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	 3	....	..................................................................................  كلمة	التحرير		

ويستمر الحوار .. الحوار الُميّسر

الحــوار	الميســر	هــو	خطــوة	متقدمــة	عنــد	المحادثــة	ولكنــه	اقــل	تركيبــاً	بنيويــاً	مــن	التفــاوض	

او	واســطة	االتصــال،	هنالــك	اكثــر	مــن	نــوع	للحــوار،	وكل	نــوع	صمم	لمالئمــة	أغــراٍض	مختلفة،	

بعــض	العمليــات	الحواريــة	تركــز	بصــورة	ســطحية	او	ابتدائيــة	علــى	بنــاء	العالقــة،	بمــا	تركــز	

االخريــات	علــى	مجــادالت	او	مشــاكل	معينــة	وكل	منهــا	تــدار	بطريقــة	مختلفــة	فالعمليــات	

الحواريــة	االبتدائيــة	تركــز	علــى	ان	حــوار	بنــاء	العالقــة	يجــب	ان	يكــون	خــالل	انشــاء	التفاهــم	

ــدى	 ــس	ل ــة	بالنف ــان	والثق ــاء	االئتم ــى	بن ــعى	ال ــة	تس ــة	العالق ــادل،	فأِقام ــف	المتب والتعاط

ــن	 ــأي	م ــوار	وب ــن	الح ــوع	م ــذا	ن ــاركين	بهك ــاذا	هــم	مش ــاح	لهــم	منهــم	لم االعضــاء	وان	يت

ــه	مــن	المعلومــات	 ــاع،	ومــا	الممكــن	عمل ــاء	او	االجتم االعضــاء	يثقــون،	ومــا	هــو	غــرض	اللق

المطروحــة،	ومــا	هــو	الــدور	المســتمر	الــذي	تــود	لعبــه	فــي	الجماعــة.	فخلــق	محيــط	مدعــوم	

ــوار	 ــوط	العريضــة	للح ــوا	الخط ــاهموا،	وليضع ــاركين،	ليس ــكل	المش ــن	ل ــكان	آم ــم،	وم ومالئ

كلمــــــة التحريــــــر
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كلمــــــة التحريــــــر

ــة	الوصــف	 ــد	آلي ــات	وتعه ــرق	الجلس ــكل	ط ــد	تش ــوارات	ق ــكال	الح ــادل.	أش ــوم	المتب المدع

ــار	بعــض	 ــى	المشــاكل	المطروحــة	ويتمثــل	هــذا	فــي	اختي ــول	ال ــى	لحل الفكــري	للوصــول	ال

ــة	المســتديرة	المصممــة	لمواجهــة	المشــاكل	الخاصــة،	تيســير	حــل	 المشــاركين	لرســم	الطاول

المشــاكل	غالبــاً	مــا	ينبنــي	علــى	الثقــة	وإقامــة	العالقــات	الناشــئة	خــالل	حــوار	بنــاء	العالقــة،	

الغــرض	اآلخــر	فــي	تلــك	المســألة	هــو	توليــد	االفــكار.	الخيــارات	المســتخدمة	مــن	قبــل	اولئــك	

المحاوليــن	حــل	النـــزاعات.

ــن	ان	 ــن	الممك ــة،	م ــة	مرتبط ــس	عملي ــترك	لي ــري	المش ــير	العصــف	الفك ــأِن	تيس ــك	ف لذل

يتضمــن	توليــد	الفعاليــات	وتصميــم	الخطــط	للتأثيــر	علــى	أي	مــن	اصحــاب	العالقــة،	

ــى	مراحــل	حــل	 ــك	عل ــد	ذل ــتركز	بع ــم	س ــة،	ث ــاء	العالق ــوات	بن ــة	أوالً	خط ــتتضمن	العملي س

المشــاكل	مراعيــن	الخطــوات	التاليــة:

ـ	في	حالة	وجود	أي	متفاوضين	رسميين،	أجعلهم	على	علم	ومعرفة	بمن	يدير	الحوار.
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رئيــــــــس	التحريــــــر

ـ	أجمــع	المعلومــات	المالئمــة،	تحــدث	مــع	المشــاركين	ذوي	المقــدرة	وآخريــن	مــن	ذوي	

المعرفــة	واأللمــام	بالمســألة	المعنيــة	مــن	اجــل	ادراك	المحــاوالت	الســابقة	لحــل	المشــاكل	.

ـ	تصور	المستقبل	)ارسم	صورة	له(.
ــة	 ــن	االوضــاع	الحالي ــببات	الفجــوة	بي ــة	وشــخص	مس ــاكل	الحالي ــراض	المش ــن	أع ـ	تحــرى	ع

المشــار	اليهــا.
ـ	تعريف	كٍل	من	الموارد	والعقبات.

ـ	األخذ	بالخيارات	ذات	القيمة	والقابلية	على	التطبيق	)بصورة	عملية(.
وبذلــك	تعطــي	فرصــة	لكافــة	االطــراف	للوصــول	الــى	الحلــول	المناســبة	مــن	خــالل	أتاحــة	

الحــوار	الميســر.

كلمــــــة التحريــــــر
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مقدمة:

ــه	 ــلطة	من ــي،	والس ــام	السياس ــى	النظ ــم”	تعن ــح	“الحك ــا	المعاصــرة	ان	مصطل ــي	ثقافتن ــداول	ف المت
ــاش	 ــه	جــرى	نق ــابه،	وعلي ــا	ش ــي	او	رئاســي،	او	م ــه	برلمان ــال	نظــام	الحكــم	في ــذا	يق بالخصــوص،	ول
طويــل	فــي	ان	هــل	فــي	االســالم	نظــام	حكــم؟	او	مــا	هــو	شــكل	الحكــم	فــي	االســالم؟	ويتبــع	هــذه	
االتجــاه	فــي	اســتخدام	مصطلــح	الحكــم،	الــى	مشــتقاته	مــن	الحاكــم،	ومــا	يرتبــط	بــه	مــن	ابحــاث،	مــن	

صفاتــه	وشــروطه	وحقوقــه	وواجباتــه.
ونجــد	فــي	تاريخنــا	ايضــاً	اســتخداماً	الشــتقاقات	هــذا	المصطلــح	مثــل	“الحاكــم”	واســتناد	علــى	هــذا	

االتجــاه	فــي	الفهــم،	فتجــد	“الحاكــم	بامــره”،	“والحكــم	العــادل”،	
“والحاكــم	الــورع”	ومــا	شــابه	وكلهــا	بمعنــى	الحاكــم	السياســي،	أي	مــا	

ــي	االمــر. ــح	ول يقــارب	مصطل
ــط	 ــا	يرتب ــح،	م ــذا	المصطل ــة	له ــتعماالت	الجاري ــر	لالس ــاه	اآلخ واالتح
ــى	 ــة،	بمعن ــه	المحكم ــازع	ومن ــم	والتن ــاء،	والتخاص ــال	القض ــي	مج ف
الحاكــم	 القاضــي،	ومواصفــات	 بمعنــى	 والحاكــم	 الحكــم،	 مــكان	

ــابه	. ــا	ش ــدل	وم ــط	والع ــن	القس ــه	م ــم	وصفات ــروط	الحك وش
ــال	 ــمل	مج ــا	يش ــح	م ــذا	المصطل ــتخدام	ه ــي	اس ــث	ف ــى	الثال والمنح
ــع	النفــس	عــن	 إاِلحــكام	والحكمــة،	ووضــع	الشــيء	فــي	موضعــه	ومن
الخطــأ	والشــهوة،	ويأتــي	فــي	ســياق	هــذا	االتجــاه	الحكيــم،	والحكمــة.
لهــذا	 المعاصــرة	 الســتعماالت	 ثــالث	 ومجــاالت	 اتجاهــات	 هــذه	

ــًى	 ــتخدام	معن ــب	اس ــد	يغل ــتقاته،	وق ــح	ومش المصطل
ــكان	. ــان	او	الم ــك	الزم ــاً	لثقافــة	ذل ــر	تبع ــى	اخ عل

ــلطة	 ــى	الس ــم	بمعن ــه	الحك ــذي	في ــاه	االول	وال فاالتج
ــراً. ــتخدماً	كثي ــن	مس ــم	يك ــر	فل ــة	االم ووالي

ذلــك	 فنجــد	 القاضــي،	 قــرار	 بمعنــى	 الحكــم	 امــا	
االصطالحــي	 االســتعمال	 كان	 وان	 كثيــراً،	 مســتعمالً	

الفقهــي	فــي	هــذا	المجــال	هــو	القاضــي.
ــداول	 ــو	مت ــكام	فه ــى	إاِلح ــث	بمعن ــال	الثال ــا	المج ام
الفلســفة	 فــي	 الخــاص	 مجــال	 فــي	 ولكــن	 ايضــاً	

واالخــالق.
بحثنــا	هــذا	يحــاول	ان	يستكشــف	االســتعمال	القرآنــي	
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لهــذا	المصطلــح	وفــي	أي	صــور	واتجاهــه	وماهــو	
االســتخدام	االكثــر	فــي	القــرآن.

المصطلح لغة:
اذا	رجعنــا	الــى	معاجــم	اللغــة	نجــد	ان	جــذر	
هــذا	المصطلــح	ومعنــاه	كمــا	يذكــر	الراغــب	

االصفهانــي	فــي	كتابــه	:
حكــم:	حكمــاً	اصلــه	َمنــَع	الصــالٍح،	ومنــه	ُســمّيت	
اللجــام	َحَكمــُة	الّدابــة،	فقيــل	َحَكمُتــُه	وَحَكمــُت	
الدابــَة	منعهــا	بالِحكمــِة	وأحَكمُتهــا	جعلــُت	لهــا	
َحَكمــَة،	وكذلــك	حكمــُت	اهلل	فيــه	واحكمُتهــا،	

قال	الشاعر	:	أبني	َحُييفة	أحكُموا	ُسهاَءكم
ــْيَطاُن	 ــي	الشَّ ــا	ُيْلِق 	َم ُ ــُخ	اهللَّ ــه	تعالى:}َفَيْنَس وقول
ــٌم	)52({	 ــٌم	َحِكي 	َعِلي ُ ــِه	َواهللَّ 	َآَياِت ُ ــُم	اهللَّ 	ُيْحِك ــمَّ ُث

الحــج
والُحْكــُم	بالشــيء	بــان	تقضــي	بانــه	كــذا	وليــس	
ــُه،	 ــم	ُتلزم ــرك	او	ل ــك	غي ــَت	ذل بكــذا	ســواٌء	الزم
ــْدِل	 ــوا	ِباْلَع ــاِس	َأْن	َتْحُكُم ــَن	النَّ ــْم	َبْي }َوإَِذا	َحَكْمُت

ــاء” )58({	“النس
}َيْحُكُم	ِبِه	َذَوا	َعْدٍل	ِمْنُكْم	)95({	“المائدة”...الخ	

	 ِ }َأَفُحْكــَم	اْلَجاِهِليَّــِة	َيْبُغــوَن	َوَمــْن	َأْحَســُن	ِمــَن	اهللَّ
ُحْكًمــا	ِلَقــْوٍم	ُيوِقُنــوَن	)50({”المائدة”

ويقــال	حاكــم	وُحــكام،	والَحكــم	المتخصــص	
َأْبَتِغــي	 	 ِ اهللَّ }َأَفَغْيــَر	 ابلــغ	 فهــو	 ذلــك	 فــي	

114({”االنعــام َحَكًما)
ــِه	َوَحَكًمــا	ِمــْن	َأْهِلَهــا	 	}َفاْبَعُثــوا	َحَكًمــا	ِمــْن	َأْهِل

ــاء”. )35({”النس
والعقــل،	 بالعلــم	 الحــق	 إصابــة	 والِحكمــُة	
االشــياء	 معرفــة	 تعالــى	 اهلل	 مــن	 فالحكمــة	
ــان	 ــن	االنس ــكام،	وم ــة	االح ــى	غاي ــا	عل وايجاده

الخيــرات	 وفعــل	 الموجــودات	 معرفــة	

}َوَلَقْد	َآَتْيَنا	ُلْقَماَن	اْلِحْكَمَة)12({”لقمان”
ــر	 ــة	}ال ــه	الحكم ــرآن	فلتضمن ــه	الق اذا	وصــف	ب
)1({”يونــس”	 اْلَحِكيــِم	 اْلِكَتــاِب	 َآَيــاُت	 ِتْلــَك	
ــُه	 ــْت	َآَياُت ــى	الحكيــم	الَحكــم	}ُأْحِكَم وقيــل	معن
ُمحكــم	 فانــه	 صحيــح	 وكالهمــا	 )1({”هــود”	

ومفيــد	للحكــم.
والُحكــم	اعــم	مــن	الحكمــة	فــكل	حكمــة	حكــم،	
ان	 الحكــم	 فــان	 حكمــة،	 حكــم	 كل	 وليــس	

يقضــي	بشــيء	علــى	شــيء.
قــال	رســول	اهلل	“ص”	]وان	فــي	الِشــعر	لِحكمــة[	

أي	قضيــة	صادقــة.
	َمــا	ُيِريــُد	)1({”المائــدة”	أي	مــا	 	َيْحُكــمُ َ 	اهللَّ }إِنَّ

يريــده	َيجَعُلــُه	ِحكمــة..
	اْلِكَتــاِب	 	ُأمُّ المحكــم	}ِمْنــُه	َآَيــاٌت	ُمْحَكَمــاٌت	ُهــنَّ
فالُمحكــم	 عمــران”	 ُمَتَشــاِبَهاٌت)7({”آل	 َوُأَخــُر	
مــا	ال	يعــرُض	فيــه	شــبهة	مــن	حيــث	اللفــظ	او	

ــى. المعن

االستعمال القرآني للمصطلح
الكريمــة[	 اآليــات	 ]تفصيــل	 الــى	 رجعنــا	 اذا	
آيــات	 هنــاك	 ان	 نجــد	 َحكــم	 بــاب	 وتحــت	
كثيــرات	وعديــدات	وبصفحــات	عــدة	يمكــن	ان	

ندرجهــا	ضمــن	مجموعــات	عــدة	هــي:

المجموعة االولى/  الحكيم والحكمة 
ــتعمل	 ــرآن	اس ــم	ان	الق ــاب	حكي ــت	ب ــد	اتح نج
كثيــراً	هــذا	المعنــى	المشــتق،	والحكيــم،	والــذي	
ــا	 ــم”	كم ــن	“حك ــتقة	م ــي	المش هــو	احــد	المعان

ــا	آنفــاً. ذكرن
ــر	ذكرهــا	فــي	 ــم..	كث ــة،	الحكي ــة	الحكم ان	صف
القــرآن	الكريــم،	وتــم	ذكرهــا	كصفــة	اهلل	تعالى،	
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ووصــف	لفعلــه	وامــره،	الحــظ	اآليــات	التاليــة:
َوُهــَو	 َواأْلَْرِض	 ــَماَواِت	 السَّ ِفــي	 اْلِكْبِرَيــاُء	 َوَلــُه	 	{

)37({”الجاثيــة” اْلَحِكيــُم	 اْلَعِزيــُز	
ــو	 ــُة	َوُأوُل ــَو	َواْلَماَلِئَك 	ُه ــَه	إاِلَّ 	اَل	إَِل ــهُ 	َأنَّ ُ ــِهَد	اهللَّ }َش
اْلَعِزيــُز	 ُهــَو	 	 إاِلَّ إَِلــَه	 اَل	 ِباْلِقْســِط	 َقاِئًمــا	 اْلِعْلــِم	

عمــران” )18({”آل	 اْلَحِكيــُم	
ــَن	 	ِبِلَســاِن	َقْوِمــِه	ِلُيَبيِّ }	َوَمــا	َأْرَســْلَنا	ِمــْن	َرُســوٍل	إاِلَّ
	َمــْن	َيَشــاُء	َوَيْهــِدي	َمــْن	َيَشــاُء	 ُ 	اهللَّ َلُهــْم	َفُيِضــلُّ

َوُهــَو	اْلَعِزيــُز	اْلَحِكيــُم	)4({”ابراهيــم”
	اْلَعِزيــِز	اْلَحِكيــِم	 ِ 	ِمــْن	ِعْنــِد	اهللَّ }َوَمــا	النَّْصــُر	إاِلَّ

عمــران” )126({”آل	
ــِه	ِمــْن	َشــْيٍء	 ــا	َيْدُعــوَن	ِمــْن	ُدوِن 	َم ــمُ 	َيْعَل َ 	اهللَّ }إِنَّ

ــوت” ــُم	)42({”العنكب ــُز	اْلَحِكي ــَو	اْلَعِزي َوُه
ــَك	 ــاَل	ُمْمِس ــٍة	َف ــْن	َرْحَم ــاِس	ِم 	ِللنَّ ُ ــِح	اهللَّ ــا	َيْفَت }َم
َلَهــا	َوَمــا	ُيْمِســْك	َفــاَل	ُمْرِســَل	َلــُه	ِمــْن	َبْعــِدِه	َوُهــَو	

ــُم	)2({”فاطــر” ــُز	اْلَحِكي اْلَعِزي
اشــتقاق	 مــن	مجموعــة	 الحكمــة	وهــي	 وامــا	
الحكيــم،	فقــد	ذكرهــا	القــرآن	الكريــم	مرتبطــة	
باالنبيــاء	عليهــم	الســالم،	باعتبارهــا	هدفــاً	مــن	
ــد	 ــم،	ق ــن	صفاته ــة	م ــم	وصف ــداف	بعثته اه
ــد	تكــون	مظهــراً	 تفضــل	بهــا	اهلل	عليهــم،	وق

ــم. ــى	نبوته ــر	تجل ــن	مظاه م
}َوَلَقْد	َآَتْيَنا	ُلْقَماَن	اْلِحْكَمَة)12({”لقمان”

َواْلَمْوِعَظــِة	 ِباْلِحْكَمــِة	 ـَك	 َربِـّ َســِبيِل	 إَِلــى	 اْدُع	 	{
125({”النحل” اْلَحَســَنِة)

}	َوُيَعلُِّمُكــُم	اْلِكَتــاَب	َواْلِحْكَمــَة	َوُيَعلُِّمُكــْم	َمــا	َلــْم	
َتُكوُنــوا	َتْعَلُمــوَن	)151({”البقــرة”

القرآنــي	 االســتعمال	 مــن	 المــورد	 هــذا	 ان	
للمصطلــح	وعلــى	كثــرة	اســتعماله	والــذي	ذكــره	
الراغــب	كاحــد	اســتعماالت	المصطلــح	واشــار	
الُحكــم،	 ]مــادة	 بــان:	 الميــزان	 اليــه	صاحــب	

تــدل	علــى	نــوع	مــن	االتفــاق	يتالئــم	بــه	اجــزاء	
ــزئ	 ــال	يتج ــه	ف رج ــه	وَفَ ــه	خلل ــد	ب ــيء	وينس الش
ــى	 ــاض	حت ــى	االبع ــى	ال ــزاء	وال	يتالش ــى	االج ال
ذلــك	 والــى	 ســورته	 وينكســر	 اثــره	 يضعــف	
يرجــع	المعنــى	الجامــع	بيــن	تعاريــف	مشــتقاته	
كاإلحــكام	والتحكيــم	والحكمــة	والحكومــة	وغيــر	

ذلــك[.)1(
ابحاثنــا	تختــص	بالمصطلحــات	 ولمــا	كانــت	
الكريــم	 القــرآن	 فــي	 والسياســية	 االجتماعيــة	
فــان	هــذا	المــورد	مــن	االســتعمال	]الحكيــم،	
والحكمــة[	ال	يدخــل	فــي	صلــب	بحثنــا	وان	كان	

ــة. ــوع	دخال ــه	ن في

المجموعة	الثانية	/	“الحكم	هلل”
ــم	 ــد	أن	]الُحك ــرة	تؤك ــات	كثي ــرآن	آي ــر	الق يذك

هلل[		وان	اهلل	هــو	الحاكــم،	ولــه	الحكــم..
ذكــر	 المجموعــة	 هــذه	 فــي	 التدقيــق	 وعنــد	
لحاكميــة	اهلل	مطلقــة،	نجــد	ان	بعضهــا	يتحدث	
ومجموعــة	 القيامــة،	 يــوم	 اهلل	 حاكميــة	 عــن	
تتحــدث	عــن	حاكميــة	اهلل	فــي	الحيــاة	الدنيــا	.
فــي	 مــوارد	 ثــالث	 المجموعــة	 هــذه	 ففــي	

تباعــاً. نذكرهــا	 االســتعمال..	
}ِ 	هلِلَّ أـ	حاكمية	اهلل	المطلقة	}	إِِن	اْلُحْكُم	إاِلَّ

لهــذا	 اشــارة	 اآليــات	 هــذه	 ذكــر	 ويمكــن	
القرآنــي االســتعمال	

َخْيــُر	 َوُهــَو	 	 اْلَحــقَّ 	 َيُقــصُّ 	 ِ هلِلَّ 	 إاِلَّ اْلُحْكــُم	 }إِِن	
)57({”االنعــام” اْلَفاِصِليــَن	

	إِيَّــاُه	)40({	 وا	إاِلَّ 	َتْعُبــدُ 	َأالَّ 	َأَمــرَ ِ
	هلِلَّ }إِِن	اْلُحْكــُم	إاِلَّ

ــف” “يوس
ْلُت	)67({	“يوسف” 	َعَلْيِه	َتَوكَّ ِ 	هلِلَّ }إِِن	اْلُحْكُم	إاِلَّ

	َيْحُكُم	َما	ُيِريُد	)1({”المائدة” َ 	اهللَّ }إِنَّ
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}َأاَل	َلُه	اْلُحْكُم	)62({”االنعام”
َســِريُع	 َوُهــَو	 ِلُحْكِمــِه	 	 ــبَ ُمَعقِّ اَل	 	 َيْحُكــمُ 	 ُ }َواهللَّ

)41({”الرعــد” اْلِحَســاِب	
	اْلَكِبيِر	)12({”غافر” 	اْلَعِليِّ ِ }َفاْلُحْكُم	هلِلَّ

وهــذا	االســتعمال	القرآنــي	يأتــي	مــن	ســياق	
تثبــت	صفــة	الحاكميــة	المطلقــة	هلل	تعالــى،	
ان	 يمكنهــا	 اهلل	 غيــر	 وان	ال	جهــة	 باالصالــة،	
تقــوم	بهــذه	المهمــة	او	تتحلــى	بهــذه	الصفــة.
ويســتفاد	مــن	هــذه	المجموعــة	مــن	اآليــات	
علــى	اختصــاص	“الحكــم	التكوينــي”	بــه	تعالــى	
ــة	 ــبحانه	باالصال ــق	هلل	س ــم	الح ــد	ان	الحك ويفي
ــره	 ــره،	ويوجــد	لغي ــه	احــٌد	غي اوالً،	وال	يســتقل	ب
ــَس	 ــى	نفســه	}َأَلْي ــك	عــد	تعال ــاً	ولذل ــه	ثاني بإذن
ــُر	 ــَو	َخْي ــن”	}َوُه ــَن	)8({”التي 	اْلَحاِكِمي ــمِ 	ِبَأْحَك ُ اهللَّ
ــى	 ــه	تعال ــارة	من ــراف”	اش ــَن	)87({”االع اْلَحاِكِمي
لوجــود	حكــم	غيــره	ولكــن	بأذانــه،	بعــد	ان	حصــر	

ــه. ــم	بنفس الحك
المجموعــة	 هــذه	 فــي	 والحكــم،	 والحاكميــة	
بــه	ســبحانه،	تشــير	 والمختصــة	 اآليــات	 مــن	
الــى	حقيقــة	حاكميــة	الخلــق	والتدبيــر	التــي	
ــه	وخالقــاً	 ــاره	ال يختــص	بهــا	اهلل	ســبحانه	باعتب
ومدبــراً	وربــاً،	وبيــده	ســبحانه	امــر	الخلــق	وتقديــر	
ــة	الحكــم	 المخلوقــات،	ومصيرهــم،	ومنشــأ	صف
هلل	هنــا،	هــو	الواليــة	االلهيــة	بمعنــى	ان	“االمــر	
التكوينــي”	بيــده	ســبحانه	وواليتــه	الربوبيــة،	وال	
ــر	 ــن	“االم ــورد	ع ــذا	الم ــي	ه ــرآن	ف ــدث	الق يتح
التشــريعي”	والقضــاء،	والحكــم	بيــن	العبــاد	وفي	
هــذا	يذكــر	صاحــب	الميــزان	]]والُحكــم	اذا	نســب	
الــى	اهلل	فــإن	كان	فــي	تكويــن	افــاد	معنــى	
ــاوق	 ــذي	يس ــاد	ال ــو	االيج ــودي	وه ــاء	الوج القض
الوجــود	الحقيقــي	والوقعيــة	الخارجيــة	بمراتبها	

َســِريُع	 َوُهــَو	 ِلُحْكِمــِه	 	 ــبَ ُمَعقِّ اَل	 	 َيْحُكــمُ 	 ُ }َواهللَّ
اْلِحَســاِب	)41({”الرعــد”	وإن	كان	مــن	تشــريع	افــاد	
معنــى	التقنيــن	والحكــم	المولــوي	}َوِعْنَدُهــُم	
ــْن	 ــدة”	}َوَم ِ	)43({”المائ ــُم	اهللَّ ــا	ُحْك ــْوَراُة	ِفيَه التَّ

ِ	ُحْكًما)50({”المائــدة”[[)2( َأْحَســُن	ِمــَن	اهللَّ
ويؤكــد	صاحــب	الميــزان	هــذا	المعنــى	فــي	
مــورد	آخــر	حيــث	يقــول:	]]	وحكمــه	تعالــى	إمــا	
المســببات	 وتثبيتــه	 تحقيقــه	 وهــو	 تكوينــي	
يقــال	االســباب	المجتمعــة	عليهــا	المتنازعــة	
فيهــا	بتقديــم	مــا	نســميه	ســبباً	تامــاً	علــى	
غيــره	ـ	قــال	تعالــى	حاكيــاً	عــن	يعقــوب	“ع”	}إِِن	
	)67({	“يوســف”. ْلــتُ 	َتَوكَّ 	َعَلْيــهِ ِ 	هلِلَّ اْلُحْكــُم	إاِلَّ
فــي	 الموضوعــة	 كالتكاليــف	 تشــريعي	 وإمــا	
الديــن	االلهــي	الراجعــة	الــى	االعتقــاد	والعمــل	
ــُدوا	 	َتْعُب ــَر	َأالَّ 	َأَم ِ 	هلِلَّ ــُم	إاِلَّ ــى:	}	إِِن	اْلُحْك ــال	تعال ق
ــُم	)40({”يوســف”.[[)3( ــَك	الدِّيــُن	اْلَقيِّ ــاُه	َذِل 	إِيَّ إاِلَّ
ــه	 ــع	في ــذي	وق ــط	ال ــان	يتضــح	الخل وبهــذا	البي
الخــوارج	فــي	شــعارهم	)ال	حكــم	اال	هلل(	بيــن	
وبيــن	 والتكويــن،	 الخلــق	 حاكميــة	 مفهــوم	

واالدارة. التشــريع	 حاكميــة	
ــه	 ــي	علي ــر	المؤمنيــن	عل ــك	يقــول	امي ومــن	ذل
الســالم،	]]كلمــة	حــق	اريــد	بهــا	باطــل،	الحكــم	
ــر	 ــاس	مــن	امي ــد	للن ــّكام،	الب هلل	وفــي	االرض	ُح
بــه	 وتأمــق	 العــدو،	 ويجاهــد	 الفــيء	 يجمــع	
الشــكل	ويأخــذ	للضعيــف	مــن	القــوي	حتــى	

ــر[[. ــن	فاج ــتراح	م ــّر	وُيس ــتريح	ُب يس

ــا:	)حاكميــة	 ب	ـ	حاكميــة	اهلل	فــي	الحيــاة	الدني
التشــريع(

	َقْد	َحَكَم	َبْيَن	اْلِعَباِد	)48({”غافر”. َ 	اهللَّ }إِنَّ
ــوا	ِفيــِه	 ــا	َكاُن ــي	َم ــاِدَك	ِف ــَن	ِعَب ــُم	َبْي ــَت	َتْحُك }َأْن
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ــر” ــوَن	)46({”الزم َيْخَتِلُف
	َعِليــٌم	 ُ َبْيَنُكــْم	َواهللَّ 	َيْحُكــُم	 ِ }َذِلُكــْم	ُحْكــُم	اهللَّ

“الممتحنــة” 	})10( َحِكيــٌم	
	ِ }َوَمــا	اْخَتَلْفُتــْم	ِفيــِه	ِمــْن	َشــْيٍء	َفُحْكُمــُه	إَِلــى	اهللَّ

)10({”الشــورى”
	هــذه	المجموعــة	مــن	اآليــات	تتحــدث	عــن	
الدنيــا	 الحيــاة	 فــي	 النــاس	 بيــن	 االختــالف	
وحاجتهــم	الــى	حاكــم	ليــرد	اختالفهــم	ويمنــع	
النــزاع	بينهــم،	وفــي	هــذا	المــورد	تؤكــد	اآليــات	
وحاكميــة	 تعالــى	 هلل	 التشــريعية”	 “الواليــة	
ســبحانه	فــي	تدبيــر	امــور	العبــاد	بمــا	انزلــه	مــن	
تشــريع	واحــكام	وتعليمــات	واوامــر	ونواهــي،	
ــن	 ــالف	بي ــزاع	والصــراع	واالخت ــع	الن هدفهــا	رف
البشــر	او	بيــن	المؤمنيــن،	ومنشــأ	ظاهــرة	الصــراع	
ــا،	 ــاة	الدني ــي	هــذه	الحي ــازع	ف ــالف	والتن واالخت
راجــع	الــى	طبيعــة	الحيــاة	الدنيــا	ومحدوديتهــا	
ــع	 ــرى	يرج ــة	اخ ــن	جه ــة،	وم ــن	جه ــا	م عليه
ــم	 ــن	علمه ــي	تباي ــانية	ف ــة	االنس ــى	الطبيع ال
اهدافهــم	 واختــالف	 لالمــور	 وفهمهــم	
ــة	 ــزاع	الزم ــالف	والن وارادتهــم.	ان	ظاهــرة	االخت
فــي	 االنســاني	 المجتمــع	 عــن	 وغيــر	منفكــة	

ــا. ــذا	الدني ــي	ه ــه	ف ــة	حيات مرحل
هــذه	 الدائــم	 والنــزاع	 االختــالف	 ظاهــرة	 ان	
لحســمه	 الدنيــا	 فــي	 وحــالً	 عالجــاً	 تســتدعي	
ــر	المعيشــة	واالســتقرار	والتطــور	 مــن	اجــل	تدبي
بهــا	 يختــص	 التــي	 “االحســن”	 نحــو	 والســير	
االنســان	بفطرتــه	التواقــة	نحــو	االكمــل	واالحســن	
واالكثــر	جمــاالً	وراحــة،	ويحققــه	بمــا	يمتلــك	فــي	
ــان	 ــتخدم	االنس ــمية،	اس ــة	والجس ــه	العقلي قدرت
ــكام	 ــدار	االح ــن	واص ــط،	والتقني االدارة	والتخطي
للوصــول	الــى	هدفــه	االســمى،	وكان	اللطــف	

االلهــي	متاوفقــاً	مــع	حاجــة	االنســان	الى	تشــريع	
ــى	 ــه	نزاعــه،	ويشــر	ال ــون	واحــكام	يحــل	ب ،	وقان
ذلــك	صاحــب	الميــزان	بقولــه:	]ثــم	ان	اختــالف	
اختــالف	 واعمالهــم	 عقائدهــم	 فــي	 النــاس	
والقوانيــن	 االحــكام	 اال	 يرفعــه	 ال	 تشــريعي	
ــون	 ــد	قان ــم	يوج ــالف	ل ــوال	االخت ــريعية	ول التش
ــًة	 ــاُس	ُأمَّ ــى	}َكاَن	النَّ ــه	تعال ــه	قول ــر	الي ــا	يش كم
ــَن	 ــِريَن	َوُمْنِذِري ــَن	ُمَبشِّ 	النَِّبيِّي ُ ــَث	اهللَّ ــَدًة	َفَبَع َواِح
	ِلَيْحُكــَم	َبْيــَن	 َوَأْنــَزَل	َمَعُهــُم	اْلِكَتــاَب	ِباْلَحــقِّ
ــِه	 ــَف	ِفي ــا	اْخَتَل ــِه	َوَم ــوا	ِفي ــا	اْخَتَلُف ــاِس	ِفيَم النَّ
	ُأوُتــوُه	ِمــْن	َبْعــِد	َمــا	َجاَءْتُهــُم	اْلَبيَِّنــاُت	 	الَِّذيــنَ إاِلَّ
ِلَمــا	 َآَمُنــوا	 الَِّذيــَن	 	 ُ اهللَّ َفَهــَدى	 َبْيَنُهــْم	 َبْغًيــا	
ــِه	)213({”البقــرة”، 	ِبإِْذِن اْخَتَلُفــوا	ِفيــِه	ِمــَن	اْلَحــقِّ
وهــذا	معنــى	قولــه	تعالــى:	}َوَمــا	اْخَتَلْفُتــْم	ِفيــِه	
)10({”الشــورى”	 	ِ اهللَّ إَِلــى	 َفُحْكُمــُه	 َشــْيٍء	 ِمــْن	
ومحصــل	الحجــة	ان	الولــي	الــذي	ُيعبد	وُيــدان	له	
يجــب	ان	يكــون	رافعــاً	الختالفــات	مــن	يتولونــه	
مصلحــاً	لمــا	فســد	مــن	شــؤون	مجتمعهــم	ســائقاً	
ــا	يضعــه	 ــة	بم ــاة	الدائم ــى	ســعادة	الحي لهــم	ال
ــي	 ــم	ف ــن	والحك ــو	الدي ــم	وه ــن	حك ــم	م عليه
ــذي	يجــب	ان	 ــي	ال ــبحانه	فهــو	الول ــك	هلل	س ذل

ــر[[.)2( ــاً	ال	غي يتخــذ	ولي

ج ـ حاكمية اهلل في االخرة
هــذه	المجموعــة	مــن	اآليــات	تذكــر	ان	اهلل	ســوف	
يرفــع	االختــالف	بيــن	النــاس	فــي	االخــرة	وليــس	

فــي	الحيــاة	الدنيــا،	الحــظ	هــذه	اآليــات	:
	َيْحُكــُم	َبْيَنُهــْم	َيــْوَم	اْلِقَياَمــِة	ِفيَمــا	َكاُنــوا	 ُ }َفــاهللَّ

ِفيــِه	َيْخَتِلُفــوَن	)113({”البقــرة”
وقــد	تكــرر	هــذا	النــص	فــي	القــرآن	الكريــم	

الحقيقــة. لهــذه	 تأكيــداً	
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	َمْرِجُعُكــْم	َفَأْحُكــُم	َبْيَنُكــْم	ِفيَمــا	ُكْنُتــْم	 	إَِلــيَّ }ُثــمَّ
ِفيــِه	َتْخَتِلُفــوَن	)55({”آل	عمــران”

	َيْحُكُم	َبْيَنُهْم	)56({”الحج” ِ }اْلُمْلُك	َيْوَمِئٍذ	هلِلَّ
اْلِقَياَمــِة	 َيــْوَم	 َبْيَنُكــْم	 َيْحُكــُم	 	 ُ }َفــاهللَّ

” ء لنســا ا ” } )1 4 1 (
دقــق	فــي	اآليــات	الســابقات	تجــد	ان	الخطــاب	
}فــاهلل	 }بينهــم{	 الغائــب	 الــى	 فيهــا	موجــه	
الــى	 الخطــاب	موجــه	 ان	 او	 بينهــم{،	 يحكــم	
المخاطــب	الحاضر}يحكــم	بينكــم{	وامــا	موضــوع	
ــن	 ــا	زم ــازع،	وام ــالف	والتن ــو	االخت ــاب	فه الخط
االختــالف	فهــو	ســابق	أي	الحيــاة	الدنيــا	“كانــوا	

ــه”. في
وامــا	زمــن	الحكــم	وفــض	االختــالف	فهــو	}يــوم	
رفــع	 جهــة	 وامــا	 مرجعكــم{	 }الــي	 القيامــة{	
االختــالف	واصــدار	الحكــم	فهــو	}فــاهلل	يحكــم{	

ــم{. ــي	مرجعك }ال
ــن	 ــتفادتها	م ــن	اس ــاط	يمك ــة	نق ــذه	مجموع ه
اآليــات	المباركــة	وفيهــا	تشــير	ان	االختالف	الذي	
ــد	 ــوف	تمت ــه	س ــة	ل ــانية	مالزم ــره	انس ــو	ظاه ه
الــى	الحيــاة	االخــرى،	التــي	فيهــا	يتــم	رفــع	هــذا	
االختــالف	بغــض	النظــر	عــن	موضــوع	االختــالف	
هــل	هــو	بيــن	المؤمنيــن	او	بيــن	النــاس،	او	بيــن	
ــي	 ــن	وغيرهــم	الحــظ	االســتعمال	القرآن المؤمني

}فاحكــم	بينهــم{	}فاحكــم	بينكــم{.
ان	رفــع	“ظاهــرة	االختــالف”	بيــن	البشــر	فــي	
االخــرة	قــد	يكــون	مــرده	باعتبــار	ان	يــوم	القيامــة	
والعالــم	االخــر	هــو	عالــم	الحقائــق	والشــهود	
}الواليــة	 الحقــة	هلل،	 الواليــة	 وبــروز	 والوقائــع	
ــب	 ــول	صاح ــورد	يق ــذا	الم ــي	ه ــذ	هلل{	وف يومئ

الميــزان.	
يمكــن	 الُحكــم	 مــن	 ثالــث	 قســم	 ]]وهنــاك	

الســابقين	 القســمين	 مــن	 كل	 مــن	 ُيعــد	 ان	
حكمــه	 وهــو	 يوجــه	 والتشــريع”	 “التكويــن،	
تعالــى	يــوم	القيامــة	بيــن	عبــاده	فيمــا	اختلفــوا	
فيــه	وهــو	اعالنــه	واظهــاره	الحــق	يــوم	القيامــة	
عيــان	 مشــاهده	 يشــاهدونه	 الجمــع	 الهــل	
وايقــان	فيســعد	بــه	وبآثــاره	مــن	كان	مــع	الحــق	
ــن	 ــك	م ــات	ذل ــه	وتبع ــتكبار	علي ــقى	باالس ويش
َيْحُكــُم	 	 ُ }َفــاهللَّ تعالــى	 “قــال	 عليــه	 اســتكبر	
َبْيَنُهــْم	َيــْوَم	اْلِقَياَمــِة	ِفيَمــا	َكاُنــوا	ِفيــِه	َيْخَتِلُفوَن	

)3(]] )113({”البقــرة”	

المجموعة	الثالثة	:	الرسول	حاكماً
فــي	هــذه	المجموعــة	مــن	اآليــات	تتحــدث	عــن	
اناطــة	مهمــة	لالنبيــاء	عمومــاً	والرســول	خصوصاً	
غيــر	مهمــة	التبليــغ	والبيــان	وارشــاد	النــاس	هــي	

الحكــم	بيــن	النــاس،	الحــظ	اآليــات	التاليــة:
ـوَن	الَِّذيــَن	َأْســَلُموا	ِللَِّذيــَن	 }	َيْحُكــُم	ِبَهــا	النَِّبيُـّ

)44({”المائــدة”. َهــاُدوا	
	ِلَيْحُكــَم	َبْيــَن	 }َوَأْنــَزَل	َمَعُهــُم	اْلِكَتــاَب	ِباْلَحــقِّ

ِفيِه)213({”البقــرة”. اْخَتَلُفــوا	 ِفيَمــا	 ـاِس	 النَـّ
ِفــي	 َيْحُكَمــاِن	 إِْذ	 َوُســَلْيَماَن	 َوَداُووَد	 	{

. ” ء نبيــا ال ا ” } )7 8 ( ِث ْلَحْر ا
اما	ما	يخص	رسول	اهلل	الحظ	اآليات	التالية:

ِباْلِقْســِط	 َبْيَنُهــْم	 َفاْحُكــْم	 َحَكْمــَت	 َوإِْن	 	{
ئــدة” لما ا ” } )42 (

	)48({”المائدة” ُ }	َفاْحُكْم	َبْيَنُهْم	ِبَما	َأْنَزَل	اهللَّ
َتتَِّبــِع	 َواَل	 	 ِباْلَحــقِّ ـاِس	 النَـّ َبْيــَن	 }َفاْحُكــْم	

”ص” } )2 6 ى) ْلَهــَو ا
ــاط	 ــظ	النق ــابقات	نالح ــات	الس ــل	اآلي ــن	مجم م

ــة: التالي
ـ	ان	مفهــوم	“الحكــم”	المذكــور	فــي	اآليــات	
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ــزاع	 ــالف	والن ــض	االخت ــى	ف ــير	ال ــابقات	تش الس
بيــن	المتخاصميــن	وبذلــك	فداللــة	“الحكــم”	هنا	
بمعنــى	القضــاء،	ويكــون	دور	االنبيــاء	الرســول	
هــو	دور	القاضــي	والحاكــم	بيــن	المتخاصميــن.
ـ	اآليــات	الكريمــة	تجعــل	الكتــاب،	والحــق،	هــو	
منشــأ	صــدور	األحــكام	وبذلــك	ُقيــد	الرســول	
واالنبيــاء	فــي	اداء	مهمــة	القضــاء	باالســتناد	على	
مصــدر	الهــي	هــو	الكتــاب،	والحــق،	ويدعــوا	بــل	
يأمــر	الرســول	واالنبيــاء	بااللتــزام	فــي	اصــدار	
االحــكام	اســتناداً	علــى	امــر	ينــزل	منــه	ســبحانه	
ــزل	اهلل	هــي	 ــا	ان ــاب	والشــريعة	وم فيكــون	الكت

ــن. ــن	المتخاصمي ــاس	االحــكام	بي اس
ــاع	 ــن	اتب ــات	ع ــى	اآلي ــر	تنه ــب	اخ ــي	جان ـ	وف
الهــوى	والتــزام	القســط	والعــدل	فــي	اصــدار	

االحــكام.
وفــي	هــذا	يذكــر	صاحــب	الميــزان	]]ان	الحكــم	
التقنيــن	 معنــى	 افــاد	 تشــريع	 فــي	 كان	 إن	
ِفيَهــا	 ـْوَراُة	 التَـّ }َوِعْنَدُهــُم	 المولــوي	 والحكــم	
ِ	)43({”المائــدة”،	}َوَمــْن	َأْحَســُن	ِمــَن	 ُحْكــُم	اهللَّ
ِ	ُحْكًما)50({”المائــدة”	واذا	نســب	الــى	االنبيــاء	 اهللَّ
وهــو	 القضــاء	 معنــى	 افــاد	 الســالم	 عليهــم	
اهلل	 اكرمهــم	 التــي	 االلهيــة	 المناصــب	 مــن	
	َواَل	َتتَِّبــْع	 ُ بهــا	}َفاْحُكــْم	َبْيَنُهــْم	ِبَمــا	َأْنــَزَل	اهللَّ
	)48({”المائــدة”	 ــا	َجــاَءَك	ِمــَن	اْلَحــقِّ َأْهَواَءُهــْم	َعمَّ
َواْلُحْكــَم	 اْلِكَتــاَب	 َآَتْيَناُهــُم	 الَِّذيــَن	 }ُأوَلِئــَك	

)89({”االنعــام”.
ولعــل	فــي	بعــض	اآليــات	إشــعاراً	او	داللــة	علــى	
ايتائهــم	الحكــم	لمعنــى	التشــريع	كمــا	فــي	
	َهــْب	ِلــي	ُحْكًمــا	 قولــه	حكايــة	عــن	ابراهيــم	}َربِّ

ــعراء”. ــَن	)83({”الش اِلِحي ــي	ِبالصَّ َوَأْلِحْقِن

ـ	االلتزام	بوالية	القضاء
ــا	 ــوَك	ِفيَم ُم ــى	ُيَحكِّ ــوَن	َحتَّ ــَك	اَل	ُيْؤِمُن ــاَل	َوَربِّ }َف

ــاء” ــْم	)65({”النس ــَجَر	َبْيَنُه َش
ــول	 ــى	الرس ــوع	ال ــر	ان	الرج ــة	تعتب ــة	الكريم اآلي
واالختــالف	 النــزاع	 فــض	 فــي	 االمــر(	 )ولــي	
وجــوداً	 االيمــان،	 الحــادث	هــو	مؤشــر	صــدق	
وعدمــاً،	واذا	صغنــا	الفكــرة	بصيغــة	قانونيــة	
نقــول:	يجــب	الرجــوع	الــى	القضــاء	المحلــي	
وســيادته	وواليتــه	علــى	كل	مواطــن	ينتســب	
القضــاء	 واليــة	 رفــض	 وان	 المجتمــع،	 لهــذا	
الحاكــم	يعنــي	رفــض	المواطنــة	واســتحقاقاتها	
ــة،	ويدخــل	 ــوق	المواطن ــك	يخــرج	عــن	حق وبذل
ــرى	 ــة	اخ ــاً.	وبصيغ ــق	قانوني ــرة	المالُح ــي	دائ ف
ان	النـــزاع	بيــن	افــراد	المجتمــع	ال	يجــوز	ان	يحال	
الــى	قضــاء	واحــكام	خــارج	تشــريع	المجتمــع	
والدولــة	الــذي	ينتســب	اليهــا،	وان	جــزء	المواطنة	
واالنتســاب	الــى	المجتمــع	هــو	التســليم	بالقضاء،	
والتشــريع	الســائد	والحاكــم	فــي	ذلــك	المجتمــع.
ــذر	 ــه	يح ــياق	نفس ــي	الس ــر	وف ــب	اخ ــن	جان وم
القــرآن	الكريــم	مــن	التحاكــم	لغيــر	القضــاء	
ويبــوخ	 المجتمــع،	 فــي	 الحاكــم	 الســيادي	
ــتناد	 ــر	أو	االس ــاء	اخ ــى	قض ــوع	ال ــض	الرج ويرف
ــو	منصــوص	 ــا	ه ــى	م ــتند	ال ــريع	ال	يس ــى	تش ال
ــة	 ــع	والدول ــي	المجتم ــه	ف ــارف	علي ــه	ومتع علي
والتــي	منهــا	الســيادة	والحاكميــة	فيهــا	هلل.

الحظ	اآليات	التالية:
َوَقــْد	 اُغــوِت	 الطَّ إَِلــى	 َيَتَحاَكُمــوا	 َأْن	 }ُيِريــُدوَن	

ِبِه)60({”النســاء” َيْكُفــُروا	 َأْن	 ُأِمــُروا	
}َأَفُحْكَم	اْلَجاِهِليَِّة	َيْبُغوَن)50({”المائدة”

ـ	يــرد	ســؤال	يذكــر	عــادة	فــي	دور	القاضــي	فــي	
اصــدار	الحكــم،	وهــل	علمــه	وقناعتــه	نافــذة	



|   العدد 5   |   محرم الحرام   |  كانون الثاني   |  2008 13

ــلبي	 ــم	ام	ان	دوره	دور	س ــي	الحك ــار	ف ولهــا	اعتب
ــت	 ــات،	ليس ــة	واألثب ــن	واالدل ــع	القرائ ــي	جم ف
ــة	 ــارة	القرآني ــم،	االش ــي	الحك ــة	ف ــه	دخال لقناعت
فــي	هــذه	اآليــة،	تعطــى	لعلــم	الحاكــم	وقناعــة	

ــم. ــي	الحك ــة	ف القاضــي	مدخلي
ــَن	 ــَم	َبْي 	ِلَتْحُك ــقِّ ــاَب	ِباْلَح ــَك	اْلِكَت ــا	إَِلْي ــا	َأْنَزْلَن }إِنَّ
	َواَل	َتُكــْن	ِلْلَخاِئِنيــَن	َخِصيمــاً	 ُ النَّــاِس	ِبَمــا	َأَراَك	اهللَّ

)105({”النســاء”

القضاء والخالفة
ــة	 ــام	الخالف ــن	مه ــم	ان	م ــرآن	الكري ــير	الق يش
القيــام	 هــو	 وتنميتهــا،	 االرض	 اعمــار	 وهــي	
بفــض	النـــزاع	واالختــالف	بيــن	النــاس،	فــال	
ــة	 ــدة	الغلب ــوده	قاع ــع	يس ــار	مجتم ــن	اعتب يمك
والظلــم	وســيادة	القــوي	علــى	الضعيــف،	وُتحّكم	
فيــه	االهــواء	ويغيــب	فيــه	القانــون،	والظلــم،	ان	

ــاة. ــتمرار	والحي ــل	لالس ــاً	قاب ــون	مجتمع يك
كونهــم	 الــى	 باالضافــة	 	 االنبيــاء	 مهمــة	 ان	
مبلغيــن	لرســالة	الســماء،	انيطــت	ببعضهــم	
مهمــة	اخــرى،	هــي	مهمــة	الخالفــة	وواليــة	
المجتمــع	وقيــام	مجتمــع	العــدل	وتحكيــم	الحــق	

والشــريعة.
اأْلَْرِض	 ـا	َجَعْلَنــاَك	َخِليَفــًة	ِفــي	 إِنَـّ َيــا	َداُووُد	 	{
	َواَل	َتتَِّبــِع	اْلَهــَوى	 ــقِّ ــاِس	ِباْلَح ــَن	النَّ َفاْحُكــْم	َبْي

ِ)26({”ص”. اهللَّ َســِبيِل	 َعــْن	 ـَك	 َفُيِضلَـّ

المجموعة	الرابعة/	القضاة	والُحّكام
	هــذه	المجموعــة	مــن	اآليــات	تتحــدث	عــن	
ــاس	 ــن	الن ــة	القضــاء	بي الحــكاّم	العــدول،	ومهم
ــظ	 ــن،	الح ــن	المتخاصمي ــم	بي ــة	حكمه وطريق

ــات: اآلي

إَِلــى	 اأْلََماَنــاِت	 دُّوا	 ُتــؤَ َأْن	 	 َيأُْمُرُكــمْ 	 َ
اهللَّ 	 }إِنَّ

ـاِس	َأْن	َتْحُكُمــوا	 َأْهِلَهــا	َوإَِذا	َحَكْمُتــْم	َبْيــَن	النَـّ
58({”النســاء” ِباْلَعْدِل)

	ِفيــِه	 ُ }َوْلَيْحُكــْم	َأْهــُل	اإْلِْنِجيــِل	ِبَمــا	َأْنــَزَل	اهللَّ
	َفأُوَلِئــَك	ُهــُم	 ُ َوَمــْن	َلــْم	َيْحُكــْم	ِبَمــا	َأْنــَزَل	اهللَّ

)47({”المائــدة” اْلَفاِســُقوَن	
}َفَجــَزاٌء	ِمْثــُل	َمــا	َقَتــَل	ِمــَن	النََّعــِم	َيْحُكــُم	ِبــِه	َذَوا	

َعــْدٍل	ِمْنُكــْم	)95({”المائــدة”
}	َوإِْن	ِخْفُتــْم	ِشــَقاَق	َبْيِنِهَمــا	َفاْبَعُثــوا	َحَكًمــا	ِمــْن	

َأْهِلــِه	َوَحَكًمــا	ِمــْن	َأْهِلَها)35({”النســاء”
ــُم	 ــَك	ُه 	َفأُوَلِئ ُ ــَزَل	اهللَّ ــا	َأْن ــْم	ِبَم ــْم	َيْحُك ــْن	َل }َوَم

)44({”المائــدة” اْلَكاِفــُروَن	
ــُم	 ــَك	ُه 	َفأُوَلِئ ُ ــَزَل	اهللَّ ــا	َأْن ــْم	ِبَم ــْم	َيْحُك ــْن	َل }َوَم

)45({”المائــدة” اِلُمــوَن	 الظَّ
اآليــات	واضحــات	فــي	االشــارة	الــى	جــواز	الحكــم	
ــم	 ــذ	دور	الحاك ــن،	واالذن،	باخ ــن	المتخاصمي بي
مهــم	وذلــك	مــن	قبــل	ثقــات	المســلمين	او	مــن	
ــْن	 ــا	ِم ــْم{	}	َحَكًم ــْدٍل	ِمْنُك ــِه	َذَوا	َع يرضونهــم	}	ِب
َأْهِلــِه{	بمــا	يتصفــون	بــه	مــن	قــدرة	وحكمــة	
ومقبوليــة	فــي	االضطــالع	بهــذه	المهمــة	لفــض	
النـــزاعات	واالختــالف،	وكمــا	اشــرنا،	ان	االختالف	
ــع،	 ــة	للمجتم ــزاع	والتخاصــم	ظاهــرة	مالزم والنـ
او	 المجتمــع	 طبيعــة	 علــى	 النظــر	 وبغــض	
مســتواه	افــراده	الثقافــي	أو	االقتصــادي،	ممــا	
المجتمــع	 يواصــل	 ان	 اجــل	 مــن	 يســتدعي	
اســتقراره	وشــيوع	العــدل	فيــه	والــذي	هــو	اســاس	
ــزع	الخصــام	 ــر	ن ــوكل	ام ــات	ان	ي ــاء	المجتمع بق
الــى	جهــة	مســؤولة	ذات	مواصفــات	خاصــة،	
ــزم	القســط	واالبتعــاد	عــن	الهــوى،	والرجــوع	 تلت
الــى	كتــاب	اهلل،	ومــا	انزلــه	ســبحانه	علــى	عبــاده	
.} ُ ــَزَل	اهللَّ ــا	َأْن ــْم	ِبَم ــْم	َيْحُك ــْن	َل مــن	احــكام	}َوَم
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المهمــة	مهمــة	قضــاء،	وهــي	مهمــة	 هــذه	
شــريفة	وكبيــرة	وحساســة	فــي	المجتمــع	لهــا	
اثرهــا	الواضــح	فــي	اســتقرار	المجتمــع	وتطــوره	

وازدهــاره.
ــر	 ــا	غي ــزان:	]ام ــب	المي ــول	صاح ــذا	يق ــي	ه وف
الحكــم	 اليهــم	 تنســب	 النــاس	 مــن	 االنبيــاء	
اإْلِْنِجيــِل	 َأْهــُل	 }}َوْلَيْحُكــْم	 القضــاء،	 بمعنــى	
ــى	 ــم	بمعن ــدة”	والحك 	ِفيِه{”المائ ُ ــَزَل	اهللَّ ــا	َأْن ِبَم
	 ِ التشــريع	فقــد	ذمهــم	اهلل	عليــه	}َوَجَعُلــوا	هلِلَّ
ــا	َذَرَأ	ِمــَن	اْلَحــْرِث	َواأْلَْنَعــاِم	َنِصيًبــا	َفَقاُلــوا	 ِممَّ
َكاَن	 َفَمــا	 ِلُشــَرَكاِئَنا	 َوَهــَذا	 ِبَزْعِمِهــْم	 	 ِ هلِلَّ َهــَذا	
	ِ 	َوَمــا	َكاَن	هلِلَّ ِ ِلُشــَرَكاِئِهْم	َفــاَل	َيِصــُل	إَِلــى	اهللَّ
ــوَن	 ــا	َيْحُكُم ــاَء	َم ــَرَكاِئِهْم	َس ــى	ُش ــُل	إَِل ــَو	َيِص َفُه

)136({”االنعــام”[.
ـ	اآليــات	الكريمــة	صريحــة	بــان	مــن	واجــب	
ــالمي	ان	 ــع	االس ــي	المجتم ــم	والقاضــي	ف الحاك
يحكــم	وفــق	مــا	انــزل	اهلل،	وان	يلتــزم	الحــق	
ــزام	 والقســط	والعــدل	ويبتعــد	عــن	الهــوى،	والت
لحكــم		 التســليم	 والمتنازعيــن،	 المتخاصميــن	
ــراض	وعليهــم	الســمع	 ــه	دون	اعت اهلل،	واالخــذ	ب

والطاعــة،
	ِ }إِنََّمــا	َكاَن	َقــْوَل	اْلُمْؤِمِنيــَن	إَِذا	ُدُعــوا	إَِلــى	اهللَّ
َســِمْعَنا	 َيُقوُلــوا	 َأْن	 َبْيَنُهــْم	 ِلَيْحُكــَم	 َوَرُســوِلِه	
اْلُمْفِلُحوَن)51({”النــور” ُهــُم	 َوُأوَلِئــَك	 َوَأَطْعَنــا	
ــْم	إَِذا	 ــَم	َبْيَنُه ــوِلِه	ِلَيْحُك 	َوَرُس ِ ــى	اهللَّ ــوا	إَِل }َوإَِذا	ُدُع

ــور” ــْم	ُمْعِرُضــوَن	)48({”الن ــٌق	ِمْنُه َفِري
االمــر	االخــر	الواضــح	مــن	اآليــات	الكريمــة	ان	
والرســول	حاكــم	بتنصيــب	 الحاكــم،	 اهلل	هــو	
ليأخــذوا	 القضــاة	 ُينصــب	 مــن	 امــا	 الهــي،	
دورهــم	مــن	فــض	النـــزاع،	هــل	هــو	امتــداد	
ــاً،	 ــاره	قاضي ــول،	باعتب ــي	للرس ــب	االله للتنصي

ومــن	يوليــه	الرســول	هــذه	المهمــة،	وكــذا	لمــن	
يخلــف	الرســول	فــي	مقــام	واليــة	االمــر	فلــه	
حــق	تنصيــب	القضــاة،	ام	ان	القاضــي	يقــوم	
بخدمــة	اجتماعيــة	عامــة،	ويســد	فراغــاً	ويتحمــل	
مســؤولية	مهمــة	يحتاجهــا	المجتمــع،	وهــي	
اســاس	لبقــاء	المجتمــع	ونمــوه،	كمــا	هــي	حاجــة	
المجتمــع	الــى	حاكــم	بمعنــى	ولــي	امــر	يتولــى	
ــع	 ــن	المجتم ــظ	ام ــلطة	وحف ــة	االدارة	والس مهم
وشــأن	غذائهــم	وحمايتهــم،	كذلــك	فالمجتمــع	
ــع	 ــزاع،	فالمجتم ــض	النـ ــة	تف ــى	جه ــة	ال بحاج
مســؤول	عــن	اختيــار	القضــاة	وضمــن	مواصفــات	
خاصــة	وكمــا	قــال	اميــر	المؤمنيــن	“ع”	]البــد	
للنــاس	مــن	اميــر،	يجمــع	الفــيء،	يجاهــد	العــدو،	
فالغايــة	الشــكل،	ويأخــذ	للضعيــف	مــن	القــوي،	
بامــن	 يرتبــط	 المؤمنيــن،	 اميــر	 ذكــره	 مــا	 	]
المجتمــع	وغذائــه،	وحمايتــه	وارســاء	العــدل	فيــه،	

وفــض	النـــزاعات.
ان	طريقــة	اختيــار	الُحــّكام	القضــاة	من	المســائل	
واســتقالله،	 القضــاء	 حمايــة	 فــي	 الحساســة	
ــدو	مــن	خــالل	النصــوص،	 ــه،	ويب وضمــان	عدالت
إمــا	 يكــون	 القاضــي	 تنصيــب	 ان	 والســيرة،	
ــة	 ــه	والي ــن	ل ــف	مم ــٍب	وتكلي ــٍل	وتنصي بتخوي
االمــر،	والشــرعية،	او	ممــن	يمتلــك	الشــرعية	فــي	

المجتمــع. ادارة	
وإمــا	بالتراضــي	فــي	اختيــار	قضــاة	لفــض	نـــزاع	
معيــن	ومحــدد،	يتولــى	فيــه	اداء	هــذه	المهمــة	
اســتناداً	لتخويــل	المتنازعيــن	لــه	هــذه	المهمــة	
واســتعدادهم	للتســليم	لحكمــه،	وفــي	ذلــك	
ــم	الحكــم	والقضــاء	 ــزان:	]ث ــول	صاحــب	المي يق
ــك	 ــن	المل ــوع	م ــم	بن ــه	الحاك ــم	ذا	َمَلَك ــا	يت انم
والواليــة	وإن	كانــت	بتمليــك	المختلفيــن	لــه	
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ثالــث	 الــى	 رجعــا	 إذا	 كالمتنازعيــن	 بذلــك	
ويتســالما	 بينهمــا	 ليحكــم	 حكمــاً	 فاتخــذاه	
)وَيِســلما(	مــا	يحكــم	بــه	فقــد	ملــكاه	الحكــم	بمــا	
ــول	والتســليم	 ــاه	مــن	نفســهما	القب يــرى	واعطي

ــك[.)4( ــي	ذل ــا	ف ــو	وليهم فه
ـ	فــي	ختــام	بحــث	هــذه	المجموعــة	مــن	اآليــات	
رشــوة	 ظاهــرة	 الــى	 الكريــم	 القــرآن	 يتطــرق	
ــال	 ــر	الم ــا	ويعتب ــي	عنه ــال	وينه ــم	بالم الحاك
المصــروف	ســحتاً	وظاهــرة	يجــب	الوقــوف	بقــوة	
لمنعهــا	وحســمها،	الن	التأثيــر	علــى	الحاكــم	
غيــر	 القضــاة	 ظاهــرة	 وشــيوع	 االغــراء	 عبــر	
النـــزيهين،	وتمكــن	اصحــاب	المــال	مــن	القضــاء	
واســتقالله	ونزاهتــه	ســوف	يــؤدي	حتمــاً	الــى	
ضيــاع	الحقــوق	وغيــاب	االطمئنــان	الــى	الدولــة،	

ــوق	 ــدرة	فــي	حق وتمكــن	اصحــاب	االهــواء	والق
ضيــاع	 ذلــك	 ويعنــي	 ومصالحهــم،	 النــاس	

ــظ	اآليــة	الكريمــة	: المجتمــع،	الح
}َواَل	َتأُْكُلــوا	َأْمَواَلُكــْم	َبْيَنُكــْم	ِباْلَباِطــِل	َوُتْدُلــوا	ِبَها	
ــاِس	 ــَواِل	النَّ ــْن	َأْم ــا	ِم ــوا	َفِريًق اِم	ِلَتأُْكُل ــكَّ ــى	اْلُح إَِل

ِباإْلِْثــِم	َوَأْنُتــْم	َتْعَلُمــوَن	)188({	“البقــرة.

الهوامش:
1ـ		الميزان:	ج7،	ص115.

2ـ		الميزان	ج7	ص254.

3ـ		الميزان	ج18	ص22.

4ـ	الميزان	ج18	ص23.

5ـ		الميزان	ج18	ص22.

6ـ		الميزان	ج18	ص22.
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الثقافة	السياسية	عند	
طلبة	جامعة	بغداد
»دراسة	ميدانية«

الباحث	/	قيس	اسماعيل	جبار	الكالبي
إشراف

األستاذ		المساعد		الدكتورة
بلقيس	محمد	جواد/	علوم	سياسية

األستاذ	المساعد	الدكتور
غسان	حسين	سالم/	علوم	نفسية
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المقدمـــــة :

هــم المداخــل 
أ
حــدى ا

أ
تعــد الثقافــة السياســية ا

فــي علــم االجتمــاع السياســي، وبخاصــة لــدى 

هميتهــا 
أ
 تكمــن ا

ْ
باحثــي العلــوم السياســية، إذ

و 
أ
فــي دراســة ثقافــة الشــعوب ســواء المتقدمــة ا

الناميــة، لمعرفــة درجــة الوعــي والتقــدم الــذي 

الالزمــة  الحلــول  لوضــع  وكذلــك  بــه،  تتمتــع 

كـثــر 
أ
لتطويــر وتنميــة تلــك الثقافــة نحــو منحــى ا

وحداثــة. ديمقراطيــة 

مهمــة  ضــرورة  السياســية  الثقافــة  بنــاء  ن 
أ
ا

ديمقراطــي  سياســي  بنــاء  ي 
أ
ا فــي  وحيويــة 

يتوافــر فيــه احتــرام حقــوق اإلنســان وحرياتــه 

هميــة مــن 
أ
ساســية. وتنبــع هــذه الضــرورة واال

أ
اال

 
ً
ن الديمقراطيــة ليســت بنــاًء مؤسســاتيا

أ
كــون ا

ســاس.
أ
اال الدرجــة  فــي   

ً
وثقافيــا بــل  فحســب، 

العلــوم  فــي  دبيــات 
أ
اال مــن  العديــد  وتشــير 

وعلــى  السياســية،  الثقافــة  ن 
أ
ا إلــى  السياســية 

المدنيــة  الثقافــة  منهــا،  الخصــوص  وجــه 

العامــة  الثقافــة  مــن  جــزء  هــي  الديمقراطيــة 

للمجتمــع، وتعــد بمثابــة ثقافــة فرعيــة تشــكل 

والمعتقــدات  واالتجاهــات  القيــم  مــن   
ً
نســقا

تفســير  يمكــن  ساســها 
أ
ا علــى  التــي  السياســية 

كيفيــة عمــل المؤسســات السياســية فــي الدولــة. 

تغييرهــا.  و 
أ
ا اســتقرارها  احتمــاالت  عــن   

ً
فضــال

هــذا  فــي  السياســية  الثقافــة  ن 
أ
فــا وبالتالــي 

مــة فــي مايتعلــق 
أ
الجانــب تمثــل ســيكولوجية اال

السياســي. ن 
أ
بالشــا

لــذا حاولــت الدراســة بحــث الثقافــة السياســية 

لشــريحة مهمــة مــن شــرائح المجتمــع العراقي إال 

ن المجتمــع 
أ
 وا

ً
وهــم طلبــة الجامعــة، خصوصــا

فــي  وفاصلــة  مهمــة  بمرحلــة  مــرَّ  قــد  العراقــي 

ريخه إال وهو التغير الذي حدث بعد 2003. 
أ
تا

النظــام االســتبدادي  مــن  مــن تحــول  وماتــاله 

 يمــر 
ً
إلــى الديمقراطيــة وهــي نهــج حديــث نســبيا

بــه المجتمــع العراقــي. 
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شكالية البحث:
أ
/ ا

ً
وال

أ
ا

خــالل  مــن  الحالــي  البحــث  مشــكلة  تتضــح 

عــدم وجــود دراســة ميدانيــة حقيقيــة لمعرفــة 

مســتوى ونــوع الثقافــة السياســية لــدى شــريحة 

مهمــة وحيويــة فــي المجتمــع وهــي فئــة الشــباب 

الجامعــي. هــوالء الشــباب الذيــن ســوف تــوكل 

فــي  والدولــة  المجتمــع  قيــادة  مهمــة  ليهــم 
أ
ا

يعيــش طلبــة جامعــة  إذ  القريــب.  المســتقبل 

بغــداد، مثــل بقيــة المجتمــع العراقــي، حالــة 

واقعهــم  إدراك  فــي  ذهنــي  وغمــوض  تشــويش 

االجتماعي والسياسي، منذ 9/نيسان/2003 

عليهــم،  جديــدة  مصطلحــات  ذانهــم 
أ
ا تطــرق 

، الديمقراطيــة، التعدديــة، 
ً
لفوهــا ســابقا

أ
لــم يا

الحريــة،  اإلنســان،  حقــوق  الفيدراليــة، 

وغيرهــا.

السياســي  االجتماعــي –  واقعهــم  يتجســد  ثــم 

، تظاهــرات ضــد 
ً
بصــور لــم تمــر عليهــم ســابقا

اســتفتاء  برلمانيــة،  انتخابــات  سياســي،  قــرار 

علــى دســتور دائــم، مشــاهدة قنــوات فضائيــة 

تعــرض  اإليديولوجيــة،  االتجاهــات  بكافــة 

السياســي  االجتماعــي  لواقعهــم  وتتعــرض 

السياســية  حــزاب 
أ
اال مقــرات  واالقتصــادي، 

كل  فــي  منتشــرة  إيديولوجياتهــا  المتنوعــة 

مــكان، مقــرات لمؤسســات المجتمــع المدنــي، 

كـتابــة علــى الجــدران فــي الشــوارع العامــة مؤيدة 

لعنــف  صــور  السياســي،  للنظــام  رافضــة  و 
أ
ا

وكذلــك  علميــة  بحــث  مراكــز  مدمــر،  سياســي 

والمجــالت  الكـتــب  نــواع 
أ
ا يديهــم 

أ
ا بيــن  تقــع 

لــم  شــتى  مواضيــع  تتنــاول  التــي  والصحافــة 

.
ً
ســابقا يقرؤهــا 

الذهنيــة،  الصوتيــة  الســمعية  الصــورة  هــذه 

جامعــة  طلبــة  لــدى  سياســية  ثقافــة  شــكلت 

بغــداد. مــا نوعيتهــا؟ وهــل يــدرك طلبــة جامعــة 

بغــداد ثقافتهــم السياســية الجديــدة؟ كل هــذه 

ســئلة ســيحاول الباحــث اإلجابــة عليهــا مــن 
أ
اال

الميدانيــة.   خــالل دراســته 

البحــث  موضــوع  هميــة 
أ
ا مــن  الرغــم  وعلــى 

المؤسســات  مختلــف  تناولتــه  والــذي  الحالــي 

العلميــة ومراكــز البحــث فــي العالــم بالدراســة 

والبحــث وعلــى اختــالف مدارســها وتوجهاتهــا 

الفكريــة، إال إن الموضــوع لــم يحــظ باالهتمــام 

فــي  الميدانيتيــن  والدراســة  بالبحــث  الكبيــر 

حالــة  يعيــش  المجتمــع  وان  خاصــة  العــراق، 

تفاعــل قــاس وكبيــر تــدور رحــاه بيــن مختلــف 

المفاهيــم  مــن  العديــد  حــول  الشــعب  فــات 

السياســية. للثقافــة  المكونــة  ساســية 
أ
اال

ن الباحــث وفــي حــدود علمــه ومــن خــالل مــا 
أ
ا

اطلــع عليــه مــن دراســات عراقيــة ســابقة، يظــن 

فــي  ولــى 
أ
اال هــي  الميدانيــة  الدراســة  هــذه  ن 

أ
ا

موضــوع الثقافــة السياســية لــدى طلبــة جامعــة 

الدراســات  ن 
أ
فــا بالذكــر  الجديــر  بغــداد، ومــن 

العراقيــة فــي ميــدان البحــث الحالــي تعــد قليلــة 

، وهــي تقتصــر فــي الغالــب علــى المســتوى 
ً
جــدا

النظــري.
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البحــث  مشــكلة  تتوضــح  ماتقــدم  خــالل  مــن 

ســباب 
أ
اال مجمــوع  مــن  تنبــع  والتــي  الحالــي 

دفعــت  والتــي   
ً
ســلفا المذكــورة  والحيثيــات 

بالباحــث ليلــج هــذا الموضــوع الهــام والمثيــر، 

هميــة موقــع البحــث )جامعــة بغداد 
أ
 عــن ا

ً
فضــال

بــكل كلياتهــا( علــى مســتوى المكانــة الثقافيــة 

كاديميــة التــي تحتلهــا 
أ
والفكريــة والعلميــة واال

العــراق. فــي  المماثلــة  المؤسســات  بيــن 

همية البحث:
أ
/ ا

ًً
ثانيا

للثقافــة  الميدانيــة  الدراســة  هميــة 
أ
ا تنبــع  1ـ 

ن الطلبــة 
أ
السياســية للطلبــة الجامعييــن مــن ا

يشــكلون شــريحة مهمــة مــن شــرائح المجتمــع 

ولهــم دور كبيــر فــي المجتمــع العراقــي، وهــي 

هميــة بحيــث تمكننــا مــن التعــرف إلــى 
أ
مــن اال

الثابــت  والمعتقــدات،  والقيــم  االتجاهــات 

فــي  الثقافــة  هــذه  ثيــر 
أ
وتا منهــا،  والمتغيــر 

بــه  يمــر  الــذي  الديمقراطــي  التحــول  مســتقبل 

العــراق.

للطلبــة  السياســية  الثقافــة  دراســة  ن 
أ
ا 2ـ 

الثقافــة  شــكل  لنــا  توضــح  ســوف  الجامعييــن 

السياســية الســائدة لــدى الطبقــة المتعلمــة مــن 

العراقــي. المجتمــع 

ن تنــوع وتعــدد مكونــات المجتمــع العراقــي 
أ
3ـ ا

 مــن الثقافــات الفرعيــة، مــن هنــا 
ً
وجــد عــددا

أ
ا

هميــة معرفــة مســتوى الثقافــة الوطنيــة 
أ
كانــت ا

خــرى 
أ
الشــاملة وعالقتهــا بالثقافــات الفرعيــة اال

داخــل المجتمــع.

4ـ عــدم وجــود دراســات وبحــوث ميدانيــة فــي 

مــن  العــراق  فــي  السياســية  الثقافــة  موضــوع 

و اطاريــح الدكـتــوراه 
أ
خــالل رســائل الماجســتير ا

فــي العلــوم السياســية.

كاديميــة والمجتمعيــة 
أ
5ـ المكانــة العلميــة واال

 
ً
موقعــا بوصفهــا  بغــداد  جامعــة  تحتلهــا  التــي 

م والتــي 
أ
نهــا الجامعــة اال

أ
للدراســة الحاليــة، إذ ا

كبــر عــدد مــن الكليــات 
أ
تضــم تحــت خيمتهــا ا

 
ً
ومراكــز البحــوث والمعاهــد، ممــا جعلهــا مكانــا

البحــث.  لموضــوع 
ً
مثاليــا

هداف البحث:
أ
/ ا

ً
ثالثا

طبيعــة  عــن  الكشــف  إلــى  البحــث  يهــدف 

طلبــة  لــدى  السياســية  المعرفــة  ومســتوى 

جامعــة بغــداد، ومــا إذا كانــت ثمــة متغيــرات 

تؤثــر فــي الثقافــة السياســية كالمرحلــة الدراســية 

والتخصــص. والنــوع 

الثقافــة  اتجاهــات  معرفــة  إلــى  يهــدف  كمــا 

بهــا  يتمتــع  التــي  التســامح  ودرجــة  السياســية 

والمذهبــي  السياســي  خــر 
آ
اال تجــاه  الطلبــة 

والحضاري والقومي، واتجاههم إزاء الســلطة، 

وإزاء الــذات كـفاعــل سياســي ودرجــة التمســك 

الهويــات  مقابــل  الشــاملة  الوطنيــة  بالهويــة 

خــرى.
أ
اال الفرعيــة 

القيــم  قيــاس  إلــى  البحــث  يســعى  وكذلــك 

مثــل  الديمقراطيــة،  السياســية  والمعتقــدات 
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والمســاواة  السياســية  الحريــة  المواطنــة، 

 . ســية لسيا ا

الثقافــة  معرفــة  إلــى  البحــث  يهــدف  خيــرا 
أ
وا

الطلبــة. لــدى  الســائدة  السياســية 

/ فرضيات البحث:
ً
رابعا

المعرفــة  عــن  الكشــف  إلــى  الدراســة  تهــدف 

السياســية واالتجاهــات السياســية ومعتقــدات 

والقيــم السياســية الســائدة لــدى طلبــة جامعــة 

بغــداد، وتســعى إلــى التحقــق مــن الفرضيــات 

تيــة  :
آ
اال

لــدى طلبــة جامعــة  1ـ إن المعرفــة السياســية 

عــاٍل. بغــداد ذات مســتوى 

2ـ إن هنــاك اتجاهــات سياســية ايجابيــة لــدى 

السياســية  الثقافــة  نحــو  بغــداد  طلبــة جامعــة 

المســاهمة الديمقراطيــة  التعدديــة 

السياســية  والمعتقــدات  القيــم  إن  3ـ 

بغــداد ذات  لــدى طلبــة جامعــة  الديمقراطيــة 

إيجابــي. مســتوى 

بيــن  إحصائيــة  دالالت  ذو  فــروق  هنــاك  4ـ 

والمرحلــة  )التخصــص  البحــث  متغيــرات 

لنــوع(. وا

5ـ يتمتــع طلبــة جامعــة بغــداد بثقافــة مســاهمة 

متعــددة.

/ حدود البحث:
ً
خامسا

تي :
أ
يتحدد البحث الحالي بما يا

طــالب  علــى  وتشــتمل  البشــرية:  الحــدود  1ـ 

ولــى والمرحلــة 
أ
جامعــة بغــداد مــن المرحلــة اال

فقــط. الرابعــة 

جريــت 
أ
2ـ الحــدود الزمانيــة: تقــع المــدة التــي ا

ثنائهــا الدراســة فــي العــام الدراســي 2007-
أ
فــي ا

.2008

 – مســتوى الثقافــة 
ً
وال

أ
ا 3ـ الحــدود البحثيــة:  

ولــى.
أ
اال المرحلــة  لطلبــة  السياســية 

لطلبــة  السياســية  الثقافــة  مســتوى   -
ً
ثانيــا  

الرابعــة. المرحلــة 

- بعــض المتغيــرات ذات العالقــة بالثقافــة 
ً
ثالثــا

السياســية )الجنــس، المرحلــة الدراســية، نــوع 

الدراســة (

للثقافــة  المفاهيمــي  طــار  االإ ول: 
أ
اال الفصــل 

السياســية

الراهــن  العصــر  فــي  السياســية  الثقافــة  تمثــل 

االجتمــاع  علــم  فــي  المداخــل  هــم 
أ
ا احــدى 

المعــارف  دائــرة  حــددت  لقــد  السياســي، 

الدوليــة للعلــوم االجتماعيــة الثقافــة السياســية 

واالتجاهــات  المعتقــدات  نها:مجموعــة 
أ
ا علــى 

التــي تنظــم وتعطــي معنــى للنظــام السياســي، 

والثقافــة السياســية بهــذا المعنــى هــي جــزء مــن 

الثقافــة العامــة للمجتمــع، ويقصــد بهــا مجموعة 

نحــو  الســائدة  واالتجاهــات  راء 
آ
واال المعــارف 

شــؤون السياســة والحكــم، الدولــة والســلطة، 

الــوالء واالنتمــاء، الشــرعية والمشــاركة. فــي هــذا 
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طــر المفاهيميــة 
أ
الفصــل ســوف يتــم تنــاول اال

والنظريــة للثقافــة السياســية فــي مبحثيــن, إذ 

ول مفهــوم الثقافــة والثقافة 
أ
يتنــاول المبحــث اال

العوامــل  الثانــي  يتنــاول  بينمــا  السياســية 

بنــاء وتغييــر الثقافــة السياســية. فــي  المؤثــرة 

ول: مفهوم الثقافة السياسية
أ
المبحث اال

إن  إلــى  السياســية  العلــوم  دبيــات 
أ
ا تشــير 

الثقافــة السياســية هــي جــزء مــن الثقافــة العامــة 

مفهــوم  تحديــد  يمكــن  ال  لذلــك  للمجتمــع، 

بالثانيــة. اإللمــام  دون  ولــى 
أ
اال

تعريف الثقافة السياسية

ن مصطلــح الثقافــة السياســية 
أ
علــى الرغــم مــن ا

  ولــم يكــن 
ً
مــن المصطلحــات الحديثــة نســبيا

حتــى وقــت قريــب ذائــع االنتشــار فــي العلــوم 

بدايــات  فــي  نــه 
أ
ا إال  والسياســية،  االجتماعيــة 

خــذ فــي 
أ
العقــد الســادس مــن القــرن العشــرين ا

لتفســير  عليــه  االعتمــاد  خــالل  مــن  االنتشــار 

النســق  طــار 
أ
ا فــي  فــراد 

أ
لال السياســي  الســلوك 

ن 
أ
يقــول )دونالــد ديفــن(: )ا السياســي، وكمــا 

ثقافــة  كل  هــي  ليســت  السياســية  الثقافــة 

مــن  السياســي  الجانــب  هــي  وإنمــا  المجتمــع 

ن الثقافة السياســية 
أ
 يؤكــد ا

ْ
ثقافــة المجتمــع(. إذ

هــي جــزء مــن الثقافــة العامــة للمجتمــع.

 Oxford( كســفورد 
أ
ا قامــوس  وتطــرق 

نهــا 
أ
Dictionary( للثقافــة السياســية وعرفهــا با

)االتجاهــات والقيــم التــي تتصــل بعمــل نظــام 

سياســي محدد، وتعد بمثابة معرفة متضمنة، 

ومهــارات مكـتســبة عــن عمــل هــذا النظــام، كمــا 

نحــوه،  و ســلبية 
أ
ا ايجابيــة  اتجاهــات  تتضمــن 

نه(. ويفهم من هذا 
أ
 تقييميــة بشــا

ً
حكامــا

أ
 ا

ً
يضــا

أ
وا

ن الثقافــة السياســية تعــد لالطــالع 
أ
التعريــف بــا

ليــات النظــام السياســي والــذي يقيــم 
آ
ومعرفــة ا

 علــى هــذه المعرفــة.
ً
بنــاءا

السياســية  الثقافــة  بــاي(  )لوســيان  عــرف  ثــم 

للنظــام  الجمعــي  ريــخ 
أ
)التا نهــا 

أ
ا ســاس 

أ
ا علــى 

الذيــن  فــراد 
أ
اال حيــاة  ريــخ 

أ
ولتا السياســي 

التعريــف يركــز علــى  فــي هــذا  يكونونــه(. وهــو 

السياســي  للنظــام  التاريخيــة  التجربــة  تراكــم 

نهــا )مجموعــة 
أ
يضــا با

أ
فــراده.  ويعرفهــا ا

أ
وتجــارب ا

فــي  الســائدة  ساســية 
أ
اال والمعتقــدات  القيــم 

المجتمــع التــي تميــزه عن غيــره من المجتمعات 

وتقــود إلــى نــوع مــن التالئم االجتماعي لســلوك 

نهــا 
أ
با خــر 

آ
ا مــكان  فــي  ويعرفهــا   ، فــراد( 

أ
اال

والمشــاعر  والمعتقــدات  االتجاهــات  )مجمــوع 

 ومعنــى للعمليــة السياســية، 
ً
التــي تعطــي نظامــا

فــراد 
أ
وتقــدم القواعــد المســتقرة التــي تحكــم اال

الثقافــة  فــان  إذن  السياســي(.  النظــام  داخــل 

السياســية عنــد )لوســيان بــاي( تمثــل المعاييــر 

المجتمــع  عضــاء 
أ
ا بهــا  يلتــزم  التــي  السياســية 

السياســي.

للثقافــة   
ً
تعريفــا بــرو(  )فيليــب  ويطــرح 

مجموعــة  مــن  تتكــون  نهــا 
أ
ا علــى  السياســية 

بإعطــاء  فــراد 
أ
لال تســمح  ومعتقــدات  معــارف  

معنــى للتجربــة الروتينيــة لعالقتهــم بالســلطة 
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للمجموعــات  تســمح  كمــا  تحكمهــم،  التــي 

نهــا 
أ
ا بهويتهــا  للتعريــف  مراجــع  باســتخدامها 

تســمح  فهــي  ثــم  ومــن  السياســية(  )الثقافــة 

ذن لــكل منهــم بتحديــد موقعــه فــي المجــال 
أ
ا

السياســي المركــب، وذلــك مــن خــالل تعبئــة 

دنــى مــن المظاهــر الواعيــة وغيــر الواعيــة، 
أ
حــد ا

وفــي 
أ
، ا

ً
التــي ترشــده فــي ســلوكه لكونــه مواطنــا

 بدفــع ضريبــة.
ً
و مكلفــا

أ
 ا

ً
ســلوكه بوصفــه ناخبــا

 كانــت هنــاك محــاوالت جــادة لمفكــري علــم 

االجتمــاع السياســي العــرب لــإدالء بدلوهــم فــي 

تعريــف الثقافــة السياســية فكانــت صياغتهــم 

تداولــه  ممــا   
ً
قريبــا السياســية  الثقافــة  لمفهــوم 

الغربيــون. المفكــرون 

فقــد عــرف )كمــال المنوفــي( الثقافــة السياســية 

نهــا تلــك القيــم الســائدة فــي المجتمــع التــي 
أ
با

فــراده بالنظام السياســي بصورة 
أ
تتصــل بعالقــة ا

وغيــر مباشــرة. وهــذا التعريــف يقودنــا 
أ
مباشــرة ا

تيــة:
آ
إلــى ذكــر المالحظــات اال

الثقافــة  مــن  جــزء  هــي  السياســية  الثقافــة  ـ 
أ
ا

للمجتمــع. العامــة 

عوامــل  تشــكلها  السياســية  الثقافــة  ـ  ب 

بجوانبــه  ريخــي 
أ
التا فاإلطــار  متعــددة، 

واإلطــار  والسياســية  االقتصاديةواالجتماعيــة 

االجتماعيــة  التنشــئة  وخبــرات  الجغرافــي 

كلهــا  الدينيــة  والمعتقــدات  والسياســية 

تســاهم بدرجــات متفاوتــة فــي تشــكيل الثقافــة 

السياســية، كذلــك فــإن القيــم تؤثــر فــي الواقــع 

فهــي  والسياســي،  واالجتماعــي  االقتصــادي 

لهــا.  
ً
ومعوقــا

أ
ا للتنميــة   

ً
دافعــا تكــون  قــد   

ً
مثــال

ج ـ الثقافــة السياســية فــي حالــة تغيــر وتطــور 

متفاوتــة. بدرجــات  مســتمر وإن كان 

دـ يقصد بقيم الثقافة السياسية هوكل مايعتقد 

بعالقاتهــم  مايتصــل  فــي  فــراد 
أ
اال بــه  يؤمــن  و 

أ
ا

بنظامهــم السياســي، وهــذه المعتقــدات تشــكل 

السياســية  واتجاهاتهــم  لســلوكهم  دوافــع 

ومشــاعرهم إزاء النظــام، وكل ذلــك يمكــن إن 

الثقافيــة. والمظاهــر 
أ
ا بالخصائــص  يعــرف 

الجوانــب  تمثــل  السياســية،  الثقافــة  ذن 
أ
ا

السياســية للثقافــة، مثــل المعرفــة واالتجاهــات 

ي كل مايتعلــق بشــؤون 
أ
والقيــم السياســية، ا

السياســي  النظــام  وحركــة  والسياســة  الحكــم 

الحركــة  تؤطــر  التــي  والمعاييــر  والقيــم 

واإلجــراءات  شــرعية  عــن   
ً
فضــال السياســية، 

السياســية. والتنظيمــات 

 

المدرسة السلوكية والثقافة السياسية :

واســط القــرن الماضــي بــرز توجــه جديــد 
أ
منــذ ا

نظريــات   باســتخدام  السياســية،  علــم  فــي 

ومنهجيــات العلــوم االجتماعيــة وعلــم النفــس 

لتوظيفهــا  نثربولوجيــا، 
أ
واال واالقتصــاد 

علــى  تســاعدُه  لكــي  وذلــك  مناهجــه  ضمــن 

 عــن القانــون 
ً
بنــاء المفاهيــم السياســية بعيــدا

والتاريــخ والفلســفة،  والتوجــه بــه نحو النظرية 

نطلــق  ن 
أ
ا مايمكــن  وهــذا  للعلــم،  المنهجيــة 
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السياســة. علــم  فــي  الســلوكية  بالثــورة  عليــه 

ن 
أ
صحــاب المدرســة الســلوكية يؤمنــون بــا

أ
ن ا

أ
ا

حــد العلــوم االجتماعيــة، 
أ
علــم السياســة، هــو ا

بســبب إن الجوانــب السياســية هــي جــزء مــن 

تبعــوا منهجيــة 
أ
فــراد االجتماعيــة، لــذا ا

أ
حيــاة اال

الــى الدراســات الميدانيــة،  جديــدة، مســتندة 

معلومــات  لجمــع  والبيانــات  واإلحصــاء، 

ن يتوصلــوا 
أ
فــراد، حتــى يســتطيعوا ا

أ
واقعيــة لال

)صنــع  ن 
أ
ال السياســي  ســلوكهم  معرفــة  إلــى 

الرئيســية  العناصــر  حــد 
أ
ا يعــد  المعلومــات 

والســلوكية  التقليديــة  الدراســات  بيــن  للتميــز 

السياســية(.  العلــوم  فــي  البحــث  مناهــج  فــي 

الجديــدة  المنهجيــة  هــذه  ن 
أ
ا خــرى 

أ
ا بعبــارة 

قــد ابتعــدت عــن المنهــج  للمدرســة الســلوكية 

القانونــي.

 
ً
كبيــرا  

ً
جهــدا الســلوكية  المدرســة  بذلــت  ولقــد 

فــي صياغــة وتطويــر مصطلــح الثقافة السياســية 

جوانــب  تفســير  فــي  منــه  اإلفــادة  إلــى   
ً
ســعيا

كـثيــرة مــن النظــم السياســية، ومــن ثــم تبنتــه 

مــن  الســتينات  بدايــة  فــي  التنمويــة  المدرســة 

النظــم  وتطــور  نمــو  لدراســة  الماضــي  القــرن 

إلــى  تقليديــة  نظــم  مــن  وانتقالهــا  السياســية 

حديثــة. نظــم 

الذيــن  الســلوكية  المدرســة  رواد  ابــرز  ومــن 

بحــاث وفــق المنهــج الســلوكي  فــي 
أ
كانــت لهــم ا

 Gabriel(لمونــد
أ
ا غابريــل  السياســية  الثقافــة 

 Sidney Verba( فيربــا  وســدني   )Almond

الثقافــة  فــي  الرائــدة  دراســتهم  ن 
أ
ا  

ْ
إذ  ،)

خمــس  فــي  المدنيــة  )الثقافــة  السياســية 

الميدانيــة  الدراســات  هميــة 
أ
ا بينــت  قــد  مــم( 

أ
ا

واالحصــاائت  المعلومــات  علــى  المعتمــدة 

صلــي 
أ
والبيانــات المستســقاة مــن المجتمــع اال

دق فــي وصــف الثقافــة 
أ
للدراســة، كونهــا تكــون ا

السياســية للمجتمــع، ولعــل هــذا هــو الســبب 

الــذي دفــع الباحــث إلــى اعتمــاد هــذا المنهــج 

فــي دراســته عــن الثقافــة السياســية لــدى طلبــة 

بغــداد. جامعــة 

 

 

عناصر الثقافة السياسية 

نــه يمكــن تحديــد وقياس 
أ
لمونــد وفيربــا( ا

أ
يــرى )ا

مــن  مجتمــع  ي 
أ
ال السياســية  الثقافــة  ومعرفــة 

ربعــة جوانــب 
أ
فــراد ال

أ
دراك اال

أ
خــالل معرفــة وا

والحيــاة 
أ
ا السياســية  العمليــة  مــن  ساســية 

أ
ا

السياســية، وبصفــة عامــة هــذه الجوانــب هــي:

بعــاده 
أ
وا مكوناتــه  بــكل   : السياســي  النظــام  ـ 

أ
ا

نظــرة  بــه  ويقصــد  والتاريخيــة  السياســية 

ومــدى  السياســي  نظامهــم  تجــاه  المواطنيــن 

بقراراتــه. وثقتهــم  الوطنــي  شــعورهم  قــوة 

فــراد والجماعــات 
أ
ـ المدخــالت: ويشــمل اال ب 

والبنــى السياســية والتــي بواســطتها يتــم التعبير 

جــل تحويلهــا إلــى قــرارات 
أ
عــن المطالــب مــن ا

وسياســات عامــة.

ج ـ المخرجــات : وهــو ناتــج النظــام السياســي 
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فــي تحويــل المطالــب إلــى سياســات عامــة فــي 

المجتمــع، ويمثــل هــذا الجانــب رؤيــة المواطــن 

و إيجابــا وعلــى قــدر 
أ
 ا

ً
للقــرارات الحكوميــة، ســلبا

انســجامها مــع مطالــب المواطنيــن.

العامــل  بــه  مايقصــد  وهــو   : الــذات  دور  دـ 

الحيــاة  فــي  ودوره  الفــرد  ثيــر 
أ
وتا الشــخصي 

بحقوقــه  حاطتــه 
أ
ا خــالل  مــن  السياســية 

نظامــه  مــع  االتصــال  ووســائل  وواجباتــه 

إلــى  المطالــب  تحويــل  فــي  وقدرتــه  السياســي 

السياســي. نظامــه  عــن  تصــدر  قــرارات 

مــن  كل  حــدد  الجوانــب  تلــك  علــى  وبنــاًء 

للثقافــة  ساســية 
أ
اال العناصــر  وفيربــا(  )المونــد 

وهــي: السياســية 

ـ العناصــر اإلدراكيــة )Cognitive( : ويقصــد 
أ
ا

فــراد عــن نظامهــم 
أ
بهــا المعرفــة التــي يكونهــا اال

السياســية  وشــخصياته  ومؤسســاته  السياســي 

العنصــر  وهــذا  العامــة،  السياســية  والقضايــا 

ن نطلــق عليــه بالبعــد المعرفــي.
أ
يمكــن ا

ب ـ العناصــر العاطفيــة )Affective(: ويقصــد 

السياســي  نظامهــم  إزاء  فــراد 
أ
اال مشــاعر  بهــا 

شــخاصه، والتــي تتــراوح مابيــن 
أ
ومؤسســاته وا

لهــا  العواطــف  وهــذه  االنجذابواالشــمئزاز، 

المســائل  تجــاه  يــه 
أ
را الفــرد  بــداء 

أ
ا فــي  دورهــا 

بالبعــد  العنصــر  هــذا  ويســمى  السياســية، 

الشــعوري.

 :  )Evaluative( التقييميــة  العناصــر  ـ  ج 

والمبــادئ  والمعتقــدات  القيــم  بهــا  ويقصــد 

تؤثــر  وهــي  وااليديولوجيــات  العليــا  والمثــل 

فــراد، 
أ
لال السياســي  الســلوك  فــي  شــك  بــدون 

السياســي.)1( النظــام  تجــاه  مواقفهــم  وتحــدد 

السياســية،  الثقافــة  ن 
أ
بــا ذلــك  مــن  نســتنتج 

وكل  مانعــرف،  كل  الوقــت،  ذات  فــي  هــي 

السياســة.  ن 
أ
بشــا مانعتقــد  وكل  مانشــعر، 

كبــر 
أ
وهــي  تنطــوي علــى التوجهــات السياســية ال

هــذه  تتــرك   
ْ

إذ مــا،  بلــد  فــي  فــراد 
أ
اال مــن  عــدد 

السياســية  الحيــاة  فــي   
ً
كبيــرا  

ً
ثــرا

أ
ا التوجهــات 

هــي  التوجهــات  هــذه  ن 
أ
ال مســتوياتها،  بــكل 

البســيكولوجي   – الثقافــي  التركيــب  حصيلــة 

ي ظاهــرة بســيكولوجية 
أ
لشــعب معيــن)2(، وكا

نهــا تنطــوي علــى عناصــر واعيــة وعناصــر غيــر 
أ
فا

ثرهــا 
أ
نهــا تتــرك ا

أ
واعيــة، وفــي كلتــا الحالتيــن فا

ثيرهــا 
أ
فــي العمليــة السياســية، ومــن خــالل تا

الواســعة. للجماهيــر  السياســي  الســلوك  علــى 

نماط الثقافات السياسية :
أ
 ا

الثقافــة  وفيربــا(  لمونــد 
أ
)ا الباحثــان  قســم 

نــواع، بنــاء علــى تقســيم  
أ
السياســية علــى ثالثــة ا

)ماكــس فيبــر( للســلطات عندمــا قســمها علــى 

وســلطة  كاريزميــة  وســلطة  تقليديــة  ســلطة 

ديمقراطيــة:

 Parochial( القديمــة  و 
أ
ا التقليديــة   -الثقافــة 

أ
ا

:)culture

توجــد   
ْ

إذ التقليديــة  الســلطة  مــع  وتنســجم   

النــاس  فيهــا  يكــون  التــي  المجتمعــات  فــي 
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و 
أ
ا هــداف 

أ
اال مــن   

ً
جــدا القليــل  إال  اليعرفــون 

المواطــن  فيهــا  يكــون  السياســية، و  الغايــات 

ن لــم تكــن معدومــة مــع 
أ
علــى عالقــة ضعيفــة، ا

نظامــه السياســي، وبالتالــي تكــون توجهاتهــم 

 ،
ً
جــدا محــدودة  السياســية  غــراض 

أ
اال نحــو 

الثقافــة  مــن  نمــط  هــي  التقليديــة  فالثقافــة 

نهــا تجمــع 
أ
با يمكــن وصفهــا  الضيقــة  الشــعبية 

تســيطر عليــه االعتقــادات، والتــي ترتبــط بعــدد 

المعزولــة  السياســية  المحليــة  الثقافــات  مــن 

فــي  موجــودة  ماتكــون   
ً
غالبــا والتــي  اجتماعيــا 

والبدائيــة. القبليــة  المجتمعــات 

ن هــذا النــوع مــن الثقافــة الينتــج ثقافــة 
أ
كمــا ا

سياســية وطنيــة بســبب عــدم توافــر التكامــل  

 ، الوطنيــة  الوحــدة  لخلــق  الــالزم  واالندمــاج 

وهــذا يفســر ارتبــاط الثقافــة التقليديــة بوجــود 

السياســي  للنظــام  مركزيــة  غيــر  تقليديــة  بنيــة 

المجتمــع. داخــل 

 The( اإلذعــان  ثقافــة  و 
أ
ا الخضــوع  ب -ثقافــة 

:  )Subjection culture

ويكــون  الملهمــة  الســلطة  مــع  وتنســجم   

يســمح  الثقافــة  مــن  نــوع  علــى  فيهــا  المواطــن 

القــرارات  صنــع  عمليــة  علــى  بالتعــرف  لــه 

السياســية ونوعيــة كل مــن البنــاءات السياســية 

ومخرجاتهــا،  السياســية  العمليــة  ومدخــالت 

فــراد ســلبيين تجــاه نظامهــم 
أ
ومــع ذلــك يبقــى اال

بــه واليؤثــرون فيــه.  ثــرون 
أ
السياســي، فهــم يتا

ويســود هــذا النمــط مــن الثقافة في المجتمعات 

نظمة السياسية التسلطية ذات الحكم 
أ
ذات اال

و 
أ
فــراد حقوقهــم ا

أ
 يجهــل فيــه اال

ْ
الشــمولي، إذ

الحيــاة  فــي  ثيــر 
أ
التا علــى  القــدرة  اليمتلكــون 

ينحصــر  دورهــم  ن 
أ
ا ويعتقــدون  السياســية، 

النظــام  لمخرجــات  واالنصيــاع  اإلذعــان  فــي 

الحاكمــة.  النخبــة  عــن  تصــدر  التــي  وامــر 
أ
ولال

الخضــوع  ثقافــة  ن 
أ
ا القــول  يمكننــا  هنــا  مــن 

يعبــر عنهــا بوجــود بنيــة مهيمنــة ونظــام مركــزي 

للســلطة.

و المســاهمة 
أ
ج-الثقافة السياســية المشــاركة ا

:)The participant culture(

وفــي  الديمقراطــي،  النظــام  مــع  وتنســجم 

يؤمــن  السياســية،  الثقافــة  مــن  النمــط  هــذا 

للمشــاركة  كبــر 
أ
ا  

ً
فرصــا لهــم  ن 

أ
ا المواطنــون 

نهــم 
أ
ا كمــا  السياســي،  والنظــام  الحيــاة  فــي 

ومخرجــات  مدخــالت  فهــم  علــى  قــادرون 

وتعديلــه  فيــه،  ثيــر 
أ
والتا السياســي،  النظــام 

وحتــى تغييــره، وتتجلــى لنــا الثقافــة السياســية 

المتعــددة  الوســائل  خــالل  مــن  المشــاركة 

مثــل:  السياســية،  المشــاركة  نمــاط 
أ
ال

التظاهرات،االنتخابــات، تقديــم االحتجاجــات 

حــزاب 
أ
اال إلــى  فــراد 

أ
اال انتمــاء  إلــى  إضافــة 

المصالــح،  و 
أ
ا الضغــط  وجماعــات  السياســية 

 إلــى 
ً
ســتنادا

أ
نشــطتهم السياســية. وا

أ
وممارســة ا

تقســيم )المونــد وفيربــا( للثقافــات السياســية 

نظمــة 
أ
والمتوافــق مــع تقســيم ماكــس فيبــر لال
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السياســية فــان النظــام الديمقراطــي هــو البيئــة 

المناســبة لنمــو ثقافــة سياســية مشــاركة. وفــي 

الوعــي  يكــون  المســاهمة  السياســية  الثقافــة 

، والوعــي السياســي يقصــد بــه 
ً
السياســي عاليــا

معرفــة المواطــن لحقوقــه السياســية وواجباتــه 

حــداث ووقائــع، كذلــك 
أ
ومــا يــدور حولــه مــن ا

نــه يعنــي قــدرة المواطــن علــى تكويــن صــورة 
أ
فا

علــى الواقــع المحيــط بــه مــن خــالل المعطيــات 

حــداث المتناثــرة حولــه، كذلــك قدرتــه علــى 
أ
واال

االرتقــاء مــن خبــرات الجماعــة التــي ينتمــي إليهــا 

إلــى مشــكالت المجتمــع السياســي الكلــي، إن 

هــذا الوعــي السياســي يفتــرض عــدة متطلبــات 

همهــا التعليــم والخبرة والحرية اإلعالمية 
أ
لعــل ا

بمعنــى حــق المواطــن فــي امتــالك المعلومــات 

المصــادر. مختلــف  مــن 

شــكال 
أ
ن ا

أ
ن نقــول ا

أ
بنــاًء علــى ماســبق يمكــن ا

تختلــف  مجتمــع  ي 
أ
ا فــي  السياســية  الثقافــة 

 الختــالف عناصــر تكوينــه وتركيبــة الثقافــة 
ً
طبقــا

ن هنــاك 
أ
السياســية فــي ذلــك المجتمــع. كمــا ا

ارتبــاط مباشــر بيــن شــكل النظــام السياســي، 

لــدى  الســائدة  السياســية  الثقافــة  نمــط  وبيــن 

فــراده.
أ
ا

بنــاء  فــي  المؤثــرة  العوامــل  الثانــي:  المبحــث 

السياســية  الثقافــة  وتغييــر 

بنــاء وتغيــر  فــي  هنــاك عوامــل كـثيــرة تســاهم 

الفرعيــة  الثقافــات  منهــا  السياســية،  الثقافــة 

والنظــام  السياســية  االجتماعيــة  والتنشــئة 

وغيــر 
أ
ا موجــه  تغيــر  يحــدث  الــذي  السياســي 

البنــى  فــي  تحــول  ونتيجــة 
أ
ا قبلــه  مــن  موجــه 

و 
أ
ا االقتصاديــة  و 

أ
ا التاريخيــة  و 

أ
ا السياســية 

ثــر 
أ
االجتماعيــة. وســنتناول فــي هــذا المبحــث ا

و تعديــل الثقافة 
أ
هــذه العوامــل فــي بنــاء وتغيــر ا

للمجتمــع. السياســية 

الثقافة الشاملة والثقافات الفرعية 

الشــاملة،الثقافة  السياســية  بالثقافــة  )يقصــد 

شــامل،  مجتمــع  فــي  عامــة  بصــورة  الســائدة 

خــرى الثقافــة السياســية المســيطرة، 
أ
وبعبــارة ا

العربيــة  باللغــة  عليهــا  مايطلــق   
ً
غالبــا التــي 

الوطنيــة(. الثقافــة 

ن لــكل شــعب ثقافــة سياســية شــاملة عامــة 
أ
 ا

ْ
إذ

تســمو وتعلــو علــى كل ثقافــة سياســية فرعيــة، 

ذلــك  مكونــات  تنــوع  عــن  ناتجــة  وتكــون 

 ،
ً
وسياســيا  

ً
ومذهبيــا  

ً
وعرقيــا  

ً
ثنيــا

أ
ا الشــعب، 

 فــي 
ً
 كبيــرا

ً
هــذه الثقافــة الشــاملة، تلعــب دورا

و العكس، فكلما كانت 
أ
بنــاء الوحــدة الوطنيــة ا

بيــن  ومشــتركة  قويــة  الوطنيــة  الثقافــة  هــذه 

اســتطاعت  كلمــا  المواطنيــن  مــن  كبيــر  عــدد 

ن تبنــي مؤسســات 
أ
ن تحقــق وحــدة وطنيــة وا

أ
ا

الثقافــة  كانــت  وكلمــا  مســتقرة،  سياســية 

الوطنيــة منفتحــة علــى الثقافــات الفرعيــة وعلــى 

كل  لمصالــح  ومحققــة  معهــا،  ايجابــي  تناغــم 

تتعايــش  ن 
أ
ا الممكــن  فمــن  الشــعب،  فــات 

الثقافــات الفرعيــة مــع الثقافــة الشــاملة، طالمــا 
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والتتجــاوز  التتجاهــل  الثقافــة  هــذه  كانــت 

خــرى وذات 
أ
خصوصيــات الثقافــات الفرعيــة اال

ديمقراطــي. توجــه 

ســاس 
أ
 عــن ذلــك التقســيم القائــم علــى ا

ً
فضــال

الفرعيــة  والثقافــة  الشــاملة  الثقافــة  بيــن  ثنــي 
أ
ا

خــرى 
آ
خــر يعتمــد معاييــر ا

آ
 ا

ً
ن هنــاك تقســيما

أ
فــا

االجتماعــي،  والمســتوى  والبيئــة  العمــر  مثــل 

علــى  تشــتمل  سياســية  ثقافــة  يــة 
أ
ا ن 

أ
ا ذلــك 

 )sub-cultures( عــدد مــن الثقافــات الفرعيــة

همهــا ثقافــة النخبــة وثقافــة الجماهيــر، ثقافــة 
أ
ا

الكبــار وثقافــة الشــباب، ثقافــة الريفيينوثقافــة 

الحضرييــن.

 التنشئة االجتماعية السياسية 

قبل إن نتطرق إلى مفهوم التنشئة االجتماعية 

السياســية، البــد مــن توضيــح مفهــوم التنشــئة 

هــي  االجتماعيــة  فالتنشــئة  االجتماعيــة. 

علــى  وتقــوم  وتربيــة،  وتعليــم  تعلــم  )عمليــة 

اكـتســاب  إلــى  وتهــدف  االجتماعــي،  التفاعــل 

 
ً
« ســلوكا

ً
 فشــيخا

ً
 فراشــدا

ً
 فمراهقــا

ً
الفــرد »طفــال

دوار اجتماعيــة 
أ
ومعاييــر واتجاهــات مناســبة ال

معينــة، تمكنــه مــن مســايرة جماعتــه والتوافــق 

فــي  االندمــاج  لــه  وتيســر   ¬ معهــا  االجتماعــي 

االجتماعيــة(. الحيــاة 

خــر 
آ
مــن مجتمــع ال التنشــئة  هــداف 

أ
ا وتختلــف 

بحســب نظامــه القانونــي واالجتماعــي والقيمــي 

إن  إال  واالقتصــادي،  خالقــي 
أ
واال والدينــي 

علــى  تتفــق  المعاصــرة  المجتمعــات  غلــب 
أ
ا

لــف 
آ
التكيــف والتا هــي:  هــداف رئيســة 

أ
ا ربعــة 

أ
ا

و االعتمــاد 
أ
خريــن واالســتقالل الذاتــي ا

آ
مــع اال

علــى النفــس والنجــاح وتكويــن القيــم الروحيــة 

والخلقيــة. والوجدانيــة 

ذًن فالتنشــئة االجتماعيــة هــي إضفــاء طابــع 
أ
 ا

فكارهــم وســلوكياتهم 
أ
فــراد وا

أ
اجتماعــي علــى اال

 
ً
ي تكويــن الفــرد تكوينــا

أ
الفرديــة والجماعيــة، ا

خــر صناعــة 
آ
ا ذو طبيعــة اجتماعيــة، وبمعنــى 

جــل المجتمــع.
أ
اإلنســان مــن ا

مــا مفهــوم التنشــئة االجتماعيــة السياســية فقــد 
أ
ا

العمليــة  نها 
أ
ســود)با

أ
اال الدكـتــور صــادق  عرفهــا 

التــي يتعــرف بهــا الفــرد علــى النظــام السياســي 

فعاله إزاء 
أ
والتي تقرر مداركه السياسية  وردود ا

الظاهــرة السياســية، وهــي تنطــوي علــى دراســة 

الوســط االجتماعــي واالقتصــادي والثقافــي فــي 

ثيــر ذلــك فــي الفــرد وفــي مواقفــه 
أ
المجتمــع، وتا

نهــا 
أ
ذن يمكــن تعريفها)با

أ
وقيمــه السياســية(. ا

فــراد 
أ
العمليــة التــي يتــم مــن خاللهــا اكـتســاب اال

والمعاييــر  والقيــم  المعتقــدات  نســق  مــن   
ً
كال

واالتجاهــات التــي توجــد فــي المجتمــع(.

فالتنشــئة االجتماعيــة السياســية تعنــي عمليــة 

والمعــارف  واالتجاهــات  القيــم  الفــرد  تعليــم 

مــن  عليــه  وتطبيقهــا  واالجتماعيــة  السياســية 

والهيــات  الوســائل  مــن  مجموعــة  خــالل 

للظــروف   
ً
ووفقــا الوظيفــة،  بهــذه  تقــوم  التــي 

االجتماعيــة واالقتصاديــة والسياســية، وعلــى 

ــف التنشــئة  ضــوء تلــك الظــروف تتبايــن وظائـ
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االجتماعيــة السياســية للفــرد مــن نظــام سياســي 

ثالثــة  وجــود  نؤشــر  ن 
أ
ا يمكــن  خر.حيــث 

آ
ال

المتعلــم،  بالفــرد  يتعلــق  ذاتــي  بعــد  بعــاد، 
أ
ا

فــكار 
أ
وبعــد اجتماعــي يتعلــق بتعليــم القيــم واال

خــوذة مــن المجتمــع والبيئــة المحيطــة بــه. 
أ
الما

وبعــد سياســي هــو ناتــج العالقــة بيــن البعديــن 

إلــى  يشــار  لذلــك  خيــر، 
أ
اال والبعــد  الســابقين 

التنشــئة االجتماعيــة السياســية )بكونهــا عبــارة 

نســاق، هــي نســق شــخصي 
أ
عــن تفاعــل لثالثــة ا

يتعلــق بالفــرد وتوجهاتــه وشــخصيته وموروثــة، 

البيئــة  طبيعــة  فــي  يتمثــل  اجتماعــي  ونســق 

يحكمهــا  التــي  والعــادات  والقيــم  االجتماعيــة 

نســق سياســي، والــذي هــو عبــارة عــن تفاعــل 

االجتماعــي وعالقتهمــا  مــع  الشــخصي  النســق 

السياســي(. بالنســق 

عالقــة التنشــئة االجتماعيــة السياســية بالثقافــة 

السياسية 

هنــاك عالقــة وطيــدة بيــن التنشــئة االجتماعيــة 

الســائدة  السياســية  والثقافــة  السياســية 

هــذه  مــن   
ً
كبيــرا جــزء  ن 

أ
ال المجتمــع،  فــي 

يهتــم  لــذا  التنشــئة،  لتلــك  نتــاج  هــو  الثقافــة 

العالقــة  بدراســة  السياســي  االجتمــاع  علمــاء 

التنشــئة  وعمليــات  السياســية  الثقافــة  بيــن 

االجتماعيــة السياســية وكيفيــة تحديث وتوجيه 

واالتجاهــات  والمواقــف  السياســي  الســلوك 

اشــتراكها  ومــدى  والجماعــات  فــراد 
أ
لال العامــة 

االجتماعيــة  السياسية.فالتنشــئة  العمليــة  فــي 

هميــة فــي 
أ
السياســية، لهــا دور كبيــر وبالــغ اال

لهــا  بمــا  تنميــة وتطويــر المجتمــع واســتقراره، 

القــدرة علــى تغيــر نمــط اجتماعــي معيــن  مــن 

اجتماعيــة  وعــادات  قيــم  مــن  يحتــوي  وبمــا 

اســتمراره  علــى  والعمــل  عليــه  الحفــاظ  و 
أ
ا

وديمومتــه والحيلولــة دون تغييــره. ويكــون هذا 

 كلمــا اتفقــت الجهــات المســئولة 
ً
الــدور واضحــا

الجماعــة  المدرســة،  ســرة، 
أ
)اال التنشــئة  عــن 

هــدف  علــى  السياســي(  والنظــام  المرجعيــة 

واعــي  متماســك  مجتمــع  يجــاد 
أ
ا وهــو  واحــد 

داء 
أ
ساســية وقــادر علــى ا

أ
لحقوقــه وواجباتــه اال

دوره االجتماعــي بشــكل عــام ودوره السياســي 

خــاص. بشــكل 

االجتماعيــة  التنشــئة  بيــن  العالقــة  ذن 
أ
ا

السياســية والثقافــة السياســية، تبــدو واضحــة 

التنشــئة  بــه  تقــوم  الــذي  الــدور  خــالل  مــن 

قيــم  تشــكيل  فــي  السياســية  االجتماعيــة 

ومفاهيــم ومعتقــدات سياســية تمثــل بمجموعها 

السياســية. الثقافــة 

السياســية  االجتماعيــة  التنشــئة  تضطلــع   
ْ

إذ

هــي:- رئيســية  دوار 
أ
ا بثالثــة 

خر.
آ
•نقل الثقافة السياسية من جيل إلى ا

و تشكيل الثقافة السياسية.
أ
•تكوين ا

مــع  يتالئــم  بمــا  السياســية  الثقافــة  •تغييــر 

السياســي. النســق 

دوار تتضــح نــوع الثقافــة 
أ
ومــن خــالل تلــك اال

فــراد. فكلمــا كانــت 
أ
السياســية الســائدة لــدى اال
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الجهــات التــي تحــاول تنشــئة الفــرد علــى ثقافــة 

خرى، سواء كانت هذه الجهات 
أ
معينة دون اال

المدرســة  السياســي،  النظــام  مثــل  رســمية 

ســرة، جماعــة الرفــاق، 
أ
وغيــر رســمية مثــل اال

أ
ا

الجماعــات الدينيــة، فــإذا كانــت مختلفــة فيمــا 

يــؤدي  فســوف  تحملهــا  التــي  القيــم  فــي  بينهــا 

هــذا االختــالف إلــى صــراع قيمــي وينعكــس علــى 

إلــى  يــؤدي  بــدوره  وهــذا  السياســي،  الســلوك 

شــيوع ثقافــات فرعيــة متناحــرة تضعــف الثقافــة 

التشــابه  مــا 
أ
ا الشــاملة.  الوطنيــة  السياســية 

التــي  القيــم  مــن  دنــى 
أ
اال الحــد  علــى  واالتفــاق 

أ
ا

فــراد، 
أ
تنقلهــا جهــات التنشــئة المختلفــة إلــى اال

مشــتركة  سياســية  ثقافــة  قيــام  إلــى  فســيؤدي 

القيــم  وشــيوع  التســامح  مــن  بقــدر  تتســم 

الديمقراطيــة.

ن العالقة بين التنشئة االجتماعية السياسية 
أ
ا

والثقافة السياســية يمكن تفســيرها  من خالل 

ن يكـتســب اإلنســان 
أ
إن التنشــئة تعمــل علــى ا

واكـتســاب  لمجتمعــه،  السياســية  الثقافــة 
الثقافــة السياســية يعنــي اكـتســاب غالبيــة رمــوز 

بلــده  فــي  الســائدة  العامــة  السياســية  الحيــاة 

هــي  االكـتســاب  وعمليــة  وتوجهاتهــا،  وقيمهــا 

 منــذ الطفولــة 
أ
عمليــة متواصلــة تدريجيــة تبــدا

وتســتمر حتــى الشــيخوخة عــن طريــق التنشــئة 

العالقــة  ي 
أ
ا دواتهــا 

أ
وا السياســية  االجتماعيــة 

تنطلــق مــن خــالل مــا تقــوم بــه التنشــئة مــن 

جيــال وخلــق 
أ
اال عبــر  السياســية  الثقافــة  نقــل 

ثقافــة سياســية وتغييــر الثقافــة السياســية.

السياســية  االجتماعيــة  التنشــئة  ن 
أ
ا كمــا 

خــالل  مــن  للفــرد  السياســي  الســلوك  توجــه 

فالمجتمــع  لــه.  السياســية  الثقافــة  تكامــل 

التنشــئة  تــؤدي  ن 
أ
ا علــى  يحــرص  الديمقراطــي 

االجتماعيــة السياســية، فيــه إلــى خلــق مواطــن 

وبالتعدديــة  والعقيــدة،  ي 
أ
الــرا بحريــة  يؤمــن 

إنســان  خلــق  عــام  وبشــكل  السياســية، 

ديمقراطــي، ومتكيــف مــع النســق السياســي، 

والــوالء  باالنتمــاء  الفــرد  شــعور  خــالل  مــن 

وحتــى   
ً
مؤيــدا و 

أ
ا  

ً
مشــاركا السياســي،  لنظامــه 

 ولكــن ضمــن ثوابــت النســق السياســي 
ً
معارضــا

نــه اليشــعر باالغتــراب السياســي تجــاه الثقافــة 
أ
وا

مجتمعــه. لــدى  الســائدة  السياســية 

السياســية  االجتماعيــة  التنشــئة  ثــر 
أ
ا ذن 

أ
ا

وذلــك   ،
ً
جــدا كبيــر  السياســية  الثقافــة  علــى 

ومعتقــدات  قيــم  فــراد 
أ
اال تلقيــن  خــالل  مــن 

تشــكل  والتــي  السياســي،  النظــام  واتجاهــات 

وفــي  للمجتمــع.  السياســية  الثقافــة  بمجملهــا 

سياســية  اجتماعيــة  تنشــئة  التوجــد  الحقيقــة 

عــادة إنتــاج ثقافــة سياســية دون 
أ
تعمــل علــى ا

و تطويــر، كمــا اليوجــد جيــل 
أ
و تبديــل ا

أ
تغييــر ا

ن تكــون ثقافتــه نســخة 
أ
 ا

ً
 وسياســيا

ً
يقبــل ثقافيــا

جيــال 
أ
لال السياســية  للثقافــة  صــل 

أ
اال طبــق 

خصوصيــة  جيــل  لــكل  ن 
أ
ا  

ْ
إذ ســبقته  التــي 

تيــة مــن تنشــئة اجتماعيــة 
أ
ثقافيــة سياســية متا

ثــرة بالظــروف والعوامــل التاريخيــة 
أ
سياســية متا
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واالقتصاديــة والسياســية والجغرافيــة الخاصــة 

جيــال.
أ
اال مــن  بــكل جيــل 

للثقافــة  الموجــه  وغيــر  الموجــه  التغيــر 

ســية  لسيا ا

التغير الثقافي الموجه 

ن الثقافــة السياســية 
أ
مــن خــالل ماتقــدم عرفنــا ا

للتغيــر والتطويــر والتعديــل،  والتغيــر  قابلــة 

الموجه عن طريق النظام السياسي ومؤسساته 

يعمــل علــى تغيــر نســق سياســي ســائد يرتبــط 

يدلوجيــة معينــة، 
أ
بالمجتمعــات التــي تعتنــق ا

مــن خــالل إدخــال متغيــرات جديــدة علــى قيمــه 

ومعتقداتــه، وعمليــات التغيــر المتبعــة تحــاول 

الحفــاظ علــى النظــام السياســي وتســاعده علــى 

البقــاء واالســتمرار. 

ويتحقــق التغيــر الثقافــي الموجــه عــن طريــق 

عــدد مــن المؤسســات الرســمية وغيــر الرســمية، 

همهــا ثــم النظــام التعليمــي 
أ
ســرة مــن ا

أ
وتعــد اال

وهــي  والسياســية،  االجتماعيــة  والجماعــات 

فــراد 
أ
اال ليهــا 

أ
ا ينتمــي  التــي  الجماعــات  تلــك 

ويكــون  رســمية،  وغيــر 
أ
ا رســمية  بصفــة 

 بحيــث يكـتســب الفــرد قيمهــا 
ً
تفاعلهــم مســتمرا

واتجاهاتهــا االجتماعيــة ويعكســها فــي ســلوكه 

السياســية. وثقافتــه 

وســنتناول فــي هــذا المطلــب الدور الذي يمكن 

ن تقــوم بــه هــذه المؤسســات فــي مجــال تغيــر 
أ
ا

ومداركهــم  واتجاهاتهــم  فــراد 
أ
اال قيــم  وتعديــل 

ومعتقداتهــم وســلوكياتهم.

سرة: 
أ
اال

تكويــن  فــي  الزاويــة  )حجــر  ســرة 
أ
اال تعــد 

مثــل 
أ
اال نمــوذج 

أ
اال وهــي  كافــة(،  المجتمعــات 

التنشــئة  دوات 
أ
ا ول 

أ
ا وليــة، وهــي 

أ
للجماعــة اال

الفــرد  ن 
أ
ا ذلــك  السياســية،  االجتماعيــة 

وليــة مــن 
أ
يكـتســب ســلوكه السياســي وثقافتــه اال

فــراد عائلتــه، ويبــدو 
أ
خــالل تفاعلــه مــع باقــي ا

الســنوات  فــي  العائلــة  ثيــر 
أ
تا عامــل   

ً
واضحــا

ثيــر إلــى مرحلــة 
أ
ولــى لحيــاة الفــرد ويســتمر التا

أ
اال

مابعــد البلــوغ، فهــي تحــدد الســلوك الالحــق 

للفــرد.

ولــى فــي التنشــئة االجتماعيــة 
أ
)إن المرحلــة اال

فــي  تحــدث  المجتمعــات  جميــع  فــي  للطفــل 

يحيطــون  الذيــن  فــراد 
أ
اال وجماعــة  العائلــة، 

صدقــاء، وفــي هــذه 
أ
قــارب ومعــارف وا

أ
بهــا، مــن ا

 الطفــل باكـتســاب الوعــي بوحدتــه 
أ
المرحلــة يبــدا

، ثــم الوعي 
ً
وال

أ
ككائــن حــي لــه مقوماتــه الذاتيــة ا

بالوســط االجتماعــي الصغيــر الــذي يحيــط بــه(.

 
ً
 مهمــا

ً
ويلعــب التكويــن الداخلــي للعائلــة دورا

خــالل  مــن  السياســية،  التنشــئة  عمليــة  فــي 

ســرة فــي مــدى احتوائهــا 
أ
ثيــر حجــم اال

أ
عوامــل تا

العالقــة  نمــط   
ً
يضــا

أ
وا كـثــر، 

أ
ا و 

أ
ا جيليــن  علــى 

العالقــة  كانــت  فكلمــا  بنــاء، 
أ
واال بــاء 

آ
اال بيــن 

قبــول  وعــدم  نــا 
أ
اال قيــم  تترســخ  تســلطية، 

وقبــول  التســامح  قيــم  إن  حيــن  فــي  خــر، 
آ
اال
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بنــاء إذا كانــت عالقتهــم 
أ
خــر، تترســخ لــدى اال

أ
اال

بالديمقراطيــة. تتســم  بائهــم 
آ
با

م، 
أ
واال ب 

أ
اال بيــن  العالقــة  طبيعــة  إن  كمــا 

العالقــة  كانــت  فــإذا  بنــاء، 
أ
اال علــى  تنعكــس 

ن هــذا 
أ
بينهمــا تتســم بالتناقــض والتفــكك، فــا

يــؤدي بــدوره إلــى حالــة مــن القلق وعــدم اليقين 

بالقيــم وهــذا بــدوره يــؤدي فــي المســتقبل إلــى 

التــردد فــي مواقــف سياســية ثابتــة.

ذن علــى الرغــم مــن إن العائلــة هــي مؤسســة 
أ
ا

المهمــة  المجتمــع  نــواة  نهــا 
أ
ا إال  رســمية  غيــر 

نمــاط الســلوك والمعاييــر القيمــة 
أ
التــي تشــكل ا

وطبيعتهــا. الثقافــة  ومســتويات 

 المدرسة :

 
ً
ن للمدرســة دورا

أ
 عــن دورهــا التعليمــي فــا

ً
فضــال

هميــة، وهــو التنشــئة االجتماعيــة 
أ
خــر اليقــل ا

آ
ا

السياســي  النظــام  دعــم  بهــدف  السياســية 

وضمــان اســتمراره. والمدرســة تعــد المؤسســة 

ليهــا الطفــل بعــد العائلــة 
أ
الثانيــة التــي ينتقــل ا

مــا   
ً
وغالبــا السياســية،  ثقافتــه  فيهــا  ليتلقــى 

)العائلــة  المؤسســتين  كال  عمــل  يتواكــب 

يــؤدي  ممــا  الطفــل،  تنشــئة  فــي  والمدرســة( 

هــداف النظــام السياســي، وفــي 
أ
إلــى تناغــم مــع ا

هــداف 
أ
ا تتعــارض  إن  يحــدث  خــرى 

أ
ا حيــان 

أ
ا

السياســي. النظــام  هــداف 
أ
ا مــع  العائلــة 

هميــة المدرســة مــن كونهــا مؤسســة لهــا 
أ
تــي ا

أ
وتا

كبر من العائلة في التنشــئة 
أ
بنية متميزة ودور ا

علــى  فيهــا  الطفــل  يحصــل   
ْ

إذ االجتماعيــة، 

قــران مــن خــارج نطــاق العائلــة، 
أ
ا و 

أ
ا صدقــاء 

أ
ا

جديــدة  فــكار 
أ
ا علــى  الحصــول  لــه  يتيــح  ممــا 

علــى  الطفــل  فيهــا  يتعــرف  كذلــك  ومختلفــة، 

ولى للنظام السياســي والســلطة من 
أ
المالمح اال

المدرســة. فــي  المســؤولين  شــخاص 
أ
اال خــالل 

علــى  مبنــي  اجتماعــي  نظــام  المدرســة  والن 

ســاس تنظيــم النشــاطات المختلفــة وانجازهــا، 
أ
ا

دوار فيهــا، وكذلــك 
أ
 بتلمــس اال

أ
ن الطفــل يبــدا

أ
فــا

كـثــر 
أ
ا تبــدو  والصالحيــات  االختصاصــات 

عائلتــه. فــي  موجــودة  هــي  ممــا   
ً
وضوحــا

الــذي  المكمــل  الــدور  تــؤدي  المدرســة  ن 
أ
ا

الفــرد،  شــخصية  بنــاء  فــي  العائلــة  بــه  ت 
أ
بــدا

ثقافتهــم  نمــاط 
أ
وا نمــاط ســلوكهم 

أ
ا تحــدد  فهــي 

بنــاء  عــادة 
أ
ا عاتقهــا  علــى  وتقــع  السياســية، 

ثقافــة سياســية جديــدة فــي حالــة تغيــر النظــام 

خــر جديــد، ويتــم ذلــك 
آ
الثقافــي التقليــدي إلــى ا

متماهيــة  الدراســة  مناهــج  جعــل  خــالل  مــن 

مــع الثقافــة السياســية التــي يســعى النظــام إلــى 

المجتمــع. فــي  فــراد 
أ
اال عنــد  غرســها 

عالم: 
أ
 وسائل اال

 فــي توجيــه 
ً
 كبيــرا

ً
تلعــب وســائل اإلعــالم دورا

فهــي  السياســية،  الثقافــة  وتغييــر  وتطويــر 

تشــكل حلقــة الوصــل بيــن النظــام السياســي 

النظــام  توجهــات  وتنقــل  والمجتمــع، 

السياســي، الثقافيــة واالقتصاديــة والسياســية 

عالمــي 
أ
الــى المجتمــع، إذ يمكــن َعــّد النظــام اال

هــو نظــام لالتصــال يســمح بــإدارة حــوار داخــل 
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وليــات بيــن اهتمامــات 
أ
المجتمــع، وترتيــب اال

ي العــام واختيارهــا والتعبير عنها وتوصيلها 
أ
الــرا

إلــى صانعــي القــرارات، فهــي بالنتيجــة تســتخدم 

المصالــح. عــن  للتعبيــر 

فــي   
ً
مؤثــرا  

ً
عامــال تعــّد  اإلعــالم  وســائل  ذن 

أ
ا

 فــي المجتمعات 
ً
الثقافــة السياســية، وخصوصــا

عــالم 
أ
 ترتبــط مؤسســات وســائل اال

ْ
الناميــة، إذ

قيمــه  تعكــس  وهــي  السياســي،  بالنظــام 

قــوة  مــن  ثيريــة 
أ
التا قوتهــا  وتســتمد  فــكاره، 

أ
وا

هــذه  فــي  عــالم 
أ
اال ويكــون  السياســي،  النظــام 

 علــى تنفيــذ سياســة صانــع القــرار 
ً
الحالــة مقتصــرا

لمصالحــه  والترويــج  التجاهاتــه،  والدعايــة 

الــدول  فــي  مــا 
أ
المجتمع.ا مصالــح  عــن   

ً
بعيــدا

ن ســيطرة الدولــة علــى وســائل 
أ
فــا المتقدمــة، 

القــوى  مقابــل  ثيــرا، 
أ
تا قــل 

أ
ا تكــون  عــالم 

أ
اال

خــارج  مــن  اإلعــالم  وســائل  علــى  المســيطرة 

هــذه  تســتخدم  قــد  والتــي  السياســي  النظــام 

الوســائل للترويــج عــن الثقافــة السياســية التــي 

مصالحهــا. تخــدم 

 الجماعات االجتماعية والسياسية 

والمنظمــات  حــزاب 
أ
اال علــى  وتشــتمل 

بصفــة  فــراد 
أ
اال إليهــا  ينتمــي   

ْ
إذ السياســية، 

وغيــر رســمية، وتهــدف هــذه الجماعات 
أ
رســمية ا

إلــى خلــق جيــل مــن الشــباب يتبنــى مفاهيمهــا 

وعقيدتهــا. يديولوجيتهــا 
أ
وا

بوصفهــا  السياســية  حــزاب 
أ
اال وتلعــب   

ثيــر علــى 
أ
التا فــي   

ً
بــارزا  

ً
جماعــة سياســية، دورا

ي العــام وثقافتــه السياســية مــن 
أ
اتجاهــات الــرا

اإلحســاس  وتوليــد  المواطنيــن  توعيــة  خــالل 

فــراد، وتذليــل التشــنجات 
أ
بالمســؤولية لــدى اال

التــي تحــدث بيــن الفــات االجتماعيــة المختلفــة 

حــزاب 
أ
وتفــادي التصــادم بينهــا، ويمكــن عــّد اال

وســائل  هــم 
أ
ا حــدى 

أ
ا السياســية  والمنظمــات 

التنشــئة االجتماعيــة السياســية، ونشــر الثقافــة 

و نخبهــا التــي يتــم 
أ
السياســية للقواعــد الشــعبية ا

إعدادهــا للحكــم وفــق تفهمهــا لمبــادئ الحــزب 
الحكــم.)3( وسياســة 

مــن  السياســية  حــزاب 
أ
اال تعــد  عامــة  وبصــورة 

هــم وســائل التحديــث الثقافــي، إذ بواســطة 
أ
ا

السياســية،  حــزاب 
أ
لال السياســي  التثقيــف 

يتــم تثبيــت قيــم ومعتقــدات سياســية جديــدة 

فــراد، ومــن ثــم تعبئتهــم النجــاز 
أ
فــي نفــوس اال

يديولوجيــة 
أ
اال وحســب  حــزاب 

أ
اال هــذه  برامــج 

حــزاب السياســية لهــا 
أ
التــي ينتهجهــا الحــزب. فاال

و 
أ
دور كبيــر فــي بنــاء ثقافــة سياســية جديــدة، ا

تســاعد فــي المحافظــة علــى الثقافــة السياســية 

النظــام السياســي. يتبناهــا  التــي 

قران :
أ
 جماعة اال

)التعــدو  فهــي  الرفــاق  و 
أ
ا قــران 

أ
اال جماعــة  مــا 

أ
ا

 غيــر رســمي، يضــم 
ً
 اجتماعيــا

ً
ن تكــون بنــاءا

أ
ا

و 
أ
ا الســن  تقــارب  يجمعهــم  فــراد 

أ
اال مــن   

ً
عــددا

و تماثــل الوضــع الطبقــي  
أ
تقــارب محــل اإلقامــة ا
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و وحــدة المــكان الــذي يرتادونــه، كالمدرســة 
أ
ا

ماتقــوم   
ً
وغالبــا العمــل،  محــل  و 

أ
ا النــادي  و 

أ
ا

ســاس 
أ
ا علــى  فــراد 

أ
اال هــوالء  بيــن  العالقــات 

 بينهــم 
أ
التكافــؤ واالحتــرام المتبــادل، كمــا ينشــا

مباشــر(. شــخصي  تفاعــل 

قــران فــي مراحــل الحقــة 
أ
ثيــر جماعــة اال

أ
 تا

أ
يبــدا

ي بعــد وصولــه 
أ
وليــة للطفــل ا

أ
مــن المرحلــة اال

هــذه  ثيــر 
أ
تا هميــة 

أ
ا ويكمــن  المدرســة،  إلــى 

االجتماعيــة  التنشــئة  عمليــة  فــي  الجماعــة 

السياســية، مــن كونهــا تشــعر الفتــى بالتكامــل 

وتخلــق لديــه صــورة للمحيــط الخارجــي ســواء 

و خارجهــا، فهــي تقــوم 
أ
علــى مســتوى المدرســة ا

تعدلهــا. و 
أ
ا رائــه 

آ
ا بصنــع 

جماعــة  ثيــر 
أ
تا فيهــا  يبــرز  مرحلــة  هــم 

أ
ا ولعــل 

والجامعــة،  الثانويــة  مرحلــة  هــي  قــران، 
أ
اال

فيهــا  يصــل  التــي  المرحلــة  هــي  خيــرة 
أ
واال

لــه   يتيــح  النضــج  مــن  مســتوى  إلــى  الطالــب 

ولــي للقيــم االجتماعيــة والسياســية 
أ
اإلدراك اال

لــدى الفــرد والحكــم عليهــا، ولعــل هــذا مــا دفــع 

لــدى  السياســية  الثقافــة  إلــى دراســة  الباحــث 

مابيــن  مقارنــة  جــراء 
أ
وا بغــداد،  طلبــة جامعــة 

لمعرفــة  الرابعــة،  والمرحلــة  ولــى 
أ
اال المرحلــة 

المرحلتيــن.  بيــن  الثقافــة  هــذه  نمــو  مــدى 

إلــى  التوصــل  يمكــن  تقــدم  لمــا  نتيجــة 

تيــة:
آ
اال المالحظــات 

السياســية  للثقافــة  النظريــة  التعاريــف  إن  ـ 
أ
ا

نهــا مزيــج مــن المعرفــة واالتجاهــات 
أ
تشــير إلــى ا

ولغــرض  السياســية،  والمعتقــدات  والقيــم 

و 
أ
قيــاس مســتوى الثقافــة السياســية لمجتمــع ا

شــريحة معينــة منــه، البــد مــن دراســة ميدانية، 

ســس علميــة 
أ
تبحــث فــي هــذه الجوانــب، وفــق ا

وإحصائيــة دقيقــة، وهــذا مايحــاول الباحث إن 

يتوصــل إليــه مــن خــالل هــذا البحــث، حــول 

الثقافــة السياســية لطلبــة جامعــة بغــداد.

ب ـ الثقافــة السياســية، ليســت ثابتــة بصــورة 

لهــا  توفــرت  مــا  إذا  تتغيــر  قــد  نمــا 
أ
وا دائمــة 

فــي النظــام  الظــروف المناســبة، مثــل التغيــر 

البنــى االقتصاديــة واالجتماعيــة. و 
أ
ا السياســي 

ـ إن الثقافــة السياســية، هــي ســمة خاصــة  ج 

تختلــف  ن 
أ
ا البــد  فالشــعوب  مجتمــع،  لــكل 

يكــون،  إن  يســتدعي  ممــا   ،
ً
وثقافيــا  

ً
حضاريــا

وتوجهاتــه  وقيمــه  معتقداتــه  شــعب  لــكل 

الخاصــة.

دـ عالقــة الثقافــة السياســية بالنظــام السياســي، 

تنعكــس علــى متانــة الوحدة الوطنية واالندماج 

والثقافــة  الفرعيــة  الثقافــات  بيــن  والتكامــل 

الوطنيــة الســائدة.

الفصل الثاني: الثقافة السياسية في العراق

ديــان والمذاهــب، 
أ
عــراق واال

أ
 متعــدد اال

ً
ن بلــدا

أ
ا

متعــددة،  لثقافــات   
ً
حاضنــا شــك  بــال  يكــون 

ن طبيعــة المجتمــع العراقــي والــذي 
أ
وإذا عرفنــا ا

متعــددة،  اجتماعيــة  قطاعــات  علــى  يحتــوي 

دت إلــى وجــود ثقافــات متمايــزة عــن بعضهــا 
أ
ا
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زمــان 
أ
ن هــذا التمايــز قــد تحــول فــي ا

أ
البعــض، فــا

صراعــات  فــي  تســببت  مشــكلة  إلــى  تاريخيــة 

ذلــك  بالعنــف،  غلبهــا 
أ
ا تســمت 

أ
ا وتنافســات 

الجماعيــة وشــعور  بالهويــة  ترتبــط  الثقافــة  ن 
أ
ا

ينتمــي  التــي  االجتماعيــة  بالقطاعــات  الفــرد 

ثقافــات  وجــود  ن 
أ
فــا الحــال  وبطبيعــة  ليهــا، 

أ
ا

دى إلــى فــرز ثقافــات سياســية فرعيــة 
أ
متعــددة ا

فــي  واضــح  دور  لهــا  وكان  يضــا، 
أ
ا متعــددة 

ريــخ السياســي لنشــوء الدولــة العراقيــة منــذ 
أ
التا

هــذه. يامنــا 
أ
ا ســيس وحتــى 

أ
التا

هــذه  طبيعــة  الفصــل  هــذا  فــي  وســنتناول 

خــالل  مــن  نماطهــا 
أ
وا السياســية  الثقافــات 

نمــاط الثقافــة 
أ
دراســة بنيــة المجتمــع العراقــي وا

دراســة  عــن   
ً
فضــال فيــه،  الســائدة  السياســية 

السياســية  الثقافــة  فــي  المؤثــرة  العوامــل 

العراقيــة.  

ول : بنية المجتمع العراقي
أ
المبحث اال

العراقــي  للمجتمــع  االجتماعيــة  البنيــة  ن 
أ
ا

االثنيــة  المجموعــات  علــى  تنطــوي 

علــى  وكذلــك  )القومية،الدينية،االثنيــة(، 

ن االثنيــن يتداخــالن مــع 
أ
تقســيم طبقــي، ولــو ا

معينــة  مكانيــة  فســحة  فــي  البعــض  بعضهمــا 

 عــن ذلــك، 
ً
خــر. فضــال

آ
ويتقاطعــان فــي مــكان ا

لتحــدد  العراقيــة،  االجتماعيــة  البنيــة  تتســع 

الواســع  مكانهــا  لهــا  متنوعــة  خــرى 
أ
ا ثقافــات 

فــي عقليــة وســلوكية المجتمــع العراقــي، منهــا 

المناطقيــة،  والثقافــة  العشــائرية،  الثقافــة 

ن هــذه الثقافــات 
أ
والثقافــة المحليــة وغيرهــا، ا

يضــا فــي 
أ
وضــاع معينــة وتتقاطــع ا

أ
تتداخــل فــي ا

ن نحلــل طبقيــة 
أ
خــرى. لــذا ســنحاول ا

أ
ماكــن ا

أ
ا

التعدديــة  تلــك  موضحيــن  العراقــي  المجتمــع 

الثقافيــة بوصفهــا صــورة خلفيــة للثقافة العراقية 

خــاص. بشــكل  والسياســية  منهــا  العامــة 

 طبيعة المجتمع العراقي

إن دراســة الثقافــة السياســية للمجتمــع العراقــي 

هــذا  طبيعــة  علــى  الضــوء  إلقــاء  منــا  تتطلــب 

فالثقافــة  الديموغرافيــة،  وتركيبتــه  المجتمــع 

المعتقــدات  مجموعــة  إال  هــي  مــا  السياســية 

السياســية  والمعرفــة  والتوجهــات  والقيــم 

تلــك  علــى  الضــوء  نســلط  مــا، حتــى  لمجتمــع 

السياســية  والتوجهــات  والقيــم  المعتقــدات 

والتــي كونــت بمجملهــا ثقافاتــه الفرعيــة وثقافتــه 

طبيعــة  علــى  التعــرف  ثــم  ومــن  الســائدة، 

والثقافــة  الفرعيــة  الثقافــات  بيــن  العالقــة 

المجتمــع. لهــذا  الشــاملة 

المجتمعــات  الباحثيــن،  بعــض  صنــف  لقــد 

وطبيعــة  تنوعهــا  مــن حيــث درجــة  اإلنســانية 

مجتمــع  إلــى  مكوناتهــا  تربــط  التــي  العالقــات 

خر فسيفسائي يتوسطهم المجتمع 
آ
متجانس وا

إن  بــركات(:  )حليــم  يذكــر  وهنــا  التعــددي، 

متجانســة  مجتمعــات  وليبيــا  وتونــس  مصــر 

إن  يجــد  بينمــا  فسيفســائي  مجتمــع  ولبنــان 

العــراق والمغــرب وســورية والجزائــر والبحريــن 
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واليمــن مجتمعــات تعدديــة، وعــرف المجتمــع 

نه)المجتمــع الــذي يتكــون مــن عدة 
أ
التعــددي با

ولكنهــا  الخاصــة،  بهويتهــا  تحتفــظ  جماعــات 

تمكنــت مــن إيجــاد صيغــة تؤالــف بيــن الهويــة 

دولــة  إقامــة  ومــن  العامــة،  والهويــة  الخاصــة 

ســس( 
أ
مركزيــة، ومــن التفاهــم حــول بعــض اال

المجتمعــات  هــذه  إن  غيــر  بــركات:)  ويضيــف 

مــن  خــرى 
أ
وا فتــرة  بيــن  تعانــي  قــد  التعدديــة 

و 
أ
زمــات داخليــة بســبب تدخــالت مــن الخــارج ا

أ
ا

قليات على 
أ
حدى اال

أ
و ا

أ
كـثرية ا

أ
بسبب تسلط اال

مراكــز القــوة والجــاه والثــراء(. وهــذا ماحــدث فــي 

ن هــذا التنــوع والتعــدد عميــق 
أ
العــراق، رغــم ا

 
ً
الجــذور فــي حضــارة العــراق، إال انــه كان عامــال

فــي زيــادة التداعيــات الســلبية  فــي البــالد، فقــد 

الدينــي،  واإلقصــاء  التهميــش  عمليــات  كانــت 

ليــة مــن 
آ
القومــي والمذهبــي الطائـفــي عبــارة عــن ا

مــن  كل  ن 
أ
ا  

ْ
إذ المســتخدمة،  الحكــم  ليــات 

آ
ا

مــراء وخلفــاء وزعمــاء( 
أ
تولــى حكــم العــراق مــن )ا

التهميــش   
أ
مبــدا علــى  حكمهــم  فــي  يســتندون 

واإلقصاء للمعارضين لســلطة االســتبداد ، مما 

فــرض ثقافــة اســتبداد الســلطة، والتــي اتســعت 

نتيجــة لذلــك، علــى مســتوى الســلوك الفــردي، 

ناضجــة.  سياســية  ثقافــة  ظهــور  عــاق 
أ
ا ممــا 

ضحــت 
أ
ا حتــى  االســتبداد  ثقافــة  تجمعــت 

موضوعيــة  ظــروف  وغذتهــا  الســائدة،  الثقافــة 

منهــا التخلــف المــادي واالقتصــادي اإلنتاجــي 

سياســية  ثقافــة  تطــور  مــام 
أ
ا  

ً
عائـقــا كان  الــذي 

ي والفكــر، 
أ
ناضجــة قائمــة علــى التعــدد فــي الــرا

المتخلفــة  التقليديــة  العقليــة  هيمنــة  وكذلــك 

 عــن التكيــف 
ً
 عاجــزا

ً
 فكريــا

ً
 عقليــا

ً
بوصفــه نمطــا

 إن العــراق وحتــى 
ْ

مــع المتغيــرات الجديــدة، إذ

وقــت قريــب لــم تتــح لــه فرصــة اكـتســاب الحــد 

دنــى مــن العــادات العقليــة المرتبطــة بالتقــدم 
أ
اال

الصناعــي والنظــرة الموضوعيــة والعقالنيــة إلــى 

 
ً
رازحــا العــراق  فيهــا  بقــي  التــي  فالمــدة  مــور. 

أ
اال

كـفيلــة  كانــت  العثمانــي  االحتــالل  نيــر  تحــت 

حــوال الدولة 
أ
ثــر خاللهــا ســكان البالد با

أ
ن يتا

أ
بــا

العثمانيــة، ممــا ســاهم بشــكل كبيــر فــي تكوين 

الــوردي  علــي  يقــول  وكمــا  الحديــث.  العــراق 

العراقــي  المجتمــع  نفهــم  ن 
أ
ا النســتطيع  ننــا 

أ
)ا

إلــى  فــي وضعــه الراهــن مالــم نرجــع بدراســتنا 

فــي  المجتمــع  هــذا  عليــه  كان  الــذي  الوضــع 

العثمانــي  العهــد  ظــل  فقــد  العثمانــي،  العهــد 

ربعــة قــرون، ولــم 
أ
 فــي العــراق زهــاء ا

ً
مســيطرا

ولــى 
أ
ينقشــع عنــه إال خــالل الحــرب العالميــة اال

ي بعــد االحتــالل البريطانــي ويضيــف علــي 
أ
( ا

الــوردي ) ونحــن بدراســتنا للمجتمــع العراقــي 

الوضــع  نــدرس  إنمــا  العثمانــي،  العهــد  فــي 

باؤنــا، 
آ
ا فيــه  يعيــش  كان  الــذي  االجتماعــي 

ويعيــش فيــه كـثيــر مــن إخواننــا الذيــن اليزالــون 

ن 
أ
ا ذلــك  معنــى  هــذا،  يومنــا  حتــى   

ً
حيــاءا

أ
ا

فــكار التــي كانــت ســائدة 
أ
العــادات والقيــم واال

فــي العهــد العثمانــي التــزال مؤثــرة فينــا بصــورة 

و غيــر مباشــرة (.  
أ
مباشــرة ا
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المتعــددة  الطبيعــة  إن  تقــدم  ممــا  نســتنتج 

االجتماعيــة   والظــروف  العراقــي  للمجتمــع 

والسياســية التــي مــر بهــا الفــرد العراقــي، تركــت 

السياســية،  ثقافتــه  تكويــن  فــي   
ً
كبيــرا ثــرا 

أ
ا

وســلوكه السياســي، وهــذا يقودنــا إلــى دراســة 

ثيــر 
أ
تا العراقي،لمعرفــة  المجتمــع  مكونــات 

الثقافــات الفرعيــة لهــذه المكونــات فــي الثقافــة 

الســائدة. السياســية 

.تركيبة المجتمع العراقي
ً
ثانيا

 
ً
الثنــي، اقــل تجانســا

أ
ن العــراق علــى الصعيــد ا

أ
ا

الســائدة،  الفكــرة  ن 
أ
ا إذ  يعتقــد،  ممــا  بكـثيــر 

ن المجتمــع العراقــي يتكــون مــن العــرب 
أ
هــو ا

والكلــدان،  شــوريين 
أ
واال والتركمــان  كــراد 

أ
واال

ن 
أ
بــا الحديثــة  الدراســات  كشــفت  حيــن  فــي 

ثنيــة ودينيــة.  
أ
العــراق يتكــون مــن 64 جماعــة ا

و 
أ
ا  

ً
متجانســا  

ً
شــعبا العراقيــون  يكــن  لــم  اذن 

علــى  ينطــوي  فهــو  واحــدة،  سياســية  جماعــة 

نفســهم 
أ
الكـثيــر مــن المكونــات العرقية،العرب ا

كانــوا  العــراق  ســكان  كـثريــة 
أ
ا يؤلفــون  الذيــن 

فــي  ومختلفــة  متمايــزة  مجتمعــات  عــن  عبــارة 

مابينهــا بــل ومنغلقــة علــى ذاتهــا، بالرغــم مــن 

تمتعهــم بســمات مشــتركة. ونتيجــة لهــذا التنــوع 

فــي طبيعــة مكونــات المجتمــع العراقــي، فقــد 

 
ً
كـثــر تنوعــا

أ
عــد العــراق مــن الــدول العربيــة اال

ثنيــة فيهــا علــى 
أ
والتــي يزيــد حجــم الجماعــات اال

جمالــي عــدد الســكان. 
أ
25% مــن ا

ينقســم  المعاصــر  العراقــي  المجتمــع  ن 
أ
ا

ومذهبيــة،  دينيــة  و  ثنيــة 
أ
عديدة،ا انقســامات 

اجتماعيــة  طبقــات  الــى  تقســيمه  يمكــن  كمــا 

ومهنيــة، كذلــك ينقســم الــى مجتمــع حضــري 

الــى:  ينقســم   
ً
ســابقا وكان  ريفــي،  ومجتمــع 

كانــت  البــدو  نســبة  ن 
أ
ا  

ْ
إذ وزراع وحضــر  بــدو 

القــرن  فــي  العــراق  ســكان  جمالــي 
أ
ا مــن   %35

 %4 الــى  النســبة  هبطــت  ثــم  عشــر،  التاســع 

عــام 1957م، ثــم الــى 1% فــي ثمانينــات القــرن 

ن 
أ
الماضــي. لكــن بالرغــم مــن هــذا االنحــدار فــا

ثــر بشــكل عميــق 
أ
ا القبلــي /البــدوي  النمــوذج 

المــدن  ســكان  وعلــى  الريــف،  ســكان  علــى 

الغــرب  مناطــق  فــي  والمتوســطة  الصغيــرة 

التنظيــم  ناحيــة:  مــن  العــراق  فــي  والجنــوب 

التفكيــر. وطــرق  االجتماعــي 

ن موضــوع اإلحصائيــات الدينيــة والمذهبيــة 
أ
ا

ســباب 
أ
واالثنيــة فــي العــراق شــائك وحســاس، ال

منــذ  العراقيــة  فالدولــة  معروفــة،  سياســية 

سيســها، ومعهــا كذلــك النخــب السياســية، 
أ
تا

انــه  بحجــة  اإلحصائيــات،  موضــوع  تجنبــت 

العراقييــن،  بيــن  ويفــرق  الحساســيات  يثيــر 

ولكــن  معقــول،  ســبب  ظاهــره  فــي  وهــذا 

كشــف  تجنــب  فــي  يكمــن  الحقيقــي  الســبب 

الحقيقــة لإبقــاء علــى نظــام التعصــب الطائـفــي 

الدولــة. علــى   
ً
مهيمنــا واالثنــي 

الشــعب  مكونــات  علــى  الوقــوف  جــل 
أ
ا ومــن 

العراقــي ومعرفــة عددهــم ونســبهم  و ســكنهم 
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  )1( رقــم  الجــدول  علــى  االطــالع  مــن  البــد 

العراقــي  الشــعب  مكونــات  يوضــح  والــذي 

 
ً
اعتمــادا والمذهبيــة  واالثنيــة  القوميــة  حســب 

 .1947 عــام  إحصــاء  علــى 

جدول)1( 

مكونــات المجتمــع العراقــي حســب إحصــاء عــام 

الف[
آ
1947 ]تقديــر تقريبــي باال

مصدر الجدول :حنا بطاطو، العراق،الطبقات 

%المجموع%ريفيون%حضرالطائـفة

المسلمين

67341.9167156.5234451.4عرب شيعة

42826.74721690019.7عرب سنة

كراد سنة
أ
17610.966222.484018.4ا

493.130.1521.2فارسيون شيعة

392.5110.3501.1تركمان سنة

110.7311.1420.9تركمان شيعة

140.9160.5300.6أكراد شيعة فيليه

غريمسلمني

945.9551.81493.1مسيحيون

113740.21172.6يهود

20.1311330.8يزيديون وشبك

50.320.170.2صابئة

160410029601004564100املجموع
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ول، 
أ
االجتماعيــة والحــركات الثوريــة، الجــزء اال

روح  نشــر  دار  )إيــران:  الــرزاز  عفيــف  ترجمــة 

ميــن، بــدون ســنة طبــع( ص60
أ
اال

فالمجتمــع العراقــي يتكــون مــن العــرب وبنســبة 

ن 
أ
كــراد فــا

أ
مــا اال

أ
)71%( مــن مجمــوع ســكانه، ا

يتقاســم  حيــن  فــي   ،)%18( تقــارب  نســبتهم 

خــرون النســبة المتبقيــة  والبالغــة )%11(، 
آ
اال

شــوريين، 
أ
اال ،الكلــدان،  التركمــان  ومنهــم 

الســريان، اليزيديــة والشــبك، وغيرهــم وهــذه 

رقــام حســب إحصائيــات عــام 1947.  
أ
اال

ثــر 
أ
اال لــه  كان  الجغرافــي  العــراق  موقــع  ن 

أ
ا

ثيــر علــى التركيبــة االجتماعيــة 
أ
العظيــم فــي التا

 بيــن 
ً
نــه شــهد صراعــا

أ
للمجتمــع العراقــي، ذلــك ا

العراقــي  الشــعب  ن 
أ
ا  

ْ
إذ والحضــارة،  البــداوة 

القيــم  مــن  متناقضيــن  نظاميــن  بيــن  وقــع 

تيــة مــن الصحــراء 
آ
االجتماعيــة، قيــم البــداوة اال

المجــاورة، وقيــم الحضــارة المنبعثــة مــن تراثــه 

القديــم. الحضــاري 

نمــاط الثقافــة 
أ
المبحــث الثانــي : مقومــات وا

السياســية فــي العــراق 

ي مجتمــع تتحــدد 
أ
ن الثقافــة السياســية فــي ا

أ
ا

السياســي  بالنظــام  فــراد 
أ
اال عالقــة  خــالل  مــن 

التــي  نظمــة 
أ
إزاءهم.فاال النظــام  وممارســات 

تســود فيهــا قيــم الديمقراطيــة والحريــة والعدالة 

فــراد مــن خــالل وســائل 
أ
وتحــاول غرســها عنــد اال

المختلفــة  السياســية  االجتماعيــة  التنشــئة 

فــراد، 
أ
لال  

ً
عامــا  

ً
ســلوكا القيــم  هــذه  وتصبــح 

وذلــك خــالف مــا إذا كان البنــاء السياســي غيــر 

فــراده فلــن تســود 
أ
ديمقراطــي فــي تعاملــه مــع ا

الديمقراطيــة والحريــة عندهــم، ففاعليــة  قيــم 

بنــوع  ترتبــط  واســتقراره  السياســي  البنــاء 

الثقافــة السياســية الســائدة فــي ذلــك البنــاء، 

السياســية،  البنــى  فاعليــة  ن 
أ
ا الجلــي  ومــن 

فــي المجتمــع تتوقــف علــى درجــة اتســاقها مــع 

المجتمــع. ذلــك  فــي  الســائد  الثقافــي  اإلطــار 

 الثقافة التقليدية في العراق :

فــي الفصــل الســابق عرفنــا الثقافــة التقليديــة، 

الضيقــة،  الشــعبية  الثقافــة  مــن  نمــط  نهــا 
أ
با

التــي  االعتقــادات  عليــه  تســيطر  تجمــع  وهــي 

المحليــة  الثقافــات  مــن  بعــدد  مرتبطــة  تكــون 

التــي تنشــا فــي المجتمعــات القبليــة والبدائيــة، 

 مــن هــذه المجتمعــات 
ً
وفــي العــراق نجــد كـثيــرا

فــراد المجتمــع فــي ظــل هــذا 
أ
القبليــة. ويتصــف ا

 
ْ

فــق والتفكيــر، إذ
أ
النمــط مــن الثقافــة بضيــق اال

اليوجــد هنــاك مــا يربــط بينهــم وبيــن النظــام 

لديهــم  التتوفــر  انــه  عــن   
ً
فضــال السياســي، 

مــا   
ً
وغالبــا عنــه،  الكافــي  بالقــدر  معلومــات 

ثيرهــم علــى 
أ
يكــون وعيهــم وإدراكهــم بحجــم تا

نهــم اليؤثــرون 
أ
ي ا

أ
، ا

ً
النظــام السياســي معدومــا

السياســية. بالعمليــة  ثــرون 
أ
يتا وال 

والسياســية  االجتماعيــة  الظــروف  ن 
أ
ا  

ظــل  فــي  العــراق،  عاشــها  التــي  واالقتصاديــة 

 
ً
االحتــالل العثمانــي ومــن ثــم البريطاني، فضال
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عــن الطبيعــة الديموغرافيــة لســكان العــراق، 

الثقافــة  علــى  التقليديــة  مــن   
ً
نوعــا قــد فرضــت 

السياســية فــي العــراق، فالعــراق دولــة تقليديــة 

حســب تصنيفــات )ماكــس فيبر( وذلك بســبب 

)العشــائرية،  وليــة 
أ
اال العالقــات  نمــط  ســيادة 

هــو  العراقــي  فالمجتمــع  الطائـفيــة(،  القبليــة، 

 كان واقــع التعليــم 
ْ

مجتمــع ماقبــل االنجــاز. إذ

والنشــاط  المعرفــة  يحتكــر  وكان   ،
ً
متخلفــا

تســموا بنزعــة 
أ
ا الفكــري علمــاء الديــن، الذيــن 

الدينيــة  الفرضيــات  مــن  مســتمدة  محافظــة 

ن 
أ
ســاس ا

أ
لإســالم التقليــدي، و القائمــة علــى ا

العالقــة بيــن هللا واإلنســان هــي عالقــة الســيد 

العميــاء  الطاعــة  بالعبــد، وهــذا مارســخ فكــرة 

مــور الدنيــا 
أ
للحــكام مــن قبــل المواطنيــن فــي ا

اتجــاه  هــو  الفئــة  لهــذه  السياســي  ن االتجــاه 
أ
وا

الدعــوة  طــار 
أ
ا عــن  تقليــدي، اليبتعــد  محافــظ 

لنظــام الخالفــة اإلســالمية. لــذا فقــد ســيطرت 

فكــرة المحافظــة علــى القديــم ورفــض الجديــد 

ن فــي هــذه 
أ
علــى الثقافــة العراقيــة، ومــع ذلــك فــا

 
ً
فــكار وقيمــا

أ
ن نؤشــر بــوادر ا

أ
المرحلــة يمكــن ا

ت تختــرق اإلطــار المعرفــي 
أ
ثقافيــة جديــدة بــدا

الدولــة  انفتــاح  بعــد   
ً
خصوصــا التقليــدي  

وربيــة.
أ
اال الغربيــة  الثقافــة  علــى  العثمانيــة 

و الثقافة التابعة في العراق:
أ
 ثقافة الخضوع ا

 علــى نحــو قــوي 
ً
)وفيهــا يكــون المواطــن واعيــا

عمــال 
أ
بالنظــام السياســي ومــا يصــدر عنــه مــن ا

و يكرههــا، ولكــن ليــس لــه إال 
أ
قــد يحبهــا المــرء ا

خــذ 
أ
شــعور ضئيــل التطــور بالمؤسســات التــي تا

االجتماعيــة،  المطالــب  تحقيــق  عاتقهــا  علــى 

السياســية  بفعاليتــه  مجــرد  شــعور  وكذلــك 

ظــل  فــي  المؤسســات  ن 
أ
ا والواقــع   ،

ً
شــخصيا

إزاء  االســتجابة  ضئيلــة  الثقافــة،  هــذه  مثــل 

فــراد(.
أ
اال حاجــات 

و  لمونــد 
أ
ا )غابرييــل  تصنيــف  إلــى   

ً
اســتنادا

التــي  السياســية  الثقافــة  ن 
أ
فــا فيربــا(  ســيدني 

هــي  الجمهــوري،  العهــد  بعــد  العــراق  ســادت 

النظــام  تغييــر  إن    
ْ

إذ الخاضعــة،  الثقافــة 
الملكــي فــي العــراق، وقيــام النظــام الجمهــوري 

دْت التجربــة البرلمانيــة فــي العــراق، وســيطر 
أ
وا

الحكــم،  مقاليــد  علــى  واالنقالبيــن  العســكر 

الثقافــة،  مــن  جديــد  نــوع  العراقيــون  فعــرف 

هــي ثقافــة الخضــوع، إذ إن الشــعب فــي هــذه 

ومخرجــات  مدخــالت  يــدرك  صــار  المرحلــة 

بالمســؤولية  واإلحســاس  السياســي  النظــام 

اليمارســونه،  ولكــن  دورهــم،  ويدركــون 

والســبب هــو منــع النظــام السياســي المشــاركة 

فــراد 
أ
وتحجيمهــا، وبذلــك يخضــع اال

أ
السياســية ا

للقــرارات الصــادرة عــن النظــام ويعدها إلزامية، 

عنهــا. والخــروج  تغييرهــا  واليمكــن 

إن ثقافــة الخضــوع هــي الصفــة الســائدة علــى 

نظمــة الجمهوريــة 
أ
الثقافــة السياســية فــي ظــل اال

 كانت هناك مؤسسات 
ْ

السابقة في العراق، إذ

ولكنهــا  العراقــي،  البرلمــان  مثــل  ديمقراطيــة 

كانــت مجــرد مؤسســات صوريــة، وإن صناعــة 



|   العدد 8  |   ذي الحجة   |  كانون االول  |  2008 40

ي 
أ
ن ا

أ
القــرار السياســي هــي بيــد فــرد واحــد، وا

للشــعب  السياســية  للمشــاركة  حقيقــي  مظهــر 

رض الواقــع. فمــن المعلــوم 
أ
غيــر موجــود علــى ا

الدولــة  ســيس 
أ
تا منــذ  يعــرف  لــم  العــراق  ن 

أ
ا

نمــوذج الحكــم 
أ
العراقيــة فــي 1921م فكــرة وا

باالنقالبــات   
ً
حافــال ريخــه 

أ
تا كان  الثابــت،إذ 

 لمختلــف 
ً
الحــادة، والتــي جعلــت منــه ميدانــا

الراديكاليــة.   التجــارب 

منهــا  عانــى  التــي  والديكـتاتوريــة  االســتبداد 

الجمهوريــة،  نظمــة 
أ
اال زمــن  فــي  العراقيــون 

البعــث،  حــزب  حكــم  زمــن  فــي   
ً
وخصوصــا

حالــة  يعيــش  العراقــي  المواطــن  مــن  جعلــت 

الســلطة  إن  ذلــك  وثقافــي،  سياســي  اغتــراب 

المجتمــع  بتعطيــل  المجتمــع  علــى  هيمنــت 

الســلطة  لخدمــة  المواطــن  وتعبئــة  المدنــي، 

للشــعب. خادمــة  الســلطة  تكــون  ن 
أ
ا بــدل 

هــذا الواقــع المريــر، جعــل الفــرد العراقــي يقبــل 

بتحمــل كافــة الواجبــات الملقــاة علــى عاتقــه، 

ن تكــون لــه حقــوق سياســية 
أ
كمواطــن، دون ا

هــم ســمات هــذه 
أ
و حتــى إنســانية، فــكان مــن ا

أ
ا

ن 
أ
ا ذلــك  الســلطة،  مــن  الخــوف  هــو  الثقافــة 

كوابيــس،  هــي  واإلعــدام  والتعذيــب  الســجن 

تــراود خيــال الفــرد العراقــي، قــد تتحــول إلــى 

ي مؤسسات ثقافية 
أ
ي لحظة. كما إن ا

أ
واقع في ا

بالمعنــى المتعــارف عليــه، لــم تكــن موجــودة 

فقــد كانــت وســائل الثقافــة واإلعــالم بيــد قبضــة 

النظــام الحديديــة ومكرســة لخدمتــه، إذ فــرض 

النظــام محــددات وثوابــت علــى كل مايتعلــق 

بالثقافــة السياســية العراقيــة، وجعلهــا معزولــة 

عن العالم الخارجي بستار حديدي من الرقابة 

الثقافــة  تكــن  ولــم  والشــروط،  والضوابــط 

مــن  وجــه  ســوى  النظــام  عهــد  فــي  السياســية 

طروحاته السياســية. 
أ
وجــوه الدعايــة واإلعالن ال

جهــزة الحديثــة 
أ
كمــا إن منــع النظــام دخــول اال

منية 
أ
 علــى مؤسســاته اال

ً
لالتصــال وجعلهــا حكــرا

دى إلــى إغــراق العــراق فــي عزلــة 
أ
واإلعالميــة، ا

ثقافيــة عــن فضــاءات اإلبــداع و الحــوار وهضــم 

النهــج  ن 
أ
فــا كذلــك  الثقافــي.  اإلنتــاج  وإعــادة 

االســتبدادي للحكومــات المتعاقبــة فــي العهــود 

الجمهوريــة ســاهمت فــي تســيد ثقافــة الخضــوع 

مــن خــالل إشــاعة نمــط مــن الثقافــة ينســجم 

يدلوجيتهــا السياســية الحكوميــة متخــذة 
أ
ا مــع 

شــعارات عــدة لتســويق ثقافتهــا، مثــل الحفــاظ 

دى ذلــك إلــى 
أ
علــى الوحــدة الوطنيــة، حتــى لــو ا

قمــع الحريــات العامــة وإلغــاء الثقافــات الفرعيــة 

 لمكونات الشــعب، وهذا بطبيعة الحال 
ً
قســرا

دى تفاقــم الســخط و تراكــم مشــاعر الكراهيــة 
أ
ا

ضــد الســلطة والدولــة وبالتالــي إضعــاف الــروح 

فــراد الشــعب.
أ
الوطنيــة ال

فــي  السياســي  النظــام  تغييــر  رجــح إن 
أ
اال علــى 

العــراق بعــد 2003، ســاهم فــي إعطــاء فســحة 

مــن الحريــة السياســية للمواطــن العراقــي، مــن 

خالل ممارسة الديمقراطية وإجراء االنتخابات 

وحريــة  الحزبيــة  والتعدديــة  الدســتور  ووضــع 
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ثــر 
أ
ا هــذا الينفــي وجــود  لكــن  الصحافة..الــخ، 

لثقافة الخضوع قابع في داخل العقل العراقي 

نظمــة االســتبداد والحكــم 
أ
نتيجــة لعقــود مــن ا

مــن  عنــه  التحــري  ماســيتم  وهــذا  الشــمولي. 

خــالل الجانــب الميدانــي مــن هــذه الدراســة، 

لنــرى إذا كان ثمــة بقايــا لثقافــة الخضــوع لــدى 

ن ثقافــة 
أ
طلبــة الجامعــات العراقيــة)4(. ذلــك ا

الثقافــة  هــي  التابعــة،  الثقافــة  و 
أ
ا الخضــوع 

التــي ســيطرت علــى المجتمــع العراقــي فــي ظــل 

بعــد  الســلطة  علــى  تعاقبــت  التــي  الحكومــات 

قيــام الجمهوريــة، وطغــت بشــكل واضــح فــي 

زمــن حكــم صــدام حســين. 

الثقافة المساهمة في العراق :

يكــون  المشــاركة(  المســاهمة)  الثقافــة  فــي 

مــور السياســية، 
أ
المواطــن لديــه وعــي عــاٍل باال

ثيــر كبيــر فــي النظــام السياســي، وتتالئــم 
أ
ولــه تا

ثقافــة المســاهمة مــع بنيــة سياســية ديمقراطيــة.

فالثقافــة المســاهمة فــي العــراق كانــت موجــودة 

طبيعــة  رغــم  العراقيــة،  الدولــة  ســيس 
أ
تا منــذ 

عليــه  غلبــت  والــذي  العراقــي،  المجتمــع 

ذلــك  إن  إال  والمحافظــة،  التقليديــة  صفــة 

لــم يمنــع مــن وجــود وعــي لــدى بعــض فــات 

نــذاك لمدخــالت ومخرجــات النظــام 
آ
المجتمــع ا

مايفســر  هــذا  و  معهــا،  وتفاعلــه  السياســي، 

يــام 
أ
الحــراك السياســي فــي الشــارع العراقــي فــي ا

ن 
أ
النظــام الملكــي، وفــي العهــود الجمهوريــة فــا

خــذت باالنحســار، نتيجــة 
أ
الثقافــة المســاهمة ا

ن 
أ
لغيــاب المظاهــر الديمقراطيــة للدولــة، كمــا ا

الثقافــة المســاهمة كانــت مختزلــة فــي النخــب 

السياســية  الثقافــة  لــف 
أ
تتا  

ْ
إذ السياســية، 

فــكار حــول 
أ
للنخبــة مــن اعتقــادات ومواقــف، وا

ولئــك القريبيــن مــن 
أ
السياســية التــي مــن قبــل ا

ثيــر كبيــر فــي 
أ
مراكــز الســلطة السياســية، و لهــا تا

السياســي.  القــرار  صناعــة 

تجــد  لــم  العــراق  فــي  المســاهمة  الثقافــة  إن 

بالرغــم  المناســبة،  االجتماعيــة  البيئــة  لهــا 

نهــا دولــة 
أ
ســيس الدولــة العراقيــة علــى ا

أ
مــن تا

حــزاب 
أ
اال لتعدديــة  فســحة  وهنــاك  برلمانيــة، 

نهــا كانــت 
أ
وبعــض مظاهــر الديمقراطيــة، ذلــك ا

والــذي  االجتماعــي،  ســمال 
أ
الرا إلــى  تفتقــد 

التــي  والتعــاون  الثقــة  ثقافــة  نــه 
أ
ا علــى  يعــرف 

 .
ً
ومؤثــرا  

ً
ممكنــا الجماعــي  العمــل  تجعــل 

فــي  العراقــي  السياســي  النظــام  تغيــر  بعــد 

سياســية  مخاضــات  البــالد  شــهدت   ،2003

الحيــاة  علــى   
ً
كبيــرا  

ً
ثــرا

أ
ا تركــت  واجتماعيــة 

السياســية العراقيــة، وعلــى الثقافــة السياســية 

 
ً
ســريعا  

ً
تحــوال تشــهد  ت 

أ
بــدا التــي  العراقيــة، 

المشــاركة  ثقافــة  إلــى  الخضــوع  ثقافــة  مــن 

السياســية، تحــت خيمــة الديمقراطيــة، والتــي 

هميتهــا ومبرراتهــا 
أ
ا  حــول 

ً
 واســعا

ً
ثــارت جــدال

أ
ا

خذنا في 
أ
 إذا ا

ً
ي الفرد العراقي بها، خصوصا

أ
ورا

االعتبــار نــوع التنشــئة االجتماعيــة السياســية 

التــي تلقاهــا الفــرد العراقــي طــوال مــدة حكــم 
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نظمــة الســابقة، والتــي ركــزت علــى قيــم مــن 
أ
اال

هــداف 
أ
ا لصالــح  بالديمقراطيــة  التضحيــة  نــوع 

خــرى مثــل صيانــة الوحــدة الوطنيــة وحمايــة 
أ
ا

ذلــك  ومــع  التنميــة،  وتحقيــق  االســتقالل 

فــان الديمقراطيــة كانــت حاضــرة فــي هواجــس 

مــن  للخــالص  العراقييــن ســبيال  وضمائــر كل 

الديكـتاتوريــة.

بحريــة  اليــوم،  التعبيــر  حريــة  تتجلــى  كذلــك 

الصحافــة وحريــة الكلمــة المقــرؤة  والمســموعة 

الشــمولي  النظــام  تغييــر  فبعــد  والمرئيــة، 

المكـتبــات  ازدحمــت  وجيــزة  بمــدة  الســابق 

المطبوعــات  مــن  هائــل  بعــدد  رصفــة 
أ
واال

ســماءها واختلفــت 
أ
والصحــف، التــي تعــددت ا

حصــت 
أ
مصادرهــا وتنوعــت مواضيعهــا، فقــد ا

ومجلــة  صحيفــة   )197( الصحفييــن  نقابــة 

الصحــف  بعــض  إن  رغــم  العــراق.  فــي  تصــدر 

العمــل  واقــع  عــن  بعيــدة  وســائل  إلــى  ت 
أ
لجــا

فحاولــت  المنضبــط،  الديمقراطــي  الصحافــي 

تفتيــت  و  للوطــن  السياســية  الثقافــة  تشــويه 

وحدتــه.

 
ً
 رئيســا

ً
ن الثقافــة السياســية لعبــت دورا

أ
ذن فــا

أ
ا

و  السياســي  الصعيــد  علــى  العــراق  ريــخ 
أ
تا فــي 

العــراق  شــهد   
ْ

إذ واالقتصــادي،  االجتماعــي 

السياســية،  الثقافــات  مــن  مختلفــة   
ً
نماطــا

أ
ا

القائمــة. الســلطة  بنمــط   
ً
كـثيــرا ثــرت 

أ
تا

المبحــث الثالــث : العوامــل المؤثــرة فــي الثقافــة 

السياســية العراقية

هــي  السياســية،  الثقافــة  ن ذكرنــا إن 
أ
وا ســبق 

فــكار والمشــاعر واالتجاهــات التــي 
أ
مجموعــة اال

يؤمــن بهــا الفــرد، وتحــرك ســلوكه تجــاه النظــام 

المعنــى  بهــذا  السياســية  والثقافــة  السياســي، 

هــي جــزء مــن الثقافــة العامــة للمجتمــع، وهــي 

بهــا،  ثــر 
أ
وتتا العامــة  الثقافــة  فــي  تؤثــر  بذلــك 

فالثقافــة السياســية تجــد مصادرهــا فــي الميــراث 

وضــاع السياســية 
أ
ريخــي للمجتمــع، وفــي اال

أ
التا

فــي  الســائدة  واإليديولوجيــة  واالقتصاديــة 

المجتمــع.

فيهــا  ثــرت 
أ
ا العــراق  فــي  السياســية  والثقافــة 

الثقافــات  همهــا 
أ
ا مــن  لعــل  كـثيــرة،  عوامــل 

الفرعيــة لمكونــات الشــعب العراقــي، وعالقتهــا 

والوطنيــة،  نــوع 
أ
بالثقافــة السياســية الشــاملة ا

يتلقاهــا  التــي  السياســية  االجتماعيــة  التنشــئة 

ســرة والمدرســة، 
أ
فــراد المجتمــع فــي داخــل اال

أ
ا

نظمــة السياســية التــي حكمــت العــراق 
أ
ودور اال

الــذي  التغييــر  وحتــى  الملكــي  العهــد  منــذ 

التنشــئة  تلــك  فــي طبيعــة  فــي 2003  حــدث 

االجتماعيــة السياســية. وهــذا ماســنتناوله فــي 

المبحــث. هــذا 

الثقافة الشاملة و الثقافات الفرعية في العراق 

ول إن الثقافــة السياســية 
أ
ذكرنــا فــي الفصــل اال

مجتمــع  فــي  الســائدة  الثقافــة  هــي  الشــاملة 

الثقافــة  عليهــا  مايطلــق   
ً
وغالبــا شــامل، 
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الوطنيــة، فــي حيــن إن الثقافــة الفرعيــة، هــي 

الشــاملة،  الثقافــة  مــن  مســتوى  قــل 
أ
ا ثقافــة 

إقليــم  و 
أ
ا مــا،  لطائـفــة  ثقافــة  ماتكــون   

ً
وغالبــا

و عنصــر قومــي. والثقافــات الفرعيــة موجــودة 
أ
ا

فــي كل دول العالــم المتقدمــة منهــا والناميــة، 

خــر هــو عالقــة هــذه 
آ
 مــن ا

ً
ن مايميــز بلــدا

أ
غيــر ا

الوطنيــة. الثقافــة  مــع  الفرعيــة  الثقافــات 

 فــي العــراق تكمــن المشــكلة فــي بــروز وتضخــم 

وبالصميــم  يهــدد  بمــا  الفرعيــة،  الثقافــات 

الكليــة  الــروح  ثقافــة جامعــة تعبــر عــن  إنتــاج 

نتيجــة  إال  ماهــو  فبروزهــا  والدولــة،  للمجتمــع 

ســتبداد الســلطة السياســية وتهميــش لفكــرة 
أ
ال

المواطنــة، وتعــود هــذه المشــكلة إلــى لحظــة 

الــوالدة العســيرة للدولــة العراقيــة الحديثــة عــام 

1921، والتــي فشــلت فــي إنتــاج ثقافــة وطنيــة 

مــن  جملــة  تعتمــد  لــم  نهــا 
أ
ا ذلــك  جامعــة، 

الدولــة  لتشــكيل  الالزمــة  الوجوديــة  ســس 
أ
اال

وفــي مقدمتهــا المواطنــة والديمقراطيــة والحريــة 

والمشــاركة  القانــون  وســيادة  والمســاواة 

ســس مهمــة 
أ
ن هــذه اال

أ
 ا

ْ
السياســية والتنميــة. إذ

إلنتــاج روح ثقافــة كليــة للجماعــة السياســية، 

ســس 
أ
وإذا مــا فشــلت الدولــة باعتمــاد هــذه اال

نهــدام للــروح الكليــة والشــخصية السياســية 
أ
فاال

الحتميــة،  المحصلــة  هــي  ســتكون  الجماعيــة 

والثقافــات  الهويــات  ســتتصدر  وبالنتيجــة 

الفرعيــة المشــهد العــام، وتكــون هــي المعبــرة 

والجماعــي،  الفــردي  والــدور  الــذات  عــن 

وعندهــا  الخــاص،  يبــرز  المشــترك  فبغيــاب 

 لوجــود المشــترك فتنحــط الدولــة 
ً
ساســا

أ
المبــرر ا

المجتمــع. وبتشــرذم 

مــن  إلــى  تحتــاج  العراقيــة(  )الهويــة  فكــرة  ن 
أ
ا

اليــوم  يخــوض  فالعــراق  ويرعاهــا،  يتبناهــا 

العراقيــة  للدولــة  السياســي  التشــكيل  غمــار 

الجديــدة، ومــع هــذا التشــكيل بــرزت مؤثــرات 

وعــدم  التشــرذم  نتــاج 
أ
ا تعيــد  قــد  خطيــرة 

و  المجتمــع  وحــدة  مســتوى  علــى  االســتقرار 

بقــاء الدولــة، منهــا مشــكلة الثقافــات الفرعيــة، 

الدولــة  تشــكيل  رافقــت  وهــي مشــكلة قديمــة 

فــي  فالفشــل   ،1921 عــام  منــذ  العراقيــة 

دى إلــى 
أ
دى فيمــا ا

أ
نتــاج دولــة وطنيــة حديثــة ا

أ
ا

المجتمــع  عــن  معبــرة  كليــة  ثقافــة  إنتــاج  نحــر 

فشــلت  نهــا 
أ
ا ي 

أ
ا الفرعيــة،  ثقافاتــه  بكافــة 

للمجتمــع  مشــتركة  وطنيــة  ثقافــة  خلــق  فــي 

السياســي العراقــي الوليد.لقــد غــذت المــدارس 

)القومية،الماركســية،  العراقيــة  السياســية 

حســاب  علــى  الفرعيــة  الثقافــات  اإلســالمية( 

الثقافــة الوطنيــة الشــاملة، إمــا بســبب طرحهــا 

مقومــات  مــع  إيديولوجيــا طوبائيــة التتناســب 

الدولــة الوطنيــة، ممــا يقــود إلــى النكــوص نحــو 

 
ً
ساســا

أ
ا لكونهــا  و 

أ
ا  ،

ً
عمليــا الفرعيــة  الثقافــات 

المعتمــدة  الفرعيــة  الثقافــات  جوهــر  تعتمــد 

والثقافــة  والطائـفيــة  العرقيــة  علــى   
ً
ساســا

أ
ا

الجهويــة الضيقــة فــي بنــاء المجتمــع والدولــة.

مــن هنــا لــم يشــهد المجتمــع السياســي العراقــي 
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المشــترك  ســاس 
أ
ا علــى   

ً
حقيقيــا  

ً
ثقافيــا  

ً
صهــرا

بــل  وطنيــة،  سياســية  قواعــد  ووفــق  الوطنــي 

والبرامــج  والرؤيــة  الخطــاب  ترســيخ  شــهد 

المعمقــة لبنيــة الهويــات والثقافــات الفرعيــة، 

الــذات  ن االنقســام علــى مســتوى 
أ
ا لــذا نلحــظ 

ســواء   ،
ً
حــادا انقســاما  ومــازال  كان  الوطنيــة 

و فــي تلمــس 
أ
فــي مديــات التعبيــر عــن الــذات ا

ن 
أ
تطبيقاتهــا الخارجيــة، وكدليــل علــى ذلــك فــا

علــى  للداللــة  التكـفــي  العراقيــة  الصفــة  ادعــاء 

بالصفــة  إلحاقهــا  يجــب  بــل  والــوالء  االنتمــاء 

والجهويــة 
أ
ا والمناطقيــة 

أ
ا والمذهبيــة 

أ
ا العرقيــة 

الخاصــة.

الصهــر  لغيــاب  حتميــة  نتيجــة  كان  هــذا  كل 

والــوالء  لالنتمــاء  المنتــج  السياســي  الثقافــي 

المشــروع  فشــل  فــي  الســبب  وهــو  الوطنــي، 

ي الدولــة، التــي كانــت 
أ
السياســي للمجتمــع، ا

كبــر لتراجــع الثقافــة الوطنيــة فــي 
أ
المصــداق اال

قدرتهــا علــى خلــق روح وطنيــة كليــة قــادرة علــى 

وطموحــات  ذوات  وتحقيــق  بالــكل  االعتــراف 

ن فشــل الدولــة فــي توفيــر 
أ
الــكل الوطني.كمــا ا

علــى  لرعاياهــا  والمشــاركة  والحمايــة  االعتــراف 

إلــى  دى 
أ
ا الفرعيــة  وثقافاتهــم  هوياتهــم  تنــوع 

دى إلــى 
أ
تراجــع دور الدولــة لصالــح الســلطة وا

الجماعــة  لصالــح  المجتمــع  دور  اضمحــالل 

الجامعــة  الوطنيــة  الثقافــة  غيــاب  إلــى  دى 
أ
وا

لصالــح الثقافــات الفرعيــة الضيقــة، وهــو ماقــاد 

إلــى انهيــار الدولــة بســبب عــدم قــدرة الســلطة 

علــى اســتيعاب القــوى االجتماعيــة والسياســية 

الوقــت  وفــي  العراقــي.  المجتمــع  فــي  الفاعلــة 

الكرديــة  الجماعــات  صهــر  حاولــت  نفســه 

المجتمــع  بودقــة  فــي  بالقــوة  والتركمانيــة 

المؤسســات  بنــاء  وعــدم  الواحــد،  والحــزب 

شــراكهم فــي اتخــاذ 
أ
الديمقراطيــة القــادرة علــى ا

دى إلــى فقــدان قطاعــات 
أ
مــر الــذي ا

أ
القــرار، اال

ي 
أ
ا ممارســة  فــي  الثقــة  المجتمــع  مــن  واســعة 

طــار مؤسســات 
أ
نشــاط سياســي حقيقــي ضمــن ا

عــدم  ذلــك  إلــى  ضفنــا 
أ
ا وإذا  القائمــة،  النظــام 

لهــا  التــي  المدنــي  المجتمــع  وجــود مؤسســات 

والتــي  بالمواطــن،  واجتماعيــة  روحيــة  صلــة 

ن 
أ
وا والســلطة،  المواطــن  بيــن  القنــاة  تمثــل 

وجــدت فهــي تــدور فــي فلــك الســلطة وضمــن 

ثقافــة  بلــورة  فــي  ســهم 
أ
ا هــذا  كل  منهاجهــا، 

الســلطة. مــن  واإلذعــان  والخــوف  الخضــوع 

فــي  الكبيــر  ثــر 
أ
اال لهــا  الفرعيــة  فالثقافــات  ذن 

أ
ا

طبيعــة تكويــن الثقافــة السياســية واتجاهاتهــا، 

الثقافــات  بــروز  ن 
أ
فــا العراقــي،  المشــهد  وفــي 

نظمــة 
أ
 نتيجــة لسياســات ا

ً
الفرعيــة كان حتميــا

الحكومــات  تبعتهــا 
أ
ا التــي  الشــمولية  الحكــم 

عــام 2003. الــذي حــدث  للتغيــر  الســابقة 

التنشئة االجتماعية السياسية في العراق

الثقافــة السياســية للمجتمــع هــي نتــاج لعمليــة 

ن القيــم 
أ
 ا

ْ
التنشــئة االجتماعيــة السياســية، إذ

تتضمنهــا  التــي  الســلوك  نمــاط 
أ
وا والتوجهــات 

التنشــئة  لنوعيــة  انعــكاس  هــي  الثقافــة  هــذه 
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فــراد المجتمــع.
أ
التــي يتعــرض لهــا ا

علــى  تعمــل  السياســية  النظــم  كل  إن 

لغــرس  السياســية  التنشــئة  عمليــة  توظيــف 

فــكار السياســية والتــي 
أ
القيــم  والتوجهــات واال

الســلطات  فــكار 
أ
وا وتوجهــات  قيــم  مــع  تتفــق 

الحاكمــة، وتتــم هــذه العمليــة عبــر المؤسســات 

الســلطة،  لســيطرة  تخضــع  التــي  والقنــوات 

عــالم، 
أ
مثــل المؤسســات التعليميــة ووســائل اال

خــرى قــد تتناقــض 
أ
يقابــل ذلــك هنــاك قنــوات ا

ســرة 
أ
اال مثــل  الرســمية،  التنشــئة  قنــوات  مــع 

صدقــاء القنــوات التــي التخضــع 
أ
والمجتمــع واال

مباشــرة. بصــورة  الســلطات  لســيطرة 

ن تكويــن شــخصية الفــرد وتحديــد اتجاهاتــه 
أ
ا

بمــا يؤثــر علــى ســلوكه السياســي، مرتبــط بالقيــم 

يتعلمهــا  التــي  الســلوك  نمــاط 
أ
وا والتوجهــات 

االجتماعيــة،  التنشــئة  عمليــة  خــالل  الفــرد 

حتــى وإن لــم يكــن لهــا عالقــة مباشــرة بالنواحــي 

السياســية. والمجتمع العربي مثال واضح على 

ن اغلــب مكونــات الثقافة السياســية 
أ
 ا

ْ
ذلــك، إذ

العربــي هــي  فــي المجتمــع  التســلطية  الرعويــة 

نتــاج لعمليــات التعلــم والتربيــة التــي يتعــرض 

لهــا المواطــن العربــي طــوال مراحــل حياتــه، 

يــة جوانــب سياســية بصــورة 
أ
والتــي التتضمــن ا

مباشــرة.

إن عالقــات التســلط والرضــوخ وروح اإلذعــان 

نمــاط الســلوك غيــر الديمقراطيــة 
أ
واالتكاليــة وا

ي 
أ
المتمثلــة فــي غلبــة العنــف، وعــدم تقبــل الــرا

والتــي  والنقــاش،  الحــوار  وانعــدام  خــر، 
آ
اال

هــي  العربيــة،  السياســية  الثقافــة  بهــا  تتميــز 

نتــاج لعمليــة التنشــئة االجتماعيــة السياســية 

التــي يتعــرض لهــا المواطــن مــن خــالل قنــوات 

خــالل  مــن   
ً
وخصوصــا المختلفــة،  التنشــئة 

التعليميــة. والمؤسســة  البيــت 

ســاس التنشــئة االجتماعيــة السياســية 
أ
إن مــن ا

السياســي  وعيهــم  ورفــع  فــراد 
أ
اال تعليــم  هــي 

السياســية،  وواجباتهــم  بحقوقهــم  وتعريفهــم 

دوارهــم السياســية داخل 
أ
ليتســنى لهــم القيــام با

المجتمــع.

مــن  كـثيــر  فــي  كمــا  العراقيــة،  الحالــة  وفــي 

االســتبداد  ن 
أ
فــا الثالــث،  العالــم  مجتمعــات 

للســلطة،  الشــمولي  والمــوروث  السياســي 

الخــوف  مــن عقــدة  نــوع  إلــى صياغــة  دى 
أ
ا قــد 

)الفوبيــا( مــن كل ماهــو سياســي، وإن التحــدث 

الزعيــم  وشــخص  الســلطة  تخــص  مــور 
أ
ا فــي 

صبــح الالاســتقرار 
أ
تعــد مــن المحرمــات، لقــد ا

كـثــر مــن 
أ
السياســي العنــوان الرئيــس للعــراق ال

نصــف قــرن، والثقافــة السياســية فــي العــراق 

جــرت صياغتهــا وفــق مصلحــة الحــزب الواحــد، 

يعنــي  الرئيــس  صبــح 
أ
ا وحــد، حتــى 

أ
اال والقائــد 

 دون الزعيــم 
ً
البلــد، وإن البلــد اليســاوي شــيا

الكاريزمــي. 

نعكــس 
أ
ا الوضــع  هــذا  ن 

أ
فــا الحــال  وبطبيعــة 

بشــكل كبيــر علــى عمليــة التنشــئة االجتماعيــة 

السياســية التــي تقــوم بهــا الســلطة مــن خــالل 
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وكذلــك  والمدرســة  اإلعــالم  مثــل  وســائلها، 

يتلقاهــا  التــي  السياســية  االجتماعيــة  التنشــئة 

البيــت  مثــل  رســمية،  غيــر  بصــورة  الفــرد 

وجماعــات الرفــاق والمســجد والكنيســة...الخ. 

تهــدف  السياســية  االجتماعيــة  فالتنشــئة 

إلــى  السياســي،  النظــام  نظــر  وجهــة  بحســب 

ضمــان اســتقرار النظــام السياســي، مــن خــالل 

تخــدم  التــي  االتجاهــات  وتطويــر  تكريــس 

فــراد منــذ 
أ
اتجاهــات النظــام السياســي لــدى اال

ن 
أ
الطفولــة المبكــرة. وفــي المجتمــع العراقــي فــا

 لهــا 
ً
هــوس الســلطة فــي جعــل المجتمــع خاضعــا

لضمــان اســتقرارها باإلضافــة إلــى عقــدة الخــوف 

العراقــي،  الفــرد  لــدى  ماهــو سياســي  مــن كل 

الخضــوع،  ثقافــة  ســيادة  إلــى  دى 
أ
ا ذلــك  كل 

كنتيجــة مباشــرة لعمليــات التنشــئة االجتماعيــة 

السياســية، التــي قامــت بهــا الســلطة باإلضافــة 

الــى التنشــئة السياســية التــي يتلقاهــا الفــرد فــي 

ولــى 
أ
البيــت. حيــث يعتبــر البيــت هــو الخليــة اال

الفــرد  ســلوك  نمــاط 
أ
وا توجهــات  تخلــق  التــي 

التــي تؤثــر فــي مابعــد علــى نظرتــه وســلوكه تجــاه 

السياســية.  والعمليــة  السياســي  النظــام 

االجتماعيــة  التنشــئة  فــي  البيــت  هميــة 
أ
ا

ن الطفــل يكـتســب خصائــص 
أ
السياســية، فــي ا

طــرق  خــالل  مــن  ســلوكه  نمــاط 
أ
وا شــخصيته 

التــي يتعــرض  التربيــة والتصرفــات والمواقــف 

ن التنشــئة التــي يتلقاهــا الفــرد 
أ
لهــا فــي البيــت. ا

العراقــي فــي البيــت تعمــل بصــورة مباشــرة علــى 

نمــاط الســلوك التــي 
أ
خلــق القيــم والتوجهــات وا

تعكــس نفســها فــي الثقافــة السياســية الرعويــة 

الســائد  التربيــة  نمــط  إن  ذلــك  التســلطية، 

فــي البيــت العراقــي يعمــل علــى إخضــاع الفــرد 

لقيــم المجتمــع وترويضــه لالمتثــال وقتــل روح 

اإلبــداع والتفكيــر الحــر المســتقل عنــد الطفــل، 

رائــه الخاصــة  وفــي 
آ
 فــي ا

ً
وتــزول ثقتــه تدريجيــا

نمــاط 
أ
ا ن 

أ
ا المســؤوليات،  تحمــل  علــى  قدرتــه 

ســس 
أ
ســرية تضــع اال

أ
جــواء ا

أ
التربيــة فــي هكــذا ا

ولــى لشــخصية الفــرد وقيمــه وســلوكياته التــي 
أ
اال

تشــكل فــي مابعــد ثقافتــه السياســية وتنعكــس 

التســلط  عالقــات  كل  الثقافــة  هــذه  فــي 

نمــاط اإلذعــان واالتكاليــة والعجــز 
أ
والرضــوخ وا

البيت.فالمجتمــع  فــي  الفــرد  يتشــربها  التــي 

 مــن المجتمعــات الناميــة، 
ً
العراقــي هــو واحــدا

و ينعــدم 
أ
التــي تميــزت بكونهــا مجتمعــات يقــل ا

ســرة علــى 
أ
ثيــر اال

أ
فيهــا تمايــز المؤسســات، إن تا

 يكــون علــى 
ً
 وسياســيا

ً
تنشــئة )الفــرد( اجتماعيــا

ســرة فــي هــذه المجتمعــات 
أ
ن اال

أ
شــده وذلــك ال

أ
ا

عاتقهــا  علــى  خــذ 
أ
تا التــي  الوحيــدة  الهيئــة  هــي 

فــراد(، وهــي التــي تعدهــم و 
أ
القيــام بتنشــئة ) اال

عضــاء فــي المجتمــع. 
أ
تدفــع بهــم ليكونــوا ا

فــي  لتشــارك  المدرســة  تــي 
أ
تا البيــت  وبعــد 

فالمدرســة  العراقــي،  الفــرد  تشــكيل شــخصية 

تنظيــم اجتماعــي مســتقل بذاتــه، لــه تنظيماتــه 

بــه،  الخاصــة  نشــطته 
أ
وا وتوازناتــه  وعالقاتــه 

وكنظــام اجتماعــي يكــون للمدرســة نظــام معيــن 
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 ،
ً
و دكـتاتوريــا

أ
ا  

ً
يكــون ديمقراطيــا قــد  للســلطة 

التــي  الســلطة  بنــاء  طبيعــة  تؤثــر  وبالطبــع 

فــي  معهــا  التعامــل  مــن  الطالــب  يكـتســبها 

تصــوره المســتقبلي للســلطة السياســية، وفــي 

العــراق تســاهم فــي تكويــن جــزء مهــم مــن ثقافــة 

ن تقــوم المدرســة 
أ
 مــن ا

ً
الفــرد السياســية، و بــدال

التــي  الســلوك  نمــاط 
أ
وا القيــم  تغييــر  بمحاولــة 

نهــا تقــوم بتعزيــز 
أ
تعلمهــا الطالــب فــي بيتــه، فا

طريــق  عــن  الســلوك،  نمــاط 
أ
ا و  القيــم   هــذه 

نمــاط ســلوك 
أ
ماتغرســه مــن قيــم وتوجهــات وا

البيــت،  فــي  لــه  يتعــرض  كان  لمــا  مشــابهة 

ســاليب ووســائل التعليــم 
أ
وذلــك مــن خــالل ا

الشــخصية  تقتــل  التــي  العقيمــة  والتربيــة 

روح  وتعــزز  التفكيــر،  وحريــة  واالســتقاللية 

فالنظــام  والعجــز،  واإلذعــان  تكاليــة 
أ
اال

 
ً
ســاس التلقيــن وهــو دائمــا

أ
التعليمــي قائــم علــى ا

والتلميــذ  يلقــن،  المعلــم  واحــد،  اتجــاه  فــي 

ن يكــون هنــاك 
أ
، دون ا

ً
يحفــظ مايتلقفــه غيبــا

الحــر،  والتســاؤل  والنقــاش  للحــوار  مجــال 

طــار مــن عالقــات 
أ
وتمــارس عمليــة التلقيــن فــي ا

التســلط والرضــوخ التــي تعــود عليهــا الفــرد فــي 

خطــاؤه 
أ
وا التناقــش  المعلــم  فســلطة  البيــت، 

االختــالف  اليمكــن  راءه 
آ
وا بإثارتهــا،  اليســمح 

معهــا الن عواقبهــا وخيمــة ونتائجهــا خطيــرة، 

وهــذا بطبيعــة الحــال يخلــق فــي عقليــة الطالــب 

موقــع  فــي  هــو  لمــن  والطاعــة  االمتثــال  روح 

يقــوم  ن 
أ
ا إلــى  يــؤدي  هــذا  كل  ن 

أ
ا الســلطة، 

ي 
أ
ا  دون 

ً
غيبيــا الــدرس  مــادة  بحفــظ  الطالــب 

تســاؤل عــن محتواهــا وموضوعهــا، وينتــج عــن 

ذلــك غيــاب الفهــم واإلدراك الحقيقــي والســليم 

الطالــب. يتعلمــه  لمــا 

نــه 
أ
فا الجامعــة  إلــى  الطالــب  ينتقــل  عندمــا 

لمــا   
ً
مغايــرا  

ً
ســلوبا

أ
وا  

ً
متغيــرا  

ً
مناخــا اليواجــه 

تعــود عليــه فــي البيــت والمدرســة، فالجامعــات 

قبــل  مــن  الصارمــة  والرقابــة  القيــود  وبســبب 

 مــن المــدارس للتعليــم 
ً
صبحــت نوعــا

أ
الســلطة ا

العالــي يمــارس فيهــا التعليــم بواســطة التلقين، 

ساســي لجامعاتنــا هــو حشــو 
أ
صبــح الهــدف اال

أ
فا

المعلومــات،  مــن  كبيــر  بعــدد  الطالــب  ذهــن 

دون االهتمــام بتعليــم الطالــب كيفيــة البحــث  

ن 
أ
ســاليب والمناهج التي يســتطيع ا

أ
وتعليمه اال

يســتعين بهــا فــي البحــث والتقصــي والدراســة.

هــداف المهمــة للجامعــة، هــو بنــاء 
أ
ن مــن اال

أ
ا

منهجيــة التفكيــر لــدى الطالــب وتشــجيعه علــى 

وتعليمــه  والحــوار  والنقــاش  الحــر  التســاؤل 

النقــد  وتقبــل  خريــن، 
آ
اال راء 

آ
ا احتــرام  علــى 

ي المخالــف، ولكــن واقــع الجامعــات فــي 
أ
والــرا

الصــورة  هــذه  عــن  يختلــف  الســابقة  نظمــة 
أ
اال

ســلوب 
أ
ا نفــس  هــو  التعليــم  ســلوب 

أ
فا  ،

ً
تمامــا

التعليــم المدرســي، وهنــاك رقابــة صارمــة علــى 

الســلطة. وهكــذا  مــن قبــل  الجامعــي  ســتاذ 
أ
اال

اإلنســان  شــخصية  بنــاء  سلســلة  تتكامــل 

بشــكل يغــرس فيــه روح االتكاليــة والخضــوع 

واإلذعــان للســلطة، وتنعكــس هــذه الخصائص 
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نمــاط 
أ
علــى الثقافــة السياســية بشــكل يعــزز اال

الديمقراطيــة.  نمــاط 
أ
اال ويعرقــل  التســلطية 

الرعويــة  السياســية  الثقافــة  نمــط  ويصبــح 

التســلطية هــو النمــط الســائد، فالثقافــة تصبــح 

علــى، 
أ
قــوى وا

أ
قائمــة علــى الخضــوع لمــن هــو ا

دنى، ويصبح 
أ
ضعف وا

أ
والتســلط على من هم ا

واإلذعــان  السياســية  الســلطة  تســلط  تقبــل 

نمــاط 
أ
 مــع اال

ً
 ومتفقــا

ً
 ومنطقيــا

ً
 طبيعيــا

ً
مــرا

أ
لهــا ا

االجتماعيــة  العالقــات  بقيــة  فــي  الموجــودة 

المجتمــع  مؤسســات  باقــي  مــا 
أ
ا مجتمعنــا.  فــي 

نمــاط 
أ
نهــا تشــارك فــي تعزيــز نفــس اال

أ
خــرى فا

أ
اال

الســابقة فاإلعــالم يقــع تحــت ســيطرة الســلطة 

السياســية ويعبــر عــن قيمهــا وتوجهاتهــا ويغيب 

عنــه النقــد والتحليــل والنقــاش الحــر لمختلــف 

راء والتوجهــات ويعمــل هــذا كلــه علــى تعزيــز 
آ
اال

كيــد 
أ
تا إلــى  و  الفــرد  فــي  التســلطية  الشــخصية 

التســلطية. التابعــة  السياســية  الثقافــة  نمــط 

جراءاته الفصل الثالث: منهجية البحث و اإ

يتنــاول هــذا الفصــل مجموعــة اإلجــراءات التــي 

اتبعهــا الباحــث إلنجــاز الجانــب التطبيقــي مــن 

المجتمــع  علــى  التعــرف  مــن  ابتــداء  البحــث، 

تــم  التــي  اإلحصائيــة  الوســائل  تحديــد  وحتــى 

مــن  الموضــوع  هــذا  هميــة 
أ
وال اســتخدامها، 

دوات البحــث وكيفيــة بنــاء المقاييــس 
أ
حيــث ا

 ، وثباتهــا  صدقهــا  واســتخراج  فقراتهــا  وتمييــز 

 
ً
 لــه. مقســما

ً
فقــد تــم إفــراد الفصــل الثالــث كامــال

ول عــن مجتمع البحث 
أ
علــى ثالثــة مباحــث، اال

دوات البحث ومؤشرات 
أ
وعينته، والثاني عن ا

عــن  والثالــث  والثبــات،  والصــدق  التمييــز 

اإلحصائيــة. والوســائل  النهائــي  التطبيــق 

ول : مجتمع البحث وعينته
أ
المبحث اال

حجــم  علــى  التعــرف  المبحــث  هــذا  يتضمــن 

 عــن حجــم 
ً
صلــي للبحــث، فضــال

أ
المجتمــع اال

إلغــراض  البحــث  فــي  اعتمــدت  التــي  العينــة 

مــع  النهائــي،  والتطبيــق  المقاييــس  إعــداد 

تــي:
أ
التعــرف علــى مواصفــات كل منهــا. وكمــا يا

Population مجتمع البحث 

مــن  البــد  البحــث،  هــداف 
أ
ا تحقيــق  لغــرض 

اليمكــن  إذ  صلــي. 
أ
اال المجتمــع  علــى  التعــرف 

اختبــار  وســائل  مــن  وســيلة  ي 
أ
ا تســتخدم  ن 

أ
ا

وتيــت مــن دقــة مالــم يوصــف 
أ
العينــات مهمــا ا

 
ً
 دقيقــا

ً
المجتمــع الــذي تؤخــذ منــه العينــة وصفــا

بــه. الخاصــة  لــكل مجتمــع صفاتــه  الن 

بتحديــد  الباحــث  قــام  فقــد  ذلــك  علــى  وبنــاًء 

بطلبــة  والمتمثــل  للبحــث  صلــي 
أ
اال المجتمــع 

جامعة بغداد، والذي يبلغ عددهم ) 44185 

جامعــة  إحصائيــة  حســب  وطالبــة   
ً
طالبــا  )

 .)5(2008/2007 الدراســي  للعــام  بغــداد 

نــواع 
أ
ا مختلــف  فــي  كليــة   24 علــى  موزعيــن 

االختصاصــات العلميــة واإلنســانية بواقــع 12 

و12  اإلنســانية  االختصاصــات  تمثــل  كليــة 
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العلميــة.  االختصاصــات  تمثــل  كليــة 

 :sample عينة البحث

 )300( المقاييــس  بنــاء  عينــة  شــملت 

بغداد.تــم  جامعــة  مــن  وطالبــة  طالــب 

العشــوائية  الطبقيــة  بالطريقــة  اختيارهــم 

لمتغيــري  بالنســبة  المتســاوي  التوزيــع  ذات 

ولــى 
أ
والمرحلة)اال وعلمــي(  نســاني 

أ
التخصص)ا

 %60 نســبة  اعتمــاد  تــم  حيــن  فــي  والرابعــة( 

لمتغيــر  بالنســبة  للطــالب  و%40  للطالبــات 

متغيــر  توزيــع  مــن  لقربهــا  وذلــك  الجنــس 

طلبــة  وهــو  صلــي 
أ
اال المجتمــع  فــي  الجنــس 

.)1( جــدول  انظــر  ككل،  الجامعــة 

جدول )1(

توزيع عينة بناء المقاييس حســب االختصاص 

والنوع

ولى:
أ
الدراسة االستطالعية اال

التخصصالكليةت

ولى
أ
المرحلة الرابعةالمرحلة اال

المجموع

إناث ذكورإناثذكور

1
 العلوم

السياسية
نساني

أ
1112111246ا

نسانيتربية بن رشد2
أ
1619161970ا

نسانيتربية بنات3
أ
1122-11-ا

1619161970علميالهندسة4

1619161970علميالعلوم5
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تغطــي  التــي  الفقــرات  صياغــة  ضمــان  لغــرض 

مجــاالت اختبــار المعرفــة السياســية ومقيــاس 

القيــم  ومقيــاس  السياســية  االتجاهــات 

التعريــف  مايعكســه  وفــق  علــى  السياســية، 

النظــري لــكل مجــال، وواقــع الثقافة السياســية 

الباحــث  قــام  فقــد  الطلبــة،  بهــا  يتمتــع  التــي 

يتضمــن  مفتــوح  اســتطالعي  اســتبيان  عــداد 
أ
با

 
ْ

ســئلة حــول موضــوع الثقافــة السياســيةإذ
أ
عــدة ا

الباحــث  اســتعاد  اســتمارة،   100 توزيــع  تــم 

للبحــث.  صالحــة   96 منهــا 

فــي  الطلبــة  جوبــة 
أ
ا مــن  الباحــث  اســتفاد  لقــد 

مــن  الطلبــة  لهــا  يهتــم  التــي  الجوانــب  تحديــد 

مواضيــع الثقافــة السياســية، ومــن ثــم كانــت 

 للباحــث فــي صياغــة 
ً
 كبيــرا

ً
ــا جوبــة عون

أ
تلــك اال

صياغــة  تــم  فقــد  النهائيــة.  االســتبانة  فقــرات 

السياســية  المعرفــة  الختبــار   
ً
ســؤاال  )25(

و)80( فقــرة لمقيــاس االتجاهــات السياســية، 

والمعتقــدات  القيــم  لمقيــاس  فقــرة  و)20( 

صياغــة  شــروط  توفــر  مراعــاة  مــع  السياســية. 

المقاييــس.  ببنــاء  المتعلقــة  الفقــرة 

ومؤشــرات  البحــث  دوات 
أ
ا الثانــي:  المبحــث 

والصــدق التمييــز 

هــداف البحــث واختبــار صحــة 
أ
بغيــة تحقيــق ا

مــن  مــر 
أ
اال اســتلزم  الموضوعــة،  فرضياتــه 

جمــع  فــي  داة 
أ
ا مــن  كـثــر 

أ
ا اســتخدام  الباحــث 

والمعلومــات. البيانــات 

بعــاد الثقافــة السياســية الديمقراطيــة التــي 
أ
ن ا

أ
ا

فــراد تشــتمل علــى:
أ
يمكــن قياســها لــدى اال

السياســية  المعرفــة  مــن  ملموســة  1.درجــة 

الدولــة  ومؤسســات  السياســيين  بالقــادة 

السياســية  وبالمصطلحــات  عملهــا  وطريقــة 

للبلــد. السياســي  بالتاريــخ  والمعرفــة 

2.الميــل لتبنــي اتجاهــات تدعــم الديمقراطيــة 

مثــل:

الســلطة،  فــي  بالثقــة  تتســم  اتجاهــات  ـ 
أ
ا

معهــا. التعــاون  بإمكانيــة  واالعتقــاد 

قــل مــن االتجــاه نحــو المحافظــة، 
أ
ب ـ درجــة ا

والميــل  واإلبــداع  للتجديــد  البــاب  يفتــح  بمــا 

والتجديــد. للمعاصــرة 

قــل مــن التعصــب السياســي، بمــا 
أ
ج ـ درجــة ا

خــر والتســامح السياســي.  
آ
ي اال

أ
يدعــو لتقبــل الــرا

خــر الدينــي 
آ
قــل مــن التعصــب ضــد اال

أ
دـ درجــة ا

التســامح  روح   يشــجع  بمــا  )المذهبــي(، 

خــذ مواقــف عدائيــة ضــده 
أ
والقبــول بــه، وعــدم ا

)المذهبــي(. الدينــي  التمييــز  ساســها 
أ
ا

خــر 
آ
اال ضــد  التعصــب  مــن  قــل 

أ
ا درجــة  ـ  هـــ 

الحضــاري الغربــي، بمــا يتيــح تحقيــق التفاعــل 

معــه واالســتفادة المتبادلــة مــن كال الطرفيــن، 

ي التبعية 
أ
، ) ا

ً
و قبوله تماما

أ
 ا

ً
وعدم رفضه تماما

للخــارج وال التقوقــع علــى الــذات واالنعــزال عــن 

خــر بــل ديمقراطيــة وطنيــة مــن نتــاج 
آ
العالــم اال

يســهم  وبشــكل  المقومــات  مابيــن  التفاعــل 

فــي ترصيــن الحقــوق وحمايــة حريــات وكرامــة 

اإلنســان(.
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علــى مــن االتجــاه نحــو الــذات بوصفــه 
أ
و ـ درجــة ا

المواطــن  ثقــة  بــه  ونقصــد   ،
ً
سياســيا  

ً
فاعــال

السياســية،  العمليــة  إدراك  علــى  قدرتــه  فــي 

ثيــر 
أ
نها ومــن ثــم إمكانيــة التا

أ
ي بشــا

أ
وتكويــن را

خــر.
آ
با و 

أ
ا فيهــا وتغييــر مجراهــا بشــكل 

خر القومي، 
آ
قــل مــن التعصــب ضد اال

أ
زـ درجــة ا

 اكبــر للتعايــش علــى 
ً
بمــا يتيــح للجميــع فرصــا

التمييــز  وعــدم  والتســامح  التفاهــم  ســاس 
أ
ا

العنصــري.

المفهــوم  فــي  الجوهريــة  بالقيــم  اإليمــان   -3

وهــي: الديمقراطــي 

علــى مــن اإليمــان بقيمــة المواطنــة، 
أ
ـ درجــة ا

أ
ا

والواجبــات  الحقــوق  إدراك  خــالل  مــن 

بالــوالء. والشــعور 

على من اإليمان بالحرية السياســية 
أ
ب ـ درجة ا

للمواطــن مــن خــالل حريــة الفكــر والتعبيــر، 

وحــق المشــاركة السياســية. 

بالمســاواة  اإليمــان  مــن  علــى 
أ
ا درجــة  ـ  ج 

ن 
أ
ن معيــار التفاضــل يجــب ا

أ
ي ا

أ
السياســية، ا

يتمثــل فقــط فــي المواطنــة المتكافئــة، وعــدم 

خــر نتيجــة التمييــز 
آ
إنــكار الحقــوق السياســية لال

و 
أ
ا الجنــس  و 

أ
ا الديــن  و 

أ
ا العنصــر  ســاس 

أ
ا علــى 

الثــروة.

مفاهيــم  مــن  عــدد  عمــاق 
أ
ا فــي  الســبر  بعــد 

بعادهــا 
أ
وا السياســية  الثقافــة  وتعريفــات 

مرتكــزات  مــن  إليــه  تســتند  وبمــا  المختلفــة 

المعرفــة  علــى  تشــتمل  ثالثــة  ساســية 
أ
ا

ن الباحــث 
أ
واالتجاهــات والقيــم السياســية، فــا

حــاول التركيــز علــى مفهــوم الثقافــة السياســية 

عــدد  اســتخدام  خــالل  مــن  الديمقراطيــة 

وفقــرات  ســئلة 
أ
اال صياغــة  فــي  مؤشــراتها  مــن 

المقاييــس الموضوعــة فــي اســتمارة االســتبيان، 

والتــي تضمنــت قيــاس الثقافــة السياســية فــي 

تيــة:
آ
اال بعــاد 

أ
لال  

ً
وفقــا الديمقراطيــة  جوانبهــا 

1ـ ُبعد المعرفة السياســية التي يتمتع بها طلبة 

جامعــة بغــداد، ونتيجــة لعــدم توفــر دراســات 

ميدانيــة ســابقة فــي هــذا الموضــوع، فقــد قــام 

السياســية  للمعرفــة  اختبــار  ببنــاء  الباحــث 

يغطــي كافــة جوانــب المعرفــة السياســية التــي 

علــم  خبــراء  استشــارة  وتمــت  ذكرهــا،  ســبق 

فــي  ومتخصصيــن  النفــس  وعلــم  السياســية 

اســتفاد  وكذلــك  والمقاييــس  االختبــارات  بنــاء 

الباحــث مــن الدراســة االســتطالعية التــي قــام 

العريضــة. الخطــوط  لوضــع  بهــا 

جامعــة  لطلبــة  السياســية  التوجهــات  ُبعــد  2ـ 

التوجهــات  مــن  اقترابهــا  ودرجــة  بغــداد، 

علــى  تشــتمل  والتــي  عدمــه  مــن  الديمقراطيــة 

قيــاس مــدى ثقــة اإلفــراد فــي النظــام السياســي 

الحديثــة  المتغيــرات  تقبــل  ومــدى  القائــم، 

تفاعــل  ومــدى  التقليديــة  عــن  واالبتعــاد 

السياســية  والقضايــا  المســائل  تجــاه  الطلبــة 

ثيرهــم 
أ
نفســهم وتا

أ
الراهنــة. ومــدى ثقتهــم فــي ا

السياســي،  النظــام  ومخرجــات  مدخــالت  فــي 

وقيــاس مســتوى التســامح المتوافــق مــع قيــم 
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الديمقراطيــة مــن خــالل معرفة درجة التعصب 

خر 
آ
خــر السياســي واال

آ
السياســي وحدتــه تجــاه اال

الحضــاري  خــر 
آ
واال المذهبــي  خــر 

آ
واال القومــي 

الغربــي.

3ـ ُبعــد قيــم ومعتقــدات الثقافــة السياســية التــي 

مثــل  المختلفــة،  بعادهــا 
أ
با الطلبــة  بهــا  يؤمــن 

قيــاس قيــم المواطنــة ودرجــة االنتمــاء الوطنــي 

 بالــوالء للقبيلــة والمذهــب. وركــز الباحث 
ً
قياســا

فــي هــذا البعــد علــى قيــم الثقافــة الديمقراطيــة، 

مثــل قيــم الحريــة السياســية ببعديهــا، حريــة 

خــالل  مــن  السياســية،  والمشــاركة  التعبيــر 

المشــاركة  فــي  ممثلــة  عليهــا،  دالــة  مؤشــرات 

المختلفــة،  المدنــي  المجتمــع  مؤسســات  فــي 

 
ً
ترشــيحا االنتخابيــة  العمليــة  فــي  والمشــاركة 

المســاواة  بقيــم  اإليمــان   
ً
خيــرا

أ
وا  ،

ً
وتصويتــا

فــراد 
أ
و تمييــز بيــن ا

أ
السياســية مــن دون تفرقــة ا

المجتمــع.

تــي اســتعراض لخطــوات بناء المقاييس 
أ
وفيمــا يا

الخاصة بالبحث:

- اختبار المعرفة السياسية:
ً
وال

أ
ا

ســئلة اختبــار المعرفــة السياســية فــي 
أ
حــددت ا

ضــوء االطــالع علــى الدراســات النظريــة الســابقة 

راء ذوي االختصــاص مــن خبــراء 
آ
دبيــات وا

أ
واال

وخبــراء  النفســية  والعلــوم  السياســية  العلــوم 

بنــاء المقاييــس واالختبــارات ) انظــر ملحق2(، 

توزعــت   
ً
وليــا

أ
ا  

ً
ســؤاال  )25( صياغــة  تــم  لقــد 

بالقــادة  المعرفــة  وهــي  رئيســة  مجــاالت  علــى 

السياســيين والمعرفة بالمؤسســات الدســتورية 

بالمصطلحــات  والمعرفــة  عملهــا  وطبيعــة 

خيــرا المعرفــة بالتاريــخ السياســي 
أ
السياســية وا

للبلــد.

المقاييــس  بنــاء  خبــراء  مشــورة  علــى  وبنــاًء 

الدراســات  مركــز  فــي  العلميــة  واالختبــارات 

تمــت  فقــد  النفســية،  واالبحــاث  التربويــة 

ربــع 
أ
وا ســؤال  شــكل  علــى  االختبــار  صياغــة 

جوبــة يختــار الطالــب اإلجابــة الصحيحــة مــن 
أ
ا

ربعــة. 
أ
اال البدائــل 

كد من صالحية االختبار لقياس 
أ
ومن اجل التا

مــا وضــع مــن اجلــه، فقــد تــم عرضــه علــى )18( 

 فــي العلــوم السياســية والنفســية واإلدارة 
ً
خبيــرا

وخبــراء فــي اإلحصــاء والمقاييــس ، مــع ملحــق 

موجــز بتعليمــات االســتبيان وطريقــة اإلجابــة 

التــي حددهــا الباحــث فــي بنــاء اختبــار المعرفة. 

ييــد 
أ
تا حيــث  مــن  المحكميــن  راء 

أ
ا ضــوء  وفــي 

و رفضــه فقــد تــم اإلبقــاء علــى 
أ
صالحيــة الســؤال ا

ســئلة التــي لــم 
أ
، بعــد اســتبعاد اال

ً
)23( ســؤاال

علــى مــن )80%(، كمــا تــم إجــراء 
أ
تحــظ بنســبة ا

خــرى.
أ
ســئلة اال

أ
بعــض التعديــالت علــى اال

ولقــد قــام الباحــث باحتســاب نســبة اإلجابــات 

الصحيحــة لــكل ســؤال ومــن ثــم لــكل مجــال 

 إلــى حســاب نســبة المعرفــة السياســية 
ً
وصــوال

التــي يتمتــع بهــا طلبــة جامعــة بغــداد.

- مقياس االتجاهات السياسية:
ً
ثانيا

السياســية،  االتجاهــات  مقيــاس  بنــاء  لغــرض 
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تــم االطــالع علــى عــدد مــن الدراســات القريبــة 

مــن الموضــوع، وعلــى وجــه الخصــوص دراســة 

)غابرييل الموند وسدني فيربا( الرائدة في كـتابهم 

)الثقافــة المدنيــةthe civic culture  ( ودراســة( 

الديمقراطيــة  الثقافــة  حــول  العبدلــي(  ســمير 

فــي الحيــاة السياســية لقبائــل اليمــن، ودراســة 

)عبــد الســالم نويــر( بعنــوان الثقافــة السياســية 

اطــالع  عــن   
ً
فضــال مصــر،  فــي  للمعلميــن 

مــن  قريبــة  ســابقة  دراســات  علــى  الباحــث 

البحــث. موضــوع 

لهــذه  العلميــة  القيمــة  مــن  الرغــم  وعلــى 

اقتصــرت  منهــا  الفائــدة  إن  إال  الدراســات 

إن  إذ  البحــث،  مــن  النظــري  الجانــب  علــى 

اغلبهــا غيــر مالئــم لطبيعــة مجتمــع البحــث، 

خــرى تختلــف فــي 
أ
عــدت لمجتمعــات ا

أ
لكونهــا ا

إن  و 
أ
ا مجتمعنــا،  خصائــص  عــن  خصائصهــا 

مختلفــة،  اجتماعيــة  لشــرائح  عــدت 
أ
ا بعضهــا 

بعــاد الثقافــة 
أ
و إن البعــض منهــا اليغطــي كل ا

أ
ا

فضــل 
أ
السياســية، وإزاء ذلــك ُوجــد انــه مــن اال

بحيــث  السياســية  لالتجاهــات  مقيــاس  بنــاء 

يكــون مالئــم لخصائــص مجتمــع هــذا البحــث 

العلميــة  المقاييــس  شــروط  وتتوافــر  وعينتــه، 

والصــدق. التمييــز  علــى  كالقــدرة 

مجــاالت  تحديــد  تــم  قــد  ذلــك،  علــى  وبنــاًء 

تي:  ) االتجاه 
آ
مقياس االتجاهات السياســية باال

إزاء المحافظــة والتقليد،االتجــاه إزاء الســلطة، 

االتجــاه إزاء الــذات كـفاعــل سياســي، االتجــاه 

خــر 
آ
اال إزاء  واالتجــاه  السياســي  خــر 

آ
اال إزاء 

خــر القومــي 
آ
والمذهبــي واالتجــاه إزاء اال

أ
الدينــي ا

الغربــي(. الحضــاري  خــر 
آ
اال إزاء  واالتجــاه 

االتجاهــات  مقيــاس  فقــرات  صالحيــة   .1

- السياســية: 

لغــرض التعــرف علــى مــدى صالحيــة المقيــاس 

فقــرات  عــرض   تــم  فقــد  وبدائلــه،  وتعليماتــه 

وليــة 
أ
مقيــاس االتجاهــات السياســية بصورتهــا اال

السياســية  لالتجاهــات  فقــرة   )80( والبالغــة 

 فــي اختصاصــات العلــوم 
ً
، علــى )18( خبيــرا

فــي  وخبــراء  النفســية  والعلــوم  السياســية 

مركــز  مــن  واالختبــارات  والمقاييــس  اإلحصــاء 

البحــوث النفســية التابــع إلــى جامعــة بغــداد، 

االســتبيان  بتعليمــات  موجــز  ملحــق  مــع 

بنــاء  فــي  الباحــث  اعتمــده  والــذي  وبدائلــه، 

راء المحكميــن من حيث 
آ
مقاييســه. وفــي ضــوء ا

إجــراء  و 
أ
ا رفضهــا،  و 

أ
ا الفقــرة  صالحيــة  ييــد 

أ
تا

الخبــراء،  مشــورة  حســب  التعديــالت  بعــض 

فقــد تــم اإلبقــاء علــى الفقــرات التــي حصلــت علــى 

نســبة اتفــاق )80%(. والتــي بلغــت )50( فقــرة 

السياســية.  االتجاهــات  لمقيــاس 

لمقيــاس  الكليــة  الدرجــة  إيجــاد  طريقــة   .2

السياســية االتجاهــات 

)ليكيــرت  مقيــاس  علــى  الباحــث  اعتمــد 

مــام كل فقــرة خمســة 
أ
الخماســي( ، إذ حــددت ا

تفــق 
أ
ا تفــق، 

أ
ا  ،

ً
تمامــا تفــق 

أ
ا  ( وهــي  بدائــل، 

 ،)
ً
اطالقــا تفــق 

أ
ا ال  تفــق، 

أ
ا ال  مــا،  حــد  إلــى 
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بالنســبة  ســلم درجــات )1,2,3,4,5(  يقابلهــا 

مــا الفقــرات 
أ
للفقــرات ذات الطابــع اإليجابــي، ا

درجــات  ســلم  فيقابلهــا  الســلبي  الطابــع  ذات 

حســاب  تــم  الطريقــة  وبهــذه    )5,4,3,2,1(

خــالل  مــن  مســتجيب  لــكل  الكليــة  الدرجــة 

الجمــع الجبــري لدرجــات اســتجابته علــى جميــع 

الفقــرات.

3. استخراج القوة التمييزية للفقرات 

يقصــد بتمييــز الفقــرة هــو قدرتهــا علــى التمييــز 

بيــن المســتجيبين الذيــن يتمتعــون بقــدر اكبــر 

قــل قــدرة فــي 
أ
مــن المعــارف والمســتجيبين اال

مجــال معين.ولغــرض الحصــول علــى بيانــات 

وإعدادهــا  الفقــرات  تحليــل  بموجبهــا  يتــم 

وخصائــص  يتــالءم  وبمــا  النهائــي،  للتطبيــق 

البحــث،  هــداف 
أ
وا المــدروس  المجتمــع 

اختيــرت العينــة التــي جــرى تطبيــق المقاييــس 

طالــب  مــن)300(  مؤلفــة   
ً
عشــوائيا عليهــا 

مــن جامعــة بغــداد. ولغــرض تحليــل الفقــرات 

همــا: ســلوبين 
أ
ا الباحــث  اســتخدم 

سلوب العينتين المتطرفتين 
أ
• ا

 ( الكلــي  بالمجمــوع  الفقــرة  عالقــة  ســلوب 
أ
ا  •

الداخلــي(. االتســاق  معامــل 

مقيــاس  اســتقر  النهائيــة  النتيجــة  فــي  و 

االتجاهــات السياســية علــى )50( فقــرة، بعــد 

فــي  ســقطت  التــي  الفقــرات  اســتبعدت  ان 

التمييــز. اختبــارات 

) validity indexes ( 4. مؤشرات الصدق

الوظيفــة  حقــق  إذا   
ً
صادقــا المقيــاس  يعــد 

و إن 
أ
جلهــا ذلــك المقيــاس، ا

أ
التــي وضــع مــن ا

، إذا كان الصــدق كمــا 
ً
المقيــاس يعــد صادقــا

الفقــرات  إن  علــى  يدلــل  وبنهايم(، 
أ
يشــير)ا

جل قياســه. وقد تحقق في 
أ
تقيس ما وضعت ال

مقيــاس االتجاهــات السياســية صــدق المحتــوى 

)conten validity( ويتحقــق هــذا النــوع مــن 

 Ratio( الصــدق مــن خــالل التحليــل العقالنــي

وهنــاك  المقيــاس،  لمحتــوى   )Analysis

نوعــان مــن هــذا الصــدق كمــا يشــير )نانللــي( 

وهمــا الصــدق المنطقــي والصــدق الظاهــري، 

واللــذان تحققــا فــي مقاييــس هــذا البحــث.

Scale Reliability((  5. ثبات المقياس

و  المقيــاس.  نتائــج  فــي  االتســاق  هــو  الثبــات 

بــه  الموثــوق  المقيــاس  هــو  الثابــت  المقيــاس 

والــذي يمكــن االعتمــاد عليــه، ويمكــن التحقــق 

تقيــس  المقيــاس  فقــرات  كانــت  اذا  ذلــك  مــن 

الســمة نفســها واســتقرارها. ولغــرض اســتخراج 

ســتخدام 
أ
با الباحــث  قــام  المقيــاس  ثبــات 

همــا: طريقتيــن 

 Split – Half(النصفيــة التجزئــة  طريقــة   .
أ
ا

:)Method

لالتســاق  كرونبــاخ  لفــا 
أ
ا ب.معامــل 

 Alpha Cronback coefficient(الداخلــي

)for Internal consistency

و لقد اثبتت نتائج االختبارات ثبات المقياس.

- مقياس القيم والمعتقدات السياسية 
ً
ثالثا
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فقــد  السياســية،  القيــم  مقيــاس  بنــاء  لغــرض 

تــم االطــالع علــى الدراســات الســابقة فــي هــذا 

 
ً
المجــال وبعــض البحــوث ذات الصلــة، فضــال

عــن اطــالع الباحــث علــى الكـثيــر مــن البحــوث 

النظريــة ذات العالقــة بموضوعــات المعتقــدات 

السياسية ذات التوجه الديمقراطي التعددي، 

والواجبــات  والحقــوق  المواطنــة  قيــم  مثــل 

والحريــة والمســاواة السياســية. مــن هنــا وجــد 

 ومعتقــدات سياســية 
ً
ن هنــاك قيمــا

أ
الباحــث ا

ثقافــة  بنــاء  فــي  وثيقــة،  صلــة  ذات  معينــة 

فــراد، ليــس المقصــود 
أ
سياســية تعدديــة لــدى اال

هنــا هــو بنــاء مقيــاس يشــمل قيــاس كافــة القيــم 

والمعتقــدات السياســية وإنمــا اقتصــر المقيــاس 

بالقيــم  مباشــرة  عالقــة  لهــا  موضوعــات  علــى 

المســاهمة. والثقافــة  والتعدديــة  الديمقراطيــة 

دراســة  ي 
أ
ا فــي  يجــد  لــم  الباحــث  ن 

أ
ا بمــا  و 

 لمثــل هــذا الموضــوع، كان البــد 
ً
ســابقة مقياســا

مــن بنــاء مقيــاس للقيــم والمعتقــدات السياســية 

البحــث  مجتمــع  لخصائــص   
ً
مالئمــا يكــون 

وعينتــه. الحالــي 

مجــاالت  تحديــد  تــم  فقــد  ذلــك،  علــى  بنــاًء  و 

تي:¬)مجــال قيــم 
آ
مقيــاس القيــم السياســية باال

الحريــة  قيــم  مجــال  السياســية،  المســاواة 

المواطنــة(. قيــم  مجــال  السياســية، 

1. صالحية فقرات مقياس القيم السياسية:

مقيــاس  فــي  نفســها  الخطــوات  تبــاع 
أ
ا تــم 

فقراتــه  عرضــت   
ْ

إذ السياســية،  االتجاهــات 

البالغــة )20( فقــرة علــى لجنــة المحكميــن ، 

وقبلــت جميعهــا، إذ حصلــت علــى نســبة اتفاق 

 .%80 مــن  كـثــر 
أ
ا

2.طريقة إيجاد الدرجة الكلية:

االتجاهــات  مقيــاس  بنــاء  خطــوات  تبــاع 
أ
ا تــم 

نفســها. السياســية 

3.استخراج القوة التمييزية للفقرات:

المتطرفتيــن  العينتيــن  ســلوب 
أ
ا تطبيــق  تــم 

ســلوب عالقة الفقــرة بالمجموع 
أ
يوضــح ذلــك. وا

الداخلــي(. االتســاق  الكلي)معامــل 

4.مؤشرات الصدق:

القيــم  مقيــاس  فــي  المنطقــي  الصــدق  تحقــق 

ســاس 
أ
ا علــى  بنــاؤه  تــم  كونــه  السياســية، 

الــذي  الســلوكي  للمجــال  الدقيــق  التعريــف 

الصــدق  تحقــق  كذلــك  المقيــاس،  يقيســه 

الظاهــري مــن خــالل عــرض فقــرات المقيــاس 

. المحكميــن  لجنــة  علــى 

Scale Reliability((  5. ثبات المقياس

 Split – Half( النصفيــة  التجزئــة  طريقــة   .
أ
ا

:)Method

القيــم  لمقيــاس  الثبــات  اســتخراج  لغــرض 

تبــاع 
أ
با الباحــث  قــام  السياســية  والمعتقــدات 

ثبــات  بلــغ  حيــث  الســابقة  الخطــوات  نفــس 

ســتخدام 
أ
المقيــاس بهــذه الطريقــة )0.63( وبا

بلــغ  التصحيحيــة(  بــراون  )ســبيرمان  معادلــة 

 .)0.773( الطريقــة  بهــذه  الثبــات  معامــل 

لالتســاق  كرونبــاخ  لفــا 
أ
ا ب.معامــل 
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 Alpha Cronback coefficient(الداخلــي

)for Internal consistency

والجــل اســتخراج الثبــات بهــذه الطريقــة، قــام 

النصفيــة  التجزئــة  عينــة  ســتخدام 
أ
با الباحــث 

لالتســاق  الفــا  معامــل  اســتخدم  ثــم  نفســها، 

المقيــاس  ثبــات  معامــل  بلــغ  وقــد  الداخلــي، 

الحالــي ككل )0.82(. وهــذا يــدل علــى نســبة 

للمقيــاس. جيــدة  ثبــات 

المبحــث الثالــث: التطبيــق النهائــي والوســائل 

اإلحصائيــة

بنــاء  خطــوات  الباحــث  اســتكمل  ن 
أ
ا بعــد 

العلمــي  المنهــج  خطــوات  وفــق  المقاييــس 

النهائــي  التطبيــق  عمليــة  فــي  شــرع  للبحــث، 

اســتبعدت  ن 
أ
ا بعــد  النهائيــة،  ســتبانة 

أ
لال

المحكميــن،  بقبــول  تحــظ  لــم  التــي  الفقــرات 

والفقــرات التــي لــم تحصــل علــى نســبة تمييــز 

 اســتقر اختبــار المعرفــة السياســية 
ْ

مقبولــة. إذ

، ومقياس االتجاهات السياسية 
ً
على 23 سؤاال

علــى 50 فقــرة ومقيــاس القيــم السياســية علــى 

فقــرة.  19

 - التطبيق النهائي :
ً
وال

أ
ا

ن تكــون العينــة 
أ
حــرص الباحــث علــى مراعــاة ا

 
ً
 حقيقيــا

ً
صلــي للبحــث تمثيــال

أ
تمثــل المجتمــع اال

لتحقيــق النتائــج المرجــوة مــن البحــث، وعليــه 

فقــد اختــار الباحــث 3 كليــات مــن المجموعــة 

اإلنســانية و3 كليــات مــن المجموعــة العلميــة، 

انظــر الجــدول )2(.

جدول )2(

عينــة التطبيــق النهائــي موزعــة حســب الكليــات 

والتخصــص والنوع

ريــخ 
أ
 الباحــث التطبيــق النهائــي مــن تا

أ
وقــد بــدا

التخصصالكليةت
ولى

أ
المرحلة الرابعةالمرحلة اال

المجموع

إناث ذكورإناثذكور

1
 العلوم

السياسية
نساني

أ
1416151560ا

نسانيتربية بن رشد2
أ
2225222594ا

نسانيتربية بنات3
أ
1530-15-ا

2325232596علميالهندسة4

2025202590علميالعلوم5

1530-15-علميعلوم بنات6

7912180120400المجموع
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 تــم 
ْ

2008/5/15 ولغايــة 2008/6/15، إذ

موضــح  وكمــا  النهائــي  التطبيــق  عينــة  اختيــار 

بإرشــاد  الباحــث  وقــام   .)2( الجــدول  فــي 

عــن   
ً
فضــال اإلجابــة  كيفيــة  إلــى  المســتجيبين 

الباحــث  حصــل  وقــد  التعليمــات،  شــرح 

وزع  ن 
أ
ا بعــد  صالحــة  اســتمارة  علــى)400( 

كـثــر مــن )526( اســتمارة. وقــد جــرت عمليــة 
أ
ا

يــة 
أ
ا تحــدث  ولــم  طبيعــي  بشــكل  التطبيــق 

صعوبــات تســتحق الذكــر فــي تطبيــق مقاييــس 

البحــث.

حصائية :  - الوسائل االإ
ً
ثانيا

اعتمــدت جميــع المعالجــات اإلحصائيــة ســواء 

و تحليــل النتائــج 
أ
فــي بنــاء المقاييــس الثالثــة ا

علــى الحقيبــة اإلحصائيــة للعلــوم االجتماعيــة 

الخبــرة  علــى  وباالعتمــاد   )+SPSS/PC(

اســتخدام  مجــال  فــي  الباحــث  يمتلكهــا  التــي 

فــي  خبــراء  مشــورة  عــن   
ً
فضــال الحاســوب، 

اإلحصــاء. مجــال 

الوســائل  مــن  العديــد  الباحــث  اســتخدم 

هــم 
أ
ا ومــن  البحــث  انجــاز  لغــرض  اإلحصائيــة 

الوســائل: هــذه 

1.النسب المئوية: 

البســيط  الرقمــي  التلخيــص  ســاليب 
أ
ا حــد 

أ
ا

الجــزء   / الــكل  تيــة:  
آ
اال بالمعادلــة  وتســتخرج 

%100 ×

 T-test For( 2.االختبــار التائــي لعينــة واحــدة

)One Sample Case

البحــث  مجــاالت  لقيــاس  اســتعماله  تــم  وقــد 

والثالــث. الثانــي  للمقيــاس 

مســتقلتين  لعينتيــن  التائــي  3.االختبــار 

)T-test For Two Intdepent Samples(

لفقــرات  التمييزيــة  القــوة  إليجــاد  ســتعمل 
أ
ا

ســلوب 
أ
با والثالــث  الثانــي  البحــث  مقاييــس 

كانــت  إذا  وفيمــا  المتطرفتيــن.  العينتيــن 

هنالــك فــروق فــي الثقافــة السياســية بحســب 

والنــوع. والمرحلــة  االختصــاص  متغيــر 

4.معامل ارتباط بيرسون

)Person Correlation Coefficient( 

فقــرة  كل  بيــن  العالقــة  لمعرفــة  ســتعمل 
أ
ا

والمجمــوع الكلــي لمقاييــس البحــث، وإليجــاد 

لــكل مقيــاس. العالقــة بيــن مجــاالت البحــث 

5.الوزن المئوي: 

ويســتخدم لمعرفــة درجــة حــدة الفقــرة إلــى باقــي 

تــي:
آ
الفقــرات ويســتخرج بالقانــون اال

 الوسط المرجح

 الوزن المئوي = ــــــــــــ × 100

على تقدير للبدائل
أ
 ا

:)Weighted Mean(  6.الوسط المرجح

مــن  فقــرة  كل  حــدة  درجــة  لبيــان  ويســتخدم 

وزان
أ
اال عطــاء 

أ
ا بعــد  ســتبانة 

أ
اال فقــرات 

تفــق 
أ
ا ال   ( للبدائــل   )  5  ،4  ،3  ،2  ،1(

تفــق إلــى حــد مــا، اتفــق، 
أ
إطالقــا، ال اتفــق، ا

الترتيــب.   علــى   )
ً
تمامــا اتفــق 
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)ت1×ك1(+)ت2×ك2(+)ت3×ك3(+)ت  

4×ك4(+)ت5×ك5( 

الوسط المرجح =  ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مجموع التكرارات

7.معادلة سبير مان –براون:

معامــل  قيمــة  لتصحيــح  اســتخدمت  وقــد   

حســاب  عنــد  المقيــاس  نصفــي  بيــن  االرتبــاط 

النصفيــة. التجزئــة  بطريقــة  ثباتــه 

8.معادلة الفا كرونباخ لالتساق الداخلي:

بطريقــة  الثبــات  لمعرفــة  اســتخدمت  وقــد   

الداخلــي. االتســاق 

الفصل الرابع: عرض النتائج وتفسيرها

البحــث  لنتائــج   
ً
عرضــا الفصــل  هــذا  يتضمــن 

واختبــار صحــة  وتفســيرها  هدافــه 
أ
ا وفــق  علــى 

ثالثــة  ســيتضمن   
ْ

إذ الموضوعــة.  الفرضيــات 

نتائــج  الباحــث  فيــه  يتنــاول  ول 
أ
اال مباحــث، 

اختبــار المعرفــة السياســية والثانــي يتنــاول فيــه 

نتائــج مقيــاس االتجاهــات السياســية والثالــث 

القيــم  مقيــاس  نتائــج  الباحــث  فيــه  يعــرض 

السياســية. والمعتقــدات 

المتعلقــة  النتائــج  عــرض   : ول 
أ
اال المبحــث 

بالمعرفــة السياســية لــدى طلبــة جامعــة بغــداد

الثقافــي  )المكــون  هــي  السياســية  المعرفــة 

السياســي  ن 
أ
بالشــا والمتعلــق  المتراكــم 

معينــة،  زمنيــة  مــدة  خــالل  فــراد، 
أ
اال لــدى 

والــذي مــن خاللــه يتشــكل الوعــي واالهتمــام 

نشــطة السياســية، والمتمثــل بمعرفــة الفــرد 
أ
باال

بالمســئولين القياديين الذين يتولون مناصب 

المعرفــة  يضــا 
أ
وا الدولــة،  فــي  عليــا  سياســية 

عملهــا،  وبطريقــة  السياســية  بالمؤسســات 

المتداولــة  المصطلحــات  ببعــض  والمعرفــة 

ريــخ 
أ
خيــرا المعرفــة بتا

أ
مــور السياســية وا

أ
فــي اال

العــراق السياســي(. فــي هــذا المبحــث يعــرض 

الباحــث النتائــج التــي توصــل إليهــا مــن خــالل 

البحــث الميدانــي، لقــد قســم الباحــث اختبــار 

مجــاالت: ربعــة 
أ
ا إلــى  السياســية  المعرفــة 

ول. المعرفــة بالقــادة السياســيين وتوزعــت 
أ
اال

ســئلة اختبــار المعرفــة وهــي 
أ
ســئلة مــن ا

أ
علــى 4 ا

.)22 ،13 ،10 ،9(

الثانــي. المعرفــة بالمؤسســات وطبيعــة عملهــا، 

ســئلة وهــي )1، 5، 7، 8، 
أ
وتوزعــت علــى 8 ا

)18 ،17 ،16 ،11

السياســية  بالمصطلحــات  المعرفــة  الثالــث. 

ســئلة هــي )6، 12، 14، 
أ
ا وتوزعــت علــى 6 

 .)23  ،21  ،15

للعــراق،  السياســي  ريــخ 
أ
بالتا المعرفــة  الرابــع. 

ســئلة هــي)2، 3، 4، 19، 
أ
وتوزعــت علــى 5 ا

.)20

المعرفــة  اختبــار  نتائــج  تنــاول  ســيتم  إذ 

السياســية لمجمــوع العينــة البالغــة400 طالب

 و طالبــة . ومــن ثــم ســيتم تنــاول الفروقــات فــي 
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المعرفــة السياســية لــدى طلبــة جامعــة بغــداد 

اســتنادا الــى متغيــرات البحــث وهــي التخصــص 

والنــوع والمرحلــة.

وال.  نتائــج اختبــار المعرفــة السياســية بصــورة 
أ
ا

عامــة

يتضمــن هــذا المطلــب عــرض النتائــج المتعلقــة 

بالتعــرف علــى مســتوى المعرفــة السياســية لدى 

طلبــة جامعــة بغــداد بصــورة عامــة، مــن خــالل 

ولــى والتــي مفادهــا ] 
أ
اختبــار صحــة الفرضيــة اال

ن طــالب جامعــة بغــداد يتمتعــون بمســتوى 
أ
ا

عــاٍل مــن المعرفــة السياســية [

تكــرارات  اســتخدام  إلــى  الباحــث   
أ
لجــا وقــد 

النســبة  واســتخراج  الصحيحــة  اإلجابــات 

المئويــة لهــا مــن مجمــوع عينــة البحــث، وكانت 

:)3( الجــدول  فــي  كمــا  النتائــج 

جدول)3(

لمقيــاس  الصحيحــة  اإلجابــات  ونســبة  عــدد 

السياســية المعرفــة 

المجال

رقم

السؤالالسؤال

اإلجابات الصحيحة

% النسبةالعدد

المعرفة بالقادة

السياسيين 

13
رئيس مجلس النواب العراقي 

الحالي :
37994.75

22
رئيس جمهورية العراق 

الحالي هو:
34887

9
رئيس الحزب الديمقراطي 

الكردستاني :
30175.25

10
رئيس وزراء إقليم كردستان 

هو  :
21553.75

77.7 %نسبة المجال الكلية لمجموع العينة
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المجال

رقم

السؤالالسؤال

اإلجابات الصحيحة

% النسبةالعدد

 المعرفة بمؤسسات

الدولة وطريقة عملها

17

عضاء البرلمان 
أ
يتم انتخاب ا

و الحكومة حسب دستور 

العراق الجديد: 

35388.25

11
على 

أ
المحكمة العليا هي ا

سلطة :
33283

26265.5البرلمان هو مؤسسة:8

25263رئيس الوزراء يمثل السلطة :18

16
نظام الحكم في العراق وفق 

دستور 2005 هو :
20350.75

عضاء البرلمان العراقي:7
أ
19147.75عدد ا

12932.25عدد فقرات الدستور الحالي :5

1
نظام الحزب الواحد هو 

نظام:
11228

57.3%نسبة املجال الكلية ملجموع العينة
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المجال

رقم

السؤالالسؤال

اإلجابات الصحيحة

% النسبةالعدد

 المعرفةبالمصطلحات

السياسية

6
فصل الدين عن السياسة 

هو فكر:
34486

23
منظمات المجتمع المدني 

هي منظمات:
22656.5

20551.25االيدولوجية الحزبية تعني :21

12
االشتراكية من الحركات 

السياسية:
13333.25

15
وتوقراطية تعني إن نظام 

أ
اال

الحكم ذو طبيعة :
8421

14
الثيوقراطية تعني إن نظام 

الحكم ذو طبيعة :
399.75

43 %نسبة املجال الكلية ملجموع العينة

المجال

رقم

السؤالالسؤال

اإلجابات الصحيحة

% النسبةالعدد

المعرفة

ريخ السياسي العراقي
أ
بالتا

19
ول من قام بثورة جمهورية 

أ
ا

ضد الملكية في العراق هو:
30676.5

20
استلم حزب البعث الحكم 

في العراق عام:
24962.25

22456عبد السالم عارف هو :4

سست الدولة العراقية عام:2
أ
22055تا

18847الملك غازي بن فيصل هو :3

59.35 %نسبة املجال الكلية ملجموع العينة
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مــن خــالل الجــدول )3( فالمعرفــة السياســية 

هــي  عامــة  بصــورة  بغــداد  جامعــة  طلبــة  لــدى 

 إلــى 
ً
)54.8%(، وهــي نســبة متواضعــة قياســا

النتيجــة  وهــذه  الجامعــي.  الطالــب  مســتوى 

ن 
أ
تشــير إلــى عــزوف الطلبــة عــن االهتمــام بالشــا

السياســي،لعل الســبب فــي ذلــك هــو التنشــئة 

الطالــب  تلقاهــا  التــي  السياســية  االجتماعيــة 

ســرته وهــو طفــل واســتمرت 
أ
الجامعــي داخــل ا

المســتوى  بلوغــه  حتــى  المدرســة  فــي  معــه 

عقــدة  علــى  القائمــة  التنشــئة  تلــك  الجامعــي، 

بــكل  التعاطــي  وعــدم  السياســة  عــن  االبتعــاد 

والحقــوق  والحكومــة  بالســلطة  مايتعلــق 

المواضيــع  تنــاول  وحتــى  بــل  والواجبــات 

ذلــك  فــكل  بالسياســة،  المتعلقــة  التاريخيــة 

عندمــا  االســتبداد  عهــود  فــي  المحرمــات  مــن 

كانــت الثقافــة الخاضعــة هــي الثقافــة الســائدة 

لهــا.  والمنافــس 

حســب  السياســية  المعرفــة  نتائــج  ثانيــا. 

ت لمتغيــرا ا

1. العالقة بين التخصص والمعرفة السياسية

تخصــص  ذات  كليــات  بغــداد  جامعــة  تضــم 

والطــب.. والعلــوم  الهندســة  مثــل  علمــي 

نســاني 
أ
ا تخصــص  ذات  خــرى 

أ
ا وكليــات  الــخ 

داب واللغــات والقانون.الــخ. 
آ
اجتماعــي مثــل اال

الباحــث  قــام  التخصــص،  متغيــر  مــن خــالل 

مــن  المبحوثيــن  إجابــة  فــي  مقارنــة  جــراء 
أ
با

خــرى 
أ
عينــة متســاوية فــي الكليــات اإلنســانية وا

إذا  فيمــا  لمالحظــة  العلميــة،  الكليــات  فــي 

كان هنــاك فــرق فــي المعرفــة السياســية بيــن 

.)4( جــدول  انظــر  الفئتيــن. 

جدول )4(

المعرفة السياسية حسب متغير التخصص

الكليات اإلنسانيةالكليات العلميةالمجالت

78.576.9المعرفة بالقادة السياسيين1

ريخ السياسي للعراق2
أ
57.860.9المعرفة بالتا

3
المعرفة بالمؤسسات السياسية وطبيعة 

عملها
55.859.3

42.343.3المعرفة بالمصطلحات السياسية4

56.758.5المعرفة السياسية )بصورة عامة(5
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فــرق  اليوجــد  نــه 
أ
ا الجــدول)4(  مــن  يالحــظ 

لــدى طلبــة  بيــن مســتوى المعرفــة السياســية 

الكليــات العلميــة وطلبــة الكليــات اإلنســانية، 

ن مســتوى المعرفــة السياســية لــدى الفئتيــن 
أ
وا

متوســط.

 2. العالقة بين النوع والمعرفة السياسية

فــي  واإلنــاث  الذكــور  بيــن  النســب  تتقــارب 

المجتمــع الطالبــي لجامعــة بغــداد، وان كان 

الكليــات  بعــض  فــي   
ً
قليــال كـثــر 

أ
ا نســبة  هنــاك 

ن هنــاك كليــات خاصــة 
أ
لصالــح اإلنــاث، كمــا ا

اإلناثالذكورالمجالت

75.579.2المعرفة بالقادة السياسيين1

ريخ السياسي للعراق2
أ
55.162المعرفة بالتا

3
المعرفة بالمؤسسات السياسية وطبيعة 

عملها
6254.5

44.441.9المعرفة بالمصطلحات السياسية4

58.357.1المعرفة السياسية )بصورة عامة(5

وكليــة  للبنــات  التربيــة  كليــة  مثــل  باإلنــاث 

العلــوم للبنــات وكليــة التربيــة الرياضيــة للبنــات 

خــذ عينة من اإلناث 
أ
وهــذا مادفــع الباحــث إلــى ا

كـثــر مــن الذكــور ليكــون تمثيــل عينــة القيــاس 
أ
ا

مشــابهة قــدر اإلمــكان إلــى مجتمــع البحــث وهــو 

طلبــة جامعــة بغــداد. فكانــت عــدد الطالبــات 

التــي وزعــت عليهــا االســتبيان )241( مقابــل 

انظــر جــدول)5(:  .
ً
)159( طالبــا

جدول )5(

المعرفة السياسية حسب متغير النوع

ويالحــظ مــن الجــدول )5( انــه اليوجــد فــرق 
الذكــور  بيــن  السياســية  المعرفــة  مســتوى  فــي 

و اإلنــاث مــن الطــالب، وان مســتوى المعرفــة 

بيــن الفئتيــن متوســط.

3.  العالقة بين المرحلة والمعرفة السياسية.

بحكــم المعرفــة بالطبيعــة البشــرية، كلمــا تقــدم 

الحيــاة  فــي  العمــر زادت خبراتــه  فــي  اإلنســان 

والتجــارب  الخبــرات  مــن   
ً
مزيــدا واكـتســب 

والمعــارف ومنهــا المعرفــة العقالنيــة والتــروي 

حكام،وذلــك فــي كافــة مجــاالت 
أ
فــي إصــدار اال
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ومــن  السياســية،  المعرفــة  فيهــا  بمــا  المعرفــة 

المراحــل  فــي  الطالــب  يكــون  ن 
أ
ا المفتــرض 

علــى معرفــة  الجامعيــة  مــن دراســته  المنتهيــة 

المراحــل  فــي  زمالئــه  مــن  وســع 
أ
ا سياســية 

ولــى.
أ
اال الجامعيــة  الدراســية 

وعليــه ســنحاول مــن خــالل النتائــج اإلحصائية 

معرفــة مــدى انطبــاق هــذه الفرضيــة علــى طلبــة 

المعرفــة  قيــاس  خــالل  مــن  بغــداد  جامعــة 

مــن  ولــى 
أ
اال المرحلــة  طلبــة  لــدى  السياســية 

كليــات جامعــة بغــداد وطلبــة المرحلــة الرابعــة 

منهــا.

 
ً
 بســيطا

ً
ن هنــاك فرقــا

أ
ســفرت النتائــج، ا

أ
ولقــد ا

المعرفــة  فــي  ولــى 
أ
اال المراحــل  طلبــة  لصالــح 

المعرفــة  معــدل  بلغــت   
ْ

إذ السياســية، 

مقابــل   )%59.7( ولــى 
أ
اال للمرحلــة  السياســية 

)55.4%( للمرحلــة الرابعة.انظــر جــدول )6(:

 

جدول )6(

المعرفة السياسية حسب متغير المرحلة

ولىالمجالت
أ
المرحلة الرابعةالمرحلة اال

82.373.1المعرفة بالقادة السياسيين1

ريخ السياسي للعراق2
أ
61.557.5المعرفة بالتا

3
المعرفة بالمؤسسات السياسية وطبيعة 

عملها
59.655.4

43.841.9المعرفة بالمصطلحات السياسية4

59.755.4المعرفة السياسية )بصورة عامة(5
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ً
 بسيطا

ً
ن هناك فرقا

أ
يالحظ من الجدول )6( ا

فــي مســتوى المعرفــة السياســية  لصالــح طــالب 

ن 
أ
ولــى، وهــذه النتيجــة تشــير الــى ا

أ
المراحــل اال

 فــي نمــط التنشــئة االجتماعيــة 
ً
هنــاك اختالفــا

السياسية التي تلقاها الطلبة الجدد، عن تلك 

التنشــئة التــي تلقاهــا طلبــة المراحــل المنتهيــة، 

مــن  كانــت  التــي  السياســية  المواضيــع  ن 
أ
ا إذ 

صبحــت 
أ
فــراد ا

أ
المحرمــات علــى الكـثيــر مــن اال

هنــاك  ن 
أ
وا للجميــع،  قيــود  وبــدون  متاحــة 

 مــن قبــل الطلبــة الجامعييــن 
ً
 ملموســا

ً
اهتمامــا

كونهــا  السياســية،  المعرفــة  لكســب  الجــدد 

كبــر 
أ
اال الطلبــة  عكــس  علــى  الشــارع  حديــث 

انشــغلوا  والذيــن  المنتهيــة(  )المراحــل   
ً
ســنا

بتخصصهــم ودراســتهم علــى حســاب معرفتهــم 

السياســية.  بالشــؤون  واهتمامهــم 

نعــدل  ن 
أ
ا نســتطيع  ماتقــدم  خــالل  مــن 

طــالب  ن 
أ
ا  [ مفادهــا  والتــي  ولــى 

أ
اال الفرضيــة 

مــن  عــاٍل  بمســتوى  يتمتعــون  بغــداد  جامعــة 

جامعــة  طــالب  ن 
أ
ا الــى   ] السياســية  المعرفــة 

مــن  متوســط  ]بمســتوى  يتمتعــون  بغــداد 

المعرفــة السياســية[، كمــا انــه التوجــد فــروق 

طــالب  بيــن  السياســية  المعرفــة  مســتوى  فــي 

الكليــات العلميــة وطــالب الكليــات اإلنســانية، 

بيــن الذكــور واإلنــاث، إال  فــروق  كمــا التوجــد 

 بســيطة بيــن طــالب المرحلــة 
ً
ن هنــاك فروقــا

أ
ا

لصالــح  الرابعــة  المرحلــة  وطــالب  ولــى 
أ
اال

ولــى.
أ
اال المرحلــة 

المتعلقــة  النتائــج  عــرض   : الثانــي  المبحــث 

جامعــة  طلبــة  لــدى  السياســية  باالتجاهــات 

بغــداد

التوجهــات  مــن  عــدد  المبحــث  هــذا  يتنــاول 

الطالــب  فعــل  ردود  تتطلــب  التــي  ساســية 
أ
اال

تجــاه المواقــف والقضايــا السياســية المتنوعــة 

بمجملهــا  تشــكل  والتــي  لهــا  يتعــرض  التــي 

ولقــد  المواقــف.  تلــك  تجــاه  وميولــه  مشــاعره 

مــن  الديمقراطيــة  بالجوانــب  الباحــث  اهتــم 

الثقافــة السياســية لكونهــا ثقافــة جديــدة وافــدة 

اشــتمل  هنــا  مــن  العراقــي،  المجتمــع  علــى 

قيــاس درجــات االتجاهــات السياســية للطلبــة 

علــى معرفــة قدرتهــم علــى دعــم اإليمــان بقيــم 

خــالل  مــن  بهــا  تمثلهــم  ودرجــة  الديمقراطيــة 

تيــة:
آ
اال االتجاهــات  قيــاس 

1ـ االتجــاه إزاء المواقــف المحافظــة التقليديــة 

فــراد بالعــادات 
أ
ي مــدى تمســك اال

أ
والحداثــة، ا

القيــم  وتقبــل  التطــور  علــى حســاب  والتقاليــد 

الجديــدة. المجتمعيــة 

2ـ االتجــاه االيجابــي إزاء الســلطة ودرجــة ثقــة 

الديمقراطيــة. بهــا الســتقرار  المواطنيــن 

 
ً
3ـ االتجــاه االيجابــي إزاء الــذات بوصفهــا فاعــال

السياســي  االقتــدار  درجــة  قيــاس  ي 
أ
ا  

ً
سياســيا

والثقــة بالنفــس وحجــم الرغبــة لديهــم إلحــداث 

النظــام  ومخرجــات  مدخــالت  فــي  ثيــر 
أ
تا

السياســي.

السياســي،  خــر 
آ
اال نحــو  االيجابــي  االتجــاه  4ـ 
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يــه، وبالتالــي معرفــة 
أ
ومــدى قبولــه واحتــرام را

يتمتــع  التــي  السياســي  التســامح  درجــة 

متطلبــات  هــم 
أ
ا احــد  وهــو  المجتمــع،  بهــا 

طيــة. لديمقرا ا

المذهبــي  خــر 
آ
اال نحــو  االيجابــي  االتجــاه  5ـ 

والدينــي وقيــاس مــدى التســامح الــذي يتمتع به 

خــرى، 
أ
الطلبــة تجــاه زمالئهــم مــن المذاهــب اال

والثقافــة  الوطنيــة  الهويــة  وحــدة  يضمــن  بمــا 

الثقافــات  علــى  وســموها  المشــتركة  السياســية 

الفرعيــة.

خــر القومــي، ذلــك 
آ
6ـ االتجــاه االيجابــي نحــو اال

هــو  الديمقراطيــة  اســتقرار  مقومــات  هــم 
أ
ا إن 

ن يكــون هنــاك تعايــش ســلمي بيــن مختلــف 
أ
ا

القوميــات.

خــر 
آ
7ـ االتجــاه االيجابــي نحــو التســامح مــع اال

القبــول  هــو   بــه  ونقصــد  الغربــي،  الحضــاري 

بالتنوع الحضاري اإلنســاني العالمي والتعايش 

معــه وتبــادل الخبــرات وقبــول االيجابيــات ونبذ 

الســلبيات والتــي التتوافــق مــع قيــم مجتمعنــا، 

ونبــذ الكراهيــة والتعصــب.

البحــث،  فرضيــات  مــن  التثبــت  ولغــرض 

ومعرفــة نــوع الثقافــة السياســية التــي يمتلكهــا 

مقيــاس  فقــرات  صياغــة  تمــت  فقــد  الطلبــة 

كل  يغطــي  بحيــث  السياســية  االتجاهــات 

عــاله ومــن ثــم تطبيقــه علــى عينــة 
أ
االتجاهــات ا

والمتمثــل  للبحــث  صلــي 
أ
اال للمجتمــع  ممثلــة 

بغــداد. جامعــة  بطلبــة 

إليهــا  توصــل  التــي  النتائــج  خــالل  ومــن 

الفرضيــة  مــن  التحقــق  ســنحاول  الباحــث، 

اتجاهــات  هنــاك  ]إن  مفادهــا  والتــي  الثانيــة 

بغــداد  جامعــة  طلبــة  لــدى  ايجابيــة  سياســية 

نحــو الثقافــة السياســية التعدديــة الديمقراطيــة 

.] المســاهمة 

الوســط  اســتخدام  إلــى  الباحــث   
أ
لجــا وقــد 

المرجــح والــوزن المئــوي الســتخراج شــدة كل 

خيــرا شــدة 
أ
فقــرة، ومــن ثــم شــدة كل مجــال، وا

مقيــاس االتجاهــات السياســية، وكانــت النتائــج 

علــى النحــو التالــي :

السياســية  االتجاهــات  مقيــاس  نتائــج  وال: 
أ
ا  

عامــة  بصــورة 

تحليــل  يمكــن  البحــث،  نتائــج  الــى   
ً
اســتنادا  

االتجاهــات  مقيــاس  مجــاالت  مــن  مجــال  كل 

المرجحــة  وســاطها 
أ
ا واســتخراج  السياســية 

وزانهــا المئويــة فــي محاولــة لتحديــد المجاالت 
أ
وا

الضعيفة منها لتشــخيص مســبباتها، والجدول 

)7( يوضــح النتائــج التــي تــم التوصــل إليهــا.

الجدول )7(

المئــوي الســتجابات  المرجــح والــوزن  الوســط 

مقيــاس  مجــاالت  ن 
أ
بشــا البحــث  عينــة  فــراد 

أ
ا

السياســية االتجاهــات 
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ن مجاالت)االتجــاه 
أ
يتضــح مــن الجــدول )7( ا

خــر القومــي واالتجــاه 
آ
خــر المذهبــي واال

آ
إزاء اال

الحكــم  ســاليب 
أ
ا فــي  والتقليــد  المحافظــة  إزاء 

إزاء  واالتجــاه  السياســي  خــر 
آ
اال إزاء  واالتجــاه 

خــر 
آ
اال إزاء  واالتجــاه  سياســي  كـفاعــل  الــذات 

وســاط مرجحــة ايجابيــة 
أ
الحضــاري( كانــت لهــا ا

-3.128-3.524-3.539-3.883-3.98(

3.038( على التوالي. وتشير هذه النتيجة إلى 

المستوىالوزن المئويالوسط المرجحالمجالت

خر المذهبي1
آ
ايجابيلشدة المجاللشدة المجالاالتجاه إزاء اال

خر القومي2
آ
ايجابي3.9879.6االتجاه إزاء اال

3
االتجاه إزاء المحافظة والتقليد 

ساليب الحكم 
أ
في ا

ايجابي3.88377.65

خر السياسي4
آ
ايجابي3.53970.78االتجاه إزاء اال

5
االتجاه إزاء الذات كـفاعل 

سياسي
ايجابي3.52470.47

خر الحضاري6
آ
ايجابي3.12862.57االتجاه إزاء اال

سلبي3.03860.76االتجاه إزاء السلطة7

خر الحضاري6
آ
ايجابي2.76855.36االتجاه إزاء اال

سلبي2.76855.36االتجاه إزاء السلطة7

وجــود ثقافــة تســامح مذهبــي وسياســي وقومــي 

وحضــاري بيــن طــالب جامعــة بغــداد المنتميــن 

المختلفــة،  العراقــي  المجتمــع  مكونــات  إلــى 

ن هنــاك رغبــة فــي ممارســة حقوقهــم فــي 
أ
كمــا ا

مدخــالت  فــي  ثيــر 
أ
والتا السياســية  المشــاركة 

ومخرجــات العمليــة السياســية وإثبــات الــذات 

القديمــة  ســاليب 
أ
اال ونبــذ  سياســي،  كـفاعــل 

الدكـتاتوريــات  مثــل  الحكــم  فــي  والتقليديــة 
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ونظــام الحــزب الواحــد واالســتبداد السياســي.

كان  فقــد  الســلطة  إزاء  االتجــاه  مجــال  مــا 
أ
ا

الفرضــي  الوســط  مــن  اقــل  مرجــح  وســط  لــه 

يــدل علــى عــدم رضــا نســبي  )2.768( و هــذا 

داء الحكومــات التــي تلــت 
أ
لــدى الطــالب عــن ا

وضــاع 
أ
اال تــردي  بســبب   2003 فــي  التغييــر 

محاربــة  ن 
أ
ا كمــا  االســتقرار،  وعــدم  منيــة 

أ
اال

يدلوجيتــه الدينية 
أ
الحكومــة لإرهــاب وبســبب ا

الحكومــة  بطائـفيــة  لالعتقــاد  البعــض  دفــع 

عمــار والبنــاء 
أ
ن ملفــات اال

أ
وعــدم حياديتهــا كمــا ا

 
ً
ســببا فكانــت  انجازهــا  خــر 

أ
تا قــد  والخدمــات 

ن مســتوى 
أ
ويتضــح مــن نتائــج الجــدول )8( ا

طــالب  لــدى  الســائدة  السياســية  االتجاهــات 

 كان 
ْ

جامعــة بغــداد، يتصــف )بااليجابيــة(، إذ

 )3.408( المقيــاس  لشــدة  المرجــح  الوســط 

ن 
أ
بــوزن مئــوي قــدره )68.17(. وهــذا يعنــي ا

الوســط  مــن  علــى 
أ
ا هــي  المقيــاس  درجــة شــدة 

الفرضــي البالــغ )3( بــوزن مئــوي )60%(.وهــذه 

النتيجــة تشــير إلــى وجــود اتجاهــات سياســية 

ايجابيــة متوســطة نحــو ثقافــة سياســية تعدديــة 

مســاهمة لــدى طلبــة جامعــة بغــداد.

الحكومــة، رغــم ســعيها  اللــوم علــى  إلقــاء  فــي 

الملفــات.  هــذه  فــي  للتقــدم  الحثيــث 

وللتعــرف علــى الوســط المرجــح والــوزن المئــوي 

لمســتوى االتجاهــات السياســية الســائدة لــدى 

 )8( الجــدول  ن 
أ
فــا بغــداد،  جامعــة  طــالب 

يعــرض النتائــج التــي تــم التوصــل إليهــا.

الجدول )8(

الوســط المرجــح و الــوزن المئــوي الســتجابات 

ن مقيــاس االتجاهــات 
أ
فــراد عينــة البحــث بشــا

أ
ا

السياســية

مستوى االتجاهات السياسيةالوزن المئوي لشدة المقياسالوسط المرجح لشدة المقياس

ايجابي3.40868.17

وبهذا يمكن القول إن الفرضية الثانية للبحث 

قــد تحققــت والتــي مفادهــا] إن هنــاك اتجاهــات 

بغــداد  جامعــة  طلبــة  لــدى  ايجابيــة  سياســية 

نحــو الثقافــة السياســية التعدديــة الديمقراطيــة 

المســاهمة[.  

السياســية  االتجاهــات  مقيــاس  نتائــج   :
ً
ثانيــا

المتغيــرات حســب 

تتضمــن هــذه الفقــرة عــرض النتائــج المتعلقــة 

مســتويات  بيــن  الفــروق  عــن  بالكشــف 

 للمتغيرات)النــوع، 
ً
االتجاهــات السياســية تبعــا
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عدد العينةالمتغيراتت
المتوسط 

الحسابي

االنحراف 
المعياري

القيمة التائية 

المحسوبة
الداللةدرجة الحرية

الجنس1

159169.2520.82ذكور

3.234398
دالة لصالح 

الذكور
241162.7219.02إناث

المرحلة2

ول
أ
200167.1119.91ا

غير دالة10.803398

200163.5219.95رابع

التخصص3

200166.7820.28علمي

غير دالة1.465398

200163.8519.63انساني

التخصــص(:- المرحلــة، 

ولتحقيــق ذلــك تــم اســتخدام االختبــار التائــي 

يوضــح  والجــدول)9(  مســتقلتين،  لعينتيــن 

ذلــك:

فــروق ذات  وجــود  الجــدول )9(  مــن  ويظهــر 

السياســية  االتجاهــات  فــي  إحصائيــة  داللــة 

لــدى طلبــة جامعــة بغــداد لصالــح الذكــور، وقــد 

كـثر 
أ
ن اهتمــام الذكــور ا

أ
تفســر هــذه النتيجــة الــى ا

ن 
أ
مــن اإلنــاث فــي المواضيــع السياســية،كما ا

طبيعــة المجتمــع العراقــي تعطــي فســحة اكبــر 

للذكــور فــي تعاطــي المواضيــع السياســية.

وجــود  عــدم   )9( الجــدول  يبيــن  كذلــك 

االتجاهــات  فــي  إحصائيــة  داللــة  ذات  فــروق 

جدول )9(

البحــث  متغيــرات  بيــن  اإلحصائيــة  الفــروق 

السياســية االتجاهــات  لمقيــاس 

السياســية لــدى طلبــة جامعــة بغــداد بالنســبة 

لمتغيــري التخصــص والمرحلة.ويمكــن تفســير 

االجتماعيــة  البيئــة  تشــابه  الــى  النتيجــة  هــذه 

الطلبــة  يعيشــها  التــي  السياســية  والظــروف 

مراحلهــم.  و  تخصصاتهــم  بمختلــف 

المتعلقــة  النتائــج  عــرض  الثالــث:  المبحــث 

طلبــة  لــدى   السياســية  والمعتقــدات  بالقيــم 

بغــداد جامعــة 
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تعــد القيــم السياســية الديمقراطيــة واإليمــان بها 

للمجتمعــات  السياســية  الثقافــة  مراتــب  علــى 
أ
ا

ليســت  فالديمقراطيــة  الحديثــة،  المدنيــة 

مجــرد حــق فــي النقــد فحســب، بــل هــي حريــة 

، ولكــي تكــون 
ً
ن معــا

آ
سياســية ومســؤولية فــي ا

ن ترتكــز إلــى قيــم ومعتقــدات 
أ
كذلــك ينبغــي ا

فــراد المجتمــع.
أ
سياســية يؤمــن بهــا ا

والحريــة  السياســية  المســاواة  مثــل   
ً
قيمــا ن 

أ
ا

السياســية والمواطنــة الصالحــة، ومــا تشــتمل 

هــذه القيــم علــى مبادئ سياســية مثل التعددية 

الســلمي  والتــداول  السياســية  والمشــاركة 

للســلطة، والتســاوي فــي الحقــوق والواجبات، 

النظــم  تســعى  ســامية  إنســانية  قيــم  هــي 

الديمقراطيــة الحديثــة إلــى غرســها فــي الثقافــة 

خــالل  مــن  وتهــدف  لمجتمعاتهــا.  السياســية 

مجتمــع  بنــاء  إلــى  بهــا  الوصــول  إلــى  تنميتهــا 

الجميــع  فيــه  يشــارك  ومتماســك،  متجانــس 

ســس المواطنــة الصالحــة. ســنحاول فــي 
أ
علــى ا

هــذا المبحــث دراســة قيــم المســاواة السياســية 

لطــالب  المواطنــة  وقيــم  السياســية  والحريــة 

الثقافــة  نــوع  إلــى  للوصــول  بغــداد،  جامعــة 

الطــالب.  هــوالء  بهــا  يتمتــع  التــي  السياســية 

البحــث،  فرضيــات  مــن  التثبــت  ولغــرض 

ومعرفــة نــوع الثقافــة السياســية التــي يمتلكهــا 

مقيــاس  فقــرات  صياغــة  تمــت  فقــد  الطلبــة 

يغطــي  بحيــث  السياســية  والمعتقــدات  القيــم 

المســاواة  وهــي  التعدديــة  الديمقراطيــة  قيــم 

السياســية والحرية السياســية وقيم المواطنة، 

ومــن ثــم تطبيقــه علــى عينــة ممثلــة للمجتمــع 

جامعــة  بطلبــة  والمتمثــل  للبحــث  صلــي 
أ
اال

بغــداد.

ومــن خــالل نتائــج البحــث ســيحاول الباحــث 

التحقــق مــن الفرضيــة الثالثــة والتــي مفادهــا ] إن 

القيــم والمعتقــدات السياســية الديمقراطيــة لدى 

طلبــة جامعــة بغــداد ذات مســتوى إيجابــي [.

الوســط  اســتخدام  إلــى  الباحــث   
أ
لجــا لقــد 

المرجــح والــوزن المئــوي الســتخراج شــدة كل 

خيــرا شــدة 
أ
فقــرة، ومــن ثــم شــدة كل مجــال، وا

مقيــاس القيــم والمعتقــدات السياســية، وكانــت 

النتائــج علــى النحــو التالــي :

والمعتقــدات  القيــم  مقيــاس  نتائــج   .
ً
اوال

عامــة بصــورة  السياســية 

 الــى نتائــج البحــث، يمكــن تحليــل كل 
ً
اســتنادا

مجــال مــن مجــاالت مقياس القيم و المعتقدات 

المرجحــة  وســاطها 
أ
ا واســتخراج  السياســية 

وزانهــا المئويــة فــي محاولــة لتحديــد المجاالت 
أ
وا

الضعيفة منها لتشــخيص مســبباتها، والجدول 

)10( يوضــح النتائــج التــي تــم التوصــل إليهــا.

 

الجدول )10(

الوســط المرجــح و الــوزن المئــوي الســتجابات 

مقيــاس  مجــاالت  ن 
أ
بشــا البحــث  عينــة  فــراد 

أ
ا

السياســية والمعتقــدات  القيــم 
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مجــاالت  ن 
أ
ا الجــدول)10(  مــن  يتضــح 

السياســية  والحريــة  السياســية  )المســاواة 

مرجحــة  وســاط 
أ
ا لهــا  كانــت  والمواطنــة(، 

علــى   )3.572  ،3.632  ،4.199( ايجابيــة 

التوالي، وتشــير هذه النتيجة إلى وجود إيمان 

المســاواة  بقيــم  بغــداد  جامعــة  طــالب  لــدى 

السياســية وقيــم الحريــة والمشــاركة السياســية 

ســس المواطنــة وإدراك 
أ
وهنــاك إدراك عــاٍل ال

المستوىالوزن المئوي لشدة المجالالوسط المرجحالمجالت

ايجابي4.19983.97المساواة السياسية1

ايجابي3.63272.64 الحرية السياسية 2

ايجابي3.57271.44 المواطنة3

وواجباتهــم. لحقوقهــم 

و للتعرف على الوســط المرجح لمســتوى القيم 

والمعتقــدات السياســية لطلبــة جامعــة بغــداد، 

ننتقــل إلــى الجــدول )11(:

الجدول )11(

الوســط المرجــح و الــوزن المئــوي الســتجابات 

مقياســالقيم  ن 
أ
بشــا البحــث  عينــة  فــراد 

أ
ا

السياســية والمعتقــدات 

الوسط المرجح لشدة المقياس الوزن المئوي لشدة المقياس مستوى االتجاهات السياسية

3.801 76.02 ايجابي
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القيــم  مســتوى  ن 
أ
ا  )11( الجــدول  يوضــح 

جامعــة  طلبــة  لــدى  السياســية  والمعتقــدات 

بغــداد، يتصــف )بااليجابــي(. إذ كان الوســط 
بــوزن   )3.801( المقيــاس  لشــدة  المرجــح 

درجــة  ن 
أ
ا يعنــي  وهــذا  قــدره)76.02(  مئــوي 

علــى مــن الوســط الفرضــي 
أ
شــدة المتغيــر هــي ا

بــوزن مئــوي قــدره )60%(. وهــذه  البالــغ )3( 

ن القيــم والمعتقــدات 
أ
نتيجــة جيــدة تــدل علــى ا

السياســية لطــالب جامعــة بغــداد ذات توجــه 

ثقافــة  بنــاء  علــى  يســاعد  وانــه  ديمقراطــي، 

مســاهمة.  سياســية 

: نتائــج مقيــاس القيــم السياســية حســب 
ً
ثانيــا

المتغيــرات

تتضمــن هــذه الفقــرة عــرض النتائــج المتعلقــة 

القيــم  مســتويات  بيــن  الفــروق  عــن  بالكشــف 

 للمتغيرات)النــوع، المرحلــة، 
ً
السياســية تبعــا

التخصــص(:-

ولتحقيــق ذلــك تــم اســتخدام االختبــار التائــي 

لعينتيــن مســتقلتين، والجــدول)12( يوضــح 

ذلــك: 

  

جدول )12(

البحــث  متغيــرات  بيــن  اإلحصائيــة  الفــروق 

السياســية القيــم  لمقيــاس 

ت
المتغيرات

عدد العينة
المتوسط 

الحسابي

االنحراف 
المعياري

القيمة التائية 

المحسوبة
الداللةدرجة الحرية

الجنس1

15971.7512.89ذكور

غير دالة1.427-398

24173.176.98إناث

المرحلة2

ول
أ
20071.9210.20ا

غير دالة1.400-398

20073.299.35رابع

التخصص3

20070.9510.73علمي

3.412-398

دالة لصالح 

التخصص 

اإلنساني
20074.258.47انساني
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فــروق  وجــود   )12( الجــدول  مــن  ويظهــر 

السياســية  القيــم  فــي  إحصائيــة  داللــة  ذات 

لــدى طلبــة جامعــة بغــداد لصالــح التخصــص 

الــى  اإلنســاني، ويمكــن تفســير هــذه النتيجــة 

طبيعــة الدراســات اإلنســانية التــي تحتــوي علــى 

مواضيــع ذات صلــة بالقيــم والمعتقــدات  مثــل 

كليــة العلــوم السياســية وكليــة القانــون وكليــة 

الكليــات  طلبــة  ينهمــك  حيــن  فــي  عــالم، 
أ
اال

الصرفــة  العلميــة  مواضيعهــم  فــي  العلميــة 

السياســية. عــن  البعيــدة 

كذلــك يبيــن الجــدول )12( عــدم وجــود فــروق 

ذات داللــة إحصائيــة فــي القيــم السياســية لــدى 

طلبــة جامعــة بغــداد بالنســبة لمتغيــري النــوع 

الــى  النتيجــة  هــذه  تفســير  والمرحلــة. ويمكــن 

تشــابه البيئــة االجتماعيــة السياســية.

الخاتمــــــــة

االستنتاجات:

بمســتوى  بغــداد  جامعــة  طلبــة  يتمتــع  1ـ 

السياســية. المعرفــة  مــن  متوســط 

2ـ توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة بســيطة 

ولــى علــى حســاب المرحلــة 
أ
لصالــح المرحلــة اال

الرابعــة فــي مســتوى المعرفــة السياســية.

بيــن  إحصائيــة  داللــة  ذات  فــروق  التوجــد  3ـ 

خــرى) التخصــص و النوع( 
أ
متغيــرات البحــث اال

فــي مســتوى المعرفــة السياســية.

4ـ يتمتــع طلبــة جامعــة بغــداد بمســتوى ايجابــي 

المحافظــة  إزاء  السياســية  االتجاهــات  مــن 

ســلوب إدارة الحكــم وإزاء الــذات 
أ
والتقليــد فــي ا

وإزاء  السياســي  خــر 
آ
اال وإزاء  سياســي  كـفاعــل 

خــر 
آ
خــر القومــي وإزاء اال

آ
خــر المذهبــي وإزاء اال

آ
اال

 إزاء 
ً
الحضــاري فــي حيــن كان اتجاههــم ســلبيا

خــر فــي انجــاز 
أ
الحكومــة والســلطة بســبب التا

مــن واالســتقرار وتوفير 
أ
مســؤولياتها فــي حفــظ اال

الخدمــات.

5ـ توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة بســيطة 

لصالــح الذكــور علــى حســاب اإلنــاث في مســتوى 

االتجاهــات السياســية الديمقراطيــة.

إحصائيــة  داللــة  ذات  فــروق  التوجــد  6ـ 

التخصــص  خــرى) 
أ
اال البحــث  متغيــرات  بيــن 

والمرحلــة( فــي مســتوى االتجاهــات السياســية 

الديمقراطيــة.

7ـ يتمتــع طلبــة جامعــة بغــداد بمســتوى ايجابــي 

السياســية  والمعتقــدات  بالقيــم  اإليمــان  مــن 

الديمقراطيــة.

8ـ توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة بســيطة 

لصالــح طلبــة التخصــص اإلنســاني علــى حســاب 

طلبــة التخصــص العلمــي فــي مســتوى اإليمــان 

بالقيــم السياســية الديمقراطيــة.

بيــن  إحصائيــة  داللــة  ذات  فــروق  التوجــد  9ـ 

والنــوع(  خرى)المرحلــة 
أ
اال البحــث  متغيــرات 

السياســية  بالقيــم  اإليمــان  مســتوى  فــي 

لديمقراطيــة. ا

10ـ الثقافــة السياســية التــي يتمتــع بهــا طلبــة 
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جامعــة بغــداد هــي ثقافــة مســاهمة ديمقراطيــة 

الثقافــة  ترســبات  مــن  الرغــم  علــى  ناشــئة، 

التابعــة الكامنــة فــي العقــل الالوعــي للطالــب 

العراقــي. 

التوصيات :

االنتمــاء  قيــم  بتبنــي  الدولــة  قيــام  ضــرورة  1ـ 

مــن  ســواه  علــى  وتغليبــه  الوطنــي  والــوالء 

السياســية  الثقافــة  لتعزيــز  ضيقــة،  انتمــاءات 

طلبــة  لــدى  الناشــئة  الديمقراطيــة  التعدديــة 

الجامعــات.

كونــه  الوطنيــة،  الديمقراطيــة  خيــار  تبنــي  2ـ 

الثقافيــة  العــراق  خصوصيــات  مــع  يتــالءم 

والدينيــة، وهــذا اليعنــي االنغــالق ضــد تجــارب 

خريــن، بــل االســتفادة منهــا بــدون المســاس 
آ
اال

العراقــي. المجتمــع  بخصوصيــة 

ومؤسســاتها  الدولــة  اهتمــام  ضــرورة  3ـ 

كاديميــة وبالتعــاون مــع مؤسســات المجتمــع 
أ
اال

المدنــي بنــوع التنشــئة االجتماعيــة السياســية 

التــي يتلقاهــا الفــرد مــن البيت وحتــى الجامعة، 

بالبحــث  الموضــوع  هــذا  تنــاول  خــالل  مــن 

تنميــة  الــى  تهــدف  برامــج  لوضــع  والدراســة، 

ثقافــة سياســية تعدديــة ديمقراطيــة تدعــوا الــى 

السياســية. والمشــاركة  والفاعليــة  التســامح 

الجامعــات  لطلبــة  دراســي  منهــج  وضــع  4ـ 

مــن   
ً
بــدال الديمقراطيــة[،  ]الثقافــة  بعنــوان 

تدريــس جــزء مــن هــذا الموضــوع و هــو مــادة 

فــي   
ً
حاليــا تــدرس  والتــي  اإلنســان[  ]حقــوق 

بغــداد. جامعــة  كليــات  معظــم 

5ـ بحــث إمكانيــة تدريــس مــادة ]علــم النفــس 

السياســي[ لطلبــة الدراســات العليــا، فــي كليــة 

علــم  فــروع  احــد  كونــه  السياســية،  العلــوم 

الحديثــة. السياســة 

6ـ بحــث إمكانيــة فتــح وحــدة دراســات فــي مركــز 

بحــاث النفســية التابــع 
أ
الدراســات التربويــة واال

موضوعــات  بدراســة  تهتــم  بغــداد،  لجامعــة 

]علــم النفــس السياســي[. 

المقترحات:

فــي ضــوء النتائــج التــي توصــل إليهــا البحــث، 

تــي:
أ
يقتــرح الباحــث مايا

الميدانيــة  والدراســات  بالبحــوث  االهتمــام  1ـ 

)االمبيريقيــة( فــي اختصــاص العلــوم السياســية 

 في مجال علم االجتماع السياســي، 
ً
وخصوصا

هميــة علميــة فــي الحصــول علــى 
أ
لمــا لهــا مــن ا

للتحليــل  الالزمــة  والمعلومــات  البيانــات 

االجتماعيــة  المواضيــع  مــن  للكـثيــر  النظــري 

السياســية.

التنشــئة  موضــوع  تتنــاول  دراســات  إجــراء  2ـ 

االجتماعيــة السياســية ودورهــا فــي بنــاء ثقافــة 

ديمقراطيــة. تعدديــة 

موضــوع  حــول  ميدانيــة  دراســات  اجــراء  3ـ 

مــن  خــرى 
أ
ا لقطاعــات  السياســية  الثقافــة 

العراقــي. المجتمــع 
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الهوامش : 
 مــن )المونــد 

ً
ن العناصــر التــي حددهــا كال

أ
1ـ يــرى الباحــث ا

وفيربــا( فــي دراســتهم الميدانيــة حــول الثقافــة السياســية 

دوات 
أ
قــد تكــون مالئمــة لتحديــد الخطــوط العريضــة لبنــاء ا

حــول  البحــث  مــن  الميدانــي  الجانــب  النجــاز  القيــاس 

الثقافــة السياســية لــدى طلبــة جامعــة بغــداد.

2ـ يؤكــد الباحــث هنــا عالقــة علــم السياســة بعلــم النفــس 

فــي مواضيــع الثقافــة السياســية  وهــذا مانحــاول االقتــراب 

منــه فــي دراســتنا الميدانيــة 

حــزاب هــو 
أ
ول لتكويــن اال

أ
ن الهــدف اال

أ
3ـ  يــرى الباحــث ا

 مايكــون 
ً
الوصــول إلــى الســلطة، وعلــى ارض الواقــع  غالبــا

مصالــح  إلــى  االلتفــات  دون  ميكافيليــة،  بطريقــة  ذلــك 

المجتمــع، والتــي تكــون بعــد مصالــح الحــزب.

داة القيــاس التــي وضعهــا الباحــث، 
أ
هــداف ا

أ
هــم ا

أ
4ـ مــن ا

بهــا  يتمتــع  التــي  السياســية  الثقافــة  نــوع  تحديــد  هــو 

نــواع الثقافــات 
أ
الطــالب الجامعييــن ومــا نســبتها إلــى باقــي ا

السياســية.

خــذت هــذه المعلومــات مــن قســم اإلحصــاء التابــع الــى 
أ
5ـ ا

رائســة جامعــة بغــداد.

المصادر العربية/
البــراش، علــم االجتمــاع السياســي ) عمــان: دار 

أ
1.إبراهيــم ا

الشــروق للنشــر والتوزيــع، ط1، 1998 (
رؤيــة  الثالــث،  العالــم  فــي  الدولــة  زايــد،  2.احمــد 
والتوزيــع،  للنشــر  الثقافــة  دار  القاهــرة:   ( سيســيولوجية 

)  1985 ط1، 
3.احمــد جمــال الظاهــر، دراســات فــي الفلســفة السياســية 

)عمــان: مكـتبــة الكنــدي، ط1، 1988(
مســار  عــن  والبحــث  المثقفــون  الرحمــن،  عبــد  ســامة 

أ
4.ا

)بيــروت: مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، ط1، 1987(
المصــري  العــام  ي 

أ
الــرا خريــن: 

آ
وا الديــن،  بــدر  5.إكــرام 

نهضــة  مكـتبــة  )القاهــرة:  والهويــة  الديمقراطيــة  وقضايــا 
)1985 الشــرق، 

خليــل  ترجمــة  التجريبــي،  النفــس  علــم  مايــرز،  ن 
آ
6.ا

الحكمــة،1990( دار  مطبعــة  )بغــداد:  البياتــي  إبراهيــم 

فايــز  وتقديــم  ترجمــة  االجتمــاع،  غرفز،علــم  نتونــي 
أ
7.ا

ترجمــان،ط1،2005( )بيروت:مؤسســة  الصبــاغ 
ي جــورج فيركســون، التحليــل اإلحصائــي فــي التربيــة 

أ
8.ا

وعلــم النفــس، ترجمــة هنــاء محســن العكيلــي ) بغــداد: دار 
الحكمــة للطباعــة والنشــر،1991( 

العــراق  فــي  الدمــوي  العنــف  ريــخ 
أ
تا ياســين،  9.باقــر 

 )1999 ط1،  دبيــة، 
أ
اال الكنــوز  دار  )بيــروت: 

10.برهــان غليــون، اغتيــال العقــل ومحنــة الثقافــة العربيــة 
بيــن الســلفية والتبعيــة )بيــروت: ط2، 1978( 

التجميعــي  الطالــب  تعلــم  تقييــم  بلــوم،  11.بنياميــن 
ميــن المفتــي )القاهرة:مطبعــة 

أ
والتكوينــي، ترجمــة محمــد ا
المصــري،1983(  مكـتبــة 

بــواب 
أ
12.ثامــر كامــل، الدولــة فــي الوطــن العربــي علــى ا

الحكمــة،2001( :بيــت  )بغــداد  الثالثــة  لفيــة 
أ
اال

فــي  الديمقراطــي  التغيــر  ليــات 
آ
ا عبــد هللا،  فــؤاد  13.ثنــاء 

الوطــن العربــي )بيــروت: مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، 
)1997 ط1، 

زمــة المشــاركة السياســية 
أ
ا 14.جــالل عبــد هللا معــوض، 

خــرون: 
آ
وا هــالل  الديــن  علــي  فــي  العربــي،  الوطــن  فــي 

الديمقراطيــة وحقــوق اإلنســان فــي الوطــن العربــي )بيروت: 
العربيــة،ط1،1983(  الوحــدة  دراســات  مركــز 

قليــات بديــل عــن تكاثــر 
أ
15.جوزيــف ياكــوب، مابعــد اال

الثقافــي  )المغرب:المركــز  عمــر  حســين  ترجمــة  الــدول، 
العربــي،ط1،2004( 

المصادر االجنبية /

 Allen, Mary & J.Yen, Introduction to measurement.1
1979,Theory, California

 Abbas kelidar : the integration of modern Iraq , croom.2
1979,  held ltd , London

 Borq, W.R,  Applying Educational research A Practical.3
1981,Guide For Teachers, New York

 Dennis Kavange : Political Culture , the Macmilan Press.4
1972 ,  L.T.D. London

 2nd ed , .Ebel, R. L. Essential of education measurement.5
1972(.NewJersy,Prentic-Hill

 Edward W.Lehman, political society: Amacrosociology of.6
1977 political (New York: Columbia University press

 Edwards,A.L. Techniques of Attitude Scale Construction,.7
1957,NewYork:Appieton,.COUNTRY CROFTS

 Ferguson,G.I& Taken, y.,statistical analysis in psychology.8
1989 ,and Education, McGrow-Hill, New York

 G, A, Almond and G, B, Powell (Comparative Politics: A.9
 ,Development Approach( Biston little Brown and Company

1966
 Holt, R.& Irving, L.:Assessing personality, Harcourt.10

1971,  Brace, sovanovich, New York,U.S.A
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االستجواب	البرلماني	وفعاليته
)دراسة	مقارنة(

المحامي	/طالب	كاظم	العبودي

ـ	القسم	االول	ـ
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ً
 وتقاليــدا

ً
ســاليبا

أ
ا النيابيــة تتضمــن  الحيــاة  إن 

 
ً
دوارا

أ
ا خاللهــا  مــن  البرلمــان  يمــارس  عريقــة 

التشــريعي  المســتوى  علــى  ســواء  متعــددة 

االســتجواب  ويعــد   ، الرقابــي  المســتوى  و 
أ
ا

توجــه  التــي  التقنيــة  الوســائل  حــد 
أ
ا البرلمانــي 

البرلمــان ضــد  يباشــرها  التــي  الرقابــة  غــراض 
أ
ال

البرلمانيــة  نظمــة 
أ
اال فــي   ) الــوزارة   ( الحكومــة 

 . البرلمانيــة  وشــبه 

لعــّل التعــرض بالدراســة والبحــث لالســتجواب 

التشــريعية  الســلطة  رقابــة  مظاهــر  حــد 
أ
كا

هميــة كبيــرة وذلــك لمــا 
أ
للســلطة التنفيذيــة فيــه ا

ســلوب مــن الخطــورة ، إذ 
أ
ينطــوي عليــه هــذا اال

يمثــل إجــراًء ذا طبيعــة قانونيــة مباشــرة ضــد 

للحكومــة   
ً
اتهامــا ثنايــاه  فــي  يحمــل  الحكومــة 

عضاءهــا عــن شــائبة قصــور فــي احــد 
أ
حــد ا

أ
و ال

أ
ا

عضائهــا كمــا 
أ
حــد ا

أ
و فعــل مشــين ال

أ
تصرفاتهــا ا

ينتهــي  لمــا  الوطئــة  شــديد  عقابــي  اثــر  ذا  نــه 
أ
ا

طــرح  و 
أ
ا الــوزارة  مســؤولية  تحريــك  مــن  إليــه 

حــد الــوزراء واّن تســليط الضــوء علــى 
أ
الثقــة با

هــذا اإلجــراء الخطيــر والمهــم لمعرفــة تفاصيــل 

ّن 
أ
واســتقصاء مــرات حدوثــه يكشــف لنــا هــل ا

البرلمــان قــادر علــى موازنــة الوضــع مــع الســلطة 

ن يقــف ضدهــا 
أ
ضعــف مــن ا

أ
ّنــه ا

أ
م ا

أ
التنفيذيــة ا

بيــن  التــوازن   
أ
بمبــدا  

ً
إخــالال يشــكل  ممــا  ؟ 

.  ) والتنفيذيــة  التشــريعية   ( الســلطتين 

لمراقبــة  فعالــة  برلمانيــة  وســيلة  االســتجواب 

الحكومة ومحاسبتها ، بينما السلطة التنفيذية 

و اإلجرائيــة تعمــل للحــد مــن ممارســة الرقابــة 
أ
ا

عليهــا وإخضاعهــا للمحاســبة فاإلشــكالية تظهــر 

فــي  فاعلــة  داة 
أ
كا االســتجواب  ممارســة  بيــن 

مراقبــة الحكومــة ومحاســبتها مــن جهــة ورغبــة 

كــون  المحاســبة  ليــات 
أ
ا تجــاوز  فــي  الحكومــة 

الســلطة بطبيعتهــا جمــوح وميــل غريــزي إلــى 

مــر 
أ
اال فكيــف  والحــدود،  القيــود  مــن  التفلــت 

إذا وجــدت الرقابــة والمحاســبة ؟

بحــاث القانونيــة 
أ
والجديــد فــي الموضــوع ان اال
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فــي العــراق بحاجــة إلــى تنــاول هكــذا نــوع مــن 

الدراســات وخاصــة بعــد التغييــر الــذي حصــل 

البرلمانــي  النظــام  والدة  بعــد  وذلــك  فيــه، 

لتعددي في ظل دســتور ســنة 2005 وانعقاد 
أ
ا

النــواب الحالــي وصــدور النظــام  دورة مجلــس 

الداخلــي لــه ســنة 2006. 

حــد 
أ
 ان البحــث فــي االســتجواب البرلمانــي كا

 دراســة 
ً
وال

أ
ســاليب الرقابــة البرلمانيــة يتطلــب ا

أ
ا

حكامــه، ومــن 
أ
ماهيــة االســتجواب ومراحلــه وا

التجــارب  فــي  االســتجواب  دراســة   
ً
ثانيــا ثــم 

هــذا  ســنعالج  ولهــذا  والعربيــة  العالميــة 

حلقتيــن  ضمــن  تــي 
أ
تا قســمين  فــي  ســلوب 

أ
اال

ســنعرض الحلقــة االولــى فــي هــذا العــدد علــى ان 

نقــوم بعــرض الحلقــة الثانيــة فــي العــدد القــادم 

مــن مجلــة حــوار الفكــر.

ول: ماهية وخصوصية االستجواب 
أ
القسم اال

البرلماني ومراحله

تمهيد وتقسيم

التفاصيــل  إلــى  الولــوج  قبــل  الضــروري  مــن 

ماهيتــه  نتنــاول  ن 
أ
ا باالســتجواب  المتعلقــة 

والتعريــف بــه ومــن ثــم تميــزه عــن مــا يشــتبه 

بــه مــن اإلجــراءات وبعــد ذلــك ســوف نتنــاول 

القســم متكــون  هــذا  حكامــه وعليــه ســيكون 
أ
ا

تــي: 
أ
يا مــن فصليــن  وكمــا 

وغــرض  وخصوصيتــه  ماهيــة  ول: 
أ
اال الفصــل 

البرلمانــي  االســتجواب 

نقســم الــكالم عــن ماهيــة االســتجواب ومــن ثــم 

تــي:
أ
خصوصيتــه عــن غيــره وكمــا يا

ول: ماهية االستجواب البرلماني 
أ
  المبحث اال

  يعــرف االســتجواب فــي اللغــة :  مــن الفعــل 

ســماء هللا المجيــب ، وهــو الــذي 
أ
َجــَوَب : فــي ا

والقبــول  بالعطــاء  والســؤال  الدعــاء  يقابــل 

ســبحانه وتعالــى . وهــو اســم فاعــل مــن الفعــل 

جــاب -  ُيجيــب ، والجــواب ، معــروف : رديــٌد 
أ
ا

الــكالم. 

جيــُب دعــوَة الداعــي  قولــه تعالــى ) فانــي قريــٌب اأ

ي فليجيبونــي 
أ
إذا دعانــي فليســتجيبوا لــي (، ا

.  ذهــب الفــراء بقولــه إنهــا التلبيــة و المصــدر 

و  الطاعــة  بمنزلــة  الجابــة  االســم  و  اإلجابــة 

الطاقــة.

عــن  جابــُه 
أ
ا نقــول  الــكالم،  رجــع  اإلجابــة  و   

 و اســتجوبُه و 
ً
جابــا

أ
جابــُه إجابــًة و ا

أ
ســؤاله و قــد ا

لــه.)1( اســتجابًة و اســتجاب 

جــاَب ســؤالُه ، 
أ
ا   جــاوَب مجاوبــًة : حــاورُه ، 

جابــا وســؤاله وعــن ســؤاله والــى 
أ
جــاب إجابــة وا

أ
ا

جابــه إلــى حاجتــه 
أ
ســؤاله : رّد لــه الجــواب يقــال ا

ي ارتــاح إلــى قضائهــا . اســتجاب اســتجابة ولــه 
أ
ا

ولــه   
ً
اســتجوابا واســتجوب  الجــواب،  لــه  رًد 

اســُتجابة. )2(

  :
ً
اصطالحــا  Interpellation االســتجواب 

فــي المحاكــم: االســتنطاق اســتجوبه فــي عــرف 
اســتنطقه.)3( المحاكــم 

فهــو  النيابيــة:  المجالــس  اصطــالح  فــي  مــا 
أ
ا
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علــى  البرلمانيــة  الرقابــة  وســائل  مــن  وســيلة 

إعمــال الحكومــة وقــد تعــرض الفقــه لــه بعــدة 

منهــا: يــف  تعــار 

العضــو  البرلمانــي هــو حــق  إّن االســتجواب  ـ ) 

ن يطلــب مــن الوزيــر البيانــات عــن سياســة 
أ
فــي ا

ي نقطــة معينــة فيهــا (. )4(
أ
و عــن ا

أ
الدولــة العامــة ا

نــه إجــراء يطلــب بواســطته 
أ
ومنهــم مــن عرفــه ) با

عضاءهــا 
أ
و احــد ا

أ
عضــو البرلمــان مــن الحكومــة ا

ن توضــح تصرفهــا (.)5(
أ
ا

حــد 
أ
ا مــن  الموجــه  اإلنــذار   ) هــو 

ً
يضــا

أ
ا قيــل  و 

و الحكومــة 
أ
عضــاء الســلطة التشــريعية للوزيــر ا

أ
ا

و السياســة العامــة 
أ
لشــرح عمــل مــن إعمالهــا ا

)6(.) للحكومــة 

احــد  و 
أ
ا الــوزراء  محاســبة  االســتجواب  إّن   ( ـ  

الــوزراء علــى تصــرف مــن التصرفــات العامة (.)7(

نــه اتهام 
أ
ما جانــب كبيــر مــن الفقــه فيعرفــه  ) با

أ
ـــا

عضــاء المجلــس النيابــي لرئيــس 
أ
يوجهــه احــد ا

خــذ فــي 
آ
حــد الــوزراء عــن ما

أ
و ال

أ
مجلــس الــوزراء ا

ن مــن الشــؤون التــي تدخــل فــي اختصاصــه 
أ
شــا

  
ً
و نقــدا

أ
 ا

ً
و استفســار يحمــل فــي طياتــه اتهامــا

أ
ا

لتصــرف مــن التصرفــات العامــة التــي قامــت بهــا 
الســلطة.)8(

ومــن خــالل اســتعراض هــذه التعاريــف نخلــص 

تــي:
آ
إلــى اال

عضــاء 
أ
ال الثابتــة  الحقــوق  مــن  حــق  انــه   -1

الســلطة التشــريعية نصــت عليــه الدســاتير، و 

نظمــة 
أ
اال

و 
أ
ا البرلمانيــة  نظمــة 

أ
اال ذات  للــدول  الداخليــة 

صــول 
أ
شــبه البرلمانيــة كمــا انــه مــن التقاليــد و اال

البرلمانيــة المعتمــدة فيهــا.

لعضــو  البرلمــان  مــن  طلــب  يتضمــن   -2

للمناقشــة  البرلمــان  مــام 
أ
ا للحضــور  الحكومــة 

مــور التــي تدخــل فــي اختصاصــه 
أ
عــن بعــض اال

للحكومــة. العامــة  بالسياســة  المتعلقــة  و 

مشــوب  إجــراء  البرلمانــي  االســتجواب   -3

يســتهدف  الــذي  الوقــت  فــي  فهــو  باإلدانــة 

ن فــي الموضــوع 
أ
االســتيضاح مــن صاحــب الشــا

و نسبته إليه ،إال انه يتيح الفرصة له بان يفند 

حــاط بالموضــوع مــن غمــوض و شــبهات و 
أ
مــا ا

خــرى ال يقصــد بــه إدانــة المســتجوب 
أ
بعبــارة ا

مــر.
أ
لتقييــم اال بــل مناقشــته 

و  فيــه  المجلــس  عضــاء 
أ
ا يشــترك  إجــراء   -4

لــو  و  االســتجواب  تبنــي  منهــم  ي 
أ
ا يســتطيع 

بتقديمــه قــام  مــن  عنــه  تنــازل 

 
ً
و الوزيــر تمهيــدا

أ
5- فيــه رغبــة بمحاســبة الــوزارة ا

و عنــه و عزلــه
أ
لســحب الثقــة عنهــا ا

مــن  االســتجواب  تقــدم  لمــا   
ً
وفقــا ويعتبــر   

تجــاه  مباشــرة  وســيلة  فهــو  بمــكان  الخطــورة 

وشــبه  البرلمانيــة  نظمــة 
أ
اال فــي  الحكومــة 

علــى  العالميــة  البرلمانــات  تحــرص  البرلمانيــة 

الســلطتين  بيــن  التــوازن  لتحقيــق  اســتثمارها 

والتنفيذيــة(. )التشــريعية 

االســتجواب  خصوصيــة  الثانــي:  المبحــث 

نــي لبرلما ا
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دوات 
أ
اال مــن  البرلمانــي  االســتجواب  يعــد 

الدســتورية المهمــة التــي تســاعد البرلمــان مــن 

الســلطة  عمــال 
أ
ا علــى  الرقابيــة  بمهامــه  القيــام 

عضــاء 
أ
التنفيذيــة مــن خــالل إنــذار يوجهــه احــد ا

و الحكومــة لشــرح 
أ
الســلطة التشــريعية للوزيــر ا

و سياســتها العامــة و ينبغــي 
أ
عمالهــا ا

أ
عمــل مــن ا

تمييــز االســتجواب عّمــا ســواه مــن اإلجــراءات 

التــي يقــوم بهــا البرلمــان.

غيــره  عــن  البرلمانــي  االســتجواب  تمييــز   :
ً
وال

أ
ا

اإلجــراءات مــن 

طــرح  و  الســؤال  عــن  االســتجواب  تمييــز   . 
أ
ا

للمناقشــة: عــام  موضــوع 

عمــال الحكومــة التــي 
أ
 مــن وســائل الرقابــة علــى ا

يمارســها البرلمان حقا الســؤال و طرح موضوع 

جمــع  خاللهــا  مــن  يمكــن  إذ  للمناقشــة  عــام 

المعلومــات عــن قضيــة معينــة بوســاطة الوزيــر 

و رئيــس الــوزراء بتوجيــه ســؤال مــن 
أ
المعنــي ا

و طــرح موضــوع عــام للمناقشــة 
أ
عضــاء ا

أ
احــد اال

بنــاء علــى طلــب عضــو ويمتــاز الســؤال و طــرح 

موضــوع عــام للمناقشــة بخاصتيــن :

و  المعلومــات  لجمــع  وســيلتان  إنهمــا  1ـ 

بهــا. المعنــي  مــن  عنهــا  االســتيضاح 

ي بين السلطتين
أ
2ـ فيهما تبادل للرا

قصــى مــا يتحقــق 
أ
 ) التشــريعية و التنفيذيــة ( و ا

مــر إلــى االســتجواب 
أ
ن يتحــول اال

أ
فــي  الســؤال ا

و للتحقيــق فيــه فــي حيــن االســتجواب يــؤدي 
أ
ا

 
ً
دائمــا مصيرهــا  هامــة  حقيقيــة  مناقشــات  إلــى 

نتيجــة  تكــون  قــد  المجلــس  جانــب  مــن  قــرار 

كملها 
أ
و الــوزارة با

أ
ســحب الثقــة مــن وزيــر معيــن ا

داء الحكومــة قــد شــابه 
أ
ّن ا

أ
إذا ثبــت للبرلمــان ا

االســتجواب  يمثــل  لــذا  القصــور و اإلهمــال ، 

الســلطة  رقابــة  وســائل  مــن  فّعالــة  وســيلة 

التنفيذيــة  الســلطة  عمــال 
أ
ا علــى  التشــريعية 

لســائر  يجــوز  انــه  فاعليتهــا  مــن  يزيــد  وممــا 
ي انــه يجــوز 

أ
عضــاء المجلــس االشــتراك فيــه ا

أ
ا

االســتجواب  تبنــي  المجلــس  عضــاء 
أ
ا مــن  ي 

أ
ال

ّن 
أ
حتــى ولــو تنــازل عنــه مقدمــه ، فــي حيــن ا

 مــن الســؤال وطــرح موضــوع عــام للمناقشــة 
ً
كال

إال  التعقيــب  يكــون حــق  الســؤال ال  وخاصــة 
)9(. الســؤال حصــر  للعضــو صاحــب 

ب .تمييز االستجواب عن التحقيق البرلماني

و  البرلمانــي  التحقيــق  بيــن  الفقــه  يميــز 
تيــة:)10(

آ
اال النواحــي  فــي  االســتجواب 

عمــال مضــت 
أ
- يعــد االســتجواب مؤاخــذة عــن ا

وضــاع 
أ
اال علــى   

ً
غالبــا يكــون  التحقيــق  بينمــا 

جديــدة.)11( وضــاع 
أ
ا إلقــرار   

ً
تمهيــدا القائمــة 

- يتــم إجــراء االســتجواب قبــل البــدء بالتحقيــق 

فــال يصــح االنتقــال إلــى إجــراء التحقيــق إال  بعــد 

اســتيفاء االســتجواب

 للــوزارة )ســواء 
ً
- جوهــر االســتجواب انــه اتهامــا

و بعضها(  ممثلة 
أ
كلها( ممثلة بمجلس الوزراء )ا

فــي )احــد الــوزراء( ، و المســاس بسياســتها و 

الثقــة  لســحب   
ً
تمهيــدا محاســبتها  فــي  الرغبــة 

عنهــا و عزلهــا و إتاحــة الفرصــة لمناقشــة جماعية 
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داخــل المجلــس فــي موضوعــه بينمــا التحقيــق 

ســئلة و المناقشــات و ليــس 
أ
هــو سلســلة مــن اال

ســئلة 
أ
و عــدة ا

أ
مجــرد اســتجواب و إجابــة عليــه ا

و ردود عليهــا، باإلضافــة إلــى ســؤال الشــهود.

عــن  البرلمانــي  االســتجواب  تمييــز  ج- 

القضائــي االســتجواب 

يختلــف االســتجواب القضائــي عــن االســتجواب 

وجــه :
أ
البرلمانــي مــن عــدة ا

1. مــن حيــث صفــة القائــم بــه: فاّن االســتجواب 

مــا 
أ
والمحقــق ا

أ
القضائــي يجريــه قاضــي التحقيــق ا

عضــاء 
أ
االســتجواب البرلمانــي فالــذي يقــوم بــه ا

البرلمــان اثــر تقديمــه قبــل فتــرة زمنيــة. 

2. مــن حيــث الغــرض منــه: فــاّن االســتجواب 

و 
أ
القضائــي غرضــه ســؤال المتهــم عــن التهمــة ا

جــراء 
أ
التهــم الموجهــة إليــه وســؤاله عــن دفاعــه كا

ساســي فــي ســبيل تحقيــق دفــاع المتهــم عــن 
أ
ا

نفســه ضمــن إجــراءات التحقيــق االبتدائــي فــي 

الجرائــم ومــن الممكــن إعادتــه بنــاًء علــى رغبــة 

 لمعرفــة 
ً
 والزمــا

ً
القائــم بالتحقيــق إذا كان ضروريــا

هميــة كدليــل بالدعــوى .
أ
الحقيقــة فلــه ا

3. مــن حيــث النتيجــة: االســتجواب القضائــي 

هميــة كدليــل بالدعــوى فهــو إجــراء يتــم مــن 
أ
لــه ا

قــوال المتهــم مــن قبــل قاضــي 
أ
خــالل تدويــن ا

و المحقــق وتجــري مناقشــته لبيــان 
أ
التحقيــق ا

نفســه  عــن  التهمــة  لدفــع  دلــة 
أ
ا مــن  لديــه  مــا 

صــول المعتمــدة ضمــن إجــراءات 
أ
فهــو احــد اال

مــا االســتجواب 
أ
و التحقيــق اإلداري. ا

أ
الشــكوى ا

البرلمانــي فــان نتيجتــه قــد تــؤدي إلــى ســحب 
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عضــاء 
أ
و الوزيــر إذا لــم يقتنــع ا

أ
الثقــة مــن الــوزارة ا

مناقشــتها  بعــد  المقدمــة  باإلجابــات  البرلمــان 

وقــد يتحــول إلــى التحقيــق البرلمانــي فــي نفــس 

عضــاء فــي البرلمــان 
أ
الموضــوع وعنــد اقتنــاع اال

فانــه يتــم إقــرار الثقــة مــن جديــد.

المبحــث الثالــث: الغــرض مــن االســتجواب 

البرلمانــي

علــى  الوقــوف  مجــرد  ليــس  االســتجواب  إّن   

المنوطــة  الشــؤون  مــن  ن 
أ
شــا فــي  الحقيقــة 

تصرفهــا  كيفيــة  عــن  لتها 
أ
ُمســا بــل  بالحكومــة 

بمــا عهــد إليهــا مــن الســلطة ســواء فــي المســائل 

إلــى محاســبتها  يرمــي  فهــو  العامــة  و 
أ
ا الخاصــة 

عندمــا يفتــح بــاب المناقشــة فــي الموضــوع علــى 

مصراعيــه وســماع كل مــا لديهــا مــن اإليضاحات 

مــن  عضــاء 
أ
اال لــدى  مــا  كل  وإبــداء  والبيانــات 

ذلــك  فــان  واالعتراضات،وعليــه  المالحظــات 

ن يفضــي إلــى نتيجــة معينــة وإال ســيكون 
أ
البــد ا

ّن الفقــه الدســتوري 
أ
 ال فائــدة منــه ، غيــر ا

ً
عبثــا

منقســم حــول تحديــد الغــرض مــن االســتجواب 

ن نميــز بيــن ثــالث 
أ
ويمكــن فــي هــذا الصــدد ا

: اتجاهــات 

ّن الغــرض مــن 
أ
صحابــُه ا

أ
ول: يــرى ا

أ
)) االتجــاه اال

ونقــد  ولومهــا  الــوزارة  تجريــح  هــو  االســتجواب 

و تجريــح وزيــر بذاتــه 
أ
سياســتها والتنديــد بهــا ا
وانتقــاد سياســته ((. )12(

ن االســتجواب 
أ
)) االتجــاه الثانــي : يذهــب إلــى ا

سياســتها  تجريــح  و 
أ
ا الحكومــة  نقــد  ليــس  هــو 

المخالفــات  مــن  مخالفــة  كشــف  هــو  وإنمــا 

مــام البرلمــان وعنــد ثبــوت المخالفــة 
أ
السياســية ا

مــن  الثقــة  ســحب  فــي  البرلمــان  يتوانــى  ال 

و الوزيــر المختــص وبتعبيــر اشــمل 
أ
الحكومــة ا

يســتهدف االســتجواب تحريــك المســؤولية إذا 
)13(.)) الــالزم  باإلصــالح  الحكومــة  وعــدت 

إن  تبنــاُه 
أ
ا الــذي  وهــو  الثالــث:  االتجــاه   ((

 
ً
االســتجواب وســيلة يســتعملها البرلمــان إعمــاال

التشــريعية   ( الســلطتين  بيــن  التــوازن   
أ
لمبــدا

 لحقــه برقابــة الحكومــة 
ً
والتنفيذيــة( وتجســيدا

ن يتعسف 
أ
و احد الوزراء، وال ينبغي ا

أ
)الوزارة( ا

عضــاء البرلمــان فــي اســتخدامه فالغــرض منــه 
أ
ا

رقابــة سياســية يمارســها البرلمــان.((

االســتجواب  مراحــل  الثانــي:  الفصــل 
حكامــه)1)(

أ
وا البرلمانــي 

تمهيد وتقسيم

ن تترتــب على 
أ
ثــار التــي يمكــن ا

آ
 لخطــورة اال

ً
نظــرا

االســتجواب فــاّن الدســاتير و اللوائــح الداخليــة 

للبرلمانــات تحيطــه بشــروط و إجــراءات كـثيــرة 

و  جهــة  مــن  اســتعماله  إســاءة  عــدم  لتكـفــل 

خــرى ، بحيــث 
أ
تضمــن اللجــوء إليــه مــن جهــة ا

إلــى  بنــاءة و جــادة  منــه وســيلة رقابــة  تجعــل 

ابعــد مــا يمكــن وحتــى ال يتحــول إلــى وســيلة 

مــن وســائل الهــدم و التدميــر وإســاءة اســتغالل 

تشــترطه  مــا  علــى  نتعــرف  ولكــي   ، الســلطة 
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الدســاتير و اللوائــح الداخليــة مــن شــروط و مــا 

تقضــي بإتباعــه مــن إجــراءات عنــد توجيــه فقــد 

حكام االســتجواب 
أ
خصصنــا هــذا القســم لبيــان ا

عــن  الــكالم  تاركيــن  عامــة  بصــورة  البرلمانــي 

لمــكان  البرلمانيــة   التجــارب  فــي  االســتجواب 

فــي  نتنــاول  ســوف  و  الدراســة  هــذه  فــي  خــر 
آ
ا

تــي:
آ
اال المبحــث 

ول: قواعد تقديم االستجواب
أ
المبحث اال

ول يتنــاول 
أ
يتفــرع هــذا المبحــث إلــى فرعيــن اال

مــا الثانــي فهــو 
أ
شــروط االســتجواب البرلمانــي ا

عــن إجــراءات االســتجواب البرلمانــي

ول: شروط االستجواب البرلماني
أ
الفرع اال

فــي  توافرهــا  يجــب  شــروط  عــدة  هنــاك 

و  قبولــه  يمكــن  حتــى  البرلمانــي  االســتجواب 

و  شــكلية  شــروط  إلــى  الشــروط  هــذه  تنقســم 

تــي:
أ
يا كمــا  ســنتناولها  و  موضوعيــة  خــرى 

أ
ا

: الشــروط الشــكلية: لالســتجواب البرلمانــي 
ً
وال

أ
ا

مكن 
أ
شــروطه الشــكلية التــي إذا مــا توفــرت فيــه ا

ن يكــون االســتجواب 
أ
قبولــه وهــي تتحــدد فــي ا

الدســتور  إلحــكام   
ً
مخالفــا يكــون  ال 

أ
وا  

ً
مكـتوبــا

وســوف  القضــاء  مــام 
أ
ا  

ً
معلقــا  

ً
مــرا

أ
ا يمــس   

ّ
ال

أ
وا

تــي: 
آ
نفصــل الشــروط وفــق اال

االســتجواب  يكــون  ن 
أ
ا يجــب  ول: 

أ
اال الشــرط 

يريــد  الــذي  البرلمــان  عضــو  :علــى 
ً
مكـتوبا

ن 
أ
ا معيــن  موضــوع  عــن  الحكومــة  اســتجواب 

التــي  فاالســتجوابات  كـتابــة  اســتجوابه  يقــدم 

الجلســة  ثنــاء 
أ
ا قبولهــا  يمكــن  ال   

ً
شــفاها تقــدم 

االســتجواب  يكــون  ن 
أ
ا ذلــك  مــن  الحكمــة  و 

ن 
أ
ا و  ســانيد 

أ
ا و  وقائــع  إلــى   

ً
مســتندا  

ً
واضحــا

يتمكــن مــن يوجــه إليــه االســتجواب مــن الدفــاع 

لدراســة  الكافيــة  الفرصــة  بإتاحــة  نفســه  عــن 

موضــوع االســتجواب و إعــداد البيــان الــالزم فــي 

ن يرافــق االســتجواب 
أ
ن لــذا يجــب ا

أ
هــذا الشــا

المخالفــة.  ووجــه  ســبابه 
أ
ا يبــن  طلــب 

االســتجواب  يكــون  ال 
أ
ا يجــب  الثانــي:  الشــرط 

والقانــون: الدســتور  إلحــكام   
ً
مخالفــا

إن الموضوعــات التــي يجــوز االســتجواب عنهــا 

غيــر محــددة مــا دامــت ال تخالــف الدســتور فمــن 

ي 
أ
ا بخصــوص  اســتجوابات  توجيــه  الممكــن 

عمل مهم من إعمال الســلطة التنفيذية بشــرط 

ن ال يتجــاوز االســتجواب الحــدود الدســتورية 
أ
ا

ن يكــون تعييــن رئيــس الــوزراء 
أ
عليــه فــال يصــح ا

ّن مثــل هــذا يمــس بشــكل 
أ
 لالســتجواب ال

ً
محــال

عمــال رئيــس الدولــة الــذي لــه وحــده 
أ
مباشــر ا

 اختيــار رئيــس الــوزراء.)15( 
ً
شــخصيا

ّن ال يمس االســتجواب 
أ
الشــرط الثالث : يجب ا

مــام القضاء:
أ
 ا

ً
 معلقــا

ً
مــرا

أ
ا

توجيــه  يجــوز  ال  انــه  الشــرط  هــذا  ومعنــى   

مــام القضــاء 
أ
اســتجواب بشــان قضايــا منظــورة ا

عضــاء المجلــس 
أ
والســبب فــي عــدم الســماح ال

النيابــي بتقديــم اســتجواب عــن قضايــا منظــورة 

علــى  الحفــاظ  بــه  مقصــود  المحاكــم  مــام 
أ
ا

 الن الســلطة 
ً
اســتقالل القضــاء مــن ناحيــة نظــرا

لنصــوص   
ً
طبقــا مســتقلة  ســلطة  القضائيــة 
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ســلطان  وال  مســتقلون  فالقضــاة  الدســاتير 

وضمــان  القانــون  لغيــر  قضائهــم  فــي  عليهــم 
خــرى فــال يجــوز  

أ
فــراد، مــن ناحيــة ا

أ
حريــات اال

و فــي شــؤون 
أ
ي ســلطة التدخــل فــي القضــاء ا

أ
ال

كـفــل  قــد  القانــون  ن 
أ
ا إلــى   

ً
اســتنادا العدالــة 

حقوقهــم  لهــم  تحفــظ  ضمانــات  للمتقاضيــن 

يجــب  التــي  ســاليب 
أ
واال الطريــق  وضــح 

أ
وا

عليهــم ســلوكها للمحافظــة علــى تلــك الحقــوق 

فجعــل المحاكمــة علــى درجــات وفتــح لهــم بــاب 

ونقــل  ردهــم  طلــب  و  القضــاة  علــى  الشــكوى 

وجــد 
أ
الدعــوة عنــد وجــود ارتيــاب مشــروع كمــا ا

 لقبــول الدعــوى 
ً
 خاصــا

ً
النظــام القضائــي مرجعــا

االقتضــاء  عنــد  الــالزم  بالتحقيــق  القيــام  و 

مــن  المجلــس  منــع  فــان  ذلــك  إلــى  باإلضافــة 

مــام 
أ
ا مســائل معروضــة  فــي  االســتجواب  نظــر 

فــي  متعارضــة  حــكام 
أ
ا صــدور  يمنــع  القضــاء 

إدانــة  البرلمــان  يقــرر  قــد  إذ  واحــد  موضــوع 

الحكومــة فــي حيــن تقــرر المحكمــة التــي تنظــر 

 
أ
فعالهــا و موافقتهــا لمبــدا

أ
فــي الموضــوع صحــة ا

ال  الفقــه  مــن   
ً
جانبــا ن 

أ
ا إال  القانــون،  ســيادة 

يتمســك بهــذا الشــرط علــى إطالقــه ويميــز بيــن 

مــور التــي يحقــق فيهــا القضــاء والتــي صــدرت 
أ
اال

حجيــة.)16( لهــا   
ً
حكامــا

أ
ا بهــا 

ثانيا ً: الشروط الموضوعية

  ال يكـفــي توفــر الشــروط الشــكلية حتــى يتــم 

قبــول االســتجواب مــن قبــل البرلمــان إنمــا البــد 

مــن توفــر طائـفــة مــن الشــروط الموضوعيــة و 

برزهــا مــا يلــي:
أ
التــي مــن ا

ن يكون االســتجواب في 
أ
ول: يجب ا

أ
الشــرط اال

و احــد 
أ
 للحكومــة ا

ً
ن يتضمــن اتهامــا

أ
مــر مهــم و ا

أ
ا

الوزراء

عليهــا  ينصــب  التــي  المهمــة  مــور 
أ
اال إن 

محــددة  ليســت  لصحتــه  كشــرٍط  االســتجواب 

توجيــه  الممكــن  مــن  إذ  الحصــر  ســبيل  علــى 

عمال 
أ
ي عمــل مهــم مــن ا

أ
اســتجواب بخصــوص ا

مســالة  فــي  كان 
أ
ا ســواء  التنفيذيــة  الســلطة 

م محليــة ، و يقتضــي 
أ
م خارجيــة عامــة ا

أ
داخليــة ا

ن يقــوم العضــو مقــدم االســتجواب 
أ
هــذا الشــرط ا

ســبابه ، 
أ
ا  

ً
بشــرح موضــوع اســتجوابه موضحــا

هدافــه ، ووجــه المخالفــة الــذي 
أ
ومبرراتــه ، وا

ينســبه إلــى مــن وجــه إليــه ، و لرئيــس المجلــس 

و  الوقائــع  لبيــان  إيضاحــات  منــه  يطلــب  ن 
أ
ا

االســتجواب  يتضمنهــا  التــي  الرئيســية  النقــاط 

يجــب  المســتجوب  فــان  ذلــك  إلــى  باإلضافــة 

يكــون  ال  ن 
أ
ا و  اســتجوابه  موضــوع  يحــدد  ن 

أ
ا

هــذا الموضــوع مــن العمــوم بحيــث يخلــو مــن 

ي تهمــة تنســب إلــى مــن وجــه إليــه و يشــترط 
أ
ا

ن يكــون علــى 
أ
 فــي موضــوع االســتجواب ا

ً
يضــا

أ
ا

هميــة و الخطــورة بحيــث 
أ
درجــة كبيــرة مــن اال

باالتهــام  المشــوب  الســؤال  توجيــه  يســتحق 

ينطــوي  االســتجواب  ّن 
أ
ا و   

ً
خصوصــا عنــه 

السياســية  المســؤولية  تحريــك  معنــى  علــى 

هميــة 
أ
للحكومــة بصــورة مباشــرة ممــا يجعلــه ذا ا

يــؤدي  خاصــة عنــد مناقشــته و بخــالف ذلــك 
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و  البرلمــان  وقــت  إضاعــة  إلــى  االســتجواب 

تعطيــل نشــاطه و يترتــب علــى عــدم توفــر هــذا 

االســتجواب.  اســتبعاد  الشــرط 

صيغــة  تتضمــن  ال 
أ
ا يجــب  الثانــي:  الشــرط 

ً
قذفــا و 

أ
ا  

ً
ســبا و 

أ
ا إهانــًة  االســتجواب 

علــى  يقتصــر  ن 
أ
ا يجــب  االســتجواب  طلــب   

عنــه  االســتجواب  يــراد  الــذي  الموضــوع  بيــان 

ن تتضمــن عبــارة طلــب االســتجواب 
أ
فــال يجــوز ا

 و هــذا الشــرط مطلــوٌب 
ً
و قذفــا

أ
 ا

ً
و ســبا

أ
إهانــة ا

 فــي كالم كل عضــو يريــد الــكالم داخــل 
ً
يضــا

أ
ا

فــي  تكلــم  م 
أ
ا  

ً
اســتجوابا قــدم  ســواء  البرلمــان 

خــر فــإذا احتــوى االســتجواب عبــارات 
آ
موضــوع ا

تتضمــن إهانــًة للحكومــة ، و القــذف فيهــا ، و 

عمــال الحكومــة 
أ
 علــى ا

ً
حكــم العضــو بــه مقدمــا

ن يســمع بيانهــا عــن ذلــك كان مــن حــق 
أ
قبــل ا

يســتبعده. ن 
أ
ا المجلــس 

توجيــه  يكــون  ال  ن 
أ
ا يجــب  الثالــث:  الشــرط 

العامــة بالمصلحــة   
ً
ضــارا االســتجواب 

ن يكــون الهــدف مــن االســتجواب 
أ
 وهــذا يعنــي ا

ن يبتغــي 
أ
تحقيــق المصلحــة العامــة فــال يجــوز ا

المســتجوب مــن تقديــم االســتجواب مصلحــة 

و شــخصية لــه ، و لكــن مــن المعــروف 
أ
خاصــة ا

قــد   
ً
فضفاضــا  

ً
مفهومــا العامــة  للمصلحــة  ن 

أ
ا

نفســها  هــي  ذاتيــة  لدوافــع  تفســيره  يخضــع 

بعيــدة عــن المصلحــة العامــة و يقــع هــذا عــادة 

عندمــا تســعى المعارضــة داخــل البرلمــان تحــت 

غطــاء المصلحــة العامــة إلــى مجــرد اإلســاءة إلــى 

ســمعة الحكومــة و محاولــة إحراجهــا و إســقاطها 

السياســي  المعارضــة  وعــي  يــؤدي  عندئــٍذ  و 

 فــي الحيلولــة دون تحريــك المعنــى 
ً
 كبيــرا

ً
دورا

الحقيقــي للمصلحــة العامــة و توجــد إلــى جانــب 

ن يكــون 
أ
خــرى تقضــي بــا

أ
الشــروط هــذه شــروط ا

و  التعليــق  مــن   
ً
خاليــا  

ً
موجــزا االســتجواب 

ال يتضمــن المســاس 
أ
راء الخاصــة و ا

آ
الجــدل و اال

شــخاص فيمــا يتعلــق بشــؤونهم الخاصــة.
أ
با

الفرع الثاني : إجراءات االستجواب البرلماني

 
أ
  بعــد اســتيفاء شــروط قبــول االســتجواب تبــدا

تنــص  وعــادة  البرلمــان  مــام 
أ
ا تقديمــه  مرحلــة 

الــدول  فــي  للبرلمانــات  الداخليــة  نظمــة 
أ
اال

االســتجواب  تقديــم  إجــراءات  علــى  المختلفــة 

وتكــون هــذه اإلجــراءات مشــددة فــي الغالــب 

مــن خطــورة  بــه االســتجواب  يتســم  لمــا   
ً
نظــرا

، وبالرجــوع إلــى اللوائــح الداخليــة للبرلمانــات 

 
أ
تبــدا التــي  اإلجــراءات  هــذه  نحــدد  ن 

أ
ا يمكننــا 

حــوال 
أ
اال كل  فــي  كـتابــة  االســتجواب  بتقديــم 

لــكل  الداخلــي  النظــام  عليــه  ينــص  لمــا   
ً
وفقــا

برلمــان و يكــون هــذا التقديــم عــادًة إلــى رئيــس 

المقــدم  بالطلــب  ترفــق  و  النيابــي  المجلــس 

مذكــرة تبيــن المواضيــع و الوقائــع التــي يتناولهــا 

ســباب التــي يركــن إليهــا مقــدم 
أ
االســتجواب و اال

إلــى  المنســوبة  المخالفــة  ووجــه  االســتجواب 

االســتجواب وعليــه ال وجــود  إليــه  يوجــه  مــن 

لــم يصــل  فــي نظــر البرلمــان إذا  لالســتجواب 

ن يقــدم العضــو 
أ
 فــال يجــوز ا

ً
إلــى رئيســه رســميا
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المختــص  الوزيــر  إلــى   
ً
اســتجوابا المســتجوب 

مباشــرة فــال بــد مــن إرســاله إلــى رئيــس المجلــس 

النيابــي وبعــد وصــول االســتجواب إلــى الرئيــس 

إلــى   
ً
رســميا تبليغــه  وبعــد  لشــروطه   

ً
مســتوفيا

مــر الرئيــس بتالوتــه علــى 
أ
الوزيــر المختــص، يا

موعــد  تحديــد  الرئيــس  يطلــب  ثــم  المجلــس 

فيحــدد  االســتجواب  موضــوع  فــي  المناقشــة 

المجلــس النيابــي هــذا الموعــد وقــد تختلف هذه 

نهــا فــي الغالــب ال 
أ
اإلجــراءات بعــض الشــيء إال ا

تخــرج عــن اإلطــار الــذي ذكرنــاه .

المبحث الثاني: مناقشة االستجواب

بعــد موافقــة البرلمــان علــى االســتجواب المقــدم 
يحــدد عــادة الموعــد المقــرر لمناقشــته، وتثــور 

هميــة البــد مــن معرفتهــا 
أ
مــور فــي غايــة اال

أ
عــدة ا

للوصــول إلــى جوهــر الموضــوع و لذلــك البــد 

نتنــاول  ن 
أ
ا المطلــب  هــذا  توضيــح  لغــرض 

تيــة:
آ
اال مــور 

أ
اال

- موعد مناقشة االستجواب
أ
ا

  ب- طريقة مناقشة االستجواب

نذكــر  ســوف  ننــا 
أ
ا إلــى  اإلشــارة  تجــدر  وممــا 

االعتبــار  بنظــر  خذيــن 
آ
ا ساســية 

أ
اال المبــادئ 

الفرنســية  الجمهوريــات  فــي  التجربــة 

االســتجواب  مهــد  لكونهــا  والرابعــة(  )الثالثــة 
)17 ( نــي. لبرلما ا

- موعد مناقشة االستجواب  : البد من تحديد 
أ
  ا

وذلــك  االســتجواب  لمناقشــة  مناســب  موعــد 

بعــد تقديمــه إلــى رئيــس المجلــس النيابــي الــذي 

يقــوم بــدوره بفرضــه علــى البرلمــان فــي جلســة 

فــي  المناقشــة  موعــد  تحديــد  لغــرض  خاصــة 

موضــوع االســتجواب ومــن التقاليــد البرلمانيــة 

الراســخة انــه يتعيــن علــى البرلمــان قبــل تحديــد 

قوال الوزير 
أ
موعد مناقشــة االســتجواب ســماع ا

وقــات لتلــك المناقشــة 
أ
المختــص عــن انســب اال

يــه 
أ
را و كان 

أ
ا  

ً
المختــص غائبــا الوزيــر  وإذا كان 

ن يؤجــل تحديــد موعــد 
أ
غيــر معــروف فالواجــب ا

مناقشــة االســتجواب إلــى جلســة الحقــة.

الداخليــة  اللوائــح  كانــت  إذا  انــه  والمالحــظ 

اإلجــراءات  فــي  المجــال  هــذا  فــي  تتشــابه 

الرئيســة فهــي قــد تختلــف فــي التفاصيــل ففــي 

يحــدد  لــم  الثالثــة  الفرنســية  الجمهوريــة  ظــل 

ن 
أ
ا يجــب  معينــة  زمنيــة  بفتــرة  االســتجواب 

 المناقشــة فيــه إذ ال يتدخــل 
أ
تنتهــي حتــى تبــدا

ســوى  االســتجواب  مناقشــة  موعــد  شــان  فــي 

ن 
أ
العضــو المســتجوب و الوزيــر و يجــوز للوزيــر ا

يطلــب مناقشــة موضــوع االســتجواب مناقشــة 

هــذا  علــى  المجلــس  يوافــق  مــا   
ً
وكـثيــرا فوريــة 

و  المســتجوب  الوزيــر  يتفــق  لــم  وإذا  الطلــب 

فــان المجلــس  التاريــخ  المجلــس علــى تحديــد 

عــادة. يحــدده 

فيعــود  الرابعــة  الجمهوريــة  ظــل  فــي  مــا 
أ
ا  

تحديــد موعــد مناقشــة االســتجواب إلــى اتفــاق 

يحصــل بيــن الحكومــة و المســتجوب و تصــدر 

ن فــي حالــة 
أ
 بهــذا الشــا

ً
الجمعيــة الوطنيــة قــرارا

و إذا طرح 
أ
ما إذا كان الطلب من المســتجوب ا
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قــل وتقــرر 
أ
 فــي اال

ً
االســتجواب خمســون ُعضــوا

ودون   
ً
وقوفــا و 

أ
ا  

ً
جلوســا الوطنيــة  الجمعيــة 

بعــد   
ً
فــورا االســتجواب  مناقشــة تحديــد موعــد 

بــه وال يحــدد موعــد مناقشــة  إعــالم الحكومــة 

لغــرض  الحكومــة  ســماع  قبــل  االســتجواب 

اللوائــح  بعــض  إلــى  نظرنــا  ولــو  بــه  إعالمهــا 

العربيــة  الــدول  برلمانــات  لبعــض  الداخليــة 

مناقشــة  موعــد  تحديــد  مســالة  ن 
أ
ا لوجدنــا 

إلــى  بالنســبة  واحــدة  تكــن  لــم  االســتجواب 

الفتــرة الزمنيــة المقــررة بهــذا الخصــوص ونعنــي 

)بالفتــرة الزمنيــة(  الفاصــل الزمنــي بيــن تقديــم 

تي تناول 
أ
االســتجواب ومناقشــة موضوعه وســيا

. 
ً
ذلــك الحقــا

مــن   
ً
كـثيــرا فــاّن  االســتجواب  لخطــورة   

ً
ونظــرا

لوائــح برلمانــات الــدول تشــترط عــدم مناقشــته 

إال بعــد فتــرة زمنيــة مــن يــوم تقديمــه وطبقــا لمــا 

تنــص عليــه الالئحــة الداخليــة لــكل دولة ولعل 

الضمانــة  توفيــر  هــي  ذلــك  وراء  مــن  الحكمــة 

االســتعداد  للوزيــر  و 
أ
ا للحكومــة  الكافيــة 

التــام للمناقشــة ودفــع االتهــام الــذي يتضمنــه 

ن اإلجابة عن 
أ
االســتجواب وال ســيما إذا عرفنا ا

االســتجواب قــد تتطلــب إبــراز بعــض البيانــات 

و تقديــم بعــض المســتندات وغيرهــا وكل هــذا 
أ
ا

يتطلــب وقــت وجهــد كبيريــن

الــدول  برلمانــات  لوائــح  بعــض  حــددت  وقــد 

حيــن  فــي   
ً
يومــا عشــرة  بخمســة  الفتــرة  هــذه 

عــدم  خــرى 
أ
ا دول  برلمانــات  لوائــح  اشــترطت 

يــام 
أ
جــواز مناقشــة االســتجواب إال بعــد ثمانيــة ا

بعــض  ولكــن  تقديمــه  تاريــخ  مــن  قــل 
أ
اال فــي 

الــدول خفضــت هــذه المــدة وحددتهــا بخمســة 

صــل 
أ
يــام. والجديــر بالمالحظــة انــه إذا كان اال

أ
ا

 بعــد فتــرة مــن 
ّ
 يناقــش إال

ّ
ال

أ
ا فــي االســتجواب 

ن يقــرر مناقشــة 
أ
تقديمــه فانــه يجــوز للبرلمــان ا

االلتــزام  ودون   
ً
فــورا االســتجواب  موضــوع 

فــي حالــة االســتعجال  المقــررة وذلــك  بالمــدة 

التــي يقررهــا البرلمــان و موافقــة الحكومــة علــى 

ن البرلمــان يملــك الحــق فــي 
أ
تقصيــر المــدة كمــا ا

إحالــة موضــوع االســتجواب قبــل مناقشــته إلــى 

إحــدى اللجــان فيــه لبحثــه وتقديــم تقريــر عنــه 

الموضوعيــة  و 
أ
ا الشــكلية  الناحيــة  مــن  ســواء 

مــٌر يقــدره البرلمــان .
أ
وهــو ا

ن يطلــب 
أ
عضــاء البرلمــان ا

أ
ولــكل عضــو مــن ا

يــة 
أ
ا المختــص  الوزيــر  مــن   و 

أ
ا الحكومــة  مــن 

باالســتجواب  صلــة  ذات  وثائــق  و 
أ
ا بيانــات 

المعــروض علــى المجلــس ويقــدم هــذا الطلــب 

.
ً
خطيــا المجلــس  رائســة  إلــى  عــادة 

الداخليــة  نظمــة 
أ
اال مــن  العديــد  ن 

أ
ا بيــد 

بإمــكان  كان  إذا  فيمــا  توضــح  لــم  للبرلمانــات 

علــى  ن يطلــب اإلطــالع 
أ
ا المســتجوب  العضــو 

و الوثائــق حتــى فــي حالــة 
أ
مثــل تلــك البيانــات ا

عــدم النــص عليــه ســواء كانــت هــذه موجــودة 

الموجــه  الوزيــر  لــدى  و 
أ
ا الحكومــة  لــدى 

ذلــك  يضــر  ال  ن 
أ
ا شــريطة  االســتجواب  إليــه 

ن يحيــط 
أ
بالمصلحــة العامــة والقصــد مــن ذلــك ا
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االســتجواب  بموضــوع  المســتجوب  العضــو 

تامــة. إحاطــة 

تنــص   : االســتجواب  مناقشــة  طريقــة  ب-    

الكيفيــة  علــى  للبرلمانــات  الداخليــة  اللوائــح 

و  االســتجواب  مناقشــة  بهــا  تجــري  التــي 

المالحــظ إّن هــذه الكيفيــة ال تختلــف مــا بيــن 

النظــم مــن حيــث القواعــد الرئيســية وان كانــت 

حــد  إلــى  التفصيليــة  اإلجــراءات  فــي  تتفــاوت 

مــا ففــي ظــل الجمهوريــة الفرنســية الثالثــة لــم 

ن يرفــض اإلجابــة عــن 
أ
يكــن بمســتطاع الوزيــر ا

ن يعــارض 
أ
و ا

أ
االســتجواب فــي التاريــخ المحــدد ا

مناقشــته.

فــي  غلبيــة 
أ
اال لديهــا  الحكومــة  كانــت  وإذا   

بتحريــك  تســمح  ال  فربمــا  النــواب  مجلــس 

ن هــذا لــم يكــن يمنــع 
أ
اســتجواب تجاههــا غيــر ا

ي نائــب مــن اســتخدام حقــه فــي االســتجواب 
أ
ا

 المســتجوب فيــه 
أ
والــذي كان منــذ القــدم يبــدا

 الــرد والــكالم 
ً
 و للــوزراء دســتوريا

ً
وال

أ
بالــكالم ا

ي نائــب مــن النــواب 
أ
ي وقــت يشــاءون وال

أ
فــي ا

دام  مــا  الكلمــة  فــي  الحــق  المســتجوب  و 
أ
ا

المجلــس لــم يقفــل الجلســة للتصويــت وحينمــا 

ن 
أ
ا يمكــن  المناقشــة  بــاب  االســتجواب  يفتــح 

عضــاء المجلــس وال يتكلــم 
أ
يشــترك فيــه جميــع ا

عضــاء المشــتركون فــي مناقشــة االســتجواب 
أ
اال

فــكان  المســتجوب  مــا 
أ
ا ســاعة  ربــع  مــن  كـثــر 

أ
ا

ن يتكلــم ســاعة وال يلتــزم الــوزراء 
أ
باســتطاعته ا

الحــدود. بهــذه 

وفــي ظــل الجمهوريــة الفرنســية الرابعــة كانــت 

للمناقشــة  المحــدد  اليــوم  فــي   
أ
تبــدا المناقشــة 

فــي موضــوع االســتجواب ويشــرح المســتجوب 

المناقشــة  بــاب  يفتــح  ثــم  اســتجوابه  موضــوع 

علــى مراعيــه بحيــث يحــق لــكل عضــو االشــتراك 

ن يتقيــد وتعــد الحكومــة إيضاحاتهــا 
أ
فيهــا دون ا

المشــتركين  عضــاء 
أ
اال جميــع  ينتهــي  ن 

أ
ا وبعــد 

فــي النقــاش وال يكــون هنــاك مــن المناقشــين 

المناقشــة  بــاب  يقفــل   ، اســمه  ســجل  ممــن 

ن 
أ
ا الجمعيــة  بمســتطاع  كان  كمــا  للتصويــت 

تقــرر قفــل بــاب المناقشــة اســتنادا غالــى المــادة 

)45(  مــن الئحتهــا.

وقــد انتقلــت اإلجــراءات إلــى العديــد مــن الــدول 

البرلمانيــة  شــبه  و 
أ
ا البرلمانيــة  نظمــة 

أ
اال ذات 

وباســتعراض  العربيــة  الــدول  بعــض  ومنهــا 

نظمــة الداخليــة لبرلمانــات الــدول 
أ
عــدد مــن اال

 
ً
العربيــة نجدهــا ال تختلــف كـثيــرا عمــا كان متبعا

لمناقشــة  المحــددة  الجلســة  ففــي  فرنســا  فــي 

بشــرح  االســتجواب  مقــدم   
أ
يبــدا االســتجواب 

مــا إذا تعــدد مقدمــوا االســتجواب 
أ
االســتجواب ا

يعطــى  ن 
أ
ا علــى  البرلمانــي  التقليــد  جــرى  فقــد 

ال 
أ
ا اللهــم  الطلــب  تقديــم  فــي  ســبقهم 

أ
ال الحــق 

خــر 
آ
ا عضــو  ي 

أ
ال دوره  عــن  احدهــم  تنــازل  إذا 

ثــم يجيــب الوزيــر المختــص عــن االســتجواب 

موضــوع  فــي  عامــة  مناقشــة  ذلــك  بعــد   
أ
وتبــدا

. االســتجواب 

والجديــر باإلشــارة إليــه انــه قــد تواجــه مناقشــة 



|   العدد 8   |   ذي الحجة   |  كانون االول   |  2008 89

المناقشــين  ترتيــب  هــي  مشــكلة  االســتجواب 

لالســتجواب وحــل هــذه المشــكلة يتبلــور فــي

 ناحيتين :

صحاب االستجوابات 
أ
ولى:  تشمل ا

أ
 الناحية اال

بســبب  بعــض  إلــى  بعضهــا  ضــم  يتقــرر  التــي 

وحــدة الموضــوع فهــي مواضيــع مرتبطــة ومتمــم 
إلــى هــدف واحــد فيتقــرر  بعضهــا بعضــا ترمــي 

ولويــة فــي 
أ
دمجهــا ومناقشــتها معــا و تعطــي اال

صحــاب 
أ
ول اســتجواب ثــم ال

أ
الــكالم لصاحــب ا

خــرى طبقــا لترتيبهــم وال يجــوز 
أ
االســتجوابات اال

لــم  مــا  خــر 
آ
ا متكلــم  ي 

أ
ا هــذا  قبــل  يســمع  ن 

أ
ا

صحــاب 
أ
يقــرر المجلــس غيــر ذلــك و يســتطيع ا

مناقشــتها  و  تقــرر جمعهــا  التــي  االســتجوابات 

الــكالم  ترتيــب  بينهــم  فيمــا  يقــرروا  ن 
أ
ا  

ً
معــا

خــر المتقدمــون 
أ
خــرون و يتا

أ
فيتقــدم منهــم المتا

صحــاب االســتجوابات 
أ
مــر يقتصــر علــى ا

أ
وهــذا اال

ن ترتيــب 
أ
التــي يتقــرر جمعهــا ال ســيما إذا عرفنــا ا

بعــد  المجلــس  يقررهــا  لة 
أ
مســا االســتجوابات 

ن 
أ
ا صحابهــا 

أ
ال يجــوز  فــال  الحكومــة  ي 

أ
را اخــذ 

يخلــو بهــذا الترتيــب.

 الناحيــة الثانيــة:  والتــي تتمثــل بالحالة العادية 

فــان  االســتجوابات  لمناقشــة  التقــدم  وهــي 

ترتيــب طالبــي الــكالم تحــدده القواعــد العامــة 

المجلــس  رئيــس  يعطــي  حيــث  ن 
أ
الشــا بهــذا 

دوره  حســب  كل  لطالبيــه  الــكالم  النيابــي 

ووجهــات  راء 
آ
اال اختــالف  عنــد  و  الــكالم  فــي 

ن يتنــاول 
أ
النظــر يراعــي الرئيــس قــدر اإلمــكان ا

لــه  المعارضــون  و  لالســتجواب  المؤيــدون 

تمتلــك  الحكومــة  ن 
أ
ا وصحيــح  بالتنــاوب 

الموجــه  الطــرف  وهــي   ( الــكالم  حــق  دائمــا 

مــا  ن تتكلــم متــى 
أ
ا لهــا  إليــه االســتجواب ( إذ 

ن االســتجواب 
أ
ســلفت ولكــن بمــا ا

أ
شــاءت كمــا ا

يتضمــن مفهــوم االتهــام وان التهمــة موجهــة إلــى 

المســتقرة  البرلمانيــة  التقاليــد  فمــن  الحكومــة 

ن تكــون الحكومــة صاحبــة 
أ
بــل مــن المنطــق ا

خيــرة فــي الدفــاع وممــا يســوغ هــذا 
أ
الكلمــة اال

قــوال 
أ
ا لــكل  شــاملة  إجابتهــا  تكــون  ن 

أ
ا يضــا 

أ
ا

عضــاء الذيــن شــاركوا فــي مناقشــة موضــوع 
أ
اال

االســتجواب والجديــر بالذكــر إن هنالــك حــاالت 

 
ً
صــال

أ
ا االســتجواب  موضــوع  فيهــا  يناقــش  ال 

و 
أ
ا و ذلــك إذا ســحب االســتجواب مــن قدمــه 

خريــن 
آ
عضــاء اال

أ
قدمــوه ولــم يتقــدم احــد مــن اال

طلــب  بتقديــم  وذلــك  االســتجواب  يتبنــى 

االســتجواب  ن 
أ
ا كمــا  جديــد  مــن  اســتجواب 

الوزيــر  اســتقالة  حالــة  فــي  يســقط  ن 
أ
ا يمكــن 

الموجــه إليــه االســتجواب ومــن البداهــة القــول 

بــان تنظيــم الوقــت المخصــص للمناقشــة علــى 

و عــادل يســهم فــي انجــاز 
أ
نحــو دقيــق متــوازن ا

ن 
أ
هــداف المتوخــاة مــن المناقشــة فــال بــد ا

أ
اال

عضــاء 
أ
يتــاح لموجــه االســتجواب ولغيــره مــن ا

الوزيــر  لمناقشــة  الكافــي  الوقــت  المجلــس 

ســئلة الموجهــة إليــه وفــي 
أ
ال تتكــرر اال

أ
شــريطة ا

ن يتمتــع الوزيــر بالوقــت 
أ
بــد مــن ا المقابــل ال 
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المعلومــات  تقديــم  فيهــا  بمــا  لإجابــة  الــالزم 

وتنظــم  االســتجواب  بموضــوع  الصلــة  ذات 

نظمــة 
أ
لال وفقــا  الوقــت  هــذا  تحديــد  مســالة 

للبرلمانــات.)18( الداخليــة 

المبحــث الثالــث: انتهــاء مناقشــة االســتجواب 

و ســقوطه
أ
و اســترداده ا

أ
ا

موضــوع  فــي  المناقشــة  تختتــم  عندمــا   

االســتجواب بتقديــم العضــو مقــدم االســتجواب 

خريــن باقتراحــات وربمــا ال يتقــدم 
آ
عضــاء ا

أ
و ا

أ
ا

لــم يكــن هنــاك  فــإذا  اقتــراح  ي 
أ
بــا احــد منهــم 

جــداول  إلــى  االنتقــال  يفيــد  فهــذا  اقتــراح  ي 
أ
ا

مــا إذا كانــت هنــاك اقتراحــات يقــوم 
أ
عمــال ا

أ
اال

المجلــس النيابــي بالتصويــت علــى كل اقتــراح 

كـثريــة 
أ
ا علــى  يحصــل  اقتــراح  ي 

أ
ا يــرى  حتــى 

صــوات ومــا جــرى عليــه التقليــد الفرنســي هــو 
أ
اال

ن االســتجواب ينتهــي عــادة بقــرار االنتقــال إلــى 
أ
ا

عمــال ولكــن هــذا القــرار يكــون إمــا 
أ
جــداول اال

ييــد سياســة الحكومــة 
أ
 لتا

ً
 وإمــا قــرارا

ً
 بســيطا

ً
قــرارا

 بســحب الثقــة مــن الحكومــة.
ً
 مســببا

ً
وإمــا قــرارا

عمــال 
أ
اال جــدول  إلــى  االنتقــال  عبــارة  وكانــت 

فــي ظــل الجمهوريــة الفرنســية الثالثــة تعنــي فــي 

ن المناقشــة فــي موضــوع االســتجواب 
أ
الواقــع ا

مــا إذا لــم يكــن كذلــك فانــه يكــون 
أ
قــد انتهــت ا

 بحجــب الثقة 
ً
 مــا اقتــرح اقتراحــا

ً
ن نائبــا

أ
بســبب ا

الحكومــة  إلــى  اللــوم  توجيــه  و 
أ
ا باعتمادهــا  و 

أ
ا

وهــذا مــا يطلــق عليــه باالقتــراح المســبب وكان 

الوضــع فــي ظــل الجمهوريــة الفرنســية الرابعــة ال 

يخــرج عــن ذلــك فكانــت المناقشــة فــي موضــوع 

التصويــت  و  بالتصويــت  تختتــم  االســتجواب 

عمــال الــذي 
أ
إمــا بقــرار االنتقــال إلــى جــدول اال

ن المناقشــة قــد انتهــت بشــان موضــوع 
أ
يعنــي ا

االســتجواب وإمــا بســحب الثقــة مــن الحكومــة 

وبنــاًء  علــى ذلــك فــان االســتجواب ينتهــي إلــى 

تيــة :
آ
إحــدى الحــاالت اال

عضــاء بإجابــات الحكومــة 
أ
ن يقتنــع اال

أ
1. إمــا ا

و الوزيــر و بالبيانــات المقدمــة إذ يتضــح مــن 
أ
ا

خــالل المناقشــة فــي موضــوع االســتجواب إن 

 وإنهــا 
ً
 و صحيحــا

ً
تصــرف الحكومــة كان ســليما

فهــي  وجــه  فضــل 
أ
ا علــى  بواجبهــا  قامــت  قــد 

مــر 
أ
تســتحق الشــكر بــدل اللــوم ولهــذا ينتهــي اال

خــرى ومــن 
أ
و با

أ
بتوجيــه الشــكر إليهــا بصــورة ا

ثــم بإقــرار الثقــة بهــا

جــدول  إلــى  باالنتقــال  قــرار  يتخــذ  وقــد   .2

ن البرلمــان ال 
أ
عمــال ويفهــم مــن هــذا القــرار ا

أ
اال

 فــي الموضــوع وقــد يكــون 
ً
يــا

أ
ن يبــدي را

أ
يريــد ا

ســباب 
أ
اال و 

أ
ا دلــة 

أ
اال وجــود  عــدم  بســبب  هــذا 

البرلمــان  فيحتفــظ  الحكومــة  إلدانــة  الكافيــة 

ي هــذا يعــد فــي 
أ
ن عــدم إبــداء الــرا

أ
يــه علــى ا

أ
برا

ي معيــن إذ لما 
أ
 عــن را

ً
حيــان تعبيــرا

أ
كـثيــر مــن اال

كان االســتجواب يرمــي  إلــى محاســبة الحكومــة 

عمــال يعنــي 
أ
فــان قــرار االنتقــال إلــى جــدول اال

ن المجلــس ال يوافــق 
أ
كمــا يقــول ) بــار تلمــي ( ا

و للوزيــر بشــان هــذا 
أ
علــى توجيــه لــوم للحكومــة ا

الموضــوع ولكــن هــذا يعنــي فــي ذات الوقــت 
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و الوزيــر 
أ
ن المجلــس يؤيــد سياســة الحكومــة ا

أ
ا

الحكومــات  مــن   
ً
كـثيــرا ن 

أ
ا يالحــظ  ولذلــك 

الشــديدة الحساســية يذهــب بهــا كبرياؤهــا إلــى 

عمــال 
أ
عــدم قبــول قــرار االنتقــال إلــى جــدول اال

اســتقالتها. فتقــدم 

و 
أ
3 . وقــد يصــدر قــرار إلدانــة الحكومــة كلهــا ا

بمــا  البرلمــان  يقتنــع  لــم  إذا  عضائهــا 
أ
ا بعــض 

و 
أ
و الوزيــر ( مــن بيانــات ا

أ
قدمتــه الحكومــة ) ا

إلــى  االســتجواب  ينتهــي  قــد  وهنــا  مســتندات 

الــذي  الوزيــر  و 
أ
ا الحكومــة  عــن  الثقــة  حجــب 

صــول
أ
اال وحســب  القــرار  بــه  يتعلــق 

و ينتهي االستجواب بدون مناقشة 
أ
4. ا

و السقوط(
أ
) االسترداد ا

االســتجواب  فيهــا  ينتهــي  حــاالت  هنــاك   

مــا 
أ
ا ذلــك  ويكــون  بمناقشــته  الدخــول  قبــل 

و النــزول عنــه ممــن قدمــه مــا لــم 
أ
باســترداده ا

عضــاء وإمــا بســقوطه وذلــك علــى 
أ
ينتبــه احــد اال

تــي:
آ
اال التفصيــل 

فــي  عضــو  :لــكل  االســتجواب  اســترداد   .
أ
ا  

ففــي  يســترده  ن 
أ
ا باســتجواب  تقــدم  البرلمــان 

هــذه الحالــة يمتنــع المجلــس مــن النظــر فيــه إال 

عضاء 
أ
كـثــر من بقية اال

أ
و ا

أ
إذا طلــب ذلــك واحــد ا

مهــد  )فرنســا(   مــن  مســتمد  الحكــم  وهــذا 

االســتجواب  اســترداد  ن 
أ
ا بيــد   ، االســتجواب 

ن 
أ
ن يكــون بعــد تالوتــه وليــس قبلهــا إذ ا

أ
يجــب ا

ن 
أ
 عــن ا

ً
تــالوة االســتجواب فــي المجلــس تعبيــرا

ن هنــاك اســتجواب إمــا قبــل 
أ
درك ا

أ
المجلــس ا

هــذه التــالوة فــال يجــوز االســترداد وذلــك حتــى 

تتــرك الفرصــة لغيــر العضــو مقــدم االســتجواب 

ن يتمســك باالســتجواب و يتبنــاه ويكــون 
أ
فــي ا

ي عضــو 
أ
و عــن الجــزء فمــن حــق ا

أ
عــن الــكل ا

إذا امتنــع المســتجوب عــن الــكالم فــي جــزء مــن 

ن يتبنــى هــذا الجــزء
أ
االســتجواب ا

ب. ســقوط االستجواب:يســقط االســتجواب 

تيــة:
آ
البرلمانــي بتحقــق حالــة مــن الحــاالت اال

 : زوال صفة من وجه إليه االستجواب :
ً
وال

أ
  ا

وجــه  مــن  صفــة  بــزوال  االســتجواب  يســقط 

إليــه فــإذا كان إلــى رئيــس مجلــس الــوزراء فانــه 

يســقط بإقالتــه حتــى لــو بقيــت الحكومــة و لعــل 

مــر 
أ
اال يتعلــق   حيــن 

ً
كـثــر تطبيقــا

أ
ا الخيــار  هــذا 

فعندمــا  الــوزراء  احــد  إلــى  موجــه  باســتجواب 

ســوف  عضــاء 
أ
اال غلبيــة 

أ
ا ن 

أ
ا الحكومــة  تشــعر 

تصــوت لصالــح ســحب الثقــة مــن الوزيــر فإنهــا 

تبــادر إلــى الضغــط علــى هــذا الوزيــر لكــي يتقــدم 

االســتجواب  ثــار 
آ
ا تســتبق  حتــى  باســتقالته 

وهــذه الحالــة وان كانــت تنــص عليهــا اللوائــح 

بســقوط  االســتجواب  ن ســقوط 
أ
ا إال  الداخليــة 

و الوزيــر يرجــع فــي الواقــع إلــى قواعــد 
أ
الحكومــة ا

ساســية ليســت بحاجــة إلــى النــص 
أ
دســتورية ا

مراقبــة  هــو  االســتجواب  مــن  فالغــرض  عليهــا 

الحكومــة و محاســبتها عمــا قامــت بــه مــن عمــل 

مــر 
أ
و اســتقال الوزيــر المعنــي باال

أ
فــان اســتقالت ا

البرلمانيــة  للرقابــة  كوســيلة  االســتجواب  فــان 

يكــون قــد بلــغ غايتــه فــي هــذه الحالــة و ال يمكــن 
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بطريــق  الوزيــر  و 
أ
ا الحكومــة  محاســبة  بعدهــا 

االســتجواب القديــم وإنمــا يمكــن ذلــك بطريــق 
ً
خــر كمالحقتــه قضائيــا مثــال

آ
ا

  : االســتجواب  مقــدم  صفــة  زوال   :  
ً
ثانيــا

علــى  البرلمانيــة  للرقابــة  وســيلة  االســتجواب 

البرلمــان  عضــو  بــه  يتقــدم  الحكومــة  عمــال 
أ
ا

مــن  ســبب  ي 
أ
ال مقدمــه  صفــة  زالــت  فــإذا 

هــي  لذلــك  الطبيعيــة  النتيجــة  فــان  ســباب 
أ
اال

عضــاء 
أ
ســقوط االســتجواب مــا لــم يتنبــه احــد اال

ً
طبعــا خريــن 

آ
اال

: انتهــاء مــدة المجلــس )عهــد النيابــة(  : 
ً
  ثالثــا

المجلــس  مــدة  انتهــاء  ّن 
أ
ال منطقــي  مــر 

أ
ا وهــذا 

وذلــك  واليتــه  المجلــس  فقــدان  إلــى  تــؤدي 

غيــر  يصبــح  و  مــة 
أ
اال عــن  نيابتــه  مــدة  بانتهــاء 

فــي محاســبة الحكومــة وقــد تنتهــي  ذي صفــة 

مــدة المجلــس بصــورة طبيعيــة وذلــك بانتهــاء 

مــد المحــدد للمجلــس 
أ
خــر اجتمــاع لــه فــي اال

آ
ا

 وقــد تنتهــي قبــل ذلــك عــن طريــق حــل 
ً
ــا قانون

دون  االنعقــاد  دور  انتهــى  إذا  مــا 
أ
ا المجلــس 

المجلــس  نف 
أ
فيســتا االســتجواب  فــي  البــت 

ن 
أ
نظــره بحالتــه عنــد بــدء الــدور التالــي ذلــك ا

طــوال  متصلــة  تعتبــر  المجلــس  انعقــاد  ادوار 

ســقوط  تقريــر  فــان  ثــم  ومــن  المجلــس  مــدة 

 غيــر 
ً
مــرا

أ
االســتجواب بانتهــاء دور االنعقــاد يعــد ا

منطقــي ويفتقــر إلــى التبريــر وفــي تقريــره حمايــة 

علــى  البرلمانيــة  الرقابــة  دوات 
أ
ا مــن  للحكومــة 

القانــون احتــرام  مراقبــة  عنــد  عمالهــا 
أ
ا

الهوامش:

)1( ابــن منظــور – لســان العــرب– منشــورات دار الكـتــب 
العلميــة - بيــروت 2003 ص 200 )2( لويــس معلــوف – 
المنجــد فــي اللغــة – مؤسســة انتشــارات دار العلــم إيــران 

2005 ط 35 بــاب جــاوب مجاوبــة ص  108  
 )3( لويــس معلــوف – المنجــد فــي اللغــة – مرجــع ســابق 

ص 108 
 _ الدســتوري  القانــون  مبــادئ   – صبري)الســيد(   )4(
 
ً
المطبعــة العالميــة ، القاهــرة ط4  1949 ص 567 نقــال

فــي  البرلمانــي  االســتجواب   –  ) عمــار  د.  المياحــي)  عــن 
 2007 ســنة  المقــارن  القانــون  مجلــة  وفعاليتــه-  العــراق 

. العــدد 48 
)5(  عثمان )الدكـتور عثمان خليل( ، القانون الدســتوري 
_ العربــي  الفكــر  دار   – المصــري  الدســتوري  والنظــام 

ص 479-478.  1955 ط5  القاهــرة 
النظــام   – زيــد(  بــو 

أ
ا مصطفــى  )الدكـتــور  فهمــي   )6(

الدســتوري للجمهوريــة العربيــة المتحــدة – دار المعــارف 
ص603-  1966 نشــر  محــل  بــال 

)7(  طربوش )الدكـتور قائد محمد( – السلطة التشريعية 
فــي الــدول العربيــة ذات النظــام الجمهــوري –المؤسســة 
الجامعيــة للدراســات و النشــر و التوزيــع بيــروت ط 1 - – 

1995 م ص383
فت( – هيمنة السلطة التنفيذية 

أ
  )8( دسوقي )الدكـتور را

باإلســكندرية  المعــارف  ة 
أ
منشــا  – البرلمــان  عمــال 

أ
ا علــى 

ســنة 2006 ص 134 . 
 )9( طربوش )الدكـتور قائد محمد( – السلطة التشريعية 
فــي الــدول العربيــة ذات النظــام الجمهــوري – المؤسســة 
 – ط1  بيــروت  والتوزيــع  والنشــر  للدراســات  الجامعيــة 

1995 م ص283  /1415
 )10(  العبــودي )الدكـتــور عثمــان ( – التحقيــق البرلمانــي 
القانــون  المقــارن – إصــدارات جمعيــة  القانــون  – مجلــة 

المقــارن العراقيــة – بغــداد 2007 العــدد 50 ص 18 .
 Jean chatelaine la nouvelle Constitution  )11(
 Et le Regime politique De la france. Paris.
 
ً
institutions politiques daujourd  hui 1959.نقــال
عــن العبــودي )الدكـتــور عثمــان ( مرجــع ســابق ص19-18

)14(  شــكر ) حســين محمــد( – االســتجواب البرلمانــي 
الحقــوق  جامعــة  كليــة  إلــى  مقدمــة   -  ) مقارنــة  دراســة   (

41 ص   2002 بغــداد   – النهريــن 
كــده مجلــس الشــعب المصــري بجلســة 16/

أ
)15( هــذا مــا ا
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الموجــه  االســتجواب  اســتبعاد  قــرر  حيــن  شــباط1981 
حــكام 

أ
ا تعديــل  موضــوع   (( ن 

أ
بشــا العــدل  وزيــر  إلــى 

قانــون العقوبــات للتشــديد علــى مختطفــي البنــات وقطــاع 
لكــي  مجــال  هنــاك  ليــس  انــه  إلــى   

ً
اســتنادا  ، الطــرق(( 

يوجــه اســتجواب لوزيــر تقــدم بمشــروع قانــون ووافــق عليــه 
ورده ذلــك حســام الديــن) وســيم ( – الرقابــة 

أ
المجلــس . ا

البرلمانــي  النظــام  فــي  الحكومــة  عمــال 
أ
ا علــى  البرلمانيــة 

والرائســي – منشــورات الحلبــي الحقوقيــة بيــروت 2008 
ص331. 

الســلطة  –هيمنــة  فــت( 
أ
را )الدكـتــور  دســوقي   )16(  

ة 
أ
منشــا  – التشــريعية  الســلطة  عمــال 

أ
ا علــى  التنفيذيــة 

المعــارف باإلســكندرية 2006 ط1 ص 136 ومــا بعدهــا.
)17( حسين محمد شكر – مرجع سابق  ص 41

ربعــة 
أ
كـثــر مــن ا

أ
)18( ففــي بلجيــكا مثــال ال يجــوز الــكالم ال

مــن عشــر  كـثــر 
أ
ا يســتغرق كالم احدهــم  ن 

أ
ا يجــوز  كمــا ال 

دقائــق المياحــي الدكـتــور عمــار مرجــع ســابق ص 35 ومــا 
بعدهــا.

المراجع والمصادر

ن الكريم
آ
 – القرا

أ
ا

ب- القوانين 
1.الدستور العراقي لسنة 2005 .
2.الدستور الكويتي لسنة 1962.

3. الدستور اللبناني لسنة 1926المعدل.
4.الدستور المصري لسنة 1971 .

5.الئحة مجلس الشعب المصري لسنة 1979 .
مة الكويتي لسنة 1963

أ
6.الالئحة الداخلية لمجلس اال

لســنة  النواب)العراقــي(  لمجلــس  الداخلــي  7.النظــام 
2006

لســنة  )اللبنانــي(  النــواب  لمجلــس  الداخلــي  8.النظــام 
1994

ج-  المراجع والمصادر باللغة العربية 
1.الحيــاة النيابيــة فــي العهــد الملكــي – حســين جميــل – 
عضــو مجلــس النــواب العراقــي ) فــي العهــد الملكــي ( دار 

الحريــة للطباعــة ســنة 1982. 
النظــام  فــي  اإلدارة  عمــال 

أ
ا علــى  البرلمانيــة  2.الرقابــة 

الديــن  حســام  وســيم  المحامــي   ، والرائســي  البرلمانــي 
 2008 ط   ، حمــد 

أ
اال

3.الســلطة التشــريعية فــي الــدول ذات النظــام الجمهــوري . 
د- قائــد محمــد طربــوش  الــدار الجامعيــة للطباعــة والتوزيــع 

والنشر.
فــؤاد  د-  الدســتورية  والمؤسســات  الدســتوري  4.القانــون 
ط  والنشــر.,  والتوزيــع  للطباعــة  الجامعيــة  الــدار  بيطــار 

.1996
نظمــة البرلمانيــة - د. 

أ
5.محاضــرات فــي النظريــة العامــة لال

لقيــت علــى طلبــة دبلــوم القانــون العــام 
أ
عصــام ســليمان –  ا

لســنة 2008.
والنظــام  الدســتوري  القانــون  فــي  العامــة  النظريــة   .6
لمفرجــي 

أ
الدســتوري فــي العــراق- د. إحســان عبــد الحميــد ا

.  1990 بغــداد  جامعــة  منشــورات  خــرون- 
آ
وا

الســلطة  عمــال 
أ
ا علــى  التنفيذيــة  الســلطة  هيمنــة   .7

المعــارف  ة 
أ
منشــا دســوقي  فــت 

أ
را د-   ، التشــريعية 

 2006 ســنة   1 ط  باإلســكندرية 
زهيــر  د-   ، اللبنانــي  الدســتوري  القانــون  فــي  8.الوســيط 

.  2006 لســنة   )2( المجلــد  شــكر 
 – جميــل  محمــد  حســين   – البرلمانــي  9.االســتجواب 
رســالة مقدمــة الــى كليــة الحقــوق جامعــة النهريــن بغــداد 

.  2008  )48(  ،  2007)47( العــدد 
جنبية: 

أ
دـ المراجع المترجمة عن اللغة اال

 Peofesseur Maurice Duverger )) Institutions 1-
 Politiques et droit constitutionnel  Les grands
 systemes politiques, presses Universitaires de

.214-201 France  r.r
 موريــس ديفورجيــه ترجمــة د. جــورج ســعد  الــدار الجامعيــة 

للطباعــة والتوزيــع والنشــر بيروت .
هـ - المجالت والدوريات 

1- مجلــة القانــون المقــارن – منشــورات جمعيــة القانــون 
و   2007  )47( العــدد  –بغــداد  العراقيــة  المقــارن 

.  2008)48(
وـ  المصادر من شبكة االنترنيت :

داء البرلمانــي ، ص )12-1( 
أ
ثــره علــى اال

أ
1. االســتجواب وا

خــوذ مــن موقــع مجلــس 
أ
- د. رفعــت عبــد الحميــد عطفــي  ما

.netwww.majlesalommah.مــة الكويتــي
أ
اال

د.  العربيــة-  النيابيــة  المجالــس  فــي  البرلمانيــة  2.الرقابــة 
رغيــد الصلــح . 

الكـفيلــة  والســبل  البرلمانيــة  الرقابــة  ومعوقــات  قيــود   .3
عمــرو  د.   -) البرلمانــي  االســتجواب  حالــة   ( منهــا  بالحــد 

ربيــع. هاشــم 
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الفدرالية		والوحدة	
الوطنية	في	العراق

الدكتور	عبد	الجبار	احمد
				كلية	العلوم	السياسية	ـ	جامعة	بغداد	
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منــذ نيســان 2003م والســاحة العراقيــة تشــهد 

حــول  والحــوارات  ت  الســجاال  مــن  الكـثيــر 

مضمــون الفيدراليــة و الوحــدة الوطنيــة واهميــة 

السياســية  القــوى  جنحــت  وقــد  منهمــا  كل 

واقصــاء  منهــا  واحــدة  ترجيــح  نحــو  العراقيــة 

تدعــم  وادلــة  حجــج   علــى  معتمــدة  االخــرى 

ومواقفهــم. اراءهــم 

السياســية   المواقــف  ان  نعتقــد  جانبنــا  ومــن 

المصلحــة  بعامــل  ترتبــط  مــا  غالبــا  والحزبيــة 

االنيــة او المصلحــة الذاتيــة واهمــال مقتضيــات 

ي جهــة 
أ
الصالــح العــام ولذلــك يكــون مــن حــق ا

ان تعــارض مــا تشــاء وتؤيــد مــا تشــاء طالمــا انــه 

يحقــق لهــا غاياتهــا.

وســيكون مــن حقنــا نحــن ايضــا علــى مســتوى 

نناقــش  ان  االكاديميــة  والدراســات  البحــوث 

الفيدراليــة  مضمــون  ونتفحــص  وتحلــل 

واحــدة  وفــق جهــة  وعلــى   الوطنيــة  والوحــدة 

ومصلحــة واحــدة هــي االســهام فــي تقديــم كل 

العــراق  بنــاء  عمليــة  يديــم  ان  شــانه  مــن  مــا 

العراقييــن. لــكل  الديمقراطــي  العــراق 

تحــاول هــذه الدراســة المتواضعــة القــاء ا لضــوء 

علــى اهــم المفاصــل التــي من الممكن ان تحدد 

العالقــة مــا بيــن الفيدراليــة والوحــدة الوطنيــة 

مــن دون اهمــال االطــار  العــام الــذي ينبغــي ان 

تخضــع لــه كل المفاهيــم اال وهــو الديمقراطيــة.

). الفدرالية والفيدراليون:

وتنحــرف  وتتلــكا  الديمقراطيــة  تتعطــل  مثلمــا 

الديمقراطييــن  بغيــاب  معانيهــا  عــن  الدولــة 

نهجــا  بوصفهــا  وفضائلهــا  الفيدراليــة  فــإن 

الســلطات  لتوزيــع  وطريقــة  الدولــة  الدارة 

والصالحيــات والثــروات ســتتحول الــى عــبء 

الفدرالييــن. بغيــاب 
ضــروري  والمعنــى  المبنــى  بيــن  مــا  والتــالزم 

وحيــوي هنــا فالفيدراليــة ليســت صنعــة لغويــة 



|   العدد 8  |   ذي الحجة   |  كانون االول  |  2008 96

وبالغيــة بقــدر مــا هــي ضــرورة سياســية تفرضهــا 

محــددة. شــروط 

ولذلــك فــان العلــة الحقيقيــة  ليســت هــي علــى 

مســتوى النصــوص الدســتورية بقــدر مــا ترتبــط 

االطــراف  بعــض  مــن  الخاطئــة   بالممارســات 

الواليــات ـ االقاليــم تجــاه المركــز بالطريقــة التــي 

تضعــف مــن ســلطة المركــز االتحــادي لصالــح 

المرتكــب   
أ
الخطــا يكــون  مــا  وغالبــا  االطــراف 

 علــى ســوء فهــم لبعــض مــواد 
ً
 او مرتكــزا

أ
متــكا

الدســتور المختلــف عليهــا اصــال  او علــى حقيقــة 

ثيــر عليهــم .
أ
ان المركــز عاجــز عــن التا

ونحســب ان اشــاعة الثقافــة الفيدراليــة عامــل 

مهــم واساســي فــي انجــاح الفيدراليــة مهمــا كان 
الضــروري  مــن  وســيكون  وطبيعتهــا  شــكلها 

التركيــز علــى المفاصــل االتيــة:ـ

ـ نشــر الثقافــة الفيدراليــة المتعلقــة بالســوابق 
أ
ا

الــدول  تشــكيل  مــع  ت 
أ
نشــا التــي  واالحــداث 

الفيدراليــة وخاصــة تلــك المرتبطــة بالنزاعــات 

مــا. والخالفــات حــول موضــوع 

ب  ـ دفــع النخــب السياســية العراقيــة وخاصــة 

المحليــةـ  المجالــس  فــي  المقاعــد   
أ
ســيتبوا مــن 

والنــدوات  الــدورات  فــي  نخــراط  لــال  البلديــة 

واطالعهــم  خبرتهــم  زيــادة  شــانها  مــن  التــي 

الــدول  فــي  المطبقــة  التجــارب  مضمــون  علــى 

منهــا. الناجحــة  وخاصــة  الفيدراليــة 

2.الفيدرالية والديمقراطية:

بيــن الفيدراليــة والديمقراطيــة عالقــة  العالقــة 

متينــة وحيويــة علــى مســتوى االصــل، مســتوى 

الطرح الفكري،ولكنها وعلى مســتوى االنتطام 

المؤسســاتي ليســت كذلــك.

فكريــا فــان المؤمــن بالديمقراطيــة يشــترط ان 

يكــون مومنــا بالفيدراليــة ومــن يؤمــن بالفدراليــة 

هــو  الــذي  باالصــل،  مؤمنــا  يكــون  ان  ينبغــي 

الديمقراطيــة.

والصلــة الحيويــة تتجســد فــي االشــتراك بالرغبــة 

فــي  رغبــة  هــي  فالديمقراطيــة  تجمعهــا  التــي 

الحريــة تتمثــل فــي اعتمــاد االنتخــاب واالختيــار 

نتــاج  هــي  اصــال  والفيدراليــة  والتصويــت، 

رغبتين رغبة في االتحاد ورغبة في ا الســتقالل 

و)االنفصــال(.

نفهــم  ان  تســتطيع  ال  ذلــك  علــى   
ً
سيســا

أ
وتا

قاعــدة   علــى  نتكــي  ان  دون  مــن  الفيدراليــة 

نفهــم  ان  نســتطيع  ال  ذلــك  علــى  ثوتاسيســا 

قاعــدة  علــى  نتكــي  ان  دون  مــن  الفيدراليــة 

الديمقراطيــة فــي الحريــة فــي االختيــار الفيدرالــي 

مثــال. كالكونفدرالــي  الفيدرالــي  غيــر  او 

العالقــة  هــذه  تؤكــد  امثلــة  الــى  هنــا  ونشــير 

فالواليــات المتحــدة االمريكيــة  دولــة فدراليــة 

دول  فرنســا  ان  حيــن  فــي  وديمقراطيــة 

فدراليــة. ليســت  ولكنهــا   ديمقراطيــة 

الدولــة  بيــن  مــا  الترجيــح  مســتوى  وعلــى 

الديمقراطيــة والدولــة الفدراليــة فاننــا نعتقــد ان 
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لــم  لكنهــا  فدراليــة  كانــت  الســوفياتية  الدولــة 

تكــن ابــدا دولــة ديمقراطيــة بالمعنــى ا لمطلــوب 

هــو  االصــل  ان  نعتقــد  ولذلــك  للديمقراطيــة 

الفيدرالــي. علــى  الديمقراطــي  الخيــار  ترجيــح 

وعلــى  فاليــوم  العراقيــة  الحالــة  علــى  وتطبيقــا 

بلــد  هــو  الدســتورية  النصــوص  مســتوى 

ديمقراطــي فدرالــي معــا ولكــن مــع عــدم اكـتمــال 

ارض  علــى  كـتجربــة  والفيدراليــة  الديمقراطيــة 

. لتطبيــق ا

ولــو كان العــراق ديمقراطيــا فقــط قياســا بالحالــة 

 مــع مركزيــة 
ً
الفرنســية الصبــح بلــدا ديمقراطيــا

معتــرف بهــا وهــو نهــج ليــس فيــه اشــكال.

     ولــو كان العــراق فدراليــا فقــط ومــن دون 

ديمقراطيــة القتــرب مــن النهــج الســوفيتي وفــي 

هــذا اشــكاالت كـثيــرة.

 امــا وان العــراق قــد اختــار درب الديمقراطيــة 

عــن  االيحيــد  يقتضــي  فانــه  معــا  والفيدراليــة 

القواعــد واالركان التــي تحــدد مســارات عمــل ا 

والفيدراليــة. لديمقراطيــة  

 1968 الســابقة  التجربــة  الــى  نشــير  وهنــا   

بالمركزيــة  محكومــة  كانــت  التــي  ـ2003 

بعــد  امــا  ديمقراطــي  غيــر  وباســلوب  والمركــز 

نيســان 2003 فنالحــظ ان التجربــة محكومــة 

عــى  )المحافظــات  واالقاليــم  باالطــراف 

حســاب المركــز( وباســلوب غيــر ملتــزم لقواعــد 

الديمقراطيــة  والفيدراليــة،الن  الديمقراطيــة 

 
أ
مبــدا احتــرام  تعنيــه  مــا  ضمــن  مــن  تعنــي 

المحاســبة والمســؤولية والمراقبــة والفيدراليــة 

تقــر فــي قوانينهــا المعمــول بهــا عــدم اضعــاف 

المركــز.

 ولذلــك فــان المؤيــد للفدراليــة ينبغــي ان يكــون 

ال  او  واشــتراطاتها  وقواعدهــا  بقوانينهــا  مؤمنــا 

وباالصــول المتبعــة فــي النهــج الديمقراطــي ثانيا 

وثالثــا ان يتســم  ســلوكه السياســي والوظيفــي 

باحتــرام الديمقراطيــة والفيدراليــة علــى مســتوى 

المبــدا واالصــل.

يحملهــا  اال  فينبغــي  للفدراليــة  المعــارض  امــا 

اكـثــر مــن معانيهــا المعتــرف بهــا والمحــدد لهــا 

ويظــن  ال )26(  الدوليــة  التجــارب  اطــار  فــي 

بهــا االنفصــال والتقســيم والتفتيــت النــه ينبغــي 

عليــه ان يقبــل بخيــار االغلبيــه العدديــة ورغبتها 

فــي قبولهــا كمبــدا جديــد يحكــم العــراق وكنهــج 

المعــارض  علــى  ثــم ان  الدولــة  سياســي الدارة 

لكــي يرجــح تجربــة ســابقة  للماضــي  اال يجنــح 

اليــوم  عليــه  هــي  لمــا  بالكامــل  مخالفــة  هــي 

واالســلم لــه علــى مســتوى الحجــة البحــث عــن 

اقــرب فدراليــة ناجعــة تحفــظ للعــراق وحدتــه 

وســيادته وبالمقابــل فــان المؤيــد لهــا عليــه اال 

يبتعــد عــن النمــاذج والتجــارب الفدراليــة التــي 

تجلــب االجمــاع او شــبه االجمــاع وقبول غالبية 

االطــراف لهــا واذا ارتــاى  المعــارض للفدراليــة 

بــان المركزيــة هــي االفضــل للعــراق فعليــه ان 

بالديمقراطيــة  المرتبطــة حقــا  النمــاذج  يعتمــد 
صــور  يعتمــد  ان  ال  الفرنســية  التجربــة  مثــل 
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الماضــي.

3.الفيدرالية والوحدة الوطنية والديمقراطية:

بدايــة مــن المواجــب علينــا اال ننظــر للعالقــة مــا 

بيــن الفدراليــة والوحــدة الوطنيــة مــن منطلــق 

تصارعــي او تنافســي ســواء كان علــى المســتوى 

ا لسياســي ،  التطبيــق الحركــي  المفاهيمــي ام 

حســبان  هــو  المنطلــق  يكــون  ان  يجــب  بــل 

العالقــة بينهمــا ايجابيــة وتفاعليــة وتعاونيــة.

وفــي ظــل وجــود العالقــة التفاعليــة ـ التعاونيــة 

الوحــدة  يرفــض  ان  امــرئ  الي  مبــررا  نجــد  ال 

نبيــل  مفهــوم  النهــا  وغايــة  وســيلة  الوطنيــة 

وموضوعــي وامنيــة شــريفة وعزيــزة كمــا انــه ال 

يحق ال ي امري ان يعارض  الفدرالية معارضة 

المفهــوم والتطبيــق ومــن دون طــرح مســوغات 

منطلقاتهــا  مســوغات  وحقيقيــة،  مقبولــة 

ونحســب  اســتبعادية  وليســت  ديمقراطيــة 
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ان هنالــك بعــض النقــاط المهمــة التــي ينبغــي 

ـ عليهــا:  كيــد 
أ
التا

التالحــم  حالــة  هــي  الوطنيــة  الوحــدة  ان  ــــ   
أ
ا

الــى  الواحــد  البلــد  اعضــاء  بيــن  مــا  والتفاعــل 

 مــن ان االقليــم الــذي 
ً
المــدى الــذي يوجــد ادراكا

يقطنــون فيــه هــو الوطــن االول واالخيــر للجميــع 

وهــو يعلــو علــى مــا عــداه مــن هويــات جغرافيــة 

ثانويــة، وان الهويــة السياســية العامــة ا لمرتبطة 

باولئــك  االعضــاء هــي الهويــة التــي تعلــو علــى مــا 

عداهــا مــن الهويــات الفرعيــة الثانويــة ايــا كانــت 

هــي واهميتهــا وهــذه الوحــدة يشــترط ان تكــون 

مرتبطــة بالديمقراطيــة كعامــل باعــث اليجادهــا 

اطارا يحميها وغاية تسعى اليها ولذلك ال نعتقد 

االدوات  نتــاج  هــي  وطنيــة  وحــدة  ايــة  بــدوام 

االكراهيــة غيــر الديمقراطيــة.

 PUTTING( انمــوذج  الــى  نشــير  وهنــا 

 COMING( وانمــوذج   )TOGETHER

الســوفيتيه  والتجربــة   )  TOGETHER

حشــر  يتــم  حيــث  االول  االنمــوذج  اعتمــدت 

ــف والقوميــات واالعــراق والملــل حشــرا  الطوائـ

اكراهيــا وبقــرارات رســمية امــا االنمــوذج الثانــي 

فهــو الــذي اتبعتــه الــدول االخــرى مثــل ا لتجربــة 

االمريكيــة ، الــذي لــم يعتمــد مبــدا الحشــر بــل 

واالراء  الرغبــات  بيــن  مــا  التوافــق  مبــدا  اعتمــد 

والطروحــات، والفــرق واضــح مــا بيــن انمــوذج 

علــى  يقــوم  واخــر  االخريــن  حشــر  علــى  يقــوم 

مجــي االخريــن طواعيــة وتحســب ان ايــة تجربــة 

تريــد النجاعــة والــدوام واجــب عليهــا ا ن تعتمــد 

. ) COMING TOGETHER( انمــوذج ال

فــي  المركزيــة  كانــت  اذا  اخــر  جانــب  ومــن   

غيــر  بالســبل  ارتبطــت  قــد  بالســابق  العــراق 

الديمقراطيــة فــان الفدراليــة اليــوم هــي افضــل 

بكـثيــر مــن المركزيــة فــي ادامــة الوحــدة الوطنية 

الن المركزيــة افضــت الــى مشــاكل عديــدة مــع 

تاكيدنــا ان اعتمــاد الفدراليــة هنــا ال ينبغــي ا ن 

المركــز  والتشــظية واضعــاف  للتقســيم  يفضــي 

ي انمــوذج فدرالي 
أ
الن  المركــز هــو االســاس فــي ا

المركزيــة. بعكــس 

الجغرافيــة  فــي  موحــدا  البلــد  يكــون  قــد  وهنــا 

ومركزيــا فــي السياســة و لكنــه )مفــدرل( ببعــض 

الوســائل بشــكل مباشــر او غير مباش  والمثال  

عــن  تتخلــى  اخــذت  التــي  اســبانيا  هــو  الحالــي 

البلــد  يكــون  فــال  الفدراليــة  نحــو   المركزيــة 

 لكــن المركزيــة شــديدة فيــه والواليــات 
ً
فدراليــا

المتحــدة االميركيــة مثــال ذلــك حســب اختالف 

الرؤوســاء ورؤيتهــم فــي تنظيــم العالقــة مــا بيــن 

الحكومــة االتحــا ديــة والواليــات وكذلــك الهنــد 

التــي يعدهــا البعــض مــن ا لكـتــاب بانهــا دولــة 

شــبه فدراليــة.

وقــد يكــون البلــد فدراليــا ولكنــه ضعيــف ليــس 

علــى مســتوى النــص الدســتوري وحســب بــل 

االن  العراقيــة  والحالــة  التطبيــق  طــار  ا  وفــي 

غيــر  مازالــت  فالتجربــة  ذلــك  علــى  مثــال  هــي 

الفدراليــة  تقســيمات  مــن  نــوع  الي  محســومة 
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الوحيــد حتــى  االن(  هــو  )واقليــم كوردســتان 

البــالد. اليهــا  ســتجنح  

مــن  لواحــدة  اغفالنــا  عــدم  مــع  هــذا  ونقــول    

انــه  المهمــة  الجغرافيــة  ـ   السياســية  الحقائــق 

كلمــا كان االقليــم موحــدا واكـثــر تماســكا ســاعد 

ذلــك علــى اقامــة اوثــق العالقــات بيــن اعضائــه 

داخــل حــدود االقليــم.

الديمقراطيــة  مــن  كل  دور  ســيدخل  وهنــا 

االجابــة  خــالل  مــن  المعادلــة  فــي  والفدراليــة 

كيفيــة  فــي  يتمثــل  جوهــري  تســاؤل  عــن 

المحافظــة علــى هــذه الوحــدة ؟ وكيفيــة ادامــة 

التماســك؟ هــذا 

 وهنــا نعتقــد ان التجربــة العراقيــة لــن يكـتــب 

علــى  االعتمــاد  دون  مــن  التــام  النجــاح  لهــا 

مســتويات  علــى  والديمقراطيــة  الطوعيــة 

النظــام  السياســي والدولــة والمجتمــع  وليــس 

التركيــز علــى مســتوى واحــد فقــط والعــراق هنــا 

النــص  مســتوى  علــى  فدرالــي  ديمقراطــي  هــو 

)الســلطة(  السياســي  والنظــام  الدســتوري 

ولكنــه مــا زال لــم يصــل الــى مســتوى المجتمــع 

مــن  ســيكون  ولذلــك  لــه   محافظــة  كـقاعــدة 

مهمــة االدوات الوظيفيــة فــي تعزيــز التفاعــل مــا 

الثالثــة. المســتويات  بيــن 

المعــادالت  بعــض  الختــام  فــي  هنــا  ونشــخص 

التــي هــي بمثابــة القواعــد اليجــاد عالقة متناغمة 

والوحــدة  والديمقراطيــة  الفدراليــة  بيــن  مــا 

وهــي: الوطنيــة 

الوحــدة  علــى  تحافــظ   التــي  الفدراليــة  ان  1ـ 

الوطنيــة ينبغــي ان تكــون نهجــا طوعيــا وليــس 

اكراهيــا والفدراليــة  يهــذا المعنــى تكــون ناجعــة 

للعــراق وليســت تلــك الفدراليــة التــي قــد تشــجع 

علــى التفتيــت بقصــد او مــن دون قصــد.

2ـ ان الوحــدة الوطنيــة التــي تحقــق المركزيــة 

وباالســاليب غيــر الديمقراطيــة لــن يكـتــب لهــا 

الهيــكل  مســتوى  علــى  ســتكون  وهــي  الــدوام 

والمعنــى. المحتــوى  مــن دون  فقــط  والمبنــى 

المرجعــي  االطــار  هــي  الديمقراطيــة  ان  3ـ 

السياســي لــكل من الوحــدة الوطنية والفدرالية 

واذامــا تحققــت الديمقراطيــة الحقيقيــة بشــكلها 

االدنــى  فــان الوحــدة الوطنيــة ســتحقق وكذلــك 

الحــال اذامــا اعتمدنــا علــى الديمقراطيــة وســيلة 

فــي التعامــل مــع االفــراد والقوميــات والمذاهــب 

واالقاليــم فــان الفدراليــة  لــن تكــون ملحــة اال 

لالقليــة  الــذي مــن حقهــا المطالبــة بهــا وليــس 

التــي  هــي  االغلبيــة  ان  الــى  اســتنادا  االغلبيــة 

تقــود مقاليــد السياســة والســلطة.

اساســية  فكــرة  واشــاعة  ترويــج  مــن  البــد  4ـ 

ووحــدة  الوطنيــة  الوحــدة  ديمقراطيــة  مفادهــا 

وطنيــة ديمقراطيــة و الســعي لتحقيــق ا لبديــل 

العراقييــن. كل  يطمئــن  الــذي  الديمقراطــي 

5ـ فــي حســباننا ا ن الفدراليــة هــي و ســيلة مــن 

واالجتماعــي  السياســي  النظــام  بنــاء  وســائل 

الديمقراطيــة  وان  العــراق  فــي  الديمقراطــي 

تعنــي اعطــاء حــق التعبيــر ليــس لالفــراد فقــط 
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او  ولالقاليــم  للعــراق  المكونــة  ولالجــزاء  بــل 

صنــع  فــي  المشــاركة  فــي  الحــق  المحافظــات 

القــرارات السياســية واالجتماعيــة واالقتصاديــة 

عربيــة  كانــت  ســواء  ومراقبتهــا  وتنفيذهــا 

ام  كانــت   اســالمية  تركمانيــة  او  كورديــة  ام 

كذلــك  حســبناهما  مــا  اذا  نقــول  مســيحية 

فانــه لــن يكــون هنــاك مبــرر لرفــض  الفدراليــة 

االنفصــال  بصفــات  واقرانهــا  معارضتهــا   او 

 
ً
 جديــدا

ً
والتقســيم. بــل ســتكون الفدراليــة نمطــا

فــي السياســة العراقيــة، التــي ينبغــي ان تســتند 

علــى التعريــق، اكان ذلــك فيمــا يخــص تعريــق 

ي وســيلة اخــرى.
أ
الديمقراطيــة ام الفدراليــة ام ا
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	الدستور	وتشكيل	األقاليم
	في	العراق

أ.د.	كـامل	الكـنانــي

المفهوم..ومقترحات	في	التطبيق
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كــد الدســتور العراقــي فــي الديباجــة علــى وحــدة 
أ
ا

العــراق  شــعب  نحــن   «  
ً
وشــعبا  

ً
رضــا

أ
ا العــراق 

ن 
أ
ا طيافــه 

أ
وا مكوناتــه  بــكل  نفســه  علــى  لــى 

آ
ا

يقــرر بحريتــه واختيــاره االتحــاد بنفســه ». إن 

االلتــزام بهــذا الدســتور يحفــظ للعــراق اتحــاده 

بذلــك  وهــو  وســيادة،   
ً
رضــا

أ
وا  

ً
شــعبا الحــر 

ويحــارب  الوطنيــة  الوحــدة  كيــد 
أ
تا الــى  يهــدف 

إقــرار  فــي  شــكاله، 
أ
وا نواعــه 

أ
ا بجميــع  التمييــز 

شــكل النظــام الدســتوري الــذي ســيكون عليــه 

ن : 
أ
العــراق، كمــا جــاء فــي المــادة )1( منــه بــا

واحــدة  اتحاديــة  دولــة  العــراق  جمهوريــة   «

الحكــم  نظــام  كاملــة،  مســتقلة، ذات ســيادة 

فيهــا جمهــوري نيابــي ) برلمانــي ( ديمقراطــي، 

.« العــراق  لوحــدة  الدســتور ضامــن  وهــذا 

وتقتــرن وحــدة العــراق هــذه بتســاوي العراقييــن 

فــي الحقــوق والواجبــات دون تمييــز كمــا جــاء 

متســاوون  العراقيــون   «  :  )14( المــادة  فــي 

كيــد 
أ
التا مــع   .«  ... تمييــز  دون  القانــون  مــام 

أ
ا

علــى تكافــؤ الفــرص لجميــع العراقييــن: المــادة 

الفــرص  فــي  العدالــة  يضمــن  وبمــا   ،)16(

المســاهمة  فــي  العراقييــن  لجميــع  الممنوحــة 

فــي التنميــة واســتغالل االمكانــات المتاحــة فــي 
كافــة مناطــق القطــر دون اســتثناء، وبمــا يعــزز 

توزيــع ثمــار هــذه التنميــة علــى جميــع العراقييــن 

بشــكل متــوازن وعــادل فــي جميــع المحافظــات 
فــي نظــام اتحــادي يقــوم علــى النظــام اإلداري 

مــن  المــادة ) 116 (  فــي  .إذ جــاء  الالمركــزي 

العــراق  فــي  االتحــادي  النظــام  ن 
أ
ا الدســتور 

يتكــون مــن: 

1. عاصمة 

قاليم 
أ
2. ا

3. محافظات ال مركزية 

4. إدارات محلية 

وإذا كانــت اإلدارات المحليــة هيــات تنظيميــة 

المــادة  القوميــات  حقــوق  ضمــان  الــى  تهــدف 

ولــى 
أ
اال الثــالث  المكونــات  فــان   ،)125(
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للدولــة  التنظيمــي  الهيــكل  تشــكل  التــي  هــي 

الجــدل  مثــار  هــو  الهيــكل  هــذا  العراقيــة. 

ليــات 
آ
اال حــول  العراقييــن  بيــن  والنقــاش 

الهيكليــة  هــذه  تنفيــذ  فــي  اعتمادهــا  الممكــن 

هــذا  كـفلهــا  التــي  العــراق  وحــدة  يضمــن  وبمــا 

الدســتور، وما هذه الدراســة إال محاولة في هذا 

 ال بــد مــن إعطــاء تصــور معرفــي 
ً
االتجــاه. وبــدءا

ســاليب المعتمــدة فــي 
أ
حــول مفهــوم اإلقليــم واال

الممكنــة  البدائــل  طــرح  إلــى   
ً
وصــوال تحديــده 

قاليــم فــي العــراق بعــد اســتعراض 
أ
لتشــكيل اال

الســابقة. المحــاوالت  هــم 
أ
ال

ساليب تحديده  
أ
• ماهية اإلقليم ... المفهوم وا

قليم: مفهوم االإ

اإلقليــم تعبيــر غيــر متفــق علــى تحديــد مفهومه، 

فهنــاك بعــض االختالفــات فــي تحديــد ماهيتــه 

ومضامينــه، ويعــود الســبب فــي ذلــك الــى:

1.اختــالف التراكيــب االقتصاديــة واالجتماعيــة 

قاليم.
أ
والعمرانيــة لال

ذات  وطبيعتــه  العلــم  هــذا  2.حداثــة 

فــي  ســاهم  فقــد  المتعــددة،  التخصصــات 

كاالقتصــاد  العلــوم  مــن  كبيــر  عــدد  تطويــره 

والجغرافيــة واالجتمــاع والهندســة المعماريــة.

بتنــوع  يرتبــط  إنمــا  اإلقليــم  مفاهيــم  تنــوع  إن 

و إمكانيــات كل إقليــم والتــي 
أ
وتعــدد مشــاكل ا

حــدى حقائــق 
أ
ن ا

أ
قاليــم. إذ ا

أ
تميــزه عــن بقيــة اال

عملية التنمية هي انه ال توجد هناك إمكانيات 

المناطــق  بيــن   
ً
تمامــا متشــابهة  مشــاكل  و 

أ
ا

الخصوصيــات  هــذه  الواحــد.  للبلــد  المختلفــة 

قــد  لنــا تعاريــف متعــددة لإقليــم، فهــو  تفــرز 

يكــون: 

رض تتوفر فيها صفات معينة 
أ
» مســاحة من اال

عــن  وتميزهــا  تحديدهــا  الســهولة  مــن  تجعــل 

ن 
أ
خــرى، وهــذه الصفــات يمكــن ا

أ
المناطــق اال

و اجتماعيــة«)1(.
أ
تكــون عمرانيــة، اقتصاديــة ا

وهنــاك مــن يســتند فــي تحديــد مفهــوم اإلقليــم 

ساســيات المعتمــدة فــي تشــكيل هــذه 
أ
علــى اال

راء 
آ
قاليــم والتــي يمكــن ادراجهــا فــي ثالثــة ا

أ
اال

رئيســية:)2(

االول : تحــدد اإلقليــم ضمــن المفهــوم الشــكلي 

مــن   )Formal Region( االصطالحــي  و 
أ
ا

الصفــات،  فــي  التشــابه  علــى  كيــد 
أ
التا خــالل 

رض متشــابهة 
أ
فهــو عبــارة عــن مســاحة مــن اال

غــراض التحديــد 
أ
فــي بعــض الصفــات المختــارة ال

اإلقليــم  عليــه  يطلــق  لذلــك  التعريــف.  و 
أ
ا

 .)  Homogenous Region( المتجانــس 

جــزاء 
أ
ا بيــن   

ً
مناخيــا التشــابه  هــذا  يكــون  فقــد 

اإلقليــم فــي مظاهرهــا الداخليــة، وبمــا يميزهــا 

 
ً
 نباتيــا

ً
خــرى. وقــد يكــون إقليمــا

أ
قاليــم اال

أ
عــن اال

جــزاؤه فــي هــذا المظهــر 
أ
 تتشــابه ا

ً
و تضاريســيا

أ
ا

غيــره  عــن  الوقــت  فــي ذات  وتميــزه  الطبيعــي 

الطبيعيــة  العناصــر  هــذه  االقاليــم ضمــن  مــن 

همهــا: الموقــع، التضاريــس، 
أ
ساســية والتــي ا

أ
اال



|   العدد 8   |   ذي الحجة   |  كانون االول   |  2008 105

المنــاخ، النباتــات،... الــخ، كمــا هــو الحــال فــي 

.
ً
و االقليــم الصحــراوي، مثــال

أ
االقليــم الجبلــي ا

مجتمعــة  العوامــل  هــذه  اثــر  ن 
أ
ا شــك  وال 

 
ً
ســوف ينعكــس علــى ســكان االقليــم اقتصاديــا

مفهــوم  ن 
أ
ا يعنــي  وهــذا   .

ً
وعمرانيــا  

ً
واجتماعيــا

التجانــس قــد تطــور مــن المفهــوم الجغرافــي الــى 

االجتماعــي.  – االقتصــادي  المفهــوم 

قاليــم تمتــاز بوجــود 
أ
ن اال

أ
الثانــي : يقــوم علــى ا

النشــاطات  فــي  االقليــم  جــزاء 
أ
ا بيــن  تبايــن 

وجــود  خــالل  مــن  واالجتماعيــة  االقتصاديــة 

قطــب للنمــو يمثــل مركــز جــذب لإقليــم. هــذا 

وتماســك  وظيفيــة  عالقــات  يخلــق  التبايــن 

جــزاء ذلــك االقليــم، وهــو مــا يطلــق علــى 
أ
بيــن ا

 Functional( »تســميته بـــ »االقليــم الوظيفــي

»إقليــم  بـــ   
ً
حيانــا

أ
ا ويســمى   )Region

االســتقطاب«.

مــن  مجموعــة  هــي  االقليــم  هــذا  جــزاء 
أ
ا إن 

والقــرى  المــدن  مــن  )اإلداريــة(  الوحــدات 

بعالقــات  بينهــا  فيمــا  ترتبــط  والقصبــات 

وظيفيــة: اقتصاديــة واجتماعيــة عديــدة تتمثــل 

ومدخــالت  اإلنتــاج  عوامــل  وتجهيــز  بتبــادل 

ومخرجــات عــدد كبيــر مــن الســلع والخدمــات. 

الحمضيــات،  تصنيــع  يتــم  عندمــا   ،
ً
فمثــال

والتــي  ديالــى  لمــزارع  بعقوبــة  فــي  التعليــب، 

ن زراعــة القطــن 
أ
و ا

أ
يتــم تســويقها الــى بغــداد،؛ ا

تتركــز فــي الصويــرة والعزيزيــة ومصانــع النســيج 

ميســان  فــي  النفــط  إنتــاج  ن 
أ
ا و 

أ
ا بغــداد؛  فــي 

الزبيــر،  فــي  النفــط  تكريــر  والبصــرة ومصانــع 

طــراف 
أ
ا تؤهــل  وظيفيــة  عالقــات  ذلــك  كل 

 فيمــا بينهــا.
ً
ن تشــكل إقليمــا وظيفيــا

أ
العالقــة ال

ن االقليم هو عبارة عن » وحدة 
أ
الثالث : يرى ا

الهيــكل  ضمــن  المعالــم،  محــددة  جغرافيــة 

التحليــل  هــداف 
أ
وا تتــالءم  للدولــة  اإلداري 

التخطيــط  هــداف 
أ
ا مــع  وتنســجم  االقتصــادي 

ســاليبه. فاإلقاليــم هــي تلــك المناطــق التــي 
أ
وا

تعتبرهــا حكومــات الــدول وحــدات تخطيطيــة، 

تتغيــر خصائصهــا وحدودهــا مــع تقــادم الزمــن 

هدافها ووســائلها«.)3( وهذا 
أ
وديناميــة التنميــة وا

ن االقليــم هنــا عبــارة عــن المنطقــة التــي 
أ
يعنــي ا

تطبــق عليهــا القــرارات السياســية واالقتصاديــة 

وتســمى  لإقليــم؛  الموحــد  دور  تلعــب  التــي 

و تخطيطيــة.
أ
قاليــم إداريــة ا

أ
ا

ســس 
أ
وهكــذا تتعــدد مفاهيــم االقليــم بتعــدد اال

ســس 
أ
التــي تبنــى عليهــا تلــك المفاهيــم. وهــذه اال

و االمكانات 
أ
لهــا عالقــة قويــة بتحديــد المشــكلة ا

غــراض وضــع 
أ
التنمويــة المتاحــة فــي المنطقــة ال

خطــة إقليميــة تنمويــة لهــا.

قاليم 
أ
ساليب تحديد اال

أ
ا

قاليــم 
أ
اال تشــكيل  فــي  المتبعــة  ســاليب 

أ
اال ن 

أ
ا

إنمــا تعتمــد علــى الخلفيــة المعتمــدة فــي تحديــد 

نفــا، وخاصــة 
آ
مفهــوم االقليــم، كمــا مــر ذكــره ا

و التخطيطــي 
أ
عنــد اعتمــاد المفهــوم الوظيفــي ا

ســاليب متنوعــة وتحتــاج الــى 
أ
لإقليــم. هــذه اال
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بيانــات ومعلومــات إحصائيــة تتعلــق بطبيعــة 

و الفعاليــات المعتمدة 
أ
النشــاطات االقتصاديــة ا

قاليــم.
أ
فــي حالــة عمليــة اســتحداث اال

الحــدود  يعتمــد  ال  الوظيفــي  التحديــد  ان   

قاليم، إذ ربما 
أ
ســاس في تشــكيل اال

أ
اإلدارية كا

و 
أ
تتداخــل مناطــق هــذه المحافظــة مــع تلــك ا

قــد يشــمل االقليــم مناطــق ال تغطــي المحافظــة 
ككل وهكــذا. فــي حيــن يعتمــد المعيــار اإلداري 

جــراء 
أ
علــى الحــدود اإلداريــة للمحافظــات مــع ا

و تلــك 
أ
بعــض التغييــرات فــي هــذه المحافظــة ا

 
ً
وبمــا يضمــن تحقيــق التنميــة المتوازنــة اعتمــادا

االقتصاديــة  للفعاليــات  التجانــس  صفــة  علــى 

واالجتماعيــة بيــن مناطــق القطــر المختلفــة. 

فإنهــا  راء 
آ
اال تعــددت  فمهمــا  حــال  يــة 

أ
ا وعلــى 

هــو:  االقليــم  ن 
أ
ا علــى  تتفــق   

ً
جميعــا

رض، بغــض النظــر 
أ
 جــزء معيــن مــن ســطح اال

عــن الحجــم والمســاحة، الن ذلــك يعتمــد علــى 

المعاييــر المعتمــدة فــي تشــكيل االقليــم. ولكــن 

مــع ذلــك فــان االقليــم يضــم عــدة مراكز حضرية 

ن تكــون تلــك 
أ
مــع ظهيرهــا الريفــي، شــريطة ا

المناطــق ذات عالقــات وظيفيــة متبادلــة.

م 
أ
ا كان دائريــا 

أ
ا فيــه الشــكل ســواء  ال يشــترط 

و غيــر منتظــم، 
أ
م مربعــا، منتظمــا ا

أ
مســتطيال ا

فــي  والتشــابه  التناســق  فيــه  يشــترط  ولكــن 

يجعلــه  بمــا  والمشــاكل  والصفــات  المقومــات 

قاليــم، وبمــا يضمــن 
أ
 عــن غيــره مــن اال

ً
متميــزا

تحديــد اتجاهــات وطبيعــة تطــوره االقتصــادي 

يؤمــن  بشــكل  والعمرانــي  واالجتماعــي 

التنمويــة  المكاناتــه  االفضــل  االســتغالل 

فيــه. والمتوقعــة  القائمــة  المشــاكل  ومعالجــة 

قاليم في العراق 
أ
محاوالت سابقة لتشكيل اال

فــي  قاليــم 
أ
ا لتشــكيل  محــاوالت  عــدة  جــرت   

قبــل  مــن  الســبعينات،  مطلــع  منــذ  القطــر 

الدوائــر المختصــة )دائــرة التخطيــط اإلقليمــي/ 

ودائــرة  اإلنمائــي،  والتعــاون  التخطيــط  وزارة 

شــغال 
أ
التخطيــط العمرانــي/وزارة البلديــات واال

العامة( ســواء عن طريق االســتعانة بخبراء من 

و محــاوالت بعــض المخططين 
أ
مــم المتحــدة ا

أ
اال

همهــا محــاوالت روبنســون 
أ
العراقييــن. ا

 Zaremba( وزارمبــا ) 1972 - Robinson (

- 1974  ( وكذلــك مخطــط اإلســكان العــام فــي 
العــراق لعــام 1974 والباحــث العراقــي الدكـتور 

لجليلــي )1975(. والخرائــط المرفقــة 
أ
نعمــان ا

 توضــح هــذه المحــاوالت.
ً
طيــا
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خارطة رقم )1(

محاولة Robinson لعام 1972

خارطة رقم)2(

محاولة  Zaremba لعام 1974
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خارطة رقم)3(

محاولة مخطط االسكان العام لعام 1974

ول
أ
لجليلي المقترح اال

أ
      محاولة نعمان ا
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لجليلي المقترح الثاني
أ
محاولة نعمان ا

لجليلي المقترح الثالث
أ
محاولة نعمان ا

لجليلي لعام 19975
أ
خارطة رقم )4( محاوالت نعمان ا
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تقييم المحاوالت 

ن جميــع تلــك المحــاوالت كانــت تعتمــد فــي 
أ
ا

للمحافظــات  اإلداريــة  الحــدود  علــى  الواقــع 

مــع  العــراق،  فــي  االقاليــم  لتشــكيل  ســاس 
أ
كا

الثــالث  الرئيســية  المحافظــات  دور  إبــراز 

لتلــك  كمراكــز  الموصــل،  البصــرة،  بغــداد، 

االقاليــم. وكمــا مــر ذكــره فــان اعتمــاد المعيــار 

غيــر  إغفــال، وربمــا  عليــه  يترتــب  قــد  اإلداري 

متعمــد، إلمكانــات ومحــددات التنميــة فــي كل 

 
ً
منطقــة، حيــث ان االقليــم قــد يشــكل جــزءا

كـثــر 
أ
و ا

أ
 ( ا

ً
 مــن محافظــة مثــال

ً
مــن منطقــة ) جــزءا

كـثــر مــن محافظــة 
أ
مــن منطقــة إداريــة واحــدة )ا

واحــدة (؛ كمــا يشــير الــى ذلــك مفهــوم االقليــم 

الوظيفــي.

 ومــع ذلــك، فــان جميــع هــذه المحــاوالت مــا 

و 
أ
ا إقرارهــا  يتــم  ولــم  مقترحــات  بصيغــة  زالــت 

، وان مــا معمــول بــه 
ً
العمــل بموجبهــا رســميا

حــدود  هــو  اإلقليميــة  التنميــة  غــراض 
أ
ال ن 

آ
اال

تشــير  كمــا  للمحافظــات،  اإلداريــة  الوحــدات 

الــى ذلــك خطــط التنميــة فــي القطــر. ان هــذه 

ولــى 
أ
اال الخطــوات  تمثــل  تبقــى  المحــاوالت 

يــة 
أ
فــي هــذا الميــدان الشــائك والمعقــد، وان ا

قاليــم فــي العــراق ينبغــي ان 
أ
محاولــة لتشــكيل ا

تيــة:
آ
اال مــور 

أ
اال تراعــي 

واالقتصــادي  الطبيعــي  التجانــس  صفــة  1ـ 

المختلفــة، وهــذا  المناطــق  بيــن  واالجتماعــي 

يتطلب دراسة تفصيلية عن خصائص السطح 

الجيولوجــي  والتكويــن  المناخيــة  والظــروف 

االقتصاديــة. والفعاليــات  النشــاطات  وتماثــل 

تمكــن  التــي  التفصيليــة  البيانــات  تهيئــة  2ـ 

تشــكيل  فــي  ليــات 
آ
ا وضــع  مــن  المخططيــن 

الناجعــة  ســاليب 
أ
اال مــن  باعتبارهــا  قاليــم، 

أ
اال

االســتثمارات  توزيــع  فــي  التــوازن  تحقيــق  فــي 

المتاحــة  المــوارد  واســتغالل  التنميــة  لخطــط 

 علــى 
ً
فــي المناطــق المختلفــة للقطــر، اعتمــادا

اإلمــكان. قــدر  للمحافظــات  اإلداريــة  الحــدود 

قاليم 
أ
ليات تشكيل اال

آ
• الدستور وا

المــادة   ،  2005 العراقــي  الدســتور  فــي  جــاء 

فــي  اإلداري  النظــام  تشــكيل  إعــادة   :)116(

مــع  مركزيــة،  ال  ومحافظــات  قاليــم 
أ
كا العــراق 

 
ً
قاليــم اعتمــادا

أ
ليــات فــي تحديــد هــذه اال

آ
وضــع ا

علــى المشــاركة المجتمعيــة كمــا جــاء فــي المــادة 

)119( منــه، وكمــا يلــي:

مجلــس  كل  فــي  عضــاء 
أ
اال ثلــث  مــن  »طلــب 

تكويــن  تــروم  التــي  المحافظــات  مجالــس  مــن 

اإلقليــم«.

»طلــب مــن عشــر الناخبيــن فــي كل محافظــة 

مــن المحافظــات التــي تــروم تكويــن اإلقليــم«.

ما المحافظات التي ال ترغب في تكوين إقليم 
أ
 ا

الدســتور  فقــد منحهــا  إقليــم  الــى  االنضمــام  و 
أ
ا

تمكنهــا  واســعة  وماليــة  إداريــة  صالحيــات 

 الالمركزيــة 
أ
مــن إدارة شــؤونها علــى وفــق مبــدا

يخضــع  ال  المحافظــة  مجلــس  وان  اإلداريــة. 

يــة جهــة غيــر 
أ
و ا

أ
يــة وزارة ا

أ
شــراف ا

أ
و ا

أ
لســيطرة ا
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مرتبطــة بــوزارة، ولــه ماليــة مســتقلة ) المــادة 

يفتــرض  المحافظــة  فــان هــذه  122(. وبذلــك 

لصالحيــات  مقاربــة  بصالحيــات  تتمتــع  ان 

بقانــون. قاليــم علــى ان ينظــم ذلــك 
أ
اال

وقبل الدخول 

فــي  اقاليــم  لتشــكيل  مقترحــات  تقديــم  فــي 

العراق، فان السؤال الذي يمكن ان يثار هنا، 

و 
أ
قاليــم وظيفيــة ا

أ
لمــاذا هــذا التوجــه فــي إيجــاد ا

تخطيطيــة للعــراق بموجــب الدســتور. لالجابــة 

علــى ذلــك نجــد ان مــن الضــروري التطــرق الــى 

قــل مــن 
أ
المبــررات التــي نراهــا ضروريــة، علــى اال

فــي  االقتصادية-التخطيطيــة،  النظــر  وجهــة 

اعتمــاد هــذه الهيكليــة، والتــي يمكــن تركيزهــا 

تيــة.
آ
فــي الفقــرة اال

المحافظــات  و 
أ
ا قاليــم 

أ
اال تشــكيل  مبــررات 

يــة  لالمركز ا

مشــكالت  مــن  العراقــي  االقتصــاد  يعانــي 

التفــاوت التنمــوي فــي مســتويات التنميــة بيــن 

المحافظــات والتبايــن فــي توزيــع االســتثمارات 

االھمیة النسبیة للتخصیصات االستثماریة لخطط التنمیة القومیة 1995-1981 
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بیة
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میة
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ا

1991-1995
1986-1990
1981-1985

حيــث  طويلــة.  عقــود  منــذ  بينهــا  فيمــا 

و مــدن معينــة لمعظــم 
أ
اســتحوذت محافظــات ا

ليــات التخصيــص القائمــة 
آ
االســتثمارات بفعــل ا

ثيــر رجــال الســلطة 
أ
علــى التخطيــط المركــزي بتا

إليهــا.  ينتمــون  التــي  للمناطــق  الحكومــة  و 
أ
ا

ســمالي 
أ
ليــات التراكم الرا

آ
وبمــرور الزمــن وبفعــل ا

اتســمت هــذه المناطــق بقدرتهــا علــى تحقيــق 

وبمــا  لالســتثمار  االســتقطاب  مــن  المزيــد 

يتميــز  مكانــي  هيــكل  ظهــور  علــى  انعكــس 

فقيــرة  ريــاف 
أ
وا ومــدن  غنيــة  مــدن  بوجــود 

االقتصــادي  البنيــان  فــي  تخلــف  مــن  تعانــي 

مــن خــالل خدمــات  لهــا، ســواء  واالجتماعــي 

االقتصاديــة  المشــاريع  و 
أ
ا االرتكازيــة  البنــى 

المتنوعــة، وبالنتيجــة تبايــن كبير وفجوة حادة 

فــي مســتويات الدخــول والمعيشــة بيــن ســكان 
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الحضريــة  المراكــز  وســكان  المناطــق  هــذه 

تعكــس   
ً
طيــا المرفقــة  شــكال 

أ
واال الكبيــرة. 

النســبية  هميــة 
أ
اال فــي  الكبيــر  التفــاوت  حالــة 

المختلفــة،  المحافظــات  بيــن  لالســتثمارات 

محافظــات  فــي  االســتثمارات  تركــز  يالحــظ  إذ 

خــرى، 
أ
معينــة وحرمــان معظــم المحافظــات اال

محافظــة  باســتثناء  منهــا  الجنوبيــة  وخاصــة 

فــي  الجيوســتراتيجي  موقعهــا  بفعــل  البصــرة، 

العراقــي.  لالقتصــاد  المكانيــة  البنيــة 

وبذلــك بــرزت الحاجــة الــى وضــع اســتراتيجية 

فــي مســتويات  التبايــن  مــع مشــاكل  للتعامــل 

االهتمــام  خــالل  مــن  المكانيــة  التنميــة 

والقطاعــات  المناطــق  تنميــة  بإســتراتيجية 

 Growth-Oriented  ( للنمــو  المؤهلــة 

وبموجــب   .)   Development Strategies

هــذه االســتراتيجية فــان عمليــة التنميــة يجــب 

ذات  الطبقــات  لمصلحــة   
ً
اجتماعيــا توجيههــا 

المناطــق  باتجــاه   
ً
ومكانيــا  ،

أ
االوطــا الدخــل 

حصة الفرد حسب المحافظات لخطط التنمیة القومیة 1995-1981 
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ريــاف( 
أ
ا مــدن،  محافظــات،   ( الجغرافيــة 

دق، 
أ
والمحرومــة مــن االســتثمارات. وبتحديــد ا

كـثــر 
أ
 الــى المناطــق اال

ً
المناطــق المتخلفــة قياســا

وبمــا  لالســتثمارات،  اســتقطابها   فــي  حظــوة 

يضمــن العدالــة فــي توزيــع هــذه االســتثمارات 

كيــد خــاص علــى المناطــق التــي حرمــت 
أ
مــع تا

التنميــة.  برامــج  ثمــار  مــن  طويلــة  ولعقــود 

وتحقيــق ذلــك يتطلــب وجــود نظــام ال مركــزي 

يســتند فــي تخصيــص االســتثمارات علــى وفــق 
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الموازنــة  ضــرورة  علــى  قائمــة  تنمويــة  سياســة 

بيــن اتجاهيــن رئيســيين فــي عمليــة التنميــة، 

العدالــة  تحقيــق  وهــو  اجتماعــي  احدهمــا 

خــر اقتصــادي يتعلــق بموضوع 
آ
االجتماعيــة واال

الكـفــاءة  تتضمــن  والتــي  االقتصاديــة  الكـفــاءة 

لالســتثمارات.  والموقعيــة  الفنيــة 

توزيــع  علــى  جوهــره  فــي  يرتكــز  النظــام  هــذا 

للقيــام  الالزمــة  والصالحيــات  المســؤوليات 

 ) المركزيــة  االتحاديــة)  الحكومــة  بيــن  بهــا 

والحكومــات المحليــة علــى وفــق هيكلية إدارية 

تتحمــل  مركزيــة  ال  محافظــات  و/و 
أ
ا قاليــم 

أ
كا

مســؤولية النهوض بمهام التنمية في مناطقها، 

وبمــا يضمــن الحــد مــن التفــاوت التنمــوي بيــن 

هــذه المناطــق واســتثمار االمكانــات المتاحــة 

تلبيــة  فــي  المســتدامة  التنميــة  لبلــوغ  فيهــا 

، كمــا جــاء 
ً
 ومســتقبال

ً
حاجــات الســكان حاضــرا

فــي المادتيــن )121( و)122( مــن الدســتور، 

فــي توجيهــات تنمويــة قائمــة علــى فســح المجال 

فــي  دورهــا  خــذ 
أ
لتا المحليــة  الســلطات  مــام 

أ
ا

المحليــة. التنميــة 

امكانات ومحددات الهيكلية المقترحة 

يفتــرض  قاليــم 
أ
اال تشــكيل  ليــة 

آ
ا ن 

أ
ا نعتقــد 

للخصائــص  والتحليــل  للدراســة  تخضــع  ن 
أ
ا

للمحافظــات، وبمــا  االقتصاديــة واالجتماعيــة 

فــي  ومتماســكة  مترابطــة  قاليــم 
أ
ا إيجــاد  يعــزز 

االجتماعيــة  وخصائصهــا  االقتصــادي  دائهــا 
أ
ا

يضــا بيــن 
أ
ليــس داخــل االقليــم فحســب وإنمــا ا

نفســها. قاليــم 
أ
اال

البدائــل  هــي  مــا  هنــا،  المطــروح  والســؤال 

قاليــم؛ هــل ســتكون 
أ
المقترحــة فــي تشــكيل اال

كل  ن 
أ
ا ي 

أ
ا واحــدة،  محافظــة  مــن  قاليــم 

أ
اال

تشــكيل  ســيكون  م 
أ
ا  

ً
إقليمــا تصبــح  محافظــة 

كـثــر من محافظــة )المادة 119(. 
أ
قاليــم مــن ا

أ
اال

االســتفتاء  إشــكالية  حــل  يمكــن  كيــف  ثــم 

عــاله، عندمــا يكــون هنــاك 
أ
الــواردة فــي المــادة ا

و 
أ
ا الواحــدة  المحافظــة  ســكان  بيــن  خــالف 

عــدد مــن المحافظــات حــول تشــكيل اإلقليــم، 

قاليــم فــي محافظــة 
أ
 تشــكيل ا

ً
وهــل يحــق مثــال

و محافظتيــن وبعــد مرحلــة زمنيــة معينــة تقــرر 
أ
ا

وســع؟  ومــا 
أ
قاليــم االندمــاج فــي إقليــم ا

أ
هــذه اال

االندمــاج وضوابطــه؟ هــذا  ساســيات 
أ
ا هــي 

إنمــا  قاليــم 
أ
اال هــذه  تشــكيل  ليــة 

آ
ا ن 

أ
ا نعتقــد 

تعانــي  التــي  المشــاكل  حقيقــة  مــن  تنبــع 

الحرمــان  وحالــة  العراقيــة  المحافظــات  منهــا 

الزمــن،  مــن  طويلــة  لفتــرة  بهــا  اتســمت  التــي 

ســكانها  رغبــة  مــدى  علــى  ينعكــس  وبمــا 

التنمويــة  مشــاكلهم  حــل  ليــة 
آ
ا الــى  ونظرتهــم 

المتوفــرة  والمحــددات  االمكانــات  ضــوء  فــي 

تكــون  ان  فــي  يرغبــون  فهــل  فــي محافظتهــم. 

خــرى كمــا 
أ
قاليــم اال

أ
 ينافــس اال

ً
المحافظــة إقليمــا

المتحــدة،  العربيــة  اإلمــارات  فــي  بــه  معمــول 

فــي  مثــال  ظبــي  بــو 
أ
وا دبــي   

ً
إمارتــا تتنافــس  إذ 

المجــاالت التنمويــة والعمرانيــة والتــي تنعكــس 
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ثارهــا االيجابيــة علــى المواطنيــن. 
آ
كيــد فــي ا

أ
بالتا

نحــو  تتجــه  المحلــي  المجتمــع  رغبــة  ن 
أ
ا م 

أ
ا

محافظــات  مــع  بالتعــاون  االقليــم  تشــكيل 

خــرى لتحقيــق التكامــل فيمــا بينهــا لمعالجــة 
أ
ا

فضــل 
أ
مشــاكلها المتناظــرة وتحقيــق اســتغالل ا

المكاناتهــا المتاحــة. وفــي كال الخياريــن يجــب 

تعزيــز مشــاركة المجتمعــات المحليــة في تحديد 

هيكليــة النظــام اإلداري للعــراق وبمــا يضمــن 

دائــه التنمــوي لتحقيــق تنميــة متوازنــة 
أ
تفعيــل ا

تقــوم علــى العدالــة االجتماعيــة لفــات الشــعب 

قاليــم.  
أ
وا محافظــات  المناطــق:  كافــة  وفــي 

 ان حقيقــة تشــكيل اقليــم مــن محافظــة او اكـثر 

او فــي وجــود محافظــات ال مركزيــة او فــي اعــادة 

المحافظــة  لهــذه  المكانيــة  البنيــة  تشــكيل 

فــي  انمــا يعتمــد  اقليــم  مــن  اكـثــر  فــي  تلــك  او 

جوهــره ليــس علــى اســاس الفهــم الكالســيكي 

فــي التعامــل مــع الحــدود االداريــة للمحافظــات 

كحقائــق ثابتــة تكمــن خلفهــا دوافــع قــد ال تدعــم 

علــى  القائمــة  الفيدراليــة  نحــو  العــراق   توجــه 

وانمــا  وارضــا،  شــعبا  العــراق  وحــدة  تحقيــق 

المهــم هــو فــي تحديــد :

)الخصوصيــة  وحجمهــا  المشــكلة  نــوع   - 
أ
ا

. المكانيــة( 

ليــات وضــع 
آ
)ا معالجتهــا  واســاليب  طــرق  ب - 

العــراق  فــي  االداري  للنظــام  الهيكليــة  الخطــة 

) واهدافهــا 

بــارادة  مرهونــة   تبقــى  وذاك  هــذا  فــي  وهــي 

 وهــو مــا اشــار 
ً
الشــعب ال ان تفــرض عليــه فرضــا

الدســتور.  عليــه  واكــد 

قاليم
أ
ليات مقترحة في تحديد اال

آ
ا

شــارت المــادة )119( مــن الدســتور إلــى 
أ
 ا

ً
بــدءا

كـثــر، تكويــن 
أ
ا و 

أ
ا لــكل محافظــة  انــه » يحــق 

ال   « منــه   )124( المــادة  كيــد 
أ
تا مــع  إقليــم« 

ن تنضــم إلقليــم« فــي حيــن 
أ
يجــوز للعاصمــة ا

تناولــت المــادة )140( وضــع محافظة كركوك. 

و 
أ
وبذلــك فــان الوصــف العملــي لحــدود اإلقليــم ا

ن تســتحدث فــي العــراق 
أ
قاليــم التــي يمكــن ا

أ
اال

و » 
أ
ن تراعــى الحــدود اإلداريــة الحاليــة ا

أ
ينبغــي ا

قاليــم 
أ
ن اال

أ
ي ا

أ
المعدلــة »)4(  للمحافظــات، ا

قاليــم 
أ
ا تكــون  قــد  تســتحدث  ن 

أ
ا يمكــن  التــي 

ضمــن حــدود المحافظــة الواحــدة مثــل إقليــم 

و مجموعــة محافظــات 
أ
و إقليــم نينــوى ا

أ
البصــرة ا

»الوســط  إقليــم  و 
أ
ا كردســتان  إقليــم  مثــل 

االحتمــاالت  مــن  وغيرهــا   « »الجنــوب  و 
أ
ا  «

كانــت   
ً
يــا

أ
وا الدســتور.  هــذا  مــع  تتماشــى  التــي 

يــة 
أ
ا و 

أ
ا الدراســة  هــذه  فــي  الــواردة  المقترحــات 

ان  يفتــرض  المجــال،  هــذا  فــي  خــرى 
أ
ا دراســة 

جوهرهــا  تســتمد  ساســية 
أ
ا ركائــز  علــى  تســتند 

ليــات 
آ
رضيــة مشــتركة فــي ا

أ
مــن مــواد الدســتور كا

قاليــم، والتــي يمكــن اإلشــارة 
أ
تشــكيل هــذه اال

تيــة:
آ
إليهــا فــي الجوانــب الرئيســية اال

عليهــا  يســتند  التــي  القاعــدة  هــو  الدســتور  1ـ 

ن يكــون 
أ
يــة مبــاديء، إذ يجــب ا

أ
لالتفــاق علــى ا

 علــى القواعــد المشــتركة المتفــق 
ً
العمــل قائمــا
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إلــى مرحلــة  الخــالف  نقــاط  جيــل 
أ
تا مــع  عليهــا 

الحقــة، قــد تســاعد الظــروف حينهــا علــى تقــارب 

بالعمــل  البــدء  المهــم  فيهــا.  النظــر  وجهــات 

وعــدم الوقــوف عنــد نقــاط الخــالف.

2ـ العــراق وحــدة ال تقبــل التجزئــة والتقســيم، 

والنظــام الفيدرالــي المقتــرح ضمانــة فــي تعزيــز 

تطبيقــه  ليــات 
آ
ا اختيــار  ويتــم  الوحــدة،  هــذه 

 إلــى رغبــة الســكان المحلييــن.
ً
اســتنادا

رضيــة التــي يرتكــز عليهــا 
أ
3ـ المحافظــات هــي اال

النظــام المقتــرح، وبغــداد العاصمــة ال تدخــل 

ي إقليــم .
أ
فــي ا

4ـ االبتعــاد قــدر االمــكان عــن اعتمــاد التشــكيلة 

و عرقــي 
أ
ســاس طائـفــي ا

أ
قاليــم علــى ا

أ
المقترحــة لال

وبمــا يثيــر التحفــظ والمخــاوف مــن تفســيرات 

، والتــي 
ً
 وشــعبا

ً
رضــا

أ
تســيء إلــى وحــدة العــراق ا

ولــى. 
أ
كــد عليهــا الدســتور فــي مادتــه اال

أ
ا

• تشكيالت مقترحة لالقاليم في العراق 
الدســتور  لمــواد  الســريع  العــرض  هــذا  بعــد    

قاليــم فــي العراق، 
أ
ليــات تشــكيل اال

آ
المتعلقــة با

كـثــر 
أ
نقتــرح الهيكليــة اإلداريــة التــي نعتقدهــا ا

فــي  اإلداري  للنظــام  المكانيــة  للبنيــة  مالئمــة 

العــراق، فــي نمــاذج حــول التشــكيلة المقترحــة 

االعتبــار  بنظــر  اخذيــن  العــراق  فــي  قاليــم 
أ
لال

الحقائــق  إلــى  إضافــة  الســابقة،  المحــاوالت 

تيــة:
آ
اال

1ـ بــروز إقليــم كردســتان كحقيقــة قائمــة، كمــا 

وال«.
أ
فــي الدســتور العراقــي المــادة )117( – ا

2ـ التعامــل مــع محافظــة كركــوك، كمــا جــاء فــي 

المــادة )140( مــن الدســتور.

ومحافظــة  بغــداد  لمدينــة  الخــاص  الوضــع  3ـ 

مــن   )124( المــادة  فــي  جــاء  كمــا  بغــداد 

الدســتور.

تحديــد  عمليــة  فــي  تعتمــد  التــي  المســافة  4ـ 

متوافقـــة تكـــون  ن 
أ
ا يجــب  قاليــم 

أ
اال

 ومتناغمــة مــع خاصيــة التجانــس االقتصــادي-

االجتمـــاعي والطبيعــي عندمــا تكــون المناطــق 

المتجانســة بعيــدة عــن بعضهــا.

ول؛ خارطة رقم ) 6 (
أ
المقترح اال

االقاليــم  تشــكيل  علــى  المقتــرح  هــذا  يقــوم 

يلــي: كمــا  الالمركزيــة  والمحافظــات 
ـ بغــــداد؛ حــددت المــادة )11( مــن الدســتور 

ثــم  العــراق«  جمهوريــة  عاصمــة  »بغــداد  ن 
أ
ا

جــاءت المــادة )124( مــن الدســتور لتوضيــح 

وضــع مدينــة بغــداد فــي التمييــز بيــن حدودهــا 

البلديــة وحدودهــا اإلداريــة، وكمــا يلــي:

وال مــن المــادة 
أ
1ـ  حــدد الدســتور فــي الفقــرة ا

عــاله عاصمــة جمهوريــة العــراق مدينــة بغــداد 
أ
ا

وضــع  ذلــك  فــي  وهــو  البلديــة.  بحدودهــا 

يطلــق  مــا  علــى  للعاصمــة  اإلداري  التشــكيل 

مانــة بغــداد(، والتــي تمتــد حدودهــا 
أ
عليــه بـــ )ا

 ( كــم   30-25 قطرهــا  نصــف  بدائــرة  البلديــة 

مــن مركــز مدينــة بغــداد: ســاحة التحريــر(، علــى 
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ن ينظــم  وضــع العاصمــة بقانــون.. وال يجــوز 
أ
ا

)المــادة ) 124-  تنضــم إلقليــم  ن 
أ
ا للعاصمــة 

.)
ً
ثالثــا

البلديــة  الحــدود  )خــارج  بغــداد   محافظــة  2ـ 

ضــم  الدراســة  هــذه  تقتــرح  بغــداد(  لمدينــة 

بغــداد  محافظــة  إلــى  ســعد  بنــي  خــان  مدينــة 

خــذ المحافظــة بعدهــا 
أ
)حــدود 1977( لكــي تا

لهــا  اإلداري  الهيــكل  تكويــن  فــي  المكانــي 

و محافظــة ال مركزيــة، بحيــث تتكــون 
أ
كإقليــم ا

تيــة: انظــر 
آ
المحافظــة مــن الوحــدات اإلداريــة اال

.)5( خارطــة 

- المحمودية -اللطيفية- اليوسفية –الرشيد؛

- المدائن –النهروان- الجسر –الوحدة؛

- التاجي -الطارمية- المشاهدة؛

- بني سعد -الراشدية – الحسينية؛

بو غريب-.
أ
-ا

خارطة رقم )5( محافظــة بغــــداد

• إقليــم كردســتان؛ محافظــات دهــوك، اربيل 

والسليمانية.

الديــن  صــالح  محافظتــا  الشــمال؛  إقليــم   •

ونينــوى.

وســط؛ محافظــات بابــل، 
أ
• إقليــم الفــرات اال

والمثنــى. القادســية  النجــف،  كربــالء، 

إقليــم الجنــوب؛ محافظــات البصــرة،   •

قــار. وذي  ميســان 

ديالــى،  محافظــة  موقــع  ولخصوصيــة   •

واســط واالنبــار، فــان هنــاك احتماليــن لــكل 

: منهــا

ول؛ تمتــع هــذه المحافظــات بمــا 
أ
االحتمــال اال

جــاء فــي المــادة )122( مــن الدســتور بكونهــا 

محافظــات المركزيــة؛
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االحتمــال الثانــي؛ هــو انضمــام كل منهــا إلــى 

المعيــار  وفــق  علــى  لهــا  المجــاورة  قاليــم 
أ
اال

الدســتور. مــن   )119( المــادة  فــي  المحــدد 

مــا فيمــا يتعلــق بـــ محافظــة كركــوك، 
أ
ا  •

مــام 
أ
فــان المــادة )140( مــن الدســتور تضعهــا ا

خارطة رقم )6(/ المقترح االول

المقترح الثاني؛ خارطة رقم )  7 (

فــكار الــواردة فــي 
أ
يســتند هــذا المقتــرح علــى اال

المقتــرح االول باســتثناء:

اســتحداث االقليــم الغربــي للعــراق مــن   •

واالنبــار. الديــن  صــالح  نينــوى،  محافظــات 

ن تنضــم إلــى إقليــم كردســتان 
أ
احتماليــن: إمــا ا

حســب  المركزيــة  محافظــة  تكــون  ن 
أ
ا وإمــا 

نتائــج االســتفتاء الــذي نصــت عليــه هــذه المــادة 

المحافظــة. هــذه  هالــي 
أ
ال

االداريــة  الحــدود  تشــكيل  اعــادة   •

لمحافظــة كربــالء لعــام 1977 وذلــك بانضمــام 

وامتدادهــا  المحافظــة  الــى  النخيــب  مدينــة 

الســعودية. الحــدود  باتجــاه 
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خارطة رقم )  7 ( /المقترح الثاني

المقترح الثالث؛ خارطة رقم )  10  (

داء 
أ
ساس اال

أ
تقوم احتمالية هذا المقترح على »ا

الوظيفــي للمحافظــات« فــي تجانســها وتكامــل 

فعالياتهــا االقتصاديــة. ان الحقيقــة االقتصاديــة 

القائمــة فــي البنيــة المكانيــة للعــراق هــو هيمنــة 

كـفــاءة  علــى  بغــداد والبصــرة والموصــل  مــدن 

االداء االقتصــادي للمــدن العراقيــة وتبايــن فــي 

واالجتماعيــة  االقتصاديــة  التنميــة  مســتويات 

مــع مــدن العــراق االخــرى. ولقــد خضعــت هــذه 

المــدن الثــالث الــى دراســات ســابقة فــي التنميــة 

الحضريــة اطلــق عليهــا » اســتراتيجيات المــدن 

الجديــدة فــي العــراق »، والتــي اســتندت علــى 

البنيــة  تحليــل  فــي  رئيســية  اعتبــارات  ثالثــة 

المكانيــة لهــذه المحافظــات وبالتالــي التعامــل 

الحضريــة  التنميــة  فــي  الخاصــة  مشــاكلها  مــع 

تيــة:
آ
علــى وفــق االســاليب اال

البشــرية  المســتقرات  نشــر  ســلوب 
أ
ا  - 

أ
ا

) .D . S (

محافظــة  فــي   Disperse of Settlements  

نينــوى.

).U.C( سلوب المحاور الحضرية
أ
ا ب - 

 Urban Corridor في محافظة بغداد.
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 G.P.( Growth( سلوب قطب النمو
أ
     ج -  ا

Pole في محافظة البصرة. 

ن 
أ
ا مفــاده  اســتنتاج  الــى  يقودنــا  ذلــك  ان 

يمكــن  الكبيــرة  االمكانــات  ذات  المحافظــات 

المحافظــات  علــى  االقليــم  فــي  تهيمــن  ن 
أ
ا

الوظيفــي  دائهــا 
أ
ا كـفــاءة  بفعــل  خــرى 

أ
اال

التنمــوي المتراكــم عقــب ســنوات طويلــة مــن 

الفعــل االســتثماري. هــذه الهيمنــة تدفــع هــذه 

قاليــم خاصــة بهــا، 
أ
المحافظــات إلــى تشــكيل ا

المشــاكل  مــن ذات  تعانــي  كانــت  إذا  الســيما 

بينهــا  فيمــا  التكامــل  يســتلزم  ممــا  التنمويــة، 

يمكنهــا  وبمــا  الواحــد،  اإلقليــم  إطــار  فــي 

القــدرات  وبنــاء  الجهــود  وتظافــر  توحيــد  مــن 

مــن  طــار 
أ
ا فــي  المتاحــة  امكاناتهــا  الســتثمار 

مــن جهــة،  هــذا  المتوازنــة.  والتنميــة  العدالــة 

ان  الضــروري  مــن  فــان  اخــرى،  جهــة  ومــن 

تمــارس هــذه المــدن الرئيســية دورهــا التنمــوي 

علــى مســتوى االقتصــاد الوطنــي ككل دون ان 

تســخر امكانياتهــا لهــذا االقليــم او ذاك، وبمــا 

التفــاوت  مؤشــرات  اســتمرارية  علــى  ينعكــس 

التنمــوي بيــن االقاليــم التــي تحــوي هــذه المــدن 

خــرى.
أ
اال المحافظــات  او  واالقاليــم 

يقتــرح  ان  يمكــن  الرؤيــة  هــذه  ســاس 
أ
ا وعلــى 

يلــي؛ كمــا  االقاليــم  تشــكيل 

 1- إقليم بغــــداد

خضعــت مدينــة بغــداد إلــى دراســات تخطيطيــة 

عدتهــا 
أ
ا التــي  الدراســة  همهــا 

أ
ا كان   ، متعــددة 

شــركة Polservice  )بــول ســيرفس( البولنديــة 

عــام 1973، والموســومة »المخطــط اإلنمائــي 

الشامل لمدينة بغداد«. ثم الدراسة الموسومة 

»التخطيــط اإلنمائــي المتكامــل لمدينــة بغــداد 

2001« والمعــد مــن قبــل مجموعــة الشــركات 

االستشــارية اليابانيــة    JCCF  عــام 1986. 

ثيــر اإلقليمــي 
أ
وقــد تناولــت هــذه الدراســات التا

ساســي لها 
أ
لمدينــة بغــداد فــي إعداد التصميم اال

علــى وفــق ثالثــة مســتويات؛ اإلطــار اإلقليمــي 

لمدينــة بغــداد، إعــداد مخطــط هيكلــي لمنطقــة 

رض 
أ
بغــداد الكبــرى، ثــم خطــة اســتعماالت اال

لمدينــة بغــداد)5(. 

وتــم االعتمــاد فــي تقديــم هــذا المقتــرح إلقليــم 

دراســة  عليــه  اعتمــدت  مــا  وفــق  علــى  بغــداد 

المخطــط الهيكلــي لـــ »منطقــة بغــداد الكبــرى« 

ثيــر الوظيفــي المباشــر فــي 
أ
حــدودا لمنطقــة التا

داء االقتصــادي لمدينــة 
أ
التطــور الحضــري واال

بغــداد، فــي إضافــة المراكــز الحضريــة المحيطــة 

عوامــل  بفعــل  للعاصمــة  اإلداريــة  بالحــدود 

الترابطــات الوظيفيــة مــع مركــز مدينــة بغــداد، 

بدائــرة نصــف قطرهــا يتــراوح بيــن 50 إلــى 60 

كــم مــن مركــز مدينــة بغــداد: ســاحة التحريــر. 

مــن  هــذه،  ثيــر 
أ
التا منطقــة  اســتنتجت،  وقــد 

دراســة النقــل الشــامل )شــركة ســكوت ولســن( 

 )Accessibility( الوصــول  ســهولة  ومعيــار 

وكذلــك مــن تحليــل هيــكل التوســع العمرانــي 

علــى المحــاور الممتــدة باتجــاه هــذه المراكــز مــن 
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بغــداد)6(. مدينــة 

إقليــم  يتشــكل  عــاله،  
أ
ا ورد  مــا  وعلــى ضــوء   

:)  8  ( رقــم  يلي:خارطــة  كمــا  المقتــرح  بغــداد 

• محافظــة بغــداد بحدودهــا اإلداريــة، الــواردة 

ول.
أ
فــي المقتــرح اال

المخطــط  بموجــب  الكبــرى  بغــداد  منطقــة   •

يلــي: الهيكلــي كمــا 

مــن  والصقالويــة  والكرمــة  الفلوجــة  مــدن   -  

االنبــار. محافظــة 

  - مــدن المســيب واإلســكندرية وســدة الهنديــة 

مــن محافظــة بابــل.

محافظــة  مــن  والحفريــة  الصويــرة  مــدن   -   

واســط.

مــدن بعقوبــة والخالــص وهبهــب وكنعــان   -   

ديالــى. محافظــة  مــن 

مــع  يتوافــق  مكانــي  ترابــط  إيجــاد  وبهــدف   •

قاليــم 
أ
مقترحــات هــذه الدراســة فــي تشــكيل اال

تيــة، 
آ
المناطــق اال نقتــرح انضمــام  العــراق  فــي 

هــذه  لســكان  االســتفتاء  علــى  باالعتمــاد 

يلــي:  وكمــا  المناطــق 

مــن  وبلــد  االســحاقي  الدجيــل،  مــدن   -  

إلــى  االنضمــام  فــي  الديــن،  صــالح  محافظــة 

و 
أ
اإلقليــم الشــمالي المقتــرح فــي هــذه الدراســة ا

بغــداد. إقليــم  إلــى 

مندلــي  قزانيــة،  )نواحــي  بلــدروز  قضــاء   -  

فــي  اإليرانيــة  الحــدود  باتجــاه  وبلــدروز( 

قاليــم الثالثــة المجــاورة 
أ
حــد اال

أ
االنضمــام إلــى ا

لهــا والمقترحــة فــي هــذه الدراســة: إقليــم بغــداد 

الجنوبــي. اإلقليــم  و 
أ
ا الشــمالي   اإلقليــم  و 

أ
ا
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خارطة رقم ) 8( / اقليم بغداد

 علــى 
ً
عالــي الفــرات، اعتمــادا

أ
2ـ تشــكيل إقليــم ا

عالــي 
أ
ا إقليــم  تخطيــط   « الموســومة  الدراســة 

الفــرات« والتــي تــم إعدادهــا مــن قبــل وزارتــي 

عــام 1979 وبالتعــاون  التخطيــط والبلديــات 

جنبية »مكـتب التخطيط 
أ
حــد المكاتــب اال

أ
مــع ا

رقــم  خارطــة   .Planner-والبحــوث والعمــارة 

امتــداد  علــى  غربــا  اإلقليــم  هــذا  ويمتــد   ،)9(

نهــر الفــرات مــرورا بمــدن الحبانية-الرمــادي إلــى 

الحــدود الســورية، وتمثــل حــدوده الشــمالية 

صــالح  محافظــة  مــع  االنبــار  محافظــة  حــدود 

مــن  فتمتــد  الجنوبيــة  حــدوده  إمــا  الديــن، 

بحيــرة الــرزازة )حــدوده مــع محافظــة كربــالء( 

مــرورا باتجــاه مســتقرتي الكعــرة والعبيــدي الــى 

الســورية. الحــدود 

يتــم تشــكيل  عــاله 
أ
ا فــي  3ـ علــى ضــوء مــا ورد 

وســط مــن محافظتــي النجــف 
أ
إقليــم الفــرات اال

منهمــا  الصحــراوي  الجــزء  )باســتثناء  والمثنــى 

والــذي ضــم الــى اإلقليــم الصحــراوي الــوارد فــي 

عــاله( ومحافظــة كربــالء )بحدودها 
أ
الفقــرة )4( ا

بابــل )باســتثناء  الحاليــة( ومحافظــة  اإلداريــة 

مــا تــم ضمــه الــى إقليــم بغــداد الــوارد فــي الفقــرة 

عــاله(.
أ
)2( ا

محافظــات  مــن  الجنوبــي  اإلقليــم  يتكــون  4ـ 

ميســان وذي قــار ومحافظــة واســط )باســتثناء 

مــا تــم ضمــه الــى إقليــم بغــداد (.

تبقــى  ومــا  الديــن  محافظتــا صــالح  تشــكل  5ـ 

خانقيــن،  )المقداديــة،  ديالــى  محافظــة  مــن 

بذاتــه. قائمــا  إقليمــا  العظيــم( 

6ـ تشــكل محافظتــا البصــرة ونينــوى إقليميــن 

قائميــن بحــد ذاتهمــا.

معهــا  التعامــل  فيتــم  كركــوك  مــا محافظــة 
أ
ا 7ـ 

كمــا جــاء فــي الدســتور )المــادة 140( وكــم جــاء 

ول.  خارطــة رقــم »9«
أ
فــي المقتــرح اال
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8ـ تشــكيل اإلقليــم الصحــراوي فــي غــرب العــراق، 
عالي 

أ
الجزء الشــمالي منه يمتد من جنوب إقليم ا

الفــرات واهــم المســتقرات البشــرية فيــه: الوليــد 
مــا الجــزء الجنوبــي منــه فــان 

أ
والرطبــة والنخيــب. ا

هــم مســتقراته الشــبكة والســلمان. ويتكــون هــذا 
أ
ا

الجزء من المنطقة الصحراوية لمحافظتي النجف 
وتشــكل  الســعودية.  الحــدود  باتجــاه  والمثنــى 
محافظــة البصــرة الحــدود الجنوبيــة لهــذا اإلقليــم.

ن تشــكيل هــذا اإلقليــم )الصحــراوي( يتطلــب 
أ
 ا

دعــم وإســناد الحكومــة االتحاديــة فــي التخصيص 
الصحــراء  إمكانيــات  الســتغالل  االســتثماري 
باعتبارها ثغرة جيوستراتيجية في البنية المكانية 
لالقتصاد العراقي، ومنها توقيع مشاريع صناعية 
تتطلــب عملياتهــا اإلنتاجيــة االبتعاد عــن المدن، 
مــا  إذا  الثقيلــة، خاصــة  و 

أ
ا منهــا  الملوثــة  ســواء 

تــم مــد شــبكة طــرق حديثــة مــع المــدن الرئيســة. 
إضافــة إلــى مــا تزخــر بــه اإلطراف الشــرقية منها من 
وليــة إلقامــة الكـثيــر مــن الصناعــات 

أ
توفــر مــواد ا

اإلنشــائية. كمــا يمكــن تطويــر المســتقرات القائمــة 
فــي الوقــت الحاضــر لتقديــم الخدمــات إلــى ســكان 
البــدو وان تكــون مناطــق تجمــع لهــم فــي حركــة 
الســلع والتنقــل وربمــا االســتقرار الحقــا بــدال مــن 
التوجــه إلــى المــدن البعيــدة، الســيما وان تطويــر 
وخاصــة  خــرى، 

أ
اال المواقــع  وبعــض  الواحــات 

الحضريــة منهــا ســوف يدعــم النشــاط الســياحي 
هميــة هــذا اإلقليــم ينبــع 

أ
فــي هــذه المنطقــة. إن ا

يضــا مــن موقعــه االســتراتيجي فــي ربــط العــراق 
أ
ا

ردن والســعودية 
أ
بــدول مجــاورة وهــي ســوريا واال

ممــا يتطلــب إيــالء االهتمــام المطلــوب فــي توفيــر 
خدمــات البنــى االرتكازيــة وتنشــيط حركــة التنقــل 
والتجارة في طرق نقل متنوعة )سيارات، سكك 
حديد( تساهم في تنشيط الحركة االقتصادية في 
اإلقليــم. ولنــا فــي تجــارب العديــد مــن الــدول فــي 
تنميــة مثــل هــذه المناطــق فــرص لالســتفادة فــي 

النهــوض بإمكانيــات هــذا اإلقليــم.
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خارطة رقم )10(/ المقترح الثالث

المقترح الرابع؛ خارطة رقم )11 (

المحافظــات  منــح  علــى  المقتــرح  هــذا  يســتند 

صالحيــات  الحاليــة  االداريــة  بحدودهــا 

علــى  شــؤونها  ادارة  فــي  االداريــة  الالمركزيــة 

وينظــم  الدســتور،  مــن   )122( المــادة  وفــق 

 للفقــرات الــواردة فــي هــذه 
ً
هيكلهــا االداري تبعــا

المــادة. باســتثناء اقليــم كردســتان الــذي اقــّره 

.)117( المــادة  فــي  الدســتور 

مــن  مرحلــة  يجســد  ان  يمكــن  المقتــرح  هــذا 

علــى  االداريــة  الالمركزيــة  تطبيــق  مراحــل 

فــق زمنــي معيــن، 
أ
مســتوى المحافظــات ضمــن ا

المحافظــات،  مجالــس  خاللهــا  مــن  تتمكــن 

كمرحلــة اولــى، مــن بنــاء قدراتهــا وامكانياتهــا 

الذاتيــة فــي االدارة وفــي كـفــاءة االداء الوظيفــي 

مــع مســار مــواٍز لذلــك فــي فتــح الحــوار واللقــاء 

وبيــن  وبينهــا  المجالــس،  هــذه  بيــن  فيمــا 

الشعب بمنظماته وهياته المختلفة، النضاج 

صيــغ التعــاون وتبــادل المشــورة والخبــرة فــي 

امكانيــات النهــوض التنمــوي للمحافظــات ذات 

المصالــح المشــتركة بمــا يؤهلهــا، فــي مراحــل 

النظــام  تطبيــق  ليــات 
آ
ا تعميــق  علــى  الحقــة، 

التــي  القــدرات  وبنــاء  العــراق  فــي  الالمركــزي 

تؤهــل هــذه المجالــس علــى تطبيــق مــا ورد فــي 

ثانيــة. كمرحلــة   )119( المــادة 

فــق الزمنــي يفســح المجــال واســعا لرفــع 
أ
هــذا اال

ثيــر الشــعبي والقــدرة علــى تشــكيل 
أ
النضــج والتا

الممنوحــة  الصالحيــات  وممارســة  قاليــم 
أ
اال

المحليــة  للســلطات  الدســتور  هــذا  بموجــب 

وبمــا  المــادة )121(،  فــي  ورد  مــا  وفــق  علــى 

المنشــود  الهــدف  وتحقيــق  النجــاح  يضمــن 

مــن تنميــة متوازنــة قائمــة علــى الفهــم الواعــي 

كنظــام  الفيدرالــي  للنظــام  العميــق  واإلدراك 

وتطويــره. العــراق  لوحــدة  ضامــن 
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خارطة رقم )11 (/ المقترح الرابع

االستنتاج    

اســتندت  قــد  المقترحــات،  هــذه  ان  كيــد 
أ
بالتا

مــع  اجتماعيــة   – اقتصاديــة  اعتبــارات  الــى 

المحافظــة قــدر االمــكان علــى الحــدود االداريــة 

للمحافظــات، ربمــا باســتثناء المقتــرح الثالــث 

لمناطــق  الوظيفــي  االداء  علــى  اســتند  الــذي 

 
أ
لمبــدا تحقيقــا  التنمــوي  مســارها  فــي  القطــر 

التنميــة المتوازنــة بيــن مناطــق القطــر كافــة، 

كـثــر 
أ
ول والرابــع ربمــا همــا ا

أ
فــان المقترحيــن اال

الراهنــة.  العــراق  ظــروف  مــع  منطقيــة 

نــي 
أ
ان مــن المهــم ان نعــي جميعــا ضــرورة التا

وبالتالــي  وانضاجهــا  الفرصــة  اســتثمار  فــي 

تطبيقهــا ولــو الــى حيــن، حتــى وان كان للجيــل 

رضيــة قويــة ومتينــة، افضــل بكـثيــر 
أ
القــادم با

مــن ضيــاع هــذه الفرصــة ونحــن فــي عجلــة مــن 

للتعامــل  قــادر  غيــر  الزال  وشــعبنا  التطبيــق 

بكـفــاءة مــع هــذه الفرصــة.  ان الموضوع بحاجة 

الــى عمليــات تثقيــف وتعبئــة مــع توافق سياســي 

وربمــا وقــت مناســب تنضــج فيــه االفــكار وتبنــى 

فيــه القــدرات للنهــوض بالمهــام الجديــدة التــي 

الصالحيــات  مــن  المزيــد  منــح  علــى  ترتكــز 

والمســؤوليات الــى الســلطات المحليــة فــي اطار 

الالمركزيــة االداريــة للنهــوض بالواقــع التنمــوي 

لعــراق جديــد اتحــادي فيدرالــي متطــور يواكــب 

عصــر العولمــة والنهــوض الحضــاري فــي العالــم.

الهوامش

 L . Keeble , » Theory and Practice of Town 1ـ

 , 1969 , and Country Planning »  , London

   . 46.p

 J. Glasson , » An Introduction to Regional  2ـ

 1974 , Planning » , London

تقريــر   ، العربيــة  للــدول  الصناعيــة  التنميــة  مركــز  3ـ 

للتوطــن  المشــتركة  اإلقليميــة  الدراســية  الحلقــة  عــن 

الصناعي والتنمية اإلقليمية :1986 ، ص28 – 29 .

إلغــاء  إلــى  الدســتور  مــن   )143( المــادة  شــارت 
أ
ا 4ـ  

االنتقاليــة  للمرحلــة  العراقيــة  الدولــة  إدارة  قانــون 

( مــن المــادة )53( منــه، 
أ
باســتثناء مــا ورد فــي الفقــرة )ا

ن تــرى تعديــالت مســتقبلية فــي حــدود 
أ
وبذلــك يمكــن ا

الديــن  وصــالح  كركــوك  بيــن  وخاصــة  المحافظــات 

واالنبــار. كربــالء  وبيــن  وديالــى 

ليــات 
آ
واال العوامــل  هــذه  تفاصيــل  علــى  لإطــالع  5ـ 

انظــر: تحليلهــا  فــي  المعتمــدة 

الشــامل  اإلنمائــي  التصميــم  بغــداد،  مانــة 
أ
ا  -

ســيرفس،  بــول   ،2000 عــام  حتــى  بغــداد  لمدينــة 

.1 9 7 3

مانــة بغــداد ، دراســات التخطيــط اإلنمائــي 
أ
ا  -

      .1986  ، بغــداد  لمدينــة  المتكامــل 

 إســناد هــذا التحليــل االبتدائــي 
ً
6ـ مــن الضــروري جــدا

تحليلــي  ســاس 
أ
با  )1986( الكبــرى  بغــداد  لمنطقــة  
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التــي  للعوامــل  الحقليــة  المســوحات  مباشــر يســتخدم 

عوامــل  علــى  االقتصــار  وعــدم  ثيــر 
أ
التا مناطــق  تحــدد 

ثيــر المــدن الكبــرى 
أ
يضــا علــى تا

أ
محــددة. وهــذا ينســحب ا

خــرى )مراكــز المحافظــات( لتحديــد المــدن التوابــع 
أ
اال

ثيرهــا الوظيفــي لبناء قاعدة 
أ
لهــا والواقعــة ضمــن نطــاق تا

 مــن 
ً
قاليــم الوظيفيــة فــي القطــر بــدال

أ
علميــة فــي إيجــاد اال

الحــدود اإلداريــة الراهنــة، والتــي تــم اعتمادهــا فــي هــذه  

قاليــم الوظيفيــة الــذي 
أ
الدراســة، بمــا فــي ذلــك مقتــرح اال

يضــا بهــذه الحــدود اإلداريــة.
أ
ثــر ا

أ
تا
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مدخل	الى	الحالة	
االقتصادية	للمرأة	العراقية

الدكتورة	عابدة	أحمد	دخيل	الطائي				
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المقدمة:

لــه،  حــدود  ال  بظلــم  البشــرية  تاريــخ  يزخــر 

بحــق  والطغــاة  المســتبدون  الحــكام  مارســه 

اإلنســان.  بنــي  مــن  والمظلوميــن  المحروميــن 

ينتفضــون  كانــوا  الذيــن  هــم  المظلوميــن  وان 

مــن  صالــح  عبــد  لدعــوة  واخــرى  برهــة  بيــن 

ذريــة االنبيــاء والصالحيــن ضــد عــروش الظلــم 

بفضــل  العدالــة  نســيم  النــاس  فيستنشــق 

ومعاناتهــم. تضحياتهــم 

 
أ
تفتــا مــا  واالســتكبار  التفرعــن  دائمــة  ان  بيــد 

والقــوة  المــال  وبمســاعدة  ثانيــة  تعــود  ان 

والخــداع، ليتبــدد عبيــر العدالــة وتزكــم انــوف 

والحقيقــة. الحــق  طــالب 

عبــر هــذا الواقــع المريــر، واضافــة الــى نصيبهــا 

ة 
أ
المــرا ابتليــت  التاريخــي،  الظلــم  هــذا  مــن 

بظلــم  البشــري(  المجتمــع  نصــف  )بوصفهــا 

زوجــة،  بوصفهــا:  ة 
أ
فالمــرا جمعــاء.  البشــرية 

كانــت شــريكة الرجــل فــي همومــه ومعاناتــه، 

ودرعــه فــي الباليــا، بــل كانــت تتحمــل اعبــاء 

المســؤولية فــي الكـثيــر مــن االحيــان بمفردهــا: 

والمحــن  الطغــاة  ظلــم  كان  عندمــا  خاصــة 

زوجهــا. بحيــاة  تــودي 

ة تحظــى 
أ
وفضــال عــن ذلــك كلــه، لــم تكــن المــرا

ن او بمكانــة تســتحق التقديــر، إذ غالبــا مــا 
أ
بشــا

يتــم تجاهلهــا واعتبارهــا عنصــرا ضعيفــا، او فــي 

احســن االحــوال كائنــا يثيــر العطــف والشــفقة.

فكمــا نعلــم ان عــرب الجاهليــة كانــوا يــرون فــي 

شــر  مــن  االســرة  إلنقــاذ  ســبيال  البنــات«  د 
أ
»وا

البنــات. وفيمــا عــدا فتــرة صــدر االســالم الوجيزة 

ة كرامتهــا ومكانتهــا 
أ
التــي اســتعادت فيهــا المــرا

ن 
آ
القــرا مــن  بوحــي  مــا(  حــد  )الــى  الحقيقيــة 

تراجعــت  الشــريفة،  النبويــة  والســنة  الكريــم 

تطــورات  مــع  ثابتــة  ومنزلتهــا  ة 
أ
المــرا مكانــة 

الحيــاة التــي تزامنــت مــع احيــاء التقاليد والنظم 

فــي صيغــة الخالفــة االســالمية. الســابقة 

وبالتدريــج وبمــرور الزمــن، اوجــدت التصــورات 
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علــى  جديــدة  قيــودا  االســالم  عــن  المتخلفــة 

االخيــرة  العقــود  حتــى  اثارهــا  بقيــت  النســاء، 

والمتنســكين  التقليدييــن  اوســاط  فــي 

يــن. لمتحجر ا و

ة وحقوقها في الدين االسالمي:
أ
مكانة المرا

ة بنحــو لــم يكــن لــه ســابقة 
أ
خــدم االســالم ا لمــرا

تلــك  مــن  ة 
أ
المــرا انتشــل  لقــد  التاريــخ.  فــي 

االوحــال، واكرمهــا وانقذهــا ممــا كانــت عليــه 

فــي الجاهليــة، واراد لهــا ان تســمو فــي مــدارج 

مســتقلة  شــخصية  ذات  وجعلهــا  الكمــال 

يوليهــا  التــي  العنايــة  ان  المســتوى.  رفيعــة 

االســالم للنســاء تفــوق العنايــة التــي خــص بهــا 

الرجــال. فللرجــل حــق علــى الشــعوب، اال  ان 

احضانهــا  فــي  ة 
أ
المــرا ن 

أ
ال اكبــر  النســاء  حــق 

ن الكريــم 
آ
العظيمــة تربــي رجــاال شــجعانا. القــرا

ة تربــي اإلنســان ايضــا 
أ
يربــي اإلنســان،  و المــرا

المربيــات  النســاء  مــن  االمــم  جــردت  ولــو 

ن هــذه االمــم ســوف تهــزم وتــؤول 
أ
لإنســان، فــا

الــى االنحطــاط وتتدنــى الــى الــدرك  االســفل، 

القــوة   الشــعوب  يمنحــن  الالتــي  هــن  النســاء 

والشــجاعة ، ولقــد شــاركن فــي صــدر االســالم 

ايضــا. الرجــال  مــع  الحــروب  فــي 

لة حقــوق 
أ
ان االســالم عيــن حــدا وســطا فــي مســا

اليهــا بشــكل مختصــر، وفــي  ة وسنشــير 
أ
المــرا

ثالثــة مجــاالت لنشــاطاتها.

المجال االول:

والمعنــوي  الروحــي  والتكامــل  النمــو  مجــال 

تصــل   ان  ة  
أ
المــرا تســتطيع  فمثــال  ة، 

أ
للمــرا

المعنــوي والتقــرب  الكمــال  مــدارج  اعلــى  الــى 

ن الكريــم هــذه 
آ
الــى هللا تعالــى. لــذا يذكــر القــرا

ُمْســِلَماِت 
ْ
َوال ُمْســِلِميَن 

ْ
ال }ِإنَّ  المباركــة  يــة 

آ
اال

َقاِنَتــاِت 
ْ
َوال َقاِنِتيــَن 

ْ
َوال ُمْؤِمَنــاِت 

ْ
َوال ُمْؤِمِنيــَن 

ْ
َوال

اِبِريــَن  َوالصَّ اِدَقــاِت  َوالصَّ اِدِقيــَن  َوالصَّ

َخاِشــَعاِت 
ْ
َوال َخاِشــِعيَن 

ْ
َوال اِبــَراِت  َوالصَّ

اِئِميــَن  َوالصَّ َقــاِت  ُمَتَصّدِ
ْ
َوال ِقيــَن  ُمَتَصّدِ

ْ
َوال

ــاِت 
َ
َحاِفظ

ْ
َحاِفِظيــَن ُفُروَجُهــْم َوال

ْ
اِئَمــاِت َوال َوالصَّ

ُهــْم 
َ
ُ ل َعــدَّ للاَّ اِكــَراِت اأ

َّ
َ كـَِثيــًرا َوالذ اِكِريــَن للاَّ

َّ
َوالذ

»االحــزاب«  .})35( َعِظيًمــا  ْجــًرا  َواأ َمْغِفــَرًة 

المجال الثاني:

والسياســية  االجتماعيــة  النشــاطات   مجــال 

بإعطــاء  المجــال  هــذا  ويتمثــل  والعلميــة، 

ة مكانتهــا اإلنســانية الســامية للمســاهمة 
أ
المــرا

مســتقبلها  وتحديــد  مصيرهــا  تقريــر  فــي 

العلــم  طلــب  خــالل  مــن  والعلمــي  السياســي 

والســعي  ســبيل هللا  فــي  والجهــاد  والتدريــس 

فــي كل مياديــن العمــل فــي المجتمــع. وبهــذا 

شــؤون  فــي  ومتميــز  فاعــل  دور  ة 
أ
للمــرا يكــون 

االعمــار والنشــاطات االقتصاديــة، والتخطيــط 

المديــات. كافــة  وعلــى  والتنميــة 

ة فــي االســالم 
أ
ومــن الجديــر بالذكــر، ا ن المــرا

بهــا  التصــرف  حــق  ولهــا  لثروتهــا  المالكــة  هــي 

اســتقاللية  ان  ي  ا  احــد،  مــن  تدخــل  دون 

حيــث  العالــم،  ســبقت  قــد  اقتصاديــا  ة 
أ
المــرا



|   العدد 8   |   ذي الحجة   |  كانون االول   |  2008 129

لة قبــل اربعــة عشــر 
أ
صــرح االســالم بهــذه المســا

وربــا فلــم ُيعــّرج عليهــا اال  قبــل 
أ
مــا فــي ا

أ
قرنــا. ا

بعــض  او خمســين ســنة، وحتــى ان  اربعيــن 

ة اســتقاللها االقتصــادي 
أ
الــدول لــم تعــط للمــرا

اال قبــل ســنين قليلــة.

المجال الثالث:

ة 
أ
المــرا دور  يوضــح  والــذي  االســرة،  مجــال 

كبــر مؤسســة حياتيــة 
أ
بصفتهــا زوجــة وراعيــة ال

حيــث وضعــت لهــا احكامــا اســالمية وصلــت 

الــى درجــة مــن الوضــوح والجــالء والرفعــة حتــى 

يراهــا  عندمــا  والفخــر  بالعــزة  اإلنســان  يشــعر 

ويواجههــا، وقــد اعطــى االســالم اهميــة خاصــة 

كانــت زوجــة، 
أ
ة فــي كل االحــوال ســواء ا

أ
للمــرا

.
ً
مــا

أ
م ا

أ
ا

وعــدم  المناســب  الــزوج  اختيــار  حــق  فلهــا 

االجبــار  ان  حيــث  الــزواج،  علــى  اجبارهــا 

واالكــراه خــالف الشــرع االســالمي، وقــد راعــت 

ســالمي  اال  المجتمــع  مصلحــة  االحــكام  هــذه 

ة وبشــكل دقيــق 
أ
بتنظيــم عالقــة الرجــل والمــرا

االخــر. احدهمــا  يظلــم  ال  بحيــث  للغايــة 

ومــن الجديــر بالذكــر ان ظلــم الثقافــة الغربيــة  

ة يفــوق ظلــم الثقافــات االخــرى، حيــث 
أ
للمــرا

الغربيــة   ة 
أ
المــرا ان  الــى  االحصائيــات   تشــير 

تتعــرض للظلــم ضمــن نطــاق االســرة وال يوجــد 

يها وال لثروتها وال لسعيها، واكبر 
أ
ي اهتمام لرا

أ
ا

ة الغربيــة هــو عالقــة زوجهــا 
أ
ظلــم تواجهــه المــرا

العاطفيــة والجنســية مــع االخريــات مــن جهــة 

والضــرب وســوء المعاملــة مــن جهــة اخــرى.

ة 
أ
المــرا حريــة  اثبــات  نســتطيع  تقــدم  ممــا 

الغربيــة. ة 
أ
المــرا وعبوديــة  المســلمة 

ابــي  بــن  علــي  المؤمنيــن  اميــر  موالنــا  وصــدق 

الصــالة: واتــم  الســالم  فضــل 
أ
ا عليــه  طالــب 

ة ريحانة وليست بقهرمانة(
أ
)المرا

ة العراقية:
أ
الحالة االقتصادية للمرا

ة العراقيــة اصبحــت 
أ
ممــا ال شــك فيــه ان المــرا

السياســية  الســاحة  فــي  ثقــال  تمتلــك  اليــوم 

والثقافيــة واالقتصاديــة واالجتماعية، بعد عهد 

مــن الظلــم امتــد فتــرة طويلــة مــن الزمــن حــاول  

مــن خاللهــا الطاغيــة ان يســتغل هــذه القــارورة 

لصالــح نظامــه  المســتبد واجبرهــا علــى ممارســة 

مقلــدا  لذكرهــا(،  )المجــال  االفعــال   
أ
ســوا

أ
ا

واالنحــراف  التحلــل  )ثقافــة  الغربيــة  للثقافــة 

نها مســلمة او كـتابية 
أ
باســم الحرية(، متناســيا ا

)اذا كانــت مســيحية( وال يصــح لهــا فعــل ذلــك. 

ة 
أ
وبذلــك يمكــن بيــان الحالــة االقتصاديــة للمــرا

العراقيــة مــن خــالل المرحلتيــن االتيتيــن.

.المرحلة االولى:  
أ
ا

وهــي المرحلــة المتمثلــة بفتــرة النظــام البائــد: 

النظــام  ظلــم  مــن  االمريــن  ة 
أ
المــرا عانــت  لقــد 

المقبــور ونالــت اضعــاف مــا عانــاه الرجــل مــن 

ظلــم واضطهــاد وحســرات وانيــن وعلــى كافــة 
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االصعــدة، ال ســيما االقتصاديــة منهــا ويمكــن 

العراقيــة  ة 
أ
للمــرا االقتصــادي  الوضــع  تلخيــص 

فــي تلــك المرحلــة كاالتــي:

ويــكاد  جــدا  زهيــدة  جــور 
أ
با تعمــل  كانــت  1ـ 

الماديــة  الناحيــة  مــن  مجانيــا  يكــون  عملهــا 

ومجهضــا لقواهــا الجســدية ومدمــرا لمســؤوليتها 

االســرية.

2ـ حاولــت وبشــتى االســاليب تحمــل الوضــع، 

ســريا.
أ
لكنهــا انهــارت اقتصاديــا وا

ــف  غلــب النســاء الــى تــرك الوظائـ
أ
3ـ اضطــرت ا

)وحتــى  الرواتــب  قلــة  بســبب  يشــغلنها  التــي 

الحــرة. االعمــال  الــى  الرجال(،واالتجــاه 

ن 75, 
أ
بــا نــذاك 

آ
ا اثبتــت االحصائيــات  لقــد  4ـ 

82% مــن النســاء اضطــررن الــى تــرك الوظيفــة، 

ومــن مســتويات تعليميــة مختلفــة )دنيــا وعليــا( 

وان نســبة ال يســتهان بهــا مــن النســاء )وخاصــة 

حامــالت الشــهادات االوليــة والعليــا( هاجــرن 

العربيــة  الــدول  وفــي  العــراق  خــارج  للعمــل 

واالجنبيــة لتحســين وضعهــن االقتصــادي.

القوانيــن الوضعيــة  5ـ بســبب ضعــف وهزالــة 

ة فــي العيــش 
أ
التــي تتعلــق بضمــان حقــوق المــرا

ة 
أ
المــرا صــارت  نــذاك، 

آ
ا ســرتها 

أ
وال لهــا  الرغيــد 

وعــدم  القاســي  العيــش  شــغف  مــن  تعانــي 

الكـفايــة مــن ابســط متطلبــات الحيــاة، االمــر 

الــذي دعاهــا لمزاولــة كـثيــر مــن االعمــال التــي 

ال تليــق بمســتواها االجتماعــي والعلمــي، مــن 

ســرتها.
أ
اجــل الحصــول علــى الــرزق الحــالل ال

6ـ بســبب اختــالل  ميــزان العدالــة فــي بعــض 

المرافــق وانعدامــه فــي االخــر، واعتمــاد معاييــر 

والعطــاء،  للكـفــاءة  المقبــور  بالنظــام  خاصــة 

نفســها  تضــع  ان  العراقيــة  ة 
أ
المــرا اضطــرت 

فــي كـفتــي ميــزان الكرامــة الحقــة ) ونعنــي بهــا 

االلتــزام  االخالقــي الدينــي الــذي يصونهــا مــن 

المــادي  والتــرف  المحــدودة(  غيــر  االنزالقــات 

المشــروع. غيــر 

علــى  جاهــدا  المقبــور  النظــام  عمــل  لقــد  7ـ 

تكبيــل االيــادي الشــريفة وغلــق االبــواب، مــرة 

بالتهديــد والوعيــد ومــرة بفقــدان االهــل واالحبــة 

وغيرهــا مــن اســاليب الظلــم االخــرى التي كانت 

تقــف حائــال امــام الكـفــاءات العلميــة او اقتصــار 

فــرص الحصــول علــى الشــهادات العلميــة علــى 

حريــات  وكبــت  غيرهــا،  دون  خاصــة  فــات 

ال  التــي  النشــر  دور  وغلــق  والصحافــة  الفكــر 

تــروق لهــم... الــخ.

االوفــر  ة 
أ
لمــرا ا  نصيــب  كان  وذاك  هــذا  ومــن 

الظالمــات. تلــك  كل  مــن  دائمــا 

ســجون  فــي  وغيبــت  ة 
أ
المــرا عذبــت  لقــد  1ـ 

روع  ا  منهــا  فضــاع  عديــدة  لســنوات  الطاغيــة 

مــن زهقــت  الصبــا وانشــطها، ومنهــن  فتــرات 

روحهــا علــى اعــواد المشــانق او كـثــرة التعذيــب 

الــخ. انوثتهــا...  علــى  قهــرا  او 

واخريــات اجبــرن علــى مغــادرة الوطــن كرهــا، 

حتــى لــم تعــد لديهــن الرغبــة فــي العــودة اليــه، 

وقســم اخــر تحمــل كل هــذا وذاك وبقــي ليكــون 
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شــوكة فــي عيــون وافئــدة مــن ال يروقــه البقــاء، 

ليشــهد زمــن ســقوط الصنــم االكبــر ثــم االصنــام 

التابعيــن لــه بالخســران.

س بهــا مــن النســاء اللواتــي 
أ
2ـ وهنــاك نســبة البــا

المنــازل  جــدران  خلــف  ســريا  نشــاطا  مارســن 

تلــك  المباركــة،  االيمانيــة  الســقوف  وتحــت 

النشــاطات والبرامــج الســرية التــي دفعــن ثمنهــا 

.
ً
باهضــا

نــذاك قوانيــن كـثيــرة 
آ
3ـ  لقــد اصــدر الطاغيــة ا

منهــا  نذكــر  العراقيــة،  ة 
أ
المــرا بحــق  ومجحفــة 

االتــي:

بنــاء المعدوميــن فــي الكليــات 
أ
ـ عــدم قبــول ا

أ
  ا

والمعاهــد العراقيــة.

بـ  الفصــل او االجبــار علــى االســتقالة لــكل مــن 

لديــه معدوم.

مــن  )15(درجــة  عــن  يقــل  مــاال  خصــم  ـ  ج 

التقديــم  عنــد  المعدوميــن(  بنــاء 
أ
)ال المعــدل 

والمعاهــد. للجامعــات 

 د ـ الفصــل او االجبــار علــى االســتقالة اذا كـتــب 

اســتغلت  وقــد  ي شــخص 
أ
ا تقريــر حزبــي ضــد 

بشــع اســتغالل.
أ
هــذه التقاريــر ا

هـــ ـ حرمــان عوائــل المعدوميــن مــن تزويدهــم 

نــذاك 
آ
بفقــرات الحصــة التموينيــة التــي كانــت ا

العراقيــة،  للعائلــة  الفقــري  العمــود  تشــكل 

بعــد  المنــزل  بــإدارة  المبتــالة  ة 
أ
المــرا الســيما 

والولــد. واالخ  الــزوج  غيــاب 

وـ محاربــة مــن لديــه معــدوم )ذو قرابــة بعيــدة( 

الدائــرة  فــي  واقتصاديــا  واجتماعيــا  نفســيا 

والشــارع والمنطقــة، بحيــث يصبــح بيتــه مــزارا 

 تبتــز هــذه 
أ
للرمــوز االمنيــة القــذرة والتــي ال تفتــا

بشــتى   اياهــا  مهــددة  ابتــزاز  ابشــع  العوائــل 

لــم  ان  نــذاك 
آ
ا لديهــم،  المعروفــة  االســاليب 

لطلبهــم. يســتجيبوا 

بالذكــر  الجديــر  ومــن  اخــرا  وليــس  واخيــرا  زـ 

لقــد شــملت كافــة االطيــاف واالعــراق النســوية 

للمربيــات  فمرحــى  والطغيــان.  الظلــم  بهــذا 

لهــن  وهنيــا  والزينبيــات  والفاطميــات 

التضحيــات الجســام فــي اروقــة ســجون الظــالم.

ب ـ المرحلة الثانية:

وهــي المرحلــة المتمثلــة بفتــرة مــا بعــد ســقوط 

الصنــم المقبــور واالن وبعيــد التحريــر مــن نيــر 

ة ان تكون 
أ
البعثية البغيضة والتي ارادت للمرا

ســلعة رخيصــة ال حقــوق لهــا وال مكانــة تتميــز 

بهــا لتشــاطر اختهــا العربيــة او زميلتهــا االجنبيــة 

بمــا يحــق لهــا ان تشــاطر بــه ، والمطلــوب مــن 

ة العراقيــة النجيبــة وبمــا عــرف عنهــا مــن 
أ
المــرا

خــذ دورهــا فــي عمليــة البنــاء 
أ
صبــر وايمــان ان تا

لوضــع اللبنــات االخيــرة لــرص البنــى التحتيــة 

ســرة العراقيــة ومــن ثــم الوطــن الغالــي الــذي 
أ
لال

ذات  الرقيقــة  اناملهــا  لمســات  انتظــر  طالمــا 

اهمــال  دون  المتميزتيــن،  والشــجاعة  القــوة 

تميــزت  والتــي  الدينيــة واالخالقيــة  المقومــات 

ن الديــن االســالمي 
أ
بهــا دون ســواها وذلــك ال

هــو الوحيــد الــذي ضمــن لهــا كرامتهــا وحقوقهــا 
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بمــا شــرعه هللا ســبحانه وتعالــى . فنحــن االن 

 اولــى الخطــوات واعزهــا نحــو جيــل مؤمــن 
أ
نبــدا

واٍع يتحمــل المســؤولية الوطنيــة ليعــزز نقــاط 

القــوة ويرفــض كل مــن يدعــو الــى ظلــم اإلنســان 

وبإيجــاز  تناولنــا  واذا  الغالــي.  البلــد  هــذا  فــي 

ة العراقيــة، فيمكننــا 
أ
الوضــع االقتصــادي للمــرا

تلخيصــه باالتــي:

ة 
أ
للمــرا معونــة  اكـثــر  الرواتــب  ســلم  اصبــح  1ـ 

العراقيــة العاملــة وصــار بإمكانهــا اقتنــاء اكـثــر 

منهــا  الكماليــة  وبعــض  الضروريــة  الحاجــات 

على الرغم من ارتفاع االســعار وبشــكل مســتمر 

ويؤكد هذا ارتفاع القوة الشــرائية وبنســبة كبيرة 

عمــا كان عليــه فــي النظــام المقبــور )حيــث كان 

 = راتــب  اقــل  واالن   
ً
دينــارا  3000  = الراتــب 

.)
ً
دينــارا  180000

2ـ ان سياســات الحــروب والممارســات العنيفــة 

ة العراقيــة اصلــب 
أ
بكافــة اشــكالها جعلــت المــرا

لتحديــات  وعيــا  واكـثــر  ارادة  واقــوى  عــودا 

المرحلــة الراهنــة وعلــى كافــة االصعدة، واخص 

منهــا الصعيــد االقتصــادي الــذي تعاملــت معــه 

الحريــة  اجــواء  وســط  كامليــن  ووعــي  بفكــر 

الموجهــة، المطلوبــة لدعــم العمليــة السياســية 

الــى االمــام ومواجهــة تحديــات االرهــاب ونقــص 

المغرضــة  االعالميــة  والحمــالت  الخدمــات 

ومرنــة  شــجاعة  هــي  كــم  اخــرى،  مــرة  لتثبــت 

واراهــا  ومســتقبله،  العــراق  لحاضــر  وصانعــة 

تتمثــل فــي البيــت الشــعري القائــل...

نا صخرة الصحرا اذا ما جوبهت 
أ
  ا

وإذا نطقت فإنني الجوزاء

نســاًء  هنــاك  ان  اليــه  االشــارة  تجــدر  ممــا  3ـ 

كـثيــرات وعاليــات الجناب بتعففهن وايمانهن، 

لــم يســمح لهــن بالرجــوع الــى وظائـفهــن، وهــن 

صابرات محتسبات، لذا فمن الواجب ان يتم 

حقــاق الحــق. وهــذا يتطلــب 
أ
االلتفــات لهــن ال

اصــدار القوانيــن الجــادة التنفيــذ، والتــي تقضــي 

صحابــه والتعويــض عــن الفتــرة 
أ
بإرجــاع الحــق ال

الســابقة لهــن.

المفاهيــم  توضيــح  الفتــرة،  هــذه  تتطلــب  4ـ 

الشــريفة  النبويــة  الســنة  واحــكام  نيــة 
آ
القرا

ة تحــت خيمــة االســالم 
أ
المــرا لتعديــل حقــوق 

واالديــان   االطيــاف  كافــة  فيهــا  روعــي  التــي 

ة ان تتعــرف 
أ
واالقليــات، وبذلــك تســتطيع المــرا

الــى  لتصــل  الحقيقيــة  وغاياتهــا  اهدافهــا  علــى 

تهيئــة  خــالل  مــن  العليــا  الكمــال  مــدارج 

القوانيــن المناســبة لهــا والتــي تناســب طبيعتهــا 

البشــرية.

5ـ ســن القوانيــن التــي تنظــم عــودة المهجــرات 

الحقــوق  الــذي يضمــن ارجــاع  بالشــكل  قســرا 

ميــن الســكن والمــورد االقتصــادي 
أ
واالمــالك وتا

الضامــن لســير حيــاة االســرة بشــكل ُمــرٍض.

6ـ تتجســد هــذه المرحلــة فــي النضــال مــن اجــل 

ة فــي النظــام 
أ
رفــع الظلــم الــذي تعرضــت لــه المــرا

والفكريــة  الثقافيــة  المســاعي  ودعــم  المقبــور 

اإلنســانية  المنزلــة  الــى  إليصالهــا  والحقوقيــة 
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ان  تســتطيع  خاللهــا  مــن  والتــي  الحقيقيــة 

مــن  لتخلــق  الكاملــة  وقدراتهــا  طاقاتهــا  تفجــر 

خــذ جمالهــا اعيــن 
أ
هــذه الدنيــا روضــة وجنــة يا

الناظريــن.

القوانيــن  تجــاوز  ضــرورة  علــى  كيــد 
أ
التا 7ـ 

االجتماعيــة  ســيما  وال  ة 
أ
المــرا بحــق  المجحفــة 

الــخ.  والمدنيــة...  والسياســية  واالقتصاديــة 

وينبغــي ان يكــون هنــاك عمــل جــاد ورصيــن 

لينهــض  متقــدم  فكــري  وعــي  خلــق  باتجــاه 

ة الــذي ال يمكــن تحقيقــه بالقاعــدة 
أ
بواقــع المــرا

علــى  كيــد 
أ
التا يجــب  انمــا  فحســب،  القانونيــة 

تتركــز  والتــي  المدنــي  المجتمــع  منظمــات  دور 

كان 
أ
مهمتهــا فــي توعيــة اإلنســان العراقــي ســواء ا

رجــال. م 
أ
ا ة 

أ
امــرا

8ـ مراجعــة  التشــريعات والقوانيــن والقــرارات 

)مراجعــة  البائــد  الحكــم  خــالل  الصــادرة 

دقيقــة وتفصيليــة( إللغــاء وتغييــر مــا يتعــارض 

تصبــح  لكــي  الجديــد،  الدســتور  ومفاهيــم 

ة وواجباتهــا تجــاه وطنهــا واســرتها 
أ
حقــوق المــرا

تخصيــص  يتطلــب  وهــذا  ومعروفــة،  واضحــة 

مــواد قانونيــة فــي الدســتور تتبنــى هــذه الحقــوق 

والواجبــات.

التوصيات:

البشــرية،  النفــس  فــي  تعالــى  هللا  اودع  لقــد  

نزعــة العلــم والتعليــم وتقنيــن وتنظيــم الحيــاة 

ووضــع التجــارب  والقوانيــن المســتنبطة منهــا 

التقديــر واالهتمــام. موضــع 

وعندما جاء االســالم دين هللا الخالد وشــريعته 

كد حاجة اإلنسان الى هذه القوانين 
أ
السمحاء ا

واالحــكام التــي تنظــم البنيــة التحتيــة للحيــاة 

والعــدل،  والحكمــة  العقــل  مــن  اســاس  علــى 

وكان العراقيــون رواد التقنيــن والســعي لتنظيــم 

الحيــاة لذلــك نقتــرح االتــي:

ة كاملة بما ضمنها 
أ
1ـ تؤمــن الدولــة حقــوق المــرا

هللا تعالــى فــي كـتبــه واحكامــه وعبــر ســلوكية 

الرســل واالوصيــاء واالئمــة الصالحيــن.

ة وطاقاتهــا 
أ
2ـ ضــرورة االنتفــاع مــن وجــود المــرا

واالجتماعيــة  واإلنســانية  والثقافيــة  العلميــة 

واالقتصادية...الــخ.

احتــرام  وفــق  وفنيــا  علميــا  ة 
أ
المــرا هيــل 

أ
تا 3ـ 

والثقافيــة  العلميــة  وقدراتهــا  ة 
أ
المــرا كـفــاءات 

واالجتماعيــة واالقتصاديــة والسياســية، لفســح 

المطلوبــة  االدوار  كافــة  داء 
أ
ال امامهــا  المجــال 

منهــا.

ة 
أ
المــرا دور  يعطــل  الــذي  الخلــل  اصــالح  4ـ 

وبالشــكل  االساســية  مهامهــا  عــن  يشــغلها  او 

حــكام الشــريعة 
أ
الــذي ال يــؤدي الــى االخــالل با

معهــا. التعــارض  او  االســالمية 

5ـ ينبغــي علــى الدولــة ان تســعى الــى التوفيــق 

ة بصفتهــا فــردا او زوجــة او 
أ
بيــن واجبــات المــرا

مــا فــي اســرة وبيــن واجباتهــا بوصفهــا عاملــة فــي 
أ
ا

الحقــول السياســية واالجتماعيــة واالقتصاديــة 
حضــاري  اســالمي  مجتمــع  فــي  عاملــة  وكونهــا 
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وبالشــكل الــذي يحقــق العدالــة للجميــع.

ة 
أ
6ـ فســح كافــة المجــاالت العمليــة امــام المــرا

التــي لهــا حــق العمــل فيهــا وتحمــل المســؤولية 

التــي  واالعمــال  والمهــام  ــف  الوظائـ كافــة  فــي 

وهــذا  ادائهــا.  علــى  والقــدرة  المؤهــل  تملــك 

وجعــل  االميــة  مكافحــة  الدولــة  مــن  يتطلــب 

لجميــع   
ً
ومكـفــوال  

ً
مجانيــا  

ً
الزاميــا التعليــم 

)االبتدائــي،  المســتويات  ولكافــة  العراقييــن 

المتوســط، االعــدادي، الجامعــي والدراســات 

العلــم  حركــة  مــع  يتعــارض  ال  وهــذا  العليــا(. 

والثقافــة والمشــاريع العلميــة االهليــة ودعمهــا 

هيلهــا ومراقبتهــا للوصــول بهــا  الــى افضــل 
أ
وتا

الصيــغ واالبتعــاد بهــا عــن االنجــاز الرخيــص او 

والديــن. العلــم  باســم  االبتــزاز 

فيهــا  )بمــا  التعليميــة  المرافــق  كافــة  دعــم  7ـ 

المســتويات  كافــة  وعلــى  العلميــة(  الحــوزات 

بمــا  والتعليميــة  التربويــة  العمليــة  وتوجيــه 

لــدى  والعلمــي  اإليمانــي  المســتوى  يعيــق  ال 

الشــريحة التعليميــة لكــي يشــعر العراقــي بقيمــة 

العلــم والعدالــة وبمــا يجنبــه الحاجــة والعــوز... 

التــي تقــود لموضــع الزلــل والخطيئــة، ويعمــق 

مــن احتــرام وترصيــن العلــم والعلمــاء، ليدفــع 

كافــة العراقييــن نحــو اعلــى الدرجــات العلميــة.

ميــن فــرص العمــل المشــروع لــكل عراقــي، 
أ
8ـ تا

جــور يؤمــن 
أ
بحيــث تضمــن الدولــة حــدا ادنــى لال

اعلــى  لتحقيــق  الســعي  ثــم  الكريــم،  العيــش 

االجتماعــي  الضمــان  ميــن 
أ
وتا مســتقبال  اجــر 

والرعايــة الصحيــة لجميــع المواطنيــن، خاصــة 

وان العــراق بلــد الخبــرات والثــروات والقضــاء 

منــه  يعانــي  الــذي  والعــوز  الفقــر  حــاالت  علــى 

كـثيــر مــن العراقييــن بســبب خلــل فــي التصــرف 

وتجــاوز مــن البعــض علــى حقــوق االخريــن.

المصادر

 ( الكـتب
أ
ا

يــة هللا الشــيخ محمــد باقــر )مســودة 
آ
1. الناصــري، ســماحة ا

ولية مقترحة لدستور العراق الدائم(..1425هـ: 2005م.
أ
ا

فــي  ونظامهــا  )االســرة  حســين  االســتاذ  انصاريــان،   .2   

دار  الرســول،  دار  البيضــاء،  المحجــة  دار  االســالم،  

1998م. )ص((1419هــــ،  االكــرم  الرســول 

االنتقاليــة:  للمرحلــة  العراقيــة  الدولــة  ادارة  قانــون   .3

.2 0 0 4

)قــد(،  الخمينــي  االمــام  تــراث  تنظيــم ونشــر  4. مؤسســة 

الدوليــة:  الشــؤون 

ة في فكر االمام الخميني )قد((.
أ
 )مكانة المرا

ة المســلمة ومحبــي الصلــح 
أ
5. منظمــة االمــم المتحــدة للمــرا

والعدالــة االجتماعيــة

يــة 
آ
ة ريحانــة عالــم الوجــود )مجموعــة خطــب للســيد ا

أ
 )المــرا

هللا علــي خامنئي(.

ب ( المجالت:

1. الصديقة )العدد : 8: 1425هـ - 2004م(.

2. الغدير )العدد : 8 : 1424هـ - 2003م(.

3. الكوثر )العدد : 71 : 1424هـ - 2003م(.

4. النجف )العدد : 11 : 1426هـ - 2005م(

5. صدى المنبر )العدد : 1 : 1424هـ - 2003م(.
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