
 .٣٠٦ ص   ،1٣٥٠ بغـداد،  اجلزيـرة،  مطبعـة 

1٥  املصدر نفسه، ص ٣٠9.  
1٦  محمد بهجت األثري،املصدر السابق،ص٣1٠. 

مسـرحية  يف  شكسـبير  وليـم  االنكليـزي  األديـب  يذكـر   17
هاملـت قـوال لـه ألمـه نصـه:)ال بـد أن أقسـو لكـي أكـون رحيمـا(. 

قـد  كان  املذكـور  املثـل  ان  الـى  اشـير  ان  الضـروري  مـن   1٨
ارسـل لـي عـن طريـق البريـد االلكترونـي مـن جانـب الدكتـور محمـد 
شـكري الزاويتي، وهو تدريسـي فاضل يف جامعة دهوك بكردسـتان 

العـراق. 
الـدور  يعـرف  القصـة ال  كاتـب  ان  للغايـة  يبـدو واضحـا   19
الـذي تقـوم بـه وزارة اخلارجيـة. مـن جانـب اخـر رمبـا مـن املفيـد 
الـدور  مـع  وانسـجاما  العراقيـة  اخلارجيـة  وزارة  علـى  نقتـرح  ان 
اخـذ  اعـاله  احلكايـة  لـراوي  طبقـا  الـوزارة  هـذه  بـه  تقـوم  الـذي 
مسـألة تصديـر الباذجنـان بنظـر االعتبـار بغيـة جلـب العملـة التـي 
كتـب عليهـا «بـاهللا نحـن نثـق» الـى العـراق خاصـة بعـد انهيار اسـعار 
النفـط العامليـة، ومـا قامـت بـه احلكومـات العراقيـة التـي تشـكلت 
يف ظـل االحتـالل االمريكـي وبعـده مـن تدميـر المكانيـات االنتـاج 
النهريـن حيـث احلضـارات  بـني  مـا  بـالد  والصناعـي يف  الزراعـي 

الضائعـة.  واحلقـوق  واخليـال  واالحـالم  واالمبراطوريـات 
رمبـا فـات كاتـب هـذه القصـة ذات املغـزى ان يشـير الـى   ٢٠
املاجسـتير  الـذي وزع شـهادات  العالـي  التعليـم  وزيـر  بـه  ادلـى  مـا 
كل  علـى  الباذجنـان  كلـون  االسـود  باللـون  التـي طليـت  والدكتـوراه 
مـن هـب ودب ثـم قـام بسـحبها بعـد ذلـك الن لونهـا غامـق كلـون 
الباذجنـان، وأقسـم بـاهللا أننـي شـاهدت يف احـدى كليـات احلقـوق 
العراقيـة منـاذج تفوقـت بامتيـاز علـى الفنـان العربـي الشـهير عـادل 

أحمـد مرجـان.  بفيلـم مرجـان  املميـز  أدائـه  امـام يف 
جـورج جـرداق، علـي والقوميـة العربيـة، اجلـزء اخلامـس،   ٢1

   .1141 ص،  بيـروت،  اجلهـاد،  مطبعـة 
يوسـف السـباعي، ارض النفاق، الشـركة العربية للطباعة   ٢٢

ص4.  والنشـر، 
محمد بهجت األثري، املصدر السابق، ص٣1٢.   ٢٣

البـذاءة يف  الـى حـد  تأكيـد ال تصـل هـذه اجلملـة  بـكل   ٢4
التعبيـر وان كنـا نعتقـد انهـا غيـر مقبولـة مـع امياننـا ان مـن يباشـر 
الكثيـر، ومـن اجلديـر بالذكـر ان  عمـال سياسـيا عليـه ان يتحمـل 
قانـون املطبوعـات البذيئـة للمملكـة املتحـدة لعـام 19٥9 وتعديالتـه 
التاثيـر.... هـو اذا مـا  املـواد تعتبـر بذيئـة اذا كان  ينـص علـى ان 
مت اخـذه ككل، مييـل الـى افسـاد االشـخاص احملتمـل ان يقـرأوا او 
يشـاهدوا او يسـمعوا املوضـوع الـوارد او املتجسـد فيهـا مـع مراعـاة 
جميـع الظـروف ذات الصلـة، وكان القاضـي االمريكـي يف احملكمـة 
العليـا بوتـر سـتيوارت قـد عـرف البـذاءة بقولـه: )انـا اعرفهـا عندما 

اراهـا(. 
قانـون وسـائل االعـالم )دليـل االعالميـني( مكتـب برامـج االعـالم 

االمريكيـة، ص٣٣.  اخلارجيـة  وزارة  اخلارجـي، 
يف مقابـل أسـلوب نـوري السـعيد جـرى اتبـاع أسـلوب غير   ٢٥
مفهـوم مـن جانـب البعـض يف التعامـل مـع مسـألة الكويـت مطلـع 
سـتينيات القـرن العشـرين، وهـو مـا يشـير اليـه طالـب شـبيب الـذي 
يقـول أنـه رفـض التعامـل مـع هـذه املسـألة بطريـق اللفلفـة وأراد أن 
تـدرس القضيـة بجديـة لكـن هـذا لـم يحصـل، فسـافر وفـد عراقـي 
يقـول  الكويتـي.  اجلانـب  مـع  مباحثـات  أجـرى  الكويـت حيـث  الـى 
طالـب شـبيب:)أجرينا مباحثـات تقليديـة مطولـة أدركـت خاللهـا أن 
لديهـم خطـة يسـيرون عليهـا، ولـم يكـن لدينـا مـا يقابلهـا. والحظـت 
أنهـم لـم يحاولـوا الوصـول الى نتائج فورية ومحددة يف هذه اجلولة، 
فركـزوا علـى الشـكليات واملفاهيـم، وعلـى اسـتغالل الزيـارة اعالميا 
لتدخـل عنصـرا مـن عناصـر األمـر الواقـع الـذي يجـري االعـداد لـه 
بحـرص شـديد متهيـدا لتوقيـع وثيقـة االعتـراف يف جولـة قادمـة، 
وتوثيقهـا يف  دولتهـم،  تأسـيس  قـد هيـأوا شـروط  يكونـوا  أن  بعـد 
الهيئـات العربيـة والدوليـة ثـم توضـع أمامنـا على طاولـة املفاوضات 
فـال جنـد مفـرا مـن املوافقـة واالعتـراف غيـر املنقـوص بكيـان قائـم 
ببراعـة  قـد مت اخراجـه واجنـازه  يكـون مشـروعهم  وبذلـك  فعـال. 

وذكاء أشـهد لهـم بهـا(. 
مشـار لهـذه املعلومـات عـن جـورج اورويـل يف الويكيبيديـا،   ٢٦
الدوليـة  املعلومـات  شـبكة  علـى  متاحـة  وهـي  احلـرة  املوسـوعة 

)االنترنيـت(. 
التجـار،  دار  احليـوان،  مزرعـة  اورويـل،  جـورج   ٢7

 .1٦-1٥ بيـروت،٢٠٠٨،ص 
٢٨  املصدر نفسه، ص٢٠. 

املسـلمون،  االخـوان  ويكيبيديـا  النكتـة،  قميحـة،  جابـر   ٢9
وهـي  املسـلمني،  االخـوان  الرسـمية جلماعـة  التاريخيـة  املوسـوعة 

الدوليـة. املعلومـات  شـبكة  علـى  متاحـة 
املتنبـي شـاعر عربـي كبيـر صيـاد للمعانـي تتسـرب احلكمـة مـن بني 
ابيـات شـعره يقـول عنـه نـزار قبانـي شـاعر احلـب السـوري العربـي 
الكبيـر: )واملتنبـي، هـذا الـذي يقـف وحـده يف كفـة امليـزان، ويقـف 
لـه وال  لـي رجـال ال جنسـية  يبـدو  الكفـة األخـرى  الزمـان كلـه يف 
جـواز سـفر يقفـز علـى جبهـة العصـور كلهـا. ان سـيف الدولة حادث 
تأريخـي ولهـذا فهـو قابـل للمـوت. أمـا املتنبـي فهـو حـادث شـعري 
خارج سلطة املوت واذا كان سيف الدولة احلمداني ال يزال يتنفس 
يف ذاكرتنـا حتـى اليـوم فـألن قصائـد املتنبـي فيـه هـي التـي جعلـت 

تنفسـه ممكنـا(. 
ماجد راغب احللو، املصدر السابق، ص٣1٥-٣1٦.   ٣٠

علـى شـبكة  متـاح  وهـو  السـابق  املصـدر  قميحـة،  جابـر   ٣1
الدوليـة.  املعلومـات 

احلـرة  املوسـوعة  ويكيبيديـا،  املعلومـات يف  لهـذه  مشـار   ٣٢
الدوليـة.  املعلومـات  شـبكة  علـى  متاحـة  وهـي 

ماجد راغب احللو، املصدر السابق، ص ٣11.   ٣٣
IIP )مكتـب برامـج االعـالم  Digital منشـور علـى املوقـع  ٣4

األمريكيـة(.  اخلارجيـة  وزارة  اخلارجـي، 
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احلطيئـة هـو جـرول بـن أوس بـن مالـك العبسـي يلقـب   ٣٥
باحلطيئـة، ويكنـى بأبـي مليكـة، ومليكة ابنته. أما تسـميته باحلطيئة 
فتعـود، يف الغالـب، الـى قصـره، أشـتهر بشـعر الهجـاء، وقـد أختلـف 
يف تأريـخ موتـه، فزعـم بعضهـم أنـه مـات يف أواخـر خالفـة عمـر بـن 
اخلطـاب، وقـال غيرهـم انـه أدرك معاويـة بـن أبـي سـفيان، واخلبـر 

الثانـي هـو الراجـح اسـتنادا الـى أخبـاره وشـعره. 
أبـو نـؤاس هـو احلسـن بـن هانـئ ولـد يف عربسـتان، وقـد   ٣٦
اختلـف الباحثـون يف شـأن حتديـد سـنة مولـده فجعلـوه بـني 1٣٠ و 
1٥٠ هجريـة، وهـو فارسـي املولـد مـن جهـة األم علـى أقـل تقديـر، 
عـرف بالفسـق والعبـث واملجـون قبـل أن يتوب يف أواخـر أيام حياته.  

مشـار الـى هـذه الفتـوى يف محمـد عابـد اجلابـري، العقـل   ٣7
األخالقـي العربـي، دراسـة حتليليـة نقديـة لنظـم القيـم يف الثقافـة 
العربية، الطبعة اخلامسـة، مركز دراسـات الوحدة العربية، بيروت، 

.٥9٦ ص٥9٥-   ،٢٠1٢
والفقيـه العـز بـن عبد السـالم هو أبو محمـد عز الدين، عبد العزيز 
بن عبد السـالم السـلمي الشـافعي، املغربي األصل، املعروف بالعز، 
ولد هذا الرجل يف دمشـق سـنة ٥77 هجرية ألسـرة فقيرة حتى أنه 
كان يبيت يف جانب من جامعها. تولى التدريس يف دمشق ثم هاجر 
الى مصر سـنة ٦٣9 هجرية بعد تعرضه الضطهاد حاكمها األيوبي 
الصالـح اسـماعيل عندمـا أنكـر عليـه العـز حتالفـه مـع الصليبيـني 
وتسـليمهم صيـدا والشـقيف وصفـد وحصونـا أخـرى بعـد الصـراع 
السياسـي الـذي خاضـه ضـد ابـن أخيـه جنم الدين أيـوب، وقد تولى 
العـز القضـاء يف القاهـرة فضـال عـن قيامـع باالفتـاء وتدريس الفقه 

الشـافعي فيها. 
أشـار الـى ذلـك، حسـني سـعد، حريـة الصحافـة وانتهـاك   ٣٨
محكمـة،  فصليـة  ثقافيـة  مجلـة  الغديـر،  مجلـة  الدينيـة،  املشـاعر 
األعلـى،  الشـيعي  االسـالمي  املجلـس  والتوثيـق،  الدراسـات  مركـز 

 .٨٣  -٨٢ ص   ،٢٠1٠ خريـف   ،٥٢ العـدد  لبنـان، 
مشـار الى ذلك يف عكاشـة محمد عبد العال، االجراءات   ٣9
املتحـدة،  العربيـة  االمـارات  دولـة  يف  الدوليـة  والتجاريـة  املدنيـة 
احلقوقيـة،  احللبـي  منشـورات  األولـى،  الطبعـة  مقارنـة،  دراسـة 

 .٢٨٥ – ٢٨4 ص   ،٢٠٠٠ بيـروت، 
أدهـم  حيـدر  يف     Sehwebel القاضـي  رأي  الـى  مشـار   4٠
الطائـي، االحتجـاج يف القانـون الدولـي، الطبعـة األولـى، منشـورات 

  .1٥٥ – 1٥4 ص   ،٢٠1٢ بيـروت،  احلقوقيـة،  احللبـي 
انظـر يف الفـرق بـني الشـرعية واملشـروعية، ماجـد راغـب   41

 .٣1٣-٨17 ص  السـابق،  املصـدر  احللـو، 
ماجد راغب احللو، املصدر السابق، ص٣٢٢.   4٢

قانون وسائل االعالم، املصدر السابق، ص 4٦.   4٣
مايـكل  البروفيسـور  يقـول   .٣٢٢ ص  نفسـه،  املصـدر   44
بوغيجـا مديـر كليـة الصحافـة يف جامعـة واليـة ايـوا: )املوضوعيـة 
ليسـت مرادفـة للحقيقـة امنـا العمليـة التـي يتـم السـعي مـن خاللهـا 
للتوصـل الـى احلقيقـة(. ويشـير البعـض الـى انـه: )ال احـد يتطـرق 
اي مراسـل  بـدء  ومـع  كاملـة،  اخباريـة مبوضوعيـة  ايـة قصـة  الـى 
جتـاه  محـددا  انحيـازا  يظهـر  ان  احملتمـل  مـن  ابحاثـه  اجـراء  يف 
تلـك  الهـدف هـو جتنـب  ولكـن  االقـل  القصـة علـى  بعـض جوانـب 

االفتراضـات واالحـكام املسـبقة واملضـي قدمـا وهـو يحمـل يف ذهنـه 
الصحـي(. االرتيـاب  مـن  قـدرا 

قانون وسائل االعالم، املصدر السابق، ص4٥. 
العربـي  التأريـخ  )ان رواة  العقـاد:  يقـول عبـاس محمـود   4٥
والتقييـم عـن دهاتهـم يف صـدر  التوصيـف  يحدثوننـا كعادتهـم يف 
االسـالم فيقولـون انهـم اربعـة: عمـرو بـن العـاص واملغيـرة بـن شـعبة 
وزيـاد ابـن ابيـه ومعاويـة بـن ابـي سـفيان، ويقولـون ان ابـن العـاص 
للبديهـة، واملغيـرة للمعضـالت، وزيـاد لـكل كبيـرة وصغيـرة، ومعاويـة 

ذلـك:  انظـر يف  للرويـة(. 
عبـاس محمـود العقـاد، معاويـة ابـن ابـي سـفيان يف امليـزان، الطبعـة 

االولـى، دار الهـالل، مصـر، 19٥٦، ص٥1.
مـن جانـب اخـر يشـير الكاتـب ذاتـه الـى فكـرة ذات مغـزى تعبـر عـن 
موقفـه احلقيقـي مـن مسـألة احلـرب األهليـة الثانيـة التـي شـهدها 
تأريـخ املسـلمني بقولـه: )لـم تكـن املسـألة خالفـا بـني علـي ومعاويـة 
بانتصـار هـذا أو ذاك.....  النـزاع  علـى شـيئ واحـد ينحسـم فيـه 
أحدهمـا  متنافسـني:  متقابلـني  نظامـني  بـني  كانـت خالفـا  ولكنهـا 
يتمـرد وال يسـتقر، واالخـر يقبـل احلكومـة كمـا اسـتجدت، ومييـل 
فيهـا الـى البقـاء واالسـتقرار..... أو هـي كمـا كانـت صراعـا بـني 
والدولـة  طالـب،  أبـي  بـن  علـي  يف  متثلـت  كمـا  الدينيـة  اخلالفـة 
الدنيويـة، كمـا متثلـت يف معاويـة بـن أبـي سـفيان(. ويف هـذا السـياق 
مـن املفيـد االشـارة الـى مـا ذكـره املـؤرخ البريطانـي الشـهير أرنولـد 
توينبـي عـن األمويـني الذيـن وصفهـم بأنهـم: )كانوا وثنيني مسـتترين 
ال يكترثون لنشـر الدين االسـالمي بل انهم كانوا ضد نشـر االسـالم 

الـذي متتعـوا بقيادتـه وحمايتـه(.
أنظـر أرنولـد توينبـي، ترجمـة: طـه باقـر، بحـث يف التأريـخ، اجلـزء 
الثانـي، الطبعـة األولـى، دار الوراق للنشـر، بغـداد، ٢٠14، ص ٢٠٦. 
األمويـني  لتصـرف  مغايـرة  نظـر  وجهـة  عـن  التعبيـر  يف  وأنظـر 
حيـث كانـت دولتهـم عربيـة، ومـا كان لهـم أن يسـلكوا غيـر الطريـق 
الـذي سـلكوه مدفوعـني باعتبـارات احملافظـة علـى الوجـود العربـي 
واالسـالمي. محمـود اجلومـرد، احلجاج رجل الدولـة املفترى عليه، 
الطبعـة األولـى، مطبعـة األديـب البغداديـة احملـدودة، بغـداد، 19٨٥.
وعلـى كل حـال فـان امكانيـات املقارنـة بـني االمـام علـي بـن أبـي 
طالـب )ع( مـن جهـة ومعاويـة بـن أبـي سـفيان مـن جهـة أخـرى غيـر 
أن  ويكفـي  املجنونـة،  اخلرافـة  مـن  نوعـا  وتشـكل  مطلقـا،  قائمـة 
نشـير الـى موقـف االمـام علـي بـن أبـي طالـب )ع( يف معركـة صفني 
لكـي نـدرك الفـرق الكبيـر والشاسـع بـني االثنـني. ويف تصـرف أخـر 
يعبـر عـن سـمو أخـالق علـي بـن أبـي طالـب )ع( ورفعـة هـذا الرجـل 
وعظيـم انسـانيته واميانـه بالسـالم، ففـي معركـة صفـني وملـا ملـك 
جيـش معاويـة عليـه املـاء، وأحاطـوا بشـاطئ الفـرات، وطلـب زعماء 
الشـام مـن معاويـة قتـل أصحـاب علـي بـن أبـي طالـب )ع( عطشـاً، 
سـألهم علي )عليه السـالم( وأصحابه أن يشـرعوا لهم شـرب املاء، 
فقالـوا: ال واهللا وال قطـرة حتـى متـوت ظمئـًا كمـا مـات ابـن عفـان، 
فلمـا رأى عليـه السـالم إنـه املـوت يواجهـه وأصحابـه وقـد أصبـح 
حتـى  معاويـة  وهاجـم جيـش  بأصحابـه  فتقـدم  بالعطـش،  مهـدداً 
أزالهـم عـن مراكزهـم فصـار أصحـاب معاويـة غيـر مسـيطرين علـى 
شـاطئ الفـرات فقـال أصحـاب اإلمـام علـي بـن أبـي طالـب )ع( لـه 
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امنعهـم املـاء يـا أميـر املؤمنـني كمـا منعـوك وال تسـقهم منـه قطـرة، 
واقتلهـم بسـيوف العطـش، وخذهـم قبضـاً باأليـدي فـال حاجـة لـك 
إلـى احلـرب، فقـال: ال واهللا ال أكافئهـم مبثـل فعلهـم، أفسـحوا لهـم 
عـن بعـض الشـريعة، ففـي حـد السـيف مـا يغنـي عـن ذلـك، وهـذه 
إن نسـبتها إلـى احللـم والصفـح فناهيـك بهـا جمـاالً وحسـناً، وإن 
نسـبتها إلـى الديـن والـورع فأخلـق مبثلهـا أن تصـدر عـن مثلـه عليـه 

السـالم.
مشار الى هذه احلادثة يف مصادر متعددة منها محمد الريشهري، 
موسـوعة االمـام علـي بـن أبـي طالـب يف الكتـاب والسـنة والتأريـخ، 

.91 – املجلد السـادس، دار احلديث للطباعة والنشـر، ط٢، ٨1
مـن املفيـد أيضـا االشـارة يف هـذا السـياق الـى أن مجمـل تصرفـات 
أثنـاء احلـرب عبـر عنهـا أيضـا كبـار  أبـي طالـب  بـن  االمـام علـي 
أصحابـه، وهـم كبـار صحابـة الرسـول محمـد )ص(  ومنهـم عمـار 
بـن ياسـر الـذي يشـير عبـد الرحمن الشـرقاوي الـى حادثة له وقعت 
مـع خالـد بـن الوليـد بقوله:)ومضـى أبـو الـكالع الـى ابـن خالـد بـن 
الوليد، وكان من أصحاب معاوية فسـأله عما كان بني خالد وعمار 
أمـام رسـول )ص( فقال:قـال لـي أبـي:كان بينـي وبـني عمـار كالم 
فأغلظت له يف القول، فانطلق عمار يشـكوني الى رسـول اهللا )ص( 
فجئـت وعمـار يشـكوني، فجعلـت أغلـظ لـه، وال أزيـده اال غلظـه، 
والنبـي )ص( سـاكت ال يتكلـم، فبكـى عمـار وقال:يـا رسـول اهللا، اال 
تـراه؟ فرفـع رسـول اهللا )ص( رأسـه قـال: مـن عـادى عمـارا عـاداه 
اهللا، ومـن أبغـض عمـارا أبغضـه اهللا. فخرجـت مـن عنـد الرسـول 
فمـا كان شـيئ أحـب الـي مـن رضـا عمـار، فأرضيتـه حتـى رضـي(.

أنظـر عبـد الرحمـن الشـرقاوي، علـي امـام املتقـني، الطبعـة األولـى، 
دار األندلـس، النجـف األشـرف، بيـروت، ٢٠٠9، ص 414- 41٥. 

يجـب أن ال يفهـم كالمـي عـن الرئيـس العراقـي املذكـور   4٦
مـن  الكثيـر  علـى  أحتفـظ  فانـا  السياسـية،  ملواقفـه  تقييـم  وكأنـه 
توجهاتـه يف هـذا املجـال سـواء قبـل االحتـالل األمريكـي للعـراق أم 
بعـده، وأمتنـى صادقـا أن تتـاح لـي فرصـة نشـر هـذه السـطور يف 
طبعتهـا الثانيـة قبـل أن يغـادر الرجـل الى مـكان بعيد جدا جدا رمبا 

الشـمس. وراء  يقـع 
مـن جانـب اخـر فانـي اقسـم باهللا انني اضفت فقـرات اخرى تخص 
بعـض النـكات او الـكالم السـاخر الـذي اطلـق مـن جانـب زعامـات 
عربيـة اال ان حاسـبتي ترفـض احلفـظ، وقـد يتهمنـي البعـض نتيجة 

لذلـك بأننـي أتبنـى منطـق نظريـة املؤامرة. 
نصـت املـادة )1٣/ب( مـن قانـون ادارة الدولـة العراقيـة   47
فهـي  مصـان(  التعبيـر  بحريـة  )احلـق  علـى:  االنتقاليـة  للمرحلـة 
صياغـة جـاءت بعبـارات مطلقـة غيـر خاضعـة اليـة قيـود، واملطلـق 
يجـري علـى اطالقـه، مـع ضـرورة االنتبـاه الـى وجـود بعـض القيـود 
التي تزاحم معنى او مساحة النص املذكور مكرسة يف ذات الوثيقة 

القانونيـة. 
توجـد العديـد مـن النصـوص الدسـتورية التـي حتتضنهـا   4٨
دسـاتير دول العالـم تكـرس احلـق يف حريـة التعبيـر مـع االعتـراف 
ينـص  املثـال،  فعلـى سـبيل  معينـة.  اوقـات  القيـود يف  بعـض  بـدور 
التعديـل االول يف دسـتور الواليـات املتحـدة الـذي متـت املصادقـة 
عليـه يف العـام 1791 علـى: )ال يجـوز للكونغـرس ان يسـن اي قانـون 

خـاص بتأسـيس اي ديـن مـن االديـان او مينـع حريـة ممارسـته. او 
يحـد مـن حريـة التعبيـر او الصحافـة. او حـق النـاس يف التجمـع 
السـلمي وتقـدمي التمـاس الـى احلكومـة لتصحيـح املظالـم(  قانـون 

السـابق، ص٨.  املصـدر  االعـالم،  وسـائل 
جـاء يف االسـباب املوجبـة الصـدار هـذا القانـون: )ظلـت   49
الصحافـة العراقيـة منـذ احلـرب العامليـة االولى تعانـي من الفوضى 
والتسـيب وعـدم التنظيـم كمـا ظلـت يف كثيـر مـن االحيـان وسـيلة 
املـآرب الشـخصية واالرتـزاق غيـر الكرمي واالسـتغالل غير املشـروع 
بالتهديد واالبتزاز او حرق البخور او التسـكع على االبواب. وبذلك 
لـم تكـن الصحافـة سـلطة رابعـة حقـاً ولـم تكـن ممثلـة إال ملجموعات 
عـن تطلعـات اجلماهيـر وآالمهـا. ولـم  وبعيـدة جـداً  صغيـرة جـداً 
يتهيـأ لهـا ان متـارس دورهـا الرائـد يف توجيـه الـرأي العـام وتطويـره 
والتهويـش.  الصخـب  عـن  بعيـداً  لـه  املوضوعيـة  وتقـدمي احلقائـق 
وبذلك أصبح الرأي العام يف كثير من االحيان وال سـيما يف فترات 
الدولـة وغيابهـا  فتـرات ضيـاع هيبـة  أو يف  والتعسـف  االضطهـاد 
واملرتزقـة  االميـني  مـن  مجموعـة  قبـل  مـن  بـه  للتالعـب  عرضـة 
دور الصحافـة يف  والطارئـني علـى الصحافـة. وليـس هـذا قطعـاً 
خدمـة شـعب يطمـح الـى حتقيـق املجتمـع العربي االشـتراكي املوحد 
وال سـيما بعدمـا ألـم باالمـة العربيـة مـن حـرب حزيـران 19٦7 فقـد 
أصبـح لزامـاً بعـد هـذه النكسـة اعـادة النظـر يف كثيـر مـن الصيـغ 
واملفاهيـم وكانـت ثـورة السـابع عشـر مـن متـوز 19٦٨ مظهـراً كبيـراً 
مـن مظاهـر إعـادة النظـر هـذه وكذلـك األمر فيما يتعلـق بالصحافة 
فقد وجب اعادة النظر يف صيغها ومظاهرها من حيث انها سـلطة 
باصالحهـا  النهـوض  ووجـب  خطيـر  إعالمـي  وجهـاز  حقـاً  رابعـة 
وتنظيمهـا بشـجاعة وموضوعيـة ولهـذا إقتضـت ضـرورات املرحلـة 
التاريخيـة الراهنـة تشـريع قانـون جديـد للمطبوعـات يأخـذ بنظـر 
االعتبـار التطـورات العميقـة التـي حدثـت يف البالد يف اعقاب حرب 
حزيـران كمـا يأخـذ بنظـر االعتبـار وجـوب قيـام اجهـزة اعـالم علـى 
اسـس مـن العلـم والفـن والتقنيـة ووجـوب تفاعـل هـذه االجهـزة مـع 
يكـون  ان  وجـب  ولهـذا  وعيهـا  تطويـر  علـى  ومعاونتهـا  اجلماهيـر 
القيمـون علـى الصحـف من ذوي الكفاءات واالختصاص واالخالص 
وليس من سـبيل الى ذلك إال اعادة تنظيم أوضاع الصحافة بشـكل 
وصحافـة  العـام  القطـاع  صحافـة  بـني  والتعـاون  التنسـيق  يحقـق 
القطـاع اخلـاص وبحيـث ال يكـون وجـود صحافة القطاع العام سـبباً 
يـؤدي بالضـرورة الـى سـد األبـواب أمـام املشـتغلني بالصحافـة مـن 
ذوي الكفـاءات واالخـالص لهـذا الشـعب وأمـام خريجـي اجلامعـات 
مـن املختصـني يف شـؤون االعـالم والصحافـة ولكـي تسـهم حكومـة 
الصحفيـني  مـن  جديـد  جيـل  خلـق  امـام  السـبل  تهيئـة  يف  الثـورة 
االكفـاء واالخيـار قامـت بتشـريع قانـون جديـد للمطبوعـات يرعـى 
الصحافـة والصحفيـني وينظـم اوضاعهـم ويرفـع مـن مسـتوى هـذا 
اجلهـاز االعالمـي اخلطيـر ومت يف هـذا القانـون الغـاء الصيغـة التي 
اثبـت التطبيـق عـدم جدواهـا وهـي الصيغـة التي كانت تشـترط منح 
امتياز الصحيفة اليومية السياسـية الى خمسـة اشـخاص لم يكونوا 
لصاحـب  اجـراء  معظمهـم  كان  بـل  ملكيتهـا  شـركاء يف  الواقـع  يف 
مطالبـا  يكـن  لـم  االمتيـاز  صاحـب  ان  بسـبب  احلقيقـي  االمتيـاز 
بتنظيـم سـجالت باسـماء العاملـني يف صحيفتـه ومقـدار اجورهـم 
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او رواتبهـم ولـم تكـن الدولـة تعلـم شـيئا عـن حقيقـة املـوارد التـي ترد 
اليهـم ولـكل اولئـك شـرع هـذا القانـون(. 

العراقيـة عـدة تشـريعات ذات  الدولـة  صـدرت يف عهـد   ٥٠
القانـون رقـم )111( لسـنة  النافـذ منهـا  صلـة بقانـون املطبوعـات 
197٢ اخلـاص بـدار التضامـن للطباعـة والنشـر الكرديـة، كمـا ان 
قانـون املطبوعـات العراقـي رقـم ٢٠٦ لسـنة 19٨٦ قـد خضـع لعـدة 
تعديـالت منهـا قانـون التعديـل االول رقـم 199 يف 1٨/1٠/197٠، 

 .1971/7/1٠ يف   11٣ رقـم  الثانـي  التعديـل  وقانـون 
انظـر املجموعـة التشـريعية ذات الصلـة بقطاعـي االعـالم والثقافة، 
العربيـة  الـدار  التاسـع،  املجلـد  العراقيـة،  القانونيـة  املوسـوعة 

 .٦٢٣1-٥9٦9 ص  بيـروت،  للموسـوعات، 
او  يطبـع  ان  العراقـي  لغيـر  يجـوز  –ال  التاسـعة  املـادة    ٥1
يسـتورد مطبوعـا دوريـا معـدا للتوزيـع داخـل العـراق اذا كان فيـه:

1-ما يعتبر تدخال يف شؤون العراق الداخلية.
2-ما ميس سياسة العراق اخلارجية او يتعارض معها.

املادة السادسة عشر- ال يجوز ان ينشر يف املطبوع الدوري:-
مجلـس - 1 أعضـاء  او  اجلمهوريـة  برئيـس  مسـاً  يعتبـر  مـا 

مقامهـم. يقـوم  مـن  او  الـوزراء  رئيـس  او  الثـورة  قيـادة 
ما يسيئ الى عالقة العراق بالدول العربية والصديقة.- ٢
ما يسيئ الى الثورة ومفاهيمها او للجمهورية ومؤسساتها - ٣

ومـا يـروج لالفـكار االسـتعمارية واالنفصاليـة والرجعيـة 
واالقليميـة والصهيونيـة ومـا يحـرض علـى االخـالل بامـن 

الدولـة الداخلـي واخلارجي.
مـا يحـرض علـى ارتـكاب اجلرائم او عدم اطاعة القوانني - 4

او االسـتهانة بهيبة الدولة.
مـا يثيـر البغضـاء او احلـزازات او بـث التفرقـة بـني افـراد - ٥

الشـعب او قومياتـه او طوائفـه الدينيـة املختلفـة او يصـدع 
وحدتـه الداخلية.

اجلمهوريـة - ٦ يف  بهـا  املعتـرف  باالديـان  طعنـاً  يشـكل  مـا 
العراقيـة.

ما يعتبر انتهاكاً حلرمة االداب والقيم اخللقية العامة.- 7
مـا مـن شـأنه التأثيـر علـى احلـكام بصـدد الدعـاوي التـي - ٨

ينظـرون فيها.
رأي العضو املخالف يف محكمة مؤقتة مؤلفة من هيئة.- 9
مـا مـن شـأنه التأثيـر علـى االدعـاء العـام او احملامـني او - 1٠

احملققـني او الشـهود او الـرأي العـام يف قضيـة معروضـة 
علـى القضـاء.

التعـرض للغيـر مبـا يعتبـر تشـهيراً او قذفاً يف اشـخاصهم - 11
لذاتها.

او - 1٢ الوطنيـة  العملـة  اسـقاط  شـأنها  مـن  التـي  االخبـار 
يف  بهـا  الثقـة  اضعـاف  او  احلكومـي  القـرض  سـندات 

واخلـارج. الداخـل 
املـادة السـابعة عشـرة- ال يجـوز ان ينشـر يف املطبـوع- اال بـاذن مـن 

اجلهـة الرسـمية املختصة: 
او - 1 اجلمهوريـة  رئيـس  الـى  منسـوب  قـول  او  بيـان  اي 

اعضـاء مجلـس قيـادة الثـورة او رئيـس الوزراء او من يقوم 

مقامهـم.
قيـادة - ٢ ملجلـس  او  للمحاكـم  السـرية  اجللسـات  محاضـر 

والرسـمية. السـرية  اواملراسـالت  الـوزراء  مجلـس  او  الثـورة 
مداوالت مجلس الوزراء او قراراته او القرارات الرسمية - ٣

االخرى.
االتفاقيـات واملعاهـدات التـي تعقدهـا احلكومـة العراقيـة - 4

وكذلـك القوانـني واالنظمـة والتعليمـات قبـل نشـرها يف 
اجلريـدة الرسـمية. 

سير التحقيق يف اجلرائم.- ٥
اوامـر حـركات القـوات املسـلحة او الشـرطة او ايـة قـوة - ٦

وطنيـة اخـرى. او مـا يتعلـق بتشـكيالتها او تنظيماتهـا او 
اسـلحتها او تعبئتهـا.

التعريفـة - 7 او  او االسـتيراد  بالتسـعيرة  املتعلقـة  القـرارات 
الكمركيـة.

املـادة التاسـعة عشـرة- مينـع توزيـع املطبوعـات الـواردة مـن اخلـارج 
يف العـراق اذا احتـوت علـى االمـور التاليـة:

ما يتعارض مع سياسة اجلمهورية العراقية.- 1
القـدمي - ٢ بشـكليها  االسـتعمارية  لالجتاهـات  الترويـج 

العالـم. يف  التحرريـة  احلـركات  وتشـويه  واجلديـد 
ترويج احلركات العنصرية كالصهيونية وما يشابهها.- ٣
او - 4 اسـرارها  افشـاء  او  املسـلحة  القـوات  سـمعة  تشـويه 

حركاتهـا.
اثـارة البغضـاء او احلـزازات او بـث التفرقـة بـني افـراد - ٥

الدينيـة. او طوائفـه  او قومياتـه  املجتمـع 
ما ينايف االداب والقيم اخللقية العامة.- ٦
التحامل على الدول العربية والصديقة بسوء نية.- 7
املواد االخرى املمنوع نشرها مبوجب هذا القانون.- ٨

املادة احلادية والعشـرون- ال يجوز نشـر اصل او ترجمة املطبوعات 
املمنوعـة كال او جـزءاً يف املطبوعـات الصـادرة يف العـراق- اال اذا 
كان القصـد مـن النشـر هـو الـرد عليهـا او تفنيدهـا او كان سـياق 

البحـث العلمـي يتطلـب ذلـك(. 
املوسـوي،  روضـان  سـالم  اجلرائـم  هـذه  انظـر يف شـرح   ٥٢
الفضائيـة/ دراسـة مقارنـة  القنـوات  القـذف والسـب عبـر  جرائـم 

  .٢٠1٠ بغـداد،  صبـاح،  مكتبـة  قضائيـة،  بتطبيقـات  معـززة 
املـادة )٢٢/أوال( مـن قانـون االحـزاب السياسـية  نصـت   ٥٣
رقم )٣٦( لسـنة ٢٠1٥ على: )أوال:للحزب اصدار صحيفة سياسـية 
ومجلة سياسية او اكثر، وانشاء موقع الكتروني وامتالك واستخدام 
وسـائل االتصـال كافـة للتعبيـر عـن ارائـه ومبادئـه، وفـق القانون( يف 
حـني نصـت املـادة )٢٣( مـن القانـون ذاتـه على:)اوال:للحـزب احلـق 
مبادئـه  وشـرح  نظـره  وجهـة  لبيـان  االعـالم  وسـائل  اسـتخدام  يف 
وبرامجه. ثانيا:تبتعد اجهزة اعالم الدولة عن التمييز بني االحزاب 

يف اسـتخدام وسـائلها لنقـل وجهـات نظرهـا الـى املواطنـني(. 
لسـنة  رقـم ٣7  االيـداع  قانـون  املثـال،  منهـا علـى سـبيل   ٥4
197٠، وقانـون املطابـع رقـم 1٨9 لسـنة 19٦9، وقانـون الرقابـة على 
املصنفـات واالفـالم السـينمائية رقـم ٦4 لسـنة 197٣، وقانـون نقابة 

 .19٦9 لسـنة   17٨ رقـم  الصحفيـني 
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مـن الصعـب قبـول بعـض التوجهـات التشـريعية التي حتد   ٥٥
مـن حريـة التعبيـر بدافـع رد الفعـل، كمـا يف القوانـني التـي جتـرم 
انـكار احـداث تأريخيـة معينـة او االعتـراف بهـا، منهـا علـى سـبيل 
املثـال: القانـون التركـي الـذي يعتبـر االشـارة الـى القتـل اجلماعـي 
جماعيـة  ابـادة  انهـا  علـى  االولـى  العامليـة  احلـرب  خـالل  لالرمـن 
جرميـة يعاقـب عليهـا القانـون. امـا يف املانيـا فقـد سـجن النـازي 
اجلديـد أرنسـت زونـدل بعـد نشـره بيانـات ينفـي فيهـا ان احملرقـة 
اليهوديـة قـد وقعـت حيث يشـكل هذا االمر انتهـاكا للقانون اجلنائي 

االملانـي. قانـون وسـائل االعـالم، املصـدر السـابق، ص 1٠. 
يبـدو ارتبـاط حريـة التعبيـر عـن الـرأي بأكثـر مـن جانـب   ٥٦
قانونـي، فهـذه احملكمـة االحتاديـة العليـا تشـير يف قرارهـا املرقـم 
)1٠9/احتاديـة/٢٠14( والصـادر بتأريـخ ٢٠14/1٢/1٦ الى: )عند 
شـغور مقعد نيابي يجب أن يؤخذ بنظر االعتبار أن ينسـجم احالل 
مـن يحـل محلـه مـع احتـرام حريـة التعبيـر عـن الـرأي وأن  ينسـجم 
أيضا مع حرية الناخب وارادته يف اختيار مرشـحيه ويف احالل من 

يحـل محلهـم مـن بـني مـن حـازوا علـى أعلـى األصـوات(.
مجلـة التشـريع والقضـاء، العـدد األول )كانـون الثانـي، شـباط، اذار، 

نيسـان، أيـار، حزيـران( ٢٠1٥، ص 191. 
بالعـدد )41٦٠(  العراقيـة  الوقائـع  البيـان يف  نشـر هـذا   ٥7
الصـادر بتأريـخ ٢٠1٠/٨/٢ وقـد تشـكلت احملكمـة املذكورة مبوجب 
احـكام املادتـني )٢٢( و)٣٥/ثانيـا( مـن قانـون التنظيم القضائي رقم 
)1٦٠( لسـنة 1979، والقسـم السـابع مـن االمـر رقـم )1٢( لسـنة 
٢٠٠4. كمـا جـرى تشـكيل محاكـم متخصصة سـميت محاكم قضايا 
)البصـرة  اسـتئناف  محاكـم  رئاسـات  مراكـز  يف  واالعـالم  النشـر 
وبابـل وكركـوك( االحتاديـة تتولـى النظـر يف قضايـا النشـر واالعالم 
يف اجلانبـني املدنـي واجلزائـي، ونشـر بيـان التأسـيس يف صحيفـة 
الوقائـع العراقيـة بالعـدد )44٢9( الصـادرة بتأريـخ 1٢/٢٦/٢٠1٦. 
اذا كان اللجوء الى الفكاهة الساخرة كأسلوب من أساليب   ٥٨
التعبيـر عـن الـرأي أمـر مكفـول، واذا كان اللجـوء الـى القضـاء عنـد 
جتـاوز اسـتخدام هـذا احلـق مـن املسـائل املضمونـة دسـتوريا فـان 
جعـل القضـاء سـاحة للعبـث أمـر يقـع حتـت طائلة القانـون، وهذا ما 
عبـرت عنـه الهيئـة التمييزيـة يف رئاسـة اسـتئناف بغـداد/ الرصافـة 
الـذي  املرقـم ٣7٨/م/٢٠1٢ يف 1٨/٢٠1٢/٣  بقرارهـا  االحتاديـة 
جـاء فيه:)وبالنظـر لكثـرة الطعـون املقدمـة مـن قبـل املدعـى عليهـم 
واملتعلقـة بالقـرارات االعداديـة الصـادرة عن محكمة البداءة حسـب 
بـأن  املدعـى عليهـم  يفهـم  لـذا  الدعـوى  ثابـت يف اضبـارة  هـو  مـا 
القضـاء سـاحة للعـدل والحقـاق احلـق ممـا يقتضـي صيانتـه مـن 
العبـث واالسـاءة ويوجـب عليهـم االلتـزام بأحـكام القانـون ومببـدأ 
حسـن النيـة يف تقـدمي االدلـة واال عـرض املخالـف نفسـه للعقوبـة 
اسـتنادا ألحكام املادة «٥» من قانون االثبات رقم 1٠7 لسـنة 1979

املعـدل......(.
تشـرين  االول،  )تشـرين  الرابـع  العـدد  والقضـاء،  التشـريع  مجلـة 

 .243 – ٢4٢ ص   ،٢٠1٢ االول(،  كانـون  الثانـي، 
خليـل ابراهيـم املشـاهدي، شـهاب احمـد ياسـني، احـكام   ٥9
 ،٢٠1٢ بغـداد،  املدنـي،  القسـم  واالعـالم،  النشـر  قضايـا  محكمـة 
ص47-49. يعـرف التشـهير علـى نطـاق واسـع بانـه: )بيـان كاذب 

وافترائـي يتـم التصريـح بـه ضـد طـرف ثالـث حـول فرد اخـر وميلك 
القـدرة االحتماليـة يف احلـاق االذى بشـهرة الشـخص املعنـي(. وال 
قضايـا  االنسـان  بحقـوق  الصلـة  ذات  الدوليـة  املعاهـدات  ترفـض 
التشـهير علـى اعتبـار انهـا تنتهـك بالضـرورة احلق يف حريـة التعبير 

وحـق النـاس يف املعرفـة.
ومن جانب اخر اعتبرت احملكمة االوربية حلقوق االنسان االدانات 
بالتشـهير اجلنائـي مسـألة يجـب ان ينظر اليها بصـورة مرنة فهناك 
اكثـر مـن خيـار وذلـك اسـتنادا للمـادة)1٠( مـن االتفاقيـة االوربيـة 
حلقـوق االنسـان، ففـي قضيـة لنغنـز ضـد النمسـا حكمـت احملكمـة 
ميكـن  ال  بصـورة  نفسـه  يعـرض  الـذي  السياسـي  )ان  املذكـورة: 
جتنبهـا ومعرفـة منـه للتدقيـق والتمحيـص مـن جانـب الصحفيـني 
القاسـي،  االنتقـاد  لقبـول  مسـتعدا  يكـون  ان  يجـب  النـاس  وعامـة 
وقـد الحظـت احملكمـة ان االدانـات يف قضايـا التشـهير اجلنائـي لها 
تأثيـر مضـر علـى الصحافـة وتؤثـر سـلبا علـى مهمة وسـائل االعالم 
يف ممارسـة دورهـا كمراقـب عـام(. قانـون وسـائل االعـالم، املصـدر 

السـابق، ص٢٨. 
خليـل ابراهيـم املشـاهدي، شـهاب احمـد ياسـني، املصـدر   ٦٠

 .٢٢7 – ٢٢٣ ص  السـابق، 
خليـل ابراهيـم املشـاهدي، شـهاب احمـد ياسـني، املصـدر   ٦1

السابق، ص44-4٦.  
خليـل ابراهيـم املشـاهدي، شـهاب أحمـد ياسـني، املصـدر   ٦٢

ص14٣-14٥.  السـابق، 
احملكمـة  وقـرارات  أحـكام  يف  منشـورا  القـرار  أنظـر   ٦٣
القضـاء  جمعيـة  الرابـع،  املجلـد   ،٢٠11 لعـام  العليـا  االحتاديـة 
االسـتئنافية  الهيئـة  وكانـت   .41 – ٣9 ٢٠1٢، ص  اذار  العراقـي، 
منقول يف محكمة التمييز االحتادية قد أشـارت الى أهمية االلتزام 
بقواعـد العمـل االعالمـي عندمـا ذكـرت يف قرارهـا املرقـم )11٦٥/
٢٠1٣/4/14 بتأريـخ  الصـادر  االسـتئنافية/منقول/٢٠1٣(  الهيئـة 
)تـرد دعـوى املدعـي اذا لـم يتضـح ان اخلبـر لـم يتضمـن أيـة اسـاءة 
للمدعـي تسـتوجب التعويـض اذا لـم يكـن يف اذاعتـه وبثـه مـا يجعـل 
انـه قـد خـرج علـى قواعـد وحريـة العمـل االعالمـي وحريـة الـرأي 

والتعبيـر(.
االول  العـدد  والقضـاء،  التشـريع  مجلـة  منشـورا يف  القـرار  أنظـر 

.179 ص   ،٢٠14 اذار(،  شـباط،  الثانـي،  )كانـون 
أحـكام وقـرارات احملكمـة االحتاديـة العليـا لعـام ٢٠1٢،   ٦4
اذار  والقضـاء،  التشـريع  مجلـة  اصـدارات  مـن  اخلامـس،  املجلـد 

  .٢٥ – ٢4 ص   ،٢٠1٣
خليـل ابراهيـم املشـاهدي، شـهاب احمـد ياسـني، املصـدر   ٦٥
مـن  العالـم  دول  القضـاء يف  مواقـف  تتبايـن  السـابق، ص44-4٣. 
السـخرية ففـي حـني تتسـع املسـاحة املسـموح بهـا للتعبيـر باضعـاف 
وقـد  الدينيـة،  والشـخصيات  القيـم  باسـتثناء  العـام   النظـام  حيـز 
كرسـت احملكمـة العليـا يف الواليـات املتحـدة هـذا االجتـاه بعـد ان 
واحملتـرم  الصريـح  الكاهـن  مـن  هاسـلر  االباحيـة  املجلـة  سـخرت 
جيـري فالويـل حيـث اشـارت الى انـه: )على املجتمع احلر ان يتحمل 
حتـى الـكالم املشـني مـن اجـل ضمان قيام املناقشـات العامة القوية. 
وكمـا كتـب احـد القضـاة: ال يوجد شـيئ اسـمه فكـرة خاطئة. فمهما 
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بـدا الـرأي مضـرا. فاننـا نعـول مـن اجل تصحيحه ليـس على ضمير 
افـكار  بطـرح  منافسـته  علـى  وامنـا  احمللفـني.  وهيئـات  القضـاة 

اخـرى(.
النهـج، وقـد تبنـى املجلـس  يف حـني ترفـض توجهـات اخـرى هـذا 
الدولـي حلقـوق االنسـان قـرارا يف اذار ٢٠٠٨ نـدد فيـه بالتشـهير 
باالديـان. ويف بلـدان عديـدة قوانـني مطبقـة جتعـل مـن االسـاءة الـى 
كرامـة اي شـخص او االهانـة جرميـة يعاقـب عليهـا القانـون حتـى لو 
كان الفاعـل مسـؤوال حكوميـا، وحتـى لـو كانـت الوقائـع التـي تسـتند 
اليهـا صحيحـة. مشـار الـى ذلـك يف قانـون وسـائل االعـالم، املصدر 

السـابق، ص،4.

حقـوق  كـود  بشـير،  محمـد  الشـافعي  يف  اليـه  مشـار   ٦٦
 ،٢٠٠٨ االسـكندرية،  املعـارف،  منشـأة  الثانيـة  الطبعـة  االنسـان، 

 .4 ٢ ص
االول،  الكتـاب  واالعـالم،  النشـر  جرائـم  سـرور،  طـارق   ٦7
االحـكام املوضوعيـة الطبعـة الثانيـة، دار النهضـة العربيـة، القاهرة، 

ص٥19.  ،٢٠٠٨
ومـن اجلديـر بالذكـر ان قانـون العقوبـات العراقـي رقـم 111 لسـنة 
19٦9 النافـذ قـد عالـج اجلرائـم املاسـة بالشـعور الدينـي يف الفصل 
الثانـي مـن البـاب الثامـن، وحتديـدا يف املـادة ٣7٢ منـه التـي تشـتمل 

علـى عـدة صـور هي:
أوال: جرمية االعتداء على املعتقد الديني.

ثانيا: جرمية حتريف الكتب املقدسة او االستخفاف باحكامها.
ثالثا: جرمية اهانة الرموز والشخصيات الدينية.

أنظـر بخصـوص شـرح هـذه الصـور اجلرميـة شـروق خلـف سـلطان 
العامري، املسـؤولية الدولية عن اسـتعمال حرية التعبير يف االسـاءة 
الـى االسـالم، رسـالة ماجسـتير مقدمـة الـى كليـة القانـون بجامعـة 

البصـرة، ٢٠14، ص 4٢- ٥1.
ياسـني،  احمـد  شـهاب  املشـاهدي،  ابراهيـم  خليـل   ٦٨

ص٨٥-٨9.  املصدرالسـابق، 
قصـة  محمـود،  جنيـب  زكـي  ترجمـة:  ديورانـت،  ول   ٦9
احلضـارة، نشـأة احلضـارة، اجلـزء االول مـن املجلـد االول، املنظمـة 
والنشـر  للطبـع  اجليـل  دار  والعلـوم،  والثقافـة  للتربيـة  العربيـة 

  .4٨ ص   ،19٨٨ بيروت،تونـس،  والتوزيـع، 
نـزار قبانـي، األعمـال النثريـة الكاملـة، الطبعـة األولـى،   7٠

  .٢٥٠ – ص٢49  ،199٣ بيـروت،  قبانـي،  نـزار  منشـورات 
مشـار الـى هـذا الـكالم يف محمـد وجـدي عبـد الصمـد،   71
مقارنـة،  حتليليـة  تأصيليـة  دراسـة  بالقانـون،  باجلهـل  االعتـذار 
الطبعـة االولـى، عالـم الكتـب، القاهـرة، 197٢-197٣، ص٣٨-٣9، 

 .)٣( رقـم  الهامـش 
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 األهميةالجيوبولتيكية للحشد الشعبي 

ودوره في تحقيق األمن الوطني العراقي

)دراسة جيوبولتيكية(

المقدمة

عندما تصبح الحكومات في الوحدات السياسية عاجزة عن أن تفرض 
سيطرتها وتدافع عن أراضيها وتحقق أمنها،بسبب االنهيار شبه التام 
لمؤسساتها األمنية النظامية من الجيش والشرطة، فان من الطبيعي 
أن تظهر فيها أصوات قد تترجم مباشرةإلىإجراءاتأوثورات تؤدي نفس 
المهام المنوط بالقوات النظامية المسئولة عن امن الدولة، تأخذ على 
عاتقها مسؤولية توفير الحماية والدفاع ورد الخطر عنها  وهذه القوى 

المجتمعيةأو القوى الرديفة أو قوة الظل تنهض بدوافع الشعوربالوطنية 
أو اإلحساس بالمواطنة هدفها الحفاظ على البناء السياسي والنسيج 

االجتماعي وتحقيق االستقرار الداخلي، ومن الثابت أن تلك القوى 
التتحرك عشوائيا، على العكس من ذلك فهي منظمة وتستمد توجيهاتها 

من مراجع منظمة  وعت مدى خطورة العدوان الذي تعرض له العراق، 
فبين ليلة وضحاها أصبح ثلثي مساحة العراق بيد تنظيم )داعش( 

وأصبحت العاصمة بغداد في مرمى االحتالل الداعشي، وليس ببعيد عن 
هذا التنظيم المنحرف العتبات المقدسة في كربالء والنجف، وبالتالي 
أصبحت الدولة العراقية قاب قوسين أوأدنى من االنهيار المؤكد.لذلك 

جاءت الدراسة للبحث في طبيعة هذه التشكيالت، وما هو دورها في تحقيق 
األمن الوطني، وما هي مواقف المجتمع اإلقليمي والدولي لهم، وأخيرا ما 

المستقبل الجيوبولتيكي للحشد الشعبي؟ 
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Geopolitical importance of the popular 
crowd and its impact on the achievement 

of the Iraqi National Security
Abstract
When governments become the political 
units unable to impose its control and defend 
its territory and check its security، due to 
the almost total collapse of security for the 
institutions of the regular army and police، it 
is natural that the show sounds may translate 
directly to the proceedings or revolutions 
perform the same tasks entrusted forces 
irregular responsible for State Security،Take 
upon themselves the responsibility to provide 
protection and defense mentioned the danger 
of where he came from and these societal 
forces or allied forces or shade the power 
play motivated by a sense of patriotism or 
a sense of citizenship aimed at maintaining 
political structure and social fabric and to 
achieve internal stability، it is established that 
these forces do not move at random، on the 
contrary، it is an organization derives from its 

guidance references organization understood 
the extent of the seriousness of the aggression 
suffered by Iraq، between overnight became 
two-thirds of the area of Iraq، however،
the organization (Daash) and became the 
capital Baghdad against the occupation 
Aldaasha،And not far from this pervert holy 
shrines in Karbala and Najaf، regulation، and 
therefore the Iraqi state became the verge of 
collapse Almakd. study it was to look at the 
nature of these formations، and what is their 
role in the achievement of national security،
and what are the positions of regional and 
international community to them، and finally 
what the future geopolitical popular crowd?.

األسس والمفاهيم المرتبطة بموضوع الدراسة:
لفهم طبيعة الدراسة قبل الخوض في تفاصيلها البد 
موضعنا  في  تــرد  التي  المفاهيم  بعض  توضيح  من 

وهي كاألتي:
من  يتمكن  أسلوب  هو  االستراتيجي:  -التخطيط 
الحكم  دفــة  وإدارة  توجيه  من  القرار  صناع  خالله 
واالنتقال بهما من مجرد العمليات اليومية ومواجهة 

جامعة بغداد / كلية اآلداب قسم الجغرافية

أ.م.د بشار محمد عويد
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االزمات وصوال إلى رؤية مختلفة للعوامل الديناميكية 
الداخلية والخارجية القادرة على تحقيق التغيير في 
توجيها  النهاية  في  يحقق  وبما  بهم  المحيطة  البيئة 
المنظور  يكون  بحيث  لدولتهم  أفضل  بصورة  فعاال 
الجديد متوجها أساساإلى المستقبل مع عدم إهمال 

الماضي )1(
والجماعات  اإلفـــراد  امــن  صيانة  الوطني:  -األمــن 
من  المادي  ووجودها  كيانها  على  والحفاظ  والدولة 
خالل جهد علمي مدروس لتحقيق هذا الهدف وفي 
المحققة  والوسائل  والخطط  االستراتيجيات  إطار 

لهذا الغرض.)٢(
السكينة  أســبــاب  كافة  توفير  الفكري:هو  -األمـــن 
واالطمئنان والبعيد عن كل مظاهر الخشية والخوف 
من المجهول عن طريق الحوار واإلقناع في الوصول 
في  الهامة  المسائل  من  لمسالة  السليم  الحل  إلــى 

الحياة بما يعزز األمن االجتماعي مابين الناس)٣(.
تابعة  عسكرية  شبه  قــوات  هي  الشعبي:  -الحشد 
التعاون  سياق  في  برزت  العراقية  األمنية  للمؤسسة 
على محاربة تنظيم داعش عقب أحداث الموصل بعد 
فتوى المرجع الديني السيد علي السيستاني )بالجهاد 
قــوات  وهــي  داعـــش  مــن  الــعــراق  لتحرير  الكفائي( 

منضبطة وتعمل بإمرة القوات األمنية العراقية)4(.
الدراسات  في  عليه  المتعارف  الدراسة:من  -مشكلة 
لم  تساؤل  شكل  على  تطرح  المشكلة  أن  األكاديمية 
تتم اإلجابة عليه ويطرح السؤال للوصول إلى إجابة 

موضوعية ولهذا تم طرح السؤال األتي:
ومنضبطة  منظمة  قــوات  هو  الشعبي  أنالحشد  هل 
ودولية،  إقليمية  أهمية  ولها  عسكرية  فاعلية  وذات 
تحقيق  عملية  في  مؤثر  ودور  أهمية  لها  كــان  وهــل 

االستقرار السياسي واألمني للعراق؟.
-فرضية الدراسة: تفترض الدراسة أنقوات الحشد 
الشعبي هي قوات منظمة ومنضبطة ولها مرجعيات 
دينية وعسكرية تأتمربأوامرها،، شكلت لحماية الدولة 
من االنهيار التام بعد دخول عصابات داعش وضعف 
لها  وتراجعها.وأصبح  العراقية  األمنية  فيالمؤسسة 

صدى إقليمي ومواقف دولية.
الحشد  موضوع  في  البحث  الدراسة:يعد  -أهمية 
التي  المواضيع  من  الجيوبولتيكية  وأهميته  الشعبي 
فرضت نفسها بقوة وخاصة بعد األحداثاألخيرة التي 

شهدتها الدولة العراقية من خطر محدق كاد أن ينهي 
بناء الدولة ويهدد وجودها ويذل هيبتها في المسرح 
الدولة  تواجهها  التي  والتحديات  الدولي،  السياسي 
الداخلي  المستويين  على  كثيرة،  هي  اليوم  العراقية 
والخارجي فضال عن قلة الدراسات التي تناولت هذا 
بطبيعة  البحث  الدراسة في  لذلك جاءت  الموضوع، 
من  ووقته  هيبته  للعراق  حفظت  التي  التركيبة  تلك 

أشرس هجمة عرفها التاريخ.

أواًل: البنية الهيكلية لهيئةالحشد الشعبي
تأسستهيئة الحشد الشعبي بناءا على األمر الديواني 
لمجلس الوزراء المرقم 47 لعام ٢٠14 إذ يبلغ المجموع 
اإلجماليألعداد المتطوعين هو 1٠٠٠٠٠الف متطوع 
أبناء  النسبة األكــبــر هــي مــن  الــحــالــي،  الــوقــت  فــي 
مقاتألي  حوالي79٠٠٠  تبلغ  حيث  والوسط  الجنوب 
بنسبة ٢1٪أمااإلعداد المتبقية فهي موزعة وبحسب 

الجدول األتي:
جدول )1( يوضح أعداد المتطوعين بالحشد الشعبي 

وبحسب المنطقة

اعداد المتطوعينالمنطقةت
4747االنبار1
4٨9٦صالح الدين٢
٣٥7الموصل٣
4٦٣٥كركوك4
174٠سامراء٥

من أديان وقوميات أخرى
٥٠٠المسيحيين1
٨٠٠الشبك٢
٣٥٢٠التركمان٣

٢119٥المجموع

سالم  على  باالعتماد  الباحث  عمل  مــن  المصدر: 
الوطني.الحشد  والمشروع  الشعبي  الحشد  مشكور، 
لــلــدراســات  بـــالدي  األخــيــر،مــركــز  الــرهــان  الشعبي 

واألبحاثاإلستراتيجية، ط٢، 17٨، ٢٠1٥.
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والقوميات  واألعـــدادأعـــاله  الــجــدول  مالحظة  مــن 
واألديان التي انخرطت في تنظيمات الحشد الشعبي 
يتضحأن الحشد الشعبي عبارة عن قوات ال تختص 
بطائفة معينة وإنما هي مشروع وطني متكامل يؤمن 
بمبدأ التعايش المجتمعي ويؤمن بوحدة العراق أرضا 
األديان في قضية  بين  تمايز  ليس هنالك  وشعباوان 
العدو  أن  مفادها  برسالة  ويبعث  السلمي.  التعايش 
الحقيقي للعراق هو واحد والواجب على جميع أفراد 
أن  وقومياته  وأطيافه  ألوانه  بكل  العراقي  المجتمع 

تتصدى لذلك الخطر.

ثانيا: األهمية الجيوستراتيجية للحشد الشعبي
على  جيوستراتيجية  أهمية  الشعبي  الحشد  اكتسب 
المستويين الداخلي والخارجي وهذه األهمية جاءت 

من:

- ضخامة حجم المخططات والمؤامرات التي  1
تتعرض لها دولة العراق

لم يعد خافياً ان هنالك مشاريع جيوبولتيكية تحيط 
بالعراق إلعادة تخطيط حدوده ورسم مورفو لجية جديدة 
للدولة من خالل رسم مشاهد وسيناريوهات متعددة 
لتفتيته وتجزئته إلى أوصال ضمن مايعرف بمشروع 
جو بايدن نائب الرئيس األمريكي سيئ الصيت،حيث 
بموجبه يتم تقسيم العراق إلى ثالث دويالت صغيرة 
الفدرالية  مظلة  تحت  وعرقية،  طائفية  أسس  على 
التقسيمات  وهــذه  العراقي  الدستور  تضمنها  التي 
هي الدولة الكردية المتمثلة بإقليمكردستان، والدولة 
السنية المتمثلة باألجزاءالغربية من العراق، والدولة 
الشيعية في أجزاء من الفرات األوسط والمحافظات 
من  يأتي  لم  التشظي  هذا  )1(أن  خريطة  الجنوبية، 
باب الصدفة أو محاولة من الواليات المتحدة للخروج 
في  فشلهم  على  للتغطية  او  العراقي  المستنقع  من 
نصرة اإلنسانيةوإرساء دعائم الحكم الديمقراطي في 
الدول التي عانت من األنظمة الدكتاتورية المقيتة كما 
يشاع في أروقة مجلس الشيوخ األمريكيأوكما تتناوله 
وسائل اإلعالم المعولمة بل هو محاولة إلنعاش الروح 
على  اقتاتت  طالما  التي  االستنزافية  االستعمارية 
دماء العرب والعراق بشكل خاص، فمن يقرأ التاريخ 
ويمعن به يدرك األبعادالحقيقة لخطر ذلك التقسيم، 

دولة  يصبح  أن  له  إليــراد  التاريخ  مر  وعلى  فالعراق 
قوية ومؤثرة في منطقة الشرق األوسط، فمؤامرات 
تقويض دوره كعامل مؤثر مستمرة وال يتوقع أن تنقطع 
في  حتمياً  أصبحتأمرا  التقسيم  فمسالة  تنتهي  أو 
المنطقة  دول  تجاه  األمريكية  الخارجية  السياسات 
من  المنطقة  تجريد  انسيابية  على  لإلبقاء  والعراق 
قرار  أي  في  لها  الدائم  والحضور  جهة  من  ثرواتها 
مصيري يتعلق بسيادة تلك الدول من جهة أخرى. وان 
ادوات هذا التقسيم بدأت منذ االحتالل عام ٢٠٠٣

والى الوقت الحاضر ابتدأت بدعم الحركات الجهادية 
المتأسلمة وداعش هي احد هذه األدوات.

خريطة )1( التقسيم الذي نادى به جو بايدن لتجزئة 
العراق الى ثالث دويالت

- االنتصارات التي تحققت على ارض الواقع عند  2
مقاتلة تنظيم داعش اإلرهابي

على ارض الواقع حرر الحشد الشعبي مجموعة كبيرة 
مناألراضي الواقعة تحتسيطرة عصابات داعش مما 
أعاد الثقة ورفع معنويات الجيش العراقي بعد الهزيمة 
التي مني بها إثناء دخول الدواعش وسقوط الموصل 
بيدهم مما سبب ذلك باالنهيار التام للقوات األمنية 
العراقية التي تركت أسلحة ومعدات كبيرة كانت لها 
األمية الكبيرة في مضاعفة قوة داعش في المنطقة، 

وفيما يلي ابرز المدن المحررة )٥( خريطة )1(:
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قوات  حررتها  التي  المدن  ابــرز  تمثل   )1( خريطة 
تشكيلها  بداية  منذ  األمنية  والقوى  الشعبي  الحشد 

ولغاية ٢٠1٦

المصدر: من عمل الباحث باالعتماد على: على سالم 
الوطني.الحشد  والمشروع  الشعبي  الحشد  مشكور، 
لــلــدراســات  بـــالدي  األخــيــر،مــركــز  الــرهــان  الشعبي 

واألبحاث اإلستراتيجية، ط٢، 17٨، ٢٠1٥.
1 - ٢٢ حزيران تامين طريق بغداد سامراء.

٢ - ٢9 أبفك الحصار عن امرلي.
الصخر وسمي  تحرير جرف  األول  تشرين   ٢4  -  ٣

فيما بعد التحرير ب)جرف النصر(.
4 - 1٨ تشرين الثاني فتح الطريق المؤدي إلى مصفى 

بيجي بعد حصار داعشي دام لخمسة أشهر.
٥ - ٢٣ تشرين الثاني إعالن تحرير السعدية بالكامل.
٦ - ٣٠ كانون األول تحرير الضلوعية بالكامل وفك 

الحصار عن عشائر الحبور.
ديالى  محافظة  إعالن   ٢٠1٥ الثاني  كانون   ٢٥  -  7

محررة بالكامل.
وطــرد  تكريت  مدينة  مــركــز  تحرير  آذار   1٣  -  ٨

الدواعش منها.
9 - 7 حزيران إعالن تحرير مركز قضاء بيجي من 

داعش.

1٠ - 1٣ تموز ٢٠1٥ انطالق عمليات تحرير الرمادي 
وتم تحريرها بالكامل وطرد داعش منها.
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ثالثا:الحشد الشعبي ودوره في تحقيق األمن الوطني 
والفكري

ــي عــام  ف ومــنــذ تشكيله  الــشــعــبــي  الــحــشــد  مـــارس 
من  الكثير  استعادة  في  مهما  دورا  أالن  والى   ٢٠14
المناطق التي وقعت تحت سيطرة تنظيم داعش كما 
الحشد  لقوات  المتكررة  لالنتصارات  كان  أسلفنا،إذ 
إستراتيجية  دفعة  اإلسالمية  والمقاومة  الشعبي 
ومعنوية للقوات المسلحة التي بدأت تشعر باإلحباط 
بقتل  دفعت  التي  والخيانات  الموصل  بسبب سقوط 
يكر  سبا  قاعدة  في  سيما  وال  أبنائها  من  العديد 
االستراتيجي  التفكير  ناحية  من  الشعبي  فالحشد 
إلى  تسعى  كانت  التي  المخططات  تغيير  في  ساهم 
تحقيقها الجماعات اإلرهابية سواء أكاناألمر متعلقاً 
عملية  على  القائمة  األطــراف  ام  ذاتها  بالجماعات 
في  دور  الشعبي  الحشد  لفصائل  كان  اذ  التخطيط 
تغيير موازين القوى لصالح قواتنا العسكرية واألمنية 
به  استنجدت  لمدن  منقذا  أصبح  الشعبي  فالحشد 
لذا  العراقية)٦(.  الوطنية  اللحمة  بناء  إعادة  ضمن 
أهالي  من  األصـــوات  تنطلق  أن  الغريب  من  فليس 
الى  الشعبي  الحشد  قــوات  تدخل  طالبة  الــرمــادي 
جانب القوات العسكرية وعشائر المدينة للدفاع عنها 
وإيقاف الهجمة الداعشية البربرية على عشيرة البو 
مطلب  ان  الدراسة  المثال)7(.وترى  سبيل  على  نمر 
عشيرة البو نمر قد شكل نوعا من الحفاظ على التنوع 
العراقي وبالتالي أصبح للحشد الشعبي الدور الكبير 
والمؤثر في تكريس مشروع اللحمة الوطنية من جهة 
وإنقاذ هيبة الدولة من مأزق السقوط وإرساء دعائم 
األمن الوطني لما يمتلكه من ثبات العقيدة والحماس 
والشعور العالي بالمسؤولية الوطنية تجاه الدولة من 

جهة أخرى.
إن المجاميع الداعشية لديها أفكار عقائدية تكفيرية 
السياسي  باإلسالم  مرتبطة  جهات  تغذيها  منحرفة 
منها،  قوتها  وتستمد  الجلها  وتدافع  بها  ومتمسكة 
وهي تعمل بأتجاهين االول ميداني عسكري، والثاني 
تعد  أنها  فيه  ومما الشك  الفكري،  لألمن  تهديدهم 
حيث  من  تحتاج  العقائدية  القوة  وهــذه  قوة  مصدر 
أقوى  عقائدية  قوة  إلى  دورها  تحجيم  أو  مواجهتها 
الصدد  بهذا  يشير  اذ  وفلسفة.  ومنطقاً  حجة  منها 
بمقاتلي  المرتبط  التحفز  طبيعة  إلــىإن  كينيثبوالك 

التدريب  مــن  خــاصــة  نوعية  وجـــود  يتطلب  داعـــش 
والقيادة الماهرة فالثقة العالية التي يمتلكها عناصر 
داعش تتطلب قوة موازية لها من حيث العقيدة)4(. 
ونرى ان تلك القوى قد عجزت عن مواجهتها قوات 
هذا  أواألجهزةاألمنيةاألخرى،فكان  العراقي  الجيش 

السبب الرئيس في تشكيل قوات الحشد الشعبي.

رابعًا: رؤية إقليمية للحشد الشعبي
إذا كانت التنظيمات اإلرهابية ترى أن المنطقة العربية 
الداخلية  الصراعات  من  طويلة  مرحلة  على  مقبلة 
)الفوضى  باسم  عنوانا  لها  ووضــعــت  واإلقليمية. 
السياسية  الــنــزاعــات  ضريبة  تمثل  ألنها  الــعــارمــة( 
والعسكرية التي سوف تكون على حساب األمة ولقمة 
الشعبي  الحشد  أنيتأثر موضوع  الطبيعي  العيشفمن 
بتلك التجاذبات اإلقليمية على صعيد المنطقة وفيما 

يلي عرض ألهم تلك المواقف.

- موقف الجمهورية اإلسالميةاإليرانية: 1
إن المتتبع لسياسةالجمهوريةاإلسالميةاإليرانية تجاه 
على  يعرج  أن  له  البد  قضاياه  من  ومواقفها  العراق 
العالقات  امتازت  فقد  البلدين  بين  العالقات  أصل 
عالقات  بكونها   19٣7 عام  بعد  اإليرانية  العراقية- 
وقع  عــام19٣7  ففي  الغالب،  في  تحالفيه  اعتيادية 
سعد  معاهدة  أخرى  دول  عن  فضًال  وإيــران  العراق 
آباد والتي تعني وفاق الشرق األوسطأو معاهدة عدم 
خمس  إال  المعاهدة  هــذه  عمر  يستمر  لم  اعــتــداء، 
سنوات ثم دخل العراق بعدها مع إيران ودول أخرى 
إالأن   19٥٥ عــام  )السنتو(  حلف  أو  بــغــداد  بحلف 
العالقات اإليرانية العراقية بعد أن انتهى حلف بغداد 
مرت بفترات من المد والجزر، وصفحات من التوتر 
أحيان  في  العالقات  هــذه  على  وطغت  واالحــتــراب، 
إحداهما  ومــحــاولــة  المسلح  الــصــدام  صفة  كثيرة 
التوسع على حساب اآلخر، السيما بعد ثورة 14 تموز 
19٥٨ في العراق، إذ لم تسهم األنظمة التي تقلدت 
جوار  بناء عالقات حسن  وإيــران  العراق  في  الحكم 
وفتح صفحة جديدة من العالقات القائمة على مبادئ 
السلم والنأي عن دعم الجماعات التي كانت تقوض 
الوضع األمني الداخلي لكليهما، فأسهم ذلك في إبقاء 
الخالف  دائــرة  ضمن  العراقية  اإليرانية  العالقات 
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والتوتر وعدم تحولها إلى عالقات طبيعية ذات طابع 
في  وإيـــران  الــعــراق  من  كل  دخــل  سلمي)1(وبالتالي 
عرفت   )19٨٨-19٨٠( سنوات  لثمان  امتدت  حرب 
حدث  بالتأكيد  ذلك  ان  اإليرانية.  العراقية  بالحرب 
بسبب حالة التداخل بين البلدين الجارين وال يمكن 
تغيير تلك الحقائق التاريخية والجغرافية فضال عن 
الترابط الديني والمذهبي حيث انه اليمكن مناقشة 
عالقة الحشد الشعبي مع إيران في إطار منعزل عن 
ومن  واالقتصادية  والتاريخية  االجتماعية  العالقات 

خالل عدة نقاطأبرزها:
-اولى الدول التي مدت يد العونإلى العراق من خالل 
ايران  العسكري هي  والحضور  الميدانية  االستشارة 

عقب دخول داعش إلى الموصل
-إليران دور كبير وواضح في تنضيج العملية السياسية 

عقب إزاحةالنظام السياسي بعد عام ٢٠٠٣
جهات  مــن  الراعيةللعديد  الـــدول  مــن  تــعــدإيــران   -
فترة  طيلة  السابق  النظام  قارعت  التي  المعارضة 
حكمه، ومنها أالن بعض من فصائل الحشد الشعبي 
التي تحارب داعش أهمها منظمة بدر بقيادة هادي 

العامري
الشعبي  الحشد  فصائل  من  بالعديد  إيران  تجمع   -
التي حملت  الفصائل  تلك  مميزة خصوصا  عالقات 

السالح قبل االنسحاب األميركي ٢٠1٢.
اإلرهاب مجرد  الدولي ضد  التحالف  ان  إيران  ترى 
المتحدة  ــات  ــوالي ال جانب  مــن  سياسي  اســتــعــراض 
وحلفائها اإلقليميين)1٠.(. إن الفارق بين المستشارين 
دورا  يــمــارس  األول  ان  هــو  اإليرانيينواألمريكيين 
ميدانيا واضحا على مستوى األرض)11(اذ يقدر عدد 
المستشارينبأربعةآالف مستشار أمريكي يعملون في 
العراق منذ سقوط الموصل مقابل أربع مائة مستشار 
إيراني تقريبا وتتوزع مهام المستشارين األميركيين بين 
العشائرية  والقوات  العراقي  الجيش  عناصر  تدريب 
التي  األسلحة  على  التدريب  فــي  المساعدة  وبين 
توردها بالدهم الى العراق فضال عن تقديم خدمات 
معلوماتية للدعم الجوي الذي يوفره التحالف الدولي 
على  عملهم  فيتركز  اإليــرانــيــون  المستشارون  امــا 
تقديم االستشارات الميدانية لقوات الحشد الشعبي 
القوات ضد  التي تخوضها هذه  البرية  المعارك  في 
اإليراني  الجانب  لدى  ان  ذلك  على  عالوة  التنظيم. 

والتمرد  اإلرهــاب  مكافحة  حرب  في  دقيقة  خبرات 
إيران  لها أساليبوأدوات خاصة، ولقد ساعدت  التي 
في تزويد الحشد الشعبي والقوات العراقية بمختلف 
األسلحة التي يحتاجها المقاتلون في ميدان المعركة 
االيرانية  العسكرية  الخبرات  عن  فضال  داعش،  مع 
اذ ان دعوات المستشارين اإليرانيين تكون عن طريق 
هذا  ان   )1٢( العراقية.  والحكومة  الشعبي  الحشد 
الموقف االيراني الداعم للعراق جاء دون ينقص من 
السيادة العراقية او فرض التزامات مالية او معنوية 

الحقة من قبل ايران على العراق)1٣(.

- تركيا: 2
رغم محاوالت تركيا إلنتاج سياسة جديدة محايدة في 
إالأن  واقتصادية  مكاسب سياسية  لتحقيق  المنطقة 
دورها في المنطقة اليزال يكتنفه الكثير من الغموض 
السياسية  والمتغيرات  اإلحــداث  تجاه  المواقف  في 
التي شهدتها الساحة اإلقليمية السيما العربية منها، 
والتزال تنظر الى التطورات في العراق او في سوريا 
بعين المذهبية)14(. وفق الباحث الدكتور )محمد نور 
الشرق  بلدان  التعاون مع  فتركيا رغم جسور  الدين( 
حالة  تشتد  عندما  تثار  حفيظتها  أن  اال  االوســط 
الخالفات الدينية أو المذهبية بالقرب من حدودها 
وذريعة التدخل كطرف في تلك النزاعات هو لحماية 
الحشد  من  تركيا  موقف  إن  عموما  اإلقليمي،  أمنها 
الشعبي هو موقف سلبي وغير داعم بدليل تأييدها 
لمشروع الحرس الوطني الذي يفرغ الحشد الشعبي 
من محتواه ويمنعه من المشاركة في تحرير المناطق 
المسيطر عليها من قبل داعش، فضال عن إن مشروع 
الحرس الحرس الوطني المناطقي ما هي اال محاولة 
الواليات  بها  نادت  التي  والتقسيم  التجزئة  لتكريس 
ويبدو  بــايــدن،  جــو  لسان  على  األمريكية  المتحدة 
أنحلم الدولة العثمانية الجديدة بضم والية الموصل 
داعش  فمنطقيا قصة وخرافة  يظهر من جديد  بدا 
االعتبارات  على  الحلم  ذلــك  تحقيق  في  ستساعد 

اآلتية:

- مرحلة ما بعد داعش والرؤيا التركية للموصل:
محتملة  سيناريوهات  عدة  هنالك  المرحلة  هذه  في 

قد تتحقق اهمها:
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الموصل  تصفير  بعد  المحتمل  السيناريو  ان  األول: 
من العناصر الداعشية قد يرسم خطوة جديدة الحقة 
باتجاه تغيير ديموغرافي ينجم عنه عدم عودة الشيعة 
للقتل  تعرضهم  نتيجة  منها  خروجهم  بعد  للمنطقة 

والتهجير القسري.
إلى  تشير  فقرة  العراقي  الدستور  الثاني:تضمن 
وبحسب  فدرالية  أقاليم  تشكيل  في  الحق  موضوع 
قد  مما  ذلك  في  المحافظة  تجريه  شعبي  استفتاء 
على  المصير  تقرير  حق  عملية  في  المهمة  يسهل 
تهدد  قــد  مطلقة.  سنية  غالبية  تحقيق  اعــتــبــارات 

باالنفصال في مرحلة الحقة.
الثالث: بتحقق الفقرة األولى والثانية ممكن إن يرسم 
التاريخية  تركياللمطالبة  عــودة  وهــو  آخــر  سيناريو 
لوالية الموصل بضمها إليها وفي تلك الحالة التوجد 
هنالك عوائق أو موانع مذهبية أو حتى تيارات وطنية 
بحسب  منها  المنطقة  لخلو  الفكرة  لهذه  مناهضة 

المرحلة األولى.

- السعودية: 3
االيديلوجيات  تضارب  أو  الصدفة  وليد  من  ليس 
أو  مناصر  مــوقــف  أنينبثق  العراقية   - السعودية 
السعودية  دولـــة  قبل  مــن  الشعبي  للحشد  مــعــادي 
فالمتتبع لتاريخ العالقات بين البلدين يكتشف حجم 
موقع  السبب هو  يكون  فقد  المواقف،  ال  التدخالت 
العراق الجغرافي الحاجز بين مذهبين مختلفين مرا 
في تاريخهم بصراعات فكرية وعقائدية نجد أن من 
الطبيعي وبحكم تلك األسبابأن تكون هنالك مواقف 
وتدخالت، فالسعودية التريد العراق ان يخرج من فلكها 
السياسي أو الديني أوألمعتقديعلى اعتبار أنها الراعية 
لشؤون المسلمين في المنظومة العربية وهي تتصدى 
ألي فكر آخر ال يدور ضمن الفلك الوهابي، فتاريخيا 
كانت هنالك الحركة الوهابية ومن الثابت انها حركة 
ذات جذور بريطانية أسس لها محمد بن عبد الوهابي 
له  بريطانيا  مساعدة  طريق  عن  بريطانيا  بمساعدة 
حرب  النطالق  تمهيدا  سعود  ال  مع  حلف  خلق  في 
تكفيرية إسالمية بهدف تمزيق العالم اإلسالميبأيدي 
مسلمين يحملون شعارات التوحيد الخالص ويبيحون 
وهــذه  )الـــخـــوارج(  منهج  على  يخالفهم  مــن  كــل  دم 
إلىأالن  فاعلة  الزالت  الوهابية  البريطانية  التجربة 

مثلته  أنامتدادها  ثم  والتكفير  الطائفية  تكريس  في 
القاعدة بكل تفاصيلها وبدعم أمريكي متواصل وأالن 
داعش تحت شعار إقامة الخالفة اإلسالمية كل تلك 
الحركات تولد من رحم السعودية من أب غير شرعي 
حدود  عن  يخرج  من  كل  تكفر  المتحدة(  )الــواليــات 
تفكيرها.ففي مؤتمر صحفي عقده أليكسي بوشكوف 
رئيس لجنة الدوماأن الرياض كانت قد أسست عمليا 
المعارضة  تمويل  فــي  أمعنت  حينما  داعــش  لقيام 
ننتظر  مــاذا  كله  ذلك  فمن  المسلحة)1٥(.  السورية 
منهم بمواقفهم من الحشد الشعبي )البديل الوطني( 
الذي يتحدى مشاريعهم ومخططاتهم، غير رمي التهم 
جزافا على أساسأن الحشد الشعبي قوة تمثل طائفة 
شيعية واحدة لها ارتباطات مع إيران ستبتلع الدولة 
لصالح بجميع مكوناتها ومقدراتها لصالح إيران على 
وبالخصوص  األخــرى  والمكونات  الطوائف  حساب 
المستوى  في  األغلبية  تشكل  التي  السنية  الطائفة 
العربي وقد جسد هذا الموقف احد كبار المسئولين 
القمم  احد  في  الشعبي  الحشد  بوصفه  السعوديين 
العربية بان الحشد الشعبي وحزب اهللا في لبنان هي 
منظمات إرهابية فضال عن تجاوز السفير السعودي 

في العراق على الحشد بنفس التقول.

- مصر: 4
في 11 آذار ٢٠1٥ اصدر شيخ األزهر الدكتور احمد 
القلق  بالغ  عن  فيه  أعرب  للجدل  مثيرا  بينا  الطيب 
لما ترتكبه ما وصفها ب)ميليشيات الحشد الشعبي 
ذبح  من  العراقي(  الجيش  مع  المتحالفة  الشيعية 
مسالمين  عراقيين  مواطنين  بغير حق ضد  واعتداء 
التنظيمات  مــن  غــيــرهــا  داعــشــاو  إلـــى  ينتمون  ال 
عن  يعرب  ــر  ))األزهـ ان  البيان  يقول  اإلرهابيةكما 
إدانته الشديدة لما ترتكبه هذه المليشيات المتطرفة 
من جرائم بربرية نكراء في مناطق السنة التي بدأت 
في  خاصة  عليها  سيطرتها  بسط  العراقية  القوات 
األغلبية  ذات  الــمــدن  مــن  وغيرها  واالنــبــار  تكريت 
السنية(( وأوضح البيان أن ما ترتكبه هذه الجماعات 
من عمليات تهجير وقتل وإعدامات ميدانية ومجازر 
وقتل  مــســاجــدهــم،  وحـــرق  الــســنــة،  المدنيين  بحق 
جريمة  لهو  داعــش  تنظيم  محاربة  بدعوى  أطفالهم 
وحشية يندى لها جبين اإلنسانية جمعاء ودعىاألزهر 

83 م  ٢٠١٨ آذار   - هـ   ١٤٣٩ االول  جمادى   | عشرة  الثالة  السنة   | ٤٣ العدد   |



للتدخل  اإلنسان  حقوق  ومنظمات  الدولي  المجتمع 
العاجل والفوري لوقف هذه المجازر.

اثار هذا البيان ردود فعل غاضبة لدى الجانب العراقي 
طبيعة  تسيءإلى  تصريحات  مثل هكذا  ان  واعتبرت 
مصادر  وتحدثت  البلدين.  بين  األخــويــة  العالقات 
المصري  السياسي  ان  منها  التأكد  يتم  لم  إعالمية 
البارز محمد ألبرادعي قال))ان ضغوطا كبيرة تعرض 
لها مشايخ األزهرإلصدار بيان ضد الحشد الشعبي 
العراقي. ووفق بيان ان وزارة المالية طلبت مساعدة 
الشعبي  الحشد  فصائل  يدين  بيان  األزهــرإلصــدار 
التي تقاتل تنظيم داعش اإلرهابي في العراق مبينا ان 
منحة من السعودية بقيمة ثالثة مليارات دوالر كانت 
متوقفة على هذا البيان. إن شيخ األزهر استعجل في 
التأكد من صحة ما  يتم  أن  البيان دون  إصدار هذا 

ورده

خامسًا: رؤية دولية للحشد الشعبي
الــواليــات  دأبـــت  األمــريــكــيــة:  المتحدة  ــات  ــوالي ال  -
الشعبي  الحشد  األياماألولىلتأسيس  من  المتحدة 
ســواء  مباشر  وغير  مباشر  بشكل  استهدافه  إلــى 
المباشر، من خالل قصف  الجوي  باالستهداف  كان 
خالل  مــن  او  الشعبي،  والــحــشــد  الجيش  قطعات 
بالماكنة  مستعينة  )اإلعــالمــيــة(  النفسية  الــحــرب 
اإلعالمية الغربية، واإلعالم الخليجي وبعض التابعين 
من الداخل سواء كانوا مؤسسات إعالميةأو سياسيين 

مشاركين بالعملية السياسية.
الجميع  لدى  خافياً  يعد  لم  المباشر:  -االستهداف 
اإلرهابية  المجاميع  تتلقاه  الـــذي  الــدعــم  بقضية 
طريق  عــن  المتحدة  ــات  ــوالي ال قبل  مــن  الداعشية 
عمليات الدعم اللوجستي المستمرة المتمثلة بإنزال 
المؤن العسكرية والذخيرة وكافة التجهيزات القتالية 
مقاومتهم  اســتــمــرار  لضمان  بــالــطــائــرات  الــالزمــة 
لهم  مهدت  التي  األراضـــي  معظم  على  وسيطرتهم 
المتحدة  الـــواليـــات  يفقد  ــذي  الـ ــر  األمـ الحــتــاللــهــا 
مصداقيتها وازدواجيتها بالتعامل مع قضايا اإلرهاب 
ــتــشــاره فــضــال عــن حـــاالت القصف  ــحــد مــن ان وال
الشعبي  الحشد  لها قطعات  تتعرض  التي  المستمرة 
لقيادة  تابعة  قــوة  تعرضت   1٠14/4/19 يــوم  ففي 
عمليات بغداد الى قصف من قبل طائراتأمريكيةإثناء 

والمحاسنة وبستان  الرفرش  لتطهير مناطق  تقدمها 
العاصمة  غربي  دويليبة،  محور  في  الواقعة  ألجلبي 
الــطــيــران  قــصــف   ٢٠1٥/٣/1٢ ــاريــخ  ــت وب بـــغـــداد. 
األمريكي قوات الفوج ٢/اللواء٥٠/الفرقة14. وكذلك 
العراقي  الجيش  قوات  قصف  تم   ٢٠1٥/٣/٢7 يوم 
والحشد الشعبي في مدينة تكريت فأوقعتأكثر من ٥٠
إصابة بين شهيد وجريح في صفوف الحشد الشعبي 
األمر الذي أدىإلىإيقاف العمليات للتقدم نحو تحرير 
الحين واألخر عمليات القصف  تكريت وتكررت بين 
التي طالما يبررها الجانب األمريكي بان هذا يحدث 

عن طريق الخطأ)1٦(.
ــرغــم مــن أن الــحــرب  -الــحــرب الــنــفــســيــة: عــلــى ال
ضمن  المباشرة  غير  الــمــواقــف  مــن  تعد  النفسية 
المواقف األمريكية تجاه الحشد الشعبي إالإنها تعد 
األخطرعن طريق وسائل اإلعالم المضاد، وفي هذا 
))ثالث  أن  بونبرت  نابليون  يقول  وللمقاربة  الصدد 
جرائد معادية اخطر من ألف من حرابالبنادق(( من 
هذا القول نرى األهمية الكبرى لإلعالم التي أدركتها 
المتحدة  ــات  ــوالي ال مقدمتها  وفــي  الــكــبــرى  ــدول  الـ
السعودية  مقدمتهم  وفي  الخليج  دول  ثم  األمريكية 
لخطورة  إدراك  العراق  في  لنا  يكون  أن  دون  وقطر 
ــذت الــحــرب  ــالم فــي الــســيــاســة)17(.فــقــد أخـ اإلعــ

النفسية عدة اتجاهات وهي:

- إفشاء أسرار التخطيط االستراتيجي لمواجهة  1
داعش

عن طريق  بالبوح  المتحدة  الواليات  تتعمد  ما  غالبا 
اإلعالمبالخطط  لوسائل  الصحفية  المؤتمرات  عقد 
اإلستراتيجية المعدة من قبل قوات الجيش العراقي 
والــحــشــد الــشــعــبــي مــثــال الــهــجــوم الــمــرتــقــب على 
جدال  ــك  ذل يثير  مما  الــمــوصــل  فــي  داعـــش  تنظيم 
التقارير  إلحــدى  ووفــقــا  المعلومات،  بتلك  بالبوح 
يقدر  مــا  تحذير  الــمــســئــولــيــنــاألمــريــكــانــأرادوا  فــان 
ب)1٥٠٠٠- ٢٠٠٠٠( من مقاتلي داعش في الموصل 
 )٢٥٠٠٠( قبل  من  هجوما  قريباً  سيواجهون  بأنهم 
مقاتل أوأكثر من قوات التحالف، بما في ذلك خمسة 
ألوية من الجيش العراقي وثالثة ألوية من البيشمركة 
الكردية، وكلها مدعومة من القوات الجوية األمريكية، 
المقدم  والتحليل  الــمــشــورة  مــع  ــارات،  ــخــب واالســت
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إليهم)1٨(. ربما الغاية من ذلك هو ليس لبث الرعب 
في صفوف الدواعش وهزيمتهم معنويا ونفسيا كما 
األخضر  الــضــوء  إعطائهم  يكون  قــد  إنما  يــدعــون، 
بمعنى  المواجهة  عن  بدال  عليهم  خوفا  لالنسحاب 

آخر هو حقن للدماء الداعشية.
الواليات  تنقطع  إلــىإيــران:لــم  بالعمالة  -االتــهــام   ٢
للحشد  المتكررة  االتهامات  األمريكيةبكيل  المتحدة 
بانتمائها  إليرانوالتشكيك  والعمالة  بالخيانة  الشعبي 
من  التقليل  هو  االدعــاءات  هذه  من  والغاية  الوطني 
وهو  الواقع  ارض  على  المتكررة  االنتصارات  حجم 
والمكلف  األمريكية  الحكومة  مستشار  به  صرح  ما 
يقول  إذ  العراقيين  المسئولين  مع  والتعامل  بالرصد 
)اعتقد أن هناك قدرا كبيرا من الفرح في الذهاب 
الزمن في  لعقد من  إيران  التي حاربت  المدينة  إلى 
الحرب  من  ثمان سنوات  في  تكريت  دور  الى  إشارة 
ضد إيران، وأضاف أتخيل قاسم سليماني في تكريت 
وهو يواجه القوات العراقية الى تدمير رموز النظام 

السابق والمقاومة السنية.)19(

سادسا: رؤيا جيوبولتيكية مستقبلية للحشد الشعبي
دولة،  لكل  األساسية  األمنيةالركيزة  المؤسسات  تعد 
واللبنة األساس من لبنات تشكيل الدولة، وهي المحور 
التي  الخيمة  بقاء كل مؤسساتها،، فهو  الذي يضمن 
تستظل بها األجهزة العامة للدولة كافة، ويحدد شكل 
سياسة  من  فيها  بما  السياسيةلسكانها،  االتجاهات 
السلطات  عمل  ويعزز  عامة،  إدارية  وسياسة  وطنية 
اتخاذ  في  بالقوة  ويشعرها  والتنفيذية  التشريعية 
الجوانب  ويضمن  والمصيرية،  االعتيادية  القرارات 
ولكن  اآلخــر،  بالبعض  بعضها  تربطها  التي  االمنية 
التي تصيب  والخارجية  الداخلية  األزمات  في بعض 
الدولة ألي سبب كان، ومع ضعف المؤسسة العسكرية 
وسيادة  امــن  حماية  في  الفعال  بدورها  القيام  في 
)المتطوعون  الشعبي  العسكري  الجهد  فان  الدولة، 
من أفراد الشعب( سيكون هو الحل لمواجهة األخطار 
أو  داخلية  أخطارا  كانت  سواء  الدولة،  تصيب  التي 

خارجية.
ولمعالجة المشاكل المستقبلية المتوقعة بعد االنتهاء 
تنظيم  مــن  العراقية  والمناطق  الــمــدن  تحرير  مــن 
الدولة،  بيد  وحصره  بالسالح  تتعلق  والتي  داعــش، 

المسلح  النزاع  أو  المشتركة،  المناطق  حول  والنزاع 
الذي قد يحدث بين المقاتلين، ومصير األفراد الذين 
شاركوا في القتال بعد نهاية األزمة، فقد طرحت عدد 
من السيناريوهات المحتملة لمستقبل قوات الحشد 

الشعبي في العراق، ومن هذه السيناريوهات هي:
السيناريو األول: قد يكون الحشد الشعبي هو القوة 
نتيجة  الشرطة  ــوات  وقـ الــعــراقــي  للجيش  البديلة 
وإحــســاس  عــالــي  مــن حــس وطــنــي  بــه  يتمتعون  لما 
بين فكين  يقع  ان  كاد  الذي  بلدهم  بالمسئولية تجاه 
المعارك  معظم  فــي  جــســدوه  مــا  مفترسين.وهذا 
داعش  األراضــي من سيطرة  لتحرير  التي خاضوها 
المجال  في  الكبيرة  الخبرات  واكتسابهم  الوهابية 
المعنوية  الـــروح  عــن  فضال  واالستخبارتي  األمــنــي 
تنظيم  أشــرس  لمقاتلتهم  لديهم  نمت  التي  العالية 
تعرض له العراق في تاريخهالعريضوقد يكون هنالك 
اعترافا وموقفا ايجابيا من قبل الدول الكبرى السيما 
قوات  تجاه  األوربي  االتحاد  ودول  المتحدة  الواليات 
الحشد الشعبي ويظهر ذلك جلياً بعد استقراء طبيعة 
العالقات الحالية بين الواليات المتحدة والسعودية اذ 
بدأت تنظر لألخيرة بأنها الراعية لإلرهاب والممول 
الرئيس لتفجيرات مركز التجارة العالمي، اذ ان هنالك 
صراع االن يدور بين البيت االبيض ومجلس الشيوخ 
االمريكي، في موقف الواليات المتحدة من السعودية 
من  عشر  الــحــادي  تفجيرات  ملف  فتح  قضية  فــي 
سبتمبر، فضال عن ان االمريكان بدءوا يبحثون عن 
حليف اقوى في المنطقة واالنظار تتجه صوب ايران. 
فقد يصب ذلك كله في مصلحة الحشد الشعبي من 

خالل التاييد الدولي له ولو بشكل غير مباشر.
بشكل  تشكيالتهولكن  تعاد  قــد  الثاني:  السيناريو 
منظم وأكثر ترتيبا ويكون القوة الضاربة العراقية مع 
مراعاة انه ليس القوة البديلة للقوات األمنية العراقية 
النظاميةأسوة بالحرس الثوري اإليراني الذي حرس 
ثورة السيد الخميني لعدة عقود مضت بسبب إيمانه 
العالي  وشعوره  بالعقيدة  وتمسكه  بقضيته  المطلق 
باالنتماء. فضال عن امتالكهم الجانب المادي المتمثل 
يمتلكوها  التي  العسكرية  والمعدات  األسلحة  بحجم 

ستستغل بصورة نظامية، لحفظ هيبة الدولة.
التي  فقط  العناصر  استيعاب  هو  الثالث:  السيناريو 
فاعلية  لها  كانت  والتي  داعش  مقاومة  استبسلتفي 
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ضمن  وضمها  الشعبي  الحشد  قــوات  من  عسكرية 
الخدمة  ضوابط  وفق  النظامية  األمنية  التشكيالت 
العسكرية  والجاهزية  األعمار  حيث  من  العسكرية 
وغيرها. اما باقي عناصره تحال على التقاعد وبراتب 

تقاعدي ومكافأة مالية مجزية.
السيناريو الرابع:إن قوات الحشد الشعبي أالن لديها 
قدرة تسليحية وتدريبية عاليتين وتتباين تلك القدرة 
للفصائل، بحسب قياداتها والجهة التي ينتمون إليها 
والقوى الخارجية او الداخلية الساندة لهم وتاريخهم 
الجهادي، فالخشية هنا تكمن في حالة مابعد داعش 
هل  ــقــدرات  وال األسلحة  تلك  مصير  سيكون  مــاذا 
ستكون بيد الدولة أم سيكون هنالك اقتتال فيها بين 
فصائل الحشد الشعبي، على تحقيق مكاسب سياسية 
من سجل  يمحى  الحالة سوف  تلك  واقتصادية،وفي 
الحشد العديد من المواقف االيجابية سواء الداخلية 
النظرة اإلقليمية  الخارجية أي  ام  الجمهور  منها أي 

والدولية لها.
للحشد  العسكري  المستوى  هذاعلى  كان  تقدم  مما 
اليكون  السياسي سوف  المستوى  على  إما  الشعبي، 
كتلة معينة تحت مسمى  هنالك تمثيل موحد ترأسه 
فصائل  شكل  على  سيكون  وإنــمــا  الشعبي  الحشد 
على  فاعلية  لها  كــانــت  الــتــي  الفصائل  بعض  الن 
الجماهيرية  قاعدتها  ستتزايد  العسكري  المستوى 
مستوى  على  كانت  ســواء  المقبلة  االنتخابات  فــي 
مجالس المحافظات التي ستجرى عام ٢٠17 أو على 
ومما الشك   ٢٠17 عام  في  النواب  مستوى مجالس 
تتغير  ســوف  السياسية  التحالفات  خريطة  أن  فيه 
بحسب ماقدمته كل كتلة من انجازات وبما ان جميع 
او عالقات مشبوهة مع  بقضايا فساد  متهمة  الكتل 
الخارج فان الكتلة األوفر حضا ستكون مع الفصائل 
الفساد  قضايا  ومحاربة  داعش  مقاومة  في  الفاعلة 
ستكون  التي  الكتلة  أن  نــرى  لــذا  المختلفة  بصوره 
الكتل  بقية  تحتها  والتي ستنضوي  التحالفات  محور 
السياسية هي الكتلة التي تضم أكثر فصائل الحشد 
الشعبي ذات الفاعلية التي حققت معظم النجاحات 

والتي لعبت دور كبير في حفظ هيبة الدولة.

الخالصة االستنتاجات:
عرضها  تم  التي  والتحليالت  المعلومات  ضــوء  في 
بموضوع  المباشرة  الصلة  وذات  البحث  في موضوع 
في  وأثــره  الشعبي  للحشد  الجيوبولتيكية  )األهمية 
تحقيق األمن الوطني العراقي( خرج الباحث بحصيلة 

من االستنتاجات وعلى النحو األتي:
1 - أن دولة العراق قوية واليمكن لها إن تضعف بشكل 
بلدهم وهم على استعداد  تام الن فيه رجال يحبون 

كامل للجود بالنفس والتضحية بأغلى ما يمتلكونه.
٢- أثبتت الدراسة أنإحداث داعش قد ساهمت في 
زيادة اللحمة الوطنية بين أبناء الدولة رغم الخالفات 
التي شهدها وهذا يحمل معنى آخرأن النتائج جاءت 
على غير ما متوقع ومخطط له من تلك الجماعات 
التكفيرية فيإشعال الحرب الطائفية وتقسيم الدولة 

على أساس عرقي او طائفي
٣ -اليتوقع بانتهاء مرحلة داعش أن تتخلى الواليات 
المتحدة عن مشروعها في تقسيم العراق الى دويالت 
سياستها  فــي  حتمي  أصبحأمر  هــذا  الن  صغيرة 

الخارجية تجاه العراق ودول المنطقة.
في  الواضح  الــدور  الشعبي  الحشد  لقوات  -كــان   4
إعادة هيبة الدولة وكرامتها من خالل الحد من انتشار 
وتمدد داعش واسترجاع ثلثي من مساحة العراق من 

سيطرته.
الشعبي  للحشد  المتعاقبة  االنتصارات  -أسهمت   ٥
في إعادة الروح المعنوية للقوات األمنية من الجيش 
على  داعــش  تنظيم  معنويات  وإضــعــاف  والشرطة، 

المستويين داخل العراق وخارجه.
ميزان  في  تــوازن  الشعبي  الحشد  قــوات  ٦- حققت 
ان  بعد  اإلقليمي  المستوى  على  العسكري  الــقــوى 
ضعفت القوى النظامية العسكرية من ان تحقق ذلك 

األمر.
7 - بعث تبني هذا المشروع الوطني من قبل قوات 
الحشد الشعبي برسالة إلى العالم بأسره ان العراق 
ألي  تخضع  أوتتجزأأو  تقهر  أن  واليمكن  قوية  دولة 
قوى إقليمية او دولية ألنه افشل جميع المخططات 

العدائية التي تحاول النيل منه.
المتحدة  الواليات  اجبر  قد  الشعبي  الحشد  -أن   ٨
من إعادة حساباتها اإلستراتيجية في المنطقة وتغيير 
في مواقفها من بعض الدول اإلقليمية للعراق السيما 
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وان هنالك تعاون وتنسيق إيراني أمريكي في مساندة 
الحشد  فيها  بما  العراقية  القوات  وتوجيه  وتدريب 
األمنية  والــقــوى  العراقي  الجيش  وقـــوات  الشعبي 

األخرى.
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التحليل الجغرافي لرسوب الطلبة في الصف 

الثالث متوسط في مدينة بغداد لعام2015

المستخلص

تناولت الدراسة الرسوب الطلبة في الصف الثالث متوسط في مدينة 
بغداد لعام 2015 -2014  تقع في الدراسة الجغرافية السكانية، وتم 

دراسة الموضوع على مستوى البلديات في مدينة بغداد يعتبر رسوب 
الطلبة احد اهم  العوامل التي توثر في  التركيب التعليمي للسكان، 

تتمحور الدراسة في  االجابة عن مشكلة الدراسة التي تضمنت 
الكشف عن  التباين  المكاني  رسوب الطلبة  في الصف الثالث 

متوسط في مدينة بغداد، استخدمت الدراسة منهج الوصفي والكمي 
في عرض البيانات وتحليلها حيث تم استخدام برامج التصنيف 
المتعددة و األساليب االحصائية مختلفة منها تحليل العاملي 

والعنقودي والتحليل مربع كاي تربيع وصواًل الى تفسير جغرافي.
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وتعد مدينة بغداد االكثر رسوباً حيث بلغت نسبة الرسوب 
)٢٢٫٦(٪ من حجم الراسبين في العراق وتوصلت الدراسة 
متبايناً  جغرافياً  توزبعاً  يتوزعون  الراسبون  الطلبة  ان  الى 
كرخ،  مركز  الرصافة،  )مركز  بلدية  جاءت  تضمنت  حيث 
التي  ــى  األول المرتبة  في  رســوبــاً  البلديات  اقــل  كاظمية( 
كرخ(  مركز  كاظمية،  الرصافة،  بلديات)مركز  تضمنت 
وبنسب ٢٫٣ - ٣٫7 - ٣٫٥((٪ وجاءت اعلى النسب رسوباً 
 -  1٠٫9( ونسب  الــجــديــدة(  بــغــداد  )الــرشــيــد،  بلدية  فــي 

1٦٫٥(٪ من الطلبة الراسبون.
للمتغيرات  ان  الــمــيــدانــيــة  الـــدراســـة  خـــالل  مــن  وتــبــيــن 
الديموغرافية واالجتماعية واالقتصادية والبيئية التي توثر 
هذا المتغيرات على رسوب الطلبة وتمثلت هذا المتغيرات 
الرشيد  بلدية  في  نسبة  اعلى  تشكل  والتي  الطلبة  غياب 
الراسبين، ومتغير  البالغ )17،٣(٪ من حجم غياب الطلبة 
الصحة التي و بلغ اعلى نسبة في بلدية الرشيد )17(٪ من 
يعد من  الذي  التسرب  متغير  اما  الراسبين،  الطلبة  حجم 
اهم المتغيرات التي توثر على رسوب الطلبة التي ترتفع في 
بلدية الصدر األولى و بلغ )٢1(٪ من حجم الراسبين هم 

متسربون سابقاً في مدينة بغداد.
ولوحظ من النتائج التحليل العاملي انه العامل األول الذي 
يمثل المتغيرات المترابطة مع بعضها التي تعتبر أكبر قدر 
أهم  من  يعد  والــذي  الطلبة  للرسوب  المكاني  التباين  من 
الى  )أذهب  وهي  متغيرات  ستة  من  تتكون  والتي  العوامل 

اللعب، أقوم ما يكلفني به األهل، أنشغل على اإللكترونيات، 
مشاهدة  بسبب  الغياب  ــدروس،  الـ أنجاز  بسبب  الغياب 
 -  ٠٫77٢( تشعبيه  وبقيمة  الرياضة(  ممارسة  التلفاز، 
٠٫٦٠9 - ٠٫٦٣٨ - ٠٫7٠٥ - ٠٫7٣٠ - ٠٫٦74(العامل 
الثانيفقد فسر جزء فسر هذا العامل ما لم يفسره في العامل 
األول، ويسهم من أربعه متغيرات وهي )مواجه صعوبة في 
في  صعوبة  مواجه  الفيزياء،  في  صعوبة  مواجه  الكيماء، 
تشعبيه  بقيم  الرياضيات(  في  صعوبة  مواجه  االحــيــاء، 
- ٠٫٦٣٣(٪العامل   ٠٫٦٨9 -  ٠٫٦٣٣ -  ٠٫4٣٣ ( البالغ 
الثالث يمثل هذا العامل المتغيرات التالية )نوع المدرسة، 
نوع جنس الطالب( والتي بلغت نسبة تشعبه )٠٫494 - ٠. 
التالية  المتغيرات  العامل  هذا  يمثل  الرابع  94٠(٪العامل 
)الرسوب في االحياء، الرسوب في الكيمياء، الرسوب في 
الفيزياء( والتي بلغت نسبة تشعيبه )٠٫٥٥9 - ٠٫74٥ - 
٠٫7٢٨(٪ العامل الخامس التي تمثل متغيرات التالية )عدد 
الدراسي  الشهري لألسرة، تحصيل  الدخل  أفراد األسرة، 
بلغت بنسبة تشعبيه  والتي  الدراسي لألم(  لألب، تحصيل 

٪)٠٫4٠٫٥ - ٣٢97 - ٠٫٦9٠٫ - ٢74٣(

كلية اآلداب / جامعة بغداد 

ا.م. د علي عبد االمير ساجت - الباحثة  اية رعد شنان الزيدي
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Geographic Analysis of Failing
Studentsof3rd Grade

Intermediate Schools in the City of
2015 Baghdad in

Abstract
The study examines the failure of third grade
students of intermediate schools in the city of
The  .2014-2015 Baghdad for the academic year
study takes into consideration the geographical
aspect as one of the main factors that affects the
educational structure of the population، which can
provide an answer to the problem discussed. The
study also tends to explore the spatial variation
as one crucial elements resulting in the failure of
third grade students of intermediate schools. The
study uses descriptive and quantitative methods
in the presentation and analysis of data، as well as
the employment of multiple classification program
and statistical methods، including the factorialand
.cluster analysis and Ch-square test
Baghdad is considered one of the firstcities that
٪witnessed high failure rates which reached
of the total number of failed students in 22.6
Iraq. The study found out that the students were
dissimilarly distributed geographically. For
instance،the municipalities of Rasafa، Karkh and
Kazemiya included the lowest rates of students’
fail in comparison to the municipalities of (Al-
٪Rusafa، Kadhimiya، Karkh) whose rates were
while the highest rates were in the ،(3.5 - 3.7 - 2.3)
municipalities of (Alrasheed، New Baghdad)that
.(16.5 -10.9) ٪reached
The study field has proved that the geographical،
social، economic and environmental changes affect
the failure rates of the students. These changes are
related to the absence of students، which constitutes
٪the highest percentage in Al-Rashid municipality
health status variation is another element  ;17.3
and ،17٪specially in the municipality of Rasheed

students dropout، which is considered one of the
important reasons that influences students failure،
mainly in the municipality of Sadr Al-ula، which
of the number of the failed students 21 ٪reached
.in Baghdad
Based on the results of the study and depending
on the factorial analysis، it was discovered that
the demographic factor in relation to the spatial
variation is the main factor of the increase of the
failure rates amongst the students in Baghdad. It
is closely connected to six elements: the student’s
desire to play،his indulgence in domestic work،
his preoccupation with electronics، his absence
because of doing homework، his absence for
watching TV، or doing sports. These reasons are
 -  0.730  -  0.705  -  0.638  -  0.609  -  0.779)  ٪rated as
.(0.674
The second factor is related to four variables (the
difficulty of studying chemistry، physics، biology،
0.633  -  0.433)  ٪and math) which are rated as
The third factor includes the  .(0.633  -  0.689  -
following variables (kind of school and student
.(0.940-0.494)  ٪gender)، which have crossed over
While the fifth factor is closely associatedwith the
students failure in biology، chemistry and physics،
The fifth .(0.728 - 0.745 - 0.559) ٪which is rated as
factor، on the other hand،is related to the following
variables (number of family members، monthly
income of the family، the father’s and the mother’s
 -  0.692 -  0.743)  ٪academic achievement، rated as
.(0.432 - 0.597

المقدمة
الطالب  حياة  فــي  مهما  دور  الــدراســي  التحصيل  يأخذ 
يعد  العالي فهو  والتعليم  العام  التعليم  في مختلف مراحل 
الى  الصف  من  الطالب  فيه  ينتقل  الــذي  الوحيد  مقياس 

االخر ويقاس من خالل االمتحانات واالختبار
ان الرسوب او الفشل الدراسي يقود أثار على البيئة التربوية 
حيث  والديموغرافية  واقتصادية  سياسية  واجتماعيةو 
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القطاع  في  المبذولة  والمالية  البشرية  الجهود  على  يؤثر 
المدخالت  بين  التوازن  اختالل  الى  يــودي  كما  التعليمي 
والمخرجاتوعادة عندما يحدث الرسوب الصف فانه يسمح 
بوجود طلبة من مختلف األعمار في الصف نفسه ويترك 
أثار سلبيه على المدرسة والمعلمين كما يترك أثار السلبية 
على الطالب نفسه نتيجة اختالف األعمار بينه وبين أقرانه.
ان ظاهر الرسوب الدراسي وبكافه المراحل تعد من اهم 
بلدان  اغلب  في  التعليمي  النظام  تواجه  التي  المشكالت 
تخص  فرديه  مشكله  أنها  اليها  النظر  يمكن  وال  العالم 
الطالب الراسب فحسب بل هيمشكله ذات جوانب متعددة 
فظاهرة  فيه،  يعيش  الــذي  والمجتمع  الفرد  مستوى  على 
الرسوب من عوامل الموثرة على التركيب التعليمي للسكان 
الطلبة  رســوب  لظاهره  المكاني  التحليل  دراســة  وجــاءت 
٢٠1٥ لعام  بغداد  مدينة  في  متوسط  الثالث  الصف  في 
مع  بعالقات  رسوب  السكانويرتبط  جغرافية  في  كدراسة 
والبيئية  االقتصادية  و  االجتماعية  و  عواماللديموغرافيه 
وهذه العوامل توثر في الطالب و الرسوب الطالب او تكرار 

المرحلة الدراسية

مشكلة البحث
المكاني لرسوب  التباين  البحث ماهو شكل  تشمل مشكله 
بغداد وعلى  الثالث متوسط في مدينة  الصف  الطلبة في 
يمكن  التي  المكانية  العالقات  وماهي  البلديات،  مستوى 
الالزمة  السياسات  ماهي  وبالتالي  التباين  تفسرهذه  ان 

للتخفيف من الرسوب.

فرضيه البحث
الثالث  الصف  في  الطلبة  لرسوب  مكانياً  تبايناً  هناك 
هذا  يتشكل  و  البلديات  حسب  بغداد  مدينه  في  متوسط 
المتمثلة  السكانية  المتغيرات  في  التفاوت  بسبب  التباين 
المرتبطة  االقــتــصــاديــة  االجــتــمــاعــيــة،  بــالــديــمــوغــرافــيــة، 
بالطالب واالسرة، والخصائص المكانية للبلديات المرتبطة 
بالمدرسة او بيئتها جميع ذلك كان له االثر في أظهار تبايناً 

مكانياً للرسوب.

الحدود المكانية والزمانية
والتي  بغداد  المكانية بحدود مدينه  الدراسة  تتمثل حدود 
تقع بين دائرتي عرض )٠٣٣ ،1٠ ،٣٥(و )٠٣٣ ،٢9 ،٢4( 
 )1٣ ، ٠4 ، 44 شماال، وخطي طول )٠44 ،11 ،1٥( و)٠

درجه شرقاً و تضم حسب التقسيمات األدارية)14( بلديه 
مركز  الغدير،  الكرادة،  الكاظمية،  الدوره،  )الرشيد،  وهي 
الرصافة، مركز الكرخ، االعظمية، الصدر االولى، الصدر 
الثانية، بغداد الجديدة، الشعب، الشعلة( و وتصل مساحة 
 )1( وخريطة   )1 الجدول  كم٢)بنظر   ٨٨٠4 بغداد  مدينة 
الــدراســي٢٠1٥ للعام  فكانت  للدراسة  الزمانية  الحدود 

احــدث  لتوفر  باحثة  الــدراســة  سنة  تمثل  لكونها   ٢٠14
البيانات الخاصة بالظاهرة

جدول )1( تقسيمات الوحدات االدارية لمنطقة الدراسة 
لعام ٢٠1٥

مساحتها كم٢البلديةت
٢٣،7مركز الرصافه1
71،٦كرادة٢
٥1،4الغدير٣
٥٦،٢بغداد الجديدة4
٢٣،1الصدر االولى٥
٢٠،9الصدرالثانية٦
٢7،1االعظمية7
٢٣،٨مركز الكرخ٨
1٢٥،٢المنصور9

1٢9الرشيد1٠
٨٢،9الدورة11
٥٦،1الكاظمية1٢
9٠،٢الشعلة1٣
99،٢الشعب14
٨٨٠4مدينة بغداد1٥

بغداد،  امانة  على  باالعتماد  الباحث  من عمل   / المصدر 
gis٢٠1دائرة التصاميم شعبة ٥

أهداف الدراسة:
وأهمية  حجم  أهمية  عــن  الكشف  الــى  الــدراســة  تهدف 
رسوب الطلبه في الصف الثالث المتوسط في مدينه بغداد 
العالقات  تحليل  وتفسير هذا االختالف عبر  واختالفاتها 
المكانية وصوالً الى تحديد المتغيرات المرتبطة بالرسوب 

وهي:
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ان  للدول  يمكن  الــذي  االستثمار  أهم  من  التعليم  يعد   .1
ترصده من اجل بناء مجتمعات تتمتع في باالزدهار توسع 
الفرص على التعليم الثانوي وتخفيض عدد المراهقين غير 
الملتحقين في المدرسة في المرحلة المتوسطة و ضمان 
من  التعليم  يعد  كما  لالقتصاد،  مالئماً  التعليم  يكون  أن 
 )1( الجوع  و  الفقر  من  التقليل  أو  لمعالجه  أسباب  أهم 
٢. الكشف عن أبعاد الظاهرة من حيث حجمها وأهميتها 
المكانية والتعرف على األسباب التباين في نسب الرسوب 
بغداد  مدينه  في  متوسط  للثالث  العامة  االمتحانات  في 
حسب البلديات في االعتماد على الدراسة الميدانية حسب 

البلديات على العينة من الطلبة الراسبين
خريطة )1( موقع منطقة الدراسة من العراق

المصدر: من عمل الباحث باالعتماد على، وزارة الموارد 
المائية، الهيئة العامة للمساحة، خريطة العراق 

المليونية ومرئية فضائية مسقط عليها الوحدات 
االدارية لمدينة بغداد، بمقياس 1/150000، 2017. 

٣. معرفه التفاوت بين الذكور واالناث الراسبين
المرحلة  لهذا  الــرســوب  مــن  تخفيف  سياسات  رســم   .4

التعليمة
٥. أن دراسة الرسوب في هذا الصف يمكن أن يفسر بدرجة 

ما الرسوب في الصفوف المرحلة المتوسطة باكملها.
الصف  الطلبة  رســوب  في  الموثره  المتغيرات  معرفه   .٦
نفس  في  يفسر  الــذي  مكانياً  واختالفها  متوسط  الثالث 
المرحلة  فــي  الصفوف  باقي  فــي  الطلبة  رســوب  الــوقــت 

المتوسطة.
أهمية الدراسة

البحث،  مــوضــوع  أهميه  مــن  الــدراســة  هــذا  أهمية  تأتي 
الطالب  حياة  في  انتقالية  مرحلة  بداية  مرحلة  هذه  تعد 
العلمي وتوجهه  التخصص  الطالب نحو  اتجاه  النها تحدد 
المستقبلي له ويمثل التعليم في اي بلد كان مرحلة تعليمية 
مؤثره في نفوس الطلبة والتاثير في تكوينهم وفي أعدادهم 

اهمية  المستقبل)٢(وللدراسة  نحو  طريقهم  وشق  للحياه 
وذلك في المجاالت االتية:

الكمي  بشقيها  التربوي  هــدر  الرسوب  ظاهره  تشكل   .1
والنوعي  المدرسة  من  والتسرب  الرسوب  في  والمتمثل 
للخريجين  الدراسي  التحصيل  نوعيه  تدني  في  المتمثل 
الى  ويــؤدي  التعليميه  الكفاءة  يضعف  الــذي  الهدر  وهــذا 
تأتي   .٢ المخرجات  في  وضعف  التعليم  مدخالت  ضياع 
اهميه الدراسة يؤمل ان تسهم معرفه المعلمين والمديرين 
االمتحان  فــي  الــرســوب  بأسباب  التربوين  والمشرفين 
المرحله المتوسطة في اختيار أفضل األسباب التعلم يؤمل 
ان يستفيد المجتمع المحلي واولياء األمور في معرفة تحديد 
أهم العوامل األجتماعيةواالقتصادية واألسرية التي لها دور 
في رسوب أبنائهم في االمتحان لتجنبها وتغلب عليها في 

تحديد حلول ومقترحات لحل مشكلة هذا الظاهرة )٣(.

منهج ومصادر الدراسة:
انه  يجب  التي  البيانات  على  السكانية  الدراسات  تعتمد 
الدراسة في مصادرها  واعتمدت  تتوفر حسب موضوعها 
على البيانات المتوفرة في وزاره التربية ومديريتها المتعددة 
في  البيانات  هذا  وتبويب  عمليه جمع  من  البد  كان  حيث 
مع  لتتوافق  البيانات  تلك  تعديل  من  البد  وكــان  الجداول 

الحدود المكانية للدراسة ووحداتها االدارية.
واعتمدت مصادرها االخرى على البيانات التي تم الحصول 
كان البد منها،  والتي  الميدانية  الدراسة  عليها عن طريق 
الراسبون  الطلبة  خصائص  مجال  في  البيانات  لتوفير 
واسرهم والمدارس كذلك تحليل العالقات المكانية متعلقة 
بالخصائص الديمغرافية، االجتماعية، االقتصادية، البيئية، 
وتم تجهيز البيانات و توزيع ٦٠٠ استمارة استبيان لعينه من 
الطلبة الراسبين في بغداد باعتماد على الجدول بعد أن تم 
تحديد حجم العينة وفق جداول حجم ألمثل للعينة المعتمد 
الوحدات  توزيعها على ضوء  وتم  قبل اإلحصائيين)4(  من 

االدارية )ينظر جدول ٢(
المنهج  باستخدام  كانت  الدراسة،  بمنهجيه  يتعلق  ما  أما 
باعتماد  والكمي  الوصفي  األسلوب  باستخدام  التحليلي 

البيانات الوصفية والكمية.
التصنيف  اســتــخــدام  تضمنت  للتصنيف  مــتــعــددة  طــرق 
اللوغارتمات وصنفت على أساس الطبيعة التوزيع التكراري 
للبيانات تم أعداد أنواع متعددة من الخرائط حيث أظهرت 

هذه التقنيات التفاوت المكاني للظاهرة.
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التحليل  من  الكمي  التحليل  أساليب  الباحث  واستخدم 
للخصائص  كــاي  ومــربــع  الــعــنــقــودي  والتحليل  ألعاملي 
حسب  المدروسة  االقتصادية  االجتماعية،  الديموغرافيا، 
العراق  في  الراسبون  لطلبة  المكاني  )والتباين  البلديات 
االنبار  ومحافظتي  كردستان  االقليم  محافظات  باستثناء 

ونينوى لعدم توفير البيانات(
جدول )٢( توزيع العينة في منطقه الدراسة

المجموعاالناثالذكورالبلديات
٢79٣٦الغدير
٢٥9٣4كراده

٣194٠الصدر األولى
1٨٦٢٥الصدر الثانية

411٥٥٦الشعب
٢71٣4٠االعظميه

٥٠1٦٦٦بغداد الجديدة
147٢1مركز الرصافه

٣41٣4٨الشعلة
٣1144٥دوره

٨٣1٦99الرشيد
٣٦17٥٣المنصور
1٦٦٢٢الكاظميه
1٠٥1٥مركز كرخ
44٥1٥٥٦٠٠المجموع

الطلبة  توزيع  جدول  باعتماد  الباحث  عمل  من  المصدر/ 
الراسبين في مدنيه بغداد

المفاهيم والمصطلحات:

الرسوب
الرسوب في اللغة هو السقوط والغوص الى األسفل، رسب 
الشئ في الماء أي سقوط الشئ في األسفل )٥(الرسوب 
نفس  في  أخــرى  سنه  الطالب  يقضي  أن  فهو  أصطالحاً 
السابق  العام  يدرسها في  التي  المواد  ذات  يدرس  الصف 
)٦(، يحدث الرسوب عاده عندما يبدأ الطالب سنه دراسية 
السابقة  السنة  في  درسه  الذي  نفسه  الصف  في  جديدة 
بدال من انتقاله الى الصف األعلى جنباً الى جنب مع أقرانه 

ويطلق عليه مصطلح )التكرار()7( ويمكن تعريفه أيضاً بأنه 
انجاز  كان  ســواء  المدرسي  الواجب  أتمام  أو  انجاز  عدم 
كبيره  انجاز وحــده  او عند  فــردي  وحــده صغيره كمشروع 
كالعمل في المدرسة في الموضوع أو صف ويتضمن غالباً 
ويعد   )٨( التالي  الصف  الى  الطالب  ترفيع  تحقيق  عدم 

الرسوب من أهم المؤشرات التعليمية قبل الجامعة )9(.
والرسوب المتعمد هو الرسوب الذي يخوضه بعض الطلبة 
معدالت  على  الحصول  اجــل  من  المنتهية  المراحل  في 
الجامعات  الى  الدخول  لضمان  الثانية  السنة  في  عالية 
والمعاهد للحصول على شهادات عاليه، وللرسوب المتعمد 
و  شخصية  بــظــروف  متعلقة  وفــرديــة  متفرقة  األســبــاب 
أجتماعيهوأقتصاديه التي يعيشها بعض الطالب وهذا تمثل 

حاالت فرديه متباينة من طالب الى أخر)1٠(.
و من وجهه نظر الباحث الرسوب هو عمليه أخفاق الطالب 
الطالب في تخطي  أو فشل  المدرسية  الواجبات  أداء  في 
أقسام،  عده  وله  االختبار  في  والتدريسي  العلمي  الحاجز 
القسم األول من حيث الدروس يفشل الطالب في النجاح 

في درس أو االثنين.
أما القسم الثاني الرسوب العام وهي الني يتعدى الطالب 
عده  وله  الدراسي  العام  أيــام  طلية  دروس  األربــع  رســوب 
التخلي  المدرسي،  الرسوب  )التكرار،  أخرى  مصطلحات 
عدم  الدراسي،  التخلف  المدرسي،  الفشل  المدرسة،  عن 
التكيف المدرسي، التأخر المدرسي( ٢- الطالب الراسب: 
هو الطالب الذي اخفق في أداء االمتحانات المدرسية في 
الدور األول أذا لم يتحقق فيه شرط النجاح، كذلك أذا كان 
النجاح أو  الثاني ولم يحصل على درجه  الدور  مكمال في 
قام  أو  األسباب  من  سبب  ألي  االمتحان  ذلك  يحضر  لم 
التي  المرحلة  هي  المتوسطة:  مرحله   -٣ الغش)11(  في 
والتي  االبتدائية  شهادة  على  ألحاصلون  الطالب  تستقبل 
الدراسة في هذا  وتعد  العمرية 1٢-1٥ سنه  الفئة  تغطي 
من  االبتدائية  الدراسية  للمرحلة  موسعاً  امتداد  المستوى 
العلوم  مجال  في  الواسعة  بمعلومات  الطالب  تزويد  حيث 
المرحلة  الى  الطالب  بتؤهل  المرحلة  هذا  وتنتهي  واللغة، 
األعدادية بعد اجتيازه االمتحانات الوزارية العامة المتعلقة 
بمناهج الثالث متوسط وتسمى مرحلة الثانوية الدنيا )1٢(.

4- الصف الثالث متوسط: هو الصف األخير في المرحلة 
المتوسطة الذي ينتقل الطالب بعده الى المرحلة أالعدادية 

بعد أجراء االمتحانات النهائية )1٣(.

93 م  ٢٠١٨ آذار   - هـ   ١٤٣٩ االول  جمادى   | عشرة  الثالة  السنة   | ٤٣ العدد   |



المستمرة  المنظمة  العملية  هو  التربوي:  ٥-التخطيط 
في  العلمي  البحث  مناهج  أتــبــاع  أســاس  على  والقائمة 
غايتها  التي  واألدارة  والعلوم  واالجتماع  التربية  المجاالت 
تحقيق األهداف التربوية معينه بحيث يحصل كل فرد من 
مكانته  و  قدراته  له  يضمن  مناسب  التعليم  على  المجتمع 
بحيث يجعله قادراً على أسهام في التقدم المجتمع أسهاماً 
فعاالً )14( ٦-المعلم: هو القائم بالعملية التربوية التعليمة 
في المدارس االبتدائية و المتوسطة و األعدادية والمتخرج 
من المعاهد، التعليمية أو الدورات التربوية أو الكلية التربية 

األساسية أو كليات التربية والعلوم و االداب)1٥(.
مرحلة  إكمال  قبل  الدراسة  طالب  ترك  هو  التسرب:   -7
دراسية معينة، وقد يكون التسرب في متوسط المرحلة أو 
الدراسة  ترك  منها)1٦(ويقاس  منتهي  غير  صف  أي  في 
خالل السنة أو في نهايتها بما يدعى معدل التسرب، وهو 
احتمال  حد  إلى  يشبه  الذي  الدراسة  ترك  احتمال  أيضا 

تدمير مستقبل الطالب)17(.
يسعى  الذي  فيه  المرغوب  الناتج  هو  التربوي:  ٨-الهدف 
النهائية  النتيجة  هــو  أو  أليه  الــوصــول  التربوي  النظام 
التعليمي  المؤشرات  أهم  من  ويعد   )1٨( التربوية  للعملية 
قبل الجامعي ضرورة بين المتكاملة في األصالح التربوي 
والتنمية االقتصادية واالجتماعية و تصبح خطط أالصالح 

التربوي جزء ال يتجزأ من خطة التنمية الشاملة)19(.
أو  الدراسة  حجرة  كلمه  على  تدل  الفصل:  أو  9-الصف 
الغرفة الدراسة أو يدل على مجموعه من الطالب وصلوا 

الى مستوى التعليمي في سنه معينه من الدراسة
1٠. الطالب: هو الفتى أو الفتاه الملتحق برنامج التعليمي، 
العالية  والمعاهد  الجامعة  في  التعليم  يلتقون  الذين  هم 
مــدراس  في  الملتحقين  أمــا  طــالب،  أو  طلبه  لهم  فيقال 
واالبتدائي والثانوي يطلق عليهم طلبة في المتوسط )٢٠(.

الطلبة  أو  التالميذ  من  عــدد  المدرسي:  االلتحاق   -11
الملتحقون بمستوى التعليمي بغض النظر عن العمر)٢1(، 
كما يعرف أن عدد من الطلبة الملتحقون بالمدرسة بغض 
مع  تتناسب  العمرية  الفئة  الى  ينتمون  كانوا  عما  النظر 
ذلك المستوى )٢٢( وتعتبر نسبه االلتحاق احد المؤشرات 

العالمية للتعليم ما قبل الجامعة )٢٣(.
1٢- التعليم: هو حق طبيعي لجميع األفراد في كل البلدان 
وال ينبغي للجنس أو العرق أو الجغرافية أن تحدد ما أذا 
كان الفرد أو ذالك سيلتحق بالمدرسة، وان التعليم حق من 
حقوق أالنسان وليس امتياز مقصور على حفنه من الناس 

)٢4( هو عمليه التي يبدأ فيها المعلم الطالب بالتوجيهات 
وتحمله مسوؤلية انجاز الطالب لتحقيق أألهداف التعليمية 
 )٢٥( التربوية  العملية  جوانب  من  جانب  التعليم  ويعد 
بل  فحسب  الفقر  من  السكان  أنقاذ  في  التعليم  اليساهم 
عام  فزيادة  االقتصادي  النمو  تغذي  أنتاجية  أيضاً  يولد 
واحد من التحصيل الدراسي التعليمي لسكان بلد يزيد نمو 

حصا الفرد سنويا )٢٦(.
1٣- معدل األعاده: يقصد بمعدل األعادة أو معدل الرسوب 
هوحجم طلبة الراسبون في بلديه معينه على حجم الطلبة 
الموجودين في نفس البلدية للصف الدراسي نفسه مضروبة 

في 1٠٠
حجم  هو  الراسبين  بنسبه  يقصد  الراسبين:  نسبه   .14
الطالب  مجموع  على  معينه  بلديه  في  الراسبين  الطلبة 
مضروبة  بغداد  مدينه  في  الصف  لنفس  الكلي  الراسبين 

في 1٠٠
1٥-التفاوت بين الجنسين: أو مؤشر التكافؤ بين الجنسين 
يقيس  الذكور  مثيلها  على  األنــاث  قيمه  معدل  به  يقصد 
التعلم  الجنسين في مشاركتها فرص  التقدم نحو  المؤشر 
وهو  الذكور  على  التعلم  مع فرص  مقارنة  االناث  المتاحة 
يعكس كذلك مستوى تعزيز وضع نساء في المجتمع تقسم 
من  أكثر  أذا  القيمة  وتدل  الذكور  قيمه  على  أالناث  قيمه 
االناث  للصالح  واحد  من  قل  أذا  و  الذكور  للصالح  واحد 
أي  الجنسي  التفاوت  أو  الجنسي  التكافؤ  ويقصد   )٢7(
مساؤه الكاملة بين الذكور و االناث والتميز التكافؤ الفرص 

بين الفتيات والفتيان للتحقيق مكانتهم )٢٨(

التباين المكاني لرسوب الطلبة في مدينه بغداد لصف 
الثالث متوسط 2014-2015

ارتفاع  المحافظات في  بغداد في مقدمه  جاءت محافظه 
حجم  بلغ  حيث   ٢٠1٥ العراق  في  الطلبة  الرسوب  حجم 
الطلبة الراسبون في محافظه بغداد البالغ )47٦٦٠( طالبا 
الطلبة  لحجم  الكلي  المجموع  من  متوسط  الثالث  للصف 
الراسبون البالغ 1٢9٣٠1(( في العراق وبهذا تشكل محافظه 
بغداد نسبه ))٣٦،٨٪ من حجم الراسبون الكلي في العراق 
بلغ  قد  بغداد  مدينه  مستوى  على  متوسط  الثالث  للصف 
حجم الرسوب طلبه للصف الثالث متوسط )٢99٣1( طالب 
الكلي  حجم  من   ٪))٢٢،٦ ونسبه  بغداد  مدينه  في  راسب 
المكاني  التباين  العراق، ويتم دارسه  الراسبون في  الطلبة 
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على مستوى مدينه بغداد وحسب البلديات 14 وحسب النوع 
الذكور و االناث.

الثالث  الصف  الراسبونفي  الطلبة  لحجم  المكاني  التباين 
المتوسط في مدينة بغداد لعام ٢٠1٥-٢٠14

يتباين لحجم الطلبة الراسبون في مدينه بغداد مكانياً من 
الراسبون في الصف  الطلبة  الى أخرى يصل حجم  بلديه 
الثالث متوسط في مدينة بغداد لعام ٢٠1٥ الى )٢99٣1( 
الكبير  التفاوت  الحجم يالحظ  أساس  وعلى  راسباً  طالباً 
الرشيد  بلدية  في   )494٦( الى  يرتفع  فيما  البلديات  بين 
من  ويــالحــظ   )٦٨٦( الــى  كــرخ  مركز  بلدية  فــي  ينخفض 

الجدول)٢( وخريطة )٢( انه هناك أربع رتب للتوزيع هي:
المرتبة األولى تنخفض حجم الطلبة الراسبون في مدينة 
بغداد لهذا المرتبة تراوحت بين)17٨1، ٦٨٦( التي شملت 
الكاظمية،  مركزالرصافة،  كرخ،  )مركز  وهي  بلديات  ستة 
 ،1٢19( الى  حجمهم  يصل  التي  الثانية(  الصدر  ــرادة،  ك

17٣1، 1114، 1٠7٦، ٦٨٦( لكل منهما على التوالي.
مدينة  في  الراسبون  الطلبة  حجم  الثانيةتراوحت  المرتبة 
وهي  واحـــدة  بلديه  وشملت   )17٨٢  ،1٨41( بين  بــغــداد 

)الغدير( والتي يصل حجمهاالى )1٨٢7( طالبا راسبا.
المرتبة الثالثة تراوحت حجم الطلبة الراسبون في مدينة 
بغداد بين )٣٠1٦، 1٨4٢( شملت ستة بلديات وهي )الصدر 
الشعلة(  الـــدورة،  المنصور،  االعظمية،  الشعب،  األولــى، 
والتي يصل حجمهم ))٢٣٨٣، ٢٢7٣، ٢٦٥1، 19٨4، ٢٨1٦، 

19٥٥ طالب لكل منهما على التوالي.
مدينة  في  الراسبون  الطلبة  حجم  الرابعةترتفع  المرتبة 
ــي  ــت ٣٠17(ال بــيــن)494٦،  تــراوحــت  المرتبة  لهذا  بــغــداد 
الجديدة( بغداد  الرشيد،  )بلديه  اثنتان وهما  شملتالبلدية 
الى 494٦(، ٣٢٨٨( طالب لكل منهما  التي يصل حجمهم 

على التوالي في الصف الثالث متوسط.
جدول )٢( التباين المكاني لحجم الطلبة الراسبون في 

الصف الثالث المتوسط في مدينة بغداد ٢٠1٥
حجم الطلبة الراسبونالبلدية

1٠7٦مركز الرصافه
171٣الكرادة
1٨٢7الغدير

٣٢٨٨بغداد الجديدة
19٥٥الصدر األولى

1٢19الصدر الثانية
19٨4االعظمية

٢٨1٦الشعب
٦٨٦مركز كرخ
٢٦٥1المنصور
494٦الرشيد
٢٢7٣الدورة

1114الكاظمية
٢٣٨٣الشعلة

٢99٣1مدينة بغداد

التربيه  وزاره  على  باالعتماد  الباحث  عمل  من  المصدر/ 
العراق، دائرهاالحصاء، بيانات غير منشوره ٢٠1٥

خريطة )٢(

 المصدر/ من عمل الباحث باالعتماد على جدول )٢(
في  الراسبون  لطلبة  النسبية  لألهمية  المكاني  التباين 

الصف الثالث المتوسط في مدينة بغداد ٢٠1٥-٢٠14
يقصد بالتوزيع النسبيلطلبة الراسبون، نسبه الرسوب في 
في  للطلبهالراسبون  الكلي  المجموع  من  الواحدة  البلدية 
على  الضوء  تسليط  لغرض  كبير  التوزيع  لهذا  و  المدينة 
تركز رسوب الطلبة حسب البلدية، يالحظ التفاوت الكبير 
بين البلديات فبينما ترتفع قيمة االهمية النسبية في بلدية 
الرشيد الى )1٦٫٥(٪ و تنخفض قيمة االهمية النسبية في 
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الجدول )٣( الى )٢٫٣(٪ ويالحظ من  الكرخ  بلدية مركز 
وخريطة )٣( انه هناك أربع رتب للتوزيع

الراسبون  لطلبة  النسبية  االهمية  األولىتنخفض  المرتبة 
في مدينة بغداد لهذا المرتبة وتراوحت بين )٣٫7، ٢٫٣(٪ 
شملت ثالث بلديات وهي )مركز الرصافة، كاظمية، مركز 
الكرخ( وبلغت االهمية النسبية ٢٫٣، ٣٫7، ٣٫٥((٪ طالب 

لكل منهما على التوالي.
الراسبون  لطلبة  النسبية  االهمية  الثانيةتراوحت  المرتبة 
في مدينة بغداد بين )٦٫1، ٣٫٨(٪ و شملت ثالث بلديات 
بلغتاالهمية  والتي  الثانية(  الصدر  الغدير،  )كــرادة،  وهي 

النسبية)4، ٦٫1، ٥٫7(٪ طالبلكل منهما على التوالي.
المرتبة الثالثةتراوحت االهمية النسبية لطلبة الراسبون في 
وهي  بلديات  ستة  شملت   ٪)٦٫٢  ،1٠( بين  بغداد  مدينة 
الــدورة،  االعظمية،  ــى،  األول الصدر  المنصور،  )الشعب، 
النسبية)٨، 7٫٥، ٦٫٦، ٦٫٥،  االهمية  بلغت  والتي  شعلة( 

٨٫٨، 9٫4(٪ طالب لكل منهما على التوالي.
الراسبون  للطلبة  النسبية  االهمية  ترتفع  الرابعة  المرتبة 
 ،1٦٫٥( بين  وتــراوحــت  المرتبة  لهذا  بــغــداد  مدينة  فــي 
الجديدة(  بغداد  )الرشيد،  وهي  بلديتين  شملت   ٪)1٠٫1
على  منهما  لكل  طالب  والــبــالــغــنــســبــتــهــم)1٠٫9،1٦٫٥(٪ 

التوالي من حجم الطالبالراسبون في مدينه بغداد
جدول )٣(التباين المكاني االهمية النسبية لطلبة الراسبون 

في الصف الثالث متوسط في مدينة بغداد
االهــــــــمــــــــيــــــــة الطلبة الراسبونالبلديه

النسبية٪
1٠7٦٣٫٥مركز الرصافه

171٣٥٫7الكراده
1٨٢7٦٫1الغدير

٣٢٨٨1٠٫9بغداد الجديده
19٥٥٦٫٥صدر االولئ
1٢194صدر الثانيه

19٨4٦٫٦االعظميه
٢٨1٦9٫4الشعب

٦٨٦٢٫٣مركز الكرخ
٢٦٥1٨٫٨المنصور
494٦1٦٫٥الرشيد
٢٢7٣7٫٥الدوره

1114٣٫7الكاظميه
٢٣٨٣٨الشعله

٢99٣11٠٠مدينة بغداد

التربيه  وزاره  على  باالعتماد  الباحث  عمل  من  المصدر/ 
العراق، دائرهاالحصاء، بيانات غير منشوره ٢٠1٥

يعود السبب ارتفاع االهمية النسبية الطلبة الراسبون في 
بلدية الرشيد الى حجم الطلبة الراسبون في تلك البلدية 
الرشيد  بلدية  في  المسجلين  الطلبة  ارتفاع حجم  وكذلك 

مقارنة مع المسجلين في البلديات االخرى.
خريطة )٣(

 المصدر/ من عمل الباحث باالعتماد على جدول )٣(
التباين المكاني لمعدل الطلبة الراسبون في الصف الثالث 

متوسط في مدينة بغداد٢٠1٥-٢٠14
فبمكان  ومتنوعة  كثيرة  التعليمي  الجانب  المؤشرات  أن 
قياس التعليم من جوانب مختلفة فبعض المؤشرات تعطي 
صوره عن الواقع التعليمي العام للدولة وبعضها تقيس مدى 
لمواطنيهلقد  الدولة  تقدمها  التي  التعليمية  الخدمة  كفاءة 
وضع برنامج األمم أالنمائي مقياسا دولياً ينصب اهتمامه 
على العنصر البشري باعتباره هدف التنمية و أداة تحقيقها 
النهائية لدليل  المقياس هو المحصلة  في أن واحد وهذا 
التعلم ويظهر أن التعليم هو ركن أساسي من أركان التمنية 
البشرية من خالل دليل مؤشر التعليم وهو )المعدل( )٢9(، 
من  يختلف  الطلبة  الرسوب  للمعدل  المكاني  التباين  أن 
بلديه الى أخرى في مدينه بغداد، ويقصد بمعدل هو حجم 
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الطلبة الراسبون لكل بلديه على حجم الطلبة الكلي لنفس 
البلدية، على هذا أساس معدل الطلبة يالحظ هذا التفاوت 
الكبير بين البلديات فبينما يرتفع الى )٦٣(٪ بلدية الرشيد 
من  ويالحظ  الثانية  الصدر  بلدية  الـــى٣٣((٪  ينخفض  و 
الجدول )4(وخريطة )4(ويمكن توزيعها الى أربع مستويات 

وهي:
مدينة  في  الراسبون  الطلبة  معدل  األولىتنخفض  المرتبة 
٣٣(٪ شملت  بين)٣٨،  تراوحت  والتي  المرتبة  لهذا  بغداد 

بلديه الصدر الثانية فقط التي بلغمعدلهم )٣٣(٪ طالب.
المرتبة الثانية تراوحت معدل الطلبة الراسبون في مدنية 
بغداد بين )4٥، ٣9(٪ شملت بلديات التالية )الغدير، كراده، 
الصدر األولى، الشعب، االعظمية، الشعلة، بغداد الجديدة، 
مركز الرصافة، مركز كرخ، الدورة، المنصور( والتي تصل 
قيمه معدالتهم الى )4٢، 4٥، 41، 41، 41، 4٠، 41، 4٣، 

4٢، 4٠، 4٠(٪ طالب لكل منهما على التوالي.
المرتبة الثالثة تراوحت معدل الطلبة الراسبون في مدينة 
الكاظميه فقط  بلديه  التي ضمنت  بين )٥٣، 4٦(٪  بغداد 

التي بلغ معدل الراسبون فيها حوالي ٪47.
المرتبة الرابعة ترتفع معدل الطلبة الراسبون لهذا المرتبة 
وتراوحت بين )٦٣ -٥4(٪ شملت بلديه الرشيد فقط والتي 

بلغ معدلها ٦٣((٪.
ويالحظ ارتفاع معدل الطالب الراسبون في بلدية الرشيد 
البلدية  هذا  في  المسجلين  الطالب  حجم  ارتفاع  بسبب 
ارتفع  المسجلين  الطالب  حجم  ارتفع  كلما  ان  فيالحظ 

حجم الطالب الراسبون في المنطقة 

حجم البلديه
الطلبه

الطلبة 
الراسبون

معدل 
الطلبة٪

٢٥٦91٠7٦41مركز الرصافه
4٢4٦171٣4٠الكراده
4٥٥91٨٢74٠الغدير

7٨٣٣٣٢٨٨41بغداد الجديده
4٥٨٥19٥٥4٢الصدر االولئ
٣٦٢٥1٢19٣٣الصدر الثانيه

4٨٣719٨441االعظميه
٦47٨٢٨1٦4٣الشعب

1٥7٢٦٨٦41مركز الكرخ

٦177٢٦٥14٢المنصور
77٦٠494٦٦٣الرشيد
٥٠11٢٢7٣4٥الدوره

٢٣7٢111447الكاظميه
٥9٢4٢٣٨٣4٠الشعله

٦7٥4٨٢99٣14٢مدينة بغداد
في  الراسبون  الطلبة  لمعدل  المكاني  التباين   )4( جدول 

الثالث متوسط في مدينة بغداد٢٠1٥
وزاره  بيانات  على  باالعتماد  الباحث  عمل  من  المصدر/ 

التربية العراق، قسم االحصاء بيانات غير منشوره ٢٠1٥
خريطة )4(

المصدر/ من عمل الباحث باالعتماد على جدول )4(
في  الطلبة  الرسوب  لظاهره  المكانية  العالقات  التحليل 

مدينة بغداد ٢٠1٥
النموذج الرياضي للتحليل ألعاملي يشبه كثيراً بعض نماذج 
تجميع  أمكانية  افتراض  على  ويعتمد  المتعدد،  التحليل 
يعني  بينها، وهذا  االرتباط  بناء على معامالت  المتغيرات 
أن جميع المتغيرات الموجودة في مجموعة معينة مرتبطة 
مع بعضها ارتباطاً قوياً ولكن ارتباطها بمتغيرات المجموعة 
التباين  تفسير  يمكن  فال  ضعيف)٣٠(  ارتــبــاط  األخــرى 
المكاني للرسوب الطلبة في مدينة بغداد بدراسة العالقات 
المكانية لمتغير أو اثنين بل تتعداه إلى عشرات المتغيرات 
التي تختلف في العالقة والتأثير والتفاعل مكانيا وجاءت 
الدراسة لتحليل العالقات المكانية مع )٢٦( متغير توزعت 
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والتي  المدرسة،  البيئة  واألســرة،  الطلبة،  الخصائص  بين 
واالقتصادية  االجتماعية  متغيرات  هــذا  مــن  كــل  تشمل 
والصحية والخدمات المدرسة، ولصعوبة التعامل مع هذا 
العدد الكبير من المتغيرات فانه يمكن دمج المتشابه منها 
أسلوب  باستعمال  المتاحة  المعلومات  على  التأثير  دون 
التحليل ألعاملي حيث يتم الحصول على المعلومات والتي 
تمثل بدورها عدد كبير من المتغيرات المترابطة مع بعضها
التحليل ألعاملي لرسوب الطلبة مع المتغيرات الطلبة 

الثالث متوسط على مستوى مدينة بغداد
يالحظ من مصفوفة تشعبات العوامل في جدول رقم )٥( 
التي أظهرها التحليل ألعاملي لمتغيرات هذه الدراسة، أن 
يحتوي كل عامل على عدد من المتغيرات التي ترتبط مع 
بعضها البعض وتفسر ما ال تفسره مكونات العامل األخرى، 
عامل  )ثالث عشر(  هناك  أن  بغداد  مدينة  على  ويالحظ 
بلغت  حيث  الواحد،  على  منها  لكل  الذاتية  القيمة  تزيد 
القيم)٣٫٢٦٣ - ٢٫٥٥٣ - ٢٫٢1٨ - ٢٫1٠4 - ٢٫٠9٣ - 
1٫٥1٦ - 1٫٥٢٦ - 1٫٥9٢ - 1٫٦٢٢ - 1٫٦4٥ - 1٫٨٨1
- 1٫494 - 1٫4٦٣( لكل منهما على التوالي، وهذا يقابل ما 
تفسره العوامل في مصفوفة البيانات ما نسبته)٦٫94٢ - 
٣٫4٥1 - 4٫٠٠٢ - 4٫4٥٢ - 4٫47٦ - 4٫71٥٫ - ٨4٣1
- ٣٫٣٨7 - ٣٫٢4٦ - ٣٫٢٢٥ - ٣٫1٨٠ - ٣٫11٣( لكل 
العوامل ومتغيراتها  أن هذا  أي  أيضاً،  التوالي  منهما على 
تفسر ما نسبته )٥٣٫1٢4(٪ من التباين الظاهرة في مدينة 
بغداد مما يشير الى أهمية العالقات المكانية التي تمثلها 

هذا المتغيرات
جدول )٥( نسب التباين المفسرة من قبل المتغيرات الطلبة 

الراسبون في مدينة بغداد

القيمة العامل
الذاتية

التباين 
المفسر

النسبة 
التراكمية 

التي تفسرها 
العوامل 

المتعامدة
1٣٫٢٦٣٦٫94٢٦٫94٢
٢٢٫٥٥٣٥٫4٣11٢٫٣74
٣٢٫٢1٨4٫71٨17٫٠9٢
4٢٫1٠44٫47٦٢1٫٥٦٨
٥٢٫٠9٣4٫4٥٢٢٦٫٠٢٠

٦1٫٨٨14٫٠٠٢٣٠٫٠٢٢
71٫٦4٥٣٫٥٠٠٣٣٫٥٢٢
٨1٫٦٢٢٣٫4٥1٣٦٫97٣
91٫٥9٢٣٫٣٨74٠٫٣٦٠

1٠1٫٥٢٦٣٫٢4٦4٣٫٦٠7
111٫٥1٦٣٫٢٢٥4٦٫٨٣1
1٢1٫494٣٫1٨٠٥٠٫٠11
1٣1٫4٦٣٣٫11٣٥٣٫1٢4

نتائج  تحليل  على  باالعتماد  الباحث  عمل  من  المصدر/ 
الدارسة الميدانية

تباين  تفسير  فــي  عــامــل  لكل  المتغيرات  تأثير  ولــبــيــان 
متغيرا   )٢٦( وأن   )٦( رقم  الجدول  من  يالحظ  الظاهرة 
واالجتماعية  واالقتصادية  الديمغرافية  المتغيرات  تمثل 
التي  والمدرسة  األسره  و  الطالب  ولخصائص  والتعليمية 
ظاهرة  العوامل  هــذه  فسرت  عــامــل،   )1٣( على  تــوزعــت 
العامل  من  ابتداًء   ٢٠1٥ للعام  بغداد  مدينة  في  الرسوب 

األكثر تفسيرا إلى العامل األقل تفسيرا وهي كاآلتي:
)العامل األول(: - تمثل العامل األول المتغيرات المترابطة 
مع بعضها التي تعتبر أكبر قدر من التباين المكاني للرسوب 
العوامل يفسر )٦٫94٢(٪ من  يعد من أهم  والذي  الطلبة 
تأثير  أكثر  الطالب  الخصائص  ويالحظ  الظاهرة  تباين 
جاءت  متغيرات  ستة  من  تتكون  والتي  العوامل  هذا  على 
ضمن هذا العامل وهي )أذهب الى اللعب، أقوم ما يكلفني 
أنجاز  بسبب  الغياب  األكترونيات،،  على  أنشغل  األهل،  به 
الدروس، الغياب بسبب مشاهدة التلفاز، ممارسة الرياضة( 
وبقيمة تشعبيه )٠٫77٢ - ٠٫٦٠9 - ٠٫٦٣٨ - ٠٫7٠٥ - 
٠٫7٣٠ - ٠٫٦74( كل منهما على التوالي، التي ويبلغ نسبه 
به  مايكلف  متغير  أما   ،٪)1٢٫٦( اللعب  الى  أذهب  متغير 
على  أنشغال  المتغير  ويبلغ   ،٪)19( النسب  والبالغ  األهل 
نسب  وتبلغ  متغير  نسب  ويبلغ   ،٪)17( بنسبة  االكترونيات 
المتغير مشاهدة التلفاز )17٫٦(٪، أما نسب انجاز الدروس 
التي  الرياضة  ممارسة  متغير  نسب  أما   ،٪)٣٢٫4( البالغ 

تصل نسب الى )17٫1(٪.
مكاني  تباين  أكبر  الثاني  العامل  تمثل   - الثاني(:  )العامل 
هذا  فسر  جــزء  فسر  فقد  األول  العامل  بعد  للمتغيرات 
العامل ما لم يفسره في العامل األول، ويسهم هذا العامل في 
تفسير )٥٫4٣1(٪ من التباين الظاهرة الرسوب الطلبة في 
مدينة بغداد والتي تتكون من أربعه متغيرات من الخصائص 
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مواجه صعوبة  الكمياء،  في  )مواجه صعوبة  وهي  الطالب 
صعوبة  مواجه  االحياء،  في  صعوبة  مواجه  الفيزياء،  في 
٠٫٦٣٣ -  ٠٫4٣٣ ( البالغ  تشعبيه  بقيم  الرياضيات(  في 
- ٠٫٦٨9 - ٠٫٦٣٣(٪ لكل منهما على التوالي والتي بلغت 
 ،٪)٢٫9( البالغ  الكمياء  في  صعوبة  متغير  نسب  متوسط 
البالغ  الفيزياء  مــادة  في  الصعوبة  نسب  متوسط  وتبلغ 
)٣٫1(٪، أما متوسط النسب متغير صعوبة في مادة االحياء 
في  صعوبة  المتغير  نسب  متوسط  وتبلغ   ،٪)1٫9( البالغ 
نسبة  متوسط  أكبر  وهي   ٪)٣٫٥( البالغ  الرياضيات  مادة 

لصعوبة التي يواجهها الطالب الراسب.
)العامل الثالث(: - يفسر هذا العامل )4٫71٨( من التباين 
حالة الرسوب الطلبة في مدينة بغداد أثرت على المتغيرات 
يضم هذا العامل )نوع المدرسة، نوع جنس الطالب( والتي 
بلغت نسبة تشعبه )٠٫494 - ٠. 94٠(٪ لكل منهما على 
التوالي والتي بلغت متوسط النسب نوع جنس الطالب التي 

بلغ نسب الذكور )٥٫٣(٪.
)العامل الرابع(:- يفسر هذا العامل )4٫47٦( من التباين 
على  أثـــرت  بــغــداد  مدينة  فــي  الطلبة  ــرســوب  ال ظــاهــرة 
الخصائص الطالب لمتغير )الرسوب في االحياء، الرسوب 
في الكمياء، الرسوب في الفيزياء( والتي بلغت نسبة تشعيبه 
التوالي،  )٠٫٥٥9 - ٠٫74٥ - ٠٫7٢٨(٪ لكل منهما على 
تبلغ متوسط نسب متغير الرسوب في االحياء البالغ )٣(٪، 
والرسوب  الكمياء)4٫7(٪  في  الرسوب  نسب  متوسط  أما 

في ماده الفيزياء يبلغ متوسط النسب )4(٪.
)العامل الخامس(:- أسهم هذا العامل )4٫4٥٢( من التباين 
الطلبة  الخصائص  تظهر  والتي  الطلبة  الرسوب  الظاهرة 
وخصائص األسرة أثرت على الرسوب منها متغيرات وهي 
تحصيل  لــألســرة،  الشهري  الدخل  األســـرة،  ــراد  أف )عــدد 
الدراسي لألب، تحصيل الدراسي لألم( والتي بلغت بنسبة 
من   ٪)٠٫4٣٢  -  ٠٫٥97  -  ٠٫٦9٢  -  ٠٫74٣( تشعبيه 
الرسوب الطلبة، والتي بلغت متوسط نسبة متغير التحصيل 
الدراسي متوسطة فأدنى لألب الى )47(٪، ونسب المتغير 
الى  النسب  تصل  فأدنى  متوسطة  لألم  الدراسي  تحصيل 
لألبوين  العلمي  مستوى  أنخفض  كلما  أن  أي   ٪)٥٥٫4(
ارتفع نسب الرسوب الطلبة، أما نسب المتغير حجم األسرة 
البالغ )٥٥٫٢(٪ حجم األسرة )9-٦(فــرداً أي أن كلما زاد 
حجم األسرة زاد نسب الرسوب الطلبة، أما متغير الدخل 
الشهري لألسرة التي تصل نسبته الى )4٣(٪ لألسر التي 
تبلغ نسب الدخل الشهري لها )٥٠٠(الف دينار فأقل، أي 

أن كلما قل الدخل الشهري لألسرة كلما زاد نسب الحرمان 
والرسوب الطلبة.

من   )4٫٠٠٢( العامل  هــذا  أسهم   - الــســادس(:  )العامل 
الخصائص  تظهر  والتي  الطلبة  الرسوب  الظاهرة  التباين 
متغيرين  ومنها  الطالب  بيها  رسب  التي  والــدروس  الطلبة 
اللغة  في  الرسوب  أالسالمية،  التربية  في  )الرسوب  وهي 
بلغت نسبة تشعبيه )٠٫٦٢٠ - ٠٫٦٠٨(٪،  العربية( والتي 
االسالمية  التربية  في  الرسوب  متغير  نسبة  متوسط  أما 
البالغ )٠٫4(٪ ومتوسط النسب الرسوب في اللغة العربية 
البالغ)٢٫٨(٪ أي تنخفض نسبة الرسوب في مادة التربية 

االسالميه واللغة العربية.
)العامل السابع(:- أسهم هذا العامل )٣٫٥٠٠( من التباين 
الطلبة  الخصائص  تظهر  والتي  الرسوب  لظاهره  المكاني 
والدروس التي رسب بها الطالب وهي المتغيرات )يواجهه 
اللغة  في  رســوب   - االنكليزي  اللغة  في  صعوبة  الطالب 
االنكليزي( ونسبة تشعبيه )٠٫79٦ - ٠٫٦٣٦(٪ لكل منهما 
التي  الصعوبة  المتغير  نسبة  متوسط  أمــا  التوالي،  على 
يواجهه الطالب في اللغة االنكليزي تبلغ )٣٫٥(٪، في مدينة 

بغداد
تخص  التي  متغيرات  العامل  هذا  الثامن(:- ضم  )العامل 
الطلبة الراسبين ويساهم هذا العامل )٣٫4٥1( من التباين 
التي  المتغيرات  ومــن  الطلبة  الرسوب  لظاهره  المكاني 
في  صعوبة  الطالب  )يواجه  وهي  العامل  هذا  على  توثر 
تشعبيه  ونسبة  الصف(  في  الطالب  - عدد  االجتماعيات 
)٠٫4٣9 - ٠٫٦99(٪ لكل منهما على التوالي تبلغ متوسط 
مادة  في  الطالب  يواجهها  التي  الصعوبة  لمتغير  النسب 
االجتماعيات التي تصل النسب الى )1٫٣(٪، أما متوسط 
 ٪)1٫1( البالغ  الصف  في  الطالب  عــدد  متغير  النسب 

لعدد))4٥ الطالب في الصف الواحد في مدينة بغداد.
تخص  التي  متغيرات  العامل  هذا  التاسع(:- ضم  )العامل 
)٣٫٣٨7( العامل  هذا  ويساهم  الراسبين  للطلبة  األســرة 

تضم  والتي  الطلبة  الرسوب  لظاهره  المكاني  التباين  من 
متغيرواحد تخص الطالب وهي )الرسوب في الرياضيات( 
 ٪)4٫٥( نسب  متوسط  بلغت   ،٪)٠٫7٦٦( تشعبيه  ونسبة 

لرسوب الطلبة في مادة الرياضيات
)العامل العاشر(:- أسهم هذا العامل )٣٫٢4٦( من التباين 
متغير  العامل  هذا  تضم  والتي  الرسوب  لظاهره  المكاني 
على  )االبوين  وهي  الراسبين  الطلبة  يخص  الــذي  واحــد 
قيد الحياة، االبوين منفصالن( ونسبة تشعبيه )٠٫79٨ - 
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الحياه  قيد  على  االبوين  نسبة  متوسط  وتبلغ   ،٪)٠٫779
بلغت  منفصالن  االبــويــن  النسبة  متوسط  امــا   ٪)٢٫٨(

)1٫٢(٪ للطلبة الثالث متوسط في مدينة بغداد.
التي  متغيرات  العامل  هذا  الحادي عشر(:- ضم  )العامل 
تخص الطلبة الراسبين ويساهم هذا العامل )٣٫٢٢٥( من 
التباين المكاني لظاهره الرسوب الطلبة والتي تضم متغيرين 
وهي )نوع الدوام المدرسة - فئات التركيب العمري( ونسبة 
تشعبيه )٠٫41٠ - ٠٫٥٦9(٪ لكل منهما على التوالي، ويبلغ 
يبلغ  االحــادي،  للدوام  المدرسة )٦٠(٪  الدوام  النوع  نسب 
لفئة   ٪)٥1( بلغت  للطالب  العمري  التركيب  متغير  نسب 
للفئات العمرية للطلبة  العمرية )1٦(سنة وتعد أكبر نسبة 

الراسبين.

)٣٫1٨٠(مــن  العامل  هذا  أسهم  عشر(:-  الثاني  )العامل 
التباين المكاني لظاهره الرسوب الطلبة ويضم هذا العامل 
تشعبيه  ونسبة  المدرسة(  عن  )الغياب  وهي  واحد  متغير 

٪)٠٫٨1٣(
 )٣٫11٣( العامل  هــذا  أسهم  عــشــر(:-  الثالث  )العامل 
هذا  ويضم  الطلبة  الرسوب  لظاهره  المكاني  التباين  من 
العامل متغيرين تخص حالة االقتصادية لألسرة وهي )نوع 
السكن - مساحه السكن األسرة( نسبة تشعبيه )٠٫7٢9 - 
٠٫71٣(٪ لكل منهما على التوالي، يبلغ متوسط نوع السكن 
االسره سكن ايجار )٢٫7(٪ أما نسب المتغير مساحة سكن 
)٥٢٫9(٪ للمساحة السكن 1٣٢-٥٠(( م، أي أن كلما صغر 

مساحة السكن كلما أثر على ظاهره الرسوب الطلبة

الجدول)6(التباين التحليل العاملي للمتغيرات التي توثر على الرسوب الطلبة على مستوى مدينة بغداد

العاملالمتغيرات
الثامنالسابعالسادسالخامسالرابعالثالثالثانياالول

.94٠نوع المدرسة
.494الجنس

الدروس التي رسبت فيها_ 
.٦٠٨االسالميه

الدروس التي رسبت فيها _اللغه 
.٦٢٠العربيه

الدروس التي رسبت فيها_ اللغه 
.79٦االنكليزي

.7٢٨الدروس التي رسبت فيها_االحياء
.74٥الدروس التي رسبت فيها كيمياء
.٥٥9الدروس التي رسبت فيها فيزياء

.٦٠9اشاهد التلفاز
.٦74اذهب للعب

.7٣٠اقوم مايكلفني به االهل
.77٢امارس الرياضه

.7٠٥انشغل على االلكترونيات
.٦٣٦مواجهه صعوبة اللغه االنكليزي

.٦٣٣مواجهه صعوبة في كيمياء
.٦٣٣مواجهه صعوبة في االحياء

.٦74مواجهه صعوبة في اللغه العربيه
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المصدر/ من عمل الباحث باالعتماد على نتائج الدراسة الميدانية في مدينة بغداد

.٦٨٦مواجهه صعوبة في فيزياء
.٦99مواجهه صعوبة في االجتماعيات

.4٣٢فئات عدد افراد االسره
.٥97فئات الدخل الشهري

.٦9٢التحصيل الدراسي لالب
.74٣التحصيل الدراسي لالم

.4٣9فئات عددالطالب في الصف الواحد

التباين )7(التحليل العاملي للمتغيرات التي توثر على الرسوب الطلبة على مستوى مدينة بغداد

المتغيرات
العامل

الثالث عشرالثاني عشرالحادي عشرالعاشرالتاسع
.٥٦9دوام المدرسة

.41٠فئات العمر
.7٦٦الدروس التي رسبت فيها_الرياضيات

.٨1٣هل تغي بعن المدرسه
.74٢اذاكان نعم ماسبب التغيب؟

.779إذا كان األبوين على قيد الحياة فأنهما
يعيش  الطالب  أومنفصالن_  مطلقان 

.79٨مع

-.71٣-سكن االسره

.7٢9فئات مساحه المسكن

.7٣٥فئات عددالطالب في الصف الواحد

المصدر/ من عمل الباحث باالعتماد على النتائج الدراسة الميدانية في مدينة بغداد
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النتائج
العراق . 1 في  الراسبون  حجم  ارتفاعاُ  الدراسة  أظهرت 

البالغ 1٢9٣٠1 طالباُ راسباً من مجموع حجم الطلبة 
الكلي البالغ 4٠14٣7 الذي تصل النسبة الرسوب في 

العراق ٢٣٫٢٪
تعد محافظة بغداد من اعلى المحافظات ارتفاعا في . ٢

وبنسبة ٣٦٫٦٪  بلغ 47٦٦٠ راسباً  اذا  الرسوب  حجم 
من مجموع الراسبون في العراق

٣ . ً طالبا   ٢9٣٣1 بغداد  مدينة  في  الراسبون  حجم  بلغ 
راسباً وبنسبة ٢٢٫٦٪ وجاءت بلدية الرشيد في مقدمة 
ترتيب حجم الطلبة اذا بلغ494٦طالباً وبنسبة ٪1٦٫٥ 

من حجم الطلبة الراسبون في مدينة بغداد
الــذكــور . 4 الطلبة  حجم  ــفــاع  ارت أن  ــدراســة  ال اظــهــرت 

حجم  يبلغ  حيث  الــراســبــات  حجم  على  الــراســبــون 
الطالب الذكور ٢٢1٦4 طالباً راسباً اما حجم االناث 

البالغ 77٦7 طالبة راسبة في مدينة بغداد
الذكور في . ٥ ارتفاع حجم الطالب  ان  الدراسة  اظهرت 

مدينة بغداد في بلدية الرشيد حيث بلغ حجم الطالب 
الذكور  الطالب  وبنسبة 1٨٪ من حجم  الذكور 41٨٦ 

الراسبون في مدينة بغداد
االنــاث . ٦ الطالبات  حجم  اتــفــاع  ان  الــدراســة  اظــهــرت 

وبلغ  المنصور  بلدية  في  بغداد  مدينة  في  الراسبات 
وبنسبة  راسبة  طالبة   ٨٥7 االنــاث  الطالبات  الحجم 
الراسبات في مدينة  االناث  الطالبات  11٪ من حجم 

بغداد
الراسبون في . 7 الطلبة  الميدانية على  الدراسة  اظهرت 

الصف الثالث متوسط أرتفاعاً في مدينة بغداد نسب 
الطلبة العاملون حيث بلغ اعلى ارتفاع في بلدية الرشيد 

٪17٫٣
في . ٨ الطلبة  الغياب  نسبة  ان  الميدانية  الدراسة  بينت 

مدينة بغداد حيث بلغ اعلى ارتفاع في بلدية الرشيد 
في  الراسبون  الطلبة  الغياب  حجم  من   ٪٢٣ البالغ 

مدينة بغداد
يعتبر حجم االسرة من اكثر العوامل تاثير على الرسوب . 9

الطلبة  حجم  من   ٪٥٥ االســر  حجم  بلغ  التي  الطلبة 
اعلى  وبلغ  يبلغ حجمها )9-٦(  التي  الراسبون لالسر 

نسبة في بلدية الرشيد البالغ نسبتها ٪1٠

االقتراحات
وتقديم . 1 فحوصات  وجــراء  الطالب  بصحة  االهتمام 

جميع العالجات التي يحتاجها الطالب ذوات األمراض 
المزمنةالتي تودي الى غيابهم عن المدرسة وانخفاض 

المستوى الدراسي لهم ورسوبهم
التي تقل . ٢ المناطق  بناء مدراس جديدة ضمن  ضرورة 

فيها المدارس او المدارس التي تكون ذات دوام ثنائي 
احدى  وهــو  الثنائي  الـــدوام  من  التخفيف  او  لقضاء 
اسباب االنخفاض المستوى الدراسي للطالب ويودي 

الى رسوبهم
ايجاد الحلول للمدارس التي تبعد عن المناطق سكن . ٣

السكناهم  بيوت  مــن  قريبة  مـــدارس  وبــنــاء  الــطــالب 
لسهولة الوصول الطالب الى المدرسة

من . 4 الحد  في  المدني  المجتمع  المنظمات  دور  تفعيل 
ظاهره الرسوب الطلبة وتخفيف من نسبة االمية في 

المجتمع
دعم االلتحاق الى المدرسة عن طريق وسائل االعالم . ٥

الى  ــعــودة  ال ــى  ال الطلبة  لــدعــم  والسمعية  المرئية 
مدارسهم وااللتحاقهم مع زمالئهم في الدراسة

مستلزمات . ٦ توزيع  مع  مجاناً  المدرسية  الكتب  توزيع 
المدرسية للطالب لتقليل من تكاليف المواد المدرسية 
ذوات  الطلبة  لالسر  الشهري  الدخل  على  توثر  التي 

الدخل المحدود
اقل من . 7 الشهري  الدخل  ذات  الطلبة  االهتمام لالسر 

المساعدات  كافة  تقديم  خــالل  من  دينار  الــف   ٥٠٠
والدعمهم مادياً ومعناوياً لغرض تخفيف من معاناتهم

ضرورة تطوير المناهج الدراسية وزيادة عنصر التشويق . ٨
الطالب  رغبة  لزيادة  المدرسون  يتبعها  التي  والحوار 
في االستمرار في التعليم مما يودي الى ابعادهم عن 

الملل والغياب والرسوب المدرسي
9.التخفيف من حجم الطالب في الصفوف المدرسية . 9

يلقيها  التي  الــدروس  استيعاب  من  الطالب  لتمكين 
المدرس في الحصص الدراسية
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اليونسكو، سنه ٢٠1٢، ص11

م102         ٢٠١٨ آذار   - هـ   ١٤٣٩ االول  جمادى   | عشرة  الثالة  السنة   | ٤٣ العدد   |



ــرســوب طلبة . ٢ فــالــح عــبــد الــحــســن عــويــد، اســبــاب ال
نظر  وجهه  من  الكمياء  مــادة  في  االعــدادي  السادس 
 ،٣4 العدد  العراق،  الفتح،  مجلة  والمدرسين،  الطلبة 

سنة ٢٠٠٨، ص ٢
في . ٣ الطلبة  الرسوب  اسباب  و)اخـــرون(،  مــراد  عــودة 

االمتحان شهادة الدراسة الثانوية العامه في محافظة 
معان من وجهه نظر المعلمين والمديرين والمشرفين 
 ،٢ عدد  التربوية،  العلوم  في  االردنية  مجلة  التربوي، 

٢٠1٦،ص٢٣9.
أساليبه . 4 و  العلمي  البحث  أخــرون،  و  البياني  محمود 

بغداد، سنه٢٠1٢،  جامعه   ،spss البرنامج  باستخدام 
ص1٨4

المنجد في اللغة االعالم، دار المشرق، بيروت - لبنان، . ٥
طبعه السابعة والثالثون، سنه1997،ص٢٥٨

برايمرباولي، األعداد التربوي مشكله عالميه، ترجمه . ٦
صادق أبراهيم عوده، األردن، اللجنة األردنية للتعريب، 

سنه 1974، ص77
. 7 Brophy، jeregradreletition، unescoisbn،

2006، p 7) 9
. ٨ 8)Good،carter dictionary of education 

3rded، new Yor، mcgraw hill، 1973، p51
المتحدة . 9 األمـــم  الــجــامــعــي،  قبل  التعليم  مــؤشــر   .9

اليونسكو، ٢٠1٥،ص٢4
ــقــادر مــلــوكــي، أســبــاب الــرســوب . 1٠ ال 1٠. أســامــة عبد 

المتعمد لطلبة الصفوف المنتهية في المدارس المهني 
ومعالجتها، للبحوث و الدراسات وزاره التربية العراق، 

منشوره، سنة19٨٦، ص1٠
11. برايمرباولي، المصدر السابق، ص 9٢. 11
العراق، دار . 1٢ التعليم في  1٢. جمال اسد مزعل، نظام 

الكتب للطباعة والنشر بغداد، طبعه االولى، سنة199٠، 
ص14

الثانوي . 1٣ التعليم  الرزاق فاضل محمد، تطور  1٣. عبد 
في العراق، بحث مقدم من نقابة المعلمين في العراق، 

وزاره التربية العراق، سنة1997، ص٢
التعليم . 14 تخطيط  الطيف،  عبد  رشيد  ســعــدون   .14

االبتدائي في العراق، طبعة االولى، سنة 197٣، ص٣٠
في . 1٥ المدرسين  مشاركة  العجيلي،  صالح  عيسى   .1٥

والنشر  للطباعة  العامة  المنشاة  المدرسية،  األدارة 
والتوزيع، طبعة االولى، طرابلس، سنة19٨٢، ص49

. 1٦ UNESCO، Office of statistics” 
A Statistical study of wastage at 
school”Paris - geneva1972، p 16

اللغات، . 17 متعدد  الديموغرافي  المتحدة،المعجم  األمم 
الدولي  االتــحــاد  واالجتماعية،  االقتصادية  اللجنة 

للدراسات العلمية للسكان،ط٢،بغداد، ص7٦
عبد المجيد حميد الكبيسي، التربية السكانية، طبعة . 1٨

 ،٢٠٠9 سنة  العربي،  المجتمع  مكتبة  عمان  ــى،  االول
ص149، ص 1٠٣

مؤشر التعليم ما قبل الجامعة، المصدر سابق، ص٢1. 19
السابق، . ٢٠ مصدر  اللغات،  متعدد  الديموغرافي  معجم 

ص7٦
مع . ٢1 بالتعاون  العراق  التربوي  األحصاء  التربية،  وزاره 

الثاني،  الجزء  التحليل،  التقرير  اليونسيف،  منظمه 
سنة٢٠٠٣،ص4

اليونسيف، . ٢٢ األطفال  اجل  من  العالمي  القمة  مؤتمر 
نيويورك، سنة 199٠، ص44

مؤشر التعليم قبل الجامعة، مصدر السابق، ص ٢4. ٢٣
التعليم اوال، مصدر سابق، سنة٢٠1٢، ص4. ٢4
عبد المجيد حميد الكبيسي، المصدر السابق، ص٥٠. ٢٥
المتحدة . ٢٦ األمــم  الفنية،  التوجيهات  التربية  مؤشرات 

اليونسكو، ص1٦، ص4٥
التقرير العالمي لرصد التعليمي التعليم والعلم، مصدر . ٢7

سابق، ص٢٠
أزهار سلمان هادي، التعليم مؤشرا من مؤشرات التنمية . ٢٨

دراسة واقع المستوى التعليم في مصر، جامعه ديالى 
والخمسون،  الثالث  العدد  ديالى،  مجله  التربية،  كليه 

٢٠11،ص ٦
اإلحــصــائــي . ٢9 التحليل  الــمــنــعــم،  عــبــد  مــحــمــد  ــروت  ــ ث

للمتغيرات المتعددة، مكتبة االنجلو المصرية، القاهرة، 
٢٠11، ص ٢9٨

اإلحــصــائــي . ٣٠ التحليل  الــمــنــعــم،  عــبــد  مــحــمــد  ــروت  ــ ث
للمتغيرات المتعددة، مكتبة االنجلو المصرية، القاهرة، 

٢٠11، ص ٢9٨

103 م  ٢٠١٨ آذار   - هـ   ١٤٣٩ االول  جمادى   | عشرة  الثالة  السنة   | ٤٣ العدد   |



المستخلص

تهدف هذه الدراسة الى استخدام نظم المعلومات الجغرافية في 
تقنيات الصناعة الدفاعية ومن ثم انتاج خرائط رقمية مزودة بصور 
وبقواعد بيانات بالغة الدقة والتقنية تماشيا مع ماتقتضيه المعركة 

الحديثة، ويتم ذلك وفقًا الى دراسة وتحليل المرئيات الفضائية 
والمعلومات االرضية االستخباراتية من مصادر متعددة النتاج خريطة 

واضحة المعالم هيئات الطبيعية او البشرية وكل االنشطة ذات 
المرجع الجغرافي، ومن ثم تقديم معلومات دقيقة وسريعة وكاملة 

عن المنطقة او الهدف والذي بدوره يمكن المستخدم او صانع القرار 
العسكري من اتخاذ القرار المناسب.

استخدام تقانة نظم المعلومات الجغرافية 

 )GIS( العداد خريطة جيوستراتيجية

 )قضاء الحويجة انموذجاً(
)دراسة في الجيومورفولوجيا العسكرية(
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جامعة بغداد / كلية االداب
قسم الجغرافية

جامعة ذي قار/ كلية االداب 
قسم الجغرافية

أ.د عبد صبار عبود     أ.م.د علي مجيد ياسين

والشك ان هناك صلة وثيقة بين جغرافية المنطقة والحرب، 
اذ ان التضاريس هي الهيئات الطبيعية التي تدور المعارك 
عليها، لذلك اعتمدتالدراسة على تحليل التضاريس اعتمادا 
الدراسة  لمنطقة   )DEM( الرقمي  االرتفاع  انموذج  على 
واتجاه  واالنــحــدار  الكنتورية  الخطوط  اشتقاق  ثم  ومــن 
الدقة  توخي  والجــل  الخصائص  تلك  لمعرفة  االنــحــدار 
)Geostatistical Analyst(مكانية نمذجة  عمل  يتم 
لتلك  المساحي  االمتداد  لمعرفة  التضاريس  لخصائص 
والتربة  الجيولوجية  البنية  وتحليل  ودراســة  الخصائص، 
التي لها دور كبير في معرفة طبيعة االرض التي تدور عليها 
المعركة واتخاذ القرار المناسب الختيار االليات العسكرية 
التي تتماشى مع نوعية التربة حيث يتم االبتعاد عن الطرق 
او  الحصوية  او  الرملية  الصحراء  في  الصعبة  والمسالك 

الصخرية او الطينية.
الدراسة  لمنطقة  المناخية  الخصائص  دراســة  سيتم  كما 
لما لها من تأثير واضح في سير العمليات العسكرية، منها 
درجات الحرارة واالمطار والرياح والعواصف الغبارية، لما 
لها من تأثير في صيانة المعدات واختيار المناسب منها، 
العمليات  وفي  الجنود  صحة  في  سلباً  تؤثر  قد  انها  كما 
العواصف  تتركة  الــذي  السلبي  االثــر  في  كما  التكتيكية 
الغبارية بفعل الرياح ذات السرعة العالية من تدني مستوى 

العمليات العسكرية  تثير فوضى في  التي يمكن ان  الرؤية 
وتأخر تقدم القوات نحو الهدف.

Abstract
This study aims at using geographic 
information systems in the defense industry 
techniques and then producing digital 
maps equipped with accurate and technical 
databases and databases in accordance 
with the modern battlefield requirements. 
This is done in accordance with the study 
and analysis of satellite images and ground 
intelligence information from multiple 
sources to produce visual maps of natural 
bodies. And all activities with geographical 
reference، and then provide accurate، fast 
and complete information about the area 
or target، which in turn enables the user or 
the decision maker to take the appropriate 
military decision.
There is no doubt that there is a close link 
between the geography of the region and 
the war، where the terrain is the natural 
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bodies in which the battles are fought، so 
the researchers relied on the analysis of the 
terrain based on the digital elevation model 
(DEM) of the study area and then derive 
contour lines and regression and regression 
direction to know these characteristics and 
for the purpose of Precision Geostatistical 
Analyst is performed for terrain 
characteristics to know the spatial extent 
of these characteristics، and to study and 
analyze the geological structure and soil 
that have a significant role in knowing 
the nature of the ground on which the 
battle is being conducted and to make the 
appropriate decision to select the military 
Are consistent with the quality of the soil 
where it is moving away from the roads and 
difficult paths in the desert sand، gravel،
rock or mud.
It will also study the climatic characteristics 
of the study area because of its clear impact 
on the conduct of military operations،
including temperature، rain and wind،
because of their impact on the maintenance 
of equipment and the selection of appropriate 
ones، and it may negatively affect the health 
of soldiers and tactical operations as in the 
negative impact that The legacy of high-
speed dust storms is the low visibility that 
could cause chaos in military operations 
and delayed troop advancements.

مقدمة
تستهلك  منيعاً  حاجزاً  يشكل  ان  االرض  سطح  يستطيع 
العمليات  مسرح  ابعاد  كبرت  وكلما  والعتاد،  العدة  بداخله 
النتائج المتوخاة من الخطط الستراتيجية  كلما انخفضت 
العمل  فــي  الخطأ  ومــن  الــهــدف،  ــى  ال للوصول  المتبعة 
من  تعد  لكونها  فقط  المسافات  ادراك  الجيوستراتيجي 
اهم المكونات الجغرافية للمسارح الجيوستراتيجية وعليه 
فان المخطط الجيوستراتيجي العامل الهداف عسكرية او 

يعتمد مختلف  ان  اداريــة- سياسية  او الهداف  اقتصادية 
الطبوغرافية  تحدد  اذ  خططه،  في  الجغرافية  العناصر 
ممرات واتجاهات العمليات والتنقالت العسكرية والبشرية 
المهمة، كما في اهمية التالل ودورها في تكوين التحصينات 
كما  الحديثة،  القتالية  الجبهات  في  المتقدمة  العسكرية 
تؤثر التربة من حيث نوعيتها في تحرك القطعات العسكرية 
على  يصعب  سبخية  او  موحلة  تربة  كانت  فــاذا  خاللها 
من  يلتف  ويجعله  الوحل  خالل  من  عرباته  تحريك  العدو 
حولها ويصبح هدفا للمدفعية او لسالح الجو،كما اليمكن 
اذ  الجيوستراتيجية  المسارح  على  المناخ  تأثير  اغفال 
تحدث التغيرات في العناصر المناخية الى تأجيل او الغاء 
لتطبيق  الطريق  تمهد  التي  التكتيكية  العسكرية  العمليات 
للقرار العسكري ان يأخذ  الخطط الجيوستراتيجية،والبد 
بالحسبان تاثير االنهار والمستنقعات والقنوات المائية كي 
تقدم  امام  عائقا  وتصبح  عسكري  بمجهود  اجتيازها  يتم 
القطعات العسكرية، لذالك تم تحديد مشكلة البحث باالتي:

هل ان للخصائص الطبيعية المتمثلة ب )التضاريس، . 1
التربة  المناخية،  الخصائص  الجيولوجية،  البنية 
والموارد المائية( دور كبير في تحديد طبيعة االرض 

التي تدور عليها المعركة؟
هل توجد امكانية في استخدام تقنيات نظم المعلومات . ٢

لقضاء  جيوستراتيجية  خريطة  العـــداد  الجغرافية 
الحويجة بما يخدم سير العمليات العسكرية فيها؟

وفرضية البحث االتي:
دراسة وتحليل الخصائص الطبيعية لها دور كبير في . 1

معرفة طبيعة االرض التي تدور عليها المعركة واتخاذ 
التي  العسكرية  العمليات  الختيار  المناسب  الــقــرار 
تتماشى مع نوعية التربة وغيرها من االعتبارات التي 

سيتم تفصيلها.
توجد امكانية في استخدام نظم المعلومات الجغرافية . ٢

انتاج خرائط  ثم  ومن  الدفاعية  الصناعة  تقنيات  في 
بيانات  وبقواعد  بصور  مزودة  جيوستراتيجية  رقمية 
المعركة  ماتقتضيه  مع  تماشيا  والتقنية  الدقة  بالغة 

الحديثة.
هدف البحث

المعلومات  نظم  تقنيات  اســتــخــدام  ــى  ال البحث  يــهــدف 
قيادة  تمكن  جيوستراتيجية  خريطة  النــتــاج  الجغرافية 
العمليات العسكرية من اخذ نظرة عامة عن ساحة القتال 
من وجهة نظر جغرافية لتحديد كيفية التدخل اللوجستي 
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ومواقف الحركة والعربات وخطوط االتصال ونقاط الثغرات 
والمجاالت االمنة.

طريقة العمل:
 )DEM( الرقمي  االرتــفــاع  انــمــوذج  على  البحث  اعتمد 
الشتقاق خصائص   )Arc GIS( برنامج  الى  ادخاله  بعد 
تبين  خرائط  انتاج  ثم  ومن  الدراسة،  لمنطقة  التضاريس 
جيولوجية تربة المنطقة فضال عن االستفادة من البيانات 
المناخية الصادرة عن الهيئة العامة لالنواء الجوية والرصد 
الزلزالي العراقية، للتوصل الى نظرة شاملة عن العالقات 
المكانية لتلك الخصائص الجغرافية بما يحقق نظرة شاملة 

لها يفاد منها في دعم القرار العسكري.
موقع منطقة الدراسة

تتمثل منطقة الدراسة بقضاء الحويجة، بوحداته اإلدارية 
ناحية  الــريــاض،  ناحية  القضاء  مركز  وهــي   ،٢٠٠7 لعام 
األقضية  أحد  القضاء  يعد  إذ  ــزاب.  ال وناحية  العباسي، 

التابعة لمحافظة كركوك.
يقع  فهو  كــركــوك  لمحافظة  بالنسبة  القضاء  موقع  إمــا 
نهر  جانبي  على  المحافظة،  مــن  الغربي  الــجــزء  ضمن 
الزاب األسفل عند إلتقاءه بنهر دجلة، ومن ناحية الموقع 
–°34 ¢57( بين قوسي عرض  يقع  للقضاء، فهو  الفلكي 
و   –°43 ¢  22( طول  وبين خطي  ¢35o شماالً(،  33 و 
يحده  اإلدارية،  القضاء  لحدود  ¢44°شرقاً(،وبالنسبة   14
مخمور  وقضاء  المحافظة،  لــذات  التابع  الدبس  )قضاء 
شرقاً،  كركوك(  محافظة  )مركز  شماالً،  أربيل(  لمحافظة 
)مركز قضاء تكريت التابع لمحافظة صالح الدين( جنوباً، 
)قضاء الشرقاط، وقضاء بيجي التابعين لمحافظة صالح 

الدين( غرباً. ينظر الخريطة )1(.
الخريطة )1( موقع منطقة الدراسة

لمصدر: )1( مديرية زراعة كركوك، الشعبة الفنية، )بيانات 
غير منشورة(.

مقياس:   ،19٨٥ لــعــام  اإلداريـــــة،  كــركــوك  خــريــطــة   )٢(
.٢٥٠،٠٠٠/1
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العوامل الطبيعية لقضاء الحويجة ودورها في البيئات 
العملياتية:

التي  االمكنة  انها  على  العملياتية  البيئات  تعريف  يمكن 
مزايا  لها  تكون  والتي  العسكرية  العمليات  فيها  تجري 
طبيعية وثقافية فريدة في خصائصها، ويشكل ذلك اهمية 
كبيرة للجغرافي العسكري النها تضفي اهمية استراتيجية 
وعملياتية وتكتيكية على االمكنة وتمنحها الطابع واالمكانات 
العسكريون  الجغرافيون  يعنى  السبب  ولــهــذا  والمعنى، 
بتحديد تفاصيل االمكنة وتحليلها، السيما في التعرف على 

الرابط بين المشهدين الطبيعي والبشري)1(.
اواًل/ البناء الجيولوجي:-

او  المتموجة  المنطقة  الــى  موقعها  في  الحويجة  تنتمي 
شبه الجبلية التي كانت مغمورة ببقايا بحر )تثس( والذي 
العربية،  الجزيرة  وشبه  العراق  اراضــي  معظم  يغمر  كان 
لذلك كانت اقل تأثرا بالحركات االلتوائية، وذلك المتداد 
لهذا  تحتها  الصلبة  العربية  الجزيرة  شبة  هضبة  صخور 
اشارت  ما)٢(.كما  حد  الى  انبساطها  على  حافظت  فقد 
تعود  الدراسة  منطقة  ان  الى  الجيولوجية  البحوث  بعض 
في تكوينها الجيولوجي الى الزمن الرباعي السيما عصر 
الــدرســات  خــالل  ــن  ــ )٣(.وم والباليستوسين  المايوسين 
الحديثة التي اكدت الى ان منطقة الدراسة جزء من االلتواء 
المقعر الواسع الذي يشمل المنطقة المحصورة بين االلتواء 
المحدب لسلسة تالل حمرين وااللتواء المحدب لسالسل 
في  االلبية  بالحركات  تاثرت  فانها  لذلك  زاكــروس،  جبال 
القاعدة  صخور  من  جعل  الــذي  المتاخر  الثالثي  الزمن 
وهي  تكويناتعدة  الــدراســة  منطقة  وتظهر  فيها،  عميقة 
تكوين الفتحة، تكوين انجانه، وتكوين الفارس االعلى فضًال 
الفيضي  السهل  وترسبات  الرباعي  الزمن  ترسبات  عن 
المناطق  الغرين  ترسبات  وتغطي   .)4( النهرية  والشرفات 
السهلية كافة في حوض نهر الزاب الصغير، إذ تكونت هذه 
الترسبات بفعل إرساب األنهار خالل العصر الحديث، أما 
الترسبات التي تغلب عليها المجمعات الحصوية فأّنها تعود 
الزاب  نهر  من  بالقرب  وتنتشر  الباليستوسين  عصر  إلى 

الصغير وعلى جانبيه)٥(.
ان للبناء الجيولوجي اثره البالغ في تكوين )السطح وتحديد 
نوعية التربة(، مما يؤثر بصورة مباشرة في سير العمليات 

العسكرية كما سيتم تفصيله الحقاً.

ثانيا/ تمهيد بسيط عن خصائص السطح:
1- خطوط االرفاعات المتساوية:-

العمليات  واتجاهات  ممرات  التضاريس  خصائص  تحدد 
العسكرية والبشرية المهمة للبضائع والسلع والتكنولوجيا، 
التحصينات  تكةدوين  في  للتالل  ايضا  مهم  دور  يبرز  كما 
العسكرية المتقدمة في الجبهات القتالية الحديثة، وبذلك 
تلعب الطبوغرافية في المناطق الجبلية دورا كبيرا في فشل 
النزاع  اطــراف  مختلف  بين  التكتيكية  العمليات  نجاح  او 
شمال  في  التركية  الكردية  المناوشات  في  كما  الميداني، 
العراق التي بدورها تستفيد من الطبوغرافية الجبلية بشكل 
موسع، يقع قضاء الحويجة ضمن المنطقة المتموجة )شبه 

الجبلية(.
وتسود الصفة السهلية على طبيعة سطح منطقة الدراسة 
التوائين،  بين  يمتد  واســع  مقعر  الــتــواء  عن  عبارة  وهــي 
محدبين، هما من الشرق هضبة كركوك، ومن الغرب سلسلة 
تالل حمرين وقد مألته عوامل التعرية بطبقة سميكة من 
االنهار  مياه  حملتها  التي  والطفلية  الرملية،  الترسبات 

والسيول من االراضي المرتفعة المحيطة بالمنطقة)٦(.
بعد   )DEM( الرقمي  االرتفاع  انموذج  االعتماد على  وتم 
ادخاله الى برنامج Glopal Mapper14 الجراء عملية 
ومن   )Raster( صيغة  الــى   )Imag( صيغة  من  تحويلة 
اجراء  ليتسنى   Arc GIS10.2 برنامج  الى  تصديره  ثم 
المتساوية  االرتفاعات  لخطوط  المكاني  التحليل  عمليات 
ينظر  على حد سواء.  االنحدار  واتجاه  االنحدار  ودرجات 
بين  الحويجة  قضاء  ينحصر  لذلك  )٢(.وتبعا  الخريطة 
خطي كنتور )11٠- 47٠ م( فوق مستوى سطح البحر في 
االجزاء الشمالية الشرقية والشمالية، وتعود االراضي الى 
االرتفاع تدريجيا في االجزاء الجنوبية من منطقة الدراسة 
لتصل الى )٣7٠م( فوق مستوى سطح البحر متمثلة بسلسلة 
الغربية،  والجنوبية  الجنوبية  االجــزاء  عند  حمرين  تالل 
ويبلغ مستوى ارتفاع االرض عند التقاء نهر الزاب االسفل 
البحر،  فوق مستوى سطح  )1٣٠م(  دجلة  نهر  في  بمصبه 
الشرقي  الشمال  بانحدار عام من  القضاء  اراضي  وتتميز 
االسفل  ــزاب  ال نهر  انحدار  بداللة  الغربي  الجنوب  نحو 
ليصب في نهر دجلة. ينظر الخريطة )٣(.ويظهر مما سبق 
عليها  يغلب  ارض  بانها  تتصف  الدراسة  منطقة  ارض  ان 
اجتياز  القدرة على  امكانية  يعطيها  وهذا  االنبساط  طابع 
وعبور االراضي بالسيارات واالليات والناقالت وغيرها من 
الثقيلة والمشاة بشكل سهل اليتطلب االبتعاد عن  االليات 
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االجزاء  في  كما  والخطرة  الصعبة  والمسالك  الطرق  عن 
الجنوبية والجنوبية الغربية حيث تالل حمرين التي تتميز 
بين  تتراوح  ارتفاع  فئة  عند  تقع  انها  اذ  االرتــفــاع  بطابع 

)٢٦1- 47٠م( فوق مستوى سطح البحر.
لقضاء   DEM الرقمي  االرتــفــاع  انــمــوذج   )٢( الخريطة 

الحويجة

الفضائية  المرئية  على  باالعتماد  الباحث  عمل  المصدر: 
.Arc GIS10.2 ومخرجات برنامج Land Sat

لقضاء  المتساوية  االرتــفــاعــات  خــطــوط   )٣( الخريطة 
الحويجة

المصدر: عمل الباحث اعتمادا على انموذج االرتفاع الرقمي 
.Arc GIS10.2 وتقنيات برنامج DEM

العمليات  قيادة  قبل  من  اعتبارات  عدة  اجــراء  من  والبــد 
المشتركة التي من شأنها تحدد طرق التعامل مع المناطق 

المرتفعة في االعمال القتالية ومنها:
االجسام أ.  تبدو  اذ  التقدير:-  وصعوبات  النظر  خــداع 

الى  االسفل  من  النظر  عند  بعدا  واكثر  اصغر حجما 
االسفل  النظر من  النقيض عند  والعكس هو  االعلى، 
المثال  سبيل  على  الصعب  من  ويصبح  االعلى،  الــى 
احكام االسلحة ذات الرمي المستقيم عند التعامل مع 

اهداف متباعدة بالعمق.
الجبلية ب.  المناطق  في  تتوافر  اذ  الرصد:-  افق  ضيق 

كثيرة  ثنايا  او هضاب  تالل  نوع  من  منها  ماكان  حتى 
الجبال  فــي  المنتشرة  للقوات  مايسمح  ومتعرجة، 
الطبيعة  والتمويه استثمار  التخفي  اعمال  تتقن  والتي 
المناسب  الوقت  في  تظهر  ان  لالرض،  الطبوغرافية 

لتوجه ضرباتها المدمرة لقوات العدو.
المسالك ت.  ان  ذلك  العمليات:-  محاور  اختيار  صعوبة 

والطرق عبر شعاب الجبال ووديانها عادة ماتتشكل عبر 
ازمنة طويلة، مافرض على االنسان المقاتل استخدام 
على  والعمل  والمسالك،  الــطــرق  مــن  متوافر  ماهو 
تحسينها وتطويرها من اجل تلبية متطلبات التحركات 
الدراسة  فان منطقة  لذا  والكثيفة،  الكبيرة  العسكرية 
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كذلك  وفيها  اغلبها  في  سهلية  اراضــي  بكونها  تتمتع 
الشمالية  االجــزاء  في  كما  جبلية  طبيعة  ذات  مناطق 

والجنوبية والجنوبية الغربية على حد سواء.
صعوبة االعمال القتالية الجبلية:- االعمال الهجومية ث. 

في الجبال تحتاج الى اعداد خاص، وتدريب شاق نظراً 
ان  كما  كبير  من جهد  والمناورة  التحرك  يفرضه  لما 
االعمال الدفاعية تحتاج بدورها للتكيف مع احتماالت 
التبدالت  على  عالوة  الغذائية،  والموارد  المياه  نقص 

المناخية التي سيتم تفصليها في باب خاص بها.
ضرورة التحصين الهندسي لالرض:- تبدو اهمية هذا ج. 

لالرض،  الحصينة  الطبيعة  لدعم  واضحة  التحصين 
فاستخدام  الحدود،  ابعد  حتى  ميزاتها  من  ولالفادة 
يتم  مناطق  في  االلغام  بعض  وزرع  الصناعية  الموانع 
اختيارها بصورة جيدة واعدادها لتدمير بعض النقاط 
قوية،  ســدوداً  تدميرها  عند  تشكل  التي  الحواجز  او 
وكذلك انشاء المقار الميدانية وتنظيم شبكات الخنادق 
واقامة المستودعات في اعمال المناطق الجبلية، وهو 
اكثر سهولة في المناطق الجنوبية ووالجنوبية الغربية 
من منطقة الدراسة لتوافر عنصر االرتفاع مقارنة مع 
باقي االرض السهلية التي تتصف بها مايعطيها عمقا 
بمحاور  والتحكم  الدفاعي  التنظيم  في  استراتيجيا 

العمليات العسكرية)7(.
2- االنحدار:-

يعرف على انه الميل عن خط االفق او الميالن الذي يربط 
بالدرجة،  ويعبر عنه  المنسوب  بين نقطتين مختلفتين في 
النه  الجيومورفولوجية  الــدراســات  في  كبيرة  اهمية  ولــه 
يعبر عن مدى اهمية الطبوغرافيا في تنوع وتباين معدالت 
اشدها  على  تكون  التي  والميكانيكية  الكيمياوية  التجوية 

عندما تكون االرض مستوية )٨(.
وثؤثر االنحدرارات الحادة في سير بعض االليات العسكرية 
السيما الدروع منها اذ تكون لها فعالية عالية في ايقافها، 
ويمكن للدروع اجتياز االنحدارات التي تقل عن )٥ درجة( 
في  عوائق  المنحدرات  تلك  تعد  ذلك  عن  ازدادت  اذا  اما 
منطقة العمليات العسكرية، وعموما وحدات المشاة تتأثر 

عكسيا باالنحدارات الحادة)9(.
الخريطة )4( تم تصنيف فئات االنحدار في منطقة  ومن 
 -٠٫٥( مابين  تتراوح  التي  اصناف،  خمس  الى  الدراسة 
منطقة  اغلب  ان  يظهر  ذاتــهــا  الخريطة  ومــن   ،)°1٥٫٥
الدراسة هي اراضي سهلية ومستوية ذات انحدرارت هينة 

سهلة العبور واالجتياز من قبل القطعات العسكرية البرية 
)فرق المشاة واالليات(، وهذا بالطبع يكسبها ميزة ايجابية 
وسبق استراتيجي للقوات المعادية، في حين يتبين ان هناك 
به عسكريا  المسموح  الحد  اعلى من  انحدار  مناطق ذات 
وهي في شمال شرق المنطقة حيث االراضي الهضبية اذ 
تقع عند الفئة )٢٫9- ٥٫7°(، وتظهر منطقة اخرى وهي 
حيث  الدراسة  منطقة  من  الغربية  الجنوبية  االجــزاء  في 
امتداد تالل حمرين التي تقع عند الفئة )٥٫7- °1٥٫٥(، 
والعمل  االنحدارات  تلك  بالحسبان  االخذ  من  البد  لذلك 
على اختيار الفرق المناسبة لها والتحول من االعتماد على 
القوات البرية الى القوات الجوية او فرق المدفعية الجوالة.

ثالثًا/ الخصائص المناخية:-
العمليات  لكل  اســاس  عمقاً  المناخية  الخصائص  تمثل 
لكل  المسرح  تمثل  انها  اذ  الجيوش،  وتحرك  العسكرية 
شن  عند  القوات  خاللها  تتوزع  التي  العسكرية  العمليات 
هجومها المباشر على القوات المعادية بعد تحقيق القصف 
فيها، لذا فان دراسة عناصر الطقس والمناخ لها تأثيراتها 
في مجمل مسار العمليات العسكرية، وتؤثر تلك الخصائص 
عام  بشكل  العراق  في  العسكرية  العمليات  في  الطبيعية 
وقضاء الحويجة بشكل خاص، فحجم العراق الكبير نسبياً 
يدفع الوحدات العسكرية الى المناورة من مسافات بعيدة 
المسافة  مشكالت  وتفاقمت  ضعيفة،  امــداد  خطوط  مع 
بسبب طبيعة التضاريس والمناخ في العراق، وتفرض بيئة 
العسكرية:  للعمليات  اساس  تحديات  اربعة  تلك  العمليات 
الجاف  الحرارة،  درجات  تأثير  الغبار،  والتمويه،  المالحة 

وتأثير المالمح النهرية )1٠(.
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الخريطة )4( فئات االنحدار لقضاء الحويجة
المصدر: عمل الباحث اعتمادا على انموذج االرتفاع الرقمي 

.Arc GIS10.2 وتقنيات برنامج DEM
قــادرة  الجيش  قــوات  تكون  ان  المتزايدة  االهمية  ومــن 
المناخية، لذا تم تطوير  البيئات  التدرب في مختلف  على 
خبراء  لجنة  قبل  من  العسكرية  العمليات  لمناطق  نظام 
فهم  اجــل  من  الجيش،  ومخططي  المدنيين  العلماء  من 
استمد  وقد  القائمة،  العسكرية  االراضــي  الهمية  افضل 
الهرمية  السلسة  ذي  المناخي  التصنيف  من  النظام  هذا 
الغابات  خدمة  من  بيلي(  جي.  ار.  )الدكتور  الذي صممه 
للواليات المتحدة االمريكية، العامل االساس الذي يستخدم 
على  المناخي، معتمداً  النظام  بيلي هو  نظام تصنيف  في 
التباين في درجات الحرارة وكميات التساقط المطري بين 
لوضع  المناخية  المؤشرات  وتستخدم  المختلفة،  االقاليم 
القاري،  الموقع  العرض،  ومنها خط  مناخية  اقاليم  حدود 
)التيارات  والمائي  الجوي  للغالف  العامة  الــدروة  انماط 

المحيطية(، والتضاريس)11(. ينظر الجدول )1، ٢(
الجدول )1( معايير نظام بيلي لتصنيف األقسام

الخصائصاسم القسم
المئوي. الغطاء الجليدي الصفر  تحت  الشهور  جميع 

ثلج وجليد دائم
جميع الشهور تحت درجة1٠°م، نباتات التندرا

تندرا
صنوبرية المناطق شبه القطبية غابات  1٠°م،  فوق  اشهر   ٣

كثيفة
ادفا شهر تحت ٢٢°مقارية دافئة
4-7 اشهر فوق 1٠°م،ابرد شهر تحت قارية حارة

الصفر المئوي، ادفا شهر فوق ٢٢°م
موسم شبه استوائية اليوجد  المتوسط،  البحر  مناخ 

جفاف
4-7 اشهر فوق 1٠°م ابرد شهر فوق بحرية

الصفر المئوي
شبه رطبة، اراض عشبيةمراع طبيعية

٨ اشهر فوق 1٠°م المدة االبرد تحت *البحراالبيض المتوسط

1٨°م، صيف جاف
شبه  اســـتـــوائـــيـــة/  *سهوب 

استوائية

شبه قاحلة، جميع الشهور فوق الصفر 

المئوي
شبه  ــيــة/  ــوائ اســت *صحراء 

استوائية

بمجموع  االمـــطـــار  تــســاقــط  قــاحــلــة، 

نصف تساقط السهوب، جميع الشهور 

فوق الصفر المئوي
شــبــه قــاحــلــة، االشــهــر الـــبـــاردة تحت سهوب معتدلة

الصفر المئوي
الشهر صحراء معتدلة جافة،  الشهور  جميع  قاحلة، 

البارد تحت الصفر المئوي،
شهري السفانا مع  المطيرة،  الغالبات  نفس 

جفاف في الشتاء
رطبة واليوجد موسم جفافغابات مطيرة

المصدر: ايوجين بالكا، فرانسيس جالجانو، العراق وعملية 
حرية العراق: جغرافية عسكرية، عمان، االردن، منشورات 
فيلق المهندسين العسكريين -العمليات المشتركة/ العراق، 

٢٠٠٥، ص٣٨1.
* يقع العراق ومنطقة الدراسة ضمن تلك االقسام بحسب 

نظام بيلي.
بيئات  حسب  العالمية  المساحات  تــوزيــع   )٢( الــجــدول 
ـــــيـــــم الـــمـــنـــاخـــيـــة ـــال ــة واالقــ ــريـ ــكـ ــسـ ــعـ ــات الـ ــيـ ــلـ ــمـ ــعـ الـ
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ــات  ــي ــل ــم ــع ــة ال ــئـ فـ
العسكرية

املساحة  نسبة 
حسب  الــعــاملــيــة 
العمليات  بيئة 

العسكرية

العاملية  املساحة  نسبة 
حسب االقاليم املناخية

10٪الغطاء اجلليدي

٪27
4٪تندرا

13٪شبه قطبي
2٪قاري دايفء

16٪ معتدل رطب

2٪قاري حار
4٪شبه استوائي

2٪بحري
4٪مروج

ــض  ــ ــي ــ ــر االب ــحــ ــ ــب ــ ال
المتوسط

٪2

∗ســـــــــــــهـــــــــــــوب 
شبه  ــة/  ــي ــوائ اســت

استوائية
٪10

30٪ جافة
استوائية/  صــحــراء 

شبه استوائية
٪14

2٪سهوب معتدلة
4٪صحراء معتدلة

17٪سافانا

27٪ استوائية رطبة 10٪غابات مطيرة

المصدر: ايوجين بالكا، فرانسيس جالجانو، العراق وعملية 
حرية العراق: جغرافية عسكرية، عمان، االردن، منشورات 
فيلق المهندسين العسكريين -العمليات المشتركة/ العراق، 

٢٠٠٥، ص٣٨٣.
* يقع العراق ومنطقة الدراسة ضمن تلك االقسام بحسب 

نظام بيلي.
ويظهر من الجدول )1، ٢( ان العراق يقع ضمن ثالث اقاليم 
مناخية: الصحراء شبه االستوائية، السهوب شبه االستوائية 
الخصوص  وجــه  على  ــدراســة  ال ومنطقة  والمتوسطية، 
 )٪1٠( تشكل  والتي  االستوائية،  شبه  السهوب  تقع ضمن 
العمليات  بيئة  حسب  العالمية  المساحة  نسبة  مجمل  من 
العالمية  المساحة  نسبة  مجمل  من  و)٣٠٪(  العسكرية، 
امكانية  وجود  يتبين  هذا  ومن  المناخية،  االقاليم  حسب 
تحمل  مناخية  مناطق  ضمن  العسكرية  القطعات  تدريب 
الصفات ذاتها كما فعلت الواليات المتحدة عند تخطيطها 
الحتالل العراق على تدريب قوات المشاة البحرية )المارينز( 

في  المناخية  الخصائص  تحمل  التي  اريزونا  في صحراء 
الخصائص  تحليل  على  العمل  اهمية  توضح  كما  العراق، 
المناخية لمنطقة الدراسة لما لها من تأثير مباشر في سير 
العمليات العسكرية، وهذه الخصائص وليدة الموقع الفلكي 
االستوائي،  شبه  المرتفع  بالضغط  تأثره  على  عمل  الذي 
هابط  هــواء  يولد  السائد  الجوي  المرتفع  نشاط  ان  كما 
ما يعني ان المنطقة ستبقى جافة تقريبا طول العام، كما 
يعني الهواء الهابط ان السماء ستبقى دون غيوم ما يعمل 
على فائض صاف من االشعاع الشمسي، والذي يتجلى في 
ارتفاع معدالت درجات الحرارة السنوية، كما ان االرتفاع في 
التضاريس الجبلية في منطقة الدراسة يؤدي الى انخفاض 
درجات الحرارة وزيادة طفيفة في التساقط المطري)1٢(.

1- االشعاع الشمسي:-
يؤثر طول النهار السيما عدد ساعات الضوء والتي يمكن 
من خاللها الرؤيا دون مساعدة الوسائل االصطناعية في 
العسكرية رغم ماوصلت  العمليات  االصاءة ووالتنوير على 
تمكن  اضاءة  وسائل  اختراع  من  الحربية  التكنولوجيا  اليه 
الليل، ويؤثر  الرؤيا خالل ساعات  القطعات العسكرية من 
واالجهزة  االدوات  اظهار  في  الساطع  الشمسي  االشعاع 
مواقع  كشف  الــى  مــايــؤدي  بــوضــوح،  الالمعة  والــمــعــدات 
المناطق  على  المرابطة  القطعات  تعمل  لذلك  الــقــوات، 
الجبلية على طالء ادواتها وتمويهها بما يتناسب مع البيئة 
وهو  اال  سابقه  عن  اهمية  اليقل  تأثير  وهالك  المحلية، 
سطوع الشمس وتأثيره على كفاءة التصوير الجوي، فيؤدي 
ظهور ظالم االجسام الى تقليل كفاءة الصور الجوية، كما 
يزداد ظهور ظالل االجسام كلما تقدم الوقت بعد الزوال، اذ 
تكون الظهيرة هي المثلى للحصول على الصور الجوية)1٣(.

ويظهر من تحليل بيانات الجدول )٣( والشكل )1(، يظهر 
ان عدد ساعات الشروق الشمسي تبدأ باالرتفاع التدريجي 
لتصل الى اعلى قيمة لها خالل اشهر فصل الصيف بمقدار 
)11٫٢ سا/ يوم( في شهر حزيران، ثم تاخذ باالنخفاض 
لتصل الى مقدار )٥٫٣ سا/ يوم( في شهر كانون الثاني، 
وبالطبع فان افضل وقت هو الصيف حيث الشمس تكون 
شبه عمودية وتم الحصول على صور جوية واضحة خالية 
من التشويه الناتج عن الظالل، اال ان المخططين سيواجهون 
اثار سلبية جانبية وهي عند تعامد االشعة الشمسية على 
منطقة ما يعمل على رفع درجات الحرارة ومايرافقها من 
تناوله  ماسيتم  وهذا  للهواء،  النسبية  الرطوبة  في  ارتفاع 

الحقا وهو تأثير درجات الحرارة.
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الجدول )3( المعدالت الشهرية والسنوية للعناصر 
المناخية في محطة كركوك
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المصدر: جمهورية العراق، وزارة النقل الموصالت، الهيئة 
العامة لالنواء الجوية والرصد الزلزالي، قسم المناخ، 

بيانات غير منشورة، ٢٠17.
الشكل )1( عدد ساعات الشروق الشمسي

المصدر: عمل الباحث اعتمادا على بيانات الجدول )٣(.
٢- درجات الحرارة:-

العسكرية  العمليات  سير  على  الحرارية  الخصائص  تؤثر 
السيما في جوانب قواتها البشرية، اذ ان انخفاض درجات 
تجمد  في  الجنود  على  يؤثر  التجمد  درجــة  الى  الحرارة 
ادائهم  واســتــمــرار  حركتهم  مــن  هــذا  يقلل  مــا  اقــدامــهــم، 
يعمل على  الحرارة  االرتفاع في درجات  ان  بيد  التدريبي، 
االرهاق  يرافقه  اذ  والفيزياوية،  النفسية  مقدرتهم  تغيير 
وعدم الشعور في الراحة ومن ثم تناقص القدرة القتالية، 
وهذا اليقتصر على االفراد بل يشمل التاثير على االليات 
العسكرية والمعدات واالجهزة، ويتوقع ان ياخذ وقت انجاز 
عمل ما، او مهمة قتالية ما )4- ٥ اضعاف( الوقت الالزم 
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وتنخفض  منخفضة،  الحرارة  درجــات  كانت  اذا  النجازها 
قدرات الجندي وعطاؤه وكذلك معداته مع انخفاض درجات 
°م( في حين تنعدم  الحرارة دون الصفر المئوي حتى )-٢٦
اذا  العسكرية  بالعمليات  القيام  على  الجندي  قدرة  تماما 
انخفضت درجات الحرارة دون )-4٢°م(، وهناك تاثير اخر 
الرتفاع درجات الحرارة على المعدات، اذ انخفاض درجات 
في  االليات  وتتعطل  البطاريات  توقف  على  يعمل  الحرارة 
حالة البرد القارس، ويصبح الزيت المستعمل في المحركات 

ثقيال ولزجاً)14(.
ان  يظهر   ،)4  ،٣  ،٢( والشكل   )٣( الجدول  ومن مالحظة 
المعدل السنوي لدرجات الحرارة االعتيادية )٢٢٫٦°م( اي 
انها درجات حرارة معتدلة تتميز فيها منطقة الدراسة التي 
تخضع لمناخ البحرالمتوسط طبقا لتصنيف )بيلي(، وهذا 
وداعمة  الحرارية  الخصائص  مناسبة  منطقة  مايجعلها 
وسهلية  جبلية  منطقة  كونها  محتمل،  عسكري  تقدم  الي 
بشكل سريع  الهواء  تبريد  على  يعمل  والذي  واحد  ان  في 
معدل  ان  يتبين  ذاتها  واالشكال  الجدول  من  الليل،  خالل 
هو  العظمى(  الحرارة  )درجــات  الشهور  احر  درجة حرارة 
)44٫٣°م( وهذا بالطبع يعمل على تضاءل قدرات الجنود 
وقدراتهم على تحمل الجفاف اذا ازدادت درجات الحرارة 

عن )4٠°م( في المناطق الصحراوية صيفاً، وهذا
الشكل )2( المعدالت الشهرية لدرجات الحرارة 

االعتيادية

المصدر: عمل الباحث اعتمادا على بيانات الجدول )٣(.

الشكل )3( المعدالت الشهرية لدرجات الحرارة العظمى

المصدر: عمل الباحث اعتمادا على بيانات الجدول 
.)3(

الشكل )4( المعدالت الشهرية لدرجات الحرارة 
الصغرى

المصدر: عمل الباحث اعتمادا على بيانات الجدول )٣(.
تحتاجها  التي  اللوجستية  المتطلبات  زيـــادة  على  يعمل 
القطعات العسكرية، في حين يظهر انخفاض تدريجي في 
درجات الحرارة العظمى لتصل الى ادنى درجة لها في شهر 
معدالت  في  التمعن  )14°م(،وحين  بمقدار  الثاني  كانون 
درجات الحرارة الصغرى، يظهر انها التصل الى دون الصفر 
المئوي، فادنى درجة حرارة يمكن ان تكون في شهر كانون 
الثاني بمعدل شهري يبلغ )4٫7°م(، وهنا يجب االشارة الى 
ضرورة اتخاذ بعض االجراءات التي من شأنها ان تخفف من 
حدة البرد من خالل بناء المواقع والتحصينات التي تحمي 
تساقط  من  عليها  ومايترتب  الجوية  الظروف  من  الجنود 
تالل  في  المرتفعة  المناطق  ان  السيما  والثلوج  االمطار 
حمرين عند االجزاء الجنوبية الغربية من منطقة الدراسة، 
كما يتم اختيار نوعية المالبس والطعام والشراب التي تقدم 
في المناطق الباردة ومنها اختيار نسيج خشن مقاوم للرياح 
الباردة التي تنخفض درجات حرارتها عن )٢٠°م(، مايعمل 

على رفع قدرة الجنود على مقاومة تلك الظروف الجوية.
التي تخص الخصائص  الذكر  المعطيات سابقة  تلك  ومن 
الحرارية لمنطقة الدراسة، يتبين انها ذات درجات حرارة 
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مالئمة للعمليات العسكرية في كل اشهر السنة ماعدا اشهر 
فصل الصيف التي ترتفع فيها درجات الحرارة فوق )4٠°م( 
منها في درجات الحرارة العظمى لشهري تموز واب بمقدار 

)4٣٫٣- 4٢٫٨°م( لكل منهما على التوالي.
3- الرياح والعواصف الغبارية:-

بشكل  ونقله  الغبار  حمل  وبخاصة  الرياح  تؤثر  ان  يمكن 
المفتوحة  المناطق  فــي  العسكرية  العمليات  فــي  كبير 
القاحلة،وتفضل العلميات العسكرية الظروف المناخية التي 
تتميز باالستقرار النها توفر بيئة مناسبة لتحليق الطائرات 
االتصاالت  كفاءة  زيــادة  عن  فضًال  الهجومية،  العسكرية 
تتناقص قدرة سالح الجو مع سوء االحوال  اذ  العسكرية، 
الجوية والرياح العاتية التي تزداد سرعتها والتي تعمل على 
اثارة العواصف الغبارية ومايصاحبها من تدني في مستوى 
الرؤيا ومــن ثم دقــة التسديد الــى االهــداف االرضــيــة، اذ 
)٢٠٠٣م(  العام  من  اذار  في شهر  غبارية  عاصفة  ابطأت 
تقدم قوات الحلفاء نحو بغداد خالل عملية حرية العراق، 
لفترة)1٥(. العسكرية  العمليات  توقف  على  عملت  والتي 
المتحركة  القوات  فاعلية  تقليل  من  القوية  الرياح  وتسهم 
والرمال،  والدخان  الغبار  تطاير  تسبب  النها  الرياح  بوجه 
القوية  الرياح  اتجاه  مع  المتحركة  القوات  تتمتع  حين  في 
بسرعة  التحرك  بامكانها  ذلك  وعلى  افضل  رؤيــة  بمدى 
وسهولةاكثر، كما تحد الرياح القوية من الطيران والعمليات 
المجوقلة )الفرق المنقولة جواً(، واذا زادت سرعة الرياح عن 
)1٨ م/ثا( تعمل على اصابات بدنية وتدمير والحاق اضرار 
غير  رادار  ارتـــدادات  خلق  عن  فضًال  والمنشات  بالمواد 
حقيقية وخفض مدى الرؤية البصرية باثارتها للغبار)1٦(.
ومن تحليل بيانات الجدول )٣( سابق الذكر والشكل )٥(، 
يظهر انخفاض في سرعة الرياح في منطقة الدراسة، اذ 
بمقدار  ايار وحزيران  لها خالل شهري  اعلى معدل  يكون 
السرعة  تنخفض  ثتم  الترتيب،  على  منهما  لكل  م/ثــا(   ٢(
لتصل الى ادنى مستوى لها خالل شهر كانون االول بمقدار 
ــا(، مايعطي  )1٫٢م/ثــا( بمعدل سنوي يصل الى )1٫٦م/ث
اثار ايجابية موقعية عند وضع الخطط االستراتيجية النها 
القدرة  عن  فضًال  العسكرية،  العمليات  في  فوضى  التثير 
العالية لسالح الجو والذي يكسبه ميزات ايجابية للطيران 

فوق مناطق العدو المحتمل.
مدة  خالل  الغبارية  العواصف  ايام  عدد  تتبع  عن  وبذلك 
الدراسة يظهر انها ترافق االشهر التي ترتفع فيها سرعة 
الرياح، فمن الجدول ذاته والشكل )٦(، يظهر ان اعلى معدل 

شهري لعدد ايام العواصف الغبارية هو )1٠ يوم/ سنة( لكل 
الى  يرجع  ذلك  وسبب  االول،  وتشرين  نيسان  شهري  من 
تدفق الهواء البارد من تحت السحب الركامية التي ترافق 
العواصف الرعدية، وتتشكل جدران من الغبار في مقدمة 
هذه السحب الغبارية التي ولدتها العواصف الرعدية والتي 
لها شكل رأس التيار الهواء الدافيء الذي يطفو فوق التيار 
االرض  امتداد  على  البارد  الهواء  يتدفق  وبذلك  الــبــارد، 
حامًال معه الغبار نتيجة لتقلبات الرياح والصغط المرتبطة 

بمقدمة راس التيار)17(.
لذلك يجب على المخططين االخذ بالحسبان تلك االشهر 
كونها تشهد اكبر تكرار خالل اشهر السنة، في يتبين من 
الغبارية خالل  العواصف  ايام  عدد  انخفاض  ذاته  الشكل 
االشهر التي تمثل فصل الشتاء، الن التربة حينها متماسكة 
بفعل الرطوبة والتساقط المطري، ناهيك عن انخفاض في 
معدل سرعة الرياح، فقد بلغت ادنى سرعة لها خالل شهر 

كانون الثاني بمقدار 1 يوم/ سنة(.
الدراسة  منطقة  ان  الذكر  سابقة  الحقائق  من  ويستنتج 
الخطط  وضع  تحسين  على  تعمل  ايجابية  بميزات  تتمتع 
العسكرية ومن ثم تنفيذها من قبل العمليات المشتركة من 
انخفاض في سرعة الرياح ومن ثم االنخفاض في عدد ايام 

العواصف الغبارية التي ترافقها.
الشكل )5( المعدالت الشهرية لسرعة الرياح

المصدر: عمل الباحث اعتمادا على بيانات الجدول )٣(.
الشكل )6( المعدالت الشهرية للعواصف الغبارية

المصدر: عمل الباحث اعتمادا على بيانات الجدول )٣(.
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4- الرطوبة النسبية والتساقط المطري:-
في   )٪٣٥( من  اكثر  الى  الرطوبة  نسبة  في  الزيادة  تؤثر 
بالمعدات  يتعلق  بما  لللمواقع،  الهندسة  ســالح  انتخاب 
ودقة  المعدات  سالمة  على  الرطوبة  تؤثر  اذ  واالفـــراد، 
االرتــفــاع في  ان  اذ  ــراد،  االفـ راحــة  اداء االجــهــزة وكذلك 
نسبتها يعمل على زيادة فاعلية االسحلة الجرثومية وزيادة 
انتشارها، في يعمل الجفاف على عكس ذلك، كما لها اثر 
والتي  الطبية،  والعقاقير  االدويــة  مدى صالحية  في  كبير 
يجب حفظها في اماكن مظلمة وجافة التزيد درجة حرارتها 

على )٢٠°م()1٨(.
المعدل  في  تباين   ،)7( والشكل   )٣( الجدول  من  ويظهر 
بلغ  اذ  الــدراســة،  منطقة  في  النسبية  للرطوبة  الشهري 
المعدل السنوي لها خالل مدة الدراسة نحو )4٣٫4٪( وهي 
اعلى من الحد المسموح به لضبط سير العمليات العسكرية 
خالل  ترتفع  النسبة  تلك  ان  يتبين  كذلك  ما،  منطقة  في 
اشهر الشتاء منها في فصل الصيف، فقد بلغت اعلى نسبة 
لها خالل شهر كانون الثاني بمقدار )71٫٢٪( ثم تنخفض 
لتبلغ ادنى نسبة لها في شهر تموز بمقدار )٢1٫٨٪(، وهذا 
بالطبع يجعل فصل الصيف مالئمة اكثر للعمليات العسكرية 
به  المسموح  الحد  عن  النسبية  الرطوبة  النخفاض  وذلك 

تقريبا.
العناصر  بقية  عن  اهمية  اليقل  دور  المطري  وللتساقط 
المناخية لتأثيره المباشر على صالحية التربة للسير، اي 
المعبدة  الطرق  استخدام  دون  االليات  حركة  تحمل  على 
والممهدة على وجه الخصوص، كما يؤثر على مدى الرؤية، 
من  المتنوعة  المعدات  من  كثير  وعلى  االفـــراد،  وفعالية 
سطح  جعل  الى  الغزير  المطر  ويــؤدي  ومدولبة،  مجنزرة 

االرض غير المعبد واالرض منخفضة المنسوب
الشكل )7( المعدالت الشهرية للرطوبة النسبية

المصدر: عمل الباحث اعتمادا على بيانات الجدول )٣(.

والمناطق خارج الطرق غير قابلة للعبور او المرور، وهذا 
بالطبع يؤدي الى خفض مدى فعالية االفراد وزيادة ارهاقهم 

وشعورهم بالتعب، ومن تلك االثار:-
في -  الــهــدف  واكتساب  الــقــوات  اســقــاط  معدل  يتأثر 

العمليات المحمولة جوا بأي نوع من التساقط.
الــرادارات )اكثر من 1٠ جيجا -  تتناقص فعالية جميع 

هيرتز( وتتأثر جميع مستشعرات االشعة دون الحمراء 
في عمليات الدفاع الجوي، ان زاد معدل التساقط على 
الصوت  مستشعرات  وتتناقص  ساعة(،  سم/   1٫٢7(
ذاد  ان  واالستخبارية  االلكترونية  الحرب  في عمليات 

التساقط على )٠٫٢٥ سم/ ساعة(.
والتدمير -  الهدم  واعمال  التزويد  اعــادة  اعمال  تتأثر 

المناورة  عمليات  فــي  الــرؤيــة  ــدى  وم االنــهــار  وعــبــور 
سم/   ٠٫٢٥( على  التساقط  مجموع  زاد  ان  االرضية 

ساعة(.
ويظهر من الجدول )٣( سابق الذكر والشكل )٨(، ان اعلى 
كمية تساقط مطري في كل من )كانون االول، كانون الثاني 
لكل  ملم(   ٦4٫٦  ،٦٢٫٦  ،٦4٫1( بمجموع  شباط(  وشهر 
الترتيب، ثم تنخفض لتصل الى ادنى قيمة لها  شهر على 
خالل اشهر فصل الصيف وهو شهر اب بمجموع )٠٫٠7

ملم(، وهذا بالطبع يعمل على زيادة فعالية تقدم القطعات 
العسكرية  االليات  انواع  بشتى  تقدمها  وسهولة  العسكرية 
من  الرؤيا  مدى  ويكون  المدولبة،  او  منها  المجنزرة  سواء 
ترافق  التي  المشاكل  من  مايقلل  المهاجمة  القوات  صالح 
ــاد الــجــوي واالرضــــي، فــضــًال عــن زيــادة  عمليات االســن
والصوتية  الحركية  والمستشعرات  الــرادار  اجهزة  فعالية 
الــقــوات  تــحــركــات  ــد  ورصـ االتــصــاالت  فــي  المستخدمة 
المعادية بسهولة اكبر خالل اشهر فصل الصيف منها في 

اشهر فصل الشتاء.
الشكل )8( المجموع الشهري لالمطار

المصدر: عمل الباحث اعتمادا على بيانات الجدول )٣(.
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رابعًا/ التربة:-
في  الــتــطــورات  ــر  أث منقولة  الحويجة  قــضــاء  فــي  التربة 
العوامل  عن  فضال  الجيومورفولوجية  والعمليات  العوامل 
وتالل  كركوك،  لهضبة  المجاورة  المناطق  الجيولوجية من 
الترب من مكان آلخر،  نوعية  والتي تختلف فيها  حمرين، 
وذلك تبعاً الختالف نوعية الصخور والمواد المفتتة زمانياً 

ومكانياً)19(.
ويظهر من الخريطة )٥( التي تمثل انواع الترب في قضاء 
ذلك  ضوء  وفي  ــواع،  االن متعددة  ترب  ذات  انها  الحويجة 

يمكن تصنف التربة الى االنواع االتية:-
1- التربة البنية:-

اللون  إلى  العمق  مع  يتحول  الواضح،  البني  بلونها  تتميز 
يتراوح  عمق  على  كلسية  تجمعات  على  وترتكز  الرمادي، 
متحللة  عضوية  مــواد  على  وتحتوي  ســم(،   ٢٥-٣٥( بين 
الدراسة،  منطقة  وتظهر شمالي  اللون،  إعطاءها هذا  من 
وبمساحة )1٠٠٠( كم٢ تقريباً. وبحسب سمكها تقسم إلى 

قسمين:
التربة البنية ذات السمك العميق، ويكسو سطحها طبقة أ. 

والشمالية  الشمالية  االجــزاء  عند  وتتواجد  غرينية، 
الدراسة،  منطقة  من  الغربيةمن  والشمالية  الشرقية 
ويتطلب هذا النوع من التربة اختيار االليات المناسبة 
لتحرك القطعات العسكرية، فضًال عن تمتعها بميزات 
ايجابية تتمثل في سهولة اقامة السواتر وحفر الخنادق 
كونها تربة هشة مفككة، لكن البد من االخذ بالحسبان 
التساقط  حيث  الشتاء  اشهر  خــالل  التربة  طبيعة 
المطري يعمل على جعلها ترب صلصالية غروية تعيق 
تقدم اللقطعات العسكرية سواء كانت راجلة ام اليات 

عسكرية.
هذا ب.  يوجد  والضحل،  المتوسط  السمك  ذات  التربة 

النوع من التربة في منطقة صغيره غرب منطقة الزاب، 
من  النوع  هذا  ويمثل  الجبس،  من  على طبقة  وترتكز 

التربة )1٠٪( من التربة البنية.
2- التربة الحمراء:-

مائل  بني  سطح  ذات  بأنها  التربة  من  النوع  هــذا  يتميز 
لالحمرار، وتوجد تحت سطحها تجمعات الكلس أو الجبس 
التي تكون إما هشة أو متماسكة بسبب ذوبان الجبس عند 
التربة  لمكونات  الصقه  مــاده  يعد  ــذي  وال للمياه  تعرضه 
األخرى، وتقسم على نوعين، هما التربة ذات السمك العميق 
التي تتواجد عند االجزاء الوسطى والجنوبية الشرقية من 

المتوسط  السمك  ذات  الحمراء  والتربة  الدراسة،  منطقة 
بنهر  تحيط  التي  المناطق  عند  تتواجد  والتي  والضحل، 
نقطة  وعند  الغربية  الجنوبية  االجزاء  عند  االسفل  الزاب 
التقاء الزاب االسفل بنهر دجلة، وهي على العموم من النوع 
والتغدق  صيفاً  بالجفاف  تتصف  متماسك،  الغير  الهش 
شتاءاً مايجعلها تربة مصدرا الثارة العواصف الغبارية عند 

فصل الجفاف صيفاً.
3- تربة قاع الوديان:-

أثناء  األسفل،  والــزاب  دجلة  نهري  ترسبات  بفعل  وتكونت 
فترة الفيضانات فترسبت كميات كبيرة من الغرين والطين 
ابتعدنا  كلما  الخشونة  تقل  اذ  متنوعة،  وبنسجات  والرمل 
المساحة  قليل  نطاق  عند  وتتواجد  األنهار،  مجاري  عن 
نهر  علة  المطل  الجانب  عند  المنطقة  غــرب  جنوب  في 

دجلة)٢٠(.
ويتبين مما سبق ان تربة منطقة الدراسة من النوع المفكك 
االسفل،  والــزاب  دجلة  نهري  ترسبات  من  منقول  والهش 
مايجعلها تربة سهلة الحمل بواسطة الرياح خالل الفصل 
الجاف من السنة ماتعمل على اثارة العواصف الغبارية والتي 
تؤثر سلباً في سير العمليات العسكرية، كذلك تعرض التربة 
الى االذابة بفعل تأثر الطبقات الكلسية بالتساقط المطري 
خالل فصل الشتاء مايجعلها تربة صعبة االجتياز من قبل 
القواب البرية السيما الدروع، لذا يتوجب االخذ بالحسبان 
المناسبة لكل  البدائل  تلك الخصائص والعمل على ايجاد 
لبداء  المناسب  الفصل  وتحديد  السنة،  فصول  من  فصل 

العمليات العسكرية بما يتناسب مع الوضع الحالي.
الخريطة )5( اصناف التربة في قضاء الحويجة

الجغرافي  التوزيع  السعدي،  عنتر  زنبور  نبهان  المصدر: 
لسكان قضاء الحويجة خالل المدة )19٥7- ٢٠٠7(، رسالة 
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تكريت،  جامعة  التربية،  كلية  منشورة(،  )غير  ماجستير 
٢٠٠7، ص1٢٢.

خامسًا/ الموارد المائية ومشاريع الري:-
النهر  ان  اذ  الحروب،  في  مهما  دوراً  االنهار  ادت  لطالما 
بتعرجاته وسهوله الفيضية ينطوي على مشكالت جغرافية 
في  العسكرية  العمليات  نطاق  ان  كما  جيش،  الي  مربكة 
تصنيف  فيالعادة  ويــجــري  جـــداً،  واســع  النهري  المشهد 
المائية  والــمــجــاري  االنــهــار  على  تحدث  التي  العمليات 

الداخلية جميعها تحت مسمى )العمليات النهرية()٢1(.
المدروس  العبور  هو  نهرية  لعملية  االنموذجي  والمشهد 
لنهرما، والعمليات على المشاهد النهرية يمكن ان تحبطها 
الشديدة  والضفاف  المستنقعية  للطرق  يمكن  اذ  الطبيعة، 
االنهار  ومجاري  المضطربة  المائية  والتيارات  االنحدار 
العالية  والجروف  الكثيف  النباتي  والغطاء  المستقرة  غير 
على  بسهولة، عالوة  عملية  اي  تعوق  ان  االنحدار  شديدة 
ذلك، يمكن تضخيم التاثير النسبي الي واحد من العوامل 
في غضون ساعات بفعل عاصفة مطرية عابرة او الذوبان 

المبكر للثلوج )٢٢(.
الى  الــدراســة  منطقة  في  المائية  الــمــوارد  تقسم  ويمكن 

االتي:-
1- المياه السطحية:-

وتشمل مياه االنهار ومشاريع الري وهي تتمثل في:
قليلة أ.  مساحة  في  دجلة  نهر  تأثير  يظهر  دجلة:-  نهر 

من القضاء التي يتمثل في االقسام الجنوبية والجنوبية 
الناحية  من  حيوية  منطقة  ضمن  ويقع  منه،  الغربية 
اتخاذ  عند  تخطيه  يجب  حاجز  بكونه  االستراتيجية 
العسكرية  للقطعات  ممراً  الغربي  الجنوبي  المحور 
باتجاه قلب المنطقة، لذلك البد من اتخاذ االجراءات 
الالزمة من خل توفير معابر او جسور اصطناعية تمكن 

القطعات العسكرية من عبورة بكل سهولة.
تأثيرا ب.  االنهار  اكثر  من  ويعتبر  االسفل:-  الــزاب  نهر 

يقطع  كونه  القضاء  في  العسكرية  العمليات  سير  في 
القضاء الى ضفتين ماراً من به من االقسام الشمالية 
نحو مصبه عند االجزاء الجنوبية الغربية عند التقاءه 
بنهر دجلة، ويعتبر هذا النهر خطا للعمليات العسكرية 
اذ يمثل محوراً للعملية العسكرية ويعزز امكانية الحركة 
والعمليات اللوجستية واالتصاالت، وباعتباره خطا من 
خطوط الدفاعات باتجاه المناطق الشمالية والشرقية 
من القضاء بشكل عام، كما تشهد االراضي التي على 

التجمعات السكانية وقلب القضاء لذلك  ضفتيه اكبر 
وتامين  تحصين  سبيل  في  استراتيجية  اهمية  يأخذ 

تلك الخطوط.
الحويجة من ت.  يعد مشروع ري  الحويجة:-  مشروع ري 

العراق،  في  نفذت  التي  ــى  األول االروائــيــة  المشاريع 
وتم   19٣٦ سنة  به  العمل  بدأ  اذ   ،)٦٥( رقم  خارطة 
إكماله وتشغيله عام 194٥، يقع المشروع على الجانب 
على   )9( المقاطعة  عند  األسفل،  الزاب  لنهر  األيسر 
وتبلغ  دجــلــة  بنهر  اتصاله  نقطة  مــن  كــم   )٥٥( بعد 
مساحة المشروع االروائية )1٦9،4٥٠( دونم، وبطاقة 
تصريفية 1٥م٣/ثا، ويتفرع الجدول الرئيس إلى ثالثة 
فروع، الفرع الشرقي، والفرع الغربي، والفرع الجنوبي، 
المبازل تصب في األنهر  بالمشروع عدد من  وترتبط 
واألودية الموجودة في منطقة الدراسة لغرض تصريف 

المياه.
من ث.  واحــداً  المشروع  هذا  يعد  كركوك:-  ري  مشروع 

أكبر مشاريع الري في العراق، تم انجازه عام 197٥، 
نهر  مياه  من  قسم  تحويل  إلى  المشروع  هذا  ويهدف 
الزاب األسفل عن طريق قناة صناعية تقام على )سد 
دبس( لغرض إرواء األراضي الواقعة بين سفوح سلسلة 
جبال زاكروس وتالل حمرين ونهر الزاب األسفل)٢٣(.

ويظهر مما سبق ان تلك االنهار والمشاريع االروائية تشكل 
التقنيات  استخدام  من  والبــد  الــقــوات  تقدم  امــام  عائقا 
االنهار  تلك  ادارة معابر  القدرة على  التي تحسن  الحديثة 
منها استخدام المعابر )المجسرات االصطناعية( او اليات 
برمائية تمكن عبور القطعات العسكرية بسهولة الى الضفة 

االخرى. ينظر الخريطة )٦(.
الخريطة )٦( الموارد المائية في قضاء الحويجة
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الجغرافي  التوزيع  السعدي،  عنتر  زنبور  نبهان  المصدر: 
لسكان قضاء الحويجة خالل المدة )19٥7- ٢٠٠7(، رسالة 
تكريت،  جامعة  التربية،  كلية  منشورة(،  )غير  ماجستير 

٢٠٠7، ص1٢4.
1- المياه الجوفية:-

وهي تعني المياه الموجودة تحت سطح االرض وتظهر الى 
السطح اما بصورة طبيعية كالينابيع والعيون، او عن طريق 
تدخل االنسان بحفر االبار والكهاريز، وتعد المياه الجوفية 
من الموارد المائية المهمة وذات تاثير كبير على العمليات 
الى  وتفتقر  القليلة االمطار  المناطق  العسكريةالسيما في 
المياه السطحية، وهي تقع غالبا في االماكن التي تكثر فيها 
المايوسين  الى عصر  تكوينها  في  العائدة  الجبس  صخور 
االوسط، وتحتوي على مواد كبريتية مما يجعل طعمها غير 
مرغوب فيه، كما توجد المياه الجوفية في قضاء الحويجة 
وتكاد تنحصر بشكل مباشر على جانبي نهر الزاب االسفل، 
العسكرية  القطعات  تــزود  العــادة  منها  االفــادة  وبالمكان 

بالمياه الالزمة)٢4(.ينظر الخريطة )٦( سابقة الذكر.
سادسًا/ بناء انوذج لخريطة جيوستراتيجية لقضاء 

الحويجة:-
الجغرافية  المعلومات  نظم  برامجيات  من  االستفادة  يتم 
الجغرافية،  طبيعتها  كانت  مهما  المعلومات  وتحليل  لجمع 
ومن ثم تحويل تلك المعلومات الى اشكال بسيطة ومفهومة 
يستفاد منها في تحقيق االهداف التي تم تحليل المعلومات 
تلك  تمثل  اذ  الــعــســكــريــة،  االغــــراض  ومــنــهــا  اجــلــهــا  مــن 
البرامجيات مسرحا لعمليات تحليل واسعة يتم من خاللها 
تحويل البيانات الى اشكال بيانية وخرائط وجداول، والتي 
يمكن تجديدها وتحدثها حسب ماتقتضيه الحاجة، ويظهر 
من الخريطة )7( مجموعة من الظواهر التي البد من اخذها 
بالحسبان عند وضع الخطط العسكرية والتي تمكن واضعي 
الخطط لتحرك القطعات العسكرية بشكل سلس ومن ثم 
الخريطة  من  يتبين  اذ  منها،  المتوخاة  االهــداف  تحقيق 
ذاتها توزيع االماكن المحتملة لسير االليات العسكرية بما 
يتناسب مع نوعية التربة كذلك تحديد مواقع االبار المائية 
اماكن  اقتراح  تم  كذلك  التزود،  العادة  منها  يستفاد  التي 
وضع الجسور العائمة الجتياز نهر الزاب االسفل باعتباره 
من  البد  وكــان  العسكرية،  القطعات  لتحرك  طبيعي  مانع 
تحديد االراض التي تعرقل تقدم قوات الدروع والتي يزيد 
انحدارها على ٥ درجات والتي تبدوا واضحة عند قدمات 

تالل حمرين عند الجانب الجنوبي الغربي من القضاء ذاته، 
فضًال عن تحديد خطوط االرتفاعات المتساوية.

الخريطة )7( انموذج المعالم الجيوستراتيجية لقضاء 
الحويجة

الفضائية  المرئية  على  اعتمادا  الباحث  عمل  المصدر: 
.Arc GIS10.2 2007 وتقنيات برنامج Landsat

االستنتاجات
ارض منطقة الدراسة تتصف بانها ارض يغلب عليها . 1

على  الــقــدرة  امكانية  يعطيها  وهــذا  االنبساط  طابع 
اجتياز وعبور االراضي بالسيارات واالليات والناقالت.

توجد مناطق ذات انحدار اعلى من الحد المسموح به . ٢
عسكريا وهي في شمال شرق المنطقة حيث االراضي 
وتظهر   ،)°٥٫7  -٢٫9( الفئة  عند  تقع  اذ  الهضبية 
من  الغربية  الجنوبية  االجزاء  في  وهي  اخرى  منطقة 
تقع  التي  حمرين  تالل  امتداد  حيث  الدراسة  منطقة 

عند الفئة )٥٫7- °1٥٫٥(.
الصيف . ٣ فصل  اشهر  النهارخالل  ساعات  عدد  تصل 

بمقدار )11٫٢ سا/ يوم( في شهر حزيران، وهذا يعمل 
على خلو الصور الجوية من التشويه الناتج عن الظالل.

يتبين ان منطقة الدراسة ذات درجات حرارة مالئمة . 4
العسكرية في كل اشهر السنة ماعدا اشهر  للعمليات 
فوق  الحرارة  درجات  فيها  ترتفع  التي  الصيف  فصل 
لشهري  العظمى  الــحــرارة  درجــات  في  منها  )4٠°م( 
تموز واب بمقدار )4٣٫٣- 4٢٫٨°م( لكل منهما على 

التوالي.
على . ٥ تعمل  ايجابية  بميزات  الــدراســة  منطقة  تتمتع 

تحسين وضع الخطط العسكرية ومن ثم تنفيذها من 
قبل العمليات المشتركة من انخفاض في سرعة الرياح 
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الغبارية  العواصف  ايام  عدد  في  االنخفاض  ثم  ومن 
التي ترافقها.

لها . ٦ قيمة  ادنــى  الى  لتصل  التساقط  كميات  تنخفض 
بمجموع  اب  شهر  وهــو  الصيف  فصل  اشهر  خــالل 
فعالية  زيــادة  على  يعمل  بالطبع  وهــذا  ملم(،   ٠٫٠7(
تقدم القطعات العسكرية وسهولة تقدمها بشتى انواع 

االليات العسكرية.
تعرض التربة الى االذابة بفعل تأثر الطبقات الكلسية . 7

مايجعلها  الشتاء  فصل  خــالل  المطري  بالتساقط 
تربة صعبة االجتياز من قبل القواب البرية وباالخص 

الدروع.
تقدم . ٨ امــام  عائقا  االروائية  والمشاريع  االنهار  تشكل 

التي  الحديثة  التقنيات  استخدام  من  والبــد  القوات 
منها  االنــهــار  تلك  معابر  ادارة  على  الــقــدرة  تحسن 
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الى  بسهولة  العسكرية  القطعات  عبور  تمكن  برمائية 

الضفة االخرى.
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يقترب وصف الحالة في سورية من العبارة المشهورة البيضة من 
الدجاجة أم الدجاجة من البيضة، لكن السؤال بهذه الطريقة عن 

سورية يكون وفق معادلة الحرب في سورية فيها أم عليها، هنا الجواب 
يكون »فيها وعليها ومن خاللها« ترسم الكثير من توازنات المنطقة 
والعالم، فهذه سوريا التي تقول عنها كاثرين الحمراء أن امن دمشق 
مهم جدا ألمن القيصيرية الروسية وهذه بالد الشام بعنوانها االكبر، 

خط الحرير والمياه الدافئة وبوابة ولوج العالم ومنطقة اشتباك 
خطوط الطاقة، ادوار تمتلكها سورية بغض النظر عمن يقف على 

رأس نظامها السياسي.

من يملك الرصاصة األولى ومن يملك األخيرة

 سورية ما بعد الحلب

 وقبل الغوطة الشرقية

م122       122         ٢٠١٨ آذار   - هـ   ١٤٣٩ االول  جمادى   | عشرة  الثالة  السنة   |  ٤٣ العدد   |



كاتب وإعالمي

رافد صادق

أكثر من سبع سنوات مرت على األزمة السورية، كان 
فيها الكثير من المراحل المفصلية والتكتيكات التي 
مؤجلة،  او  مهملة  ستراتيجيات  على  الضوء  سلطت 
معركة حلب  ثم  ومن  الشهيرة،  القصير  معركة  أهما 
على  التامة  شبه  السيطرة  واستعادة  تدمر  فمعركة 

البادية السورية باتجاه دير الزور.
المفصلية هنا من وجهة نظر دمشق بعنوانها الكبير 
«دمشق، الضاحية الجنوبية، طهران، وموسكو» تقابلها 
والرياض  لواشنطن  بالنسبة  أيضا  مفصلية  مراحل 
منها  أستانة،  قبل  ما  مرحلة  في  وأنــقــرة  والــدوحــة 
االميركان  ووجود  الديمقراطية  قوات سورية  تشكيل 
عل  ما  حد  إلى  قائما  الرهان  وبقاء  الفرات،  شرق 

إعادة إنتاج النصرة تحت عناوين كثيرة.
ملف  فــي  األهــم  التحول  أستانة  مسار  يبقى  فيما 
معادلة  اوجــد  كونه  وعليها  سورية  حــول  التفاوض 
في  الحاضر  لطريق  ــدادا  امــت السياسي  الحاضر 
حيث  لدمشق  بالنسبة  أعلى  الكعب  فكان  الميدان 

الميدان يكتب أجندة التفاوض.

حلب والغوطة تشابه الزمان والمكان
ما الذي تغير من بعد حلب؟ سؤال بإجابة مبعثرة لسير 
مهدت  لكل شئ،  مهدت  التي  هي  فحلب  األحــداث، 
تقسيم  وألغت ملف  السياسي،  بالحل  الجميع  لقبول 

ــة سورية  ســوريــة، وسحبت مــن اإلعـــالم مــفــردة دول
المفيدة ودولة الساحل، وأجبرت الجميع بالبحث عن 
تسوية، يكون التصعيد وقودا محركا لها ال قافزا او 

متعاليا عليها او رافضا لها.
دعمت  التصعيد،  في  ليبالغ  األميركي  الموقف  جاء 
واشنطن قوات سورية الديمقراطية فاستدار التركي 
متوجعا من الخطوة، حاول العم سام التصعيد اكثر من 
مرة فتلقى ردا بإمكانية الذهاب إلى الحرب المفتوحة 
«سقوط أف 1٦، تصريح واليتي حول شرق الفرات» 
وفق  الخماسية  اللجنة  تشكيل  إلى  ذهبت  انموذجا، 
نظرية العواصم الخمسة التي تفرض الحل في سورية 
الرياض»   - الدوحة   - باريس   - لندن   - واشنطن   »
ساعدها في هذه الخطوت التي تحدثت عن تقسيم 
للسلطة ال تقاسم بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء 
مستقلة  عسكرية  قيادة  مع  النواب  مجلس  ورئيس 
تحت عنوان القيادة العامة للقوات المسلحة، ساعدها 
وجود الغوطة الشرقية في تدافع المعادالت القادمة، 
فالغوطة مهمة لزعزعة امن العاصمة والغوطة مهمة 
لشيطنة الالعبين في سورية، والغوطة مهمة لتأليب 
المجتمع الدولي ضد دمشق، والغوطة مهمة للسيطرة 
على طريق مطار دمشق تلك البقة التي تتهم إسرائيل 
إيران في السيطرة عليها وبالتالي الربط عبر طريق 
والغوطة  اهللا،  وحزب  لبنان  باتجاه  السريع  القلمون 
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مهمة أيضا للحركة الباصات الخضراء العكسية؛ هذه 
المرة من ادلب باتجاه التنف حيث الحدود السورية 

األردنية.

أميركا تبحث عن حل سياسي من منظور عسكري
مشكلة الواليات المتحدة في هذه المرحلة أنها تلعب 
بالوقت الضائع وعلى المكشوف فما عجز عنه اوباما 
بعنجهيته  إليه  يذهب  إن  لترامب  يمكن  ال  بسطوته 
وأمراضه اإلدارية الداخلية، في مرحلة تجاوز الميدان 
حدود التفاوض وما لي وما لك فالحاضر على األرض 
المتحدة  الواليات  عــزاء  لكن  الطاولة،  على  حاضر 
األميركية لحد هذه اللحظة أنها تخوض حربا هناك 
أميركا  تكلف  وال  والــدم  بالمال  فيها  عنها  ينوب  من 
التكتيكات  ورسم  الحرب  لهذه  اإلدارة  ضريبة  سوى 

التي توهم بها حلفائها أن خطوات ستراتيجية.
نعود إلى تصريح السيد واليتي وتصريح الدكتور بشار 
الجعفري ولنتناول التصريحين كل على حدة لكن من 
زاوية المغزى والتبعات، األول قال إن سورية وإيران لن 
يسمحا ألميركا بالسيطرة على منطقة شرق الفرات، 
هنا واليتي يتحدث باعتباره مستشار المرشد األعلى 
للثورة اإلسالمية والمرشد هو القائد الفعلي للقوات 
إيران ال  المسلحة اإليرانية بكل تحركاتها، معناه أن 
العبارة األشهر في  لكنها تردد  المواجهة  تخشى من 
معركة تموز ٢٠٠٦ «ال نريد حربا لكننا ال نخشاها»، 
الروسي  الجناب  مع  هاتفية  بمباحثات  األميركي  رد 
في  االشتباك  وجعل  األزمــة  احتواء  إلى  فيها  يسعى 
بالقول  الضيقة، لحقت دمشق خطوة واليتي  حدوده 
عن طريق الجعفري إن الهدنة يجب أن تشمل عموم 
الداعشي  بعنوانه  باستثناء اإلرهاب  السورية  األرض 
والنصرة، مفاد هذا التصريح أن أي اختراق جوي من 
أميركا وإسرائيل سيكون خرقا للهدنة وستسقط هذه 
ومن  خرقها  من  وسينكشف  االممي  بعنوانها  الهدنة 
يسعى للتصعيد، والهدنة هذه المرة ليست سلبية كما 
في الهدنة التي سبقت معركة حلب ومكنت الجماعات 
ايجابية  هدنة  إنما  أنفاسها،  التقاط  من  المسلحة 
الشرقية  الغوطة  لحسم  السوري  الجيش  يحتاجها 

والتوجه نحو ادلب.

من السهل على الدب ان يستدير استدارة كاملة

ما  سيناريوهات  عليه  بنيت  ــذي  وال األهــم  المتغير 
الموقف  هو  قبل حسمها،  وحتى  مبكرا  الغوطة  بعد 
يقدم  ولم  التصعيد  على  يعترض  لم  الــذي  الروسي 
لالشتباك،  محددة  اطر  أو  ضمانات  أي  إلسرائيل 
ساهم في هذه القناعة الروسية هو مماطلة أميركا 
في الحسم وسعيها للتقسيم وقبل كل هذه العمل على 
إفشال مؤتمر سوتشي، ليذكرنا هذا الموقف بما قاله 
زار  عندما  اوباما  بــاراك  السابق  األميركي  الرئيس 
إسرائيل واجري مقابلة مع صحيفة يديعوت احرنوت 
تقاعس  سبب  عن  المحاور  الصحفي  سأله  عندما 
أميركا من الذهاب إلى الحسم العسكري في سورية 
ويصب  إال  حل عسكري  ال  أن  واشنطن  قناعة  رغم 
بعيدة  اإلجابة  كانت  وحلفائها،  دمشق  مصلحة  في 
عن أي سياق دبلوماسي قال اوباما وقتها «ممكن أن 
نذهب للحسم العسكري لكن على اسرائيل ان تتحمل 

التبعات».
من الغوطة إلى حلب إلى االستعداد للمواجهة شرق 
البساط  وسحبت  مهدت  التي  استانة  إلــى  الفرات 
يتجه  فينا  اجتماعات  وحتى  جنيف  اجتماعات  من 
الميدان  في  الحاضرون  يرى  ما  وفق  الحسم  قطار 
ال الحاضرين باإلنابة وال الحاضرين كظواهر صوتية 
التفاوض، وفعال يمكن القول أن األزمة  في جلسات 
تتجه لتحويل إسرائيل باألسيرة والرهينة لدى حلفاء 
دمشق فهي ال تستطيع تجاوز عبارة السيد نصر اهللا 
حينما قال إن أي اعتداء تتعرض له جماعة الممانعة 
ستكون من خالله هدفا مباشرا وجزءا من االعتداء 

ال يمكن تحييده.

م124         ٢٠١٨ آذار   - هـ   ١٤٣٩ االول  جمادى   | عشرة  الثالة  السنة   | ٤٣ العدد   |



125 م  ٢٠١٨ آذار   - هـ   ١٤٣٩ االول  جمادى   | عشرة  الثالة  السنة   | ٤٣ العدد   |



المقدمة :- 

بعد سقوط النظام السابق ، اخذ الناس يبحثون عن شهدائهم الذين 
قتلوا خالل فترة حكم نظام صدام حسين أو اعتقلوا ثم ضاعوا في 
السجون ، وبالرغم من اكتشاف المئات من المقابر الجماعية في 

مختلف مناطق الجنوب والشمال حتى أالن إال إن مئات اآلالف من 
الشهداء ما زالت مقابرهم مفقودة مما يعني إن هناك المزيد من 

المقابر الجماعية التي سيتم اكتشافها الحقا  .

لقد أسهمت الظروف واألوضاع المختلفة في اتساع مديات المقابر 
الجماعية في العراق بشكل غير مسبوق في إي بلد من بلدان العالم 

حتى إن جرائم النظام البائد خالل ثالثة وعشرين عاما تجوزت جرائم 
الحكم النازي ما بين عامي 1933 - 1945 ويخطئ من يتصور أنجرائم 

غرف الغاز النازية أو ما يعرف بالهولوكوست تفوق في فظاعتها 
المقابر الجماعية التي مألت العراق عرضًا وطواًل .

التوزيع الجغرافي للمقابر الجماعية في العراق
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جامعة بغداد/ كلية اآلداب- قسم الجغرافية

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

المقابر  عــدد  أن  إلــى  مختلفة  دولية  تقارير  وتشير 
مقبرة  ال٣٥٠  ناهز  العراق  في  المكتشفة  الجماعية 
في مختلف المحافظات وتؤكد أن بعضها يحتوي على 
عشرات الجثث المقيدة األيدي وجماجم مثقوبة بفعل 
شهادة  ابلغ  تكون  لكي  الخلف  من  الرصاص  إطالق 
الجثث  آالف  هناك  إن  كما  أصحابها  إعـــدام  على 

المكدسة في مقابر أخرى تمتد لمئات األمتار .
عراقية  لمؤسسات  اإلحصائية  الــدراســات  ووفـــق 
حكومية وغير حكومية وأخرى لمنظمة األمم المتحدة 
ومنظمة العفو الدولية ومنظمة مراقبة حقوق اإلنسان 
، فان عدد ضحايا المقابر الجماعية تجوز 4٠٠ ألف 

شخص . 
ارتكبت  التي  بالمجازر  مليء  اإلنساني  التاريخ  إن 
شعوبها،  ضد  الداخلي  المستويين  على  الــدول  من 
والخارجي ضد الشعوب األخرى وهو ما يعرف باإلبادة 
الجماعية والتي تَُعّرف بأنها سياسة القتل الجماعي 
المنظمة عادة ما تقوم بها حكومات وليسأفراٌد ضد 
المتحدة  األمــم  التفاقية  ووفقاً  الجماعات  مختلف 
الموقعة في عام 194٨ تعني اإلبادة الجماعية :- أياً 
من األفعال التالية المرتكبة على قصد التدمير الكلي 
أو  عنصرية  أو  أثنية  أو  قومية  لجماعة  الجزئي  أو 

دينية بصفتها هذه :
قتل أعضاء من الجماعة .. 1

إلحاق أذى جسدي أو روحي خطير بأعضاء من . ٢
الجماعة .

إخضاع الجماعة عمدا لظروف معيشية يراد بها . ٣
تدميرها المادي كليا أو جزئيا .

إنجاب . 4 دون  الــحــؤول  تستهدف  تــدابــيــر  فــرض 
األطفال داخل الجماعة .

 نقل أطفال من الجماعة عنوة إلى جماعة أخرى . ٥
 )1(.

الذي  المكان  أو  األرض  فهي  الجماعية  المقابر  أما 
إخفاؤهم  أو  دفنهم  تم  شهيد  من  أكثر  رفــات  يضم 
والقيم  الشرعية  األحكام  إتباع  دون  ثابت  نحو  على 
اإلنسانية الواجب مراعاتها عند دفن الموتى وبطريقة 
يكون القصد منها إخفاء جريمة إبادة جماعية .كما 
تحمل  ال  مــواقــع  بأنها  الجماعية  المقابر  توصف 
عالمات ويمكن تحديد بعضها من خالل أكوام التراب 
المكدسة فوق األرض أو على شكل حفر عميقة تبدو 

ممتلئة .)٢( 
مشكلة البحث :- عانى المجتمع العراقي خالل فترة 
حكم النظام السابق من قسوة ذلك النظام الذي تعامل 
وبطشه  لنظامه  المناوئين  العراقيين  ضد  بوحشية 
فمأل أرض العراق بالمقابر الجماعية فما هو التوزيع 

الجغرافي للمقابر الجماعية في العراق .
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فرضية البحث :- لقد تسبب النظام السابق بوجود 
المقابر  المئات ضمت هذه  تجاوزت  مقابر جماعية 
هذه  توزعت  المواطنين.  من  أالف  عــدة  الجماعية 
المقابر على محافظات البالد السيما في المحافظات 

الجنوبية .

التسلسل التاريخي إلحداث المقابر الجماعية في 
العراق :

في العام 1979 كانت هناك حملة على األحزاب . 1
السياسية الدينية ومؤيديها وتضمنت تلك الفترة 
آالف المحاكمات في )محكمة الثورة ( مستهدفة 
عمر  وبلغ  الجنسين  كــال  مــن  مكونة  جماعات 

بعضهم 1٣ سنة.
محمد . ٢ الديني  المرجع  اعتقال   19٨٢ عــام  في 

باقر الصدر ومن ثم الحكم على عشرات اآلالف 
من الشباب واألطفال من كال الجنسين باإلعدام 
الدينية  لــألحــزاب  باالنضمام  اتهامهم  بسبب 

كالدعوة وغيرها أو أحزاب سياسية أخرى . 
قبيلة . ٣ من  مواطنين  على  هجوم   19٨٣ عــام  في 

آالف  ثمانية  النظام  إذ جمعت سلطات  البارزان 
الصحراء  في  واعدموا  العراق  شمال  في  منهم 

بعيدا عن مناطقهم .
في عام 19٨٨ القيام بحملة )األنفال( التي اختفى . 4

خاللها 1٨٢ إلف كردي )٣( .
خالل 19٨٦ - 19٨٨ حدثت الهجمات الكيماوية . ٥

المدنيين  قصف  تم  حيث  حلبجة،  هجوم  خالل 
بــقــذائــف غــاز الــســاريــن وغـــاز األعــصــاب والتا 
أماكن  في  فــورا  آالف شخص  خمسة  لقتل  بون 
تواجدهم فضال عن وفاة اآلالفاآلخرين بعد مدة 
طويلة  بمشاكل صحية  تسبب  مماّ  القصف،  من 
األمدلإلحياء وتشوهات والدية عند أالفاألطفال 

الجدد وغيرها من اإلصابات .
فشل . ٦ بعد  الجنوب  مذابح  وقعت   1991 عام  في 

الخليج  حرب  أعقبت  التي  الشعبانية  االنتفاضة 
الثانية إذ قتلت قوات الحرس الجمهوري واألمن 
الجنود  مــن  ألـــف   ٢٠٠ نــحــو  للنظام  ــخــاص  ال
والناصرية  وكربالء  البصرة  مدن  في  والمدنيين 
والكوت  والديوانية  والسماوة  والحلة  والعمارة 

مساحات  وتجفيف  المنازل  آالف  هــدم  وجــرى 
الكيلومترات  بــآالف  قــدرت  االهــوار  من  واسعة 
المربعة مما تسبب بتدمير البيئة والناس لثالث 
والمناطق  كردستان  وفــي   . جنوبية  محافظات 
القريبة منها وقعت مذابح كبيرة للكرد المنتفضين 
بعد هزيمة النظام في حرب الكويت واستهدفت 
على  للحصول  سعيا  قاتلوا  ممن  ومدنيين  جنود 
اكتشفت  وقد  العراق  شمال  في  الذاتي  الحكم 

مؤخرا مقابر جماعية تؤرخ لهذه المذابح )4( .
األمــن . 7 قـــوات  ردت  فــقــد   1999 آذار  ــي  ف أمـــا 

بإعدام واعتقال اآلالف من الناس بعد انتفاضة 
السيد  الديني  المرجع  اغتيال  اثر  اندلعت  ثانية 

محمدصادق الصدر.

التوزيع الجغرافي للمقابر الجماعية في العراق
محافظة النجف االشرف:

مــقــبــرة الــحــيــدريــة: تــقــع الــمــقــبــرة فــي منطقة . 1
صحراوية مفتوحة وتبعد حوالي ٣٠كم عن مركز 
محافظة النجف االشرف وحوالي 4كم عن مركز 
المؤدي  العام  الطريق  إلى جهة  الحيدرية  ناحية 
إلى محافظة النجف وتقع على القطعة - مقاطعة 
٦ خان النص، وهي عبارة عن مقبرتين جماعيتين 
إلىإقليم  تسليمها  تم  شخصاً  رفـــات1٥٠  تضم 
القومية  إلى  تعود  جميعها  الرقاة  كون  كردستان 
الكردية، وتم بعدها إجراء مراسم تشييع رسمية 
المادة  أربيل بحضور أعضاء لجنة  في محافظة 
حقوق  وزارة  فــي  الجماعية  المقابر  وفــريــق   ٦

اإلنسان. )٥(
مقبرة الميالد الجديد: تقع المقبرة على ألقطعه . ٢

عن  وتبعد  الجزيرة  مقاطعة   ٦٢14٢ المرقمة 
الشارع العام الرابط بين محافظة النجف وكربالء 
)1( كم وتبعد عن تقاطع الدولي مسافة واحد كم 
من  بالقرب  سكنية  منطقة  في  تقع  وهي  نــزوالً 
٠ونتيجة  المحافظة  في  الرئيسي  الماء  أنبوب 
فقد  المنطقة  في  للماء  الرئيسي  األنبوب  لبعد 
تعرضت المنطقة للنبش مرات عدة لمد األنابيب 
مما سبب وجود المستنقعات اآلسنة وبعد الحفر 
التنقيب عثر على عظام قليلة متناثرة مشبعة  و 

بالمياه وهشة يصعب رفعها أو جمعها ٠ )٦(
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مجاور . ٣ المقبرة  تقع  ج:   / النخيل  محطة  مقبرة 
الخط االستراتيجي بالقرب من الحزام األخضر 
الشارع  عن  كم   4 حوالي  وتبعد  الرمل،  مقلع  و 
العام الذي يربط محافظتي النجف وكربالء على 
الجانب األيسر من الشارع ويبعد حوالي ٢٥ كم 
عن مركز المحافظة وتبلغ مساحة المقبرة حوالي 
٨٠٠ متر مربع يعتقد أنها تعود لضحايا االنتفاضة 

)7(٠ الشعبانية لعام 1991
أرض . 4 في  المقبرة  تقع  الــســالم:  شهداء  مقبرة 

المحافظة  مركز  عــن  تبعد  واســعــة  صــحــراويــة 
الشارع  عن  كم   4 حوالي  وتبعد  كم   ٣٢ حوالي 
العامود  عند  -كــربــالء(  النجف  )طــريــق  الــعــام 
الــحــزام  قــرب  النخيل  لمحطة  الــمــجــاور   ٢7٠
األخضرومقلع الرمل و تضم هذه المقبرة ضحايا 
للنبش  المقبرة  وتعرضت  الشعبانية،  االنتفاضة 
النظام  سقوط  بعد  األهالي  قبل  من  العشوائي 
فضًال  أبنائهم  عــن  للبحث   ٢٠٠٣ عــام  البائد 
ألحد  كمزرعة  المقبرة  من  قسم  استغالل  عن 
األشخاص  الن  االسم  بهذا  وسميت  المواطنين، 
قد  كانوا  المكان  هذا  في  ودفنوا  أعدموا  الذين 
احتجزوا في فندق السالم قبل أن يتم نقلهم إلى 
الموقع لتنفيذ عملية اإلعدام بحقهم، تمكن فريق 
العمل من العثور على رفات 4٥ شخصاً، وأتسم 

العمل بالصعوبة بسبب انهيار الرمال ٠ )٨(
مقبرة الكوفة: تقع المقبرة في محافظة النجف . ٥

االشرف على الطريق المؤدي من مركز المدينة 
الحديدي  الــســيــاج  بجانب  الــكــوفــة  قــضــاء  ــى  إل
المحيط بمرقدي مسلم بن عقيل و ميثم التمار 
بالقرب  و  الــخــارج  جهة  مــن  الــســالم(  )عليهما 
شؤون  آمريه   - الداخلية  وزارة  بناية  مدخل  من 
األفواج - مقر فوج الطوارئ الثالث مقابل مديرية 
الدفاع المدني - الكوفة ٠وتعود المقبرة أيضاًإلى 

ضحايا االنتفاضة الشعبانية ٠ )9(
مقبرة بحر النجف: تقع المقبرة في بحر النجف . ٦

حيث تبعد عن مركز المدينة 1٦ كم وعن الشارع 
الدولي العام المؤدي إلى قضاء أبو صخير ٥٠٠
والمنطقة الموجودة فيها المقبرة عبارة عن مقلع 
للرمال واألتربة، ويستفاد منها في ردم المناطق 
المنخفضة في المحافظة، ويعتقد أنها تعود إلى 

بسبب  ثانوية  مقبرة  وتعدُّ  الشعبانية،  االنتفاضة 
تعرض الموقع إلعمال حفر كون المنطقة مقلعاً 

للرمل، وتم رفع ٢٢ حالة. )1٠(
الخريطة )1( المقابر الجماعية في محافظة النجف

محافظة البصرة
مقبرة البرجستية: تقع المقبرة على بعد 7٠ كم . 1

عن مركز مدينة البصرة وتبعد عن اقرب شارع 
للمقبرة  التقريبية  المساحة  وتبلغ  متراً   ٥٠ عام 
7 دونم، وهي غير مسيجة وتقع على القطعة - 
عليها  دالــة  نقطة  واقــرب  اسلمي   /٥1 مقاطعة 
هي مديرية حرس الحدود، طبيعة أرض المقبرة 
رملية وتضم المقبرة 4٠٠٠ قبر، وهي قبور فردية 
حديدية  بقطع  معلم  بعضها  خطوط  شكل  على 
دفنوا  عسكريين  إلى  تعود  مقبرة  وهي  صغيرة، 
وتضم  كما   ٠ اإليــرانــيــة  العراقية  الــحــرب  ــان  أب
مقبرتين جماعيتين تعودان إلى الثمانيات وحتى 

عام 199٦.
مخصصة . ٢ أرض  في  المقبرة  تقع  القبلة:  مقبرة 

خلف  الواقعة  المنطقة  في  رياضية  قاعة  لبناء 
جامعة البصرة )كلية اإلدارة واالقتصاد( بالقرب 
تربتها  طبيعية  منطقة  في  العصري  السوق  من 
طينية مالحة )تعود المقبرة إلى ضحايا االنتفاضة 

الشعبانية( ٠ )11(
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في . ٣ المقبرة  تقع  الهارثة:  كهرباء  محطة  مقبرة 
معمل  قــرب  بغداد  طريق  على  الهارثة  منطقة 
شرق  على  ويقع  متر،   ٥٠٠ مساحتها  الطابوق 
الكهربائية  المحطة  عمل  موقع  المقبرة  موقع 
أنها  الشاهد  الــعــرب، وذكـــر  الــغــرب شــط  ومــن 
عمل  أتمام  وبعد  الشعبانية  االنتفاضة  إلى  تعود 
اللجنةتبين أنه ال توجد أي رفات وال أدلة )إذ ذكر 
أحد الشهود(أن النهر جلب جثتين وقام سائقان 
الموقعين،  بهذين  دفنهما  و  جثتين  بانتشال 
للنظام  تابعة  كتيبةلالعدامات  أن  الشاهد  وقال 
البائد تشكلت بالقرب من المحطة تقوم بإعدام 
مرتفعاً  الموقع  ويمثل  بالنهر،  المنتفضينورميهم 
وجد  الهارثة  كهرباء  محطة  ضمن  يقع  ترابياً 
مفتوحة  منبسطة  ارض  على  يقعان  فيهقبرين 

طينية مشوهه ولم يعثر الفريق على أي رفات ٠
مقبرة المدينة الرياضية: تقع المقبرة بالقرب من . 4

المدينة الرياضية في محافظة البصرة وبالتحديد 
في الجانب األيمن للمدينة وتضم 1٥ رفاتاً تعود 
إفادة  حسب  الشعبانية  االنتفاضة  ضحايا  إلى 

الشهود ٠
مقبرة جامعة البصرة: تقع بالقرب من مبنى كلية . ٥

مركز  غــرب  الزبير  بــاب  كليات   - األسنان  طب 
وتعود  قبلة،  المقاطعة ٨٠1٠  على  وتقع  المدينة 
الشعبانية  االنتفاضة  ضحايا  إلى  المقبرة  هذه 

)1٠)٢
في . ٦ المقبرة  تقع  النفط:  ناقالت  شركة  مقبرة 

موقع شركة ناقالت النفط مقابل جامعة البصرة 
وتقع  عام  شــارع  بينهما  يفصل  إذ  الزبير(  )بــاب 
إلى  تــعــود  وهــي   ،14٦  /79٥ المقاطعة  على 
ضحايا االنتفاضة الشعبانية وتعرضت إلى النبش 
بعد  والكويتيين  البريطانيين  قبل  من  العشوائي 

عام ٢٠٠٣ وتم رفع سبع رفات منها.
شكل . 7 على  مساحة  فــي  تقع  الــرافــديــن:  مقبرة 

حي  في  السكنية  الــدور  من  بعدد  محاط  مثلث 
وهي   1٠٢  /٢٥ مقاطعة  على  وتقع  الجمهورية 

تعود إلى ضحايا االنتفاضة الشعبانية ٠
الصادق . ٨ اإلمــام  ناحية  في  تقع  الخنياب:  مقبرة 

)عليه السالم( داخل حقل غرب القرنة قرب قرية 

إلى  تعود  وهي  غريب(  أبو  )منطقة  منصور  بني 
ضحايا االنتفاضة الشعبانية ٠

مقبرة سيباية: تقع المقبرة في منطقة سيباية في . 9
ناحية عز الدين سليم في قضاء المدينة شمال 
غرب البصرة من شركة )جي فورأس(إلزالةاأللغام 
في منطقة صحراوية قرب حقل نفطي وهي تعود 

إلى ضحايا االنتفاضة الشعبانية ٠
مقبرة أبو الخصيب )الصبغ والبور(: تقع المقبرة . 1٠

ومقابل  الفاو  الخصيب - طريق  أبو  في منطقة 
منطقة األسمدةإلى جانب نقطة حراسات النفط 
وتبعد عن مركز المدينة 4٠ كم وتبعد عن أقرب 
المقاطعة  على  وتقع  ٥٠٠م  حوالي  معبد  شــارع 
19 / الصبغ والبور وتعود إلى ضحايا االنتفاضة 

الشعبانية ٠
مقبرة بحيرة األسماك: تقع على طريق الشالمجة . 11

مركز  عن  كم   ٥ حوالي  وتبعد  جاسم  نهر  قرب 
العرب  شــط  قــضــاء  فــي  الــواقــعــة  تنومه  مدينة 
وحوالي ٣٠ كم عن مركز المحافظة وهي منطقة 
حوالي  معبد  شــارع  أقــرب  عن  وتبعد  صحراوية 
الشعبانية،  االنتفاضة  ضحايا  إلى  وتعود  ٥٠٠م 
وتعرضت للنبش العشوائي من قبل األهالي بعد 

٠ سقوط النظام البائد عام ٢٠٠٣
شط . 1٢ قضاء  في  المقبرة  تقع  الكباسي:  مقبرة 

الــعــرب قــرب بــرج اتــصــاالت األثــيــر، تحيط بها 
عن  م   ٥٠٠ حوالي  وتبعد  السكنية  الــدور  بعض 
االنتفاضة  إلى ضحايا  وتعود  معبد  أقرب شارع 

الشعبانية، وتم رفع خمس حاالت من المقبرة ٠
على . 1٣ المغتسل  قرب  المقبرة  تقع  االبلة:  مقبرة 

حافة )جرف نهر( لمياه آسنة وتقع على المقاطعة 
٣/ 41٥٣ وتعود إلى ضحايا االنتفاضة الشعبانية 

)1٠ )٣
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خريطة )2( المقابر الجماعية في محافظة البصرة

محافظة كركوك
مقبرة طوب زاوة: المقبرة عبارة عن ثالثة مواقع . 1

تقع جميعها في منطقة طوب زاوة / ناحية بايجي 
ثانوية  مقبرة  وهي  مفتوحة،  زراعية  منطقة  في 
النظام  سقوط  بعد  العشوائي  للنبش  تعرضت 
كوبري  منطقة  مــن  ضحاياها  وأغــلــب  الــبــائــد. 

والدبس وجمجمال. )14(.

خريطة )3( المقابر الجماعية في محافظة كركوك

محافظة كربالء:
القطعة . 1 في  المقبرة  تقع  القديم:  الــوادي  مقبرة 

وادي  مقبرة  المخيم   ٦ مقاطعة   ٢٢7 المرقمة 
السيد جودة،  مقام  م من  بعد ٣٠٠  القديم على 
إلىطريق  المؤدي  الرئيسي  الشارع  عن  وتبعد 

بغداد - النجف بحوالي ٨٠م.
في . ٢ المقبرة  تقع  السياحي:  كربالء  فندق  مقبرة 

منطقة حي الحسين خلف فندق كربالء السياحي 
م  وتبلغ مساحتها ٢٠  الجزيرة  - مقاطعة ٦1 / 
× ٢٠ م في منطقة مأهولة بالسكان من العوائل 
المهجرة من قضاء تلعفر في محافظة نينوى في 
عام ٢٠٠٦. )لم يتم العثور على أية رفات أو أدلة 
برفع صفة  قرارها  أعــاله  اللجنة  أصــدرت  لــذا 

المقبرة الجماعية عن الموقع( ٠
القطعة . ٣ على  المقبرة  وتقع  التعاون:  حي  مقبرة 

رقم ٣ مقاطعة ٦1 / الجزيرة ضمن أرض مستوية 
طينية محاطة بدور سكنية تقدر مساحتها بـ 4٠ م 
طوالً وعرض ٨ م، ولم يتم العثور على أية رفاتاً إذ 
العشوائي مناألهالي  للنبش  المقبرة تعرضت  إن 
من  الرفات  رفع  وتم  البائد،  النظام  بعد سقوط 
خالل  من  بعضهم  على  التعرف  تم  حيث  قبلهم 
األهالي  أعــاد  والباقيين  الشخصية  مقتنياتهم 
في  الــجــديــدة  الــســالم  وادي  مقبرة  فــي  دفنهم 

كربالء ٠)1٥(
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محافظة . 4 فــي  المقبرة  تقع  بليبل:  عقد  مقبرة 
كربالء المقدسة وسط بستان للنخيل تم توزيعه 
ناحية  من  بليبل  عكد  منطقة  في  سكنية  كقطع 
باب الخان حيث تبعد عن مركز المدينة حوالي 
ناحية  إلى  المؤدي  الرئيسي  الشارع  وعن  كم   ٥
الحسينية 1 كم، وهي تعود إلى ضحايا االنتفاضة 
من  العشوائي  النبش  إلــى  وتعرضت  الشعبانية 
قبل األهالي، وذلك بعد أن وزعت أرضها كأراٍض 

سكنية بعد سقوط النظام البائد ٠
مقبرة خان الربع: تقع المقبرة في محافظة كربالء . ٥

المقدسة في منطقة خان الربع على مسافة ٢٥
كم عن مركز المدينة وتبعد عن الشارع الرئيسي 
الرابط بين محافظتي كربالء المقدسة والنجف 
االشرف ٥ كم وسط الصحراء في منخفض يبلغ 
االنتفاضة  إلى ضحايا  تعود  ارتفاعه 1٥م، وهي 
العشوائي  النبش  إلعمال  تعرضت  إذ  الشعبانية 
للرمل. وتبلغ مساحة المقبرة  كون الموقع مقلعاً 

٨×4م وتم رفع ٥٥ رفات ٠
مقبرة المتنزه: تقع المقبرة في محافظة كربالء . ٦

متنزه  في  بالتحديد  الحسين  حي  في  المقدسة 
بــالــقــرب مــن الــســيــاج المحيط  حــي الــحــســيــن 
السياحي  كربالء  فندق  باسم  المعروف  بالفندق 
سابقاً، وتقع على المقاطعة رقم ٦1 الجزيرة وهي 
تعود إلى ضحايا االنتفاضة الشعبانية وتعرضت 
النظام  سقوط  بعد  العشوائي  النبش  إلعــمــال 

البائد٠
المقبرة . 7 تقع  الــعــام:  الحسين  مستشفى  مقبرة 

في محافظة كربالء المقدسة في أحدى حدائق 
مستشفى الحسين العام بالقرب من دار األطباء 
على  وتــقــع  المستمر،  الطبي  التعليم  ومــركــز 
المقاطعة رقم ٦1 الجزيرة وهي تعود إلى ضحايا 
المقبرة إلعمال  وتعرضت  الشعبانية،  االنتفاضة 
النبش العشوائي بعد سقوط النظام البائد٠)1٦(

خريطة )4( المقابر الجماعية في محافظة كربالء

محافظة ذي قار
بالقرب . 1 المقبرة  تقع  الصناعي:  اإلسكان  مقبرة 

من جدار مدرسة الحمزة االبتدائية وسط منطقة 
سكنية في منطقة اإلسكان الصناعي، وتقع على 
القطعة - مقاطعة ٢٢٦٥/ ٣ ويعود ضحاياها إلى 

االنتفاضة الشعبانية ٠ )17(
محافظة . ٢ في  المقبرة  تقع  المصطفاوية:  مقبرة 

ذي قار جنوب غرب مدينة الناصرية مقابل كلية 
من  الفرات  نهر  بمحاذاة  قار  ذي  جامعة  العلوم 
المدينة حوالي  وتبعد عن مركز  الثاني،  الجانب 
العام،  الشارع  عن  م   ٢٠٠ مسافة  وتبعد  كم   1٠
إلى ضحايا  تعود  وهي   ٣٣ المقاطعة  على  وتقع 
النبش  إلعمال  وتعرضت  الشعبانية،  االنتفاضة 
البائد.  النظام  بعد سقوط  مناألهالي  العشوائي 
الشاهد،  إفــادة  حسب  رفاتاً   ٢٥ استخراج  وتــم 
لذلك لم يجد فريق عمل وزارة حقوق اإلنسانأية 
رفات أو أدلة ومقتنيات داخل الفنادق التي حفرت 

في موقع المقبرة. )1٨(
خريطة )5( المقابر الجماعية في محافظة ذي قار
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محافظة بابل:
مقبرة المحاويل تل أبو حجل: تقع المقبرة على . 1

1٣ مقاطعة  و4/٢  ٥و1/4  المرقمة  القطعة 
الطريق  على  كم   1،٥ بعد  على  وتقع  أبو سديرة 
تل  من  بالقرب  الحلة   - بغداد  بين  يربط  الــذي 
إلعمال  المقبرة  )وتعرضت  األثـــري  حجل  أبــو 
النبش العشوائي بعد سقوط النظام البائد( وكان 
مجموع الرفات ٢7٥٠وتعود المقبرة إلى ضحايا 

االنتفاضة الشعبانية ٠
مقبرة المحاويل )٢( البزل أو معمل الطابوق في . ٢

بابل: وتقع المقبرة على القطعة 1/4 مقاطعة 1٦
المبزل  زراعية يحدها  وتقع في منطقة  الفندية 
الرئيسي وبالقرب من معمل الطابوق الجمهوري 
ــارع معبد  ــرب شـ أقـ وتبعد عــن  الــمــحــاويــل  فــي 
)طريق بغداد - الحلة( حوالي ٢،٥ كم، تعرضت 
النظام  سقوط  بعد  مناألهالي  المقبرةللنبش 
٣٠٠  -٢٠٠( يقارب  ما  استخراج  وتــم  البائد، 

رفات( وهي أيضاً مقبرة ثانوية.
مقبرة أمام بكر: تقع المقبرة على القطعة المرقمة . ٣

اإلمام  بالقرب من مرقد  ناجية  1٠ مقاطعة 17 
بكر بن علي )عليهما السالم( في منطقة زراعية 
تحدها أشجار النخيل وتقع بالقرب منها مقبرة 
بالقرب  يوجد مبزل متروك  لدفن األطفال، كما 

م  أقــرب شــارع عام حوالي 9٠  وتبعد عن  منها، 
وتبعد عن الشارع الرئيسي بابل - النجف حوالي 
٢٢٠ م. وتضم المقبرة ٣9 قبراً وهي مقبرة ثانوية 
تعرضت إلعمال النبش العشوائي مناألهالي بعد 
فردية  القبور  أن  كما  الــبــائــد.  النظام  سقوط 
إلى  نقلها  تم  الشريعة اإلسالمية  مدفونة حسب 
هذا الموقع من مكان آخر نتيجة إلعمال النبش 

العشوائي. )19(
في . 4 المقبرة  تقع  الدينية:  الحلة  جامعة  مقبرة 

4٠ شــارع  في  المدينة  مركز  في  بابل  محافظة 
الدينية،  الحلة  لجامعة  الرئيسي  المدخل  عند 
وهي تعود إلى ضحايا االنتفاضة الشعبانية، وتعد 
الرفات  نقل  تم  إذ  ثانوية،  مقبرًة  المقبرة  هذه 
إليها من مقبرة تل أبو حجل في قضاء المحاويل 
بعد تعرضها إلعمال النبش العشوائي مناألهالي 
دفنها  وتــم   ٢٠٠٣ عــام  في  النظام  سقوط  بعد 
الدينية  الحلة  لجامعة  الرئيسي  المدخل  عند 
شرعي  بشكل  الجامعة  على  القائمين  قبل  من 
ونظامي وبناء نصب تذكاري بالقرب منها لتخليد 
تضحياتهم. والمقبرة عبارة عن شقين حيث يعلو 
كل شق كتلة أسمنتية مساحة الواحدة منها تقدر 
بـ ٣٢×1،٥م وسمك ٢٠ سم، وتم رفع ٦٢ حالة. 

)٢٠(
خريطة )6( المقابر الجماعية في محافظة بابل
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محافظة االنبار:
مقبرة سهل عكاز / المرحلة األولى: تقع المقبرة . 1

وتبعد مسافة ٥ كم  في منطقة صحراوية وعرة 
تقريباً عن أقرب شارع معّبد وهو طريق الرمادي 
- ســـامـــراء. والــضــحــايــا مــن الــنــســاء والــرجــال 
19٨4 عــام  إلــى  وتــعــود  والمدنيين  العسكريين 

)توقف العمل بها عام ٢٠1٠ بسبب سوء األجواء 
المناخية لذلك تم إعادة العمل بها عام ٢٠11( ٠

مقبرة سهل عكاز / المرحلة الثانية: تقع المقبرة . ٢
فيه مقبرة سهل  الــذي وجــدت  ذاتــه  الموقع  في 
وتم  رفاتاً  وتضم 9٥4  األولــى،  المرحلة   / عكاز 
محافظة  فــي  الــشــهــداء  جنة  مقبرة  فــي  دفنها 

كربالء المقدسة. )٢1(
خريطة )7( المقابر الجماعية في محافظة االنبار

محافظة الديوانية:
مقبرة مهاري 1: تقع المقبرة في منطقة صحراوية . 1

مفتوحة وتبعد عن مركز المدينة مسافة 9٠ كم 
وتبعد عن ناحية قرية سيد عبد اهللا حوالي 7 كم، 
وتبعد  تربة طينية  ذات  منبسطة  المقبرة  وأرض 
عن أقرب شارع معبد 1٠ كم، وتقع على القطعة - 
مقاطعة 1٢ العسرة وأم النخيل وجزء من القطعة 
تقريباً،  دونم   4 قدرها  على مساحة  وتقع   ،1٣٦
ويعود تاريخ المقبرة إلى عام 19٨7 )حسب إفادة 
الشهود( وتم رفع 491 رفاتاً جميعهم من القومية 

ارتفاع  منها  صعوبات  العمل  فريق  وواجه  الكردية 
الكثبان  وتحرك  الشديدة  والرياح  الحرارة  درجات 

الرملية مما سبب أعاقة العمل.
المقبرة . ٢ عن  المقبرة  هذه  تبعد   :٢ مهاري  مقبرة 

المهاري بمسافة ٢-٣ كم وتم رفع ٢٣٣ رفاتاً.
محافظة . ٣ في  المقبرة  تقع  الديوانية:  أمن  مقبرة 

المرقمة 9٢/7 و 7/ 7٠ القطعة  القادسية ضمن 
حكومية  مباني  منطقة  في  صالح  البو   ٢ مقاطعة 
اليمين  من  تحده  معبد  طريق  من  بالقرب  وتكون 
الشركة العامة للمواد الغذائية ومن الشمال مديرية 
دونمين   ٢ المقبرة  مساحة  وتقدر  الديوانية  مرور 
الثمانينيات، وأكد  إلى فترة  تعود  وهي تضم رفاتاً 
ذوو  قام  البائد  النظام  سقوط  وبعد  أنه  الشاهد 
بفتح  اإلنسانية  المنظمات  من  وبعض  المعدومين 
علم  ال  أنه  إلى  وأشار  الرفات  واستخراج  المقبرة 
له بتحديد ما إذا كان هناك رفاتآخرين أم ال. و لم 
يعثر الفريق )اللجنة التابعة لوزارة حقوق اإلنسان( 
على أية رفات أو أدلة داخل الخنادق المحفورة في 
المقبرةواستخراج  بنبش  األهالي  لقيام  المقبرة 

الرفات بعد سقوط النظام البائد في عام ٢٠٠٣.
محافظة . 4 فــي  المقبرة  تقع  ــفــرات:  ال حــي  مقبرة 

مقاطعة   ٢/٥٦ المرقمة  القطعة  ضمن  القادسية 
1 حوالي  تبعد  سكنية  منطقة  في  فضل  البو   ٢٣
كم عن أقرب طريق معبد، تم التجاوز على المقبرة 
المهجرة،  لألسر  سكنية  أبنية  عليها  شيدت  حيث 
وهذه المقبرة تعود إلى فترة الثمانينيات من القرن 
أو  أدلة  أو  رفات  أية  المقبرة  تضم  ولم  الماضي، 
المقبرةواستخراج  بنبش  األهالي  لقيام  مقتنيات 

بعض الرفات بعد سقوط النظام البائد ٠
مقبرة المقصورة: تقع المقبرة في حي النخبة غرب . ٥

مدينة الديوانية في المقاطعة ٣ ضمن رقم القطعة 
المرقمة 974- 97٥- 9٨1/ ٥9 وتبعد مساحة ٥٠٠

متٍر تقريباً عن أقرب شارع معبد وكان موقع المقبرة 
األولى  للفرقة  التابع  عبيده(  )أبو  لملعب  مقصورة 
المقبرة  أرض  وطبيعة  السابق  العراقي  للجيش 
االنتفاضة  إلى ضحايا  تعود  ومستوية وهي  طينية 
رفات  أية  العمل على  فريق  يعثر  ولم   ٠ الشعبانية 
أو أدلة داخل الخنادق التي تم عملها ضمن مساحة 
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جميع  في  جوفية  مياه  ظهرت  وإنما  الفريق  عمل 
الخنادق االختيارية ٠

محافظة . ٦ في  المقبرة  تقع  النورية:  غابات  مقبرة 
القادسية على القطعة ٢٨/٢ مقاطعة 4 قرية النورية 
- قاطع الجيش الشعبي سابقاً بالقرب من ميدان 
وأقرب طريق معبد  النورية  بغابات  الرمي محاطة 
يقع على مسافة )1( كم عن المقبرة وعن الطريق 
العام لمسافة ٥ كم وأرضية المقبرة طينية مستوية 
تقع في منطقة زراعية، وهي تعود الى وضحاياها 
االنتفاضة الشعبانية٠ ولم يتم العثور على أية رفات 

أو أدلة داخل الخنادق التي تم عملها ٠
رملية . 7 تالل  المقبرة على  تقع  الثالث:  النهر  مقبرة 

عن  ناتجة  الرمل  من  جداً  كبيرة  وبأعداد  صغيرة 
آليات  بواسطة  نقلها  تم  والتي  الثالث  النهر  حفر 
من موقع الحفر ووضعت على ضفتي النهر وتقسم 
القطعة  على  تقع  األولى  مقابر  ثالثة  إلى  المقبرة 
من  كم   ٥،٦ بعد  على  الهيز   /1٣ مقاطعة   ٢/٢7
الشارع العام، أما الموقع الثاني فيقع على القطعة 
٢7 مقاطعة 1٣ على الهيز بالقرب من جسر النهر، 
والموقع الثالث فيقع على القطعة 4/1/٢٨ مقاطعة 
1٣/ البدير وتقع على بعد ٥،٦ كم عن الشارع العام، 
وتبعد مقبرة النهر الثالث )األولى والثالثة( عن جسر 
المالح الذي يربط محافظة الديوانية بمحافظة ذي 
بين  السريع  الخط  عن  وتبعد  كم   )٦  -  ٥،٦( قار 
محافظتي بغداد - الديوانية )7٨( كم، أما الموقع 

الثاني للمقبرة فيقع بالقرب من جسر المالح ٠
من . ٨ بالقرب  المقبرة  تقع  البشير:  مدرسة  مقبرة 

عن  متر   ٥٠٠ وتبعد  االبتدائية  البشير  مــدرســة 
الطريق العام المؤدي إلى محافظة النجف االشرف 
وتبعد عن مركز المدينة مسافة 1٠ كم وهي تعود 

إلى ضحايا االنتفاضة الشعبانية ٠ )٢٢(
محافظة . 9 فــي  تقع  بــديــر:  آل   - الــظــاهــرة  مقبرة 

الديوانية وهي عبارة عن مقبرتين وتبعد عن مركز 
إلى  المؤدي  العام  الشارع  وعن  كم   ٨9 المحافظة 
عفك  قضاء  في  وتقع  كم   9 الناصرية  محافظة 
ناحية آل بدير منطقة أبو خايس، وتقع على جزء من 
القطعة المرقمة 4/٢٨ مقاطعة 1٣ الهيز والبركة 
الشعبانية٠ االنتفاضة  ضحايا  إلــى  تعود  ٠وهــي 
من  أفــراد  إلى  تعود  أنها  المقبرة  فتح  بعد  وتبين 

التي  المالبس  خــالل  من  وذلــك  الكردية  القومية 
تعرضت  المقبرة  أن  الشاهد  يرتدونها٠وأكد  كانوا 
إلى النبش العشوائي من مجموعة أشخاص مدنيين 
اإلنسان  حقوق  منظمات  عن  ممثلون  أنهم  ادعــوا 
بنبش  وقاموا  أمريكية  عسكرية  قــوات  وبرفقتهم 
المقبرة ورفع الرفات من الموقع وأخذها إلى مكان 

مجهول ٠
الديوانية . 1٠ محافظة  في  تقع  الرمي:  ميدان  مقبرة 

ثـــالث مــقــابــر تبعد عــن مركز  ــارة عــن  وهـــي عــب
الــمــؤدي  الــعــام  ــشــارع  ال وعــن  كــم   ٢٣ المحافظة 
ميدان  عن  وتبعد  كم   9 الناصرية  محافظة  إلــى 
17 رقم  القطعة  على  وتقع  كم   49 مسافة  الرمي 

البائد  النظام  سقوط  وبعد  عفك،   17 مقاطعة 
توجه األهاليإلى داخل المعسكر للبحث عن رفات 
أبنائهم بعد تهديم المنصات العسكرية وتم العثور 
على رفات متفرقة،إال أن األهالي توقفوا عن البحث 
ويحوي العديد من أكداس  كون الموقع كبيراً جداً 
صغيرة  و  متفرقة  أسلحة  بقايا  عن  فضًال  العتاد 
فوق سطح التربة مما يؤدي اإلمساك بها وتحركها 
أو  رفات  أي  العمل  فريق  يجد  ولم  االنفجار،  إلى 

أدلة في هذه المواقع٠)٢٣(
خريطة )8( المقابر الجماعية في محافظة الديوانية
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محافظة المثنى:
مدينة . 1 جنوب  المقبرة  تقع  الــزهــور:  حي  مقبرة 

الطريق  على  الجنوبي  المدخل  فــي  الــســمــاوة 
وتقاطع حي  الصناعي  الحي  تقاطع  بين  الممتد 
سابقا  العسكري  االنضباط  موقع  مقابل  العزل 
مقاطعة   ٢19٨  /7 المرقمة  القطعة  على  وتقع 
وبعد  واحد  موقع  عبارة عن  وهي  محار  /أبو   ٦
نتيجة  ومختلطة  مبعثرة  العظام  كانت  الحفر 

لعمليات حفر سابقة ٠
محافظة . ٢ في  المقبرة  تقع  شطيط:  أبــو  مقبرة 

المثنى جنوب مدينة السماوة في قضاء الخضر 
عند مدخل قرية الشويلة وتبعد حوالي 4٠ كم عن 
المقبرة على أرض تحوي  مركز السماوة وتوجد 
من  رفاتاً  تضم  وهي  حفر،  أعمال  و  تالل  على 

ضحايا االنتفاضة الشعبانية ٠
خلف . ٣ السماوة  مدينة  شمال  تقع  الزركة:  مقبرة 

مصفى السماوة في منطقة الطمر الصحي والتي 
تقع خارج الحدود البلدية، وطبيعة أرض المقبرة 
صحراوية تغطيها الكثبان الرملية، وتقدر مساحة 
العمل بـ ٣٠٠م طوالً وبعرض ٢٥م وتضم المقبرة 
11 رفاتاً ويعتقد إنها تعود إلى ضحايا االنتفاضة 
الشعبانية. أما بقية الرفات فقد نالت منها أشعة 

الشمس وحولتها إلى رميم. )٢4(
مقبرة آل توبة: تقع المقبرة في محافظة المثنى . 4

قضاء  عن  كم   1٠ بحدود  وتبعد  الوركاء  قضاء 
الخضر وتقع على طريق ترابي يبعد 1٥ كم عن 
وهذه  األثــريــة،  المنطقة  باتجاه  الحصية  قرية 
عن  فضال  البائد  للنظام  ضحايا  تضم  المقبرة 

رفات المفقودين الكويتيين ٠
السلمان . ٥ قضاء  في  المقبرة  تقع  بصية:  مقبرة 

ناحية بصية ومساحتها حوالي ٣٢٥٠ متراً مربعاً 
الحماديات  منطقة  قــرب  بصية  أم  القطعة  في 
٨٠٠ السريع  الدولي  المرور  طريق  عن  وتبعد 

متر وتبعد ٢ كم شرق الجسر الثامن على طريق 
البصرة  محافظتي  بين  الرابط  السريع  المرور 
والمثنى، وهي تعود إلى ضحايا تم إعدامهم من 
قبل أزالم النظام البائد نهاية عام ٢٠٠٢، و أرض 
المقبرة صحراوية تغطيها الكثبان الرملية )تبين 

عدم وجود إي رفات أو أدلة تشير إلى كون الموقع 
مقبرة جماعية( ٠

مقبرة العفايف: تقع المقبرة في محافظة المثنى . ٦
ناحية بصية وتبعد حوالي ٢٥ كم عن مركز ناحية 
الدولي  المرور  بصية وحوالي ٨٥ كم عن طريق 
والمثنى،  البصرة  بين محافظتي  الرابط  السريع 
الكردية  القومية  مــن  ضحايا  إلــى  تعود  وأنــهــا 
وبالتحديد من عشيرة البرزانيين الذين أعدمهم 
البائد في ثمانيات القرن العشرين  النظام  أزالم 
المقبرة  أرض  وتتميز  الــشــهــود،  ــادة  إفـ حسب 
الرملية  الكثبان  تغطيها  قاسية  صحراوية  بأنها 

المتحركة وتم استخراج )19( حالة منها٠
مقبرة السلمان: تقع المقبرة في محافظة المثنى . 7

14٢ بعد  على  الجنوبية  البادية  السلمان  قضاء 
كم عن مركز المحافظة وتبعد حوالي ٣ كم عن 
الشارع العام الرابط بين قضاء السلمان و مركز 
القومية  من  ضحايا  إلى  تعود  وهي  المحافظة. 
بعمليات  يسمى  مــا  فــي  تصفيتهم  تــم  الــكــرديــة 
األنفال عام 19٨٨ على أيدي أزالم النظام البائد 
وذلك حسب إفادة الشهود وتتميز أرض المقبرة 
وتم  القاسية.  الصخور  تغطيها  صحراوية  بأنها 

العثور على )٣٨( حالة ٠ )٢٥(
خريطة )9( المقابر الجماعية في محافظة المثنى
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محافظة صالح الدين:
محافظة . 1 في  المقبرة  تقع  حمرين:  جبل  مقبرة 

بين  الواصل  الطريق  جانب  على  الدين  صــالح 
مدينة تكريت وقضاء طوزخورماتو بمسافة 4٠ كم 
وتبعد عن الشارع العام مسافة ٢كم وتحديداً على 
مقبرة  وتضم  كصيبه(  )تل  حمرين  تالل  سلسلة 
جبل حمرين ضحايا جريمة األنفال التي ارتكبها 
من  رفاتاً   1٥٨ 19٨٨ ضمت  عام  البائد  النظام 
ما  حسب  وأطفال  نساء  منهم  الكردية  القومية 
المالبس  عن  فضًال  العدلي  الطب  تقرير  أكــده 
والمقتنيات التي تم العثور عليها مع الرفات. )٢٦(

خريطة )10( المقابر الجماعية في محافظة صالح 
الدين

محافظة واسط:
محافظة . 1 في  المقبرة  تقع  الكوت:  بداية  مقبرة 

مقاطعة   1٣7/1 المرقمة  القطعة  فــي  واســط 
القطعة  أصل  من  أفــرزت  والتي  هليل  أم   /  ٣7
المرقمة 1/ وتبعد المقبرةتقريباً 1٠ كم عن مركز 
المحافظة وحوالي ٣٠٠ م عن الشارع العام وهو 
طريق بغداد - الكوت بقرب بداية الكوت. وتقع 
هذه  وتضم  صحراوية  شبه  أرض  على  المقبرة 
المقبرة 11 رفاتاًلعسكريين إيرانيين فقدوا أثناء 
الحرب العراقية اإليرانية خالل األعوام )19٨٠- 

.)19٨٨

نائية . ٢ منطقة  في  المقبرة  تقع  الشويجة:  مقبرة 
في  للمحافظة  الــدولــي  الطريق  مشروع  وســط 
ــدرة وجــصــان وتقع فــي جــزء من  بــدايــة طريق ب
المرقمة ٣٢1/1 مقاطعة ٣٠ / شويجة  القطعة 
وتضم  العام.  الشارع  من  م   ٢٠٠ حوالي  وتبعد 
إلــى ضحايا  تعود  وهــي  ــات،  رف  7 المقبرة  هــذه 
مشروع  في  للعمل  وكــان  الشعبانية،  االنتفاضة 
بالقرب  فيه  العمل  يجري  الذي  الدولي  الطريق 
من  الكثير  ضياع  في  السلبي  أثــره  المقبرة  من 

تفاصيل المقبرة ومعالمها. )٢7(
المقبرة في محافظة . ٣ تقع  الصناعيات ٢:  مقبرة 

وتبعد  المدينة  مركز  ٢٥كمعن  بعد  على  واســط 
مسافة 1٠٠م عن الشارع العام وهو طريق ميسان 
القطعة  أصــل  على  المقبرة  الــبــصــرة.وتــقــع   -
وهي  الصناعيات،   ٢٦ مقاطعة   ٣/17 المرقمة 
تعود إلى ضحايا االنتفاضة الشعبانية وتعرضت 
بعد  األهالي  قبل  من  العشوائي  النبش  إلعمال 

سقوط النظام البائد ٠
واسط . 4 محافظة  في  المقبرة  تقع  بــدرة:  مقبرة 

وتبعد عن مركز المدينة 7٥ كم وعن مركز بدرة ٥
كم باتجاه الطريق المؤدي إلى كوت - بدرة وتبعد 
المقبرة  وتقع  ٥٠٠م  مسافة  العام  الــشــارع  عن 
والصبخة  السهلة   1٦ المرقمة  القطعة  على 
االنتفاضة  ضحايا  إلى  تعود  وهي  مقاطعة1/1، 

الشعبانية ٠ )لم يوجد أي رفات أو أدلة(
مقبرة الصويرة: تقع المقبرة في محافظة واسط . ٥

وتبعد عن مركز المحافظة 14٣ كم باتجاه الطريق 
المؤدي إلى كوت - صويرة وتبعد عن مركز مدينة 
عن  وتبعد  جبلة  صــويــرة  طريق  على  الصويرة 
على  المقبرة  وتقع  1،1كــم  مسافة  العام  الشارع 
الجزيرة،   ٦ مقاطعة   ٢٠٦٣/٢ المرقمة  القطعة 
وهي تعود إلى ضحايا االنتفاضة الشعبانية. )٢٨(
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خريطة )11( المقابر الجماعية في محافظة واسط

محافظة ميسان:
مقبرة شهداء ثورة مايس: تقع المقبرة في مركز . 1

مدينة العمارة ضمن مقبرة نظامية مدفون فيها 
شهداء ثورة مايس فضال عن دفن أطفال المدينة، 
المقبرة وسط حي سكني يسمى حي الحسين في 
رفاتاً   1٥ المقبرة  وتضم   .٥٣ المرقمة  القطعة 
تعود  وهي  الكردية،  القومية  من  لمواطنين  تعود 
بين عامي 19٨7 - 19٨٨ حسب  الفترة ما  الى 

إفادة الشهود.
منطقة . ٢ في  المقبرة  تقع  حطين:  شهداء  مقبرة 

القطعة  على  الطيب  الــطــريــق  بــدايــة  مفتوحة 
-أبو  مغربة   ٢ م/  مقاطعة   ٨7٨٨/1٢ المرقمة 
المحافظة حوالي  المقبرة عن مركز  لند، وتبعد 
٨كم وعن الشارع العام مسافة ٥٠٠م خلف معمل 
 - العاشر  اللواء  قيادة  ومجاور  ميسان  بالستك 
حرس الحدود. وتضم المقبرة ٣٦ رفاتاً تعود إلى 

ضحايا االنتفاضة الشعبانية٠)٢9(
محافظة . ٣ في  المقبرة  تقع  منيهل:  سيد  مقبرة 

محافظة  باتجاه  الــمــؤدي  الطريق  على  ميسان 
ذي قار حيث تبعد عن مركز المدينة ٢٠كم وعن 
هذا الطريق ٥٠٠م وعلى مسافة ٣٠٠م من مرقد 
السيد منيهل ضمن مقبرة شرعية تستخدم لدفن 
فردية  قبور  فهي  البحث  والقبور محل  األطفال، 

المقبرة  حــدود  ضمن  عشوائية  بصورة  متناثرة 
مقاطعة   4 المرقمة  القطعة  على  وتقع  األصلية 
م/٥. وهي تعود إلى ضحايا االنتفاضة الشعبانية، 
المقبرة  بهذه  علم  على  المحافظة  أهالي  وكــان 
بعد  قبلهم  من  عشوائياً  المقبرة  نبش  تم  لذلك 
غير  أعداد  استخراج  وتم  البائد  النظام  سقوط 

قليلة من الرفات.
مقبرة المشرح: تقع المقبرة في محافظة ميسان . 4

على الطريق المؤدي باتجاه ناحية المشرح التابعة 
المدينة  مركز  عن  تبعد  حيث  الكحالء  لقضاء 
٣٠كم من السياج الخارجي لمضخة ماء البزر كان 
وعلى مسافة ٣٠٠م عن الشارع العام تقع القطعة 
٦٣ مقاطعة م/7، وهيتعود إلى ضحايا االنتفاضة 
رفع  تم  البائد  النظام  سقوط  وبعد  الشعبانية. 
الهوية  معلومي  كونهم  األهالي  قبل  من  الرفات 
وعددهم أثنان مع بقاء رفات واحدة بالقرب من 
سياج المحطة الخارجية، إذ لم يتم التعرف على 
عظام  هناك  كانت  أنه  الشاهد  وأضــاف  هويته، 
متفرقة على سطح األرضإال أنها تناثرت واختفت 
الشركة  قبل  مــن  المكان  جــرف  أعــمــال  نتيجة 

)شركة نفط ميسان(. )٣٠(
خريطة )12( المقابر الجماعية في محافظة ميسان
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محافظة بغداد:
مقبرة  من  بالقرب  سكنية  منطقة  في  المقبرة  تقع 
بستان  قــرب  الباوية  منطقة  في  لألطفال  شرعية 
الشارع  إلى  المؤدي  الفرعي  الشارع  االورفلي ضمن 
الرئيسي الرابط بين منطقتي المشتل والمعامل. ولم 
تضم المقبرة إيه رفات، وأشار الشاهد إلى أن القبور 
كانت موجودة ومحددة بمجموعة من الطابوق، إذ قام 
تامة خوفاً  المقبرة بسرية  بدفنهم في  أقاربهم  أحد 

من بطش النظام السابق. )٣1(
خريطة )13( المقابر الجماعية في محافظة بغداد

محافظة اربيل:
تقع المقبرة بالقرب من معمل قير وبالتحديد داخل 
الصناعي  الحي  منطقة  في  إسالمية شرعية  مقبرة 
الجنوبي وتبعد حوالي ٥ كم عن مركز المدينة. وهذه 
المقبرة تعود إلىاألعوام 19٨7- 19٨٨ وذلك حسب 
إفادة الشهود وهم من ذوي الضحايا، وتمكن الفريق 

من رفع خمس حاالت من المقبرة.

خريطة )14( المقابر الجماعية في محافظة اربيل

محافظة السليمانية:
مقبرة خلكان: تقع المقبرة على أحدى القمم الجبلية 
في منطقة خلكان التابعة لقضاء دوكان شمال قرية 
الطريق  على  الدواجن  معمل  خلف  منصوريان  شيخ 
الرابط بين اربيل والسليمانية وتقع على ارتفاع 9٥٠ م 
فوق مستوى سطح البحر، وهذه المقبرة تعود إلى عام 
19٦٣ نتيجة القتال الذي دار بين عناصر البيشمركة 
وقوات الجيش في عهد الرئيس عبد السالم عارف، 
وقام سكان القرية بدفن الضحايا دون معرفة هوياتهم 
كون المقاتلين من قرى أخرى، وتمكن الفريق من رفع 

خمس رفات ٠)٣٢(
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خريطة )15( المقابر الجماعية في محافظة 
السليمانية

للمقابر  الجغرافي  التوزيع   )1( الخريطة  وتوضح 
الجماعية في العراق

الخريطة )16( التوزيع الجغرافي للمقابر الجماعية 
في العراق

االستنتاجات: -

القانون . 1 بمقتضى  جرائم  الجماعية  المقابر  إن 
ويدينها  وأهدافها  اإلنسانية  مبدأ  مع  تتعارض 
الــمــتــمــدن إللــحــاقــهــا خــســائــر جسيمة  الــعــالــم 
باإلنسانية حيث تندرج في مفهومها تحت معنى 
فهي  الجريمة  نتائج هذه  أما  الجماعية.  اإلبــادة 
ــرار فــي الفكر  ــاء أحــ ــري ــاس أب عــلــى األغــلــب أنـ

واالختيار.
الديمقراطية . ٢ بالتجربة  العهد  العراق حديث  يعّد 

الصارخة  االنتهاكات  بسبب  اإلنــســان  وحــقــوق 
لحقوقه اإلنسانية وسلب حرياته األساسية )من 
القوانين  جميع  أقرتها  التي  البائد(  النظام  قبل 
المجال  هذا  في  الدولية  واالتفاقيات  والمواثيق 
مختلف  بين  اإلنــســان  حــقــوق  ثقافة  وانــحــســار 

شرائحه.
الراقي . ٣ الشعب  مــع  البائد  النظام  تعامل  لقد 

بوحشية كبيرة فلم يستثِن بقسوته هذه فئة معينة، 
وخير  والنساء،  األطفال  حتى  قسوته  طالت  إذ 
مثال على ذلك جرائم حلبجة والجرائم المرتكبة 

بحق أبناء االنتفاضة الشعبانية.
في . 4 المختلفة  واألوضــاع  الظروف  أسهمت  لقد 

اتساع مديات المقابر الجماعية في العراق بشكل 
غير مسبوق في إي بلد من بلدان العالم حتى إن 
البائد خالل ثالثة وعشرين عاما  جرائم النظام 
تجوزت جرائم الحكم النازي ما بين عامي 19٣٣

.194٥ -
كان أول ما ظهر علناً فور سقوط النظام البائد . ٥

كشف  الــذي  األمــر  الجماعية  المقابر  موضوعة 
حقوق  انتهاكات  وخطورة  الجرائم  جسامة  عن 
وقد  الدكتاتوري،  النظام  ارتكبها  التي  اإلنسان 
أدت صدمة االكتشافات ورغبة الناس في معرفة 
مصير أعزائهم ودفن رفاتهم على نحو الئق، إلى 
الجماعية  القبور  تلك  نحو  االندفاع  من  موجة 
فيها،  والتحقيق  أمنها  الحرص على ضمان  دون 
للنبش  المقابر  تلك  من  العديد  تعرضت  لذلك 
العشوائي، األمر الذي، كان له مردوٌد سلبٌي على 

عملية التحقيق وجمع األدلة.
وتشير تقارير دولية مختلفة إلى أن عدد المقابر . ٦

الجماعية المكتشفة في العراق ناهز ال٣٥٠ مقبرة 
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في مختلف المحافظات، وتؤكد أن بعضها يحتوي 
وجماجم  األيــدي  المقيدة  الجثث  عشرات  على 
لكي  الخلف  من  الرصاص  إطالق  بفعل  مثقوبة 
إن  كما  أصحابها،  إعدام  على  شهادة  ابلغ  تكون 
أخرى  مقابر  في  المكدسة  الجثث  آالف  هناك 

تمتد لمئات األمتار.
عراقية . 7 لمؤسسات  اإلحصائية  الدراسات  ووفق 

األمم  لمنظمة  وأخــرى  حكومية  وغير  حكومية 
العفو الدولية ومنظمة مراقبة  المتحدة ومنظمة 
المقابر  فـــان عـــدد ضــحــايــا  اإلنـــســـان،  حــقــوق 

الجماعية تجوز 4٠٠ ألف شخص.
لقد مارس النظام السابق جرائمه بحق المجتمع . ٨

ازدادت  ولقد  األولــى.  منذ سني حكمه  العراقي 
بالمجتمع  وفتكه  وبطشه  النظام  ذلــك  وحشية 

العراقي بعد أحداث االنتفاضة الشعبانية.
توزعت مواقع المقابر الجماعية المكتشفة على . 9

الجماعات  كافة  من  أفراداً  البالد وتحوي  عموم 
ــعــراق فضال  ال فــي  الــكــبــرى  والــعــرقــيــة  الدينية 
والسعوديين  الكويتيين  مثل  أجانب  ضحايا  عن 

وغيرهم.
التوصيات: -. 1٠
انطالقا مما عانى المجتمع العراقي من تراكمات . 11

اإلنــســان  حــقــوق  مــجــال  فــي  السلبية  الــمــاضــي 
والحريات األساسية تبرز أهمية جمع المعلومات 
والمؤشرات اإلحصائية المتعلقة بحقوق اإلنسان 

وحرياته األساسية.
انتهاك . 1٢ إي  لمعالجة  بيانات  قاعدة  ضرورةوجود 

بصورة  الحدث  أو  الحالة  لرصد  وذلــك  يحدث 
والمواثيق  االتــفــاقــيــات  لتنفيذ  وعلمية  دقيقة 
كي  مجاالتها  كافة  اإلنسانفي  بحقوق  المتعلقة 
واالتفاقيات  بالتشريعات  جــاء  ما  مع  تتماشى 

الدولية األخرى.
ضرورة سن قانون تجريم فعل المقابر الجماعية . 1٣

أو االستخفاف بها وتحديد عقوبة لهذا الفعل.
ضرورة أن تهتم المناهج التعليمية بثقافة حقوق . 14

كرامة  على  الحفاظ  وكيفية  وأهميتها  اإلنسان 
اإلنسان وحياته.

العراق . 1٥ فــي  الجماعية  المقابر  بيوم  االهتمام 
والـــذي يــصــادف يــوم ٥/1٦ واالحــتــفــاء بــه على 

الجريمة  هذه  مظلومية  إليصال  العراق  مستوى 
اإلنسانية البشعة إلى العالم والطالع العالم على 
واستخفافه  وتهوره  وبطشه  النظام  ذلك  جرائم 

باإلنسان وحقوقه.

الهوامش: -
. 1 http://ar. Wikipedia.org.

http://www.ushmm.org.
http://www.un.org
http://www.aljazeera.
http://ar.ar.facebook.
http://www.org /Arabic/common files/
genocide prevention-convention.pdf
. ٢ http://ar.wikipeda.org/wiki

http://www.alzawra.com/index.
http://pukmedia.com
http://www.humanrights.gov.iq
http://www.humanrights.gov.iq/uploads/
users/alikar
جميع  لحماية  الدولية  االتفاقية  المتحدة،  ــم  األم
االختفاء  لجنة  ألقسري،  االختفاء  من  األشــخــاص 
ألقسري، التقارير المقدمة من الدول االطراف عمال 

بالمادة ٢9 الفقرة 1 من االتفاقية، العراق
. ٣ http://ar.wikipeda.org/wiki

http://www.mesopot.com/old/adad41/5.
htm
http://www.non14.net/57131/
h t t p : / / g i g l g a m i s h . o r g / p r n t a t c e .
php٪fide3٪d2612

الجهاز  التخطيط،  وزارة  الــعــراقــيــة،  الجمهورية 
المركزي لإلحصاء وتكنولوجيا المعلومات، المجموعة 
اإلحصائية السنوية ٢خ1٢ - ٢٠1٣، الباب العشرون، 

إحصاءات حقوق اإلنسان.
. 4 http://www.alnoor. selarticale.

asp?id=#248451sthash.zx3bgcw6.
dpuf.

http;//www.shababek.de/
http;//www.alrayy.com/
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اإلنسانية، . ٥ الشؤون  دائرة  اإلنسان،  حقوق  وزارة 
في  الجماعية  المقابر  الجماعية،  المقابر  قسم 

العراق، ج 1، بغداد، العراق، ٢٠1٢، ص ٢٣.
المصدر نفسه، ص ٢٥.. ٦
المصدر نفسه، ص ٥7.. 7
المصدر نفسه، ص ٦1.. ٨
اإلنسانية، . 9 الشؤون  دائرة  اإلنسان،  حقوق  وزارة 

في  الجماعية  المقابر  الجماعية،  المقابر  قسم 
العراق، ج ٢، بغداد، العراق، ٢٠1٣، ص 1٦.

المصدر نفسه، ص 4٥.. 1٠
اإلنسانية، . 11 الشؤون  دائرة  اإلنسان،  حقوق  وزارة 

في  الجماعية  المقابر  الجماعية،  المقابر  قسم 
العراق، ج 1، مصدر سابق، ص ٢٦ - ٢7.

المصدر نفسه، ص 4٣، ٥٢.. 1٢
اإلنسانية، . 1٣ الشؤون  دائرة  اإلنسان،  حقوق  وزارة 

في  الجماعية  المقابر  الجماعية،  المقابر  قسم 
العراق، ج ٢، مصدر سابق ص ٢1 - ٢9.

المصدر نفسه، ص ٢٨.. 14
اإلنسانية، . 1٥ الشؤون  دائرة  اإلنسان،  حقوق  وزارة 

في  الجماعية  المقابر  الجماعية،  المقابر  قسم 
العراق، ج 1، ص ٣٠، ٣٢، 44.

اإلنسانية، . 1٦ الشؤون  دائرة  اإلنسان،  حقوق  وزارة 
في  الجماعية  المقابر  الجماعية،  المقابر  قسم 

العراق، ج ٢، ص
17 ..٢٠ - 1٣
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في  الجماعية  المقابر  الجماعية،  المقابر  قسم 
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اإلنسانية، . ٢٠ الشؤون  دائرة  اإلنسان،  حقوق  وزارة 

في  الجماعية  المقابر  الجماعية،  المقابر  قسم 
العراق، ج 1، ص ٣٣ - ٣٥.

اإلنسانية، . ٢1 الشؤون  دائرة  اإلنسان،  حقوق  وزارة 
في  الجماعية  المقابر  الجماعية،  المقابر  قسم 

العراق، ج ٢، ص 4٢.

اإلنسانية، . ٢٢ الشؤون  دائرة  اإلنسان،  حقوق  وزارة 
في  الجماعية  المقابر  الجماعية،  المقابر  قسم 

العراق، ج 1، ص ٣٦.
اإلنسانية، . ٢٣ الشؤون  دائرة  اإلنسان،  حقوق  وزارة 

في  الجماعية  المقابر  الجماعية،  المقابر  قسم 
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اإلنسانية، . ٢٥ الشؤون  دائرة  اإلنسان،  حقوق  وزارة 

في  الجماعية  المقابر  الجماعية،  المقابر  قسم 
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في  الجماعية  المقابر  الجماعية،  المقابر  قسم 
العراق، ج 1، ص 4٥

الصدر نفسه، ص ٥9، ٦٣.. ٢٨
اإلنسانية، . ٢9 الشؤون  دائرة  اإلنسان،  حقوق  وزارة 

في  الجماعية  المقابر  الجماعية،  المقابر  قسم 
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اإلنسانية، . ٣٠ الشؤون  دائرة  اإلنسان،  حقوق  وزارة 
في  الجماعية  المقابر  الجماعية،  المقابر  قسم 

العراق، ج 1، ص ٦4 - ٦٥.
اإلنسانية، . ٣1 الشؤون  دائرة  اإلنسان،  حقوق  وزارة 

في  الجماعية  المقابر  الجماعية،  المقابر  قسم 
العراق، ج ٢، ص 9 - 1٠.

اإلنسانية، . ٣٢ الشؤون  دائرة  اإلنسان،  حقوق  وزارة 
في  الجماعية  المقابر  الجماعية،  المقابر  قسم 

العراق، ج 1، ص ٦٦.
دائرة . ٣٣ اإلنسان،  حقوق  وزارة  العراق،  جمهورية 

اثر  اإلرهــاب،  ضحايا  قسم  اإلنسانية،  الشؤون 
الــعــراق عام  اإلنــســان في  اإلرهـــاب على حقوق 

.٢٠1٠
اإلنسانية، . ٣4 الشؤون  دائرة  اإلنسان،  حقوق  وزارة 

في  الجماعية  المقابر  الجماعية،  المقابر  قسم 
العراق، ج ٢، ص ٣٥ - ٣٦.
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المصادر:-

جميع . 1 لحماية  الدولية  االتفاقية  المتحدة،  األمم 
األشخاص من االختفاء ألقسري، لجنة االختفاء 
االطراف  الدول  من  المقدمة  التقارير  ألقسري، 
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اثر  اإلرهــاب،  ضحايا  قسم  اإلنسانية،  الشؤون 
الــعــراق عام  اإلنــســان في  اإلرهـــاب على حقوق 

.٢٠1٠
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في  الجماعية  المقابر  الجماعية،  المقابر  قسم 
العراق، ج 1، بغداد، العراق، ٢٠1٢.
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مّرت علينا اواخر العام المنصرم الذكرى السنوية الثانية عشرة 
لالستفتاء على الدستور العراقي الدائم؛ والذي جاء في الخامس 
عشر من شهر تشرين االول/ اكتوبر عام الفين وخمسة)2005(،وال 

نود في هذا المقطع المكاني ان نتحدث عن قصة كتابة الدستورألنه 
وحسب رأيي المتواضع قصة تحمل بين طياتها كثير من الموجبات 

التي تميل بطابعها الى التوافقية.

لكن في اطار دورنا في هذه العملية ـ كتابة الدستور العراقي الدائم ـ 
وبدون الخوض في تفاصيلها وجزئياتها التي ال تسمح هذه الصفحات 
بذكرها؛ نرغب بذكر شيء عن اآلليات التي تم اتباعها لحفظ وتوثيق 

وتدوين أولّيات كتابة الدستور.

الدستور العراقي الدائم

ـ حفظ وتوثيق أولياته ـ
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: Documentaion التوثيق
في  المعلومات  انفجار  مالمح  بانت  عندما  تعلمون  كما 
كيفية  حول  الهواجس  ُكثرت  عشر  التاسع  القرن  بدايات 
تسير  التي  المعلومات  من  الهائل  الكم  بهذا  االحتفاظ 
برزت  اولــي  فعٍل  وكــرّد  كبرت،  تدحرجت  كلما  الثلج  ككرة 
التي  وهناك  هنا  من  والعمليات  الفعاليات  من  مجموعة 
تكورت جميعها تحت مسمى «حفظ المعلومات»، ومن دون 
شك ألهميتها آنذاك رسمت منهجاً وخارطًة لنفسها كعلٍم له 
اهميته وقدرته على التطور والتطوير بين العلوم الحديثة. 

وقد اطلق على هذا العلم بـ «التوثيق».
وهنا ظهرت تعريفات عدة ومختلفة لهذا العلم «علم التوثيق» 
المجاالت  فــي  منها  االســتــفــادة  حسب  كانت  واختالفها 
المطلوبة، ولعل أهم وأفضل هذه التعريفات هو: «التوثيق 

هو علم السيطرة على المعلومات».
التعريف  هذا  أن  يرون  المجال  هذا  في  الــرأي  واصحاب 
ينطبق على نظم التوثيق التقليدية. كما يستوعب االتجاهات 
جميع  تتضمن  أن  يمكن  فالمعلومات  العلم،  لهذا  الحديثة 
بالصورة  وانــتــهــاًء  والــكــتــاب  الوثيقة  مــن  ــدءاً  بـ األشــكــال 

والتسجيالت الصوتية والفيديوية والنصوص اإللكترونية.
كما أن مفهوم السيطرة يتضمن العمليات الفنية التقليدية 
كالتجميع واالختزان والفهرسة والتصنيف والتكشيف، كما 
والمكانز  البحث  كمحركات  الحديثة  االتجاهات  يتضمن 

والفهرسة اآلليين.

بداية العمل:
بدأنا العمل فور تكليفنا من قبل رئاسة لجنة كتابة مسودة 
الدستور سماحة الشيخ الدكتور همام حمودي الذي انتخب 
الجمعية  اعضاء  من  المنتخبين  من  منتخبة  للجنٍة  رئيساً 
الوطنية لكتابة مسودة الدستور في اول اجتماٍع لهم في 4

حزيران ٢٠٠٥.
المكتبية  بالبرامج  والمامنا  االختصاص  اثر  جاء  وتكليفنا 
منها  البيانية  الحسابية  والبرامج  الصورية  والمعالجات 
كتابة مسودة  لجنة  في  عملنا  بداية  كان  وهنا  والرياضية، 
الدستور مع ثلة من الشباب الذين عملوا بكل اخالص وجّد 

و تفاٍن كخلية نحٍل ال يُعرف للكلل والملل سبيًال ألدائهم.
ويمكن تقسيم عملنا آنذاك الى مرحلتين زمنيتين اساسيتين 
ولكل مرحلة آلياتها وشخوصها، االولى نستطيع القول انها 
مسودة  لكتابة  المنتخبة  اللجنة  تشكيل  اعالن  بعد  بدأت 
الدستور اي آيار/٢٠٠٥، والثانية بدأت بعد تسليم مسودة 

الدستور العراقي الدائم في اواخر آب / ٢٠٠٥.
المرحلة االولى: - المحاور واآلليات

وتركز العمل في هذه المرحلة على محورين اساسيين، هما:
وطباعتها  وتنضيدها  البيانات  ــال  ادخـ االول:  المحور 
مختلفة،  جهات  من  تردنا  كانت  والتي  الكترونياً  وحفظها 
منها: )رئاسة واعضاء لجنة مسودة كتابة الدستور، اللجان 
الفرعية لمسودة كتابة الدستور، لجنة االتصال الجماهيري، 

شهاب احمد المندالوي
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البريد االلكتروني، المنظمات، الخبراء، لجنة اعداء التقرير 
اليومي، االعالم...(، وهنا تم توزيع هذا العمل تحت عناوين 

مختلفة تجاوزت الثالثين عنواناًنذكر منها:
))ابواب مسودة الدستور، الدستور ما بعد 1٥ آب ٢٠٠٥، 
مالحظات خبراء الصياغة واالعضاء، مالحظات دستورية 
ومشاريع،  قوانين  األقليات،  مطالب  مهمة،  وثائق  عامة، 
تقارير  واستطالعات،  دراسات  االلكتروني،  البريد  رسائل 
مــؤتــمــرات، مــالحــظــات ومــقــتــرحــات لشخصيات  ونــتــائــج 
سياسية ومنظمات دولية، دساتير العالم، تقارير ومالحظات 
في  ومالحظات  تقارير   ،IRI الدولي  الجمهوري  المعهد 
اليومي،  التقرير  اعداد  لجنة  تقارير  الفيدرالية،  موضوعة 
البريد الصادر والوارد، تقارير استفتاءات ومطالب االقليات 
مثل «مطالب االقلية االيزيدية، مطالب النساء العراقيات، 
استفتاءات منظمة المجتمع العراقي النموذجي، استفتاءات 

منظمة معاً المسيحية»... والخ((.
كافة  وادخـــال  الدستور  مــســودة  تنضيد  الثاني:  المحور 
الدستور  ديباجة  من  ابــتــداءاً  عليها  اليومية  المتغيرات 
ومروراً بابوابها السبعة، وكانت هذه المتغيرات تردنا بشكل 
لكل  كان  حيث  الفرعية،  اللجان  ومقرري  رؤســاء  من  آني 
باب من ابواب الدستور لجنة فرعية، باالضافة الى رئاسة 
المحور  هذا  ان  بالذكر  والجدير  ومقرريها،  العامة  الهيأة 
بها سماحة  آلية دقيقة وجه  وكان وفق  بنا شخصياً  انيط 
الشيخ همام حمودي في حينه، تجنباً لحدوث اشكاالت من 
التغييرات  او حذفاً»ضمن  بـ»اضافًة  قبيل ادخال معلومات 
أوفي نص المواد لم يتم االتفاق عليها في اللجان الفرعية 

المذكورة آنفاً.
كما ُكلفنا من قبل رئيس لجنة كتابة الدستور بتقديم نموذج 
٢٠٠٥ لعام  الدائم  العراقي  الدستور  مسودة  كتيب  لغالف 
دور  بعض  مطالبة  اثــر  جــاء  التكليف  وهــذا  انــجــازه،  بعد 
التصاميم النجاز هذا العمل بمبالغ مالية عالية، ونذكر هنا 
اننا طلبنا من سماحته منحنا فرصة لمدة ٢4 ساعة لكي 
الكتيب،  االولية لغالف  النماذج  لتصميم  كلي  اتفرغ بشكل 
وجاءنا الرد سريعاً من سماحته بالموافقة، وانجزنا والحمد 
هللا العمل في حينه قبل انتهاء المدة وقدمنا لرئاسة لجنة 
كتابة الدستور )11( نموذجاً، حاولُت ان اشير في مضمون 
فكرتها الى التركيبة الفسيفسائية للمجتمع العراقي واهمية 
هذا الدستور للعراق والعراقيين، من حيث اختيار االلوان 
النموذج  واالشكال ونوع الخطوط، وقد وقع االختيار على 

الذي طبع منه في حينه )7( ماليين نسخة وزع على الشعب 
العراقي عن طريق وكالء البطاقة التموينية.

المرحلة الثانية: ـ حفظ المعلومات »التوثيق«

انه  لديهم فكرة  كانت  الكثيرين  ان  الى  االشــارة  اود  بداية 
بتسليم المسودة وصلنا الى خاتمة العمل اال ان هذه الفكرة 
كانت لدينا بالعكس تماماً، فنحن وكل من ساهم في كتابة 
مسودة الدستور العراقي الدائم كان يعلم انه هو االول من 
الدستور؛هو  لذا هذا  العراقية.  الدولة  تأسيس  منذ  نوعه 
للحاضر والمستقبل فالبد لالجيال القادمة ومن حقها ان 
تقف على جميع حيثيات هذا الدستور من ألفها الى يائها.

تسليم  بعد  بحتاً  توثيقياً  طابعاً  العمل  اخــذ  هنا  ومــن 
الدستور. حيث ان رئيس لجنة كتابة الدستور كلفنا «كاتب 
والسيدة  الدكتور علي فاضل محسن  واالخ  السطور»  هذه 
وما  ايدينا  بين  ما  كل  وتوثيق  بحفظ  جيجان  منعم  سهى 
وصلنا من اوليات الدستور، وارشفتها بشكل دقيق، وبهذا 
الخصوص نذكر هنا أمرين مهمين كانا بمثابة خارطة طريق 

لعملنا في هذه الفترة، وهما كاآلتي:
وتوثيقها  حفظها  يجب  التي  المواد  ماهية  االول:  االمــر 

وتدوينها.
االمر الثاني: اآللية التي عمل عليها الفريق المكلف بحفظ 

وتوثيق وتدوين اوليات الدستور.
االمر االول: ماهية المواد التي يجب حفظها وتوثيقها 

وتدوينها

نذكر انه وبعد االنتهاء من تسليم مسودة الدستور العراقي 
الدائمفي ٣٠ آب ٢٠٠٥ وبتوجيه من سماحة الشيخ الدكتور 
همام حمودي بدأنا التخطيط نحن فريق العمل الكمال هذه 
المهمة على أّتم وجه ايماناً منا بان عملية حفظ األوليات 
التي احاطت  الظروف  الكفيلة بعكس صورة  وتوثيقها هي 
بعد  والمجتمع  للتاريخ  امين  بشكل  الدستور  كتابة  بعملية 

حين.
اما ماهية المواد التي حفظناها ووثقناها ودوناها فكانت 

كاآلتي:
المادة االلكترونية: وشملت كل )المالحظات، التعليقات، ● 

االقتراحات، المطالبات، البيانات، االستفتاءات، مواد 
العربية  المنظمات  وآراء  والعالمية،  العربية  الدساتير 
والسياسية،  االكاديمية  الشخصيات  واراء  والدولية، 
متعددة  بطرق  تردنا  كانت  المواد  هذه  كل  الخ(  و.... 
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منها )البريد االلكتروني الخاص، اقراص مرنة، ذاكرة 
طباعتها  تُعاد  المواد  وهــذه  الــخ(  خارجية،...  مؤقتة 
وتنضيدها وارشفتها وتقديمها لالستفادة منها من قبل 

لجنة كتابة مسودة الدستور.
يدوياً ●  تكتب  التي  المسودات  وتشمل  الورقية:  المادة 

على شكل «مواد دستورية منفردة، مالحظات وتعليقات 
اللجان،  اجتماعات  خالل  قدمت  اوراق  الى  اضيفت 
قصاصات ورقية، مسودات محاضر اللجان، مسودات 
التصريحات  البيانات،  اليومي،  التقرير  لجنة  تقارير 
المختلفة..  الدساتير  كتب  الى  االعالمية»،باالضافة 
كل هذه المسودات يتم طباعتها وتنضيدها مع حفظ 
لالستفادة  تكثيرها  ويعاد  االحيان،  اغلب  في  االصل 
ذكرت  التي  العناوين  من  عنواٍن  تحت  وارشفتها  منها 

آنفاً.
المادة المرئية: وهي تشمل التسجيالت الفديوية سواًء ● 

كانت نتاج لمؤتمرات صحفية او لقاءات تلفزيونية او ما 
شابهها، قام بها اعضاء لجنة كتابة مسودة الدستور او 
من لهم عالقة باللجنة من قبيل الخبراء واالكاديميين 
اعدادها  يتم  حيث  الدستوري.  بالشأن  المختصين 
لجنة  رئاسة  من  بتوجيه  وارشفتها  محتواها  وطباعة 
كتابة مسودة الدستور او بطلب من اصحابها الذين هم 
اصًال من اعضاء اللجنة، بغية االستفادة منها ودرجها 

ضمن مالحظاتهم واقتراحاتهم للمواد الدستورية.
الصوتية ●  التسجيالت  تشمل  وهــي  السمعية:  المادة 

وتجري معالجتها كما في فقرة المادة المرئية اعاله.
وصلت ●  ما  كل  وشملت  واالعالنية:  االعالمية  المادة 

المثال  سبيل  وعلى  المتنوعة،  االعالم  من طرق  الينا 
ال الحصر الصحافة وما احتوتها من اخبار ومقاالت 
ومختصين  وكتاب  لخبراء  ودستورية  قانونية  وكتابات 
بالشأن الدستوري والتي يمكن االستفادة منها والرجوع 
اليها على سبيل الرأي والمقارنة. واعالنات الصحف 
الفديوية  التقارير  الى  باالضافة  الصورية،  والمالحق 
لجنة  مع  المتعاقدة  الفضائية  القنوات  عرضتها  التي 
واالعــالن.  الدعاية  الغــراض  الدستور  مسودة  كتابة 
اضف اليها البوسترات واالعالنات الجدارية والضوئية 

في عموم البالد وغيرها من طرق االعالن والدعاية.
نعيد طباعتها  فأما  منها  نماذج  نأخذ  كنا  المواد  هذه  كل 
لتقديمها العضاء اللجنة الدستورية او نحفظ نسخة منها 

كما تردنا الرشفتها واالستفادة منها الحقاً.

الحسابات: وشملت كل ما يتعلق بالحسابات اآلتية:● 
االدارية: الموارد البشرية المكلفة بالعمل في كافة ○ 

مفاصل لجنة كتابة مسودة الدستور من )اداريين، 
اعالميين، قانونيين، خبراء اكاديميين ومختصين 
المعلومات  تكنولوجيا  ـ   ICT،الدستوري بالشأن 
واالتصاالت ـ،باالضافة الى الخدمات « استقبال 
قرطاسية،  ضيافة،  اقــامــة،  حــجــوزات  وتــوديــع، 

تنظيف، اآلليات من سواق ونقل.. الخ»(.
والفاكتورات ○  الكشوفات  وحفظ  ارشفة  المالية: 

والدعاية،  االعــالن  بـ»  الخاصة  المصروفةكافة 
قرطاسية،  اجــهــزة،  ـ  اللوجستية  الــمــواد  شــراء 
العاملين،   » المساهمين  اجور  ـ،  هدايا  ضيافة، 
المستشارين، خبراء الصياغة، المنظمات، عمال 

مصارف، و...الخ».
القانونية: شملت كل العقود القانونية بين اللجنة ○ 

الدستورية كطرف وبين الجهات المتعاقدة معها 
المذكورة في الفقرتين السابقتين.

والجدير بالذكر ان فقرة الحسابات اعاله عمل عليها فريق 
كامل من الملمين باالمور المالية والحسابات والتدقيق التي 

انجزت ببرامج مختصة لهذا االمر.
المكلف  الفريق  التي عمل عليها  اآللية  الثاني:  االمر 

بحفظ وتوثيق وتدوين اوليات الدستور.

بعد استعرضنا لنوعية المواد التي تم حفظها وتوثيقها بقدر 
ما تسمح به هذه الصفحات نذكر هنا اآللية التي اتبعناها 
للحفظ والتوثيق والتدوين لكل ما ذكرناه في االمر االول من 

اوليات الدستور، وهي كاآلتي:
1ـ جمع كل المواد التي ذكرت في االمر االول من )الكترونية، 
لمعرفة  واالعالنات(  االعالم  السمعية،  المرئية،  الورقية، 

كميتها.
خاصة  عناوين  )1(ضمن  في  المذكورة  المواد  تصنيف  ٢ـ 

بكل فئة منها، وكما ذكرنا آنفاً انها تجاوزت )٣٠( عنواناً.
٣ـ الطرق واالجراءات المستخدمة حسب الترتيب ادناه:

الحفظ االلكتروني، اي «الطباعة والتنضيد».● 
التصوير الفوتوغرافي، «بواسطة كاميرا فوتوغراف».● 
االستنساخ الورقي، «التكثير».● 
الماسح الضوئي، «االسكنر» لكل المواد الورقية.● 
الحفظ باستخدام ذاكرة خارجية «هارد اكسترنل».● 
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مسودة ●  كتابة  للجنة  العامة  الهيأة  اجتماعات  تنزيل 
اجهزة  مــن  الفرعية  اللجان  واجــتــمــاعــات  الــدســتــور 
والخارجية   «desktop» الثابتة  ذاكــرة  الــى  الميديا 

«هارد اكسترنل».
تحويل فديو اجتماعات اللجنة الدستورية الى اقراص ● 

ليزرية «CD» وتصنيفها حسب تواريخ انعقادها ورقم 
االجتماع. علماً عددها )1٨٣( قرصاً.

تحويل فديو المؤتمرات واللقاء الصحفية الى اقراص ● 
ليزرية وتصنيفها حسب تواريخها واماكن اقامتها.

الضوئي، ●  )الــمــاســح  بـــ  الــمــصــورة  الــمــواد  كــل  تحويل 
التصوير، واالستنساخ( على اقراص ليزرية.

التي ●  صــوري.  البوم  في  الفوتوغرافية  الصور  حفظ 
التقطت من قبل االعالم او الجهات الدعاية والدائرة 

االعالمية في الجمعية الوطنية آنذاك.
النتائج في ارقام:

الدستور ●  كتابة  أوليات  توثيق  عمل  فريق  اعضاء   )٣(
سهى  محسن،  فــاضــل  علي  الحمد،  احــمــد  )شــهــاب 
منعم جيجان( وباشراف مباشر من رئيس لجنة كتابة 

الدستور سماحة الشيخ الدكتور همام حمودي.
)1٠٠( مائة يوم مدة العمل بعد تسليم الدستور في ٣٠● 

آب ٢٠٠٥.
)1٢( ساعة عمل يومياً.● 
جميع ●  وتشمل  عنوان  الــف  عشرة  اربعة   )14٫٠٠٠(

المواد المذكوره آنفاً.
اكثر من )1٠٠( مائة جهة تم التعامل معها ذات العالقة ● 

وذكر اغلبها آنفاً.
المواد ●  وحفظت  تحتها  ُصنفت  عنواناً  ثالثون   )٣٠(

المذكورة اعاله.
استخدم ●  ليزرياً  قرصاً  وثمانون  وثالثة  مائة   )1٨٣(

لحفظ المعلومات اعاله.
ميديا ●  لحفظ  ليزرياً  قرصاً  وعــشــرون  خمسة   )٢٥(

االعالنات واالعالم.
)1٠( عشرة طرق في آلية جمع وتوثيق االوليات، كما ● 

في االمر الثاني اعاله.
وثيقة  أول  للعراق  الجديد  الدائم  الدستور  وختاماً،يعد 
وطني  وباستفتاء  منتخبة  تأسيسية  جمعية  تقرها  قانونية 
منذ العام 19٢4. تمثل نجاح هذه العملية الوطنية واالستفتاء 
عليه في حينه بموافقة 7٨٪ من المصوتين من كافة ابناء 
بقومياتهم وطوائفهم نقطة تحول مضيئة  العراقي  الشعب 

في العراق من الحكم المنفرد، ومروراً بالحروب التي قادتها 
إلى الحكومة الدستورية التمثيلية  السلطة البائدة، وصوالً 

وعودة السيادة العراقية.
في  واألعلى  األسمى  القانون  الدستور  هذا  يُعُد  ))أوالً:- 

العراق، ويكون ملزماً في أنحائه كافة، وبدون استثناء.
ثانياً:-ال يجوز سن قانوٍن يتعارض مع هذا الدستور، ويُعد 
باطًال كل نٍص يرد في دساتير األقاليم، أو أي نٍص قانونٍي 
آخر يتعارض معه.(( «المادة 1٣/ دستور جمهورية العراق».

والحمد هللا رب العالمين
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الواليات المتحدة وحلفاؤها، والمنظمات الدولية بدأوا للتو في 
تلمس االبعاد االنسانية لحروب الدولة الفاشلة في كل من أفغانستان، 
العراق، ليبيا، الصومال، السودان، سوريا واليمن. من الواضح ان البعد 

المدني للحرب سيكون في نهاية المطاف أكثر أهمية وخطورة من 
الجانب العسكري في هذه الدول.

اي نصر حقيقي يتجاوز مجرد دحر المتطرفين عبر الجوانب 
العسكرية، والوصول الى تسوية طارئة بين مختلف االطراف 

المتنازعة في البالد. التمرد الحالي والتهديدات االمنية االخرى 
يدعمها عمق الخالفات في البالد، الفشل السابق والحالي للحكومة 
في التعامل مع االطراف المختلفة، والفشل البنيوي في إدارة ملف 

االقتصاد، األمن، والمتطلبات االجتماعية لمعظم السكان.

العراق بعد داعش، النصف اآلخر لالنتصار

التعامل مع البعد المدني*
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ترجمة مصطفى الحيدري

الحكومة  تجعل  االخفاقات  هــذه  فــإن  العملية،  الناحية  من 
المتنازعة،  الفصائل االخرى  الدول، وكذلك  في كل من هذه 
دولة  كل  الستقرار  تهديدا  تمثل  الخارجية،  القوى  وتنافس 
وتهديدا لمستقبلها أكثر من التهديد الذي يفرضه المتطرفون 
االسالميون والقوى المعادية االخرى. وبصرف النظر عن حجم 
الداخلية  التوترات واالنقسامات  للمتطرفين، فإن  اية هزيمة 
االخرى في كل بلد تهدد بأن تجعل من هذا )االنتصار( تمهيدا 
ايجاد  في  دائــم  وفشل  االهلية  الحرب  من  جديدة  ألشكال 

ظروف االمن واالستقرار والتنمية.
اية هيأة حقيقية للنصر تتطلب منهجا مختلفا لعمليات خلق 
الحالتين،  كلتا  وفي  المدنية-العسكرية.  والشؤون  االستقرار 
فإن البلد الذي تحاول الواليات المتحدة االمريكية مساعدته 
التقدم  تحقيق  في  طويل،  بوقت  القتال  بدء  قبل  أخفق  قد 
تلبي  ان  شأنها  من  التي  واالصالحات  المطلوب  االقتصادي 
مطالب شعبه في الوقت الذي يتزايد فيه النمو السكاني. أدى 
إشعال  الى  الزمن  من  عقود  مدى  على  المشاكل  تلك  تفاقم 
اخرى  انقسامات  وايجاد  والعرقي  الطائفي  االنقسام  فتيل 
جعلت من تلك البلدان عرضة للتطرف والصراعات االهلية، 
بفاعلية  االستجابة  على  الحكومة  قدرة  من  حد  الذي  األمر 

لالزمات والحروب.
االقتصاد  ان  العراق  عن  الحديثة  الــدراســات  احــدى  تظهر 
في حروب  المشاركة  االخرى  والدول  للعراق  التحتية  والبنى 
ونتيجة  الحرب.  سنوات  بسبب  تعطلت  قد  الفاشلة  الدولة 

لذلك، ادى كل صراع الى احداث تغيير في البلد لدرجة انه 
يخلق حاجة الى انشاء هيكل جديد للحكم واالقتصاد يعكس 
التحوالت الرئيسية في السكان، توازن القوى في كل مدينة، 

وفرص الكفاح ألجل التنمية.
عمليات  جعل  في  تمثلت  التراكمية  النتيجة  فــإن  وبالتالي 
ويتطلب  الكبرى.  االستراتيجية  من  رئيسيا  جزءا  االستقرار 
الموجود  والتمرد  االرهــاب  نموذج  لهزيمة  كبيرا  دعما  االمر 
واألولويات  القتال  تتخطى  ومساعدة  معاونة  نموذج  وتقديم 
والترتيبات  المفاوضات  ان  الــصــراع.  إلنهاء  االمــد  قصيرة 
السياسية الجديدة، والمعونة االنسانية الطارئة، ومساعدات 
تحقيق  فــي  تصب  حاسمة  خــطــوات  كلها  العاجلة  االنــعــاش 

االستقرار الدائم.
ويتطلب  نطاقا.  أوســع  اصــالح  اجـــراء  الــضــروري  مــن  لكن، 
اصالحا  العنيف  حدللتطرف  وضع  دائم  بشكل  الصراع  حل 
سياسيا واداريا واقتصاديا من شانه ان يوفر تخفيضات دائمة 
العرقية  والجماعات  المتنافسة  الطوائف  بين  التوترات  في 
والقبائل والفصائل الرئيسية االخرى. وقبل كل شيء، ينبغي 
دولة  لكل  الكلي  االقتصاد  من  أبعد  الــى  التنمية  تتطلع  أن 
مزقتها الحروب، وأن تركز في جزئيات االقتصاد بطرق تحقق 
ما يكفي من االنصاف والقبول ألجل تحقيق االستقرار الدائم.
يقدم العراق حالة اختبار حاسمة، ان هزيمة داعش في العراق 
بحد ذاتها لن تحسم مشاكل العراق االوسع نطاقا في السياسة 
من  جديدة  ألشكال  مقدمة  تكون  وربما  واالقتصاد،  والحكم 

معهد الدراسات االستراتيجية الدولية للباحث انتوني كوردسمان
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الصراع بين و)ضمن( الشيعة والسنة والعرب عموما والكورد، 
ومختلف الجماعات المتطرفة، وفلول داعش.

كما يوفر العراق فرصا فريدة لدول النزاع االخرى، اذ ال يواجه 
كالتي  داعش  بعد  ما  لمرحلة  التحديات  من  المستوى  نفس 
تواجهها سوريا وليبيا والصومال والسودان واليمن وافغانستان، 
مقارنةبهذه  التنمية  من  مهمة  مستويات  العراق  حقق  فقد 
الدول، بالرغم من عدم استقرار وثورات واضطرابات دامت 

اكثر من نصف قرن، وله ايرادات نفطية مهمة تدعمه.
داعش  هزيمة  بان  ضمان  اي  هناك  ان  اليعني  هذا  ان  بيد 
ستحقق االستقرار أو االنتعاش او التنمية الوطنية الناجحة ما 
لم يكن لدى العراق مساعدة خارجية كبيرة. كان العراق دولة 
فاشلة قبل اجتياح داعش ومازال كذلك الى حد كبير. ان انهاء 
االوسع  التهديد  او  داعش  ينهي  لن  المادي  بشكلها  الخالفة 

لإلرهاب والتطرف االسالمي.
للتعامل مع هذه التحديات المدنية بعدان، االول، يواجه العراق 
على المدى القصير عدد من التحديات تعترض اقامة نظام 
الى  حاجة  هناك  ستكون  حيث  الحرب  بعد  مستقر  مدني 
جهود دبلوماسية امريكية لمساعدته على تشكيل مستقبله. ان 
ايجاد عالقة مستقرة بين الحكومة المركزية وحكومة االقليم 
الكورديةيمثل تحديا حاسما، وكذلك بين السنه والشيعة وحماية 
االقليات. عالوة على ذلك، فان كل جماعه اثنية وطائفية في 
العراق لها انقسامات داخلية خاصة بها واحيانا تتسم بالعنف. 
وقد ركز كل منها حتى االن على تحصيل السلطة في جانبها 

السياسي اكثر من تركيزه على تشكيل ايجاد مستقر للعراق.
ما لم يكن هناك قادة متآزرون وقادرون على الحكم بشكل أكثر 
فاعلية، فان هزيمة تنظيم داعش قد تكون مقدمة الستمرار 
الوقت  في  االهلية.  الحرب  او  والطائفية  االثنية  االزمـــات 
الذي وجدت فيه الحرب ضد داعش قدرا من التعاون، علينا 
لوال وجود حكومة  ليتحقق  يكن  لم  ان غزو داعش  ندرك  ان 
مترهلة وفاشلة ترأسها نوري المالكي سابقا، وحدوث ارتفاع 
كانت عليه  بما  تعادل مستواه  اذ  الطائفي،  العنف  مطرد في 

االحداث في ٢٠٠٨، بعد اجتياح داعش للفلوجة سنة ٢٠14.
لقد اجبر العراق بالفعل على نشر قوات بأعداد كبيرة لتامين 
من  يتمكن  انه  الواضح  غير  من  واليــزال  مع سوريا،  حــدوده 
الحدود.  تلك  على طول  يحتاجه  الذي  االمن  تطوير مستوى 
توجد توترات ومخاطر متزايدة بالعنف المتوقع بين الفصائل 
الكوردية والسنية والشيعية على االرض، وبين بعضها البعض. 
الحكومة  جعل  اقليم  انفصال  استفتاء  ان  الــى  بــاإلضــافــة 
ومحيطها  كركوك  على  لالستيالء  القوات  ترسل  المركزية 

ووصول القوات الى الخط الفاصل مع المناطق الواقعة تحت 
سلطة حكومة االقليم.

المليشيات  من  العديد  داعــش  ضد  القتال  ظــروف  أوجــدت 
الجهود  وتقسم  الخاصة  اجنداتها  لها  التي  والسنية  الشيعية 
االستشارية العسكرية التي تقدمها كل من الواليات المتحدة 
وايران. العراق ليس قادرا على اختيار االصدقاء او الجيران، 
عربية  ودول  وتركيا  وايــران  روسيا  مثل  قوى  بوجود  السيما 
متضاربة  مصالح  لها  التي  المتحدة  الــواليــات  عــن  فضال 

وتتنافس على النفوذ.
ثانيا، العديد من االسباب التي جعلت من العراق دولة فاشلة، 
هي اسباب هيكلية وليست نتيجة لتأثير الحرب واالختالفات 
الحكم  الخارجية.  القوى  من  والضغوط  الداخلية  السياسية 
بدءا من  المستويات  كافة  تباين على  وفيه  العراق فاسد  في 
نظم  منطقة.  كل  في  بالمحلية  وصــوال  المركزية  الحكومة 
على  معدومة  شبه  وأحيانا  البلد،  هذا  في  ضعيفة  العدالة 
المستوى المحلي، وغالبا ما تكون فاسدة وغير فعالة. فالعراق 
يواجه مشاكل اقتصادية حرجة على كافة المستويات، وقد ظل 
طويال تحت ضغط سكاني حاد على الرغم من تأثير حروبه 

التي خاضها.
مزيج الضغوط قصيرة االمد باإلضافة الى الضغوط الهيكلية 
تجعلنا امام حالة ان ايجاد اي شكل من اشكال االستقرار الدائم 
والمساعدة، والحركة نحو التنمية تمثل تحديا يتطلب سنوات 
وتشبه حالة المريض الذي يحتاج لمشورة ودعم دائمين. كما 
انه يجعل من الواضح امامنا استبعاد االفتراض ان االستقرار 
يمكن ان يتحقق ببساطة عن طريق الحوار السياسي، او حدوث 
التنمية من خالل تنفيذ نماذج من االصالحات االقتصادية على 
نطاق البالد التي تتجاهل الحاجة الى الحد من االختالفات 
صانعو  يلعبه  الــذي  والــدور  والطائفية،  والعراقية  االقليمية 
التي  الجهود  من  الكثير  ان  العراق.  انحاء  مختلف  في  القوة 
وغيرها  المتحدة  الواليات  قبل  من  االخيرة  اآلونة  في  بذلت 
من الجهود الخارجية لتحقيق االستقرار في العراق في نهاية 
تعالج  وال  الحقائق،  هذه  تتجاهل  داعش  مع  الشرس  القتال 
مجموعة التحديات كحزمة مترابطة والتي من شانها تشكيل 
مستقبل العراق )ما بعد داعش( على األقل في غضون نصف 

عقد من الزمان.
التعامل مع التحديات الهيكلية:

ال يمكن ألحد أن يتنبأ بكيفية تطور التحديات قصيرة األمد 
التي تعصف بالعراق وتقسمه في الوقت الراهن. اليحاول هذا 
التحليل معالجة المشاكل الطارئة التي تتعامل مع االنقسامات 
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السياسية، الطائفية واالثنية في العراق، بل ينبغي على العراق 
التعامل معها اذا ما أراد النجاح في حل مشاكله الهيكلية.

للعراق  الهيكلي  الفشل  وطبيعة  عمق  تقييم  الممكن  مــن 
الحوكمة  مجاالت  في  االخفاقات  هذه  وتتوزع  والتحديات. 
واالقتصاد والديموغرافيا التي تفاقمت على مر عقود. وتشمل 
عوامل أخرى كالضغط السكاني والتأثير بعيد االمد لعوامل 
الفقر والبطالة، والتشوه الكامل لالقتصاد الذي تقوده الدولة.

تكون البيانات المتاحة غير مؤكدة في كثير من الحاالت. ويتمثل 
احد اهم التحديات في الحصول على بيانات )معلومات( ذات 
مصداقية وتحليلها واالستناد اليها. وبناًء الى ذلك، يعتمد هذا 
المصادر، غير  بيانات من مجموعة واسعة من  التحليل على 
انه يعتمد في المقام االول على مصادر مهمة وراسخة الخبرة 
المخابرات  ووكالة  الدولي  النقد  وصندوق  الدولي  كالبنك 
دراسة  ومعهد  الدولية  والشفافية  المتحدة  واالمم  المركزية 

الحرب والمعهد الدولي للدراسات االستراتيجية.
على  بالتركيز  العميقة  الهيكلية  العراق  قضايا  لقد شخصت 

ست مجموعات من التحديات:
تأثير االنقسامات والصرعات السابقة.. 1
التحديات األثنية والطائفية.. ٢
التحديات البشرية.. ٣
تحديات الحوكمة.. 4
التحديات االقتصادية.. ٥
الـــقـــوات االمنية . ٦ تــكــالــيــف  تــفــرضــهــا  الــتــي  الــتــحــديــات 

والعسكرية.
ما يزال العراق بلدا يتمتع بفرص واسعة، لكن نحذر في هذه 
الدراسة من انه يواجه تحديات هيكلية حرجة في كل من هذه 
العنف ومقسمة  المجاالت يمكن ان تجعل منه دولة يسودها 
السياسية قصيرة  الى أجل غير مسمى. فالتسويات  وفاشلة 
االمد اليمكن لها ان تعالج ايا من هذه المشاكل أو تجد سالما 

دائما.
ال يمكن ألحد مساعدة العراق، ما لم يساعد نفسه:

يظهر تحليل هذه التحديات ان مشاكل العراق اليمكن حلها من 
خالل بعض المساعدات الخارجية، وجذب مجموعة مساعدات 
من  سنوات  النجاح  يتطلب  مارشال.  بمشروع  أشبه  واسعة 
الجهد النعاش البلد، وتشخيص دقيق ومخطط، والتكيف مع 
متغيرات تدفق األحداث. مع ذلك، فإن حجم وتعقيد المشاكل 
في العراق، والتحديات السياسية التي تخلفها، وتكلفة الموارد 
الالزمة للتعامل معها، تجعلنا امام حقيقة واضحة جدا، والتي 
مفادها اليمكن للعراق أن يأمل في تحقيق االستقرار واالمن 

اال اذا نظر قادته الى ما هو أبعد من االولوية المباشرة لهم، 
والتدبر إليجاد حل عملي لالنقسامات العراقية والطائفية في 
ووضع  الجدية،  للتحديات  الممكنة  الحلول  ودراســة  العراق، 

أولويات وخيارات أكثر وضوحا للتعامل معها.
اليمكن لمزيد من الجهود الخارجية او المساعدات او المشورة 
ان تتصدى لنطاق مهم ومؤثر من التحديات الهيكلية المبينة 
مسؤولية  العراقيون  القادة  يتحمل  لم  ما  الدراسة  هذه  في 
القرارات حول بلدهم والعواقب المحتملة االوسع لسياساتهم. 
قد تكون األخطاء الحالية والسابقة للقوى واالطراف الخارجية 
حقيقية جدا، ولكنها ليست ذات صلة، اليمكن الحد أن يساعد 

العراق ما لم يساعد نفسه بنفسه.
ابعد من  ما نظروا  اذا  ينجحوا  ان  اال  العراق  لقادة  يمكن  ال 
سوية.  للعمل  الطرق  بعض  ويجدوا  تشتتهم،  التي  التوترات 
داعــش،  هزيمة خالفة  مــن  االســتــفــادة  هــي  االولـــى  الخطوة 
وايجاد مسار مشترك لالستقرار على المدى القصير والقدرة 
العراقيون  ويحتاج  مشتركة.  أهداف  تحقيق  نحو  العمل  على 
كذلك الى ان يفهموا )كما يفعل قادة وشعوب الدول المنهكة 
القاء  أو  مشاكلهم  لحل  الخارجي  الدعم  انتظار  ان  االخرى( 
اللوم بذلك على القوى الخارجية ومصالحها، ما هو اال امر 
هناك  وليس  الماضي،  هو  الماضي  الجدوى.  وعديم  مدمر 
مزيج حقيقي في العالم لديه كل الموارد المطلوبة، باإلضافة 
لمزيج مقومات المصالح الوطنية مع/أو دعم خارجي حقيقي.
ال يمكن للعراق ان ينجح من تلقاء نفسه، وسوف يحتاج الى 
لعدة  المالية  المساعدة  بعض  مع  خارجيين،  ودعــم  مشورة 
سنوات حتى يصل الى مستوى متقدم من مستويات االكتفاء 
والمؤسسات  المتحدة  كالواليات  األخــرى  فــالــدول  الــذاتــي. 
الدولية مثل البنك الدولي، لهما مصلحة مشتركة في مساعدة 
العراق، وعليها مسؤولية اخالقية في القيام بذلك، لكن فقط 
في حالة اجماع القادة العراقيين على ان هذا الدعم سيؤدي 

غرضا واضحا.
يجب ان تكون هذه القيادة صادقة أيضا بشان السرعة التي 
يمكن للعراق ان يواجه بها التحديات، وعليهم ان يقدموا االمل 
ويوجه الدعم كوعد للمستقبل. ان التعامل مع بعض التحديات 
من  العديد  هناك  عقود.  حتى  وربما  سنوات  مسالة  سيكون 
الخطوات المفيدة التي يمكن للعراق اتخاذها على المستوى 
القريب، لكن حتى الجهد التشخيصي السليم يتطلب سنوات 
من الجهد الداخلي. وال يمكن اال لسنوات من الجهد العراقي 
واالدارة  التخطيط  جهود  من  النوع  هذا  يخلق  أن  المتواصل 

لمعالجة المشاكل واالحتياجات الناشئة في العراق.
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لهذا السبب من المهم ان يفهم القادة العراقيون انهم وحدهم 
يجب أن يتحملوا مسؤولية ايجاد الطريقة التي تولد السياسات، 
والقيادة والمسؤولة الالزمة التي يمكن ان تضمن نجاح العراق. 
ان الميول السابقة للعراق الى محاولة توجيه اللوم والمسؤولية 
لن تفضي اال الى المزيد من السلوك التدميري للبالد، بغض 

النظر عن أخطاء الدول والمؤسسات الخارجية.
يتعين على الدول ومنظمات المعونة الدولية والمنظمات غير 
اخفاقات  ان  وبما  أيضا.  الحقائق  هذه  تواجه  ان  الحكومية 
-٢٠٠٣ للفترة  المتحدة  الواليات  قادتها  التي  المعونة  جهود 

قوة  اي  تساعد  ان  امكانية  عدم  تام  بوضوح  أظهرت   ٢٠11
خارجية العراق ما لم يكن مستعدا للوفاء بشكل تام في تلبية 

سبل مواجهة التحديات المبينة في هذا التقرير.
تكررت نفس هذه الدروس حول تكاليف فشل الدولة في تحمل 
الحرب  انتهاء  منذ  وتكرارا  مــرارا  مستقبلها  عن  المسؤولية 
العالمية الثانية. والنتيجة النهائية لتصدير تحمل المسؤولية، 
لقادة  تسمح  قد  الخارجية،  المعونة  جهود  على  واالقتصار 
عن  النظر  وغــض  الفئوية  مصالحهـم  على  التركيز  العراق 
مسؤولية قراراتهم. اال انها ستنتهي بالفشل وتجد أزمات لن 
ينجو منها معظم هؤالء القادة. وسيتسببون في تصاعد استياء 
أشكال  الى  أو  االمة  تقسيم  الى  يؤديان  قد  متزايدين  وتوتر 

جديدة من الحرب األهلية.

الهوامش:
األوسط  الشرق  المختص بشؤون  للباحث  الدراسة  * موجز 
د.انتونيكورسمان، علما ان الدراسة موجودة باللغة اإلنكليزية 
على موقع معهد الدراسات االستراتيجية CSIS وعلى الرابط:
https://www.csis.org/anlysis/iraq-fter-isis-other-half-
victory
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على الواليات المتحدة أن تعيد تقييم الخطط السياسية والعسكرية 
التي وجدت ألجل ضمان استمرارية رئاسة الوزراء لحيدر العبادي لما بعد 
انتخابات البرلمان المقررة في 12 أيار/مايو 2018. سلسلة من االنقسامات 
في قائمة العبادي االنتخابية من شأنها أن تزيد من فرص بروز مرشح بديل 
لربح الرئاسة. فشل العبادي في التحالف السياسي مع القائمة المدعومة 

من ايران التي تضم اطراف الحشد الشعبي وعدم إمكانيته في ايجاد أرضية 
من الثقة لتجمعه بالتحالف مع ائتالف عمار الحكيم يشير الى ان العبادي 
غير قادر على إدارة الفرص السياسية وسوف يكافح لعقد تحالف لـمرحلة 
ما بعد االنتخابات. على العبادي تجنب المزيد من التـــمـزق في تحالفه 

االنتخابي، وضمان أن يكون للمرشحين االصدقاء تمويل، وعرقلة أن يكون 
للكتلة السياسية المناوئة المتمثلة في ائتالف دولة القانون لنوري المالكي 
نجاح انتخابي من شانه أن ينافسه. من المحتمل أن يقدم العبادي تنازالت 

سياسية كبيرة بعد االنتخابات ليستعيد رئاسة الوزراء اذا لم يستطع تحقيق 
هذه المتطلبات، مما يضر بإرادته وقابليته لتحقيق توافق سياسي مع مصالح 

األمن القومي األمريكي.

 ميزات التحالف االنتخابي 
لرئيس الوزراء العراقي

دالالت تغيير رئيس الوزراء

ملف انتخابات العراق أيار/مايو 2018

ISW معهد دراسة الحرب
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لمدة  ايــران  من  المدعومون  الشعبي  الحشد  قــادة  انضم 
وجيزة وانسحبوا في وقت الحق من قائمة العبادي المفضلة 

اميركًيا في 14 كانون الثاني/يناير ٢٠1٨
تحتوي  التي  الشعبي  الحشد  قوات  الفتح(  )تحالف  يضم 
كعصائب  ايرانًيا،  المدعومة  المتطرفة  المجاميع  بعض 
أهل الحق، منظمة بدر، وأحزاب صديقة اليران كالمجلس 
زعيم  الفتح  قائمة  يــتــرأس  الــعــراقــي.  االســالمــي  األعــلــى 
منظمة بدر هادي العامري وتحالف مع ائتالف النصر الذي 
يتزعمه العبادي ليوم واحد فقط قبل االنسحاب. أكد القادة 
السياسيون في ائتالف الفتح ان السبب في انشقاقهم عن 
العبادي يعود النضمام عمار الحكيم الذي يترأس  تحالف 
تيار الحكمة الوطني، والقيادي الشيعي مقتدى الصدر، في 
ائتالف النصر. أشار المكتب السياسي لعصائب أهل الحق 
بشكل منفصل الى مشاركة )كتل وشخصيات فاسدة( ضمن 
انشطار  ان  بــدوره  العامري  هــادي  صرح  النصر.  تحالف 
بين  الربط  ونفى  «تقنية»  أسباب  الى  يعود  النصر  تحالف 

قرار االنسحاب وانضمام الصدر او الحكيم إليه.
أعلن الحكيم انشطار تكتله عن تحالف النصر في ٢9 من 
كانون الثاني/يناير، تلته بنفس الحركة ستة تيارات بحلول 

الــ٣٠ من الشهر نفسه.
انشق الحكيم عن المجلس االعلى االسالمي العراقي في 
إلى  وسعى  جديدا،  سياسيا  حزبا  مؤسسا   ،٢٠17 تموز 
االنضمام لقائمة انتخابية تضم شخوص أقل تبعية اليران. 

يبدو ان الحكيم فقد الثقة بقدرة العبادي أو رغبته بتأمين 
المقاعد لتيار الحكمة الوطني في انتخابات مجلس النواب 
المفوضية  الذي حددت  الوقت  في  المحافظات  ومجالس 
العليا المستقلة لالنتخابات في العراق شهر شباط موعدا 

نهائيا لتسجيل القوائم االنتخابية.
للقائمة  المترنحة  العبادي  قيادة  تكون  ان  المرجح  من 
والطلبات المتزايدة السبَب في فقدان الحكيم للثقة. غالبا 
ما عبر العبادي عن رفضه الستعمال نظام الحصص، والذي 
من الطبيعي ان يسمح لمرشحي تيار الحكمة أن يدرجوا في 
القائمة. وتشير الشائعات أيضا الى أن العبادي أصر على 
احزاب االئتالف لعدم تقدير قوائم المرشحين من الحزب 
نفسه ليدرجوا ضمن القوائم االنتخابية، بل كان عليهم ان 
العبادي  أن  ذلك  من  واالهــم  مستقلين،  مرشحين  يقدموا 
طلب من مرشحي قائمة النصر أن يكونوا ممن لديهم سمعة 
طيبة من الــنــزاهة واالخالص ولديهم مهارة وخبرة. وربما 
سعى العبادي الى وضع زمالئه )اعضاء حزب الدعوة( من 
الذي  األمر  النصر،  ائتالف  قائمة  رأس  على  التكنوقراط 
من شأنه ان يجعل مرشحي تيار الحكمة يتراجع حضورهم 
ويقلل من احتمال حصولهم على مقاعد. ربما كان العبادي 
يؤهله الحقا  قوة  موقع  في  الحكيم  ايضا وضع  قد رفض 

الحصول على موقع وزاري مرغوب فيه.
االنضمام  على  قادر  غير  الحكيم  يكون  أن  المحتمل  ومن 
الى قائمة انتخابية بديلة او انشاء واحدة بسبب اجراءات 

ترجمة: مصطفى الحيدري

مقال لـــ جيسا روز ديري & عمر قاسم
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المفوضية. لذا سيعمل على ادارة قائمة )الحكمة الوطنية( 
االنتخابات  فــي  مــنــفــردة  انتخابية  قائمة  يمثل  كــطــرف 

البرلمانية ومجالس المحافظات.
أجل  من  االنتخابية  استراتيجيته  يعدل  ان  العبادي  على 

االبقاء على رئاسته للوزراء بعد االنتخابات:
قدم العبادي تنازالت تأريخية الى سياسيين واحزاب لجعل 
قاعدة  يملك  ال  النــه  للتطبيق  قابال  السياسي  برنامجه 
سياسية كبيرة او قوية بما فيه الكفاية في مجلس الوزراء 
تؤشر  االنتخابية  استراتيجيته  ان  اال  الــنــواب.  مجلس  و 
انحرافه عن مبدأ االستراتيجية التوفيقية، وبدال من ذلك 
تبنى موقفا حازما يدفع اعضاء ائتالف النصر بعيدا عنه. 
ان عدم رغبة العبادي في التوصل الى حل توفيقي بشأن 
ذلك  على  يترتب  وما  النصر،  الئتالف  االنتخابية  القائمة 
من عدم القدرة على الحفاظ على وحدة وتماسك تحالفه، 
يشكل خطرا كبيرا على استمرار واليته رئيسا للوزراء، حتى 
االنتخابية طويلة  الخطة  ذلك عنصرا من عناصر  كان  لو 

األمد.
قائمته  في  آخر  تشٍظ  حــدوث  منع  الى  العبادي  سيحتاج 
اقليميا  الفاعلة  الجهات  من  تمويل  وضمان  االنتخابية. 
المنافسة  السياسية  التكتالت  منع  ومحاولة  لمرشحيه، 
وعلى رأسها ائتالف دولة القانون من تحقيق نجاح انتخابي 
تنافسي. ويتعرض العبادي الى خطر فقدان مقتدى الصدر 
للتحالف مع نائب الرئيس العلماني التوجه اياد عالوي. اذ 
قائمة  لتشكيل  العبادي  انه صدم من محاولة  الصدر  قال 
انتخابية )طائفية( وكرر اصراره على المشاركة في قائمة 
الثقة  العبادي لخطر فقدان  يتعرض  كما  للطائفية.  عابرة 
والمملكة  ــران  اي مثل  اقليميا  فاعلة  جهات  من  والتمويل 

العربية السعودية وتركيا.
قد تتاح للعبادي فرصة ثانية في تشكيل حكومة وأن يكون 
مرشحا  يزال  ما  النه  المخاطر،  هذه  رغم  للوزراء  رئيسا 
والدولية.  العراقية  السياسية  الدوائر  داخــل  به  مرغوبا 
الحكمة  وتيار  الفتح  تحالف  ضمن  بدر  ممثلو  أبــدى  وقد 
بعد  العبادي  مع  ائتالف  بتشكيل  الرغبة  الحكيم  لعمار 
االنتخابات. يحظى العبادي بمميزات منصبه الحالي، وقد 
حصل على بعض الشرعية السياسية الطائفية خالل فترة 
رئاسته للوزارة، ويحافظ العبادي على مستويات من الدعم 
من المجتمع الدولي. وربما يحاول كسب المزيد من خالل 
االخرى.  الفاعلة  السياسية  الجهات  الى  االنحناء  رفضه 
وهو يسعى الى الحصول على دعم شعبي اضافي من خالل 

حملة مكافحة الفساد. حتى لو كان من المرجح ان توجه 
هذه الحملة الى منافسيه السياسيين كالمالكي.

لن يتخلى العبادي عن تطلعاته لرئاسة الوزراء حتى لو لم 
يتمكن من تخفيف هذه المخاطر، وسوف يفضل بدال من 
للجهات  ربما  االنتخابات،  بعد  كبيرة  تنازالت  تقديم  ذلك 
للحفاظ  الفتح،  تحالف  مثل  ايران  من  المدعومة  الفاعلة 
استعادة  فــي  االمريكية  المصالح  وتكمن  منصبه.  على 
المدعومة  الجهات  تهيمن عليها  حكومة عراقية شاملة ال 
من ايران. وإن مغازلة العبادي لتحالف الفتح والفشل في 
التحالف ضمن قائمة انتخابية واحدة يوحي بان الوقت حان 
لكي تعيد الواليات المتحدة تقييم مصلحتها تجاه العبادي 
المتحدة  الواليات  ان  المؤكد  ومن  العراق.  لوزراء  كرئيس 
لــلــوزراء.  رئيس  سيبقى  العبادي  ان  تفترض  ال  ان  يجب 
العسكرية  قواعدها  بفقدان  المتحدة  الــواليــات  تخاطر 
تولى  اذا  العراق  وحرية تحركها لمطاردة فلول داعش في 
منصب رئيس الوزراء احد مؤيدي ايران. وعليها ان تخطط 

من االن لهذه الحالة الطارئة.
أبرز القوائم االنتخابية لسنة ٢٠1٨:

ائتالف النصر... حيدر العبادي
ائتالف دولة القانون... نوري المالكي

ائتالف التحالف الوطني... أياد عالوي
تحالف الفتح... هادي العامري
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األحكام القضائية العراقية بحق مرشحي 

السياسيين السنة تزامنا مع اقتراب 

االنتخابات العراقية

من المرجح أن يستفيد نائب الرئيس نوري المالكي، الذي يسعى 
الستعادة رئاسة الوزراء، من نفوذه على المؤسسة القضائية ألجل 

تهميش المنافسين السياسيين المحتملين في االنتخابات التشريعية 
والمحلية المتوقع اجراؤها في 12 أيار/مايو القادم.

كان للمالكي تأثير في الوقت السابق على القضاء العراقي و)على 
الهيئات التي يفترض ان تكون مستقلة( ألجل احتواء المنافسين 
المرشحين والسياسيين خالل فترة رئاسته للوزراء )2014-2006(. 

ومن المرجح أن تزداد القرارات ذات الدوافع السياسية من قبل 
ما يسمى بالهيئات المستقلة في العراق تزامنا مع اقتراب موعد 

االنتخابات.

انتخابات العراق 2018

ISW معهد دراسة الحرب
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اصدرت محكمة جنح الرصافة ببغداد في ٢1 كانون الثاني/
السابق  نينوى  محافظ  النجيفي  اثيل  بحق  حكمها  يناير 
بالسجن غيابيا ٣ سنوات ومصادرة امواله ومنعه من السفر 
الى الخارج في قضية طرفها االول ديوان الوقف الشيعي. 
كذلك اتهمت المحكمة النجيفي بغسيل االموال وتهم أخرى 
تتعلق بالنزاهة. النجيفي من جانبه وصف من تركيا الحكَم 
بـ )الطائفي البغيض( مدعيا انها حملة لالنتقام منه يقودها 
الموسوي،  محمد  رئيسه  بزعامة  الشيعي  الوقف  ضــده 
لمعاقبته على عدم ضم مساجد الموصل التأريخية السنية 
الى ديوان الوقف الشيعي خالل فترة توليه مهام المحافظ 
للمدينة للفترة ٢٠٠9-٢٠1٥. ومن غير المؤكد اذا ما كانت 
هيئة النزاهة )وهي أحدى الهيئات المستقلة( ستطلب من 

تركيا تسليم المدان النجيفي.

اقام ديوان الوقف الشيعي دعواه ضد النجيفي عام ٢٠14
إللغاء امر اصدره عام ٢٠1٣ يلزم فيه جميع دوائر المحافظة 
والسيما مديرية العقارات بوقف التعامل مع الوقف. تعتبر 
دواوين االوقاف الشيعية والسنية في العراق من المؤسسات 
الدولة، تشرف على  وزارات، ممولة من  وبمستوى  القوية، 
عمل المساجد السنية والشيعية، المدارس الدينية وغيرها 
المؤسسات  وكذلك  لها،  التابعة  التعليمية  المؤسسات  من 
الخيرية. قال الوقف ان النجيفي أعاق تطبيق أوامر مجلس 
بين  الدينية  المؤسسات  تبعية  تقسيم  بخصوص  ــوزراء  ال

الوقفين السني والشيعي.

يعتبر النجيفي زعيما سياسيا سنيا مناهضا إليران ضمن 
لثقلها ومقرا  نينوى مركزا  تتخذ من  التي  كتلة )متحدون( 
رئيسا لها، تدعمها تركيا، لها حضور متميز في االوساط 
الفاعلة  للجهات  سياسي شرس  منافس  النجيفي  السنية. 
نوري  الرئيس  نائب  خاصة  ايــران،  في  وعسكريا  سياسيا 
ابان  لنينوى  محافظا  كــان  الــذي  النجيفي  قــال  المالكي. 
المالكي  الــوزراء  رئيس  داعــش»إن سياسات  اجتياحها من 
أدت الى ذلك «، كما انتقد قوات الحشد الشعبي المدعومة 
)ائتالف  الــى  متحدون  وائــتــالف  اثيل  انضم  ــران.  ايـ مــن 
القرار( الذي يقوده شقيقه نائب الرئيس أسامة النجيفي. 
االنتخابات  في  المالكي  األخــوان  يعارض  ان  المرجح  من 

القادمة ويحاوالن التحالف مع سياسي شيعي آخر.

من المرجح ان تكون االعتبارات السياسية وراء هذا القرار. 
المالكي الذي يسعى للعودة الى رئاسة الوزراء من المحتمل 
قد  العراقي،  القضاء  على  التأثير  من  درجــة  يمارس  أن 
يمارس التأثير على توقيت القرار من أجل تقويض فرصة 
المعدل  االنتخابات  قانون  ان  االنتخابية. السيما  النجيفي 
يكون  أن  يجب   » على  ينص  الثاني/يناير  كانون   ٢٢ في 
بجريمة  محكوما  وليس  والسلوك  السيرة  المرشححسن 

ضد الشرف «.

يواجه أثيل النجيفي أيضا مذكرة اعتقال صدرت بحقه عام 
٢٠1٦ من قبل محكمة التحقيقات المركزية بتهمة )التعاون 

ترجمة مصطفى الحيدري

عمر قاسم

161161 م  ٢٠١٨ آذار   - هـ   ١٤٣٩ االول  جمادى   | عشرة  الثالة  السنة   | ٤٣ العدد   |



مع قوة اجنبية(. استند هذا االمر الى دعوى أقامها ضده 
سياسيون سنة مقربون من المالكي وذلك عام ٢٠1٥، كانت 
الوطني  )الــحــرس  لقوات  النجيفي  قيادة  عن  االتهامات 
لنينوى(، وهي قوات تتلقى تدريبا من قوات تركية متمركزة 

في بعشيقة، في محافظة نينوى منذ ٢٠1٥.

للمالكي مستويات تأريخية من الضغط والتأثير السياسي 
والنفوذ على العديد من مستويات القضاء العراقي، بما في 
ذلك رئيس المحكمة االتحادية القاضي مدحت المحمود، 
المفضلة،  القانونية  تفسيراته  على  المحاكم  تعتمد  الذي 
لغرض االطاحة بمعارضيه السياسيين، وتنحية المرشحين 

المنافسين في االنتخابات.

قبلت المحكمة العليا طلبا من ائتالف دولة القانون بزعامة 
السيد المالكي بعد أيام من اجراء انتخابات مجلس النواب 
لصالح  االمــور  ميزان  واعــادت  النتائج  اعالن  وقبل   ٢٠1٠
مسؤولية  بها  تناط  كتلة  أكبر  المحكمة  وأعلنت  المالكي، 
تشكيل الحكومة عبر ائتالف انتخابي أو ائتالف يتم تشكيله 
)الذي جاء  المالكي  التفسير  بعد االنتخابات. اعطى هذا 
ائتالف  بعد  اذ حصل على ٨9 مقعدا  الثاني(  المركز  في 
العراقية الذي حصل على 9٢ مقعدا الفرصة للتحالف مع 
القائمة الشيعية الثانية )التحالف الوطني( من أجل تشكيل 
باعادة   ٢٠11 عــام  العراقية  المحاكم  شرعت  الحكومة. 
العمل بالقوانين التي وضعت في عهد صدام والتي تحاسب 
اي منتقد للرئيس السابق، وأدى ذلك الى تهميش العديد 
حيدر  الساعدي،  صباح  الشيخ  مثل  المالكي  خصوم  من 
المال وعدنان الجنابي. واتهم المالكي أيضا بالتأثير على 
طارق  الرئيس  بنائب  االطاحة  ألجل  القضائية  القرارات 
الهاشمي ووزير المالية رافع العيساوي بتهم دعم االرهاب 
عامي ٢٠11 و ٢٠1٢ على التوالي. كما اتهم المالكي ايضا 
المشهد  العراقية من  القائمة  الكثير من أعضاء  باستبعاد 
السياسي بسبب االنتماء لحزب البعث. وأحيانا تلغى بعض 
هذه االستثناءات بعد أسابيع من المفاوضات التي تتدخل 

فيها أطراف دولية فاعلة.

رفضت المفوضية العليا المستقلة لالنتخابات ترشح أكثر 
السنة  من   ٢٠1٠ عــام  انتخابات  قبل  شخصية   ٥٠٠ من 
حينها  كــان  الــذي  العراقية  ائتالف  من  بعضهم  والشيعة 
المنافس الرئيس الئتالف المالكي خالل االنتخابات. وقد 
ألغت محكمة االستئناف العراقية هذا القرار بعد أسابيع 

الرئيس  نائب  ــارة  وزيـ الكواليس  خلف  المفاوضات  مــن 
االمريكي جو بايدن الى العراق.

يقلل القرار القضائي من احتماالت ان يتمكن السياسيون 
وعابر  واســع  تحالف  لبلورة  التحرك  من  والشيعة  السنة 
للطائفية من خصوم المالكي ليسلب منه طموحاته لرئاسة 

الوزراء.

سعى أسامة النجيفي الى تعزيز العالقات مع قيادات شيعية 
منافسة للمالكي أو من خصومه مثل عمار الحكيم والصدر 
وذلك قبل االنتخابات. وهنأ النجيفي الحكيم النقسامه عن 
المجلس االعلى االسالمي العراقي، وتشكيل تيار الحكمة، 
مشيدا )بالروح الوطنية( لعمار الحكيم، متصورا انه بذلك 
االخــر عن  هو  ابتعد  فقد  الصدر،  امــا  ــران.  اي عن  يبتعد 
ويعمل  سنية،  عربية  دول  مع  اوثق  وأنشأ عالقات  ايــران، 
على تشكيل تحالف انتخابي عابر للطائفية برئاسة حيدر 
ذلك  في  بما  السنة  فيها  يشترك  ــوزراء،  ال رئيس  العبادي 
اختلفت  الكوردستاني،  الديمقراطي  والــحــزب  النجيفي 
العديد من التحالفات السابقة لالنتخابات في العراق، ومن 

المحتمل ان تتشكل مجددا بعد التصويت.

يعزز هذا القرار محاوالت وكالء ايران الحاضرين عسكريا 
من وادي نينوى حتى الحدود السورية لنشر نفوذهم السياسي 
المناطق  هذه  على  السيطرة  أجل  من  والديني  والثقافي 
متعددة االعراق وغيرها من المحافظات المختلطة. للقيام 
وتوسيع  معينين  اصــدقــاء  لتثبيت  الــوكــالء  يسعى  بذلك، 
بتقاليد  واالنغماس  المحافظة  في  الشيعية  الطائفة  نفوذ 
فان  لهذا  للمنطقة،  الثقافي  النسيج  في  الشيعة  وطقوس 
القرار القضائي يمثل تحذيرا لمحافظ نينوى الحالي نوفل 
على  وضمانا  فساد،  بقضايا  بتورطه  يتهم  الذي  العاكوب، 
سيؤدي  أيضا.  الجهود  هذه  القادم  المحافظ  يعيق  ال  ان 
تحويل نينوى لمقاطعة صديقة اليران الى اضفاء الشرعية 
الوجود االيراني قريبا من الحدود مع تركيا، وتامين  على 
ان  المرجح  ومن  نينوى.  عبر  سوريا  الى  الثانوي  الطريق 
ضد  الموجودة  السنية  المظالم  تصعيد  الــى  ذلــك  يــؤدي 

الحكومة العراقية.

مؤشرات التصعيد ضد النجيفي:
قد تسعى الحكومة العراقية الستعادة النجيفي من الخارج 
خالل الطلب من الشرطة الدولية )االنتربول( لوضعه ضمن 
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له  العراق  بطلب  البلدان  ابالغ  وبالتالي  الحمراء،  القائمة 
الحكومة  ان  الواضح  بالقبض. ومن غير  امر  الى  استنادا 
فعلت  كما  تسليمه،  التركية  نظيرتها  من  العراقية ستطلب 
السوداني  الفالح  عبد  والمدان  االسبق  التجارة  وزير  مع 
الذي ادين بالتورط عام ٢٠1٢ في قضايا فساد وحكم عليه 

بالسجن غيابيا سبع سنوات.

مؤشرات تدهور سياسي آخر:
االكثر  هــؤالء  السيما  العراق  في  السياسيون  يستفيد  قد 
قوة منهم والذين رتبوا اوضاعهم بشكل جيد من الوسائل 
تفكيك  أو  خصومهم  الستبعاد  والقضائية  االجــرائــيــة 
قوائم  ارســال  يتم  ان  بعد  السيما  المعارضة.  االئتالفات 
المرشحين بحلول 1٠ شباط/فبراير. تمثل هذه االستثناءات 
مشكلة لمصالح الواليات المتحدة االمريكية السيما اذا ما 
قوضت شرعية الحكومة العراقية بطرق تشجع على التمرد، 

االمر الذي من شأنه ان يلغي المكاسب العسكري
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 قراءة في

 كتاب الغضب والنار
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وليد عبد الحي

انتهيت للتو من قراءة الكتاب الذي أخذ حيزا من الضجة 
في الواليات المتحدة وخارجها، وقبل الدخول في تفاصيل 

الكتاب يمكنني تحديد اهم سماتهالعامة في اآلتي:

صحفية  بلغة  الوقائع  ســرد  الكتاب  مــادة  على  يغلب   -1
وبتداخل غير منظم بين هذه الوقائع، فهو أقرب لمن يصف 

مشاجرة جماعية فيها أطراف عديدة.

٢- الفكرة المركزية للكتاب هي محاولة إثبات أن الرئيس 
دونالد ترامب:

التقارير وال حتى ملخصاتها وال  أو  الدراسات  يقرأ  أ - ال 
يستمع أو يولي اهتماما بالخبراء

ب- دور صهره وابنته وعدد آخر محدود من المقربين في 
اتخاذ القرارات أكبر مما يبدو من الخارج.

االستماع  من  ويمل  يتحدث  لمن  اهتمام  أي  يولي  ال  ت - 
ويحاول أن يحتكر الحديث لنفسه.

منها  والخارجية  عام  بشكل  بالسياسة  تام  لدية جهل  ث - 
بشكل خاص.

ج - سوقي إلى أبعد الحدود في تصرفاته وأحاديثه.

ح - المرأة بالنسبة له «موضع لذة» فقط.

خ - غير قادر على التمييز بين مقتضيات القرار السياسي 
وبين مقتضيات القرار التجاري.

٣- في المرتبة الثانية من موضوعات الكتاب تقف مسألتان 
هامتان هما:

أ- دور الدولة العميقة وتأثيرها في مسار الدولة وهيئتاها 
نهاية  في  تلفظه  وقــد  ترامب  يدركه  ال  الــذي  األمــر  وهــو 

المطاف.

القرار  اإلداريــة ال سيما في أشخاص صنع  الفوضى  ب - 
والتغيير المتواصل لهم.

الــدور  لموضوع  التفسيرات  من  عــددا  الكتاب  يقدم   -4
الروسي في االنتخابات األمريكية لكنها كلها اقرب إلدانة 

ترامب.

يسير  بقدر  إال  الكتاب  في  االوســط  الشرق  يحظ  لم   -٥
جدا جدا من موضوعات الكتاب، وقد حاولت جمع كل ما 
كتب عن فلسطين والخليج وإيرانوإسرائيل ومصر ، ووجدت 
يزيد عن ثالث صفحات من أصل ٣٠٦ ورد ال  ما  أن كل 

صفحة   ٢1 حوالي  لها  يضاف  الكتاب  متن  هي  صفحات 
فهارسوالشكر ...الخ.

٦- يغلب على مستشاريه الموقف العدائي من الصين بل إن 
بعضهم رآها تكرارا للنموذج النازي.
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تفاصيل الكتاب:
يبدأ الكتاب في احد صفحاته بعرض أسماء الكتب التي سبق 
بأنه إعالمي متخصص  )والكاتب معروف  للمؤلف نشرها 
في «الفضائح»، ثم يتم تتبعموضوعاته في ٢٢ جزءا، ويشير 
مع  ونصف  عام  لمدة  مناقشاته  كتابه خالصة  أن  الكاتب 
وخاللها  االنتخابات  قبل  وأصــدقــائــه  وموظفيه  تــرامــب 
وبعدتوليه الرئاسة، مشيرا إلى انه وبالرغم من عداء ترامب 
للصحافة فهو األكثر إتاحة لها للوصول للبيت األبيض، أما 
مصادر معلومات الكتاب فهي إمامن أشخاص ذكرهم بشكل 
صريح أو نقال عن آخرين طلبوا منه التحفظ على أسمائهم 
الكبرى  الصحف  األخــرى ال سيما  اإلعــالم  أو من وسائل 
القنوات  تايمز وواشنطن بوست وغيرهما من  مثلنيويورك 

الفضائية ال سيما فوكس نيوز وغيرها.

يشير الكتاب في مواضع عديدة للشكوك التي دارت حول 
احتمال عدم نجاحه في االنتخابات )بينما كانت زوجته رقم 
ال  الزوجة  هذه  أن  الجانب،رغم  هذا  في  تفاؤال  األكثر   ٣
تعرف كثيرا عن عالقات وأعمال زوجها ألنه ال يلتقي بها 
كثيرا وينقطع عنها أحيانا أليام وبشكل متكرر، لكنه يطري 

عليها فيغيابها.

العالقات  ودور  الشخصية  عالقاته  عن  الكتاب  ويتحدث 
قدرا  ويلقي  الحياتية،  سيرته  في  األصــدقــاء  أو  الضيقة 
The» من الشك حول دور ترامب في تأليفكتابه الموسوم
المشارك  أن الشخص اآلخر  Art of the Deal» ويرى 
الكاتب  ويصف  الحقيقي.  المؤلف  هو  الكتاب  تأليف  في 
ترامب حرفيابأنه )صفحة ٣٣(: «إن عقله غير قادر على 
لديه  وليس  الجديدة.  وظيفته  في  األساسية  المهام  أداء 
االهتماموالتركيز؛  وإيالء  والتنظيم  التخطيط  على  القدرة 
وليس قادرا بأي شكل أبدا على تكييف سلوكه وال تحديد 
األهداف المطلوبة بشكل معقول، وال يمكنه حتى الربط بين 

السبب والنتيجة».

إلى مسألة  إلى ٦٣  الصفحات من 49  الكاتب في  ويشير 
توليه  مع  لترامب  قدمت  التي  والنصائح  العميقة  الدولة 
رجــال  الــصــدامــمــع  تجنب  بــخــاصــة  الــرئــاســي  المنصب 
وتتضح  الكونجرس..الخ  ورجــال  والصحافة  المخابرات 
Brightest هذه المسألة في عرض المؤلف لكتاب عنوانه
Them Best and the ،وثمة إشارات لعالقات كيسنجر 
مع كوشنير وهو زوج ابنة ترامب ومبعوثه لتسوية النزاع في 

الشرق األوسط )ويعود الكتاب لإلشارة لهذه المسالةوبعض 
تفاصيلها في صفحة ٨٥ بل إن كيسنجر يصف كوشنير بأنه 
سيكون» كيسنجر الجديد)صفحة 14٨(، ويشير الكتاب إلى 

أن لنيتنياهو صلةصداقة قديمة مع عائلة كوشنير.

ويتابع الكتاب عرض الجوانب السلوكية لترامب من خالل 
عرض ما جرى يوم التنصيب وتوجهات ترامب الشخصية 
في التعامل مع األمور حيث أنهال يميل للتغيير، وال يعنيه 
األنصار، ويصف اإلعالميين بأنهم األقل أمانة بين البشر 

على وجه األرض، كما انه ال يقرا وال يعير
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