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يتفق خبراء اإلدارة الحديثة، على مبدأ تحديث ميكانزمات 
الهدف  على  االبقاء  مع محاولة  وآخر  بين حين  المؤسسة 
االستراتيجي الذي على أساسه قامت المؤسسة وذلك طبقا 
السابقة،  الخطة  وفق  التي جرت  واإلخفاقات  للنجاحات   ً
 ً متحركا   ً اداريــا   ً أُسا  بات  أبدي  الجمود على هدف  وان 
يمكن تغييره تبعا ً لتكتيك المؤسسة، فالمفروض ان تحدد 
بشكل  والمجتمع  المرحلة  متطلبات  وفــق  على  األهــداف 
يتالءم مع إمكانات المؤسسة؛ المعرفية والمادية ومواردها 

البشرية ومؤهالت تلك الموارد البشرية...
تأسيساً  على ما مضى، فإننا في مجلة )حوار الفكر( انهينا 
سنوات ثمان وهاهي المجلة تبتدئ عامها التاسع ولعل من 
ويجدد  ونتاجه  مساره  ليقيم  المرء  يقف  أن  المستحسن 
التفكير في الهدف.. وتشخيص اإلخفاقات والنجاحات وما 
تحقق وما لم يتحقق وكم اقتربنا من الهدف وكم ابتعدنا.. 
وعمالً  بمبدأ الشفافية وإليماننا بأن لقراء المجلة حقاً في 
االطالع على ما يجري ورغبتنا في مشاركتكم لنا فاننا في 
هيئة التحرير نضع بين ايديكم - اعزاءنا القراء- نتائج أكثر 
من اجتماع من قبل الكتاب والقائمين عليها.. لتقييم خطتها 
للعام المنصرم ولرسم برنامج عامنا الجديد، وقد تباينت 
اراء الحاضرين فبعض ركز على اإليجابيات.. وآخر تفاءل 
بالمستقبل وآخر ركز على اإلخفاقات وآخر على التحديات 
وتحديد  التقاطعات  ــراء  إجـ وبــعــد  والمقبلة..  السابقة 
المشتركات، ومناقشة المختلف عليه، توصل الحضور.. إلى 
النتائج التالية التي نعرضها لكم لتشاركونا الرأي والتقييم 
أن  له  أريد  الذي  المشروع  إنجاح هذا  ولتسهموا معنا في 

يسهم بجد في تأسيس الدولة التي نفتخر جميعنا بها وما 
من  وتابعنا  وأرشفنا  أرخنا  فقد  انجازها..  في  به  اسهمنا 
وكيف  بها..  مرت  التي  والقضايا  التحديات  المجلة  خالل 

تعاملت معها..
وفي الوقت الذي نحمد اهلل على ان هذا المشروع تطوعي 
يساهم فيه األخوة في وقتهم و جهودهم وليس مشروعا او 
واجهة لجهة فإنه واصل مسيرته وبتطوير طيب ومتواصل 

رغم الظروف الصعبة وتغير األحوال واألجواء السياسية.
الفكرية  والمشاريع  األصـــدارات  من  كثيراً  ان  نجد  فيما 
والثقافية بدأت تنحسر او تتوقف في منتصف الطريق وال 
تستطيع المواصلة، ألسباب مختلفة ومما يزيد في حماسنا 
لمواصلة الجهد رغم كثرة المشكالت والمشاغل والهموم.. 
نخب  من  لالستمرار  وإشــادة  طيب  تقييم  من  نسمعه  ما 
وغيرهم..  وكتاب  تنفيذيين  ومسؤولين  ونواب  وشخصيات 
وإننا إذ نتقدم لكل اولئك الطيبين بالشكر والثناء فاننا نعلن 

عن برنامجنا لهذا العام:
 ً ملفا  عدد  كل  وسيتناول  المجلة  من  أعداد  أربعة  اصدار 
هي: ) سياسة العراق الخارجية، الوظيفة العامة في العراق، 

التعليم في العراق، االقتصاد العراقي(. 
وكذلك السعي لجمع الموضوعات المتشابهة والتي تتناول 
السابقة في  األعــداد  كل  في   ً واحــدا   ً ملفا  او   ً موضوعا 
والدارسين..كموضوعات:  الباحثين  لخدمة  مستقلة  كتب 
الدستور، المرأة، المياه، الصالحيات المشتركة والحصرية 

بين المركز والمحافظات واألقاليم، وغيرها الكثير.

كلمة العدد
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وتعتزم المجلة والمعهد إقامة أكثر من ندوة و ورشة و مؤتمر 
الموقع  وافتتاح  عنها  اعلنا  التي  األربعة  بالمحاور  تتعلق 
ومجلة  الفكر  لحوار  العراقي  بالمعهد  الخاص  االلكتروني 

حوار الفكر.
ما  بقدر  اليومي  بالحدث  فصلية-  كمجلة   - معنيين  لسنا 
قــراءة  على  مبتنية  للمستقبل  صــورة  برسم  معنيون  نحن 
معمقة للواقع واستشراف ما سيجري وفق تلك المعطيات 
يومي  نؤشر على حدث  ان  لنا  كان  وإذا  ايدينا..  بين  التي 
فاننا نشير اليه بما هو معطى يقع في موضوع االستشراف.
تأسيس  على  يتزاحم  بأسره  والعالم  هــذا  عددنا  يصدر 
توزيع  واعــادة  العالم  خارطة  رسم  العــادة  جديدة  مشاريع 
القوى االقتصادية والسياسية وحتى العسكرية، ومن الدول 
موضوعي  كثابت  الناعمة  القوة  اهمية  على  يقتصر  من 
تتحرك بقية الثوابت ) السياسية والعسكرية والدبلوماسية( 

على اثره.
الحدث  نتابع  ان  تحرير-  كهيأة   - علينا  يحتم  ذلــك  كل 
والتخطيط  البحث  اليومي بشكل دقيق وما تصدره مراكز 
العراقية  العالم، باالضافة الى ما يجري على الساحة  في 
واالقليمية والدولية من اجل اكتمال صورة الدراسات التي 

نضعها بين يدي القارئ العزيز.
في  التظاهرات  استمرار  يشهد  والــعــراق  عــددنــا  يصدر 
واللجان  وتقاطعاتها  تفاصيلها  بكل  الغربية  المنطقة 
الحلول  أهمية  على   ً ايضا  نؤشر  ان  يمكن  وهنا  المشكلة، 
الهادئة الدستورية والقانونية لكل مشكل وهو ما اشارت اليه 
المرجعية العليا في النجف األشرف، وان لم يتم التجاوب 
ً، ونؤشر ايضا ً على عدم نجاح حلول لي االذرع  معه كليا 
والتهديد التي يحاول بعض المتصدين للتظاهرات ان ينادي 

بها من على منصات التظاهر، ويكشف ان التظاهرات أيضا 
ً تعيش صراعا ً على قيادتها ووجود عدة مشاريع تصل حد 

التقاطع فيما بينها.
يصدر عددنا هذا والصراع في سوريا يشارف على السنتين 
العراق  له  اقترح  الذي  الدم  نزيف  لوقف  أممي  امام عجز 
طريق  عن  المتحدة  االمــم  بعد  فيما  تبنتها  مثلى  صيغة 
دللت  التي  الصيغة  وهــي  االبراهيمي،  االخضر  مبعوثها 
وان  سوريا  في  ينجح  ان  يمكن   ً عسكريا  حل  ال  ان  على 
الخاسر الوحيد هو سوريا كبلد ببناه التحتية وشعب ينزف 
كل يوم ويقدم خيرة أبنائه ضحايا على مذبح الفشل الدولي 
ايجاد حل لكل هذا. وفي نفس  والمؤامرات االقليمية في 
السياق نشهد تحرشات على الحدود مع العراق واستشهاد 
التي  العصابات  بنيران  العراقي  الجيش  عناصر  من  عدد 

تعيث فساداً  على الحدود.
مرحلة  يدخل  االيراني  النووي  والملف  هذا  عددنا  يصدر 
جديد  امام صوت  فنحن  كازخستان  محادثات  بعد  مهمة، 
من  وكذلك  المتحدة  الواليات  نفس  من  المرة  هذه  ينطلق 
فرنسا على لسان وزير خارجيتها لوران فابيوس وهو صوت 
يغلب الحل الدبلوماسي وتمديد المحادثات، فيما نرى في 
تعجيل  الصهيوني على  الكيان  كبير من  الحاح  ذلك  مقابل 
الضربة العسكرية واستهداف ايران وهي تعمل ليل نهار من 
خالل مراكزها البحثية ومسؤوليها االمنيين لحث حلفائها 

من اجل الضغط على الجمهورية االسالمية في ايران.
كل هذه التطورات تتطلب رصدا ً ودراسة وتحليال من قبل 
المختصين، لذا فنحن نستقبل بكل سرور ما تتفضلون به 
من كتابات لتكون مادة االعداد المقبلة من مجلتكم ) حوار 

الفكر(. 
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ـ الحوار لغًة واصطالحًا

اصل كلمة حوار هو) الحاء، الواو، الراء( الذي هو بحسب معجم المقاييس 
البن فارس ذو اصول ثالثة احدها اللون، واالخر الرجوع، والثالث الدوران)1(.

ُه َظنَّ أَْن َلْن  والتحاور التجاوب، تقول كلمته فما حار جوابا قال تعالى: ﴿ِإنَّ
َيُحوَر﴾)2( اي ظن انه لن يرجع.

وبهذا فان الحوار: الرجوع عن الشيء، والى الشيء، يقال حار اليه وعنه حورا 
ومحارا ومحاورة وقد جاء في الرواية مضمونا )من دعا رجال بالكفر وليس 

كذلك حار عليه( )3( اي رجع اليه والمحاورة التبادل في المخاطبة قال تعالى: 
﴿َفَقاَل ِلَصاِحِبِه َوُهَو ُيَحاِوُرُه﴾)4( ومن معاني التحاور التجاوب. والهدف من 
الحوار اإلثارة الفكرية وإغناء المفاهيم بفيضان التحاور وقد يسمى جدال 
اذا كان نقاشا مع خصومة و اذا اعتمد منهجا معينا سمي به فيقال الحوار 

المنطقي الذي يعتمد على القياس االرسطي، او الحوار االستقرائي، او 
التجريبي، او االستردادي،. و...الخ
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السيد محمد الحسني

ونقل عن افالطون)٥( ان الجدل هو مرتبة متقدمة 
من  المحاور  باإلنسان  ينتقل  النه  الحوار  مراتب  من 
تصور الى تصور اعلى ومن هنا اطلق على الجدل بانه 
العقلية  المعاني  الى  الحسية  المدركات  من  االرتقاء 
الى  يتجاوز  وانــمــا  الكلمات  عند  يقف  ال  فالحوار 
االشارة الموضحة والبسمة الرقيقة والحس الرهيف 
االحايين  بعض  في  الصمت  حتى  الصالح،  والعمل 

يسمى حوارا، بل اكثر من ذلك كما سيتضح الحقا.
خلدون  ابــن  يقرر  كما  حضارة  كل  اســاس  فالحوار 
التاريخ  حقائق  استدعاء  يمكن  فال  مقدمته)٦(،  في 
لتكون فاعلة في الحاضر اال عن طريق الحوار بمعناه 
الجديد، فان امير المؤمنين عليه السالم وجد شيخا 
مكفوفا يتسول فلما سال عنه قالوا انه نصراني - كانهم 
يقولون انه ال قيمة له- وهو الفهم البعيد عن العقلية 
القرآنية التي جسدها رسول اهلل واله االطهار )عليهم 
السالم(، فصاح بهم عليه السالم ويحكم استعملتموه 
عليه  قانونا  اصدر  ثم  منعتموه  وعجز  كبر  اذا  حتى 
المال)7(. فهذه  أنفقوا عليه من بيت  السالم قائال: 
يختلف  الهادف.وال  الحوار  يستدعيها  مما  وأمثالها 
المعنى اللغوي للحوار عن المناظرة والمجادلة اال من 

جهات غير مرئية.

ـ اما في االصطالح: 
فإن الحوار هو المناوبة في الحديث والحركة الهادفة 
بين طرفين، مع تضمنه اإلثارة لالنتقال الى معلومة 
جديدة، فهو عملية تتطلب مبادرة من طرف يجاوب 

عليها الطرف اآلخر لغرض الوصول الى حقيقة ما.

ـ مقدمة
من المالحظ أن اإلنسان الحداثوي الغربي وان كان 
يتمتع بحرية اال انها وهمية ومستلبة مؤسساتيا؛ الن 
حدة القانون السلطوي تقهره على الدوام، وعليه فهو 
يراوح وهم حريته، ويجتهد في نصب وعذاب إلشباع 
يتواجد  ــادام  ومـ كيانه،  فــي  الجامحة  الرغبة  تلك 
فيها  تتحكم  التي  المنحطة  القيم  من  نتن  بحر  في 
الالانساني،  واالستحواذ  االقتصادية  الهيمنة  ثقافة 
المسخ  بهذا  فهو اليعلم  الوهم  يعيش حالة  انه  وبما 
وارادته،  لحريته  كصورة مشوهة  المتراكم  الصياغي 
اال  يجدي  ال  انسان  هكذا  مع  الحوار  فان  وبالتالي 
فانه  البعيدة  اما  المرئية  ومنافعه  رغباته  اشبع  اذا 
غير مستعد للرهان عليها، السيما وان التطرف في 
الحداثة مثال او العلمانية او غيرهما يدفع الشعوريا 
الى  يــؤدي  الــذي  االمــر  لألنا،  المكثف  الحضور  الى 
تأليه الذات الغارقة بوعود التحرر المصاغة بألفاظ 
حد  على  البديل  اإللــه  هو  اإلنسان  مصورة  متعالية 
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يتبنى  من  مع  الحوار  يتجه  فكيف  ســارتــر)8(  تعبير 
هذا المستوى من الفكر االندفاعي المصاب بجبروت 

المعقولية الوهمية. 
وجــود  أن  على  الموضوعي  الــواقــع  ــدل  ي حين  فــي 
اإلنسان عينه مقهور بالتناهي الذي يكشف عن حيزية 
القهري ضمن  التواجد  الجسد، ويكشف كذلك على 
حيثيات الزمان والمكان المحدودين و اكثر من هذا 
ما اعترف به نيتشيه ولينين من بعده بأن العقل متناه 

في إدراكاته لتناهي وسائله المدركية)9(.
تصادر  إيديولوجية  محددات  في  ارتكس  اذ  فكيف 
في  البحث  عــن  بديل  فــال  عليه  و  بصمت؟  حريته 
المشتركات لينطلق الحوار من كلمة سواء تتمثل ليس 
باالعتراف باآلخر كآخر منفصل بل باالعتراف بحقه 
وحريته واختياره، على أن هذا ال يمنع النقد المتبادل 
)الكلمة  ومثال  متزنة  موضوعية  تشخيصات  ضمن 
السواء( التسليم بان اإلنسان غير المعصوم ال يمتلك 
حلوال نهائيا بل متاهات - فرضيات - قد تؤدي الى 

نهايات سليمة وقد تتيه بصاحبها الى غير رجعه.. 

وضوح الرؤية: -
الثقافية جيدا ويتيقن  ينبغي أن يعي المحاور هويته 
من انتماءاته الفكرية والعقائدية كما يجب أن يتبنى 
منهجا علميا واضحا يحاكم من خالله اطاريح اآلخرين 
الفكرية والثقافية ويعرف المنهج بأنه: مجموع المباني 
العلمية التي تثبت عند اإلنسان وتكون ميزانا ومنظارا 
ليساهم مساهمة فعالة  ويكبر األشياء  البعيد  يقرب 
الدفاع  تحمل مسؤولية  على  قادر  واع  بناء جيل  في 

عن مبادئ األمة التي ينتمي إليها.
تفسير  مــن  ــســان  اإلن المنهج  يمّكن  آخــر  وبتعبير 
له  ويرسم  ومصيره  ونشأته  وجــوده  وغاية  إنسانيته 
له  ويوضح  غيره  وبين  بينه  المختلفة  العالئق  معالم 
الكريم  القرآن  أطلق  وقد  تعالى  باهلل  الصلة  كيفية 
على المنهج اسم الصراط والسبيل الذي يتكفل بنجاة 
على  ليقف  الــحــادة،  الحياة  منعطفات  في  اإلنسان 
ارض صلبة عند اشتباك األفكار وتداخل الفتن التي 
قد يتبع بعضها بعضا وهو معنى قوله تعالى ﴿ُقْل َهِذِه 
اتَّبََعِني﴾ َوَمِن  أَنَاْ  بَِصيَرٍة  َعلَى   ِ اهللَّ ِإلَى  أَْدُعو  َسِبيِلي 
)١٠(، والبصيرة هنا هي وضوح الرؤية التي تقود الى 

اتباع السبيل والتمسك به. 

ثم ان من مميزات المنهج القراني انه يتكأ على البعد 
معبرة  ــأداة  ك العقل  ليحرك  اإلنسان  عند  الفطري 
عن مفردات االنتماء مما يزيد من مساحة التوظيف 

ليتسع المنهج لآلخر. 
أن  وهي  بعيد  من  ولو  إليها  نشير  مهمة  نكته  وهنا 
الرسائل  وتبادل  الكالم  أساس  على  يقوم  ال  الحوار 
كله  الــكــون  بــل   )١١( فولتير،  إليه  ذهــب  كما  فقط 
يكتب  لمن  يحاور  فالمؤلف  وتفاعل  حــوار  حالة  في 
والشاعر يحاور والسياسي واالقتصادي والفيلسوف، 
غايته أن هناك اختالفات مبنائية - منهجية - هي 
مادة الحوار، وهي التي تدعو الى إيجاد المساحات 
المشتركة التي تضيق وتتسع بحسب األجواء الحاكمة 
ِبالِْحْكَمِة  ــَك  َربِّـ َسِبيِل  ِإلَـــى  ﴿اْدُع  تعالى  قــال  كما 
َوالَْمْوِعَظِة الَْحَسنَِة َوَجاِدلُْهْم ِبالَِّتي ِهَي أَْحَسُن﴾)١2(، 
فالحكمة والموعظة الحسنة مشتركات ينبغي التركيز 
عليها كما أكدت اآلية المباركة وهي لغة مشتركة بين 

الجميع بمختلف انتماءاتهم.
فمثال إن السياسي الذي يرى أن النظام االشتراكي 
مادام  اآلخرين  يحاور  الحقيقة  في  هو  ألمته  أصلح 
يبحث عن فرص لتطبيق هذا النظام وهكذا من يؤمن 
بالنظام الرأسمالي مثال، نعم ربما هيكلية هذا النظام 
يقود  مما  تلك  او  األمــة  هذه  مع  تنسجم  ال  ذاك  او 
الى التعسف في التطبيق والعنجهية المتخلفة كما هو 
المعروف  السوفيتي  الزعيم  ستالين  زمن  في  الحال 
الحياة،  فــي  دورهـــم  يفهموا  لــم  الــذيــن  الطغاة  وكــل 
على  الناقم  القروي  للفكر  نتيجة حتمية  فاالستبداد 

حياة اآلخرين،
ومن مميزات المنهج القرآني انه يستبطن نقدا ذاتيا 
يحمله على التجدد المستمر وكمثال استطرادي على 
الى  ترجمتها  بعد  اليونانية  الفلسفة  إن  نقول:  ذلك 
علم  مباني  مع  االلتباس  حد  والــى  تداخلت  العربية 
كانت  األحايين  من  كثير  في  ربما  بل  الفقه،  اصــول 
من  الكثير  هذا  الى  يذهب  كما  المباني،  لتلك  مادة 
أساطين هذا الفن كالسيد الخوئي)١3( )قده( والسيد 

السيستاني)١٤( )دام ظله(. 
للهجرة  الثاني  القرن  علماء  ان  الخطب  يهون  ومما 
في   - المشائية   - البرهانية  الفلسفة  على  اعتمدوا 

تشييد تلك المباني غير انها ظلت تحمل لونا آخر.
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وبرغم الطفرات النوعية التي حصلت في مسار هذا 
العلم اال انه لم يفلت من تالوين العلوم الوافدة الغريبة 
الى  الحال  ابن قتيبة)١٥(. بل وصل  تعبير  على حد 
طغيان الفلسفة الى حد اإلطباق على الحياة العلمية 
األمين  دفــع  مما  صــدرا  المال  زمــن  في  اإلسالمية 
مع  للتعامل  جديدة  معايير  وضع  الى  االسترابادي 
االلماني  الفيلسوف  هذا  في  شابه  وقد  العقل)١٦(، 
عمانوئيل كانط في بعض بحوثه ولم يأخذ منه ألنه 
كان معاصرا له، اال ان االسترابادي قد حجم العقل 
)قده(  االنصاري  بالشيخ  دفع  مما  االلغاء  حد  الى 
حول  الفرائد  كتابه  في  مبنائية  اجابات  وضــع  الــى 
متبنيات المدرسة اإلخبارية، ومحل الشاهد في هذا 
االستطراد هو أننا تعلمنا أن ننتقد مسيرتنا العلمية 
بين  المتعارف  االجتهاد  أس  هو  وهــذا  جــرأة  وبكل 

علماء مدرسة آل محمد )عليهم السالم(.
الثوابت  ضمن  للتجدد  قاعدة  االجتهاد  ان  شك  وال 
المعروفة، لكني اقول: كي التفلت االلفاظ منا فنصنف 
تيار دعــاة االصــالح والتحديث، أن االصــح هو  على 
مثل  مصطلحات  بــدل  التجديد  مصطلح  استعمال 

اإلصالح، التحديث..الخ
و التي هي ألفاظ ذات معاني معبأة بأفكار غربية ال 
تنسجم البتة - السيما تلك التي استعملها الجابري 
وابو زيد وغيرهم - مع هويتنا الحضارية، ولذا نحن 
اإلصالح  من  بدل  والتجديد  التجدد  كلمة  نستخدم 

والتحديث وكم الفرق كبير بين المصطلحين.
اخــرى، وهي  نكتة  الى  اشير  ان  لنفسي  وهنا اسمح 
ان المناهج الوضعية السائدة اآلن ال تصلح بحسب 
والسنة؛  ــقــرآن  ال على  حاكمة  تــكــون  ألن  تــقــديــري 
لوجود الثغرات العلمية المتسالم عليها في األوساط 

األكاديمية.
لذا اعتمدت مدرسة آل محمد )عليهم السالم( على 
 - المطهرة  السنة  وبمعونة  نفسه  القران  استنطاق 
بمعناها الوسيع - ليطرح منهجا موضوعيا فيه قابلية 
على الحركة التقدمية في معالجة مشاكل الحياة، بل 
وحتى تفسير القران نفسه، فأن القران يطرح منهجا 
لتفسير نفسه وقد عرف رب العزة هذا الكتاب بقوله 
َماِء َواأْلَْرِض ِإنَُّه لََحقٌّ ِمثَْل َما أَنَُّكْم  تعالى:﴿ َفَوَربِّ السَّ
تقريب  تنطقون  أنكم  ما  مثل  وقوله  تَنِْطُقوَن﴾)١7(، 
للمعقول الذي هو الحق بالمحسوس الذي هو النطق، 

فكيف  األحقية،  درجــات  أعلى  هــذه  أن  والمالحظ 
نعدل بهذا الكتاب غيره؟؟

فالقران ميزان يقَوم األفهام ويَرشد الساحة الفكرية 
والثقافية بواسطة المختص وهذا هو الفهم المحفز 
والممهد لحضارة القران الكريم، و هو معنى وضوح 

الرؤية.

ـ اآلخر في القران الكريم: 
مقولة  من  أبعادها  بمختلف  الغربية  الرؤية  تنطلق 
التمركز العرقي الذي تجعل من الرجل الغربي محور 
الحضارة القائمة اآلن ومادتها وكل ما عدا الحضارة 
الغربية هامشي يفتقد الى إمكانية االبداع والتحديث، 
وبحسب زعمهم فان ما يتغنى به البعض من منجزات 
تاريخية ما هي إال مجرد صور تذكارية متربة ال أكثر. 
وفي المقابل تقف الرؤية القرآنية و بكل إصرار مفارقة 
تلك المقولة الضيقة التي مألت الذات الغربية بوهم 
لرؤية  الكريم  القران  يؤسس  حيث  الحقيقة  امتالك 
الغاء  أســاس  على  االجتماعية  العالئق  تبني  كونية 
المستبدة  السياسة  التي اصطنعتها  البعدية  الفوارق 
القران  الناس في  والنظم االقتصادية المجحفة الن 
الكريم من اصــل واحــد، وهــذا اســاس شيدت عليه 
القرانية  الرؤية  بحسب  االجتماعية  العالقات  شبكة 

الطاردة للعصبية المقيتة المتسلقة على الذات. 
امر  التعدد  ان  يفيد:  بما  الكريم  القران  وقد صدح 
خريطة  ذو  عام  كوني  قانون  اي  الحياة  في  تكويني 
طولية تكاملية خال من التصادم السلبي، فال يعترف 
الطبقية بل تجاوز  انواع  نوع من  بأي  الكريم  القران 
الى ابعد من ذلك حين وضع ميزانا جديدا للتفاضل 
بين الناس يقوم على اساس المعرفة التي هي ارض 
تعالى:﴿  قوله  في  جاء  ولذا  التقوى  لشجرة  خصبة 
ِ أَتَْقاُكْم﴾، والمقصود هي التقوى  ِإنَّ أَْكَرَمُكْم ِعنَْد اهللَّ

العلمية الواعية وليس الساذجة السطحية. 
وهذا النوع من التقوى هو فيصل التفرقة بين األكرمين 
في  ثم  الحجرات  سورة  في  قليال  ولنتأمل  وغيرهم 
االية١3 منها حيث تضمنت هذه السورة نكات علمية 
متحضرة  اجتماعية  عالقات  لرسم  الدقة  في  غاية 
خالل  من  سيتبين  كما  المجتمعي  الخلق  وتهذيب 

النقاط التالية: -

       11 م  2018 آذار   - هـــ   1434 االولـــى  جــمــادى   | التاسعة  السنة   |  24 الــعــدد   |



الطباع  بعض  بتهذيب  اهتمت  الــســورة  هــذه  إن   -١
استهاللها  في  نهت  حين  وذلــك  الجاهلية،  البدوية 
امــام  تقدم  ظنية  اقتراحية  مقولة  أي  عــن  البديع 
المنهج االلهي الحق لتكون بديلة بحجة انها اجتهادية 
كما ذكر الرازي في بعض ماذهب اليه وتابعه السيد 

الطباطبائي في ميزانه)١8(.
2- ترقت السورة المباركة بواسطة اآلية الثانية لتنهى 
عن عادة رفع الصوت المنكر فوق صوت النبي )صلى 
اهلل عليه واله وسلم( حيث أن العرب وبسبب وجودهم 
الحديث  اعتادوا على  قد  كانوا  في صحراء شاسعة 
بأصوات مرتفعة وذلك يدل على قلة التهذيب وترك 
الذي هو سبب  واله(  النبي )صلى اهلل عليه  احترام 
رقي هذه األمة، وكيف كان فان اآليات الخمسة األولى 

تتضمن اآلداب اإللزامية مع اهلل ورسوله. 
على  الحاكمة  القوانين  المباركة  السورة  ذكــرت   -3
اآليات  في  ذلك  جاء  التفاعلية  االجتماعية  العالئق 

الخمسة التالية. 
٤- نهت السورة المباركة عن التكور على الذات وهي 
حالة مرضية تصيب بعض المجتمعات ومن اعراضها 
المشوه  النمو  بسبب  باآلخرين  واالستهزاء  السخرية 

لالنا البغيض. 
٥- طرحت السورة قانونا جديدا للتفاضل بين الناس 
االجتماعية  النظم  من  غيره  على  اإلســالم  به  تميز 
والقوانين األرضية كما في اية ١3 وهي اآلية المباركة 

التي سنقف على أعتابها قليال. 

ـ وقفة على أعتاب اآلية الثالثة عشرة من سورة 
الحجرات

َذَكٍر  ن  مِّ َخلَْقنَاُكم  ِإنَّا  النَّاُس  أَيَُّها  ﴿يَا  تعالى:ـ-  قال 
أَْكَرَمُكْم  ِإنَّ  ِلتََعاَرُفوا  َوَقبَاِئَل  ُشُعوًبا  َوَجَعلْنَاُكْم  َوأُنثَى 

َ َعِليٌم َخِبيٌر﴾. ِ أَتَْقاُكْم ِإنَّ اهللَّ ِعنَد اهللَّ

ـ تمهيد
أدركت الكثير من الحركات العلمية والمذاهب الفكرية 
المباركة،  ــة  اآلي هــذه  ــل  دالئ مــن  الكثير  االسالمية 
المعرفية  حركتهم  ان  من  وبالرغم  الصفا  فإخوان 
فيه غنى  التنوع  ان  أكــدوا على  انهم  اال  كانت سرية 
الذين جاءوا من  المعتزلة  وكذلك  البشرية،  للمعرفة 
بعدهم حيث شددوا على مكانة العقل وحاولوا اغناء 

التجربة االسالمية لوال ذاك القمع السلطوي الذي لم 
يتفهم طبيعة هذه الحركات. 

داخل  المعرفي  الجدل  ــارة  إث المعتزلة  حــاول  فقد 
في  يكمن  العلمي  البرهان  وكــان  اإلسالمية  األســرة 
فتجاوزوا  اإلسالمي  العالم  حركت  التي  أطروحاتهم 
الحدود اإلقليمية وخرجت حركتهم بفكرها إلى ذاكرة 

التاريخ. 
نعم كانت هناك هنات في أطروحتهم وتعثر يمكن ان 
المرجعية  انفصالهم عن  بأنه طبيعي بسبب  يوصف 
الحق اال انهم اعتمدوا - والحق يقال - على االستنباط 

العقلي من القران الكريم. 

ـ قراءة جديدة لآلية المباركة: 
المباركة  ــة  االي في  الخلق  لفظة  ان  في  الريــب   -١
اسبق،وأما  األول  ان  العلماء  ذكر  حيث  الجعل،  غير 
ِللنَّاِس  ﴿َجاِعلَُك  تعالى  فقوله  التصيير  فهو  الجعل: 
ِإَماًما﴾)١9(، أي صيره إماما ولم يخلقه إماما،وبهذا 
يتبين ان المنشأ اإلنساني واحد واألصل واحد مما 
يلغي المفاهيم والقيم الخاطئة المصنعة في الذوات 

الكارهة لآلخر.
2- كذلك فان الجعل المشار إليه في اآلية المباركة 
قهري خارج عن قدرة االنسان بمعنى ان التعدد قهري 
بحق  الناس  بين  المتبادل  االعتراف  يقتضي  وهــذا 
الوجود والعيش الكريم والحرية ومن هنا فالقيمة ألي 
اعتبار زائف مصطنع يصادر هذه التعددية والوحدة 
التكوينية المتمثلة باالنتماء اإلنساني المشترك الذي 
يؤكد حقيقة المساواة والتكافؤ مهما تعددت األعراق 

واأللوان واللغات. 
3- ان من آثار الجعل التكويني المشار اليه هو التنوع 
اإلنساني المتمثل بالشعوب والقبائل واألجناس - كما 
اشرنا آنفا - وال أظن نصا أصرح من هذا النص في 
االعتبارات  يقبل  ال  كواقع حقيقي  باآلخر  االعتراف 
المزيفة الناشئة من فهوم مرضية ليس لها وظيفة إال 

العبث في هذه الحياة. 
٤- ان التنوع يقتضي التفاعل الذي يبعث في الحياة 
الحركة واإلبداع وفقا آلليات االختالف المنتج والذي 
 ِ عبر عنه القران الكريم بقوله تعالى ﴿َولَْوال َدْفُع اهللَّ
َوَصلََواٌت  َوِبيٌَع  َمْت َصَواِمُع  لَُّهدِّ ِببَْعٍض  بَْعَضُهم  النَّاَس 
ُ َمن  ِ َكِثيًرا َولَيَنُصَرنَّ اهللَّ َوَمَساِجُد يُْذَكُر ِفيَها اْسُم اهللَّ
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َ لََقِويٌّ َعِزيٌز﴾)2٠( ويؤسس على ذلك  ِإنَّ اهللَّ يَنُصُرهُ 
ان التعارف فعل البد منه يأتي في كثير من االحيان 
لحل الخالف وتهدئة االختالف وهو مبدأ من مبادئ 
الكلمة السواء التي يقف عليها الجميع لينطلقوا من 

حوارهم المنتج. 
هي  المباركة  االية  في  اليها  المشار  التقوى  ان   -٥
سلوك حضاري يحرر الفرد والمجتمع من طوباويات 

المستكبرين في االرض.. 
ولن تنال التقوى اال باالعتراف باالخر وعدم مصادرة 
حقه في الحياة، وفي البحث تفصيل اليسعه المقام. 

ـ متبنيات اإلنسان.. وجهة نظر قرآنية
تعمق  القيمية  المنظومة  ان  الكريم  الــقــران  يعتبر 
فكر االنسان وتكسبه لونا حين تصبغ فكره وسلوكه 
اإلنسانية  القيم  خــالل  ومــن  اإلنسان  الن  بصبغتها 
الرسالية العليا يحيا حياة مختلفة حين تتضح امامه 
األفكار  بينما  يتبناها  التي  الفكرية  المسيرة  خارطة 
غير  وافــكــار  وتقاليد  عـــادات  مــن  محليا  المصنعة 
حينما  تماما  تميته  او  اإلنسان  تهمش  تظل  رسالية 
ِإنَّ  ﴿َكــالَّ  تعالى:  قال  بهيمية  مستويات  الى  ينحدر 
نَْساُن  اإْلِ لَيَْطَغى﴾)2١(، وقال تعالى: ﴿َوَكاَن  نَْساَن  اإْلِ
َقتُوًرا﴾ نَْساُن  اإْلِ ﴿َوَكــاَن  تعالى:  وقال  َعُجواًل﴾)22( 
نَْساُن أَْكثََر َشْيٍء َجَداًل﴾ )23( وقال تعالى: ﴿ َوَكاَن اإْلِ

)2٤( ومن هنا فان االنسان المحاور عليه ان يصنع 
وانه  سيما  وال  جبر  دون  ومن  بنفسه  الطيبة  كلمته 
وهو في معترك الحياة ترد عليه يوميا حوادث تتطلب 
منه مواقف يفترض ان تكون منهجية منظمة وليست 
 ُ فوضوية مرتبكة قال تعالى ))أَلَْم تََر َكيَْف َضَرَب اهللَّ
َوَفْرُعَها  ثَاِبٌت  أَْصلَُها  َطيِّبٍَة  َكَشَجَرٍة  َطيِّبًَة  َكِلَمًة  َمثاًَل 
َويَْضِرُب  َربَِّها  ْذِن  ِبــإِ ِحيٍن  ُكلَّ  أُُكلََها  تُْؤِتي  َماِء  السَّ ِفي 
َكِلَمٍة َخِبيثٍَة  َوَمثَُل  ُروَن  يَتََذكَّ لََعلَُّهْم  ِللنَّاِس  اأْلَْمثَاَل   ُ اهللَّ
ِمْن  لََها  َما  اأْلَْرِض  َفــْوِق  ِمْن  اْجتُثَّْت  َخِبيثٍَة  َكَشَجَرٍة 

َقَراٍر((. )2٥(
الطيبة  الكلمة  عنها  تصدر  التي  هي  الطيبة  والقيم 
بينما المنظومة القيمية الرديئة المستوردة غالبا تظل 

تقود االنسان في ظلمات ومجاهيل.. 
الثقافية  الــرواســب  االنــســان  على  يؤثر  مما  كذلك 
والمعلومات االرتكازية وكل ما موجود في قاع النفس 
مما يعرف اصله او اليعرف كل هذا يؤثر على صفاء 

باالعراف  القيم  تتاثر  حيث  المحيط  وكذلك  القيم 
المنتمي  واالنسان  المجتمعية  والتقاليد  والــعــادات 
القران الكريم والسنة المطهرة عليه ان يتجاوز  الى 
تربك  التي  االلتقاطية  المفاهيم  وهذه  اللملوم  هذا 
كان  تعالى:))أومن  قال  الحياة  وتعكر صفو  المسيرة 
الناس  في  به  يمشي  نــورا  له  وجعلنا  فأحييناه  ميتا 
كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين 

للكافرين ما كانوا يعملون(()2٦(.
وهذه اآلية ايضا التعتبر االنسان من االحياء اال اذا 
كانت مادته الفكرية واضحة ونقية كي تمده بقرارات 

سليمة في المواقف المفصلية.

ـ اآلخر في السنة: 
طرح  هو  السالم(  االنبياء)عليهم  مهام  اولــى  كانت 
اكتشاف  الى  االنسان  تدفع  التي  المحفزة  األسئلة 
مجاهيل ذاته وطرح السؤال فن اليتقنه أي احد بل 
باإلمكان ان نترقى به الى مستوى علم فنسميه: علم 

السؤال.
وما سقراط اال تلميذ صغير في مدرسة األنبياء التي 
اليها يعود الفضل في تعليم االنسان فن طرح االسئلة 
وتتلخص  التصورات  وتعميق  الدفائن  الثارة  الفعالة 

االسئلة الرسالية التي طرحها االنبياء بما يلي:-
ماهي الحياة؟ . ١
من اين جاء االنسان؟ . 2
ما هي وظيفة االنسان في هذه الدنيا؟ . 3
والى اين يذهب بعد وجوده في هذا العالم؟ . ٤

وهي اسئلة كما ترى اليمكن االجابة عليها بنعم او ال، 
انما تحتاج الى وجهة نظر - منهج - وال زال االنسان 
الى جيل  االجوبة من جيل  تلو  االجوبة  لها  يستنبط 

ومن عصر الى عصر. 
وال شك ان تهدي الى االخر سؤاال يخرجه من مفاوز 
الجهل واألمية الحضارية اثمن من الدنيا وما فيها، 
وهل يوجد ماهو اثمن من ان تهدي االخر مصباحا 

يضيء به دهاليز نفسه المظلمة.
بمعنى ان احترام االخر ان تهديه الى مدرسة فكرية 
تحثه دائما على االبداع كي ال يقع في عبودية الغير، 
)ان هذا  السالم  الصادق عليه  االمام  وقد روي عن 
النبي  وعن  المسالة()27(  ومفتاحه  قفل  عليه  العلم 
صلى اهلل عليه واله وسلم ) هال سالوا اذا لم يعلموا 
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الوقت عينه نهى  العي السؤال()28( وفي  فان شفاء 
النبي صلى اهلل عليه واله عن السؤال الساذج المقترن 

بالقيل والقال فيا لها من مدرسة كبيرة..
جسد فيها الخاتم واله االطهار عليهم السالم سيرة 
مدرسة  اليها  ترقى  ال  االخر  مع  التعامل  في  عطرة 
في القول او الفعل، وحقا ان سيرة االنبياء واالوصياء 
ان  ذلك   )29( للسائلين(  )ايــات  هي  السالم  عليهم 
تعالى  اهلل  عين  على  صنع  شخص  ــام  واالمـ النبي 

)ولتصنع على عيني()3٠(.
فال يوجد اقصاء جنائزي في دولته الكريمة بل مثلت 
سيرته وسيرة اله )عليهم السالم( نماذج تجلت فيها 
اتهم  فقد  الحياة،  واحــتــرام  الملتزمة  الحرية  قمة 
القرشيون النبي صلى اهلل عليه واله بالكذب والجنون 
وان ما جاء به اساطير االولين فقابل كل ذلك بحلم 
الرسالي  بطريقه  المضي  في  يلين  ال  وعــزم  راســخ 

المحرر لالنسان من تخيالته الساذجة. 
وقد جذبه رجل مرة من حاشية قميصه وبقوة حتى 
اثر ذلك في عنقه الشريف قائال له اعدل يامحمد!!! 
فاجابه بلطف زينه بهاء االنبياء بعد ان نهى اصحابه 
ثم  يعدل  فمن  اعــدل  لم  انا  اذا  عليه:  االعتداء  عن 
اكرمه. )3١( وتكرر ذلك معه من احدى زوجاته)32(.

عليه  طالب  ابــي  بن  علي  المؤمنين  امير  واختصم 
السالم مع احد النصارى في درع امام القاضي، فما 
كان من القاضي اال ان طلب من امير المؤمنين عليه 
المسؤلية  عــودة  وقــت  في  هــذا  وكــان  البينة  السالم 
اليه )عليه السالم( مما اثار اعجاب النصراني الذي 
اندفع صائحا: ال واهلل ان الدرع ليست لي وانما لك 
يتسع  ال  مما  وهكذا  اسلم)33(،  ثم  المؤمنين  ياامير 
له المجال مما جرى على ال محمد من جهل االخر 
بحقهم الشخصي فما كان منهم اال الصفح واإلعراض 
في  التربوي  هدفهم  الخلق  حسن  الن  االســاءة  عن 

الحياة.
حق  بــذلــك  ليخرج  الشخصي  حقهم  ــول  أقـ وإنــمــا 
االســاءة  على  يسكتوا  ان  يمكن  ال  فانه  المسؤولية 
التي  العقيدة  الى  او  المؤمن  المجتمع  إلى  الموجهة 

كلفوا بالدفاع عنها،

ـ وقفات تأمل سريعة.

الوقفة األولى: // اولى قواعد المحاورة ان تنظر الى 
ْمنَا  االخر بانه مكرم في الرساالت االلهية ﴿َولََقْد َكرَّ
ِمَن  َوَرَزْقنَاُهْم  َوالْبَْحِر  الْبَرِّ  ِفي  َوَحَملْنَاُهْم  آَدَم  بَِني 
ْن َخلَْقنَا تَْفِضياًل﴾  لْنَاُهْم َعلَى َكِثيٍر ِممَّ يِّبَاِت َوَفضَّ الطَّ
فيه  تبذر  اجتماعي  كائن  هو  االخــر  الن  ذلك   )3٤(
الحياة بذور الوعي الفطري الذي يدفع به تلقائيا الى 
التي  االجتماعية  والبيئة  يتناسب  رساليا  فكرا  تبني 
يتفاعل معها، وخريطة الفطرة اإلنسانية ال تدفع الى 
غير اهلل تعالى اذا خلت من الشوائب وكدورة االفكار 
الفهم  وهــذا  الخرافية  االديــان  فيها  بما  االلتقاطية 

يعطر الحوار ويطيبه بطيب حضاري.
في  والــه(  عليه  اهلل  قوله )صلى   // الثانية:  الوقفة 
وصيته المير المؤمنين )عليه السالم(: )يا علي: من 
لم تنتفع بدينه ودنياه فال خير لك في مجالسته، ومن 

لم يوجب لك فال توجب له وال كرامة( )3٥(.
بمشقة  حازه  الذي  وايمانه  وفكره  االنسان  علم  فان 
كل  امــام  به  يفرط  ان  له  اليحق  عنده  امانة  وجهد 
احد، اويلقيه في قارعة الطريق، فان الحوار مع بعض 
التجربة عقمها  اثبتت  بإيديولوجيات  المكبلة  العقول 
المؤمن ويضيع وقته،  العالم  يهبط بمستوى االنسان 
يدعى  مع شخص  كما حصل  ذلك  غير  قدر  اذا  اال 
مهدي النجار حين رد بكالم متهافت وبطريقة انفعالية 
على كتاب فلسفتنا فافحمه احد طلبة السيد الشهيد 
وسكته والى االبد)3٦(، كما ان من يتعامل بفوقية وال 
له ذل وعبودية واقل  يحترم االنتماء يكون احترامك 
بل  الناس هو االعراض  النوع من  مايجب تجاه هذا 
ابي  ابن  علي  المؤمنين  امير  عن  روي  وقد  االهمال 
من  تصاحب  ال  مضمونا:  قوله  السالم  عليه  طالب 

اليرى لك من الفضل مثل ماترى له.
لُوا  ُحمِّ الَِّذيَن  ﴿َمثَُل  تعالى:  قوله   // الثالثة:  الوقفة 
ثُمَّ لَْم يَْحِملُوَها َكَمثَِل الِْحَماِر يَْحِمُل أَْسَفاًرا﴾ التَّْوَراةَ 

.)37(
وقال تعالى:﴿َفَمثَلُُه َكَمثَِل الَْكلِْب ِإْن تَْحِمْل َعلَيِْه يَلَْهْث 
نكات  اآليتين  هاتين  ففي  ــلْــَهــْث﴾)38(،  يَ تـَـتـْـُرْكــُه  أَْو 

معرفية غاية في الدقة واللطافة منها: 
ان العلم قد يكون كل على مواله - حامله - اذا لم . ١

متحضرة، الن  غاية سلوكية  إلى  باإلنسان  يؤدي 
العلم ليس غاية في نفسه بل وسيلة من وسائل 

بناء الذات الواعية. 
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ان العلم اذا لم يقترن باإليمان الرسالي الواعي . 2
التي  الهابطة  القيم  من  بحر  في  االنسان  يغرق 
تخلق أنماطا سلوكية منفلتة بسبب الغرور العلمي 

والمعرفي. 
ــع الــشــرائــح . 3 ــان الـــحـــوار غــيــر مــجــد م وعــلــيــه فـ

المتشرنقة على الذات اال اذا خرجت من واقعها 
الوهمي، ودون ذلك ازالة الجبال الرواسي.

اإلسالم . ٤ في  الرجم  اسباب  من  هذا سبب  ولعل 
المعاصرة، واهلل  القوانين  الذي هو االعدام في 

العالم بحقائق االمور.
والحمد هلل رب العالمين

ـ الهوامش
معجم مقاييس اللغة مادة حور. ١
االنشقاق /١٤. 2
البخاري، مسلم، في حديث مرفوع. 3
الكهف /3٤. ٤
جمهورية افالطون /ص٤7. ٥
المقدمة البن خلدون /ص١٠١. ٦
الوسائل /ج١3/ص٦٦. 7
الوجودية/. 8 المذاهب  /كذلك  /الغثيان  سارتر  بول  جان 

السبت العظيم
/ص١٥٦-١٥7/كـــيـــدروف، . 9 الفلسفية  الدفاتر  لينين، 

المنطق الشكلي والمنطق الرياضي/ص١٠
يوسف/١٠8. ١٠
صائب عبد الحميد، فلسفة التاريخ /ص9. ١١
النحل /١2٥. ١2
محاضرات في اصول الفقه /ج١/ص١9. ١3
الفقه/ص٥9 . ١٤ اصــول  في  /الــرافــد  السيستاني  السيد 

ومابعدها
زكي الميالد /المسألة الثقافية/ص٤٦. ١٥
االمين االسترابادي /الفوائد المدنية. ١٦
الذاريات /23. ١7
تفسيره . ١8 في  /الطباطبائي  الكبير  تفسيره  في  ــرازي  ال

الميزان، عند تفسيرهما لالية المباركة. 
البقرة /2٤. ١9
الحج /٤٠. 2٠
العلق /٦. 2١
االسراء /١١. 22

االسراء /١٠٠. 23
الكهف /٥٤. 2٤
ابراهيم /2٥،2٤. 2٥
اإلنعام /١22. 2٦
بحار األنوار / باب مذاكرة العلم/ الكافي /ج١/ص٤٠. 27
سنن ابي داود /. 28
يوسف /7. 29
طه /39. 3٠
باقر شريف القرشي /حياة اإلمام الحسن /ص2٠٤. 3١
ابي . 32 /مسند  /ج2/ص٦٥  الدين  علوم  /احياء  الغزالي 

يعلى /ج8/ص١29/السيرة الحلبية /ج3 /3١3
البيهقي في سننه. 33
االسراء /7٠. 3٤
طالب . 3٥ ابي  ابن  لعلي  النبي  وصية  /في  االخــالق  مكارم 

عليه السالم
عمار ابو رغيف /قراءات نقدية جادة. 3٦
الجمعه /٥. 37
االعراف /١7٦. 38
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مصطلح األقليات من المصطلحات المستحدثة التي راجت في 
العصر الحاضر، نظرًا لكثرة الهجرة، وتيسر وسائل االنتقال واالتصال 

بين الشعوب.

والبد أن نقرر أواًل.. بصعوبة وضع تعريف واحد لمصطلح األقليات. 
وذلك لتنوع أوضاع األقليات وتنوع ارتباطاتها. ولذا تعددت التعريفات 

لهذا المصطلح، وهنا نستعرض بعض تلك التعريفات:

األقليات من منظور اإلسام



السيد حسن السيد عز الدين بحر العلوم

أقل  دولــة  مواطني  من  مسيطرة  غير  جماعة  منها: 
ببعضهم  أفــرادهــا  يرتبط  السكان  بقية  مــن  عـــدداً 
لغوية  أو  دينية  أو  عرقية  روابــط  طريق  عن  البعض 
أو ثقافية تميزهم بجالء عن بقية السكان، ويتضامن 
هذه  على  للحفاظ  بينهم  فيما  الجماعة  هذه  أفــراد 

الخصائص وتنميتها)١(.
ومنها: كل مجموعة بشرية في قطر من األقطار تتميز 
عن أكثرية أهله في الدين أو المذهب أو العرق أو اللغة 
أو نحو ذلك من األسباب التي تتميز بها المجموعات 

البشرية بعضها عن بعض)2(.
أو  أنفسهم  يعتبرون  الذين  األفـــراد  ـ  أنها  ـ  ومنها: 
السمات  بعض  فــي  مشتركين  ــرون  اآلخــ يعتبرهم 
والخصائص التي تميزهم عن التجمعات األخرى في 
مجتمع يستطيعون في إطاره تطوير سلوكهم الثقافي 

الخاص)3(.
دينية...  أو  إثنية،  أو  قومية،  مجموعة  هي  ومنها: 
تختلف عن المجموعات األخرى الموجودة داخل دولة 

ذات سيادة)٤(.
ومن مجموع هذه التعاريف يتضح: أن المعايير التي 
قلة  إلــى  إمــا  مرجعها  األقليات  تصنف  خاللها  من 
العدد مادامت هذه القلة على درجة تسمح لها بتكوين 
خصائصها المميزة لها عن األكثرية. وإما إلى عدم 
في  التفاوت  إلى  وإمــا  سلطانها.  وضعف  هيمنتهما 

في  االختالف  إلى  وإمــا  والقومية.  الثقافية  الهوية 
األقليات  أظهر  هي  الدينية  األقليات  وتعتبر  الدين. 

في العالم وهي التي تدور حولها المشكالت.
يعرف  لم  اإلســالم  أن  إلــيــه...  اإلشـــارة  يجدر  ومما 
فقط  عرفه  وإنما  المفهوم،  بهذا  األقلية  مصطلح 
بمعناه اللغوي، أي القلة العددية، في مقابل األكثرية 
الكثرة  هذه  بسبب  تمييز،  أو  تفضيل  دون  العددية 
ــرد فــي الفقه  لــم ي ثــم  ــداد، ومــن  أو القلة فــي األعــ
تعريف  عام  بوجه  الحضاري  تاريخنا  أو  اإلسالمي، 
لمصطلح األقليات بنفس مفهومه الذي تطرحه العلوم 
بين  اختالفاً  يعطي  والــذي  المعاصرة،  االجتماعية 
أو  الطبيعية  المقومات  بعض  في  واألغلبية  األقلية 

الثقافية.
إذن األقلية واألكثرية في الفكر اإلسالمي يعبران عن 
دونما  غير،  ال  فقط  العددية  والقلة  العددية  الكثرة 
أي ظالل أو مفاهيم ترتبط باستخدام المصطلح في 
الفكر الغربي، وإنما العبرة دائماً بالمعايير التي تجتمع 
واألقليات  األكثريات  إليها  وتنتمي  بها  وتؤمن  عليها 
والرفض  والقبول  والسلب  واإليجاب  والــذم  فالمدح 
إنما هو للمعايير والمكونات والهويات والمواقف، وال 

أثر في ذلك للكثرة أو القلة في األعداد)٥(.
تمييز  ــإحــداث  ب تــقــوم  األغلبية  أن  األقــلــيــة  تشعر 
اجتماعي واقتصادي ضدها، ويرجع ذلك إلى التوترات 
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االجتماعية، وغيبة روح الحوار بين الجماعات؛ وهو 
ما يؤكد أن األسباب المؤججة للصراع بين األغلبية 

واألقليات هي في الغالب األعم سياسية وتاريخية.
االختيار  في  األقلية  لدى  األساسية  المشكلة  تتمثل 
األكثرية  مجتمع  في  االندماج  بين  متفاوتة  بدرجات 
والتميز بهويتها الخاصة، فيما تحاول األكثرية إدماج 
وفًقا  تتحدد  جزئية  أو  كاملة  بصورة  إمــا  األقلية، 
للصيغة التي ينتهي إليها الوفاق بين األقلية واألكثرية، 
واستعدادها  األقلية،  مرونة  على مدى  تتوقف  والتي 

لقبول التعددية.
َذَكٍر  ِمْن  َخلَْقنَاُكْم  ِإنَّا  النَّاُس  قال اهلل تعالى: ))يَاأَيَُّها 
أَْكَرَمُكْم  ِإنَّ  ِلتََعاَرُفوا  َوَقبَاِئَل  ُشُعوًبا  َوَجَعلْنَاُكْم  َوأُنثَى 

َ َعِليٌم َخِبيٌر(( )٦(. ِ أَتَْقاُكْم ِإنَّ اهللَّ ِعنَْد اهللَّ
الناس  إلى  سبحانة  الخالق  من  نــداء  الكريمة  اآليــة 
كافة، يقرر هذا النداء المقدس ـ كما سيأتي ـ وحدة 
األصل البشري، فالكل من ذكر وأنثى. كما يقرر الغاية 
التناحر  وقبائل، وأنها ليست  الناس شعوباً  من جعل 

والخصام، وإنما هي التعارف والوئام.
البد  وواجباتها  األقليات  عن  والبحث  الخوض  وقبل 
بموقف  تتصل  التي  المبادئ  أهــم  إلــى  اإلشــارة  من 

اإلسالم من غير المسلمين...
وأول هذه المبادئ وحدة الرساالت اإللهية من حيث 
األصول والقواعد العامة، ولذا يجب على المسلم أن 
يؤمن بجميع األنبياء والمرسلين، بل إن هذا اإليمان 
يــَن  ))َوالَّــذِ تعالى:  قال  اإلسالمية،  العقيدة  من  جزء 
َوِباآلِخَرِة  َقبِْلَك  ِمْن  أُنِْزَل  َوَما  ِإلَيَْك  أُنِْزَل  ِبَما  يُْؤِمنُوَن 
ِبَما  ُسوُل  الرَّ ))آَمــَن  تعالى:  وقال   .)7( يُوِقنُوَن((  ُهْم 
َوَماَلِئَكِتِه   ِ َوالُْمْؤِمنُوَن ُكلٌّ آَمَن ِباهللَّ َربِِّه  ِإلَيِْه ِمْن  أُنِزَل 
ُق بَيَْن أََحٍد ِمْن ُرُسِلِه َوَقالُوا َسِمْعنَا  َوُكتُِبِه َوُرُسِلِه الَ نَُفرِّ

َوأََطْعنَا ُغْفَرانََك َربَّنَا َوِإلَيَْك الَْمِصيُر(( )8(.
فاآليات الكريمة بيان صريح بوحدة الرساالت اإللهية، 
ووجوب اإليمان بها وعدم التفريق بين رسل اهلل فهم 

جميعاً يدعون إلى اإلسالم بمفهومه العام.
ويتعلق المبدأ الثاني بحرية العقيدة، فالقرآن الكريم 
يؤكد حق حرية االعتقاد للناس جميعاً وحرية العبادة 
علينا(،  ما  وعليهم  لنا  ما  )لهم  قاعدة  من  انطالقاً 
و )تركهم وما يدينون( انطالقاً من قوله تعالى: ))الَ 
يِن(( )9(، وإن كانت الدعوة إلى اإليمان  ِإْكَراهَ ِفي الدِّ
باإلسالم الذي بعث به محمد )صلى اهلل عليه وآله(، 

أحد  إكــراه  تعني  ال  اإليمان  هــذا  إلــى  الدعوة  ولكن 
عليه. ألن اإلكراه يتنافى مع االختيار الذي هو شرط 
األساس  اإلكــراه  عدم  ويعتبر  والتكليف.  المسؤولية 
علينا  ولــكــن  السلمي.  والتعايش  للتسامح  المهم 
االعتراف ببعض الخروقات التي تمس هذه القاعدة 

العامة من التسامح اإلسالمي.
ترفض  الغربية  الـــدول  أن  نــالحــظ  المقابل  »وفـــي 
تطبيق قوانين الشريعة اإلسالمية الخاصة باألحوال 
الشخصية وتطبق مبدأ وحدة القانون والقضاء؛ وهو 
أثر  ما  وهــو  القوانين،  واختالف  تنازع  إلــى  أدى  ما 
الحجاب  ارتــداء  الحق في  في  سلبا عليها خصوصاً 
ومسألة ذبح الحيوانات والطيور وهي مسألة أساسية 

للمسلمين واليهود«.
ـ وجوب  والثاني  األول  ـ  المبدأين  ويتفرع عن هذين 
تلك  وحماية  عبادتها  وأمــاكــن  العقائد  كل  احــتــرام 

األماكن والدفاع عنها.
اإلنسانية  بــاألخــوة  اإليــمــان  فهو  الثالث  المبدأ  أمــا 
من  فالبشرية  تراب،  من  وآدم  آدم  من  كافة  فالناس 
مصيرها  أيضاً  وهي  واحــد،  مصدرها  النشأة  حيث 
واحد، فالجميع إلى اهلل راجعون، وهذه الوحدة تعني 
وتنفي  والواجبات،  الحقوق  في  المطلقة  المساواة 
كل مزاعم العنصرية والطائفية والتفريق بين الناس 

بسبب العقائد واللغات واألوطان واأللوان.
في  الــنــاس  بين  لالختالف  الــرابــع  المبدأ  ويــعــرض 
للشقاق  مــســوغــاً  ليس  االخــتــالف  فــهــذا  الــعــقــائــد، 
الناس  بين  ليفصل  اهلل  إلــى  رده  ويجب  والــصــراع، 
لَيَْسْت  الْيَُهوُد  ))َوَقالَْت  تعالى:  قال  القيامة،  يوم  فيه 
الْيَُهوُد  لَيَْسْت  النََّصاَرى  َوَقالَْت  َشْيٍء  َعلَى  النََّصاَرى 
الَ  الَِّذيَن  َقــاَل  َكَذِلَك  الِْكتَاَب  يَتْلُوَن  َوُهــْم  َشــْيٍء  َعلَى 
ُ يَْحُكُم بَيْنَُهْم يَْوَم الِْقيَاَمِة ِفيَما  يَْعلَُموَن ِمثَْل َقْوِلِهْم َفاهللَّ

َكانُوا ِفيِه يَْختَِلُفوَن(( )١٠(. فحكم اهلل هو العدل.
الناس  بين  التعاون  وجــوب  المبدأ  هذا  عن  ويتفرع 
بينهم،  الطيبة  الصلة  وقيام  والخير،  البر  على  كافة 
والمجادلة في كل األمور وبخاصة أمور العقائد بالتي 

هي أحسن)١١(.
تدعو  التي  المبادئ  أهم  ـ  اإلجمال  نحو  على  ـ  هذه 
وفي  غيرهم.  قبل  عليهم  يجب  ما  إلــى  المسلمين 
والعالقات  اإلنسانية  األخوة  لوشائج  تأكيد  هذا  كل 

الطيبة.
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إن موقف الشريعة اإلسالمية في المسألة يبتني على:
واضحة  األقليات  لموضوعة  اإلسالمية  الرؤية  أن 
واجبة  وهــي  ــراه.  ــ اإلك وعـــدم  التسامح  على  مبنية 
))َوالُْموُفوَن  تعالى:  من قوله  االلتزام شرًعا انطالقاً 

ِبَعْهِدِهْم ِإَذا َعاَهُدوا(( )١2(.
الوفاء بالعهد: َوالُْموُفوَن ِبَعْهِدِهْم ِإَذا َعاَهُدوا، فالثقة 
المتبادلة رأس مال الحياة االجتماعية. وترك الوفاء 
عرى  وتوهن  الثقة  تزلزل  التي  الذنوب  من  بالعهد 
العالقات االجتماعية، من هنا وجب على المسلم أن 
يلتزم بثالثة أمور تجاه المسلم ـ وغير المسلم ـ وإزاء 
األمانة،  وأداء  بالعهد،  الوفاء  وهــي:  والفاجر،  البر 

واحترام الوالدين)١3(.
من  المقدمة  في  كــان  الديني(  )التسامح  مبدأ  إن 
المبادئ التي قام عليها االيمان في اإلسالم، منطلقاً 
والسماحة  العدل  ديــن  هو  إنما  الدين  هــذا  أن  من 
الوفاق  وأصول  اإلنساني،  التعايش  وشرعة  واإلخاء، 
بما  الكريم  القرآن  المبدأ  هذا  أكد  وقد  والسالم. 
التسامح  إلى  بينات، تدعو صراحة  آيات  احتواه من 
المعتقد  حرية  من  المفهوم  هذا  يعنيه  بما  الديني، 
ممارسة  حق  من  المسلمين  لغير  يكفل  وما  الديني، 
بحرية  وطقوسها  أصولها  ومزاولة  عبادتهم  طرائق 
وأمان، ومعاملتهم على نحو إنساني متفتح ال استعالء 
إكراه، وما قد يعبر عنه بصيانة  معه، وال تمييز وال 

الحقوق والحريات الدينية والدنيوية...
ِفي  اهَ  ِإْكــرَ ومن تلك اآليات البينات قوله تعالى: ))الَ 
اُغوِت  ْشُد ِمْن الَغيِّ َفَمْن يَْكُفْر ِبالطَّ يِن َقْد تَبَيََّن الرُّ الدِّ
ِ َفَقْد اْستَْمَسَك ِبالُْعْرَوِة الُْوثَْقى الَ انِفَصاَم  َويُْؤِمْن ِباهللَّ
اإلكراه  ينتفي  وبهذا   .)١٤( َعِليٌم((  َسِميٌع   ُ َواهللَّ لََها 
األخرى،  األديان  وتتكرس حرية  الديني في اإلسالم 

ويحل اإليمان واإلقناع محل اإلكراه والعسف.
وقوله تعالى: ))لَُكْم ِدينُُكْم َوِلَي ِديِن(( )١٥(، حيث يتم 

االقرار باألديان االخرى.
ٌر   لَْسَت َعلَيِْهْم  ِإنََّما أَنَْت ُمَذكِّ ْر  وقوله تعالى: ))َفَذكِّ
ِبُمَسيِْطٍر(( )١٦(، حيث ينفي استخدام وسائل اإلكراه 

والسيطرة إلقناع الناس باإلسالم.
عليه  اهلل  )صلى  الكريم  الرسول  المبدأ  هذا  وأكــد 
وآله( بما أوصى به عند كل مناسبة، ومن ذلك قوله 
)صلى اهلل عليه وآله(: )من ظلم معاهداً، أو انتقصه، 
طيب  بغير  شيئاً  منه  أخــذ  أو  طاقته،  فــوق  كلّفه  أو 

القيامة()١7(. وقال )صلى  نفسه، فأنا حجيجه يوم 
ُحدَّ له يوم القيامة  اهلل عليه وآله(: )من قذف ذمياً 
بسياط من نار( )١8(. وقال )صلى اهلل عليه وآله(: 

)من آذى ذمياً فقد آذاني( )١9(.
وفي ذلك داللة واضحة ومؤكدة على تحريم انتهاك 
مع  تعاهدوا  الذين  األخــرى  األديـــان  مؤمني  حقوق 

اإلسالم للعيش في مجتمع واحد.
ولعل في الرجوع إلى ما فاضت به مؤلفات المسلمين، 
عّما أحيط به أتباع األديان ـ وبخاصة المسيحيين ـ 
خالل معظم المراحل التاريخية اإلسالمية من رعاية 
إنسانية مثلى، ما يعبر عن أروع نماذج التسامح الديني 
اإلجتماعي،  والتعايش  العقيدي  التعايش  في مجالي 
وربما ال يمكن تفسيرها بغير خصوبة الفكر السياسي 
فلنتابع  هنا،  ومن  وسلوكاً.  ونهجاً  عقيدة  اإلسالمي 
منعطفات أبرز بعدين من أبعاد هذا التسامح، وبشيء 
من التفصيل. رغم أن هذا االقرار بالرعاية ال ينفى 
اجراءات تعسفية صدرت عن هذا الحاكم أو ذاك، أو 
عن هذا الوالي أو ذاك طبقاً الجتهادات شخصية قد 
تتنتاقض مع النص على حرمة األديــان االخــرى من 

اإلنتهاك.
ومن خالل هذه النظرة، اعترف اإلسالم بجملة عقائد 
هذه األديان ولم يمّيز بين كتابي وكتابي، وال بين ذمي 
ويتحسسوا  يشعروا  أن  من  جميعاً  فمّكنهم  وذمــي، 
لهم  فسمح  واضــحــاً،  تمكيناً  العقائدي  بوجودهم 
بإقامة شعائرهم حسب ما تمليه عليه أصول عبادتهم 

وطقوسهم.
كما وجعل لهم الحرية في التخلف عن دعوة القضاء 
إذا صادفت هذه الدعوة يوماً من أيام أعيادهم. وأكثر 
من هذا، فقد قيل: بأن بعض الخلفاء كانوا يحضرون 
إنهم  النصارى وأعيادهم ويأمرون بصيانتها،  مواكب 
تنظيم  إلى  يدعون  المطر  انحباس  حالة  في  كانوا 
األساقفة  رأسهم  وعلى  النصارى  فيها  يسير  مواكب 

واليهود ومعهم النافخون باألبواق.
اإلطار  تمثل  التي  األسس  بعض  نذكر  أن  البد  وهنا 

الشرعي لموضوع األقليات وهي:
اإلنسان،  مطلق  وكرامة  اإلنساني،  األصل  وحدة   .١
قال تعالى: ))يَاأَيَُّها النَّاُس اتَُّقوا َربَُّكْم الَِّذي َخلََقُكْم ِمْن 
نَْفٍس َواِحَدٍة َوَخلََق ِمنَْها َزْوَجَها َوبَثَّ ِمنُْهَما ِرَجاالً َكِثيًرا 
 َ َ الَِّذي تَتََساَءلُوَن ِبِه َواألَْرَحاَم ِإنَّ اهللَّ َوِنَساًء َواتَُّقوا اهللَّ
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ْمنَا  َكرَّ ))َولََقْد  تعالى:  وقال  َرِقيًبا(()2٠(،  َعلَيُْكْم  َكاَن 
ِمْن  َوَرَزْقنَاُهْم  َوالْبَْحِر  الْبَرِّ  ِفي  َوَحَملْنَاُهْم  آَدَم  بَِني 
ْن َخلَْقنَا تَْفِضياًل((  لْنَاُهْم َعلَى َكِثيٍر ِممَّ يِّبَاِت َوَفضَّ الطَّ

.)2١(
ُخِلقوا  فالجميع  المصدر،  اإلنسانية من حيث  اتحاد 
ر وحــدة  ــقــرِّ ــذا ي ــى )آدم وحــــواء( وهـ ــث مــن ذكـــر وأن
والقيم  المفاهيم  من  زائف  تراتب  كل  ويلغي  المنشأ 
والممارسات التي يضُعها الفهم الخاطئ لتقييم جنس 
اإلنسان وتصنيفه بحسب األعراق واألجناس واأللوان 

والدماء.
الكريم عن  القرآن  تعبير  تنوع  الدين: وقد  2. وحدة 
تعبيًرا  الدين  وحدة  عن  يعبر  فتارة:  الحقيقة،  هذه 
عاًما، وأخرى: يعتبر اإلسالم ملة إبراهيم ))ُقْل ِإنَِّني 
َهَداِني َربِّي ِإلَى ِصَراٍط ُمْستَِقيٍم ِديًنا ِقيًَما ِملََّة ِإبَْراِهيَم 
ينبه  وثالثة:   ،)22( الُْمْشِرِكيَن((  ِمْن  َكاَن  َوَما  َحِنيًفا 
أهل الكتاب إلى الكلمة السواء بينهم وبين المسلمين 
باعتبار األديان الثالثة ورثة ملة إبراهيم، قال تعالى: 
))ُقْل يَاأَْهَل الِْكتَاِب تََعالَْوا ِإلَى َكِلَمٍة َسَواٍء بَيْنَنَا َوبَيْنَُكْم 
َ َوالَ نُْشِرَك ِبِه َشيًْئا َوالَ يَتَِّخَذ بَْعُضنَا  أاَلَّ نَْعبَُد ِإالَّ اهللَّ
اْشَهُدوا  َفُقولُوا  تََولَّْوا  َفِإْن   ِ اهللَّ ُدوِن  ِمْن  أَْربَاًبا  بَْعًضا 
بحيث  الدائرة  يوسع  ورابعة:   .)23( ُمْسِلُموَن((  ِبَأنَّا 
تشمل غير اليهود والنصارى والصابئين، قال تعالى: 
اِبئُوَن َوالنََّصاَرى  ))ِإنَّ الَِّذيَن آَمنُوا َوالَِّذيَن َهاُدوا َوالصَّ
ِ َوالْيَْوِم اآلِخِر َوَعِمَل َصاِلًحا َفاَل َخْوٌف  َمْن آَمَن ِباهللَّ

َعلَيِْهْم َوالَ ُهْم يَْحَزنُوَن(( )2٤(.
َكــاَن  تعالى:))َوَما  قــال  واالخــتــالف:  التنوع  سنة   .3
ًة َواِحَدًة َفاْختَلَُفوا َولَْوالَ َكِلَمٌة َسبََقْت ِمن  النَّاُس ِإالَّ أُمَّ
وقال   ،)2٥( يَْختَِلُفوَن((  ِفيِه  ِفيَما  بَيْنَُهْم  لَُقِضَي  بَِّك  رَّ
َماَواِت َواألَْرِض َواْخِتاَلُف  تعالى: ))َوِمْن آيَاِتِه َخلُْق السَّ
أَلِْسنَِتُكْم َوأَلَْواِنُكْم ِإنَّ ِفي َذِلَك آلَيَاٍت لِّلَْعالَِميَن(( )2٦(. 
يجعل القرآن الكريم اإلختالف والتنوع أمراً مقصوداً، 
وسنة من سنن اهلل في الكون. قال تعالى: ))َولَْو َشاَء 
ًة واِحَدًة َوالَيََزالُوَن ُمْختَِلِفيَن   ِإالَّ  َربَُّك لََجَعَل النَّاَس أُمَّ

َمْن َرِحَم َربَُّك َوِلَذِلَك َخلََقُهْم(( )27(.
التنوع إذن سنة إلهية وأمر فطري وضرورة طبيعية، 
احترام  فإن  وبالتالي  له،  مشيئة  يجعله  أن  اهلل  شاء 
التنوع احترام لمشيئة اهلل تعالى الذي لو شاء لجعل 
الناس أمة واحدة ولمنع اختالفهم. لذا فإن القانون 

الطبيعي للحياة هو التنوع وليس الوحدوية التي تلغي 
التنوع.

أهمية  على  التنبيه  في  قد سبق  اإلسالم  يكون  وقد 
ووسيلة  طبيعية  حالة  واعتبارهما  واإلختالف  التنوع 
من وسائل الوصول إلى التعارف والتعايش والتفاهم، 
بحيث أبقى اإلسالم على اإلعتراف بأهل الكتاب من 
يهود ومسيحيين وصابئة باعتبارهم تنوعاً يفضي إلى 
التعارف والتكامل البشري للمجتمعات. وعلى طبيعية 
هذا التنوع باعتباره تكاماًل في الطبيعة ينعكس على 
التكامل بين البشر في مجتمعاتهم، حتى تكتمل حياة 

البشر من خالل التنوع والتعاون والتكامل.
٤. هدفية التنوع: التعارف والتعاون واستباق الخيرات، 
ن َذَكٍر َوأُنْثَى  قال تعالى: ))يَا أَيَُّها النَّاُس ِإنَّا َخلَْقنَاُكم مِّ
َوَجَعلْنَاُكْم ُشُعوًبا َوَقبَاِئَل ِلتََعاَرُفوا ِإنَّ أَْكَرَمُكْم ِعنَْد اهلِل 

أَتَْقاُكْم(( )28(.
إن حقيقة التعارف باعتباره فعاًل إيجابياً وليس سلبياً، 
يأتي لحّل إشكالية الخالف، وإنهاء الصراع والنزاع، 
ــوا((.  ــاَرُف ــَع ــتَ ــة الكريمة ))ِل وهــذا مــا تــصــّرح بــه اآلي
الــفــرديــة  الـــــذوات  ــده  عــن تلتقي  مــبــدأ  فــالــتــعــارف 
والجماعية لتوجيه هذا الخالف إيجابياً، وجعل التنوع 
باآلخر،  اعترافه  خالل  من  نقمًة  ال  نعمًة  اإلنساني 
واحترامه لخصوصياته لتحقيق التعايش المتبادل بين 

الجماعات اإلنسانية على اختالفه اوتنّوعها.
هو  أَتَْقاُكْم((  اهلِل  ِعنَْد  أَْكَرَمُكْم  ))ِإنَّ  تعالى:  قوله  إن 
الهدف والغاية وليس هو االستعالء أو االستغالل أو 

المعاداة!.
والمبادئ  العليا،  القيم  لكلِّ  جامع  عنوان  التقوى  إن 
فليست  العمل.  ساحة  في  واستحضارها  والفضائل 
سلوك  هو  وإنما  الــهــواء،  في  معلقاً  عنواناً  التقوى 
إنساني تفصيلي، يومي، يمدُّ اإلنسان بمفردات الخير 
على األرض لينال وساَم السماء. ولن يُنال بإلغاء اآلخر 
ومصادرة حقه في الحياة، بل يُناُل بإقرار مبادئ العدل 

والمساواة والفضيلة اإلنسانية.
إن قاعدة التقوى هي التي تؤسس للمجتمع اإلنساني 
أفــراده  بسلوك  وذلــك  والمتآلف  المتحاب  الصالح 
سلوكاً إنسانياً مسؤوالً بّناًء يستند إلى اإليمان والعمل 

الصالح.
إن اآللية الموضوعية النفتاح الشعوب واألمم اإلنسانية 
على بعضها يستند ـ في المبدأ الديني ـ على قاعدة 
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اإلنساني،  للتعايش  أساساً  ))ِلــتَــَعــاَرُفــوا((  التعارف 
فالتعارفـ  وفق هذه الرؤيةـ  إنما هو حقيقة موضوعية، 
تنتج عن التنوع. ولوال التنوع النتفى التعارف فال قيمة 
له، وال وجود إاّل مع هذا الجعل التكويني، وبها يؤدي 
في  اإلنساني  العيش  ووحــدة  التكامل  إلى  التعارف 
أكد  ولذلك  األرض.  لعمارة  والعمل  الفكر  أساليب 
العهد الحقوقي والسياسي العظيم لإلمام علي )عليه 
السالم( الذي وجهه لعامله على مصر مالك األشتر 
على هذه الحقيقة حين قال: )وأشعر قلبك الرحمة 
عليهم  تكونن  وال  بهم  واللطف  لهم  والمحبة  للرعية 
سبعاً ضارياً تغتنم أكلهم فإنهم صنفان إما أخ لك في 
الدين وإما نظير لك في الخلق...( )29(، وقد جعل 
اإلمام علي )عليه السالم( صرف األموال على عمارة 
األرض، بغض النظر عمن يملكها أو يعمل فيها، أهم 
من استجالب الخراج منها، ألن الخراج ال يستخرج 

باعتباره عماًل تعسفياً بل عماًل تنموياً واصالحياً.
المعنى  أكــد هــذا  التمييز: وقــد  ــواع  أن ٥. رفــض كل 
في  وآلــه(  عليه  اهلل  )صلى  محمد  اإلنسانية  رســول 
وأباكم  واحد  ربكم  إن  الناس  أيها  )يا  الــوداع:  حجة 
لعربي على عجمي، وال لعجمي  واحــد، أال ال فضل 
على  أحمر  وال  أحمر،  على  أســود  وال  عربي،  على 

أسود، إال بالتقوى(.
إن اإلسالم الذي يسعى إلى حماية حرية الفرد فى 
وتطبيق  باحترام  محكوم  يحكمها،  التي  المجتمعات 
نصوصه المقدسة وأولها وآخرها هو القرآن الكريم 
الذي يدعو الى احترام أتباع الديانات فأوجب التعامل 

معهم وفق مبادئ األخّوة الدينية واإلنسانيه.
إن العالقة مع اآلخر تنطلق من قول إمام المسلمين 
علي بن أبي طالب )عليهما السالم( والذي ورد في 
كتبه  والــذي  ـ  المتقدم  ـ  والقانوني  السياسي  العهد 
لوالي مصر مالك األشتر لكي يحكم بموجبه وأقّر فية 
المساواة بين الناس على واحٍد من أساسين: األّخوة 
في الدين، أو التشابه في الخلقة، أي اإلنسانية، يقول 
)عليه السالم( )ـ الناسـ  فإنهم صنفان: إما أخ لك في 

الدين وإما نظير لك في الخلق...( )3٠(.
وعلى ضوء كل ما تقدم.. يمكننا ذكر بعض اإلجراءات 
اآلخر  تجاه  اإلســالم  موقف  تعبر عن  والتي  العملية 

وهي:

١. من حق األغلبية أن تقرر النظام العام للمجتمع، 
لكن في ضوء المحافظة على خصوصيات األقليات، 
حقوق  أن  كما  ورســولــه،  هلل  ذمــة  حمايتها  واعتبار 
اإلسالمية ال تخضع  الشريعة  إلى  المستندة  األقلية 
لمبدأ المعاملة بالمثل، فال يجوز انتهاكها إذا انتهكت 

حقوق المسلمين المقيمين في الدول األخرى.
يقول  ذلــك  وفــي  األقلية،  حق  انتهاك  يجوز  ال  إذن 
الشهيد السيد محمد باقر الصدر )رحمه اهلل(: )فلو 
أن األكثرية ملكت زمام الحكم والتشريع، وهي تحمل 
الرأسمالية، وهي عقلية مادية  الديمقراطية  العقلية 
وأهوائها  وأهدافها  ونزعاتها  اتجاهها،  في  خالصة 
ترتقب  مــاذا  ـو  األخـــرى؟  الفئة  مصير  يكون  فماذا 
لألقلية من حياة في ظّل قوانين تشّرع لحساب األكثرية 
ولحفظ مصالحها؟! وهل يكون من الغريب حينئٍذ اذا 
شّرعت األكثرية القوانين على ضوء مصالحها خاصة، 
وأهملت مصالح األقلية واتجهت إلى تحقيق رغباتها 
الذي يحفظ  اآلخرين؟ فمن  بحقوق  مجحفاً  اتجاهاً 
لهذه األقلية كيانها الحيوي ويذب عن وجهها الظلم، 
فرد  كل  مسألة  هي  الشخصية  المصلحة  دامــت  ما 
وما دامت األكثرية ال تعرف للقيم الروحية والمعنوية 

مفهوماً في عقليتها االجتماعية؟...()3١(.
قوله  من  انطالقاً  والعرض:  والمال  الــدم  حرمة   .2
)صلى اهلل عليه وآله(: )من آذى ذمًيا فقد آذاني، ومن 

آذاني فقد آذى اهلل(.
في  المطلقة  وحريتهم  أموالهم  اإلســالم  حمى  لقد 

التصرف فيها، كما حّرم دمهم وأعراضهم.
))الَ  تعالى:  قوله  من  انطالقاً  القسط:  وجــوب   .3
َولَْم  يِن  الدِّ ِفي  يَُقاِتلُوُكْم  لَْم  الَِّذيَن  َعِن  اهللُ  يَنَْهاُكُم 
ِإلَيِْهْم ِإنَّ  وُهْم َوتُْقِسُطوا  ِديَاِرُكْم أَن تَبَرُّ ن  يُْخِرُجوُكم مِّ

اهلَل يُِحبُّ الُْمْقِسِطيَن(( )32(.
وقواميس  معاجم  في  ورد  كما  العدل  هو  القسط: 

اللغة)33(.
اهلل  )صلى  الرسول  قول  من  انطالقاً  المساواة:   .٤
وأباكم  واحــد  ربكم  إن  الناس  أيها  )يــا  وآلــه(:  عليه 
لعربي على عجمي، وال لعجمي  واحــد، أال ال فضل 
على  أحمر  وال  أحمر،  على  أســود  وال  عربي،  على 

أسود، إال بالتقوى(.
فأصل البشرية واحد، وإلههم واحد، وتتمثل المساواة 
في عدة جوانب: كالمساواة أمام القانون، والمساواة 

       21 م  2018 آذار   - هـــ   1434 االولـــى  جــمــادى   | التاسعة  السنة   |  24 الــعــدد   |



في  والمساواة  السياسية،  والحقوق  التوظيف  في 
االنتفاع بالمرافق العامة، وغير ذلك...

عملي  تطبيق  وهي  التمييز:  وعــدم  الموضوعية   .٥
)صلى  الكريم  الرسول  كان  وقد  والمساواة،  للقسط 
أي  دون  اليومية  حياته  في  يتعامل  وآلــه(  عليه  اهلل 
إذا غاب، يقف  يفتقده  اليهودي،  يقترض من  تمييز، 

لجنازته إذا مرت به بال تحيز أو تعصب.
إن اإلسالم يؤسس عالقته باآلخر على الحق والعدل 

واإلنصاف والتسامح والحرية الدينية.
اإلسالم دين الفطرة واألخوة اإلنسانية يحترم اإلنسان 
التقوى  هو  البشر  بين  التفاضل  معيار  ويجعل  لذاته 

فحسب.
إن األقليات في البالد اإلسالمية سواء كانت جزءاً من 
الدولة أم وافدة عليها تتمتع بالحرية الدينية وكفالة 

الحياة الكريمة.
القوانين  سبق  اإلســالم  أن  بصراحة  القول  يمكننا 

الوضعية في تقرير حقوق وواجبات األقليات.
يجب أال يستمر التمييز على أساس الدين في عالم 
اليوم. وحتى يتسنى ضمان ذلك، يتوجب علينا تشجيع 
وحماية حقوق بعضنا بعضاً. ويتوجب على الغالبيات 
الدينية ضمان عدم إلحاق الظلم باألقليات. ويتوجب 
في  الغالبيات  مع  تنخرط  أن  بدورها  األقليات  على 

مجتمعاتها لتحقيق التغيير اإليجابي.

التصور لحل قضية األقليات:
والتكوينات  ومشكالتها،  األقليات،  تنوع  ضــوء  في 
البلدان  في  وثقافاتها  والمذهبية  والدينية  القومية 
نطرح  انتماءاتها،  فــي  والتعدد  والتدخل  العربية، 
والواقعية،  والمتوازنة  الممكنة  المعالجات  بعض 
األخذ  ويمكن  الدراسات،  مجموع  من  والمستخلصة 

بها لحل قضية األقليات:
١. حل موضوع األقليات ال يمكن أن يتم إال في إطار 
واالقتصادية  الدينية  حقوقها  األقليات  جميع  منح 
احترام  وتكريس  والسياسية،  والثقافية  واالجتماعية 
في  متساوين  مواطنين  باعتبارهم  األقليات  حقوق 

الحقوق كافة دون أي استثناء...
2. إن منظمات ومؤسسات المجتمع المدني لها الدور 
مفاهيم  تكريس  باتجاه  جهودها  تصب  حيث  المهم، 

المواطنة والمساواة، بغض النظر عن الخلفية اإلثنية 
أو الدينية أو المذهبية...

والسياسية،  والثقافية  الدينية  بالتعددية  اإلقرار   .3
في إطار وحدة الكيانات القائمة، وهو السبيل األكثر 
مالئمة لحلول عقالنية، وغير مكلفة كبديل عن الصيغ 
االنفصالية أو العنفية من كل األطراف المعنية، وبما 
يضمن حقوق اإلنسان وحقوق الجماعات التي يتكون 
منها المجتمع، وبما يضمن كذلك نمو وتفاعل وازدهار 

ثقافاتها المتنوعة.
مبادئ  وترسيخ  المشترك،  الثقافي  الوعي  تعزيز   .٤
الــحــوار الــبــّنــاء، واحــتــرام الـــرأي اآلخـــر، فضاًل عن 
ولثقافاتها،  األخــرى  للجماعات  جماعة  كل  احترام 
واللجوء إلى الحلول الوسط الممكنة لمواجه القضايا 

التي يختلف عليها بين الجماعات نفسها)3٤(.
يتم  األقليات،  فقه  حول  مشروع  إعــداد  ضــرورة   .٥

الحوار فيه داخل الدائرة الدينية.
العنف،  استخدام  من  بــدالً  التوجه  هــذا  اختيار  إن 
نفسها  تجاه  بواجباتها  جماعة  كــل  الــتــزام  وكــذلــك 
وتجاه الجماعات اآلخرى، وكذلك بابتعاد الجماعات 
األصغر، أو األقليات القومية عن أي منهج أو ممارسة 
القومية  أو  األكــبــر،  الجماعات  وابــتــعــاد  انعزالية، 
األكبر، في المقابل عن أي نهج أو ممارسة عنصرية 
أكثر  سيوفر  ذلــك  كــّل  إن  متغطرسة.  استعالئية  أو 
المختلفة  الجماعات  بين  للتعايش  مالئمة  الشروط 

وثقافاتها.
المفاهيم، وتصحيح  نؤكد على ضرورة تصحيح  إننا 
حقوق  على  والــحــفــاظ  التنمية،  لتحقيق  األوضـــاع 

األقليات.
ـ الهوامش:

القانون  في  اإلنسان  حقوق  عــالم:  وائــل  الدكتور  ١ـ 
الدولي/ 8، دار النهضة العربية، القاهرة ـ مصر.

2ـ الدكتور يوسف القرضاوي: فقه األقليات المسلمة/ 
١٥، دار الشروق.

3ـ الدكتور محمد عمارة: اإلسالم واألقليات/ 8.
٤ـ صالح عبد العاطي: األقليات وحقوق اإلنسان في 
 ،١٥9٠ العدد  المتمدن،  الحوار  العربي/  المجتمع 

.2٦/ ٠٠٦ /23
٥ـ الدكتور محمد عمارة: األقليات المسلمة/ 8.

٦ـ سورة الحجرات: اآلية ١3.
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7ـ سورة البقرة: اآلية ٤.
8ـ سورة البقرة: اآلية 28٥.
9ـ سورة البقرة: اآلية 2٥٦.

١٠ـ سورة البقرة: اآلية ١١3.
في  قطب:  سيد  بالتفصيل  المبادئ  لهذه  انظر  ١١ـ 

ظالل القرآن/ ١، ١٤، بتصرف.
١2ـ سورة البقرة: اآلية ١77.

١3ـ الشيخ ناصر مكارم الشيرازي: األمثل في تفسير 
كتاب اهلل المنزل/ ١، ٤99.

١٤ـ سورة البقرة: اآلية 2٥٦.

١٥ـ سورة الكافرون: اآلية ٦.
١٦ـ سورة الغاشية: اآليتان 2١ و 22.

١7ـ محمد الري شهري: ميزان الحكمة/ 3، 2١٤7، 
الطبعة األولى، المطبعة: دار الحديث.

٥، 387، مؤسسة  العمال/  كنز  الهندي:  المتقي  ١8ـ 
الرسالة، لبنان ـ بيروت، ١٤٠9هـ، ١989م.

١9ـ علي بن موسى العاملي: الصراط المستقيم/ 3، 
١3، المطبعة: الحيدري.

2٠ـ سورة النساء: اآلية ١.
2١ـ سورة اإلسراء: اآلية 7٠.

22ـ سورة: األنعام: اآلية ١٦١.
23ـ سورة آل عمران: اآلية ٦٤.

2٤ـ سورة المائدة: اآلية ٦9.
2٥ـ سورة يونس: اآلية ١9.
2٦ـ سورة الروم: اآلية 22.

27ـ سورة هود: اآليتان ١١8 ـ ١١9.
28ـ سورة الحجرات: اآلية ١3.

29ـ المولى محمد باقر المجلسي: بحار األنوار/ 33، 
٦٠٠، دار إحياء التراث العربي، بيروت ـ لبنان.

3٠ـ نهج البالغة: 3، 8٤، شرح األستاذ محمد عبده.
3١ـ الشهيد السيد محمد باقر الصدر: فلسفتنا/ 2١، 

مؤسسة دار الكتاب اإلسالمي.
32ـ سورة الممتحنة: اآلية 8.

مــادة  الــعــرب/  لسان  منظور:  ابــن  لذلك  انظر  33ـ 
مقاييس  معجم  زكــريــا:  ــارس  ف بــن  أحمد  )قــســط(، 

اللغة/ مادة )قسط(.
للمقترحات األربعة صالح عبد  بالتفصيل  انظر  3٤ـ 
الــعــاطــي: األقــلــيــات وحــقــوق اإلنــســان فــي المجتمع 

 /٦  /23  ،١٥9٠ العدد  المتمدن،  الحوار  العربي/ 
2٠٠٦، بتصرف.
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يفترض البعض أن الجزء األكبرمن المشكالت واألزمات التي نمّر 
بها في العراق، يعود فقط الى أسباب شخصية أو فئوية، بمعنى 
أنه أذا تغّيرشخص المسؤول أو تغّيرت هوية الحاكم الحزبية أو 

األيدولوجية...،سوف يتم حل المشكالت والتغّلب على التحّديات 
بسرعة.ويفترض آخرون أن حجم الميزانية المخّصصة أوسرعة 
الوصول للنتائج معيار أساسي الختيار أحد الحلول المطروحة 

لمعالجة أزمة أومشكلة يعاني منها الشعب أوتعاني منها الحكومة 
أوالدولة، وفي قناعتنا كال الفرضيتين غيرصحيحة، ألنهما 

غيرقائمتين على تشخيص الجذورالحقيقية لتلك األزمة والتضمن 
توفيرالبنى التحتية التي يعتمد عليها الحل أو العالج... نعم ربما 

يكون تغيير المسؤولين ضروريا أحيانا )بالطبع حسب اآلليات 
الدستورية(، ولكن المهم تغييرمنهج التعاطي مع المشكالت واألزمات.

ماحظات حول منهجية التعامل 

مع ملّفات الحكومة



السيد أكرم الحكيم

هناك أسباب رئيسة تقف وراءالكثيرمن المشكالت واألزمات 
في  )وأهمها  للحكومة  األساسية  الملّفات  ضمن  الحاصلة 
المصالحة  ملف  وبضمنه  السياسي  الملف  المرحلة:  هــذه 
السياسية  القوى  بين  األزمــات  وحّل  األهلي  والسلم  الوطنية 
المشاركة في السلطة، والملف األمني، وملف الجهازاألداري 
الخدمات  توفير  وملف  النوعية،  البشرية  والتنمية  للدولة 
الضرورية واألمن الغذائي للمواطنين، وملف التنمية الزراعية 
الخارجية،  السياسة  وملف  األقتصادي،  والملف  والصناعية 
وملف المهّجرين والمغتربين /قبل وبعد 2٠٠3 وداخل وخارج 
الوطن/، وملف الثقافة والفنون والسياحة الدينية والتاريخية(، 
بها  يتعامل  التي  بالمنهجية  لها عالقة  تلك األسباب  وغالبية 
عالقة  ذات  الملّفات...أولها  تلك  مفردات  مع  المسؤولون 
بقلة الخبرات وأحيانا أنعدامها لديهم أضافة الى دورالفساد 
األداري وعدم وضع الشخص المناسب في المكان المناسب 
الحساب  قواعد  لمنظومة  الحازم  التطبيق  أوأنعدام  وضعف 

والعقاب للفاشلين والفاسدين..
ويبقى هدفنا هو تشخيص نقاط الخلل في منهجية التعاطي 
أداء المسؤولين وتشخيص  الملفات،وليس تقييم  مع بعض.،، 
هوية المقّصرين... الخ ألن مهمة الرقابة والمحاسبة هي من 

وظائف السلطة التشريعية.
أننا نعتقد أن جوهرالمشكلة يتمثـّل في عدم أعتماد المنهجية 
العلمية وقلة أوأنعدام الخبرات وعدم دراسة التجارب السابقة 

وغياب منظومة القيم األخالقية الضرورية والالزمة ألي فرد 
يتبّوأ موقع المسؤولية العامة في الدولة.

النحتاج الى جهد كبير ألثبات وجود أزمة )سياسية على األقل( 
ولألسف  المزمنة،  باألزمة  وصفها  يمكن  العراق،وربما  في 
معها  يتعاملون  والمتصّدين  المسؤولين  بعض  الزال  الشديد 
أرتجالية  سياسة  وفــق  والنظام  الوطن  مشكالت  باقي  ومــع 
ومنهج رد الفعل المحكوم في الغالب بشعارات عامة وأمزجة 
غيرمستقرة ورؤى قصيرة النظر...وماهوأخطرمن التظاهرات 
أصبح  الزمن  عامل  هــوأن  الوطن،  مناطق  لبعض  الغاضبة 
اليعني شيئا في مجال التنمية وخاصة التنمية البشرية وفي 
مجال األمن ومكافحة الفساد وأستثمارالثروات الوطنية، ألننا 
المعلومات  نكون قاصرين في جمع  )وربما  كمراقبين جادين 
عن الواقع( النلمس والنشعربوجود خطط وسياسات متوسطة 

وبعيدة المدى تسعى لتحقيق أهداف أستراتيجية من قبيل: 
ـ بناء الكتلة الصلبة المنسجمة فكريا وسياسيا وأجتماعيا التي 
تدعم النظام السياسي الجديد،والتزال التحالفات والصفقات 

الهشـّة هي التي يتم وفقها تشكيل الحكومة وأدارة الدولة.
والثقافية  والقضائية  )السياسية  التحتية  البنى  توفير  ـ 
واألمــان  األمــن  لتحقيق  الالزمة  واألجتماعية(  واألقتصادية 

للمواطن والمجتمع والنظام. 
والمخلص  وأخالقيا  علميا  المؤهل  الشبابي  الكادر  بناء  ـ 
مرافق  ألدارة  الجديد،  السياسي  النظام  وأهـــداف  لعقيدة 

الدولة ومسك مفاصلها الحيوية. 
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الهائلة  البلد  ثـــروات  توجيه  ــط  وضــواب مــقــومــات  توفير  ـ 
مشكالت  ألهــم  الجذرية  بالمعالجة  الكفيلة  نحوالمشاريع 
المواطن، خاصة في مجاالت التعليم والسكن والكهرباء والماء 
والصحة والبيئة وأنتاج الغذاء وتوفيرفرص العمل والحاجات 

الضرورية األخرى. 
أنهاء  الى  العراق  الوطنيين في  القادة  أن أسبابا مهمة تدعو 
األحداث..ونقصد  مع  التعامل  في  األنتقالية  المرحلة  منهج 

بمنهج المرحلة األنتقالية: 
اليوم وغدا وعدم  أوحل مشكالت  بقضاء حاجات  }األهتمام 
األهتمام بالتداعيات والمضاعفات المتوسطة والبعيدة المدى، 
بمعنى تفضيل فوائد تكتيكية أو آنية على أضرار أستراتيجية 

وبعيدة المدى... 
الحلول  ربــط  الــى  الــدولــة(  قــادة  )بعض  القادة  ميل  وبمعنى 
بأشخاصهم ومبادراتهم وبقناعاتهم وردود أفعالهم وأنفعاالتهم 
وليس  أوقديمة،  مفاجئة  وتحديات  مشكالت  على  المباشرة 
بالقناعات المستقرة للغالبية من أبناء الشعب )تلك الغالبية التي 
تمّثل القاعدة األنتخابية للبرلمان والحكومة وللنظام السياسي 
وبالمعلومات  المختصة  وباللجان  وبالمؤّسسات  الجديد(، 

والدراسات والخطط و السياسات ذات العالقة...
ألرضاء  تسعى  التي  الصفقات  عقد  سياسة  أعتماد  وبمعنى 
والقوانين  والدستور  المباديء  حساب  وأحياناعلى  أطــراف 
والثوابت الوطنية واألهداف والمصالح العليا للنظام السياسي 
أهم  ودور  قــرارات  الشعب...وجعل  جماهير  ولعموم  الجديد 
الـــوزراء  ومجلس  الــنــواب  )مجلس  الدستورية  المؤّسسات 
ومجلس القضاء األعلى وهيئة النزاهة( رهينة تلك الصفقات..

وبمعنى بقاء التداخل )ولوبالسر( بين مساحات القرار الوطني 
العراقي وبين مساحات النفوذ و التدخل األمريكي المناقض 
حتى لنصوص وروح األتفاقيات المعلنة الموقعة بين الطرفين، 
الوطنية  الشعارات  رفع  منهج  على  المسؤولين  بعض  وتعّود 
لحسابات  و  الشديد  ولألسف  أنهم  ااّل  بالسيادة،  الخاصة 
سياسية ضيقة يغّضون النظر )وأحيانا يعقدون صفقات سرية( 
عن أنتهاكات فّظة و صارخة للسيادة والمصالح الوطنية، يقوم 

بها الطرف األجنبي..
هذه هي بعض مصاديق منهج المرحلة األنتقالية، المستمرة 
ولألسف الشديد منذ تشكيل الحكومة المؤقتة عام 2٠٠٤م و 

لغاية يومنا الراهن{. 
في  تسود  التي  الظروف  طبيعة  قبيل:  من  أسباب  كانت  اذا 
السنوات األولى التي تعقب سقوط أي نظام دكتاتوري شمولي 
قمعي حكم لعدة عقود من الزمن،وتداعيات األحتالل العسكري 

الحكم  أدارة  مجال  في  الوطنية  القوى  خبرة  وقلة  األجنبي، 
أدارة  مجال  في  وحتى  والدولية  األقليمية  وأدارةالــعــالقــات 
تنافساتها وصراعاتها على النفوذ ومكاسب السلطة، أذا كان 
كل ذلك يبرر نشوء و شيوع منهج المرحلة األنتقالية في وسط 
رجال الدولة والسياسة، ااّل أن أنقضاء أكثر من تسعة سنوات 
ومن  األحتالل  قوات  وجود  من  الوطن  وتخلّص  التغيير  على 
األمريكية  األدارة  وتغيرسياسات  نفوذهــا..  األكبرمن  الجزء 
في  والتدهورالكبير  العراق  تجاه  واشنطن  في  الديمقراطية 
التي  العربية  ــدول  ال من  العديد  في  الحكم  أنظمة  أوضــاع 
وأنكشاف  العراقي  الداخل  في  مؤّثرة  سلبية  أدوار  لها  كانت 
طابورهالخامس... وتزايد نضج وخبرة القوى الوطنية خاصة 
المؤّسسات الدستورية،وبروزأرهاصات  الحاكمة منها ورسوخ 
ومقدمات حقيقية تشير الى دورأقليمي محوري وهام للعراق 
وقادته  حّكامه  أحسن  والبعيد)أن  المتوسط  المستقبل  في 
أنقضاء  وبــعــد  شعبنا  أبــنــاء  تــوّقــع  عــن  ــتــصــّرف(.. فضال  ال
تتناسب  أفضل  معيشة  وظروف  لخدمات  العجاف،  السنوات 
والطويل  الجميل  وصبرهم  تتناسب  بل  الوطنية  وثرواتهم 
السياسي  للنظام  الالمشروط  ودعمهم  الكبيرة  وتضحياتهم 

الجديد وللحكومتين الدستوريتين السابقة والالحقة...
تقليص  خــالل  مــن  المنهج  ــك  ذل تغيير  يستدعي  ــك  ذل كــل 
دورأجتهاد األفراد وتنمية دور المؤّسسات المنتخبة وتقليص 
مساحة األنفعال وردود األفعال وزيادة مساحة الفعل المدروس 
المبني على التخطيط العلمي السليم والبعيد المدى، ويستدعي 
الصفقات  وخاصة  الصفقات  منهج  ونبذ  الفساد  مكافحة 
غيرالمعلنة واأللتزام التام والجاد والدائم بالدستوروالقوانين 
والقيم. وعودة الى الجذور.. نحن نعتقد بأن العناوين العامة 

لجذور األزمة في العراق هي: 
١ـ النفوذ والتآمر الدولي واألقليمي. 

2ـ الصراعات والحّساسيات والمخاوف المذهبية والعنصرية 
والحزبية العميقة الجذور.

ــة  ــدولـ ــزة الـ ــ ــه ــن أجــ ــ ــر م ــ ــب ــ ــدم أهـــلـــيـــة الـــقـــســـم األك ــ 3ـ عـ
النظام  وموّظفيها،للنهوض بأهداف ومهام وسياسات وبرامج 
وضعف  واألداري  المالي  الفساد  الجديد،بسبب  السياسي 
الشعوربالمسؤولية وضعف هيبة الدولة والصراعات الطائفية 

والحزبية وعدم معاقبة المفسدين والفاشلين. 
الخبرات  من  الكثير  الى  الدولة  رجال  من  العديد  أفتقاد  ٤ـ 
أدارة  مجال  في  الكبيرة  األهمية  ذات  والعلوم،  والمهارات 
العالقات  وأدارة  الداخلية  األزمات  وأدارة  المعاصرة  الدولة 

الخارجية.
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٥ـ ثغرات ونواقص وأخطاء الزالت قائمة في الدستور والقوانين 
والمقررات، بعضها من مخلّفات النظام البعثي البائد وأخرى 

من مخلّفات فترة األحتالل)بريمر(.
٦ـ تراجع مكانة المباديء والقيم الدينية واألنسانية الخّيرة في 
نفوس بعض رجال الدولة ) قياسا بما كانت عليه في نفوسهم 
أبناء  من  الكثير  نفوس  في  المعارضة(،وتراجعها  مرحلة  في 

الشعب.
7ـ عدم بناء الكتلة الصلبة الالزمة ألستقرار النظام السياسي 
والثقافية  السياسية  هويتها  طبيعة  حسم  وعــدم  الجديد 
التي  والتحالفات  الحيوية  مصالحها  ومنظومة  واألجتماعية 
الحكومات  بتغير  التتغير  التي  الكتلة  وهــي   ( عليها  تقوم 
فقط  وتتغير  الزمن  من  لعقود  عمرها  يمتد  بل  ــوزارات،  والـ
عند تغّير طبيعة النظام السياسي وهويته السياسية والفكرية 

واألجتماعية(. 
السلطة على  المشاركة في  السياسية  القوى  أتفاق  ـ عدم   8
النظام  أعــداء  هوية  تشخيص  مثل  أساسية  ومفاهيم  رؤى 
توحيد  وعــدم  وحلفائه،  أصدقائه  وهوية  القائم  السياسي 
السياسية  )المشاركة  متداولة  أساسية  لمصطلحات  فهمها 
ومن هنا  الخ(  واألرهابيين..  األرهاب  ـ  الوطنية  المصالحة  ـ 
والعدو  مجاهدا  األرهــابــي  يعتبر  من  النظام  داخــل  وجدنا 
موقعه  يستغل  من  عــدوا،ووجــدنــا  والحليف  وحليفا  صديقا 
سراحهم  ألطالق  والتواطؤ  مجرمين  لتبرئة  الكبير  الوظيفي 

أو منع أعدامهم..
العراق... في  الراهنة  األزمــة  جــذور  أهم  تقديرنا  في  هذه 

التي  الجهود  أهمية  عــدم  خطأ  النستنتج  أن  يجب  بالطبع 
ومن  الحكومة  داخــل  من  سياسية  وقــوى  شخصيات  تبذلها 
خارجها لحـل األزمة، ففي العراق ولطبيعة المرحلة الراهنة 
وخطورة التحديات القائمة وهشاشة بعض التحالفات الداعمة 
حريق  كل  ألطفاء  مطلوبة  الجهود  تلك  مثل  تكون  للحكومة، 
وتطويق أية مشكلة مهما كان حجمها... أليقاف المضاعفات 
والتداعيات التي قد تؤدي الى تعريض كل العملية السياسية 
حل  قــادرعــلــى  الــجــاد  الــحــوارالــوطــنــي  بالتأكيد  للخطر..!، 
القوى  كان هدف  أذا  السياسية،  العملية  الكثيرمن مشكالت 

المشتركة فيه هو المصالح العليا للعراق والعراقيين. 
منهج  عن  التخلّي  المختلفين  الفرقاء  كل  على  التأكيد  مع 
والشخصية  والمذهبية  والقومية  الحزبية  المصالح  تقديم 
على مصالح الوطن والمواطنين، وضرورة توفير باقي شروط 
النجاح للّقاء وأهمها أبعاد العناصر المتشّنجة واألتفاق على 
على  والتركيز  اليه،  الدخول  قبل  وضوابطه  األجتماع  منهج 

المشتركات الوطنية الكثيرة وضمان األلتزام باآلليات العلمية 
والسلمية في حسم المسائل المختلف عليها. 

امام القيادات الوطنية العراقية والحكومة والبرلمان والسلطة 
النواقص  كــل  معالجة  تضمن  بــخــطــوات  الــبــدء  القضائية 
تنتج  أن  يمكن  والتي  األنتخابات  في  تحصل  التي  واألخطاء 
معادلة شاذة غير واقعية في تقسيم القوى داخل البرلمان، وهو 
السبب الجذري للكثير من الصراعات داخل معادلة النظام، 
أن معالجة تلك الظاهرة الخطيرة وأصالح النظام األنتخابي 
هي المقدمة الطبيعية لمنهج أعتماد األغلبية السياسية في 
تشكيل الحكومة القادمة التي يبّشر بها البعض في الحكومة 

كحل جذري لألزمة القائمة. 
و2٠٠٤ عن  في 2٠٠3  الدوائراألجنبية  بعض  عندما عجزت 
أقناع قادة القوى الوطنية العراقية بمقترح تأجيل األنتخابات 
لعدة سنوات وعندما عجزت عن أقناعها بمقترح كتابة الدستور 
الدينية  للمرجعية  كان  )و  أعضائها  تعيين  يتم  لجنة  قبل  من 
العليا في النجف األشرف الرأي الحاسم في هذا المجال(، 
الدواءر االجنبية في ذلك توّجهت وبقوة  وعندما فشلت تلك 
في  الكبرى  البرلمانية  الكتلة  بناء  نحومنع  شامل  وتخطيط 
البرلمان،الكتلة المنسجمة سياسيا وثقافيا وأجتماعيا والتي 
كانت ستكون الركيزة الحقيقية للعملية الديمقراطية السليمة 
والبّناءة... التي تتمّكن من أدارة البلد ومعالجة أزمات الوطن... 
مكانها  في  البرلمانية  المعارضة  وضع  الى  ستؤدي  وكانت 
الحساسيات  الدوائر  تلك  وأستخدمت  الصحيح...  ودورهــا 
الطائفية وحداثة تجربة القوى الوطنية وضغوط أخرى لجعل 
في صالح  ليست  معادالت  الى  تقود  دائما  األنتخابات  نتائج 
واألجتماعي  السياسي  الواقع  بينما  مريحة..  برلمانية  كتلة 
الشعبي يدل على غير ذلك أي يشيرالى وجود قاعدة شعبية 
والمناطقية  والمذهبية  القومية  األنتماءات  )متنّوعة  عريضة 
تعّبرعن  ألنها  وأجتماعيا  سياسيا  منسجمة  الحزبية،  وحتى 
البرلمانية  الكتلة  تلك  تساند  البائد(،  البعثي  النظام  ضحايا 
األنتخابية،  العملية  جوهر  تلغي  الحالة  وهــذه  المريحة... 
من خارج  أدارتها  )يتم  غير حقيقية  أقليات سياسية  وتصنع 
الساحة الوطنية( قادرة على عرقلة وأبتزاز األكثرية السياسية 
المنسجمة التي بدونها اليمكن أدارة بلد وخدمة شعب... هذه 

هي أهم جذور األزمة في العراق.
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وانتهت االنتخابات بتطور في االداء عبر اجهزة السلطة في استعمال 
البطاقة الذكية و البصمة والهوية والباركود وما شابه، واذا بالنتائج 

افرحت طرفًا واحزنت اخرين وبدأت ترتفع اصوات المشككين 
بنزاهتها والمقدمين ادلة وشواهد وبراهين وكانت االمم المتحدة 
حاضرة وبقوة وقد اشادت باالنتخابات وان اّيدت بعض الخروقات 

لكنها عدتها غير مؤثرة على مجمل العملية وصنفتها ضمن سياقات 
المنطقة انها مقبولة 

نحن في المعهد العراقي لحوار الفكر جهدنا وعملنا وخصصنا عددنا 
هذا لموضوع االنتخابات في كل افاقها واوضاعها تاريخيا او مقارنة 
بالعهد الملكي كنظام وقانون ثم بحثنا موضوع البرامج االنتخابية 

واهميتها وقيمتها الدستورية والواقعية.

الطبيعة القانونية لاستجواب البرلماني

و فاعليته عند تطبيق مبدأ سيادة القانون



كلية القانون جامعة بغداد

د.عمار فوزي كاظم المياحي

ـ القسم الثاني ـ

الفصل الثاني // المدلول القانوني لحق االستجواب 
البرلماني في العراق وأثره في تقرير مبدأ سيادة 

القانون
على  القانون  سيادة  مبدأ  اقــرار  ان  تقدم  فيما  قلنا  لقد 
االفراد والسلطات الحاكمة في الدولة، البد له ان يستند 
حتى  تحتاج  بدورها  الفكرة  وهذه  المشروعية،  فكرة  الى 
لنفسها دستوريا  تقرر  )البرلمان(  لسلطة شعبية   / تنضج 
مدى  على  للتعرف  الحكومة،  اعضاء  استجواب  في  الحق 
احترام  درجــة  وقياس  القانون،  لحكم  اعمالها  مشروعية 

مبدأ سيادة القانون في المجتمع. 
فلقد  القانون  سيادة  مبدأ  اقــرار  في  الحق  هذا  وألهمية 
ثم  ومن  االستجواب  لمضمون حق  التعرض  بداية  إرتأينا، 
العراقي  الدستور  في  الحق  هذا  وجود  لتأصيل  االنتقال 
النافذ لسنة 2٠٠٥ / اذ عمدنا في ذلك دراسة موضوعية 

وعلى الوجه اآلتي:-

المبحث األول:- المفهوم العام لالستجواب البرلماني
من  أهمية  األكثر  الوسيلة  البرلماني  االستجواب  يمثل 
اتهام  من  عليه  ينطوي  لما  البرلمانية  الرقابة  وسائل  بين 
الذي  األمــر  االنحراف،  أو  بالتقصير  الوزير  أو  للحكومة 
وبذلك  الوزير  أو  الحكومة  من  الثقة  إلى سحب  يؤدي  قد 

يحقق االستجواب البرلماني رقابة فعالة وأكيدة على أعمال 
الحكومة)١3(. ويضمن ثبات سيادة القانون ٠ وألهمية هذا 

الموضوع فلقد إرتأينا دراسته على الوجه اآلتي: -

المطلب األول: - معنى االستجواب البرلماني
البرلماني  نتناول في هذا المطلب بيان معنى االستجواب 

لغًة واصطالحاً وفقا لما يأتي: -
وهو  المجيب،  اهلل،  أسماء  - من  لغًة:  االستجواب   - أوالً 
سبحانه  والقبول  بالعطاء  والــســؤال  الــدعــاء  يقابل  الــذي 
وتعالى، وهو اسم فاعل من أجاب ـ يجب والجواب معروف: 
رديد الكالم والفعل أجابـ  يجيب، قال تعالى )) فأني قريب 

أجيب دعوة الداع إذا دعاِن فليستجيبوا لي((. 
اإلجابة  والمصدر  التلبية  أنها  يقال   ( الــقــراء)١٤(  وقــال 
رجع  واإلجــابــة  والطاقة  الطاعة  بمنزلة  الجابه  واالســم 
وأجاباً  اجابًة  أجابه  وقد  سؤاله  عن  أجابه  نقول  الكالم، 

وجواباً وجابه واستجوبه واستجابه واستجاب له(. 
ثانياً - االستجواب البرلماني اصطالحاً: - إن االستجواب 
بحد ذاته وسيلة من وسائل الرقابة البرلمانية على أعمال 
الحكومة إال أن الفقه الدستوري اختلف حول تحديد معنى 
االستجواب البرلماني، فذهب جانب من الفقه إلى أن معنى 
االستجواب البرلماني هو )) حق العنصر في أن يطلب من 
الوزير البيانات عن سياسة الدولة العامة أو عن أي نقطة 

معينة فيها(( )١٥(.
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االستجواب  معنى  إلــى  الفقه  من  ثــاِن  جانب  ذهــب  بينما 
وهو )) محاسبة الــوزراء أو احد الــوزراء على تصرف من 

التصرفات العامة(( )١٦(.
 (( هو  االستجواب  أن  إلــى  الفقه  من  ثالث  جانب  وذهــب 
إجراء يطلب بواسطته عضو البرلمان من الحكومة أو احد 

أعضائها أن توضح تصرفها(( )١7(.
ومما سبق بيانه نالحظ أن معنى االستجواب البرلماني هو 
سؤال مشوب باالتهام يتقدم به احد أعضاء البرلمان وتعقبه 
مناقشة على نطاق واسع يستهدف تقويم أو ردع انحراف 
الحكومة أو احد الوزراء في ممارسة السلطة المحددة لها 
الثقة  وسحب  مسؤوليتها  تحريك  إلى  ذلك  أدى  وأن  حتى 

منها، يكون الغرض منه تطبيق مبدأ سيادة القانون. 

المطلب الثاني: - تمييز االستجواب من السؤال 
البرلماني

السؤال البرلماني هو استيضاح يتقدم به النائب إلى وزير 
معين طالباً منه الحصول على بيانات صحيحة بصدد مسألة 
معينة يهم النائب أن يعرف المعلومات الصحيحة عنها وقد 
يقدم السؤال في بعض األحيان بقصد لفت نظر الوزير إلى 
مخالفة أو عدة مخالفات حدثت بشأن موضوع ما، ويمكن 
القول بصفة عامة بأن السؤال يتميز عن االستجواب في أنه 
يحصر المناقشة بين السائل والمسؤول فقط فيرد الوزير 
على النائب ولهذا وحده أن يستوضح الوزير في جزئية من 
جزئيات اإلجابة أو يرد عليه مرة واحدة فقط كل هذا دون 
تدخل من أعضاء المجلس اآلخرين فالسؤال أنما هو حق 
حتى  عنه  يتنازل  أن  يستطيع  فأنه  ولهذا  للنائب  شخصي 
قبل اإلجابة عليه، وإذا لم تقنعه إجابة الوزير فله أن يجعل 

السؤال موضوعاً لالستجواب. 
كبيراً  اختالفاً  السؤال  عن  يختلف  فهو  االستجواب  أمــا 
مشوب  استيضاح  هو  وإنما  بيانات  طلب  مجرد  ليس  فهو 
بل  والوزير  النائب  على  قاصر  غير  فهو  ولذلك  باالتهام، 
يجوز لسائر األعضاء االشتراك معهم في المناقشة وهو ال 
ينتهي كالسؤال نهاية هادئة وغالباً ما ينتهي باالقتراع على 

الثقة بالوزير)١8(.
المطلب الثالث:-أغراض االستجواب البرلماني

أن الغاية من االستجواب ليست مجرد الوقوف على الحقيقة 
في شأن من الشؤون المنوطة بالحكومة بل مساءلتها عن 
كيفية تصرفها بما عهد إليها من السلطة سواء في المسائل 
محاسبة  إلى  يرمي  فهو  العامة  المسائل  في  أو  الخاصة 

باب  بفتح  يتناوله  الــذي  الشأن  في  سلوكها  عن  الحكومة 
المناقشة في الموضوع على مصراعيه وسماع كل ما لدى 
لدى  ما  كل  وإبـــداء  والبيانات  اإليضاحات  من  الحكومة 
األعضاء من المالحظات واالعتراضات لذا البد أن يكون 
نتيجة  إلى  ينتهي  أن  يمكن  معين حتى  لالستجواب هدف 
معينة وإال فيكون عبثاً ال فائدة منه، غير أن الفقه الدستوري 
البرلماني  الهدف من االستجواب  غير متفق حول تحديد 

ويمكن أن نميز في هذا الصدد بين ثالث اتجاهات: ـ
الهدف  أن  االتجاه  هـذا  أصحاب  يــرى   - األول:  االتجاه 
ولومها  ــوزارة  ــ ال تجريح  هــو  البرلماني  االســتــجــواب  مــن 
أو تجريح وزير بذاته وانتقاد  بها  ونقد سياستها والتنديد 

سياسته)١9(.
الهـدف  أن  االتجـاه  هـذا  أصحـاب  يرى   - الثاني:  االتجاه 
تجريح  أو  الحكومة  نقد  على  ينص  ال  االستجـواب  مــن 
سياستها وإنما هو كشف مخالفة من المخالفات السياسية 
البرلمان  يتوانى  ال  المخالفة  ثبوت  وعند  البرلمان  أمــام 
المختص وبتعبير  الوزير  أو  الحكومة  الثقة من  في سحب 
السياسية  المسؤولية  أشمل يستهدف االستجواب تحريك 
وقد تخفف هذه المسؤولية إذا وعدت الحكومة باإلصالح 

الالزم.
الحقيقي من  الهدف  أن  ويرى أصحابه  الثالث: -  االتجاه 
االستجواب ليس هو نقد الحكومة أو كشف مخالفتها وإنما 
ممارسة عضو البرلمان بوصفه ممثاًل للشعب لدوره كرقيب 

على السلطة التنفيذية)2٠(.

المبحث الثاني: -أحكام االستجواب البرلماني
نظراً لخطورة اآلثار التي يمكن أن تترتب على االستجواب 
فأن الدساتير واللوائح الداخلية للبرلمانات تحيطه بشروط 
جهة  من  استعماله  إســاءة  عــدم  لتكفل  كثيرة  وإجـــراءات 
تجعل  بحيث  أخــرى،  جهة  من  إليه  اللجوء  جدية  وتضمن 
وحتى  يمكن،  ما  ابعد  إلى  وجــادة  بناءة  رقابة  وسيلة  منه 
ولكي  والتدمير،  الهدم  وسائل  من  وسيلة  إلــى  يتحول  ال 
من  الداخلية  واللوائح  الدساتير  تشترطه  ما  على  نتعرف 
شروط وما تقضي بأتباعه من إجراءات عند توجيهه فقد 
البرلماني  االستجواب  أحكام  لبيان  البحث  هذا  خصصنا 
بصورة عامة، تاركين تحليل حكم االستجواب البرلماني في 
الدستور العراقي لمكان آخر من هذا البحث، وألهمية هذا 

الموضوع فلقد إرتأينا دراسته وفقا لما يأتي: )2٠(.
المطلب األول: - قواعد تقديم االستجواب
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شــروط  يتناول  األول  فرعين،  إلــى  المطلب  هــذا  يتفرع 
ــراءات  إجـ عــن  فهو  الثاني  أمــا  البرلماني،  االســتــجــواب 

االستجواب البرلماني. 
الفرع األول: - شروط االستجواب البرلماني

هناك عدة شروط يجب توافرها في االستجواب البرلماني 
حتى يمكن قبوله، وتنقسم هذه الشروط إلى شروط شكلية 
وأخرى موضوعية وقد خصصنا هذا الفرع لدراسة هذين 

الفرعين من الشروط. 
أواًل: - الشروط الشكلية. 

لالستجواب البرلماني شروطه الشكلية التي إذا ما توفرت 
االستجواب  يكون  أن  في  تتحدد  وهــي  قبوله  أمكن  فيه 
مكتوباً، وأال يكون مخالفاً ألحكام الدستور وإال يمس أمراً 
التفصيل  في  نتناوله  ما سوف  وهذا  القضاء،  أمام  معلقاً 

اآلتي:ـ
الشرط األول: - يجب أن يكون االستجواب مكتوبًا. 

عن  الحكومة  استجواب  يريد  الــذي  البرلمان  عضو  على 
موضوع معين أن يقدم استجوابه كتابًة فاالستجوابات التي 

تقدم شفاهاً ال يمكن قبولها)2١(.
أال يكون االستجواب مخالفًا  - يجب  الثاني:  الشرط 

ألحكام الدستور. 
التي يجوز االستجواب عنها غير محددة  الموضوعات  أن 
مادامت ال تخالف الدستور فمن الممكن توجيه استجوابات 
بخصوص أي عمل مهم من أعمال السلطة التنفيذية بشرط 
فال  عليه  الدستورية،  الحدود  االستجواب  يتجاوز  ال  أن 
يصح أن يكون تعيين رئيس الوزراء محاًل لالستجواب ألن 
مثل هذه األجراء يمس بشكل مباشر أعمال رئيس الدولة 

الذي له وحده شخصياً اختيار رئيس الوزراء)22(.
أمــرًا  االستجواب  أن ال يمس  - يجب  الثالث:  الشرط 

معلقًا أمام القضاء. 
بشأن  استجواب  توجيه  يجوز  ال  أنه  الشرط  هذا  ومعنى 
قضايا منظورة أمام القضاء)23(، والسبب في عدم السماح 
قضايا  عن  استجواب  بتقديم  النيابي  المجلس  ألعضاء 
استقالل  على  الحفاظ  به  مقصود  المحاكم  أمام  منظورة 
سلطة  القضائية  السلطة  ألن  نظراً  ناحية  من  القضاء 
وال  مستقلون  فالقضاة  الدساتير  لنصوص  طبقاً  مستقلة 
سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، ولضمان حريات 
األفراد من ناحية أخرى، فال يجوز ألي سلطة التدخل في 
القضاء أو في شؤون العدالة استناداً إلى أن القانون قد كفل 
وأوضح  حقوقهم  لهم  تحفظ  التي  الضمانات  للمتقاضين 

الطريق واألساليب التي يجب عليهم سلوكها للمحافظة على 
تلك الحقوق فجعل المحاكمة على درجات وفتح لهم باب 
الشكوى على القضاة وطلب ردهم ونقل الدعوة عند وجود 
ارتياب مشروع، كما اوجد النظام القضائي مرجعاً خاصاً 
االقتضاء  عند  الــالزم  بالتحقيق  والقيام  الدعوى  لقبول 
باإلضافة إلى ذلك فأن منع المجلس من نظر استجواب في 
مسائل معروضة أمام القضاء يمنع صدور أحكام متعارضة 
في موضوع واحد إذ قد يقرر البرلمان إدانة الحكومة في 
حين تقرر المحكمة التي تنظر في الموضوع صحة افعالها 

وموافقتها لمبدأ سيادة القانون)2٤(.
ثانيًا: - الشروط الموضوعية. 

ال يكفي توفر الشروط الشكلية حتى يتم قبول االستجواب 
الشروط  من  توفر طائفة  من  إنما البد  البرلمان  قبل  من 

الموضوعية والتي من ابرزها ما يلي:.
الشرط األول:- يجب أن يكون االستجواب في أمر مهم 

وأن يتضمن اتهامًا للحكومة أو احد الوزراء
كشرطاً  االستجواب  عليها  ينصب  التي  المهمة  األمور  أن 
الممكن  إذ من  الحصر  لصحته ليست محددة على سبيل 
توجيه استجواب بخصوص أي عمل مهم من أعمال السلطة 
التنفيذية سواء أكان في مسألة داخلية أم مسألة خارجية 
عامة أم محلية)2٥(، ويقتضي هذا الشرط أن يقوم العضو 
مقدم االستجواب بشرح موضوع استجوابه موضحاً أسبابه 
من  إلى  ينسبه  الــذي  المخالفة  ووجــه  وأهدافه  ومبرراته 
وجه إليه ولرئيس المجلس أن يطلب منه إيضاحات لبيان 
الوقائع والنقاط الرئيسية التي يتضمنها االستجواب)2٦(.

باإلضافة إلى ذلك فأن المستجوب يجب أن يحدد موضوع 
استجوابه وأن ال يكون هذا الموضوع من العموم بحيث يخلو 
في  أيضاً  إليه ويشترط  إلى من وجه  تنسب  تهمة  أي  من 
موضوع االستجواب أن يكون على درجة كبيرة من األهمية 
باالتهام  المشوب  السؤال  توجيه  والخطورة بحيث يستحق 
ينطوي على معنى تحريك  وأن االستجواب  عنه خصوصاً 
المسؤولية السياسية للحكومة بصورة مباشرة مما يجعله ذا 
أهمية خاصة عند مناقشته وبخالف ذلك يؤدي االستجواب 
إلى إضاعة وقت البرلمان وتعطيل نشاطه ويترتب على عدم 

توفر هذا الشرط استبعاد االستجواب)27(.
أال تتضمن صيغة االستجواب  الثاني:- يجب  الشرط 

اهانة أو سبًا أو قذفًا
الموضوع  بيان  على  يقتصر  أن  يجب  االستجواب  طلب 
عبارة  تتضمن  أن  يجوز  فال  عنه  االستجواب  يــراد  الــذي 
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طلب االستجواب اهانة أو سباً أو قذفاً )28( وهذا الشرط 
مطلوباً أيضاً في كالم كل عضو يريد الكالم داخل البرلمان 
أم تكلم في موضوع آخر )29(، فإذا  سواء قدم استجواباً 
احتوى االستجواب عبارات تتضمن اهانة للحكومة والقذف 
قبل  الحكومة  أعمال  على  مقدماً  به  العضو  وحكم  فيها 
أن يسمع بيانها عن ذلك كان من حق المجلس أن يرفض 

استجوابِه)3٠(.
االستجواب  توجيه  يكون  ال  أن  يجب  الثالث:ـ  الشرط 

ضارًا للمصلحة العامة
تحقيق  االســتــجــواب  مــن  الــهــدف  يــكــون  أن  يعني  ــذا  وهـ
المصلحة العامة فال يجوز أن يبتغي المستجوب من تقديم 
من  ولكن  لــه،  شخصية  أو  خاصة  مصلحة  االســتــجــواب 
المعروف أن للمصلحة العامة مفهوماً فضفاضاً قد يخضع 
تفسيره لدوافع ذاتية هي نفسها بعيدة عن المصلحة العامة 
البرلمان  داخــل  المعارضة  تسعى  عندما  عــادًة  هذا  ويقع 
تحت غطاء المصلحة العامة إلى مجرد اإلساءة إلى سمعة 
الحكومة ومحاولة إحراجها وإسقاطها وعندئٍذ يؤدي وعي 
الحيلولة دون تحريك  في  كبيراً  دوراً  السياسي  المعارضة 
جانب  إلــى  وتــوجــد  العامة،  للمصلحة  الحقيقي  المعنى 
الشروط هذه شروط أخرى تقضي بأن يكون االستجواب 
موجزاً خالياً من التعليق والجدل واآلراء الخاصة وإال يتضمن 

المساس بأشخاص فيما يتعلق بشؤونهم الخاصة)3١(.
الفرع الثاني: -إجراءات االستجواب

بعد استيفاء شروط قبول االستجواب تبدأ مرحلة تقديمه 
أمام البرلمان وعادة تنص األنظمة الداخلية للبرلمان في 
الدول المختلفة على إجراءات تقديم االستجواب وتكون هذه 
اإلجراءات مشددة في الغالب نظراً لما يتسم به االستجواب 
من خطورة وما يترتب عليه من نتائج مهمة وهناك إجراءات 
وبالرجوع  للبرلمانات  الداخلية  اللوائح  أغلب  عليها  تجمع 
بتقديم  تبدأ  التي  اإلجــراءات  هذه  نحدد  أن  يمكننا  إليها 
عليه  ينص  لما  وفقاً  األحـــوال  كل  في  كتابًة  االستجواب 
النظام الداخلي لكل برلمان ويكون هذا التقديم عادًة إلى 
رئيس المجلس النيابي وترفق بالطلب المقدم مذكرة تبين 
المواضيع والوقائع التي يتناولها االستجواب واألسباب التي 
يركن إليها مقدم االستجواب ووجه المخالفة المنسوبة إلى 
من يوجه إليه االستجواب، وعليه ال وجود لالستجواب في 
يجوز  فال  رسمياً  رئيسه  إلى  يصل  لم  إذا  البرلمان  نظر 
أن يقدم العضو المستجوب استجواباً إلى الوزير المختص 
مباشرة فالبد من إرساله إلى رئيس المجلس النيابي، وبعد 

وبعد  لشروطه  مستوفياً  الرئيس  إلى  االستجواب  وصول 
بتالوته  الرئيس  يأمر  المختص  الوزير  إلى  رسمياً  تبليغه 
على المجلس ثم يطلب الرئيس تحديد موعد المناقشة في 

موضوع االستجواب فيحدد المجلس هذا الموعد)32(٠

المطلب الثاني: -مناقشة االستجواب
بعد موافقة البرلمان على االستجواب المقدم يحدد عادًة 
الموعد المقرر لمناقشته في جلسة خاصة بعد عرضه على 
موضوع  مناقشة  أن  على  أقواله  وسماع  المختص  الوزير 
األهمية البــد من  فــي غاية  أمــور  عــدة  تثير  االســتــجــواب 
معرفتها للوصول إلى جوهر الموضوع ولذلك البد لغرض 

توضيح هذا المطلب أن نتناول األمور اآلتية: ـ
الفرع األول: - موعد مناقشة االستجواب. 

الفرع الثاني: - طريقة مناقشة االستجواب. 
الفرع الثالث: - انتهاء مناقشة االستجواب. 
الفرع األول:- موعد مناقشة االستجواب

البد من تحديد موعد مناسب لمناقشة االستجواب وذلك 
النيابي الذي يقوم بدوره  إلى رئيس المجلس  بعد تقديمه 
تحديد  لغرض  خاصة  جلسة  في  البرلمان  على  بعرضه 
التقاليد  ومن  االستجواب،  موضوع  في  المناقشة  موعد 
تحديد  قبل  البرلمان  على  يتعين  انه  الراسخة  البرلمانية 
المختص  الوزير  أقــوال  سماع  االستجواب  مناقشة  موعد 
عن انسب األوقات لتلك المناقشة وإذا كان الوزير المختص 
فالواجب أن يؤجل تحديد  أو كان رأيه غير معروفاً  غائباً 

موعد مناقشة االستجواب إلى جلسة الحقة )33(.
في  تتشابه  الداخلية  اللوائح  كانت  إذا  أنــه  والمالحظ 
الرئيسة فهي قد تختلف في  هذا المجال في اإلجــراءات 

التفاصيل. 
ففي ظل الجمهورية الفرنسية الثالثة لم يحدد االستجواب 
بفترة زمنية معينة يجب أن تنتهي حتى تبدأ المناقشة فيه إذ 
ال يتدخل في شأن موعد مناقشة االستجواب سوى العضو 
المستجوب والوزير ويجوز للوزير أن يطلب مناقشة موضوع 
المجلس على  يوافق  ما  االستجواب مناقشة فورية وكثيراً 
هذا الطلب وإذا لم يتفق الوزير المستجوب والمجلس على 

تحديد التاريخ فأن المجلس يحدده عادًة. 
أما في ظل الجمهورية الرابعة فيعود تحديد موعد مناقشة 
والمستجوب  الحكومة  بين  يحصل  اتفاق  إلى  االستجواب 
وتصدر الجمعية الوطنية قراراً بهذا الشأن في حالة ما إذا 
كان الطلب من المستجوب أو إذا طرح االستجواب خمسون 
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أو وقوفاً  عضواً في األقل وتقرر الجمعية الوطنية جلوساً 
إعالم  بعد  فوراً  االستجواب  موعد  تحديد  مناقشة  ودون 
الحكومة به وال يحدد موعد مناقشة االستجواب قبل سماع 
اللوائح  بعض  إلى  نظرنا  ولو  به  إعالمها  لغرض  الحكومة 
الداخلية لبعض برلمانات الدول العربية لوجدنا أن مسألة 
تحديد موعد مناقشة االستجواب لم تكن واحدة بالنسبة 
إلى الفترة الزمنية المقررة بهذا الخصوص ونعني بالفترة 
الزمنية ) الفاصل الزمني بين تقديم االستجواب ومناقشة 

موضوعه( )3٤(.
تشترط  الــدول  من  كثيراً  فأن  االستجواب  لخطورة  نظراً 
وطبقاً  تقديمه  يوم  من  زمنية  فترة  بعد  إال  مناقشته  عدم 
لما تنص عليه الالئحة الداخلية لكل دولة ولعل الحكمة من 
وراء ذلك هي توفير الضمانة الكافية التي تكفل للحكومة أو 
للوزير االستعداد التام للمناقشة ودفع االتهام الذي يتضمنه 
االستجواب وال سيما إذا عرفنا أن اإلجابة عن االستجواب 
قد تتطلب إبراز بعض البيانات أو تقديم بعض المستندات 

وغيرها وكل هذا يتطلب وقتاً وجهداً كبيرين)3٥(.
يوماً  الفقرة بخمسة عشرة  الدول هذه  وقد حددت بعض 
مناقشة  جواز  عدم  أخرى  دول  اشترطت  حين  في   ،)3٦(
االستجواب إال بعد ثمانية أيام في األقل من تاريخ تقديمه 
بخمسة  وحددتها  المدة  هذه  خفضت  الــدول  بعض  ولكن 

أيام. 
االستجواب  في  األصل  كان  إذا  أنه  بالمالحظة  والجدير 
أال يناقش إال بعد فترة من تقديمه فأنه يجوز للبرلمان أن 
يقرر مناقشة موضوع االستجواب فوراً ودون االلتزام بالمدة 
المقررة وذلك في حالة االستعجال التي يقررها البرلمان 
البرلمان  أن  كما  المدة  تقصير  على  الحكومة  وموافقة 
مناقشته  قبل  االستجواب  موضوع  إحالة  في  الحق  يملك 
إلى إحدى اللجان فيه لبحثه وتقديم تقرير عنه سواء من 
الناحية الشكلية أو الموضوعية وهو أمر يقدره البرلمان. 

الحكومة  من  يطلب  أن  البرلمان  أعضاء  من  عضو  ولكل 
صلة  ذات  وثائق  أو  بيانات  أيــة  المختص  الــوزيــر  من  أو 
الطلب  هذا  ويقدم  المجلس  على  المعروض  باالستجواب 

عادة إلى رئاسة المجلس خطياً. 
ويالحظ أن العديد من األنظمة الداخلية للبرلمان لم توضح 
فيما إذا كان بإمكان العضو المستجوب أن يطلب االطالع 
أنه  رأينا  وفي  باالستجواب،  متعلقة  أوراق  أو  بيانات  على 
الوثائق  أو  البيانات  تلك  العضو االطالع على مثل  بإمكان 
حتى في حالة عدم النص عليه سواء كانت هذه موجودة لدى 

الحكومة أو لدى الوزير الموجه إليه االستجواب شريطة أن 
ال يضر ذلك بالمصلحة العامة، والقصد من ذلك أن يحيط 
العضو المستجوب بموضوع االستجواب إحاطة تامة)37(.

الفرع الثاني: - طريقة مناقشة االستجواب
تنص اللوائح الداخلية للبرلمانات على الكيفية التي تجري 
بها مناقشة االستجواب، والمالحظ أن هذه الكيفية ال تختلف 
ما بين النظم من حيث القواعد الرئيسية وأن كانت تتفاوت 
في اإلجراءات التفصيلية إلى حد ما، ففي ظل الجمهورية 
الفرنسية الثالثة لم يكن بمستطاع الوزير أن يرفض اإلجابة 
عن االستجواب في التاريخ المحدد أو أن يعارض مناقشته 
وإذا كانت الحكومة لديها األغلبية في مجلس النواب فلربما 
ال تسمح بتحريك استجواب تجاهها، غير أن هذا لم يكن 
والذي  االستجواب،  استخدام حقه في  نائب من  أي  يمنع 
وللوزراء  كان منذ القدم يبدأ المستجوب فيه بالكالم أوالً 
دستورياً الرد والكالم في أي وقت يشاءون وألي نائب من 
المجلس  دام  ما  الكلمة  في  الحق  المستجوب  أو  النواب 
باب  االستجواب  يفتح  وحينما  للتصويت  الجلسة  يقفل  لم 
المناقشة يمكن أن يشترك فيه جميع أعضاء المجلس وال 
يتكلم األعضاء المشتركون في مناقشة االستجواب أكثر من 
ربع ساعة أما المستجوب فكان باستطاعته أن يتكلم ساعة 

وال يلتزم الوزراء بهذه الحدود)38(.
وفي ظل الجمهورية الفرنسية الرابعة كانت المناقشة تبدأ 
في اليوم المحدد للمناقشة في موضوع االستجواب ويشرح 
المستجوب موضوع استجوابه ثم يفتح باب المناقشة على 
أن  بعد  فيها  االشتراك  لكل عضو  يحق  بحيث  مصراعيه 
جميع  ينتهي  أن  وبعد  إيضاحاتها  الحكومة  وتعد  يتقيد، 
الخطباء وال يكون هناك من المناقشين ممن سجل اسمه 
يقفل باب المناقشة للتصويت كما كان بمستطاع الجمعية 
المادة )٤٥( من  إلى  المناقشة استناداً  باب  أن تقرر قفل 

الئحتها)39(.
البرلمانية  الدول  من  العديد  إلى  اإلجــراءات  انتقلت  وقد 
أو شبه البرلمانية ومنها بعض الدول العربية وباستعراض 
عدد من األنظمة الداخلية لبرلمانات الدول العربية نجدها 
الجلسة  ففي  فرنسا  في  متبعاً  كان  عما  كثيراً  تختلف  ال 
االستجواب  مقدم  يبدأ  االستجواب  لمناقشة  المحددة 
فقد  االستجواب  مقدموا  تعدد  إذا  أما  االستجواب  بشرح 
جرى التقليد البرلماني على أن يعطي الحق ألسبقهم في 
ألي  دوره  عن  احدهم  تنازل  إذا  إال  اللهم  الطلب،  تقديم 
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عضو آخر ثم يجيب الوزير المختص عن االستجواب وتبدأ 
بعد ذلك مناقشة عامة في موضوع االستجواب)٤٠(.

االستجواب  مناقشة  تواجه  قد  أنه  إليه  باإلشارة  والجدير 
هذه  وحــل  لالستجواب،  المناقشين  ترتيب  هــي  مشكلة 

المشكلة يتبلور في ناحيتين: ـ
يتقـرر ضـم  التي  األولـى: - تشمـل أصحاب االستجوابات 
مواضيع  فهي  الموضوع  وحـدة  بسبب  بعض  إلى  بعضهـا 
مرتبطة ومتمم بعضها بعضاً ترمي إلى هدف واحد فيتقرر 
دمجها ومناقشتها معاً وتعطي األولوية في الكالم لصاحب 
طبقاً  األخــرى  االستجوابات  ألصحاب  ثم  استجواب  أول 
لترتيبهم وال يجوز أن يسمع قبل هذا أي متكلم آخر ما لم 
االستجوابات  أصحاب  ويستطيع  ذلك  غير  المجلس  يقرر 
بينهم  فيما  يقرروا  أن  معاً  ومناقشتها  جمعها  تقرر  التي 
ترتيب الكالم فيتقدم منهم المتأخرون ويتأخر المتقدمون 
وهذا األمر يقتصر على أصحاب االستجوابات التي يتقرر 
جمعها ال سيما إذا عرفنا أن ترتيب االستجوابات مسألة 
يقررها المجلس بعد اخذ رأي الحكومة فال يجوز ألصحابها 

أن يخلو بهذا الترتيب)٤١(.
الناحية الثانية:ـ  والتي تتمثل بالحالة االعتيادية وهي التقدم 
تحدده  الكالم  طالبي  ترتيب  فأن  االستجوابات  لمناقشة 
المجلس  رئيس  يعطي  حيث  الشأن  بهذا  العامة  القواعد 
وعند  الكالم،  في  دوره  كٌل حسب  لطالبيه  الكالم  النيابي 
اختالف اآلراء ووجهات النظر يراعي الرئيس قدر اإلمكان 
له  والمعارضون  لالستجواب  المؤيدون  الكالم  يتناول  أن 
بالتناوب، وصحيح أن الحكومة تمتلك دائماً حق الكالم ) 
تتكلم  أن  لها  إذ  االستجواب(،  إليه  الموجه  الطرف  وهي 
االستجواب  أن  بما  ولــكــن  أسلفت،  كما  شـــاءت  مــا  متى 
الحكومة  إلى  موجهة  التهمة  وأن  االتهام  مفهوم  يتضمن 
فمن التقاليد البرلمانية المستقرة بل من المنطق أن تكون 
الحكومة صاحبة الكلمة األخيرة في الدفاع ومما يسوغ هذا 
الذين  الخطباء  أقوال  لكل  شاملة  إجابتها  تكون  أن  أيضاً 
بالذكر  شاركوا في مناقشة موضوع االستجواب، والجدير 
أن هنالك حاالت ال يناقش فيها موضوع االستجواب أصاًل 
وذلك إذا سحب االستجواب من قدمه أو قدموه ولم يتقدم 
احد من األعضاء اآلخرين يتبنى االستجواب وذلك بتقديم 
أن  يمكن  االستجواب  أن  كما  جدير  من  استجواب  طلب 
يسقط في حالة استقالة الوزير الموجه إليه االستجواب، 
ومن البداهة القول بأن تنظيم الوقت المخصص للمناقشة 
على نحو دقيق متوازن أو عادل يسهم في انجاز األهداف 

المتوخاة من المناقشة، فالبد أن يتاح لموجه االستجواب 
ولغيره من أعضاء المجلس الوقت الكافي لمناقشة الوزير 
شريطة إال تتكرر األسئلة الموجهة إليه، وفي المقابل البد 
من أن يتمتع الوزير بالوقت الالزم لإلجابة بما فيها تقديم 
المعلومات ذات الصلة بموضوع االستجواب، وتنظم مسألة 
تحديد هذا الوقت وفقاً لألنظمة الداخلية للبرلمانات، ففي 
بلجيكا مثاًل ال يجوز لطالب االستجواب أن يتحدث أكثر من 
الوزير ال يجوز الكالم ألكثر من  نصف ساعة وبعد إجابة 
أربعة، كما ال يجوز أن يستغرق كالم احدهم أكثر من عشر 

دقائق)٤2(.
الفرع الثالث:- انتهاء مناقشة االستجواب

عندما تختتم المناقشة في موضع االستجواب بتقديم العضو 
ال  وربما  باقتراحات  آخرين  أعضاء  أو  االستجواب  مقدم 
يتقدم احد منهم بأي اقتراح، فإذا لم يكن هناك أي اقتراح 
فهذا يفيد االنتقال إلى جداول األعمال أما إذا كانت هناك 
اقتراحات يقوم المجلس النيابي بالتصويت على كل اقتراح 
حتى يرى أي اقتراح يحصل على أكثرية األصوات)٤3(، وما 
جرى عليه التقليد الفرنسي هو أن االستجواب ينتهي عادًة 
بقرار االنتقال إلى جداول األعمال ولكن هذا القرار يكون 
إما قراراً بسيطاً وإما قراراً لتأييد سياسة الحكومة، وإما 

قراراً مسبباً سحب الثقة من الحكومة. 
وكانت عبارة االنتقال إلى جدول األعمال في ظل الجمهورية 
الفرنسية الثالثة تعني في الواقع أن المناقشة في موضوع 
يكون  فأنه  كذلك  يكن  لم  إذا  أما  انتهت،  قد  االستجواب 
بسبب أن نائباً ما اقترح اقتراحاً بحجب الثقة أو باعتمادها 
أو توجيه اللوم إلى الحكومة وهذا ما يطلق عليه باالقتراح 

المسبب.
وكان الوضع في ظل الجمهورية الفرنسية الرابعة ال يخرج 
عن ذلك، فكانت المناقشة في موضوع االستجواب تختتم 
جــدول  إلــى  االنــتــقــال  بــقــرار  إمــا  والتصويت  بالتصويت، 
األعمال الذي يعني أن المناقشة قد انتهت بشأن موضوع 
على  وبناءاً  الحكومة،  من  الثقة  بسحب  وأما  االستجواب 

ذلك فأن االستجواب ينتهي إلى احد القرارات اآلتية: ـ
الوزير  أو  الحكومة  بإجابات  األعضاء  يقتنع  أن  إمــا   -١
في  المناقشة  خــالل  من  يتضح  إذ  المقدمة  وبالبيانات 
سليماً  ــان  ك الحكومة  تــصــرف  أن  االســتــجــواب  مــوضــوع 
فهي  وجه  أفضل  على  بواجبها  قامت  قد  وإنها  وصحيحاً 
تستحق الشكر بدل اللوم ولهذا ينتهي األمر بتوجيه الشكر 

إليها بصورة أو بأخرى ومن ثم بإقرار الثقة بها.
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2- وقد يتخذ قرار باالنتقال إلى جدول األعمال ويفهم من 
هذا القرار أن البرلمان ال يريد أن يبدي رأياً في الموضوع 
وقد يكون هذا بسبب عدم وجود األدلة أو األسباب الكافية 
إلدانة الحكومة فيحتفظ البرلمان برأيه، على أن عدم إبداء 
الرأي هذا يعد في كثير من األحيان تعبيراً عن رأي معين 
فأن  الحكومة  إلى محاسبة  يرمي  االستجواب  كان  لما  إذ 
قرار االنتقال إلى جدول األعمال يعني كما يقول ) بارتلي( 
للوزير  أو  للحكومة  لوم  توجيه  على  يوافق  ال  المجلس  أن 
بشأن هذا الموضوع ولكن هذا ال يعني في ذات الوقت أن 
يالحظ  ولذلك  الوزير  أو  الحكومة  سياسة  يؤيد  المجلس 
بها  يذهب  الحساسية  الشديدة  الحكومات  من  كثيراً  أن 
كبرياؤها إلى عدم قبول قرار االنتقال إلى جدول األعمال 

فتقدم استقالتها)٤٤(.
3- وقد يصدر قرار إلدانة الحكومة كلها أو بعض أعضائها 
إذا لم يقتنع البرلمان بما قدمته الحكومة ) أو الوزير( من 
بيانات أو مستندات وهنا قد ينتهي االستجواب إلى حجب 
الثقة عن الحكومة أو الوزير الذي يتعلق به القرار وحسب 

األصول)٤٥(.
الفرع الرابع: - انتهاء االستجواب بدون مناقشة

) االسترداد والسقوط( 
هناك حاالت ينتهي فيها االستجواب قبل الدخول بمناقشته 
ويكون ذلك إما باسترداده أو النزول عنه ممن قدمه ) ما 
على  وذلــك  بسقوطه)٤٦(  وإمــا  األعــضــاء(  احــد  ينتبه  لم 

التفصيل اآلتي: -
1-استرداد االستجواب: -

البرلمان تقدم باستجواب أن يسترده ففي  لكل عضو في 
هذه الحالة يمتنع المجلس من النظر فيه إال إذا طلب ذلك 
واحد أو أكثر من بقية األعضاء، وهذا الحكم مستمد من 
فرنسا ) مهد االستجواب( بيد أن استرداد االستجواب يجب 
أن يكون بعد تالوته وليس قبلها إذ أن تالوة االستجواب في 
المجلس تعبير عن أن المجلس أدرك أن هناك استجواب، 
أما قبل هذه التالوة فال يجوز االسترداد وذلك حتى تترك 
يتمسك  أن  في  االستجواب  مقدم  العضو  لغير  الفرصة 
فمن  الجزء  عن  أو  الكل  عن  ويكون  ويتبناه،  باالستجواب 
حق أي عضو إذا امتنع المستجوب عن الكالم في جزء من 

االستجواب أن يتبنى هذا الجزء)٤7(.
2-سقوط االستجواب: -

الحاالت  من  حالة  بتحقق  البرلماني  االستجواب  يسقط 
اآلتية: ـ

أوالً - زوال صفة من وجه إليه االستجواب: -
يسقط االستجواب بزوال صفة من وجه إليه فإذا كان موجهاً 
إلى رئيس مجلس الوزراء فأنه يسقط بإقالته أو باستقالته 
حتى لو بقيت الحكومة، ولعل هذا الخيار أكثر تطبيقاً حين 
يتعلق األمر باستجواب موجه إلى احد الوزراء فعندما تشعر 
الحكومة أن أغلبية األعضاء سوف تصوت لصالح سحب 
الثقة من الوزير فأنها تبادر إلى الضغط على هذا الوزير 
االستجواب)٤8(،  آثار  تستبق  حتى  باستقالته  يتقدم  لكي 
إال  الداخلية  اللوائح  عليها  تنص  كانت  وأن  الحالة  وهذه 
يرجع  الوزير  أو  الحكومة  بسقوط  االستجواب  أن سقوط 
في الواقع إلى قواعد دستورية أساسية ليست بحاجة إلى 
النص عليها فالغرض من االستجواب هو مراقبة الحكومة 
ومحاسبتها عما قامت به من عمل فأن استقالت أو استقال 
للرقابة  كوسيلة  االستجواب  فــأن  باألمر  المعني  الــوزيــر 
يمكن  وال  الحالة  هذه  في  غايته  بلغ  قد  يكون  البرلمانية 
االستجواب  بطريق  الوزير  أو  الحكومة  محاسبة  بعدها 
كمالحقته  آخر  بطريق  ذلك  يكون  أن  يمكن  وإنما  القديم 

قضائياً مثاًل )٤9(.
ثانياً - زوال صفة مقدم االستجواب: -

االستجواب وسيلة للرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة 
ألي  مقدمه  صفة  زالــت  فــإذا  البرلمان،  عضو  به  يتقدم 
سبب من األسباب فأن النتيجة الطبيعية لذلك هي سقوط 
االستجواب ما لم يتنبه احد األعضاء اآلخرين طبعاً)٥٠(.

ثالثاً - انتهاء مدة المجلس: -
إلى  يــؤدي  المجلس  مــدة  انتهاء  ألن  منطقي  أمــر  وهــذا 
نيابته عن األمة  بانتهاء مدة  فقدان المجلس واليته وذلك 
تنتهي  وقد  الحكومة  محاسبة  في  صفة  ذي  غير  ويصبح 
مدة المجلس بصورة طبيعية وذلك بانتهاء آخر اجتماع له 
في األمد المحدد للمجلس قانوناً وقد تنتهي قبل ذلك عن 
طريق جل المجلس، أما إذا انتهى دور االنعقاد دون البت في 
االستجواب فيستأنف المجلس نظره بحالته عند بدء الدور 
التالي، ذلك أن ادوار انعقاد المجلس تعتبر متصلة طوال 
مدة المجلس ومن ثم فأن تقرير سقوط االستجواب بانتهاء 
دور االنعقاد يعد أمراً غير منطقي ويفتقر إلى التبرير وفي 
تقريره حماية للحكومة من أدوات الرقابة البرلمانية على 

أعمالها عند مراقبة احترام القانون)٥١(.
المبحث الثالث:- آثار االستجواب البرلماني

أو  للحكومة  اتهاماً  كونه  في  االستجواب  حقيقة  تتجسد 
المجلس  أعضاء  إلــى  مقدمه  فيه  يحتكم  أعضائها  احــد 
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فهم الذين يقررون كيف ينتهي فقد يتم بشكر الحكومة أو 
الوزير وفي هذا مدح للحكومة وقد يكون بقرار االنتقال إلى 
جدول األعمال وهذا يعني الال مدح لها وال لوم عليها ولكن 
االستجواب قد ينتهي بإثارة المسؤولية السياسية للحكومة 
الثقة  على  التصويت  من  ذلك  على  يترتب  وما  الوزير  أو 
فهذه المسؤولية لم تظهر دفعة واحدة وإنها مرت بمراحل 
مختلفة كما أنها مسؤولية تختلف عن المسؤوليتين المدنية 
والجنائية باإلضافة إلى أنها قد تكون مسؤولية فردية تتعلق 
بأعمال وزير معين وقد تكون مسؤولية جماعية على مستوى 
جوهر  أن  وبما  تضامنية  مسؤولية  أي  بأجمعها  الحكومة 
الثقة من الحكومة فالبد  المسؤولية السياسية هو سحب 
البرلماني  االستجواب  بين  تربط  التي  العالقة  معرفة  من 
إجــراءات يجب  الحكومة على أن هناك  الثقة من  وسحب 
إتباعها إذا ما أُريد سحب الثقة من الحكومة بما يقتضي 
تترتب  التي  النتائج  إلــى  باإلضافة  عليها  الوقوف  األمــر 
حٍد  على  البرلمان  أو  للحكومة  بالنسبة  الثقة  على سحب 

سواء)٥2(.
المطلب األول: - المسؤولية السياسية للحكومة

السياسية  المسؤولية  ــة  دراسـ المطلب  هــذا  فــي  نتولى 
للحكومة بتقسيمه إلى فرعين نتناول في األول منها مراحل 
أنواع  الثاني  في  نتناول  بينما  السياسية  المسؤولية  نشوء 

المسؤولية السياسية وتمييزها عن غيرها. 
الفرع األول: - مراحل نشوء المسؤولية السياسية

لظهورها  وإنما  فجأة  تظهر  لم  السياسية  المسؤولية  أن 
مسؤولية  بشكل  البداية  في  ظهرت  حيث  سابقة  مراحل 
فيها  اختلطت  وســطــى  مرحلة  هــنــاك  كــانــت  ثــم  جنائية 
السياسية وقد تجلت في  بالمسؤولية  الجنائية  المسؤولية 
الثالثة بالمسؤولية السياسية)٥3(، وعلى هذا تكون مراحل 

نشوء المسؤولية السياسية ثالثاً وهي: ـ
االتــهــام  أو  الجنائية  الــمــســؤولــيــة   - األولــــى:  الــمــرحــلــة 

الجنائي. 
مع  السياسية  المسؤولية  تداخل   - الثانية:  المرحلة 

المسؤولية الجنائية. 
المرحلة الثالثة: - بزوغ المسؤولية السياسية. 

الفرع الثاني: - أنواع المسؤولية السياسية
أن المسؤولية السياسية هي من اخطر النتائج التي يمكن 
تكون  قــد  وهــي  البرلماني،  االســتــجــواب  على  تترتب  أن 
مسؤولية فردية تستهدف احد الوزراء وقد تكون مسؤولية 
تضامنية تستهدف الوزارة بكامل هيئاتها، لذا سنتناول أوالً 

المسؤولية السياسية  المسؤولية السياسية الفردية، وثانياً 
الجماعية التضامنية. 

أوال: - المسؤولية السياسية الفردية. 
وهي مسؤولية كل وزير على حدة وتنشأ نتيجة تصرف فردي 
ألحد الوزراء في أمر يتعلق بإدارة شؤون وزارته ويترتب على 
ذلك تنحية الوزير الذي سحبت الثقة منه عن الحكم دون 

المساس ببقية زمالئه أعضاء الوزارة. 
ظهورها  فــي  سبقت  الــفــرديــة  المسؤولية  أن  ونــالحــظ 
حتى  طوياًل  زمناً  استغرقت  التي  التضامنية  المسؤولية 
المالحظ  ومن  قواعدها)٥٤(،  واُرسيت  أصولها  وضحت 
أن المسؤولية الفردية قليلة جداً من الناحية العملية ولعل 
السبب في ذلك يرجع إلى أن الوزراء في النظام البرلماني 
يستغلون خاصية أن الحزب دائماً ما يعضد أعضاء الحكومة 
التي كونها فأصبح يكفي أن يعرض وزير ما بالنسبة لموضوع 
معين ثقة البرلمان فيه فيجد من الحزب كل التعضيد وبناءاً 
أعضاء حزبه  احد  يتقدم  أن  يتوقع  ال  وزير  أي  فأن  عليه 
باستجواب يوجه إليه وإذا تقدم احد المعارضين بذلك فأن 
استجوابه سوف ينتهي بقرار االنتقال إلى جدول األعمال 
إلى  يصل  ولن  الوزير  أو  الحكومة  بشكر  ينته  لم  إذا  هذا 
طرح  ثم  ومن  السياسية  مسؤوليته  وتحريك  الوزير  إدانــة 
الثقة به وحتى لو اقترحت المعارضة البرلمانية طرح الثقة 
بالوزير فأن هذا االقتراح لن يصل إلى درجة سحب الثقة 
منه ألنه ببساطة سوف لن ينال األغلبية الالزمة وذلك ألن 
األغلبية دائماً إلى جانب الوزير كما وأن الوزارة من جانبها 
ترصد أي استجواب يوجه ألحد أعضائها وتعتبره هجوماً 
ضدها فتتكاتف للدفاع عن الوزير وهي لذلك تعتبر بمثابة 
لو  حتى  الحزب  أغلبية  أن  غير  المقصر  بها  يحتمي  درع 
وصل بها االستياء إلى درجة كبيرة فلن يكون منها إال أن 

تطالب سرياً باستقالة الوزير)٥٥(.
ثانيًا: - المسؤولية السياسية الجماعية التضامنية. 

تقوم على أساس تضامن الوزراء في السياسة العامة التي 
ينتهجونها في إدارة شؤون الدولة، فمبدأ التضامن الوزاري 
المسؤولية  وجــود  يتطلب  البرلماني  النظام  في  المقرر 
الجماعية لمجلس الوزراء ومعنى ذلك أن الوزراء مجتمعين 
وإدارة  مستقل  ــوري  دســت كــيــان  لها  يــكــون  هيئة  يــؤلــفــون 

جماعية)٥٦(.
برئيس  الثقة  بعدم  البرلمان  اقــتــرع  مــا  فــإذا  ذلــك  على 
الوزراء فأن معنى ذلك هو سحب الثقة من الوزراء جميعاً 
من  فلقد جاء هذا  بالتضامنية  المسؤولية  أما عن وصف 
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اجل  الــوزراء من  بأحد  الثقة  بعدم  اقترع  إذا  البرلمان  أن 
الثقة  عدم  فأن  للحكومة  العامة  بالسياسة  يتعلق  تصرف 
الوزارة بأكملها  المذكور ينسحب على  الوزير للسبب  بهذا 
بالوزراء جميعهم وذلك ألنهم مسؤولون  الثقة  فيكون عدم 
بالتضامن)٥7(، فتقرير المسؤولية التضامنية للوزراء يؤدي 
ــوزراء تكون مختصة  ال إلى وجــوب تكوين هيئة من هــؤالء 
هذه  عــن  المسؤولية  مــادامــت  الــعــامــة  السياسة  بــوضــع 

السياسة ستقع على الوزراء جميعاً. 
كما انه من ناحية أخرى يكون من الطبيعي تقرير المسؤولية 
مادامت  للحكومة  العامة  السياسة  عن  للوزراء  التضامنية 
هذه السياسة من وضع الوزراء مجتمعين في مجلس الوزراء 
ومن ذلك يعد وجود مجلس الوزراء نتيجة وسبباً في نفس 

الوقت لتقرير المسؤولية التضامنية للوزراء)٥8(.
يوجه  باستجواب  عــادًة  التضامنية  المسؤولية  وتثار  هذا 
السياسة  موضوعات  من  موضوع  في  ــوزراء  ال رئيس  إلى 
إلى  يوجه  باستجواب  األحيان  بعض  في  تثار  وقد  العامة 
وينتهي  الــوزراء  رئيس  يتضامن معه  األقوياء  الــوزراء  احد 
األمر باستقالة الوزارة كلها إذ يلزم جميع الوزراء باالستقالة 
والمسؤولية هذه لم تظهر بهذا المعنى إال في أواخر القرن 

الثامن عشر في انكلترا)٥9(.

المطلب الثاني:- سحب الثقة من الحكومة
يعد طلب سحب الثقة الذي يتمخض عن مناقشة االستجواب 
باعتباره احد االقتراحات التي يتقدم بها األعضاء من أكثر 
ألنه  وخــطــورة  أهمية  المناقشة  تعقب  التي  االقتراحات 
يطالب األعضاء بالتصويت على سحب الثقة من الحكومة 

أو من احد أعضائها. 
اذ أن سحب الثقة بالحكومة هو األثر المباشر للمسؤولية 
أما  المبدأ  هي  السياسية  فالمسؤولية  السياسية)٦٠(، 
إجراءات أعمال هذا المبدأ فيمكن ترجمتها بسحب الثقة 

من الحكومة ٠
البرلمان  يوجهه  اتــهــامــاً  هنا  االســتــجــواب  سيكون  أي 
بمثابة  الثقة هو  احد أعضائها فطلب سحب  أو  للحكومة 
انه ليس هناك عالقة حتمية بين  ــة)٦١( على  طلب اإلدان
االستجواب البرلماني وسحب الثقة كما يحتاج لسحب الثقة 
إتباع إجراءات قد تختلف من دولٍة إلى أخرى باإلضافة إلى 
انه يترتب على سحب الثقة آثار معينة، وهذا ما نتناوله في 
الفرعين اآلتيين اللذين تخصص األول منهما لبيان العالقة 

بين سحب الثقة واالستجواب وإجراءات سحب الثقة بينما 
تخصص الثاني لبيان نتائج سحب الثقة. 

بــاالســتــجــواب  الــثــقــة  عـــالقـــة ســحــب   - الـــفـــرع األول: 
وإجراءات سحب الثقة

بالرغم من أن هناك عالقة وثيقة بين االستجواب وسحب 
الثقة إال أن هذه العالقة ليست قائمة في جميع الحاالت 
أن  الناجح  االستجواب  شأن  من  كان  إذا  أنه  آخر  بمعنى 
يؤدي إلى حجب الثقة عن الوزارة كلها أو عن احد أعضائها 
حالة  غير  فــي  الثقة  أمــر  يــطــرح  أن  الممكن  مــن  فــأنــه 
االستجواب)٦2(، فالمسلم به أن من حق الحكومة أن تطرح 
الثقة بنفسها دون أن يوجه إليها استجواب فهي تطرح الثقة 
بنفسها عند تشكيلها ألول مرة وبعد عرض برنامجها)٦3(، 
تتقدم  الحكومة بصدد موضوع  أن تخذل  أيضاً  ومن ذلك 
به كمشروع قانون)٦٤( أو ميزانية أو قرض أو أي أمر من 
األمور التي يتعين أن يوافق عليها البرلمان حسبما تقرره 
الدساتير ويعتبر رئيس الوزراء أن رفض البرلمان المشروع 
بعدم  بمثابة تصويت  الحكومة  به  تتقدم  الذي  االقتراح  أو 
للحكومة  عــادًة  يترك  المعنى  هــذا  أن  على  عليها،  الثقة 
بوجهة  تقتنع  أن  فلها  للظروف  طبقاً  فيه  تترخص  كيما 
نظر البرلمان في الرفض ولها أن تفسر الرفض على أنه 
حجب الثقة على أن تكشف الحكومة عن نيتها مقدماً قبل 

التصويت وهو ما يحدث عماًل)٦٥(.
أما عن إجراءات سحب الثقة بالحكومة فأن تفاصيل هذه 
اإلجراءات تختلف من نظام إلى آخر من النظم الدستورية 
فقد تشترط بعض النظم أن يتقدم بطلب سحب الثقة عدد 
معين من أعضاء البرلمان أو أن تكون هناك أغلبية خاصية 
عند التصويت على سحب الثقة فقد يكون هناك اجل معين 
للنظر في مسألة سحب الثقة إذ ال يجوز للمجلس اتخاذ 
نظم  تشترط  ال  وقد  األجل  قبل حلول هذا  بشأنها  قراره 
الحكومة  من  الثقة  لسحب  بسيطة  إجــراءات  غير  أخــرى 
وبناءاً عيه فأنه يمكن التفرقة بصدد إجراءات سحب الثقة 

بالحكومة بين إجراءات بسيطة وأخرى خاصة)٦٦(.
ـ اإلجراءات البسيطة لسحب الثقة. 

تتمثل اإلجراءات البسيطة لسحب الثقة في عدم وجود مدة 
زمنية فاصلة بين تقديم طلب سحب الثقة والتصويت عليه 
وعدم اشتراط أغلبية خاصة لصدور القرار بسحب الثقة 
األعضاء  بأغلبية  الحكومة  عن  الثقة  حجب  يمكن  وإنما 
الحاضرين في المجلس التشريعي، والمثل الواضح لذلك 
أن  إذ  إنگلترا  في  بالحكومة  الثقة  سحب  إجــراءات  هو 
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إجراءات سحب الثقة فيها أشبه بتعديل القانون تكفي فيها 
األغلبية المطلقة للحاضرين وعادًة ما يحرك اقتراح سحب 
الثقة زعيم المعارضة ويعطي وقتاً كافياً لمناقشته إذا تعلق 
األمر بسياسة الحكومة، إذ قد تستغرق مناقشته يوماً كاماًل 

أو أكثر)٦7(.
البسيطة لسحب  اإلجــراءات  إتباع  يؤخذ على  انه مما  إال 
نفس  في  وخطرة  خاطئة  طريقة  أنها  الحكومة  عن  الثقة 
الوقت لمخالفتها للمنطق ولروح النظام البرلماني الصحيح 
اللذين يقضيان بأن ال تتخلى الوزارة عن مقاعدها إال إذا 
فقدت تأييد غالبية أعضاء البرلمان أما غالبية الحاضرين 

فال تعبر عن حقيقة إرادة المجلس)٦8(.
ـ اإلجراءات الخاصة لسحب الثقة بالحكومة. 

تتبع اغلب الدول من اجل سحب الثقة بالحكومة إجراءات 
تتصف بأوصاف خاصة، اقل ما يقال عنها أنها إجراءات 

معقدة ويمكن تحديد هذه اإلجراءات في اآلتي: ـ
أ - نصاب محدد وموقع لطلب سحب الثقة

إذا كان من حق كل عضو إن يقدم طلباً باستجواب الحكومة 
الثقة  سحب  طلب  فأن  بسياستها  يتصل  موضوع  أي  في 
بالحكومة يجب أن يتقدم به عدد من األعضاء)٦9( يحدده 
الدساتير  تتطلبهم  الذين  ويتفاوت عدد األعضاء  الدستور 

للتقدم بالطلب من دستور إلى آخر. 
المجلس  رئيس  إلى  كتابًة  الطلب  يقدم  أن  ويشترط  هذا 
وأن يكون موقعاً ممن تقدموا به)7٠(، وبعد تقديم الطلب 
موقعاً من قبل عدد األعضاء الذين يتطلبهم الدستور يقوم 
رئيس المجلس بعرض طلب سحب الثقة في الجلسة ذاتها 
التي يقدم فيها ويجب أن يتحقق من وجود مقدمي الطلب 
بالجلسة، فخروج بعضهم من الجلسة أو غيابه عنها وقت 
عرض االقتراح يعتبر نزوالً عن الطلب بسحب الثقة، إذا، 
التي يتم فيها عرض الطلب  حضور األعضاء في الجلسة 
بسحب الثقة هو داللة على جدية األعضاء في طلبهم وفي 
هذه الجلسة يحدد المجلس جلسة أخرى يتم فيها التصويت 
النصاب  هذا  اشتراط  من  الحكمة  ولعل  الثقة)7١(،  على 
الموقع على الطلب هي ضمان جدية الطلب واالطمئنان إلى 
وجود نسبة ال يستهان بها من ممثلي الشعب غير راضية 

عن سياسة الحكومة القائمة)72(.
ب - اجل محدد للتصويت على الثقة

ال يتخذ المجلس في الدول التي تأخذ باإلجراءات الخاصة 
وفي  فــوراً  الحكومة  من  الثقة  سحب  قــرار  الثقة  لسحب 
أنما  الثقة  بسحب  الطلب  فيها  يقدم  التي  ذاتها  الجلسة 

يؤجل النظر في مسألة الثقة لمدة من الزمن تتفاوت طوالً 
وقصراً إذ يجب أن تمضي فترة من الزمن على تقديم طلب 
هذا  من  والغاية  عليه،  التصويت  يمكن  حتى  الثقة  سحب 
لتدبر  المجلس  ألعضاء  الفرصة  إتاحة  هو  الزمني  القيد 
لما  الموضوع بروية وتبصر وذلك نظراً  األمر والنظر في 
يترتب على سحب الثقة من آثار خطيرة سواء على الوزارة 
على  أو  خــاص  بوجه  االستجواب  إليه  الموجه  الوزير  أو 

العالقة بين البرلمان والحكومة بوجه عام)73(.
ج - أغلبية خاصة للموافقة على طلب سحب الثقة. 

األصل أن تقوم المجالس النيابية باتخاذ قراراتها باألغلبية 
المطلقة للحاضرين إال في األحوال التي ينص فيها الدستور 
على خالف ذلك ) أي في األحوال التي يشترط فيها أغلبية 

خاصة لصدور قرار من المجلس(.
ومن الحاالت التي اشترطت فيها الدساتير أغلبية خاصة 
لصدور القرار هي حالة التصويت على طلب سحب الثقة 
بالحكومة إذ ال تصلح هنا أغلبية عدد الحاضرين لسحب 
الثقة أنما البد من توفر أغلبية خاصة تتمثل في األغلبية 

المطلقة ألعضاء البرلمان)7٤(.
الفرع الثاني: ـ نتائج سحب الثقة

الثقة  للتصويت على  المحددة  الجلسة  البرلمان في  يتخذ 
بالحكومة قراره بشأن طلب سحب الثقة ويكون ذلك إما على 
أساس األغلبية المطلقة للحاضرين وإما على أساس أغلبية 
األعضاء الذين يتكون منهم البرلمان فإذا لم يحصل الطلب 
على األغلبية المطلوبة إلصدار القرار بسحب الثقة فهذا 
يعني أن البرلمان يعطي ثقته للحكومة أو الوزير المختص 
أداء  في  المختصين  والـــوزراء  الحكومة  تستمر  ثم  ومــن 
مهماتهم، أما إذا توفرت األغلبية المطلوبة واصدر البرلمان 
قراراً بسحب الثقة من الحكومة فهذا يعني فقدان الحكومة 
للثقة التي كانت تتمتع بها من قبل والنتيجة المترتبة على 
سحب الثقة أما أن تكون تقديم الحكومة أو الوزير المعني 
االستقالة، وهذا هو الغالب، وأما أن تلجأ الحكومة إلى حل 

البرلمان وهذا ما سنتناوله في البيان اآلتي: ـ
أواًل - استقالة الحكومة: -

في مقدمة النتائج المترتبة على سحب الثقة استقالة الوزارة 
كلها في حالة المسؤولية التضامنية أو استقالة الوزير الذي 
الفردية  المسؤولية  منه في حالة  الثقة  صدر قرار سحب 
الوزير فتقوم  التضامن مع هذا  الوزراء  لم يقرر رئيس  ما 

الحكومة عندئٍذ بتقديم استقالتها. 
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وتضامن الحكومة مع الوزير في حالة سحب الثقة منه يعد 
ذلك  للمنطق  ومنافياً  سليم  غير  وضعاً  األمر  حقيقة  في 
ونظاماً  أنواع المسؤولية السياسية مجاالً  أن لكل نوع من 
قانونياً يحكمه فالمسؤولية الفردية تستهدف احد الوزراء 
األعضاء في الحكومة فموضوع االستجواب الذي هو في 
في  وداخــاًل  للوزير  منسوباً  يكون  أن  يجب  اتهاماً  حقيقته 
اختصاصه ويتعلق بسياسته داخل نطاق وزارته بالسياسة 
العامة للحكومة ولذا يكون على الوزير أن يتحمل مسؤولية 
على  وإجباره  منه  الثقة  بسحب  وتتمثل  وحده  العمل  هذا 
اعتزال منصبه أما أن تتضامن معه الحكومة بكاملها لكي 
تضغط على البرلمان من اجل عدم أمكان مسائلته فذلك 
بين  يفرق  الــذي  البرلماني  النظام  قواعد  تتحمله  ال  مما 

نوعي المسؤولية)7٥(.
ضده  المقدم  الــوزيــر  مــع  الحكومة  تضامن  عــن  فــضــاًل 
اجل  من  البرلمان  على  الضغط  إلــى  يهدف  االستجواب 
أعمال  على  الــرقــابــي  اختصاصه  مــمــارســة  عــن  صــرفــه 
الحكومة، ثم أن هذا التضامن مكافأة للمخطئ ودعوة إليه 
لكي يتمادى في خطأه وتعقيداً لألمور)7٦(، أما المسؤولية 
التضامنية فتقرر عندما يكون التصرف الموجه لها متصاًل 
الــوزراء  رئيس  بفعل  متعلقاً  أو  للوزارة  العامة  بالسياسة 
باعتباره المسؤول عن السياسة العامة وذلك باعتباره واضع 
السياسة العامة والمشرف على تنفيذها فضاًل عن اختياره 
للوزراء)77(، ولكن التساؤل الذي يثور في هذا الصدد هو: 
الثقة  الذي سحبت منه  الوزير  أو  الــوزارة  تعتبر  منذ متى 

مستقياًل؟. 
اختلف الفقه في اإلجابة عن هذا التساؤل، فذهب البعض 
إلى أن الوزير يعتبر مستقياًل من تاريخ صدور قرار سحب 
الثقة منه وما تقديم االستقالة إال مجرد إجراء شكلي يرتب 
آثاره من تاريخ سحب الثقة وليس من تاريخ قبول الستقالة 

مهما تراضى هذا التاريخ. 
بينما يرى البعض اآلخر أن الوزير ال يعتبر مستقياًل بمجرد 
صدور قرار سحب الثقة بل ال يكفي قانوناً إعالن الوزير 
بل يقتضي األمر  تعتبر كذلك  الحكومة استقالتها لكي  أو 
صدور مرسوم من رئيس الدولة بقبول االستقالة الن تعيين 

الوزراء قد جرى بمرسوم)78(.
ثانيًا: - حل البرلمان: -

قد ال يقرر رئيس الوزراء تقديم استقالة حكومته اثر سحب 
الحكومة  قــررت  الذين  ــوزراء  الـ احــد  وفــق  أو  منها  الثقة 
التضامن معه وإنما يتقدم باقتراح حل البرلمان إلى رئيس 

على  أنها  الحكومة  يشعر  عندما  عادًة  ذلك  ويكون  الدولة 
حق وأن أغلبية المجلس متعنتة فتطلب إلى رئيس الدولة 
أدى  الــذي  النزاع  في  الشعب  تحكيم  بغية  البرلمان  حل 
النزاع  عرض  طريق  عن  وذلك  الحكومة  من  الثقة  سحب 
عليه)79( فالحل في النظام البرلماني معناه أن يعرض على 
الشعب صاحب األمر والنهي ماهية الخالف بين سلطات 
الحل في حالة سحب  القصد من  كان  ولما  الــدولــة)8٠(، 
الثقة هو االحتكام للشعب فال داعي لاللتجاء إليه إذا كان 
تأييد الشعب لبرلمانه واضحاً ال يحتاج إلى دليل وفي هذه 
الحالة يكون واجباً دستورياً على الوزارة أ، تستقيل ال أن 
منه  تطلب  الذي  الدولة  رئيس  وعلى  المجلس،  حل  تطب 
ويشكل  الحل  هــذا  يرفض  أن  المجلس  حل  الـــوزارة  هــذه 
المتفقة  البرلمانية  األغلبية  ثقة  على  حائزة  وزارة جديدة 
مع أغلبية األمة إذ أن قيام رئيس الدولة بخالف ذلك يؤدي 

إلى حدوث أزمة )8١(.

المبحث الثالث:ـ مدلول االستجواب البرلماني في 
القانون الدستور العراقي

من االمور التي باتت في حكم الواقع القانوني في العراق، 
 ،)82(2٠٠٥ عام  منذ  الدائم  العراقي  الدستور  نفاذ  هو 
هذا الدستور الذي ُعد اول تجربة شعبية القرار القوانين 
االساسية السامية بصورة توافقية ) تجمع ما بين مصالح 
االكثرية واالقلية( وتضع الركائز العامة القرار مبدا سيادة 
الكفيلة لضمان ضروريته وقعا  الرقابية  القانون والوسائل 
في المجتمع العراقية، ولعل االستجواب البرلماني كان ابرز 
هذه الوسائل ) الشعبية( او )البرلمانية( الضامنة لخضوع 

سلطات الدولة لحكم القانون. 
ولقد وضع النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي تاكيدا 
لنفاذ هذا المبدا ) حق االستجواب( ضمن الحقوق الرقابية 
عندما  القانون،  سيادة  نفاذ  مراقبة  عند  العراقية،  لالمة 
 (( للبرلمان  الحق  الدستور  على  بناءا  النظام  هذا  اعطى 
بمسالة اعضاء مجلس الرئاسة ومسالة واستجواب اعضاء 
مجلس الــوزراء، يمن فيهم رئيس الــوزراء واي مسؤول في 
اردف  قد  النظام  ان هذا  )83(، البل  التنفيذية((  السلطة 
هذا الحق بحق اخر ضامن لنفاذ مبدا سيادة القانون، اال 
االستجواب  بعد  التحقيق  النواب في  امكانية مجلس  وهو 
من أي واقعة يرى فيها هذا المجلس مخالفة لحكم القانون 

باتجاه االضرار بالصالح العام وحقوق المواطنين)8٤(.
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السياق  هــذا  في  العراقي  التأسيسي  المشرع  حــدد  وقــد 
ضمانة، مهمة وجزاء رادع على مخالفة الحكومة )السلطة 
)امكانية  وهي  اال  قانونا،  المقررة  لواجباتها  التنفيذية( 
النيابي في العراقي بعد االستجواب، ان يسحب  المجلس 
مؤائمه  في  الحظ  يحالفها  لم  التي  الحكومة  من  الثقة 
ضرورة  دستوريا  يالحظ  حيث  المشروعة  ومبدا  اعمالها 
الحكام  طبقا  الطلب  هذا  على  المطلقة  االغلبية  موافقة 
 ،2٠٠٥ لسنة  الدائم  العراقي  الدستور  من   )٥9( المادة 
العراقي،  النواب  مجلس  لعضو  الدستور  هذا  اباح  كذلك 
االعتيادي  االستجواب  توجيه  عضوا،   )2٥( موافقة  يعد 
الى رئيس مجلس الوزراء او الوزراء، وبما ان عدد اعضاء 
دالة   (( الطلب هو  النواب هم )27٥( عضوا، فان  مجلس 
القانون((، وعليه فأن تقديم لطلب من ضمن عدد  سيادة 
األعضاء بسحب الثقة يجب ان يقدم من قبل )٥٥( عضوا 

في األقل.
وال تجري مناقشة هذا االستجواب اال بعد سبعة ايام في 

االقل من تقديمه.

ـ المصادر

اوال- الكتب العربية: -
بغداد،  الــقــانــون،  ســيــادة  مبدا  توفيق،  خيري  سمير   -١

منشورات وزارة الثقافة، ١978 ٠
العام، ترجمة رشدي  القانون  العميد دكي، دروس في   -2

خالد، مركز البحوث القانونية، بغداد، ١98١ ٠
3- د٠ لبيب وجيه بيضون، تصنيف نهج البالغة، دمشق، 

مكتبة اسامة كرم السنة بال ٠
٤- ابن منظور، لسان العرب، دار المعارف، بال ملل، وبال 

سنة ٠
٥- المحامي طارق حرب، دراسات دستورية عن الدستور 

العراقي الدائم لسنة 2٠٠٥، 2٠٠٦ ٠
٦- السيد صبري، مبادئ القانون الدستوري، ط ٤، المطبعة 

العالمية، القاهرة، ١9٤9 ٠
المصري،  الدستوري  النظام  عثمان،  خليل  عثمان  د٠   -7

ط٥، دار الفكر العربي، القاهرة، ١9٥٥ ٠
للجمهورية  الدستوري  النظام  زيــد،  ابو  مصطفى  د٠   -8

العربية المتحدة، دار المعارف، بال سنة، ١99٦ ٠

9- د٠ محمد حلمي مراد، دستور جمهورية مصر العربية 
العربي،  الفكر  دار  ط3،  المعاصرة،  العربية  والدساتير 

القاهرة، ١98١ ٠
اعمال  السياسية على  الرقابة  ايهاب زكي سالم،  ١٠- د٠ 
الكتب،  عالم  البرلماني،  النظام  في  التنفيذية  السلطة 

القاهرة، ١983 ٠
١١- د٠ فؤاد كمال، االوضاع البرلماني، ط١، مطبعة دار 

الكتب المصرية، القاهرة، السنة بال ٠
للقانون  العامة  النظرية  الــشــاعــر،  طــه  رمـــزي  د٠   -١2

الدستوري، ط3، دار النهضة العربية،١983.
١3- د٠ انور الخطيب، االحوال البرلمانية في لبنان، ط١، 

دار العلم للماليين، بيروت، ١9٦١.
١٤- د٠ محمد عبد السالم الزيات واخرون، احكام الدستور 

و االجراءات البرلمانية في التطبيق، ط١، ١97١ ٠
الــدولــة  السياسية،  النظم  ليلة،  كــامــل  محمد  د٠   -١٥

والحكومة، ١97٠.
جمهورية  في  الدستوري  النظام  الجمل،  يحيى  د٠   -١٦
العربية  ــدار  ال والفقه،  القضاء  موسوعة  العربية،  مصر 

للموسوعات، ١982 ٠
للرقابة  كوسيلة  االستجواب  نصار،  جــاد  جابر  د٠   -١7
والكويت، ط١،  الحكومة في مصر  اعمال  البرلمانية على 

دار النهضة العربية، القاهرة، ١999 ٠
السلطة  تــوازن  مــدى  ناصف،  ابراهيم  اهلل  د٠عبد   -١8
السياسية مع المسؤولية في الدول الحديثة، مطبعة جامعة 

القاهرة، ١98١ ٠
١9- د٠ ثروت بدري، النظم السياسية، الكتاب االول، ط١، 

دار النهضة العربية، القاهرة، ١9٦١ ٠
النهضة  دار  السياسي،  النظام  درويــش،  ابراهيم  د٠   -2٠

العربية،١9٦8 ٠
في  الدستوري  النظام  مبادئ  الفتاح حسن،  عبد  د٠   -2١

الكويت، دار النهضة العربية، بيروت،١9٦8.
في  الثالث  السلطات  الطماوي،  محمد  سليمان  د٠   -22
الدساتير العربية المعاصره وفي الفكر السياسي االسالمي، 

ط٥، ١9٦8 ٠
23- د٠ سليمان محمد الطماوي، النظم السياسية والقانون 

الدستوري، ١988 ٠
دار  النيابي،  المجلس  حل  الحميد،  عبد  محمد  د٠   -2٤

النهضة العربية، القاهرة، ١988 ٠
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ثانيا - الكتب االجنبية: -
-1 the soviet state and Law - academy and Law- 
Academy of seiences of the ussR 0

ثالثا - المجالت: -
تاثيرها  السيادة ومدى  اعمال  القويزي،  ١- محمد صالح 
على الحريات العامة لالفراد، مجلة القضاء، العدد الرابع، 

السنة )3٦(، ١98١ ٠
مجلة  القانون،  سيادة  مبدا  مــراد،  حلمي  محمد  د٠   -2
السنة   ،)٤23( العدد   ،)22( السنة  االردنيين،  المحاميين 

بال ٠

رابعا - محاضرات: -
١- د٠ عماد فوزي كاظم المياحي، اصول دراسة القانون، 
النهرين،  جامعة  الحقوق،  كلية  منشورة  غير  محاضرات 

٠ 2٠٠7

خامسا - الرسائل الجامعية: -
 ( البرلماني  االستجواب  جميل،  شكر  محمد  حسين   -١

دراسة مقارنة(، كلية الحقوق، جامعة النهرين، 2٠٠2 ٠
2- د٠ ساجد سيد محمد كاظم، وسائل تحريك المسؤولية 
السياسية للحكومة، رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة 

بغداد، ١992 ٠

سادسا - القوانين: -
١- الدستور العراقي النافذ لسنة 2٠٠٥ ٠

سابعا - - األنظمة: -
الطبعة  الــعــراقــي،  الــنــواب  لمجلس  الداخلي  النظام   -١

المنقحة، 2٠٠٦ ٠

ـ الهوامش:
١3ـ أبن منظورـ  لسان العربـ  دار المعارف، بال محل وسنة 

نشر، باب جوب، ص7١٦. 
١٤ـ السيد صبري مبادئ القانون الدستوري، الطبعة الرابعة 

/ المطبعة العالمية، القاهرة، ١9٤9، ص٥٦7. 
النظام  الدستوري،  القانون  عثمان،  خليل  عثمان  د.  ١٥ـ 
الدستوري المصري، الطبعة الخامسة، دار الفكر العربي، 

القاهرة، ١9٥٥، ص٤78 ـ ٤79. 

الــدســتــوري  الــنــظــام  فــهــمــي،  زيـــد  أبـــو  مصطفى  د.  ١٦ـ 
للجمهوري العربية المتحدة، دار المعارف، بال مكان نشر، 

١9٦٦، ص٦٠3 ـ ٦٠٤. 
١7ـ مصطفى أبو زيد فهمي، المصدر السابق ٠. ص ٤7.

العربية  مصر  جمهورية  دســتــور  حلمي،  محمد  د.   -١8
الفكر  دار  الثالثة،  الطبعة  المعاصرة،  العربية  والدساتير 

العربي، القاهرة، ١98١، ص2١١. 
أعمال  على  البرلمانية  الرقابة  كنعان،  نواف  ١9-األستاذ 
للعلوم  دراســـات  مجلة  في  منشور  بحث  العامة،  اإلدارة 
ـ الصادرة عن الجامعة األردنية، عمان، المجلد  اإلنسانية 
له  الثاني، ١99٥، ص7٦٤، أشار  العدد  والعشرون،  الثاني 
 ( البرلماني  االستجواب  في  جميل  سكر  محمد  حسين 

دراسة مقارنة(، ص١٤. 
2٠-حسين محمد سكر جميل، المصدر السابق، ص٤١. 

األولــى،  الطبعة  البرلمانية،  األوضــاع  كمال،  فــؤاد  2١-د. 
مطبعة دار الكتب المصرية، القاهرة، ص2٤٤. 

22-د. فؤاد كمال، مصدر سابق، ص2٤٥. 
للقانون  الــعــامــة  النظرية  الــشــاعــر،  طــه  رمـــزي  د.   -23
الدستوري، الطبعة الثالثة، دار النهضة العربية، بال مكان 

نشر، ١983، ص٤2٤. 
2٤- د. أنور الخطيب، األصول البرلمانية في لبنان وسائر 
البالد العربية، الطبعة األولى، دار العلم للماليين، بيروت، 

١9٦١، ص389. 
2٥- نواف كنعان، المصدر السابق، ص782. 
2٦-نواف كنعان، المصدر السابق، ص78١. 

ص٤8،  ســابــق،  مصدر  جميل،  سكر  محمد  27-حسين 
ص٤9. 

أحكام  خير،  وهاني  الزيات  السالم  عبد  محمد  28-د. 
الطبعة  التطبيق،  في  البرلمانية  ــراءات  واإلجــ الدستور 

األولى، بال محل نشر، ١97١، ص292 ـ 293.
29-د. إيهاب زكي سالم، المصدر السابق، ص9٥. 

3٠-حسين محمد سكر جميل، المصدر السابق، ص٥٠. 
3١-حسين محمد سكر جميل، المصدر السابق، ص٥٠. 

تحريك  وسائل  كاظم،  محمد  سيد  ساجد  د.  32-انــظــر 
كلية  ماجستير،  رسالة  للحكومة،  السياسية  المسؤولية 

القانون / جامعة بغداد، ١992، ص١٤2. 
33-انظر د. فؤاد كمال، المصدر السابق، ص١٤7. 

3٤-د. ساجد سيد محمد كاظم، المصدر السابق، ص١٤٤. 
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3٥-د. محمد كامل ليلة، النظم السياسية، الدولة والحكومة، 
١97٠، دار الفكر العربي، بيروت، ص٦2٠. 

3٦-د. ساجد سيد محمد كاظم، المصدر السابق، ص١٤٥. 
37-د. ساجد سيد محمد كاظم، المصدر السابق، ص١٤٦. 
38-انظر د. إيهاب زكي سالم، المرجع السابق، ص١٠٦. 

39-انظر د. فؤاد كمال، المصدر السابق، ص2٥٠. 
٤٠-د. فؤاد كمال، المصدر السابق، ص2٥١. 

٤١-د. ساجد سيد محمد كاظم، المصدر السابق، ص١٤8. 
٤2-د. ساجد سيد محمد كاظم، المصدر السابق، ص١٤9. 
٤3-انظر د. إيهاب زكي سالم، المصدر السابق، ص١٠7. 

٤٤-د. ساجد سيد محمد كاظم، المصدر السابق، ص١٥٠ 
ـ ١٥١. 

٤٥-د. ساجد سيد محمد كاظم، المصدر السابق، ص١٥١. 
٤٦-انظر د. يحيى الجمل، النظام الدستوري في جمهورية 
العربية  ــدار  ال والفقه،  القضاء  موسوعة  العربية،  مصر 

للموسوعات، بيروت، ١982، ص23٠.
السابق،  المصدر  جميل،  سكر  محمد  حسين  ٤7-انــظــر 

ص٥8 ـ ٥9. 
للرقابة  كوسيلة  االســتــجــواب  نــصــار،  جــاد  جابر  ٤8-د. 
البرلمانية على أعمال الحكومة في مصر والكويت، الطبعة 

األولى، دار النهضة العربية، القاهرة، ١999، ص3١. 
وآخرون، مصدر  الزيات  السالم  د. محمد عبد  ٤9-انظر 

سابق، ص3٠٤. 
٥٠-حسين محمد سكر جميل، المصدر السابق، ص٦٠. 
٥١-انظر د. جابر جاد نصار، المصدر السابق، ص١٠٤. 
٥2-حسين محمد سكر جميل، المصدر السابق، ص7٠. 

٥3-انظر د. عبد اهلل إبراهيم ناصف، مدى توازن السلطة 
السياسية مع المسؤولية في الدولة الحديثة، مطبعة جامعة 

القاهرة والكتاب الجامعي، القاهرة، ١98١، ص٤٦. 
٥٤-انظر د. محمد كامل ليلة، المصدر السابق، ص٦2٤. 

٥٥-د. إيهاب زكي سالم، المصدر السابق، ص١93. 
٥٦-د. محمد كامل ليلة، المصدر السابق، ص٦2٤. 

٥7-د. عبد اهلل إبراهيم ناصف، المصدر السابق، ص9٦. 
٥8-انظر د. ثروت بدوي، النظم السياسية، الكتاب األول 
) تطور الفكر السياسي والنظرة العامة للنظم السياسية(، 
 ،١9٦١ القاهرة،  العربية،  النهضة  دار  األولـــى،  الطبعة 

ص29١. 
٥9-د. رمزي الشاعر، المصدر السابق، ص2٠7. 

٦٠-د. إبراهيم درويش، النظام السياسي، الجزء األول، دار 
النهضة العربية، بال مكان نشر، ١9٦8، ص3٤٥. 

الدستوري  النظام  مبادئ  الفتاح حسن،  عبد  د.  ٦١-انظر 
في الكويت، دار النهضة العربية، بيروت، ١9٦8، ص37٥. 

في  الثالث  السلطات  الطماوي،  محمد  سليمان  ٦2-د. 
الدساتير العربية المعاصرة وفي الفكر السياسي اإلسالمي، 

الطبعة الخامسة، بال محل نشر، ١98٦، ص٥٦٤. 
٦3-د. سليمان محمد الطماوي، النظم السياسية والقانون 

الدستوري، بال مكان طبع وال دار نشر، ١988، ص٥9٤. 
٦٤-حسين محمد سكر جميل، المصدر السابق، ص9٥. 

٦٥-د. سليمان محمد الطماوي، المصدر السابق، ص٥9٤. 
٦٦-حسين محمد سكر جميل، المصدر السابق، ص97. 
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وانتهت االنتخابات بتطور في االداء عبر اجهزة السلطة في استعمال 
البطاقة الذكية و البصمة والهوية والباركود وما شابه، واذا بالنتائج 

افرحت طرفًا واحزنت اخرين وبدأت ترتفع اصوات المشككين 
بنزاهتها والمقدمين ادلة وشواهد وبراهين وكانت االمم المتحدة 
حاضرة وبقوة وقد اشادت باالنتخابات وان اّيدت بعض الخروقات 

لكنها عدتها غير مؤثرة على مجمل العملية وصنفتها ضمن سياقات 
المنطقة انها مقبولة 

نحن في المعهد العراقي لحوار الفكر جهدنا وعملنا وخصصنا عددنا 
هذا لموضوع االنتخابات في كل افاقها واوضاعها تاريخيا او مقارنة 
بالعهد الملكي كنظام وقانون ثم بحثنا موضوع البرامج االنتخابية 

واهميتها وقيمتها الدستورية والواقعية.

قراءة قانونية في مسار االنتخابات العراقية

» االنتخابات البرلمانية وتأثيرها على األحزاب السياسية«



باحث في الدراسات القانونية الدولية والدستورية

زيد محمد حسين الزبيدي

مقدمة
التي  الكبيرة  األهمية  حــول  للشك  مجال  هناك  يعد  لم 
يحظى بها موضوع اإلنتخابات النيابية، فهي تشكل احدى 
الديمقراطية،  األنظمة  بها  تتصف  التي  الممارسات  أهم 
وصول  أجل  من  الشعوب  تنتهجها  التي  الوحيدة  والوسيلة 
ممثليهم إلى المقاعد البرلمانية والنيابة عنهم في ممارسة 
الحياة السياسية، فهي ترسخ احد مبادئها إال وهو التداول 
تُعد  أنها  عن  فضاًل  اإلنتخابات،  عبر  للسلطة  السلمي 
الوسيلة األساسية إلسناد السلطة بواسطة االرادة الشعبية 
القرار  في صنع  الشعب  باشراك  تسمح  التي  االداة  وتعد 
السياسي حيث يختار الناخبون من ينوب عنهم في ممارسة 

السلطة. 
قطب  بأنها  عنها  يُعبر  كما  االنتخابية  العملية  كانت  وإذا 
ومنهج  سياسي  كنظام  الديمقراطية  سنام  وذروة  الرحى 
للحياة، فأن الكيانات السياسية )أفراد مرشحين، أحزاب، 
ينبغي  التي  األساسية  الدعامة  هي  وتحالفات(،  إئتالفات 
أن يرتكز عليها نجاح اإلنتخابات عبر األدوار التي تمارسها 
والمهام التي تنهض بها، وذلك لكون اإلنتخابات تُعد إحدى 
أهم ُمرتكزات عملية اإلصالح السياسي والتي من خاللها 
عبر  السلطة  إلــى  الــوصــول  سياسي  حــزب  أي  يستطيع 

صناديق اإلنتخابات. 
وتنبع ميزة وأهمية اإلنتخابات السيما في العراق، من كونها 
تجري في ظل ظروف تكاد أن تكون إستثنائية، فمع بزوغ 

نال حريته  لعراق ديمقراطي  فجر جديد واشراقة جديدة 
بدأت عندما خاض  بمكاسب  كثيرة خرج منها  بعد معاناة 
التصويت  حرية  طريق  عن  مارسوها  تجربة  أول  مواطنوه 
كانوا مجبرين في االختيار  أن  بعد  يمثلهم  اختيار من  في 
لعهد وّلى بكّل ما منه من مآس وآهات كثيرة، فدولة مثل 
لغاية   ١9٥٤ عــام  منذ  فعلية  إنتخابات  تعرف  لم  العراق 
سقوط النظام الُمباد عام 2٠٠3، األمر الذي يعني أن جياًل 
كاماًل لم يفقه الديمقراطية واإلنتخابات النيابية ولم يعرف 

التعددية السياسية. 
العراق  في  والتي جرت  اإلنتخابات عموماً  لواقع  والُمتتبع 
عدة  ُهناك  أن  نجد   ،2٠٠3/٤/9 في  النظام  سقوط  بعد 
في  الوطنية  الجمعية  إنتخابات  فــي  تمثلت  إنتخابات، 
2٠٠٥/١/3٠ واإلستفتاء على الدستور في 2٠٠٥/١٠/١٥، 
وإنتخابات   ،2٠٠٥/١2/١٥ في  النواب  مجلس  وإنتخابات 
برلمان  وإنتخابات   ،2٠٠9/١/3١ في  الُمحافظات  مجلس 
وإنتخابات   ،2٠٠9/7/2٥ في  كوردستان  إقليم  ورئيس 

مجلس النواب والتي جرت في 3/7/2٠١٠. 
بكل  مــروراً  الواقع،  ذلك  الحديث عن مالمح  يصعب  وقد 
تلك اإلنتخابات ومعرفة حيثياتها ومعالمها وما أثرته على 
المشهد السياسي العراقي أو العملية السياسية برمتها، لذا 
سوف يقتصر حديثنا عن اإلنتخابات األخيرة أي اإلنتخابات 
البرلمانية التي جرت عام 2٠١٠، لكونها خير مثال أو نموذج 
يُحتذى به لوضع األفكار وتصحيح المسار نحو ِقراءة قانونية 
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على  أثــرت  ومــاذا  اإلنتخابات،  تلك  أفرزته  ما  أهم  تُعالج 
العاملة  ُسمعة أو جماهيرية األحزاب والتيارات السياسية 
في العراق، على الرغم من أن تلك اإلنتخابات لم تكن مثالية 
العريقة، ولم يكن متوقعاً  الديمقراطية  الدول  وفق معايير 
منها أن تكون كذلك في هذه المرحلة العاصفة من تاريخ 
العراق، ولكن في نفس الوقت ال أحد يستطيع أن ينكر أنها 

كانت أنجازاً كبيراً للشعب العراقي والديمقراطية. 
البرلمانية  اإلنتخابات  استطاعت  هل  تسائل  يثار  وهنا 
من  العراقي  الناخب  سلوك  توجهات  تغيير   2٠١٠ عــام 
االساس  على  وليس  البرامج  اساس  على  التصويت  خالل 
القانون  كــان  وهــل  العنصري؟،  أو  الطائفي  أو  المذهبي 
الشعب؟،  مكونات  لكافة  ممثاًل  برلماناً  يعكس  االنتخابي 
وهل كان الدستور العراقي الدائم قادر على استيعاب جميع 
فكرة  وتجذر  عمق  ومــدى  العراقي؟،  المجتمع  تناقضات 
اإلنتخابات في عقل ووجدان المقترع العراقي؟ واالشكالية 
مستقبل  وهــي  إليه  ذهبنا  ما  كل  تلخص  والتي  األخــيــرة 
العملية الديمقراطية عامة واإلنتخابات خاصة، السيما في 

اإلستحقاقات الُمقبلة؟. 
تشرذم  إلــى  العراقية  التشريعية  اإلنتخابات  أشــرت  لقد 
وانقسام سياسي واجتماعي ومذهبي، إال أن الكل قد أنغمس 

في اللعبة السياسية والمشاركة في العملية اإلنتخابية. 
ومن استقراء الواقع االنتخابي النتخابات عام 2٠١٠، نجد أن 
ُهناك العديد من الُمشكالت التي تُحيط بالعملية اإلنتخابية، 
والتي نوجزها في أدناه، غير ُمتناسين في الوقت ذاته أن 
نضع ُجملة من التصورات والرؤى تُمثل أفكار لتصحيح مسار 
اإلعوجاج أو عدم نضج الفهم التوعوي لألحزاب السياسية 
لجماهيرها، وتكمن أهم تلك الُمشكالت وُمعالجاتها وفق ما 

نتصورهُ وسنتناوله بالمواضيع اآلتية: 
أوالً: الُمشكلة الخاصة بالتثقيف االنتخابي. 
ثانياً: المشاكل الُمتعلقة بالطعون االنتخابية. 

ثالثاً: المشاكل التي تنتج عن الدعاية االنتخابية. 
نزاهة  على  القانونية  بالرقابة  الُمتعلقة  المشاكل  رابعاً: 

االنتخابات. 
خامساً: المشاكل التي تتعلق بعمل الكيانات السياسية. 

سادساً: المشاكل الفنية الُمتعلقة بعدم اإلقبال على خوض 
االنتخابات. 

أواًل: الُمشكلة الخاصة بالتثقيف االنتخابي
يعتبر موضوع المشاركة االنتخابية من الموضوعات المهمة 
علي الصعيد األكاديمي والمجتمعي فالمالحظ في اآلونة 
األخيرة تزايد اهتمام الباحثين في مجال العلوم اإلنسانية 
االنتخابية  والمشاركة  عموماً  المشاركة  قضايا  بتناول 
خصوصاً وفي نفس الوقت نجد اهتمام كبير من الحكومات 
والمؤسسات األهلية وتنظيمات المجتمع المدني بموضوع 

التوعية بالمشاركة السياسية)١(.
ال  الذي  االنتخابي  الوعي  المشكلة في ضعف  وتبرز هذه 
يزال لدى ٍجمهور الناخبين في مراحلُه األولى بالرغم من 
نسب المشاركة التي قد تعتبر عالية قياساً بنسب المشاركة 
في االنتخابات في دول أخرى، والتي ال يخفى على الجميع 
في  كبير  دور  لالنتخابات  الُمستقلة  العليا  للمفوضية  ان 
الناخبين  تثقيف  حمالت  وتكثيف  اإلنتخابي  الوعي  نشر 
عبر االحداث اإلنتخابية الست التي تم تنفيذها خالل مدة 
سبع سنوات وهي عمر المفوضية كهيئة إنتخابية مستقلة 
كانت  وان  االنتخابات،  إجــراء  على  وتشرف  وتنفذ  تنظم 
هذه الحمالت ما زالت بحاجة الى تركيز فعلي على فئات 
محددة في المجتمع لما لها من دور كبير في رسم السياسة 
أتم  على  الحمالت  هذه  قطاف  ولجني  للبلد  المستقبلية 
وجه، لذا البُد من تطوير وسائل التثقيف والتوعية بالشؤون 
اإلنتخابية السيما في مراحل ما بين االنتخابات، فضاًل عن 
والمفوضية  السياسية  الكيانات  بين  التعاون  أسس  تعميق 
السيما عند إصدار األنظمة واإلجراءات المنظمة للعملية 
االنتخابية، كما أن اإليمان بدور التثقيف في تغيير سلوكيات 
بالغ  أمر  االنتخابية  مشاركته  وتشجيع  العراقي  الناخب 
االعالم  وسائل  تبني  ضــرورة  على  يعتمد  وهــذا  األهمية، 
واالنتخابي  السياسي  والتثقيف  التوعية  الستراتيجيات 
المشاركة  تــجــاه  الــمــواطــن  بــواقــع  اكــبــر  بــصــورة  للنهوض 

السياسية في كل ما يمس مفاصل حياتة. 
ويُعد موضوع المشاركة االنتخابية والسياسية جوهر النظام 
يؤثر  أن  يمكن  التي  األساسية  الوسيلة  فهي  الديمقراطي 
من خاللها المواطن علي عملية اختيار الحكام السياسيين 
أي  فــأن  ثــم  ومــن  للدولة،  العامة  السياسة  صيغة  وعلى 
حديث عن الديمقراطية البد أن يتضمن اإلشارة إلى مدى 
المشاركة السياسية من جانب المواطن والى مدى استجابة 

الحكومة لمحاوالت المشاركة تلك)2(.
إتاحة  علي  يتوقف  إنما  الديمقراطية  وتطور  نمو  أن  بل 
الشعب  فئات  أمام  واالنتخابية  السياسية  المشاركة  فرص 

م46         2018 آذار   - هـــ   1434 االولـــى  جــمــادى   | التاسعة  السنة   |  24 الــعــدد   |



وطبقاته وجعلها حقاً يتمتع به كل إنسان في المجتمع كما إن 
المشاركة السياسية الجادة الهادفة هي التي تخلق معارضة 
قوية وبالتالي تساعد علي تدعيم الممارسة الديمقراطية 

وترسيخها وتحويلها إلى ممارسة يومية)3(.
ويجب اإلشارة إلى أن المشاركة االنتخابية ليست متساوية 
في الصورة أو المدى في كل المجتمعات فقد تختلف من 
مجتمع إلى آخر ومن فرد إلى آخر فهي مرتبطة بالظروف 
االجتماعية والسياسية التي يمر بها المجتمع واألفراد)٤(.
ويشير معنى المشاركة إلى المساهمة والتعاون في أي وجه 
من وجوه النشاط، ويشيع استخدام هذا االصطالح كثيراً 
فيقال المشاركة في األرباح أو في إدارة المشروع، أما في 
المواطنين في دفع  السياسي فيدل على اشتراك  المجال 
وتحريك دفة األمور العامة بطريقة مباشرة، أو عن طريق 

اختيار من يمثلهم في المجالس النيابية)٥(.
والمشاركة االنتخابية هي العملية التي يلعب من خاللها الفرد 
الفرصة  لديه  وتكون  لمجتمعُه  السياسية  الحياة  في  دوراً 
المجتمع عن  لذلك  العامة  األهــداف  يسهم في وضع  بان 
طريق اختيار مرشحين، وتحديد أفضل الوسائل إلنجازها، 
كما انه عن طريقها تتم المساهمة في صنع القرارات التي 
تتخذها السلطة، حيث أن المواطن الذي يشارك في صنع 

القرار والقانون هو الذي ينفذه)٦(.
ويرى ميشيل روش “Michael rush” أن المشاركة في العملية 
االنتخابية هي مشاركة األفراد بكافة مستوياتهم المتنوعة 
في النظام السياسي وأنها ظاهرة عامة على جميع األفراد 
مراكز  طــريــق  عــن  السياسي  الــنــشــاط  فــي  المشتركين 

االقتراع)7(.
تشير  االنتخابية  بالعملية  المشاركة  إن  يرى  من  وهناك 
إلى المدى الذي يشغله األفراد في مستويات مختلفة في 
النظام السياسي واالجتماعي ومستوى ممارستهم لألنشطة 

السياسية)8(.
ومما سبق يمكن القول أن أهم العناصر التي تشكل مفهوم 

المشاركة بالعملية االنتخابية باالتي: 
يلعب . ١ التي  العملية  هي  االنتخابية  بالعملية  المشاركة 

السياسية  الحياة  في  هاماً  دوراً  الفرد  خاللها  من 
لمجتمعُه.

وضــروري . 2 الزم  شرط  االنتخابية  بالعملية  المشاركة 
للديمقراطية الحديثة والمعاصرة.

تؤدي . 3 المرتفعة  واالقتصادية  االجتماعية  المكانة  أن 
إلى مستويات مرتفعة من المشاركة.

ثانيًا: المشاكل الُمتعلقة بالطعون االنتخابية
تسود التشريعات االنتخابية قاعدة عامه مفادها عدم إيراد 
تعريف محدد للطعون االنتخابية لذا فقد اخذ الفقه على 
المصري  الفقه  من  جانب  ذهب  إذ  تعريفها،  مهمة  عاتقه 
إلى تحديد مفهومها بأنها فحص الوضع القانوني للناخب 
النهائية  النتائج  إعــالن  إلى  الترشيح  لطلب  تقديمه  منذ 
توافر  من  التأكد  إلى  ينصرف  فانه  ثم  ومن  لالنتخابات 
شروط الترشيح في العضو وإجراء عملية االنتخاب بطريقة 

سليمة)9(.
الواسع  المدلول  تبنوا  قد  االتــجــاه  هــذا  أصحاب  إن  أي 
شاملة  وجعلها  نطاقها  بتوسيع  وذلك  االنتخابية  للطعون 
أو  ذاتها  االنتخابية  العملية  أثناء  المرشحين  طعون  لكافة 
دخول  وبعد  االنتخابات  نتيجة  وإعــالن  منها  االنتهاء  بعد 

األعضاء الفائزين إلى البرلمان)١٠(.
وبالمقابل فان جانب أخر من الفقه ذهب إلى تبني المدلول 
الضيق للطعون االنتخابية، بحصرها في العملية االنتخابية 
ومن ثم تشمل الطعن في سالمة عملية االقتراع والتصويت 
وفرز األصوات وإعالن نتائجها وبهذا تختلف عن الفصل 
تقدم  مــا  إلــى  باإلضافة  يشتمل  الــذي  العضوية  بصحة 
الدستور  يتطلبها  التي  العضوية  شروط  توافر  من  التأكد 
أو القانون وقد اعتنقت المحكمة اإلدارية العليا في مصر 
 )٥77( المرقم  القرار  أخرها  قراراتها،  من  العديد  في 
الصادر في ١99٦/١١/١7، المفهوم المذكور إذ إن الطعون 
تنصب  التي  الطعون  في  تتمثل  العضوية  بصحة  المتعلقة 
على اإلجراءات المعاصرة والالحقة لعملية االنتخاب ومن 
ثم تشمل الطعون الموجهة إلى إجراءات التصويت وكيفيته 

وقرارات لجنة الفرز وإعالن النتائج)١١(.
إنها  وجدنا  العراق  في  االنتخابية  التشريعات  تأملنا  ولئن 
سارت على القاعدة المذكورة في أعاله، ومن ثم فقد َعرفت 
االنتخابي  الطعن  لالنتخابات  المستقلة  العليا  المفوضية 
بأنه )طلب تحريري يتقدم به الكيان السياسي أو الشخص 
المفوضين  مجلس  إلــى  المتضرر  أو  المصلحة  صاحب 
بخصوص قرار أو إجراء اتخذه المجلس ويكون ذلك خالل 
المدة القانونية المنصوص عليها في القانون وتنقسم إلى 
ثالثة أنواع وهي الطعن بقرارات الشكاوى الحمراء والطعن 
المجلس  بــقــرارات  والطعن  لالنتخابات  األولية  بالنتائج 

الخاصة بالعملية االنتخابية( )١2(.
الشكلي  بالمعيار  اخذ  انه  المذكور  التعريف  من  فيتضح 
المقدمة  الطعون  على  بقصرها  وذلك  االنتخابية  للطعون 
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من  يخرج  فانه  ثــم  ومــن  حــصــراً  المفوضين  مجلس  إلــى 
نطاقها كافة الطعون المقدمة إلى غير الجهة المذكورة إال 
مدلوالً  اعتنق  انه  المذكور  التعريف  على  يالحظ  مما  انه 
واسعاً للطعون وذلك بعدم اقتصارها على الطعون الالحقة 
يتعداه  بل  نتائجها  وإعالن  العامة  االنتخابات  عملية  على 
السابقة على إجراء االنتخابات  للطعون  إلى شموله  األمر 
ويؤكد قولنا هذا باالستناد إلى النية المفترضة للمشرع إذ 
لدى إمعاننا النظر في نظام الشكاوى والطعون النتخابات 
مجلس النواب رقم )١٦( لسنة 2٠٠9، نجد إن المشرع قد 
استعمل لفظي الشكوى والطعن بصورة مترادفة للداللة على 
الطعون ولم يستعمل لفظ الطعن إال في القسم الثامن من 

النظام المذكور والمعنون )الطعن في نتائج االنتخابات(. 
بأنها  االنتخابية  الطعون  مفهوم  تحديد  جانبنا  من  ويمكن 
مجلس  لعضوية  المنتخبين  األعــضــاء  صحة  في  الفصل 
النواب والمجالس الوطنية لألقاليم ومجالس المحافظات 
والمعاصرة  السابقة  المراحل  فــي  المحلية  والمجالس 
والالحقة لعميلة االنتخابات سواء أكان ذلك متعلقاً بالشروط 
الواجب توافرها في األعضاء او استيفاء اإلجراءات الشكلية 
أو الموضوعية المنصوص عليها في الدستور أو القوانين 
فان  ثم  ومن  باالنتخاب  الصلة  ذات  والتعليمات  واألنظمة 
الطعون االنتخابية يتحدد نطاقها بسالمة شروط الترشيح 

ونزاهة عملية االنتخابات وإعالن نتيجتها. 
أولها  خصائص  بعدة  االنتخابية  الطعون  تتسم  ثم  ومــن 
بإلغاء  تنتهي  ــة  إداري منازعة  يعد  ال  االنتخابي  الطعن  إن 
نوع  وإنما هي طعون من  التعويض عنه  أو  اإلداري  القرار 

خاص)١3(.
االنتخابات  وقوانين  المذكورة  التعريفات  استقراء  ولــدى 
المستقلة  العليا  المفوضية  عــن  الـــصـــادرة  واألنــظــمــة 
من  العديد  وجود  لنا  يتضح  العراق)١٤(،  في  لالنتخابات 
أنواع الطعون االنتخابية إذ يمكن تقسيمها من حيث المدة 
والطعون  التصويت،  عملية  على  السابقة  الطعون  إلــى 
تقسيم  يمكن  كما  التصويت،  لعملية  والالحقة  المعاصرة 
متعلقة  طعون  إلى  الموضوع  حيث  من  االنتخابية  الطعون 
بصحة العضوية في مجلس النواب أو مجالس المحافظات، 
وطعون وثيقة الصلة بالعضوية في المجالس المذكورة، ومن 
ثم فان الطعون المتعلقة بصحة العضوية تتمثل في الطعون 
المتعلقة باإلجراءات المعاصرة والالحقة لعملية التصويت 
ويندرج  النهائية  النتائج  وإعالن  األصــوات  فرز  من  ابتداء 
في مفهومها الطعون المتعلقة بإجراءات التصويت و كيفية 

فيما  النتائج،  إعالن  وقــرار  الفرز  لجان  وقــرارات  إجرائه 
تتمثل الطعون غير المتعلقة بصحة العضوية في قرار دعوة 
والطعون  االنتخابية  بالدوائر  المتعلقة  والطعون  الناخبين 
المتعلقة بالجداول االنتخابية )تسجيل الناخبين( والطعون 
إن  الصدد  بهذا  الترشيح. ومما يالحظ  المتعلقة بشروط 
التقسيم األخير يعد تقسيماً نسبياً وغير شاماًل لكافة أنواع 
فان  لذا  به،  األخذ  جانبنا  من  نحبذ  فال  ثم  ومن  الطعون 
المتعلقة  الطعون  وتشمل  متنوعة  االنتخابية  الطعون  صور 

بسجالت الناخبين)١٥(.
والطعون  الترشيح)١٦(،  شروط  بتوافر  المتعلقة  والطعون 
وفرز  وعد  التصويت  ونظام  االنتخابية  بالقوائم  المتعلقة 

األصوات)١7(.
ويُمكن تالفي المشاكل الُمتعلقة بالطعون االنتخابية بإتباع 

اآلتي: 
تحديد الجهات التي يحق لها الطعن بقرارات مجلس . ١

حصراً  الحق  هــذا  يكون  ان  هنا  واقــتــرح  المفوضين 
للناخبين والمرشحين والكيانات السياسية. 

تحديد مدة نشر القرارات وما هي القرارات الواجبة . 2
النشر لثالثة ايام واقترح هنا ان تكون القرارات المتعلقة 
أما  أيــام،  ثالثة  لمدة  نشرها  يتم  ما  فقط  بالشكاوى 

القرارات األخرى فيتم نشرها لمدة يوم واحد. 
ان تكون مدة استئناف القرار ثالثة ايام بعد النشر. . 3
على . ٤ المصادقة  تتولى  التي  القضائية  الجهة  تحديد 

االنواع االخرى من اإلنتخابات واالستفتاءات. 
بالدعاوى . ٥ النظر  عن  باالمتناع  التحقيق  محاكم  الزام 

الخاصة بالعملية اإلنتخابية باستثاء التي يتم احالتها 
من قبل مجلس المفوضين الى المحاكم الجزائية. 

ان يكون هناك اثر على عدم الفصل باالستئناف المقدم . ٦
على قرارات مجلس المفوضين. 

ثالثًا: المشاكل التي تنتج عن الدعاية االنتخابية
وتوجد عدة جهات تقوم بالتثقيف والدعاية االنتخابي لكنها 
ما  التي تريد تحقيقها، وغالباً  تختلف من حيث األهداف 
الناخبين،  لتثقيف  نفسها  الوسائل  الجهات  هذه  تستخدم 

وهي كاآلتي)١8(:
على . ١ مثلتها،  التي  االنتخابات،  على  المشرفة  الهيئات 

في  لالنتخابات  المستقلة  المفوضية  المثال،  سبيل 
العراق.
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اإلعالمية . 2 الوسائل  كافة  مثلتها  التي  اإلعالم،  وسائل 
وغير  المستقلة  والمكتوبة،  والمسموعة  المرئية 

المستقلة.
التي . 3 التطوعية،  والجهات  المدني  المجتمع  منظمات 

مثلتها منظمات المجتمع المدني المسجلة والشخصيات 
المثقفة والتجمعات النقابية والمجتمعية.

األحزاب السياسية، التي مثلتها كافة األحزاب المؤمنة . ٤
إن  بالعملية السياسية والتحوالت الديمقراطية. علماً 
هي  التثقيف  عملية  أن  يرون  السياسة  منظري  اغلب 

جزءاً أساسياً من وظائف األحزاب السياسية)١9(.
وعليه ينبغي أن تتضمن اإلستراتيجية اآلتي: 

برامج . ١ في  األحـــزاب  لكل  المتساوية  الفرص  توفير 
إذاعية خاصة ببرامجها االنتخابية. 

دون . 2 المختلفة  األحزاب  لندوات  المباشر  الحي  النقل 
التحيز لحزب علي حساب األخر. 

الدعاية . 3 مــع  التعامل  فــي  الــصــادقــة  المهنية  إلــتــزام 
اإلنتخابية لجميع األحزاب. 

قيمة . ٤ ورفــع  األشــخــاص  دون  الــبــرامــج  علي  التركيز 
الخاص  ولــيــس  والــبــرنــامــج  المنهج  علي  المنافسة 

والفردي. 
أو . ٥ تمنع  تعليمات  أو  توجيهات  ــة  ألي الــرضــوخ  عــدم 

تحجب رأي دون األخر، تصميم فقرات إذاعية خفيفة 
تساعد علي احترام الرأي المغاير أثناء أقامة الندوات 

الحزبية. 
تصميم البرامج التي تشجع علي أهمية المشاركة في . ٦

التصويت. 
رفع الوعي بقيمة الناخب الذي بغيره ال تتحقق العملية . 7

االنتخابية. 

رابعًا: المشاكل الُمتعلقة بالرقابة القانونية على نزاهة 
اإلنتخابات

وال  التمثيلية،  الديمقراطية  يُميز  ما  أهم  االنتخاب  تُعد 
الدولة ذات ديمقراطية كاملة إال حين يشترك عدد  تكون 
كبير من األفراد في تحمل مسؤولية الحكم بصورة رسمية 
ويكون جميع مواطنيها متساوين، ويشارك جميعهم بصورة 

متساوية في ممارسة السلطة القائمة)2٠(.
وقد تشوب العملية االنتخابية بعض االخطاء والهفوات مما 
منها.  المرجو  للغرض  تحقيقها  وعدم  تشويهها  الى  يؤدي 
عليه من الضروري رسم طريقة لالعتراض على االنتخاب 

المشكوك فيها، وهنا يظهر التباين واالختالف بين الدول 
في تنظيم هذه المسألة سواء كان ذلك من حيث االجراءات 

او من حيث الجهة المختصة بنظر هذه الطعون. 
بأقصى  تتم  أن  البد  االنتخابات  على  الرقابة  عملية  وإن 
قدر ممكن من الموضوعية والحياد من جهة، وان تتم من 
هذه  بممارسة  رسمى  بشكل  تكليفهم  يتم  اشخاص  قبل 
حول  الحقائق  وتقصى  والرقابة  المتابعة  )اعمال  العملية 
صحة اجراء وسير العملية اإلنتخابية والتحقق من الدعاوى 
التي تُشير إلى حدوث أية انتهاكات تُذكر في هذا المجال(، 
وان تتم هذه العملية من جهة ثالثة وفق اللوائح والقوانين 

المعمول بها في هذا اإلطار.
بأنها  العامة،  االنتخابات  على  الرقابة  تعريف  ويمكن 
أعمال  بشأن  والحياد  بالموضوعية  تتسم  التي  اإلجراءات 
المتابعة والرقابة وتقصى الحقائق حول صحة إجراء وسير 
إلى  تشير  التي  الدعاوى  من  والتحقق  االنتخابية  العملية 
يتم  إن  على  المجال،  هذا  في  تذكر  انتهاكات  أية  حدوث 
اإلطار  هذا  في  بها  المعمول  والقوانين  اللوائح  وفق  ذلك 
بإتباع آلية منهجية ومنظمة، وتهدف الرقابة إلى التأكد من 
مباشرة إجراءات االنتخابات بشكل سليم ونزيه بعيداً عن 
التالعب والتزوير بأي شكل من األشكال، وتشمل الرقابة 
تسجيل  عملية  متضمنة  االنتخابية  العملية  مراحل  كافة 
االنتخابية  والحمالت  االنتخاب  لجان  وعمل  المرشحين 
للنتائج،  الرسمي  اإلعالن  حتى  األصــوات  وفرز  واالقتراع 
المعلومات  وجميع  األحــداث  كافة  وتدوين  بتسجيل  وذلك 
بسرعة ودقة عن طريق مراقبين يتاح لهم ذلك تجربة تامة 

وشفافية تضمن اإلفصاح عن آلية جمع المعلومات)2١(.
السياسية  األحــزاب  )تقوم  عمليةالرقابةحزبية  تكون  وقد 
الوطنية  المجموعات  )تقوم  حزبية  غير  أو  بتنفيذها(، 
فتركز  الحزبية  المراقبة  ــا  أم بتنفيذها(.  الــدولــيــة  أو 
حزب  أو  مــرشــح  ومــصــالــح  حــقــوق  اهتمامهاعلىحماية 
في  يشارك  أن  بمكان  المهم  فمن  لذلك  غيره.  دون  ما 
السياسية  األحــزاب  مختلف  يمثلون  هذهالرقابةمراقبون 
وذلك للتحقق من فضح أية أحداث تضر بأي من األحزاب 
أو المرشحين دون استثناء. وينتظر منالرقابةغير الحزبية 
أن تتسم بالحياد وأن توفر تقارير موضوعية حوالالنتخابات. 
وطالما أن تلك التقارير تعني تكوين رأي محدد حول العملية 
عمليةالرقابةذاتها  في  النزاهة  مسألة  تصبح  االنتخابية، 

أمراً هاماً)22(.
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عناصر أساسية إلنجاح الرقابة على االنتخابات أهمها:

أي   ،)23( )الــمــراقــب(  بــه  ونقصد  البشري:  الُعنصر  ١ـ 
االنتخابات،  على  الرقابة  عملية  يمارس  الــذي  الشخص 
وغيرهم،  ُموظفاً..  أم  سياسياً  أم  قاضياً  وصفُه  كان  أيــاً 
فمراقبو االنتخابات واالستفتاءات عنصر هام من عناصر 
الممارسة الديمقراطية وهم مستقلون عن أي توجيه صادر 
عن الحكومة أو المفوضية، وينحصر دورهم بمراقبة عملية 
لغرض  واالستفتاءات  واالنتخابات  الناخبين  تحديث سجل 
الدولية)2٤(.  بالمعايير  والتزامها  نزاهتها  عن  تقرير  رفع 

ويجب أن تتوافر في )المراقب( بعض الشروط أهمها: 
أن يكون على درجة مقبولة من التعليم والمعرفة بالنظم أ. 

والقوانين اإلنتخابية هذا من جهة ومن جهة ثانية يجب 
أدائه  أثناء  واللوائح  القوانين  احترام  المراقب  على 

لعمله. 
مراقبة ب.  عملية  في  وسريعا  دقيقا  المراقب  يكون  أن 

تمتعه  إلــى  إضــافــة  والمعلومات،  األحـــداث  وتــدويــن 
جمع  آلــيــة  عــن  اإلفــصــاح  تتضمن  الــتــي  بالشفافية 

المعلومات. 
وقناعٍة ت.  رغبٍة  من  نابعاً  الرقابة  في  اشتراكه  يكون  أن 

ذاتيٍة بأهمية العمل الذي سيقوم به، وأن يقوم بواجبه 
بشكل هادئ دونما تدخل شخصي في عمليتي االقتراع 
أو الفرز.وان يمتنع عن إعطاء تعليمات أو تصريحات 
لقرارات  ضمنياً  أو  صريحاً  تحجيماً  أو  إلغاًء  تحمل 

الجهات المسئولة عن اإلنتخابات. 
أن يتمتع بروح الوطنية في تنفيذ المهمة الرقابية وأن ث. 

تكون مشاركته طوعية، ومن ثم يجب على المراقب أال 
يعرض أو يرتدي ما يدل على أي انتماء انتخابي سواء 
ملصقات  أي  أو  ألــوانــاً،  أو  كتابة  أو  شعاراً  ذلك  كان 

متعلقة بهذا الخصوص)2٥(.
2ـ تخطيط الرقابة على االنتخابات: إلنجاح عملية المراقبة 
األهداف،  فيها  تحدد  واضحة  استراتيجية  البد من وضع 
وكيفية التعامل مع المناخ القانوني والعملي والوصول للفئة 
تحقيقها  وسهولة  التقييم  عملية  وتوضيح  المستهدفة، 
ومعرفة حجم الفرص والمخاطر، وكل هذا يعتمد في راينا 
على مدى إيمان المراقبين بأهمية النشاط الذي يقومون به 

وتوافر الصفات السالفة الذكر فيهم.
الرقابة  نجاح  عناصر  اهم  من  لعل  القانوني:  العنصر  3ـ 
على االنتخابات أن تجرى وفقاً للدستور والقانون واالنظمة 

القانونية  القواعد  لمجموعة  وفقاً  أي  النافذة.  اإلنتخابية 
التي تحكم اإلنتخابات من جهة وتحدد اجراءات واشخاص 
عن  معبرة  الرقابة  تكون  فحتى  ثانية،  جهة  من  الرقابة 
شرعية  على  تقوم  أن  يجب  اإلنتخابية  الهيئة  مصلحة 
المتساوية لجميع  قانونية، وأن تهدف إلى ضمان الحقوق 
ومنع  المرشحين  جميع  بين  الفرص  وتكافؤ  الناخبين، 
المخالفات والتجاوزات التي قد تحدث لنصوص القانون، 
وأن تجعل غايتها األساسية تحقيق إنتخابات عادلة ونزيهة 

بغض النظر عمن يكون الفائز فيها.
اما االهداف التي يمكن تحقيقها اذا ما تمت الرقابة بشكل 
جيد، فأنها تشكل جملة من االهداف يتعلق األول والرئيسي 
منها بالشك بضمان إجراء تقييم للعملية االنتخابية يتسم 
باالستقالل وعدم التحيز والموضوعية، من جهة ثانية تمكن 
وتشجع الرقابة على اإلنتخابات الناخبين على قبول نتائج 
اإلنتخابات وتشجيع الناخبين على المشاركة وبناء وتعزيز 
ثقة الناخبين بالعملية االنتخابية، من جهة ثالثة يقوم أهم 
ســــالمة  ضمان  على  االنتخابات  على  الرقابة  أهــداف 
العملية اإلنتخابية والكشف عن كل المخالفات االنتخابية.

الهامة  الــوقــايــة  وســائــل  مراقبةاالنتخاباتمن  تعتبر  كما 
التحقق  وسائل  إحــدى  فهي  لنزاهةاالنتخابات.  بالنسبة 
والمتابعة التي تحمي استقامة اإلدارة اإلنتخابية، وتعزز من 
الشركاء  وباقي  والمرشحين  السياسية،  األحزاب  مشاركة 
باإلطار  االلتزام  الرقابة  تعزز  كما  االنتخابية.  العملية  في 
القانوني وتسهم في منع الممارسات المشبوهة، حيث ترفع 
شفافية  من  الرقابة  عمليات  عن  الناتجة  العامة  التقارير 
العلمية االنتخابية وتساعد على إخضاع القائمين على إدارة 

االنتخابات لمبدأ المسؤولية والمحاسبة)2٦(.
الرقابة  تشمل  االنتخابات  الرقابةعلى  إن  البعض  يــرى 
بها  تقوم  التي  الرسمية  والمتابعة  اإلشــراف  علىعمليات 
عمليات  عن  المسؤولة  الحكومة  أجهزة  أو  وكــاالت  إحدى 
األحزاب  قبل  من  العملية  مراقبة  إلى  باإلضافة  التدقيق، 
الفردية،  بصفتهم  والناخبين  األعالم  ووسائل  السياسية، 
وكذلك المنظمات غير الحكومية والجهات الدولية. ولكي 
العملية  مجمل  تغطي  أن  يجب  فاعلة  الرقابة  هذه  تكون 
االنتخابية بدالً من االقتصارعلىبعض الفعاليات كتسجيل 

الناخبين أو عمليات االقتراع)27(.
في  تفحصها  يجبعلىالمراقبين  التي  الجوانب  بين  ومــن 

العملية اإلنتخابية ما يلي:
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والظروف  	 للسياق  مالءمته  ومــدى  القانوني  اإلطــار 
المحلية.

في  	 بما  اإلنتخابية،  والتحضيرات  اإلجــراءات  مالءمة 
ذلك تدريب موظفياإلنتخابات. 

ترسيم الدوائر اإلنتخابية.  	
تسجيل الناخبين.  	
برامج التوعية وتوفير المعلومات.  	
تسجيل األحزاب السياسية والمرشحين.  	
حرية التجمع والحركة.  	
التحرر من الخوف والتهديد.  	
حرية التعبير عن الرأي في كافة المجاالت، مع اإللتزام  	

تكافؤ  عن  فضاًل  واألخالقية،  القانونية  بالُمحددات 
الفرص في الوصول إلى وسائل األعالم. 

العامة ألغراض الحملة  	 استخدام أو ستغالل الموارد 
اإلنتخابية. 

فعاليات يوم االقتراع.  	
عد وفرز األصوات وإعداد نتائجاإلنتخابات.  	
الطعون  	 لتقديم  مــالءمــة  ــراءات  اجــ غــيــاب  او  وجـــود 

واالجـــراءات  باإلنتخابات،  المتعلقة  واالعــتــراضــات 
المعتمدة لمعالجة تلك الطعون. 

ولعل من الُمفيد االشـــارة الى ان هنالك بعضاً من المعايير 
الدولية لقيام إنتخابات حرة ونـزيهة، تتمثل في: 

١ـ المشاركة في الحكم وعدم التمييز: إن حق كل شخص 
في المشاركة في إدارة شؤون بلده حق أساسي من حقوق 
اإلنسان أشار إليه اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان بالقول 
السلطة، ويجب أن تتجلى هذه  الشعب هي مناط  إرادة   (
باالقتراع  دوريــا  تجري  نزيهة  انتخابات  خالل  من  اإلرادة 
العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري 
التصويت()28(،  بإجراء مكافئ من حيث ضمان حرية  أو 
كما أشارت له الدساتير، ومنها المادة )2٠( من الدستور 
رجــاالً  للمواطنين،   ( على  بالنص   ،2٠٠٥ لعام  العراقي 
ونساًء حق المشاركة في الشؤون العامة، والتمتع بالحقوق 

السياسية بما فيها حق التصويت واالنتخاب والترشيح(.
2ـ الــحــقــوق األســاســيــة: تحمي صــكــوك حــقــوق اإلنــســان 
األساسية  الحقوق  من  عــددا  أيضا  والدساتير  الدولية، 
التمتع بها حاسما ألي عملية إنتخابية حقيقية.  التي يعد 
والحق في المشاركة في انتخابات حرة ونزيهة تتضمن هذه 
السلمي  والتظاهر  والتعبير  الــرأي  حرية  ـ  الحقوق)29(: 
الدستور  أن  إال  واحــدة  ال  حريات  ثالث  هذه  ان  الحق   -

العراقي أشار لها مرة واحدة في المادة )38( والتي تنص 
على ) تكفل الدولة وبما ال يخل بالنظام العام واآلداب، اوالً: 
حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل. ثانياً: حرية الصحافة 
والطباعة واإلعالن واإلعالم والنشر. ثالثاً: حرية االجتماع 

والتظاهر السلمي وتنظم بقانون(.
وبتفصيل ما تقدم نقول ان هذه الحريات ذات عالقة وثيقة 
باإلنتخاب، فحرية التعبير يراد بها الحرية غير المشروطة 
في اعتناق رأى سياسي، وهذا يعد أمرا حتميا في سياق 
اإلنتخابات نظرا الستحالة التأكيد الرسمي لإلرادة الشعبية 
في بيئة تغيب عنها هذه الحرية أو تخضع فيها لقيود بأي 
طريقة، من جهة ثانية تعتبر العملية االنتخابية آليٌة الغرض 

منها التعبير عن اإلرادة السياسية للشعب.
األفكار  عن  التعبير  في  الحق  توطيد حماية  يجب  ولذلك 
الحزبية خالل فترة االنتخابات، وأخيراً فالتعبير عن الرأي 
السلمي،  التظاهر  خالل  ومن  االجتماعات  في  عــادة  يتم 
لذا يجب احترام حق التجمع حيث إن المظاهرات العامة 
العملية  من  يتجزأ  ال  جــزءا  تشكل  السياسية  والتجمعات 
اإلنتخابية وتتيح آلية فعالة لنشر المعلومات السياسية على 

الجمهور.
بوضوح  الحق  هذا  يشمل  الجمعيات:  تكوين  في  الحق  3ـ 
فيها.  والمشاركة  السياسية  المنظمات  تكوين  في  الحق 
واحترام هذا الحق أمر حيوي أثناء العملية اإلنتخابية نظرا 
إليها  واالنضمام  سياسية  أحــزاب  تكوين  على  القدرة  ألن 
بها  يشارك  أن  يمكن  التي  الوسائل  أهم  من  واحــدة  يمثل 

الشعب في العملية الديمقراطية.
هذا  الى  العراقي  الدستور  من   )39( المادة  اشــارت  وقد 

الحق من خالل: 
أو  السياسية،  واالحــزاب  الجمعيات  تأسيس  حرية  أوالً: 

االنضمام اليها مكفولة، وينظم ذلك بقانون. 
حزب  أي  إلى  االنضمام  على  احد  اجبار  يجوز  ال  ثانياً: 
أو جمعية أو جهة سياسية، أو إجباره على االستمرار في 

العضوية فيها.
العملية  بين  الواضح  االرتباط  اليه،  االشــارة  تجدر  ومما 
اليه، مثل  اإلنتخابية وحقوق اخرى غير ماسبقت االشارة 
الحق في حرية التنقل، وتنظيم اتحادات العمال، ومشاركة 
التمييز  من  والتحرر  الحكم،  شئون  إدارة  في  الشخص 
ألسباب سياسية والحق في التحرر من القتل التعسفي في 

الظروف التي تتسم بصعوبة خاصة.
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وفي  العراق،  في  االنتخابات  على  الرقابة  ان  وجدنا  وقد 
جميع المراحل، أناطها المشرع بالمفوضية العليا الُمستقلة 
من  بعضاً  يلي  فيما  ونــورد  االحــوال،  لإلنتخابات، وحسب 

المالحظات العامة: 
أن تولي المفوضية لمهام النظر في الشكاوى والطعون . ١

في صحة اإلنتخابات امر غير جائز ومخالف لقواعد 
الحيدة واالستقاللية، إذ تجمع المفوضية بين صفتي 

الرقابة والنظر في الطعون في أًن واحد.
وقــانــون . 2  ،2٠٠٥ لسنة  الــعــراقــي  الــدســتــور  يــشــر  ــم  ل

المفوضية،  عن  الصادرة  الكثيرة  واألنظمة  االنتخاب 
يسمح  ولــم  القضائي  لالشراف  واهمية  دور  اي  الــى 
بالطعون  بالنظر  مختصة  قضائية  جــهــة  بتحديد 
والشكاوى، وهذا برأينا موقف بحاجة إلعادة نظر، لما 
للقضاء من اهمية في مجال إحقاق الحقوق، وإشعار 
مدافعاً  منيعاً  سداً  هنالك  بان  بالطمأنينة  المواطنين 
عن حقوقهم من جور السلطات العامة. وال نعتقد ان 
الهيئة القضائية لالنتخابات تشكل ولو حداً أدنى من 
ذلك الشعور بالطمانينة لألسباب التي سنبينها الحقاً.

اخر . 3 نوع  اي  الى  اإلنتخاب  وقانون  الدستور  يشر  لم 
دولية  رقابة  كانت  اإلنتخابات، سواء  الرقابة على  من 
او رقابة الكيانات السياسية واألفراد والمنظمات غير 
الحكومية أو المهتمة بمراقبة االنتخابات ماعدا أشارة 
يرتب  لم  التي  السياسية  الكيانات  الى ممثلي  بسيطة 
رقابة  إنها  نقول  جعلتنا  ملموسة،  أثــاراً  رقابتهم  على 

التتجاوز الورق الذي كتبت عليه.
على . ٤ تصادق  التي  الجهة  عن  اإلنتخاب  قانون  سكت 

النتائج النهائية لإلنتخابات العامة، رغم اشارة دستور 
إلى  منه  )93/سابعاً(  المادة  في  لسنة 2٠٠٥،  العراق 
على  بالمصادقة  العليا  االتحادية  المحكمة  )تختص 
مجلس  لعضوية  العامة  لالنتخابات  النهائية  النتائج 
تبنيه  القانون  على  يجب  كــان  انــه  ونعتقد  الــنــواب(، 
قانون  مــن  ســابــعــاً(   /٤( الــمــادة  أن  علماً  وإعــمــالــه، 
المفوضية رقم )١١( لسنة 2٠٠7، أشار إلى أن من بين 
اختصاصات مجلس المفوضين إعالن النتائج النهائية 
النتخابات مجلس النواب التي تصادق عليها المحكمة 

االتحادية العليا.
نعتقد أن البد من اعادة النظر بالتشريعات اإلنتخابية . ٥

في العراق والتي جاءت في العديد من احكامها مكررة 
من ناحية وفيها الكثير من النواقص من ناحية ثانية. 

من  الكثير  في  متكاملة  غير  التشريعات  هذه  ان  كما 
أحياناً،  والغموض  بالعمومية  اتسمت  حيث  جوانبها، 
ونقص في األحكام التي تتعلق بعدد مهم من القواعد 
اإلنتخابية خاصة وان القانون اوكل تنظيم اإلنتخابات 
صالحياتها  في  توسعت  بدورها  التي  المفوضية  الى 
وإجراءاتها بإصدار عدد كبير من األنظمة واإلجراءات 
الواضح  النقص  تالفي  على  ساعدت  التي  الواسعة 
في القانون االنتخابي، ورغم تأييدنا للجهود المبذولة 
للمهام  تقسيما  ان  نعتقد  إننا  إال  المفوضية،  قبل  من 
بات ضروريا، فما هلل فهو هلل وما لقيصر فهو لقيصر 
ولتختص المفوضية بكل ما اشارت له المادة )2( من 
االنتخابات  على  والرقابة  االشــراف  وتترك  قانونها 
جهة  من  المقارن  القانون  نهج  على  سيراً  للقضاء، 
على  القضاء  يعمل  التي  الضمانات  لكل  وتحقيقا 
توفيرها، بل يجب أن توضع آلية محددة للرقابة على 

اداء الكوادر العاملة في المحطات االنتخابية.
تعديل قانون االنتخاب رقم )١٦( لسنة 2٠٠٥ ُمجدداً، . ٦

إذ باإلطالع على بعض نصوصه، نجد أنه قد احتوى 
فيه  وردت  اذ  الدستورية  المخالفات  من  العديد  على 
العديد من االحكام المخالفة لقانون المفوضية العليا 
الُمستقلة لالنتخابات رقم )١١( لسنة 2٠٠7، لذا ندعو 
المفوضية اما الى الغاء االحكام المتعارضة او اقتراح 
احكام  لتكون  المفوضية  قانون  تعديل  قانون  مشروع 

النظام المذكور منسجمة مع القانون المذكور.
تتعلق  وعقوبات  ــراءات  اجـ وضــع  بقصد  ذلــك  ويكون 
بالجرائم االنتخابية الكثيرة التي اشار لها القانون، اذ 
البد من تفصيل اكبر للنصوص ووضع عقوبة مناسبة 

لكل مخالفة او جريمة انتخابية.
فيما يتعلق بآليات الرقابة على االنتخابات التي أشار . 7

لنا بعض من  النظام رقم )١٦( لسنة 2٠٠9، فان  لها 
المالحظات: 

أورد في تعريفه للمصطلحات مجلس النواب والمحكمة أ. 
ذكرهما  الى  يعد  لم  النه  داع  دونما  العليا  االتحادية 
البتة في أقسام النظام اإلحدى عشر، من جهة ثانية 
لم يشرالى دور لهما في عملية النظر في الطعون او 

الشكاوى وال نعلم ما الحكمة من ايرادهما.
جاءت الفقرة )8( من القسم االول مكررة. ب. 
شابت صياغة النظام العديد من االخطاء اللغوية وفي ت. 

الصياغة.
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للرقابة ث.  الضمانات  بعض  تحقيق  النظام  محاولة  رغم 
على االنتخابات، إال إن هذه المحاولة جاءت ناقصة، 
إذ إننا لم نخرج من إطار الخصم والحكم، إذ إن مجلس 
المفوضين يتصدى لعملية الطعون من ألفها إلى يائها، 
نفسه  من  نصب  وقــد  القضائية،  بالجهة  ليس  وهــو 

قاضيا وهو ليس اهل لذلك.
لم يبين النظام صالحيات الهيئة القضائية االنتخابية، ج. 

كما انه لم يبين مدى حجية قراراتها.
تعزيز عالقات الترابط بين شركاء العملية االنتخابية ح. 

العمليات  نــجــاح  يحقق  بما  الــعــمــل،  ــر  أواصـ ــادة  ــ وزي
االنتخابية ويعزز المشاركة السياسية للمواطن بصورٍة 

اكبر.

خامسًا: المشاكل التي تتعلق بعمل الكيانات السياسية
على الكيانات السياسية لكي تسير بعملها ِبُخطى مدروسة 

وفاعلة أن تنتهج أو تسير أو تخطو الخطوات اآلتية: 
السعي لتشريع قانون ينظم الحياة الحزبية، وان اليكون . ١

هذا الموضوع المهم حكراً على األحزاب الممثلة في 
مجلس النواب، إنما اعتبار هذا القانون وثيقة وطنية 
أساتذة،  )كيانات،  المعنيين من  أن يسهم جميع  يجب 
في  دولــيــيــن...الــخ(  خــبــراء،  نــاشــطــيــن،  حقوقيين، 
المعنيين في تلك  صياغتها، إضافة الى ضرورة قيام 
الكيانات بدراسة األنظمة كافة الصادرة عن المفوضية 
تلك  بتطوير  الخاصة  والمقترحات  الدراسات  وتقديم 

األنظمة. 
والكيانات . 2 األحزاب  داخل  الديمقراطية  برامج  تطوير 

السياسية ذاتها.
االنتخابية . 3 العملية  في  تثقيفية  برامج  وتعزيز  إيجاد 

للمنتمين والمؤيدين والناخبين. 
هرم . ٤ أعلى  من  الديمقراطية  اللعبة  قواعد  احــتــرام 

الكيان السياسي الى اصغر ناشط حزبي. 
صياغة ميثاق شرف بين الكيانات السياسية: يضم ما . ٥

يلي:
وتلميحاً أ.  رفض العنف السياسي فعاًل ولفظاً تصريحاً 

سراً وعالنية.
تحريم وتجريم التزوير في العملية اإلنتخابية، تحت أي ب. 

ذريعة أو مبرر.
احترام استقاللية المفوضية ودعم عملها. ت. 

قــبــول نــتــائــج اإلنــتــخــابــات واحــتــضــان الــخــاســر في ث. 
اإلنتخابات، كونه جزء من العمل الوطني وان كان خارج 

مجلس النواب. 
رفض الدعم والتدخل الخارجي في العملية السياسية ج. 

بشكل عام واالنتخابات بشكل خاص.
جدية المشاركة في العملية اإلنتخابية ال سيما تطوير ح. 

وتقديم  اإلنتخابية  العملية  على  المراقبة  مواضيع 
الشكاوى والطعون، وإيجاد شخصيات تملك مؤهالت 
مناسبة من الناحية القانونية والذاتية تمكنها أن تكون 
مرشحة لشغل المناصب العامة وتحقيق مصالح الوطن 

والمواطن. 

سادسًا: المشاكل الفنية الُمتعلقة بعدم اإلقبال على 
خوض االنتخابات

وأغلب هذه األمور شكلية مادية نوجزها كاآلتي: 
1ـ عالقة جغرافية االنتخابات مع الجغرافية السياسية: 
في  الدراسة  مجاالت  أحــدى  هي  االنتخابات  جغرافية 
االنتخابات  بين  العالقة  تــدرس  السياسية،  الجغرافية 
والظروف الجغرافية، وتهتم بدراسة العناصر الجغرافية 
لالنتخابات عن طريق دراسة األسباب الجغرافية ألنماط 
االنتخابات والنتائج الجغرافية الناجمة عنها، أو التحليل 
اثر  إلى معرفة  تهدف  التي  االنتخابية  للظاهرة  المكاني 
المكان الجغرافي على التصويت)3٠(. من خالل عالقة 
نمو  يخدم  بما  الجغرافي  وبالمجال  بالبيئة  السكان 
وازدهار الوحدة السياسية، وهي كذلك العلم الذي يهتم 
السياسية(  )الظاهرة  للعملية  الجغرافي  التوزيع  بدراسة 
على  ألخر  مكان  من  بينهما  واالختالف  التشابه  ومــدى 
األرض وتحليل التأثير المتبادل بينهما وبين الخصائص 

الجغرافية المتنوعة للمكان)3١(.
بــالــظــاهــرات  السياسية  الــجــغــرافــيــة  اهــتــمــام  وبــســبــب 
السياسية نجد تبعاً لذلك أن الجغرافية السياسية تهتم 
 ))Political Institutions السياسية  المؤسسات  بدراسة 
وبناء هذه المؤسسات الن لها دور كبير جداً في تكوين 
والجغرافية  السياسية.  للعالقات  الجغرافية  األنماط 
 Political السياسية تهتم كذلك بدراسة النظم السياسية
خاصيتان  له   .)32( سياسي(  )نظام  وأي   .))System
ويمارس  يعمل  التي عن طريقها  السياسية  العملية  هما 
فعالياته، والثانية المنطقة الجغرافية يعمل داخل حدودها 

ونطاقها.
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2ـ التنظيم المكاني لالنتخابات: 
فيها  التي ستجرى  الدولة  تقسيم  اإلنتخابات  يلزم إلجراء 
إنتخابية(  )مراكز  تضم  إنتخابية  دوائــر  إلــى  اإلنتخابات 
وكذلك تحديد مواقعها ويعتبر التنظيم المكاني على جانب 
كبير من الخطورة واألهمية كونه يؤثر على نتائج اإلنتخابات، 
حيث تعد نتائج التصويت والمشاركة في اإلنتخابات نقطة 
التحليل  تستحق  فهي  اإلنتخابات،  جغرافية  في  رئيسية 
سليمة  إجـــراءات  وفــق  تمت  العملية  كانت  أذا  الجغرافي 
وغير متحيزة، ولم تتعرض لتزيف أو التزوير، وفي ظل تعدد 
المحاباة  وعــدم  الحرة  والمنافسة  والمرشحين  األحــزاب 
جدير  انتخابي  مكاني  نمط  فينشأ  التزوير،  عن  واالمتناع 
 ))Districting بالدراسة. وآلية ترسيم الدوائر االنتخابية
تقتضي بتقسيم البلد الى دوائر إنتخابية وتوزيع الناخبين 
العليا  المفوضية  كون  االقتراع،  ومراكز  الدوائر  تلك  على 
الُمستقلة لإلنتخابات في العراق هي التي تتولى هذا األمر 
باالعتماد على إحصاءات السكان وفق البطاقة التموينية. 

3ـ المشاركة في االنتخابات: 
تتوقف المشاركة الواسعة في اإلنتخابات على عوامل كثيرة 
حيادية  اإلنتخابات  كانت  فإذا  والتزوير  الحياد  أهمها  من 
سترتفع نسبة المشاركة فيها. إما إذا كانت مزورة فستقل 
نسبة المشاركة فيها)33(. والمشاركة في اإلنتخابات عملية 
السياسيين  القادة  اختيار  يتم  المشاركة  فمن خالل  مهمة 
التصويت  العامة، وعملية  السياسات  التأثير على  يتم  كما 
ما هي أال عبارة عن مشاركة في اإلنتخابات ولكن اإلدالء 
بالصوت ليس هو األسلوب الوحيد في المشاركة. فهنالك 
االنضمام  مثل  اإلنــتــخــابــات  فــي  للمشاركة  أخـــرى  صــور 
في  التصويت  أو  االقتراع  وحق  األحــزاب.  من  حزب  إلى 
اإلنتخابات التي تجري دوريا والترشيح لإلنتخابات وتشكيل 
األحزاب السياسية والمشاركة فيها وتنظيم الحمالت وتولي 

المناصب عن طريق الفوز في االنتخابات.
مع أن القوانين االنتخابية التي تتعلق بحقوق انتخابية محددة 
تختلف من بلد إلى أخر فالمادة )2١( من اإلعالن العالمي 
لحقوق اإلنسان تكرس غالباً هذه الحقوق األساسية)3٤(. 
ويتوقف القرار السياسي والسلوك السياسي على اإلدراك 
ألمور كثيرة منها خصائص المكان والقوى المجتمعية فيه، 
جماعة  ومــن  ألخــر،  شخص  من  يتباين  اإلدراك  أن  وبما 
ألخرى، ومن زمن ألخر لذلك فان القرار السياسي المبني 
على عوامل كثيرة منها اإلدراك لخصائص المكان الطبيعية 

والبشرية يتغير باستمرار من وقت ألخر تبعاً لتفاوت عوامل 
تشكيله)3٥(.

يستخدم الباحثون نتائج االنتخابات كدليل على المشاركة 
المنشورة  اإلحصائية  البيانات  لكثرة  نــظــراً  السياسية 
نسبة  انخفاض  نتائج  استخالص  الحذر عند  ويجب  عنها 
قد  ألنها  للديمقراطية  سيئة  المسالة  فهذه  المشاركة 
المنتخبين)3٦(،  للساسة  التأييد  بقلة  اعتقاد  إلى  تــؤدي 
الن  اإلنتخابات  نتائج  تحليل  عند  أيضا  الحذر  يجب  كما 
يصدر  وما  إنتخابية  دوائــر  أو  بمناطق  تتعلق  النتائج  هذه 
المكونين  األفــراد  على  ينسحب  ال  قد  إنتخابية  دائرة  عن 
تذكر  أن  يجب  الحقيقية  المشاركة  على  واالســتــدالل  لها 
نسبة المشاركة من جملة من لهم حق المشاركة في الدولة 
هذا  في  المكاني  التباين  ليتضح  المذكورة  المحافظة  أو 

الخصوص ثم يفسر تفسيراً صحيحاً.
4ـ العوامل المؤثرة على التصويت والمشاركة:

تصويته،  نمط  على  كبير  أثر  الناخب  لعمر  أن  العمر:  أ. 
وان الشباب هم األكثر ميوال لالنتساب لألحزاب السياسية 
والتصويت لها وهم في الدول الديمقراطية الحديثة يميلون 
الشباب  نسبة  فان  العراق  وفي  اليسارية.  األحــزاب  إلى 
نسبتهم  وترتفع  شبابي  العراقي  المجتمع  كون  جدا  عالية 
يحقق  مطالبهم  بتحقيق  فااللتزام  الشيوخ.  فئة  عن  كثيرا 

مشاركة كبيرة لهم.
اقل  هن  عام  بشكل  النساء  أن  القول  يمكن  الجنس:  ب. 
وأبطأ في  السياسية  األفكار  الرجال في حمل  تطرفا من 
االستجابة لإلحداث السياسية ولكن مجال الحرية للنساء 
في العراق قليل في اتخاذ الرأي ودائما يتم االعتماد على 
وهذا  اإلنتخابات  في  والمشاركة  الذهاب  في  األمــر  ولي 

يالحظ في نسبة إنتخاب النساء.
ت. البيئة االجتماعية: الشك أن نسبة كبيرة من الناخبين 
فيها،  يعشون  التي  واالجتماعية  البيئية  بالظروف  يتأثرون 
متأثرة  االنتخابي  التصويت  أنــمــاط  أن  نجد  مــا  فكثيرا 
بالسلوك االنتخابي للعائلة والجيران والزمالء. وكذلك أذا 
كانت البيئة ريفية فان التصويت يخضع التجاهات عشائرية 

والتصويت يكون بشكل جمعي أكثر من المدينة.
ث. الوضع االقتصادي: تفسر الظروف االقتصادية والوضع 
المادي للناخب العراقي نسبة من أنماط التصويت، فيصوت 
الناخبون لصالح الجهات التي تدعو إلى تحسين مستواهم 
االقتصادي خاصة في المجتمعات التي تعاني من البطالة 
الداعين  إلى األحزاب واألشخاص  والفقر، ويميل السكان 
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يصوت  بينما  تحسينه،  بــهــدف  االقــتــصــادي  التغير  ــى  إل
األغنياء لصالح الجهات المحافظة الداعية إلى بقاء الوضع 
االقتصادي كما هو والتي تقف في وجه التغيرات اإلدارية 

للدولة)37(.
يتجهون نحو  الفقراء  العراقي فان  المجتمع  الى  وبالنسبة 
الذي يحسن الوضع االقتصادي وهم يشكلون نسبة كبيرة 

في المجتمع.
كاإلذاعة  اإلعــالم  تأثير وسائل  يظهر  اإلعــالم:  ج. وسائل 
التصويت  أنــمــاط  على  والــمــجــالت  والــصــحــف  والــتــلــفــاز 
مجموع  أن  ذلك  المسيسة  غير  الحديثة  المجتمعات  في 
الناخبين يفتقرون إلى االنتماء الحزبي او الفئوي العريق، 
هم  اإلنتخابات  في  المشاركين  اغلب  فان  العراق  في  كما 

مستقلون وال ينتمون لألحزاب.
ح. صفات المرشح: وهذا هو األهم فال شك ان الصفات 
الشخصية للقيادة الحزبية او المرشح اثر كبير على نمط 
التصويت فكثيرا ما يصوت السكان لصالح حزب او جهة 
وان  الجهة،  تلك  او  السياسية  الحزب  قــوة  بسبب  معينة 
الصفات الشخصية للمرشح ذات تأثير كبير عند إنتخاب 
المراكز التنفيذية الكبيرة في الدولة كما تظهر أهميتها في 
المجتمعات الحديثة التي تفتقر لوجود األحزاب السياسية 
وسلوكها  السياسية  ببرامجها  اشتهرت  الــتــي  العريقة 

السياسي المعروف... 
العراقي  الُمستقبل  أن  ُقلنا  إذا  نُغالي  ال  لعلنا  الختام  في 
يعاني برمته من غموض ال يمكن إداركه في الوقت الحالي، 
أو  النفسية  أو  أو اإلستراتيجية  القانونية  الدراسات  ولكن 
ِقراءة  تعتمد باألساس على  والتي  اإلجتماعية وغيرها...، 
من  مدروسة،  وبأُسس  لها  ُمخطط  ُمستقبلية  إستشرافية 
الممكن حتماً أن تسعفناً في فك طالسم مستقبل إتجاهات 
وفق كل مشهد مفترض  البرلمانية وحضورها  اإلنتخابات 
وإنعكاس كل مشهد على البيئة الداخلية، والبيئة الخارجية 
إشكالية  ــة  دراسـ نــحــاول  وبالتالي  والــدولــيــة،  االقليمية 
التأثير  وجدلية  جهة،  مــن  اإلنتخابي  لـــإلداء  الُمستقبل 
والتأثر من جهة أخرى كأداء للُمفوضية الُعليا لإلنتخابات 
أو للقوى السياسية الُمشتركة في العملية اإلنتخابية، وبذلك 
نصل الى وضع سيناريو افتراضي نتمنى من صانع القرار 
القادمة  اإلنتخابات  خالل  وخصوصاً  يتجنبه  ان  العراقي 

 .2٠١٥ - 2٠١٤

ـ الخـــــاتمة
بناء  ومعه  السياسي  والنظام  التشريعية  االنتخابات  تبقى 
الدولة في العراق محكومين بنظام المحاصصه الديمغرافية 
قائمة،  السياسية  التوافقات  وستبقى  السياسية،  وليست 
بين  مع كل ما نجم عن ذلك من حضور الطائفة، وسيطاً 
السياسي  النظام  أزمة  والدولة، وكذلك استمرار  المواطن 
فــأن  أخـــر  ومـــن جــانــب  ــعــام 2٠٠3،  ال بــعــد  ــذي تشكل  الـ
الدستورية الذي نص في المادة )7٦/أوال( على أن )يكلف 
رئيس الجمهورية مرشح الكتلة النيابية األكثر عدداً بتشكيل 
وهذا  باالنتخابات،  الفائزة  الكتلة  وليس  الــوزراء(.  مجلس 
في  القائم  والمجتمعي  السياسي  االنقسام  ظل  في  يعني 
العراق، إن تُشكل السلطة التنفيذية من خالل ائتالف واسع 
باالنتخابات،  الفائزة  الهامة  القطاعات  من  ممثلين  يضم 
احتكار  مواجهة  في  مــحــدوداً  الــنــواب  مجلس  دور  يبقي 
انتهاكات  من  ذلــك  يستتبع  قد  ومما  التنفيذية،  السلطة 
دستورية وقانونية، وعلى رأسها مبدأ الفصل بين السلطات، 
الذي هو جوهر النظام الديمقراطي. مما قد يُضعف الدور 
توحيد  في  دوره  وكذلك  العراقي  النواب  لمجلس  الرقابي 
اإلخفاقات  وتصويب  الصعوبات  وتذليل  السياسية  اإلرادة 

للعملية السياسية. واالستنتاجات التي خرجنا بهـــــا هي: 
ـ االستنتاجات: 

زمنية  فترة  خالل  انتخابات  عدة  انجاز  من  العراق  تمكن 
السياسية  مؤسساته  بناء  مــن  مكن  مما  نسبياً  قصيرة 
المتمثلة بانتخاب جمعية وطنية قامت بكتابة الدستور الذي 
ُعرض لالستفتاء الشعبي في 2٠٠٥، باإلضافة إلى انتخاب 
مجلس للنواب بدورتين انبثقت منهما الحكومة، فضاًل عن 

انتخاب مجالس المحافظات.
المجتمع،  اغلب شرائح  من  وجود مشاركة سياسية جيدة 
تنبع من الواقع الثقافي السياسي للمواطن العراقي، ووعيه 
بأهمية االنتخابات في اختيار ممثليه الحقيقيين والتداول 
السلمي للسلطة، مما يؤسس إلى بناء مجتمع متمدن قائم 

على أساس العدل والمساواة.
التي جرت منذ  العمليات االنتخابية  وجود تطور كبير في 
عام 2٠٠٥، تمثلت باالنتقال من انتخابات الجمعية الوطنية 
التي كان فيها العراق دائرة انتخابية واحدة ونظام القائمة 
لنظام  وفقاً   ،2٠٠٥ النواب  مجلس  انتخابات  إلى  المغلقة 
تعدد الدوائر ونظام القائمة المغلقة إلى انتخابات مجالس 
لنظام  وفقاً  الثانية  بجلسته  النواب  ومجلس  المحافظات 
إن  يعني  ما  وهو  المفتوحة،  القائمة  ونظام  الدوائر  تعدد 
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في  الديمقراطية  تطبيق  مجال  في  حصل  كبيراً  تقدماً 
العراق، تمثل بان يكون المرشحين أكثر تمثياًل لدوائرهم، 
الذي يجده أصلح  المرشح  اختيار  الناخب من  كما مكنت 

ليمثله.
غياب قانون لألحزاب ينظم عملها ويحكم آليات بناء بنيتها 
اإلنصاف  تضمن  قوانين  إلى  خاضعة  ويجعلها  الداخلية 

والمساواة والعدل فيما بينها.
العمليات  تنفيذ  فــي  كبيراً  دوراً  اإلعـــالم  وســائــل  لعبت 
االنتخابية السابقة في العراق من خالل التثقيف السياسي 
مع  االنتخابية،  العمليات  سير  مراقبة  وكذلك  واالنتخابي، 
وجود بعض وسائل اإلعالم التي تحاول أن تعرقل العمليات 

السياسية واالنتخابية.
في  كبيرة  فنية  خبرة  المدني  المجتمع  منظمات  اكتسبت 
مجال الرقابة على العمليات االنتخابية، وكذلك في مجال 
تنفيذ  على  ساعد  ما  وهو  واالنتخابي  السياسي  التثقيف 

العملية االنتخابية ودعم المشاركة السياسية في العراق.
إن العراق وان كان قد نص على تبني النظام التمثيل النسبي 
في كل من الدستور وقانون االنتخاب وأنظمة المفوضية، إال 
أن التطبيق العملي لالنتخابات البرلمانية قد شهد خروجاً 

على التطبيق السليم لهذا النظام.
وفقاً  تمت  قد   ،2٠١٠ لعام  النيابية  االنتخابات  كانت  وان 
النظام  في  خلل  شهدت  قد  أنها  إال  المفتوحة،  للقائمة 
في  المتبقية  المقاعد  استحقاق  بعدم  تمثل  االنتخابي، 
القاسم  القوائم  هذه  إحــراز  بعد  إال  االنتخابية،  الدوائر 
أصوات  من  قليل  غير  عدد  أهدر  الذي  األمر  االنتخابي، 

الناخبين التي ذهبت بدون أي تمثيل نيابي.
واالقتصادية  والبشرية  الطبيعية  الجغرافية  العوامل  تعد 
الناخبين  وتوجهات  االنتخابي  السلوك  على  مؤثراً  عاماًل 
عند اإلدالء بأصواتهم، حيث برزت أنماط متباينة في جميع 

المحافظات تتقلب وفق رؤية المواطنين في المحافظة.

ـ قائمة المراجع
اواًل:- المراجع العربية

السياسية . ١ الجغرافية  مابين  سعيد،  أحمد  إبراهيم 
والجيوبولتك والعولمة، ط١، دمشق، األوائل، 2٠٠٦.

والعلوم . 2 الدستوري  القانون  مبادئ  مــرزة،  إسماعيل 
السياسية، النظرية العامة في الدساتير، ط3، 2٠٠٤.

عملية . 3 في  الثقة  بناء  مولو،  وباتريك  كالين  ريتشارد. 
تسجيل الناخبين، دليل المعهد الديمقراطي الوطني ) 

NDI( لبنان، 2٠٠١.
الدولة . ٤ مجلس  لقضاء  تحليلية  دراســة  فــودة،  رأفــت 

النهضة  دار  االنتخابية،  الطعون  مجال  في  المصري 
العربية، القاهرة، 2٠٠١.

زكريا بن صغير، الحمالت االنتخابات مفهومها وسائلها . ٥
وأساليبها، الجزائر، دار الخلدونية، 2٠٠٤.

وقــوي . ٦ للمرأة  السياسية  المشاركة  خــضــر،  سامية 
لخدمات  المصرية  الــقــاهــرة،  االجــتــمــاعــي،  التغير 

الطباعة،١999.
الــقــانــون . 7 ــي  صــبــري محمد الــســنــوســي، الــوســيــط ف

الدستوري، دار النهضة العربية، القاهرة، 2٠٠8.
ــؤاد، عــلــم االجــتــمــاع الــســيــاســي، . 8 ــ عــاطــف احــمــد فـ

اإلسكندرية، دار المعرفة الجامعية، ١99٥.
السياسية . 9 النظم  في  الوسيط  بسيوني،  الغني  عبد 

والقانون الدستوري، مطابع السعدني، مصر، 2٠٠٤.
وضماناتها . ١٠ النيابية  االنتخابات  عفيفي،  كامل  عفيفي 

الدستورية والمقارنة )دراسة مقارنة(.
عمان، . ١١ ط١،  السياسية،  الجغرافية  الدويكات،  قاسم 

جامعة موته، 2٠٠2. 
للشباب . ١2 السياسية  المشاركة  شفيق،  احمد  ماجدة 

المصري، دراسة ميدانية، في المجلة العربية للدراسات 
الدولية، العدد الثالث/العدد الرابع، بيروت، ١993.

واتجاهات . ١3 اإلعـــالم  نظريات  الحميد،  عبد  محمد 
التأثير، القاهرة، عالم الكتب، ١997.

السياسية . ١٤ الجغرافية  الديب،  إبراهيم  محمود  محمد 
االنجلو  مكتبة  الــقــاهــرة،  ط٦،  معاصر،  منظور  فــي 

المصرية، 2٠٠8.
مدحت فؤاد فتوح حسين، تنظيم المجتمع السياسي، . ١٥

القاهرة، مطبعة التجارية الحديثة، ١993.
ديفيد ابتر، وظيفة الحزب السياسي، مطبعة الشروق، . ١٦

بيروت، ١99١.
مجالس . ١7 انتخابات  قــانــون  أحــكــام  جبر،  كاظم  نعيم 

لسنة   )3٦( رقــم  والــنــواحــي  واالقضية  المحافظات 
2٠٠8، مكتبة السنهوري، بغداد، 2٠٠9.

المنشور . ١8 »مراقبةاالنتخابات«،  حول  بونيو،  هوراسيو 
االنتخابات«،  حــول  الــدولــيــة  »اإلنسكلوبيديا  ضمن 
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كونغريشيونال  واشنطن،  روس،  ريتشارد  تحرير  من 
كوارتيرلي بريس، 2٠٠٠. 

ـ مواقع االنترنت
١ـ محمد أبو غدير المحامي، الرقابة الوطنية والدولية... 
الموقع  على  نشر  مقال  االنــتــخــابــات،  نــزاهــة  تحقق  هــل 

www.ikhwan.net :االلكتروني األتي
2ـ صحة االنتخابات ودور القضاء في الرقابة عليها، مقال 

www.ahrla.org :نشر على الموقع االلكتروني األتي
االنتخابية،  الشكاوى  تخص  عامة  ومفاهيم  مقدمة  3ـ 
المنشور على الموقع االلكتروني للمفوضية العليا المستقلة 
http://www.ihec-iq.com/ar/complaints. لالنتخابات: 

html
ـ المواثيق الدولية

اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان. . ١
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. . 2

ـ األنظمة والقوانين: 
لسنة . ١  )١١( رقم  لالنتخابات  العليا  المفوضية  قانون 

.2٠٠7
واالقضية . 2 المحافظات  مجالس  انــتــخــابــات  قــانــون 

والنواحي رقم )3٦( لسنة 2٠٠8. 
نظام مراقبو االنتخابات واالستفتاءات رقم )١3( لسنة . 3

 .2٠٠9
واالنتخابات . ٤ االســتــفــتــاءات  مــراقــبــي  ســلــوك  قــواعــد 

الصادرة عن المفوضية العليا المستقلة لالنتخابات. 
بالشكاوى . ٥ الــخــاص   2٠٠٥ لسنة   )٥ ــم(  رقـ الــنــظــام 

االنتخابية.
في . ٦ بالحكم  والخاص  لسنة 2٠٠٥   ( رقم( ١٥  النظام 

النزاعات والشكاوى االنتخابية. 
بالمخالفات . 7 والخاص   2٠٠٥ لسنة   )١١ رقم(  النظام 

المتعلقة باالستفتاء واالنتخابات. 
بالحمالت . 8 والــخــاص   2٠٠٥ )لسنة   9 رقــم(  النظام 

االنتخابية.
لنظام رقم )١٠( لسنة 2٠٠8. . 9

ثانيًا:ـ المراجع األجنبية
1 .Michel Rush، political and society an introduction 
to political sociology، NY، prentice hall، 1997، Page 
110.

ـ الهوامش:
١ـ سامية خضر، المشاركة السياسية للمرأة وقوى التغير 
االجتماعي، القاهرة، المصرية لخدمات الطباعة، ١999، 

ص3. 
للشباب  السياسية  المشاركة  شفيق،  احمد  مــاجــدة  2ـ 
للدراسات  العربية  المجلة  في  ميدانية،  دراسة  المصري، 
الدولية، العدد الثالث/العدد الرابع، بيروت، ١993، ص9٥.

3ـ عاطف احمد فؤاد، علم االجتماع السياسي، اإلسكندرية، 
دار المعرفة الجامعية، ١99٥، ص ١٦٦.

 Michel Rush، political and society an introduction to 4ـ
.110 Page ،1997 ،political sociology، NY، prentice hall

السياسي،  المجتمع  تنظيم  حسين،  فتوح  فؤاد  مدحت  ٥ـ 
القاهرة، مطبعة التجارية الحديثة، ١993، ص١33.

٦ـ محمد عبد الحميد، نظريات اإلعالم واتجاهات التأثير، 
القاهرة، عالم الكتب، ١997، ص29٦.

.112 .Michel Rush، op، cit، p7ـ
8ـ عاطف احمد فؤاد، علم االجتماع السياسي، اإلسكندرية، 

دار المعرفة الجامعية،١99٥، ص83. 
السياسية  النظم  فــي  الوسيط  بسيوني،  الغني  عبد  9ـ 
2٠٠٤، ص  مصر،  السعدني،  مطابع  الدستوري،  والقانون 

.7٠8
الــقــانــون  فــي  الــوســيــط  الــســنــوســي،  ١٠ـ صــبــري محمد 
الدستوري، دار النهضة العربية، القاهرة، 2٠٠8، ص 289.

وضماناتها  النيابية  االنتخابات  عفيفي،  كامل  عفيفي  ١١ـ 
الدستورية والمقارنة )دراسة مقارنة(، ص ١١٤٦-١١٥٠.

ومفاهيم عامة تخص  الموسوم، مقدمة  البحث  ينظر  ١2ـ 
االلكتروني  الموقع  على  المنشور  االنتخابية،  الشكاوى 
http://www.ihec- :للمفوضية العليا المستقلة لالنتخابات

 .iq.com/ar/complaints.html
الدولة  مجلس  لقضاء  تحليلية  دراســة  ــودة،  ف رأفــت  ١3ـ 
المصري في مجال الطعون االنتخابية، دار النهضة العربية، 

القاهرة، 2٠٠١، ص 38.
األنظمة  من  العديد  المذكورة  المفوضية  أصدرت  إذ  ١٤ـ 
التي عالجت مختلف الجوانب المتعلقة بالطعون االنتخابية 
وهي كاًل من النظام رقم( ٥( لسنة 2٠٠٥، الخاص بالشكاوى 
االنتخابية والنظام رقم )١٥( لسنة 2٠٠٥، والخاص بالحكم 
 )١١ رقــم(  والنظام  االنتخابية  والشكاوى  النزاعات  في 
باالستفتاء  المتعلقة  بالمخالفات  والخاص   ،2٠٠٥ لسنة 
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والخاص   ،2٠٠٥ لسنة   )9 رقــم)  والــنــظــام  واالنــتــخــابــات 
بالحمالت االنتخابية. 

مجالس  انتخابات  قانون  من   )١( الــمــادة  عرفت  إذ  ١٥ـ 
 ،2٠٠8 لسنة   )3٦( رقم  والنواحي  واالقضية  المحافظات 
يحوي  الـــذي  )الــســجــل  بــأنــه  االبــتــدائــي  الناخبين  سجل 
من  ونشره  إعــداده  يتم  ــذي  وال الناخبين  وبيانات  أسماء 
بشأنه(  الطعون  وتقديم  عليه  لــالطــالع  المفوضية  قبل 
)سجل ألسماء  بأنه  النهائي  الناخبين  بسجل  يقصد  فيما 
وبيانات الناخبين غير القابل للطعن فيه والذي يتم نشره 
المذكور  الطعن  فان  ثم  ومن  االعتراض(  فترة  انتهاء  بعد 
استنادا للنظام رقم )١٠( لسنة 2٠٠8، الصادر عن مجلس 
المفوضين يتضمن شقين أولهما، الطعن في دقة البيانات 
المدونة في السجل المذكور كما في حالة عدم وجود االسم 
الطعن  تقديم  ويتوجب  المسجلة  البيانات  في  الخطأ  أو 
مكتب  مدير  قبل  من  فيه  للبت  التسجيل  مركز  مدير  إلى 
المحافظة خالل مدة ال تتجاوز 3 أيام تبدأ من تاريخ عرض 
سجل الناخبين االبتدائي في الدوائر االنتخابية أما ثانيهما، 
فتتمثل في الطعن الموجه ضد الغير كما في حالة إدراج 
اسم غير المواطن في سجل الناخبين أو يكون غير متمتعا 
بالجنسية العراقية أو غير بالغ السن القانوني لالنتخاب أو 
انه كان متوفى فيتوجب تقديم الطعن إلى المكتب الوطني 
قابال  المذكور  القرار  ويكون  لالنتخابات  العليا  للمفوضية 
للطعن فيه أمام مجلس المفوضين وقاباًل لالستئناف أمام 
الهيئة القضائية لالنتخابات استناداً إلحكام المادة )٦( من 
القسم الثالث من النظام المذكور والمادة )١9( من القانون 

رقم )3٦( لسنة 2٠٠8.
١٦ـ إذ يتوجب على المفوضية العليا المستقلة لالنتخابات 
أن تتأكد من مسالة توافر شروط الترشيح المنصوص عليها 
المحافظات  مجالس  انتخابات  قانون  من   )7( المادة  في 
يكون  أن  في   ،2٠٠8 لسنة   )3٦( رقم  والنواحي  واالقضية 
وان  الترشيح  أتم 3٠ من عمره عند  األهلية  كامل  عراقياً 
يكون حاصال على شهادة اإلعدادية أو ما يعادلها وحسن 
بموجب  المحافظة  أبناء  من  يكون  وان  والسلوك  السيرة 
سجل األحوال المدنية أو مقيما فيها لمدة ١٠ سنوات وان 
يكون مشموالً  وان ال  المسلحة  القوات  أفراد  يكون من  ال 
المفاتحات  إجــراء  وللمفوضية  البعث  اجتثاث  بإجراءات 
اإلدارية الالزمة بشان ذلك استناداً إلحكام المادة )١8/2( 
المرشحين  إخضاع  اوجــب  والــذي  المذكور  القانون  من 

لمصادقة المفوضية العليا المستقلة لالنتخابات. 

أحكام  جبر،  كاظم  نعيم  ينظر:  التفاصيل  من  للمزيد  ١7ـ 
والنواحي  واالقضية  المحافظات  انتخابات مجالس  قانون 
رقم )3٦( لسنة 2٠٠8، مكتبة السنهوري، بغداد، 2٠٠9، ص 

.١٠3 -١٠٠
١8ـ زكريا بن صغير، الحمالت االنتخابات مفهومها وسائلها 

وأساليبها، الجزائر، دار الخلدونية، 2٠٠٤، ص 22. 
١9ـ ديفيد ابتر، وظيفة الحزب السياسي، مطبعة الشروق، 

بيروت، ١99١، ص ١22. 
والعلوم  الدستوري  القانون  مبادئ  مــرزة،  إسماعيل  2٠ـ 
 ،2٠٠٤ ط3،  الدساتير،  في  العامة  النظرية  السياسية، 

ص٤87.
2١ـ محمد أبو غدير المحامي، الرقابة الوطنية والدولية... 
الموقع  على  نشر  مقال  االنــتــخــابــات،  نــزاهــة  تحقق  هــل 
االلكتروني األتي: www.ikhwan.net. وكذلك انظر: صحة 
االنتخابات ودور القضاء في الرقابة عليها، دراسة نشرت 

 .www.ahrla.org :على الموقع االلكتروني األتي
22ـ راجع ما كتبه هوراسيو بونيو، حول »مراقبة االنتخابات«، 
المنشور ضمن »اإلنسكلوبيديا الدولية حوالالنتخابات«، من 
كوارتيرلي  كونغريشيونال  واشنطن،  ريتشارد روس،  تحرير 

بريس، 2٠٠٠، ص١97. 
23ـ ميز نظام مراقبو االنتخابات واالستفتاءات رقم )١3( 
لسنة 2٠٠9، بين فريق مراقبي االنتخابات وبين المراقب 
الفرد، فعرف األول بأنه، مجموعة مسجلة لدى المفوضية 
ــواع  أن وجميع  الناخبين  سجل  تحديث  عملية  لمراقبة 
والمحلية،  واإلقليمية  االتحادية  واالستفتاءات  االنتخابات 
االنتخابات  مراقب  أما  عنها،  تقرير  ورفع  تقييمها  بهدف 
المراقبين  فريق  مسجل ضمن  فهو شخص  واالستفتاءات 
الناخبين  تحديث سجل  لمراقبة عملية  المفوضية  تعتمدهُ 
المراقبة.  فريق  عن  النيابية  واالستفتاءات  واالنتخابات 
 )١3( رقم  واالستفتاءات  االنتخابات  مراقبو  نظام  يُراجع 
لسنة 2٠٠9، القسم األول، علماً إن المفوضية تعتمد فرق 
المراقبين حصراً وال تعتمد أية مراقبين أفراد، وال يسمح 
لدى  مسجل  فريق  إلى  ينتسبون  لمراقبين  إال  بالمراقبة 
المفوضية ) القسم الثاني/3( من نظام مراقبو االنتخابات 
أما  األول،  القسم   /2٠٠9 لسنة   )١3( رقم  واالستفتاءات 
أشار  فقد  المحليين  المراقبين  واعتماد  تسجيل  إجراءات 

إلى خمسة أنواع من المراقبين هم: 
لمراقبة  المفوضية  لدى  مسجلة  مجموعة  المراقبة:  فرق 
ابتداًء  االنتخابية،  العمليات  مراحل  جميع  نزاهة  مــدى 
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االقتراع  بعملية  الناخبين مروراً  من مرحلة تحديث سجل 
وانتهاء بعملية العد والفرز بهدف تقييمها ورفع تقرير عنها.
الحكومية  غــيــر  الــمــنــظــمــات  هــي  الــمــراقــبــة:  مــنــظــمــات 
الدولية  والمنظمات  المحلية  المنظمات  وشبكات  المحلية 
يتم اعتمادها لغرض  التي  المنظمات  واالتحادات، وجميع 
مراقبة كل مراحل العمليات االنتخابية باإلضافة إلى مراقبة 

جميع أنواع االستفتاءات االتحادية واإلقليمية والمحلية. 
المراقبين  المراقبون: هم أشخاص مسجلون ضمن فريق 

تعتمده المفوضية لمراقبة مراحل العمليات االنتخابية.
المراقبة  منظمات  من  مجموعة  وهي  المراقبة:  شبكات 
االنتخابية  العمليات  مراحل  لمراقبة  بينها  ما  في  تتفق 

كفريق مراقب واحد. 
المراقبون المحليون: وهم أشخاص عراقيون مخولون من 
هذه  تكون  رسمياً،  مسجلة  محلية  مراقبة  منظمات  قبل 
كل  ومتابعة  بمراقبة  مهتمة  األســاس  بالدرجة  المنظمات 
العمليات االنتخابية ومراحلها على إن ال يمثلوا أية مصالح 

حزبية.
2٤ـ انظر )القسم الثاني/١(، من نظام مراقبو االنتخابات 

واالستفتاءات رقم )١3( لسنة 2٠٠9.
االستفتاءات  مــراقــبــي  ســلــوك  قــواعــد  ــارت  أشـ ــد  وق 2٥ـ 
إلى  المستقلة  العليا  المفوضية  عن  الصادرة  واالنتخابات 
انه وحفاظاً على مستوى عال من الحرفية وتطبيق المعايير 
المعترف بها دولياً، تكون النشاطات التي يمارسها مراقبو 
مبادئ  بخمسة  دومــاً  محكومة  واالنتخابات  االستفتاءات 

عامة.
االستفتاءات  مراقبي  إقــرار  واألنظمة:  القوانين  احترام 
العراق  في  السارية  القوانين  بكل  بااللتزام  واالنتخابات 

واحترامها دائماً وفي كل األحوال.
صادقين  واالنــتــخــاب  االستفتاء  مــراقــبــو  يــكــون  التيقن: 

وجديرين بالثقة.
االستفتاءات  مــراقــبــو  يقيم  أن  وتــشــتــرط  الموضوعية: 
شاملة  مراجعة  أســاس  على  استنتاجات  أي  واالنتخابات 

ودقيقة لكل الظروف والحقائق ذات العالقة.
االستفتاءات  مراقبو  يــكــون  أن  وتشترط  االستقاللية: 
واالنتخابات أحراراً في اتخاذ القرارات دون تدخل، والعمل 

في حدود سيادة القانون.
واالنتخابات  االستفتاء  مراقبي  سائر  يعترف  الحياد: 
للديمقراطية  األساسية  والقيم  االستفتاء  عملية  بمصلحة 

أو  شخصية  مصالح  أي  فــوق  إياها  واضعين  وحمايتها، 
تفضيالت سياسية.

2٦ـ هوراسيو بونيو، المصدر السابق، ص ١98.
27ـ المصدر نفسه، ص ١98- ١99.

الدولي  العهد  عليه  وأكــد  اإلعــالن،  من   )2١( المادة  28ـ 
الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، حيث أورد في المادة 
يَنتخب  أن  والفرصة في  الحق  لكل مواطن  )أن  )2٥/ب(، 
العام  باالقتراع  نزيهة تجري دورياً  انتخابات  ويُنتخب، في 
السري،  وبالتصويت  الناخبين  بين  المساواة  قــدم  وعلى 

تضمن التعبير الحر عن إرادة الناخبين(.
عليها،  الرقابة  في  القضاء  ودور  االنتخابات  صحة  29ـ 

المصدر السابق. 
عمان،  ط١،  السياسية،  الجغرافية  الدويكات،  قاسم  3٠ـ 
جامعة موته،2٠٠2، ص323. وبنفس المعنى انظر: محمد 
منظور  في  السياسية  الجغرافية  الديب،  إبراهيم  محمود 
 ،2٠٠8 المصرية،  االنجلو  مكتبة  القاهرة،  ط٦،  معاصر، 

ص١١3- ١١٤.
السياسية  الجغرافية  مابين  سعيد،  أحمد  إبراهيم  3١ـ 
والجيوبولتك والعولمة، ط١، دمشق، مطبعة األوائل، 2٠٠٦، 

ص١8.
32ـ النظام السياسي: هو عبارة عن مجموعة من العناصر 
السياسية المترابطة وخصائصها في بيئة ما ولهذا النظام 
نضجه،  أو  نموه  مرحله  وظيفته،  أو  غرضه  أبعاد  ثــالث 

منطقته الجغرافية. 
السابق،  المصدر  الــديــب،  إبراهيم  محمود  محمد  33ـ 

ص7٥٥.
3٤ـ يقر الفصل )2١( من الميثاق العالمي لحقوق اإلنسان 
بالده  تسير شؤون  في  يشارك  بان  الحق  له  الجميع   « ان 
بطريقة مباشرة او عن طريق ممثليه الذين يختارهم بحرية..

الثقة في  بناء  وباتريك مولو،  المصدر..) ريتشارد. كالين 
عملية تسجيل الناخبين، دليل المعهد الديمقراطي الوطني 

) NDI( لبنان 2٠٠١، ص 3.
السابق.  المصدر  الــديــب،  إبراهيم  محمود  محمد  3٥ـ 

ص7٥٦.
3٦ـ المصدر نفسه، ص١3٦.

37ـ قاسم الدويكات، المصدر السابق، ص33٠.
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ملف السياسة الخارجية
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اوالً:- السياسة الخارجية أهدافها ومحددات وسائل تنفيذها
أ.م.د. عزيز جبر شيال

ثانياً:- السياسة الخارجية العراقية في العهد الملكي

أ.د.اسامة عبدالرحمن نعمان الدوري

ثالثاً:- العوامل الخارجية المؤثرة على السياسية الخارجية

ا.م.د مثنى علي حسين

رابعاً:- االيديولوجية واثرها في السياسة الخارجية العراقية بعد 

تموز عام 1968

أ.د. فكرت نامق عبد الفتاح

خامساً:- تأثير العوامل الخارجية في السياسة الخارجية للعراق

أ.د. حميد شهاب احمد
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السياسة الخارجية أهدافها ومحددات 

وسائل تنفيذها

ـ المقدمة: 

تعد السياسة الخارجية من بين أهم فعاليات الدولة التي تعمل من خاللها 
على تنفيذ أهدافها في المجتمع الدولي، وال تختلف السياسة الخارجية عن 
السياسات األخرى، إذ أنها تتطلع إلى تحقيق أهداف محددة تتأثر طبيعتها 

بكمية القدرات الموضوعية والذاتية المتاحة للدولة في وقت معين ونوعيتها، 
ويتأثر تنفيذها بمدى اإلستعداد الذاتي إلستثمار موارد الدولة فضال على 

تقبلها للتضحية والمخاطرة، ويدور محور األهداف حول ضمان األمن 
القومي )كمصطلح سياسي غير أيديولوجي( للدولة وحمايته من التهديدات 
والتحديات اآلنية والمستقبلية، ومن هنا نفهم بأن السياسة الخارجية هي 
حركة واعية ومستمرة، لذا بات لزامًا أن نعمل من أجل إيجاد فهم مشترك 

لمعنى السياسة الخارجية لكي تتوحد الجهود من أجل إنجاز أهداف المجتمع 
من خالل تحمل تبعات السعي للرد على التحديات والتهديدات من جهة 

وتسهيل مهمة القائمين على تنفيذ السياسة الخارجية في تحديد أولويات 
العمل من جهة أخرى.



أهمية البحث: تكمن أهمية البحث في أن موضوع السياسة 
أو  بعينها،  مغلقة  دوائــر  إختصاص  من  يعد  لم  الخارجية 
إرادة لحاكم يرى أن مصالح شعبه تتجسد في التوحد مع 
رؤيته أو رؤية حزب تفرد بالسلطة وسعى إلى محورتها وفقاً 
أليديولوجية عفا عليها الزمن وتحجرت إلى حد أصبحت 
فيه قيداً على حركة الدولة، وإنما أضحى قضية إجتماعية 
إرتبطت بالسعي إلى التعبير عن مصالح الشعب األساسية 
بمفهومه  القومي  األمــن  على  المحافظة  فــي  والمتمثلة 

المعاصر.
الخارجية  السياسة  عمل  ميدان  أن  بما  البحث:  فرضية 
يتحدد في بيئة ال تتحكم بها الدولة ألن حدود السيادة لكل 
جميع  أن  إذ  تتجاوزه  وال  إقليمها  داخل  في  تنحصر  دولة 
بعض  أن  بيد  الداخلي  الشأن  في  التدخل  ترفض  الــدول 
المعترف  المبدأ  الدول ال تستوي في درجة تمسكها بهذا 
به دولياً فقامت بوضع سياسة خارجية الترى إاّل مصالحها 
فحسب، لذا إختلفت الرؤى بشأن عمل السياسة الخارجية 
األمر الذي يتطلب إيجاد رؤية مشتركة لكيفية المحافظة 
التدخالت  تسوده  عالم  في  الوطني  القرار  إستقالل  على 
في  تلك  أو  الذريعة  هذه  تحت  يؤيدها  من  تجد  قد  التي 

داخل الدولة. 
األول  إلى فصلين أساسيين  البحث: قسمنا بحثنا  هيكلية 
الخارجية،  السياسة  في  تؤثر  التي  المتغيرات  فيه  بحثنا 

وفي الثاني البحث في أهم المتغيرات المؤثرة في السياسة 
الخارجية المعاصرة.

الفصل األول// المتغيرات المؤثرة في صنع وتنفيذ 
السياسة الخارجية

التي  الداخلية  السياسات  عن  الخارجية  السياسة  تختلف 
هذا  ويتفاعل  الدولة،  إطار  داخل  وتنفيذها  إعدادها  يتم 
الواقع مع مجموعة متغيرات ربما تشترك فيها السياسات 
أن  إذ  تعقيداً،  أكثر  األمــر  يغدو  هنا  ومــن  كافة  بأنواعها 
بين  الفصل  بعدم  يوحي  التأثير  في  المتغيرات  إشتراك 
النوعين، وهذا األمر صحيح إلى حدِّ ما، بيد أنه يعيق العمل 
لصالح  المتغيرات  توظف  خارجية  سياسة  إنضاج  بإتجاه 
توحيد  فإن  لذا  الدولة،  عليها  تسيطر  ال  بيئة  في  العمل 
الفهم بإتجاه الفصل بين السياستين ضروري جداً إلنجاح 
السياسة  أن  طالما  وتنفيذها  الخارجية  السياسة  خطط 
الخارجية وهي توظف المتغيرات المشتركة ال تهدف إلى 
الحال  هو  كما  مباشر  بشكل  المواطنين  مصالح  تمس  أن 
في توظيف المتغيرات في صنع وتنفيذ السياسات العامة، 
ولنأخذ مثال في ذلك توظيف الثروة المعدنية في السياستين 
الداخلية والخارجية ففي األولى توظف لتحقيق الرفاهية 
وزيادة الدخول الفردية وتقديم الخدمات، بينما توظف في 
للدولة  مواقف مساندة  على  للحصول  الخارجية  السياسة 
في القضايا ذات المساس باألمن القومي، أو لتصحيح بعض 

رئيس وحدة البحوث السياسية واالستراتيجية ـ كلية العلوم السياسية 
جامعة المستنصرية.

أ.م.د. عزيز جبر شيال
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المواقف لتلك الدول في المحيطين اإلقليمي والدولي، أو 
لحماية المواطن وهو يتعامل مع رعايا دولة ترتبط بمصالح 

إقتصادية.
إن عملية صنع وتنفيذ السياسة الخارجية تتسم بالمحدودية 
صنع  في  المشاركة  عملية  كانت  فــإذا  اإلنفرادية،  وليس 
وتنفيذ السياسات الداخلية تتطلب المشاركة الواسعة ومن 
قبل دوائر ومؤسسات الدولة كافة ال بل تعد ضرورة الزمة 
وتنفيذ  في صنع  المشاركة  قاعدة  توسيع  أن  إاّل  لنجاحها 
السياسة الخارجية يؤدي إلى عرقلة الوصول إلى األهداف، 
العمل السياسي الخارجي في متاهات  فضاًل على إدخال 
وجدل ال طائل من ورائه، لهذا نرى أن تخطيط السياسة 
الخارجية ينبغي أن يقتصر على لجنة العالقات الخارجية 
المتخصصة  التشريعية  الجهة  لكونها  النواب  مجلس  في 
والسلطة  أدائها،  ومراقبة  الخارجية  السياسة  متابعة  في 
التنفيذية ممثلة برئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ووزارة 
ذات  الجهات  لكون هذه  الوطني  األمن  الخارجية ومجلس 

عالقة مباشرة بتخطيط السياسة الخارجية وتنفيذها. 
إن ترتيب العمل بهذه الطريقة يساعد الدولة على تحقيق 
المقبولة سياسياً، فهي  الخسائر  بأقل  الخارجية  أهدافها 
تتحرك أثناء تفاعلها مع غيرها من مجموعة أفعال سياسية 
الــواقــع دفــع بعض  مــحــددة، هــذا  خارجية تعكس أهــدافــاً 
دارسي العلوم السياسية إلى تبني رؤية مفادها أن لكل دولة 
سياسة خارجية واحدة وسياسات خارجية في آن واحد، من 
خالل النظر إلى تعدد مراكز التخطيط والتنفيذ. إن مثل 
هذه الرؤى غير دقيقة في األقل بسبب أنها لم تنظر إلى 
تداخل المتغيرات وتبادل التأثير من زاوية التكامل والعالقة 
المتفاعلة بين الغايات واألهداف األساسية والثانوية، وأن 
مفهوم الدولة للمصلحة القومية هو مجمل ما تهدف إليه 
الحركة السياسة الخارجية كحركة هادفة إلى إنجازه في كل 
األوقات، وبسبب هذا الفهم لم تعد الدراسات المعاصرة في 
السياسة الخارجية تتجه إلى التمييز بين أهداف السياسة 
وأهــداف  واإلستراتيجية،  السياسية  األهــداف  أي  العليا، 
واإلجتماعية،  اإلقتصادية  األهــداف  أي  الدنيا  السياسة 
الخارجية  السياسة  طبيعة  في  بارز  تحول  إلى  أّدى  وهذا 

وأدواتها.
تحقيق  بمكان  الصعوبة  من  أنــه  على  التوكيد  من  والبــد 
األهــداف  أن  األول  لسببين  الخارجية  السياسة  أهــداف 
اإلختالف  هــذا  وأن  ومتنوعة،  متعددة  بل  واحــدة  ليست 
يرتبط بطبيعة الدولة نفسها، وطبيعة المنطقة الكائنة فيها 

وطبيعة قوة الدولة، والثاني أن األهداف ليست متساوية في 
أهميتها بل هي متدرجة من حيث األهمية، وهذا يؤدي إلى 
تغيير مستمر في أولويات الفعل السياسي الخارجي، ويمكن 

أن نحدد أهداف السياسة الخارجية بما يأتي:
١ـ المحافظة على استقالل الدولة وسيادتها وأمنها القومي، 
ويكون ذلك من خالل تحقيق إدراك واضح وسليم لمفهوم 
وإستراتيجية  وطنية،  أمني  عقيدة  القومي وصياغة  األمن 
باإلمكان  بالعراق  األمر  تعلق  وبقدر  عليه،  للحفاظ  فّعالة 

تحقق ذلك من خالل: -
اـ أن يرتكز مفهوم األمن القومي العراقي على أن اإلنسان 

يمثل القيمة العليا وليس الدولة بمؤسساتها المتعددة.
وعلى  وطنية صرفة،  إعتبارات  إلى  تكون مستندة  أن  ـ  ب 
يمكن  ال  أدنى  حداً  تمثل  ثوابت  على  وطني  إتفاق  أساس 
النزول عنه، أو اإلجتهاد في هذه الحدود وبأسلوب مهني 
والفئوية  الحزبية  والمناكفة  السياسي  الجدل  عن  يبتعد 
الدولي  الــعــام  الـــرأي  ــاك  وإربـ اإلتــهــامــات  الضيقة وســوق 

والمحلي. 
جـ ـ اإلتفاق على أن األمن القومي أضحى ذا طبيعة شاملة 
التي ربما يجد البعض أنها غير  المتغيرات  ويتأثر بجميع 
مؤثرة، مما يؤدي إلى التصريح بمواقف أوتبني مواقف تشل 

عمل السياسة الخارجية.
خالل  من  ســواء  اإلقليمية  البيئة  تكييف  على  العمل  ـ  د 
أهــداف  يخدم  بما  مباشرة  غير  أو  مباشرة  إستراتيجية 
على  المحافظة  أســلــوب  ــق  ووف الــعــراقــي،  القومي  األمــن 
أصدقاء،  ليكونوا  المحايدين  وكسب  األصدقاء،  صداقة 
وتطويق األعداء، وهذا يتطلب اإلتفاق على توصيف الدول 
وتوحيد العمل بإتجاه تغيير المواقف وفقاً لمقومات القوة 

التي يمتلكها العراق.
متبادلة  إعتمادية  بعالقات  الجوار  دول  مع  التشابك  ـ  هـ 
الدول،  تلك  مستقبل  في  العراقي  التأثير  تتيح  ومنضبطة 
أمام أي تدخل سلبي في الشؤون  إيجابياً  بما يمثل رادعاً 

الداخلية للعراق.
و ـ التوسع في دراسة األبعاد اإلستراتيجية لقضايا التفاعل 
النووي  البرنامج   ( مثل  منها  األساسية  السيما  اإلقليمية، 
مع  الصراع  الموقف من  اإلرهــاب،  الخليج،  أمن  اإليراني، 
إسرائيل، والمياه( ووضع اإلستراتيجيات المناسبة للتعامل 
على صعيدي  تأثير  من  تمثله  أن  يمكن  وما  تطوراتها  مع 

األمن اإلقليمي واألمن القومي. 
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الجديدة  التحالفات  مع  للتعامل  وطني  منظور  إعــداد  زـ 
والغرب،  األمريكية  المتحدة  الواليات  مع  السيما  للعراق 
تلك  مسار  فــي  التحول  حالة  فــي  مالئمة  بــدائــل  ووضــع 

التحالفات.
ح ـ التنويع في إعداد القوات المسلحة العراقية بما يالئم 

الطبيعة المتغيرة لساحات العمليات المفترضة.
ط ـ تجنب اإلنخراط في إستقطابات إقليمية، والعمل على 

تطوير دور إقليمي للعراق كحامل للميزان في المنطقة.
اإلقليم،  في  الجارية  الصراعات  عن  بالعراق  النأي  ـ  ي 
وإتخاذ موقف الحياد أو دور الوسيط المحايد في النزاعات 

اإلقليمية. 
للمتغيرات  الــخــارجــي  التوظيف  إمكانيات  تحجيم  ـ  ك 
إقتصادية،  ثقافية،  إستراتيجيات  خــالل  مــن  الداخلية 

إجتماعية، وأمنية مجتمعية.
2ـ زيادة قوة الدولة: يعد هذا الموضوع من بين الموضوعات 
في  الخصوص  وجــه  وعلى  بشأنها  الـــرؤى  تختلف  التي 
قوة  نمو  مــع  يترافق  ــذي  ال الــخــوف  ــك بسبب  وذل الــعــراق 
يغري  الــدولــة  قــوة  زيــادة  أن  البعض  يتوهم  فقد  الــدولــة، 
مجموعة  أو  مكون  ضد  العنف  بممارسة  عليها  القائمين 
بينها  من  كثيرة  عناصر  للقوة  إذ  كبير  وهذا خطأ  بعينها، 
إمتالك أسلحة متطورة وبناء مؤسسة عسكرية حديثة ذات 
عقيدة عراقية ولها قيادة دستورية مدنية، فضال على تنوع 
العنف  ويعد  إستخدامها،  وأساليب  القوة  ممارسة  وسائل 
واحداً من تلك األساليب، بيد أنه ربما يكون عدم إستخدام 
القوة  ممارسة  أساليب  أنجح  من  عليه  قادر  وأنت  العنف 
أو أكثرها فعالية. إن هذا الفهم يرتكز على أن القوة ذات 
الذي  التفاعل  وبمقدار  ومتشابكة،  ومتعددة  معقدة  أبعاد 
يتم بين عناصرها تبرز تأثيراتها بشكل أو بآخر هذا من 
جهة، ومن جهة ثانية فإن القوة ذات طبيعة ديناميكية، أي 
يتبعه  التي تصنعها البد وأن  العناصر  التغيير في تلك  أن 
تغييرات متشابهة في حجم هذه القوة، لهذا تسمى عناصر 
القّوة غالباً بالمتغيرات، والمقصود وضع عناصر القوة في 
ميدان التفاعل سواء بشكل منفرد أم بالتداخل مع عناصر 
واحدة  تكون  وربما  التفاعل،  قدرة  بمجملها  تغذي  أخرى، 
لمفهوم  مــرادفــاً  الــقــوة  مفهوم  جعلت  التي  األســبــاب  مــن 
القدرة، والذي يعني ) الفعل الهادف والمؤثر(، ومن أمثلة 
عناصر القوة التي يكاد أن يجمع عليها المهتمون بدراسة 
السياسة الخارجية وإن إختلفوا في ترجيح واحد أو أكثر 
الطبيعية  والموارد  والسكان  والمساحة  الموقع  مثل:  منها 

ودرجة  والصناعي  االقتصادي  النمو  ومستوى  والبشرية 
اإلستعداد  ودرجة  الدولة،  في  والتكنولوجي  الفني  التطور 
العسكري المرتبط بالتقدم التكنولوجي في إنتاج وإمتالك 
األسلحة وفي وسائل جمع وتحليل المعلومات، والقدرة على 
المسؤولة  القيادات  كفاءة  ومدى  اإلستراتيجي،  التخطيط 
عن عمليات التخطيط اإلستراتيجي، وكفاءة التدريب الذي 
يخطئ  ما  كثيراً  التي   ( القتاليـــة  القدرة  تنمية  إلى  يؤدي 
تعنى  التي  القتالية  القوة  وبين  بينها  الخلط  في  البعض 
بالنواحي المادية حصراً(، ومدى القدرة على حشد طاقات 
الحاجة  ظــروف  في  الواجبة  بالسرعة  وإمكاناتها  الدولة 
الجبهة  إعــداد  كفاءة  ومــدى  الــدولــة،  لقوى  شاملة  لتعبئة 
المدنية في خدمة المجهود الحربي. واإلعتبارات المتعلقة 
واإلعالمية.  زالدبلوماسية  السياسية  األجــهــزة  بكفاءة 

وإرتفاع الروح المعنوية للشعب. 
التنسيق  من  نوع  إيجاد  تتطلب  الناجحة  الدبلوماسية  إن 
ضوء  على  المختلفة  وتكتيكاتها  تحركاتها  بين  والتوافق 
عناصر القوة حتى ال تقع في تناقض مع تصرفات الدولة 
في  ضارة  سلبية  تأثيرات  نمو  إلى  يؤدي  مما  وإتجاهاتها 
الخارج، لذا يجب أ، تكون ردود الفعل محسوبة بدقة قدر 
اإلمكان، كما أن إختيار التوقيت المناسب للتحرك في إتجاه 
معين ينبغي أن يكون محسوباً بمنتهى الدقة حتى ينتج أكثر 

اآلثار إيجابية في تعزيز موقف الدولة. 
إن تنوع هذه العناصر وتعددها يرتب على الباحث صعوبات 

كبيرة في ميدان تقويمها ومن أهم هذه الصعوبات:
وغير  المادية  والمتغيرات  العناصر  حصر  صعوبة  أوالً.  ـ 
وزن  وإعطاء  الدولة،  قوة  تركيب  في  تدخل  التي  المادية 
نسبي لكل منها، إذ أن بعض عناصر قوة الدولة ليست لها 
طبيعة مادية في األساس مما قد يجعل من المتعذر تحليلها 

وتقييمها على نحو موضوعي سليم
الديناميكية  التفاعالت  حقيقة  تحديد  صعوبة  ثانياً.  ـ 
المتغيرة التي تحدث بين هذه العناصر والمتغيرات. وكما 
القوة  عناصر  من  عنصر  لكل  النسبي  التقييم  فإن  أشرنا 
الكيفية  تقرير  األصعب  من  سيكون  للغاية،  صعبة  عملية 

التي يحدث بها التفاعل. 
في  تستخدم  التي  األدوات  أنسب  تحديد  صعوبة  ثالثاً.  ـ 
عملية القياس والتحليل والتقييم فضال على صعوبة تحديد 
المستويات المسؤولة عن تقرير طبيعة األدوات التي يمكن 

إستخدامها في تحليل كل واحد من المتغيرات والعناصر.
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تحمل  التي  المعلومات  على  الحصول  صعوبة  رابــعــاً.  ـ 
تصنيفات سرية أو حتى مادون ذلك والتي يرى بعض صناع 
المعلومات  تداول  في  خلل  إلى  يؤدي  تقديمها  بأن  القرار 
ويندرج في ذلك مقدار الثقة بين أطراف النظام السياسي 

ومؤسساته.
ـ خامساً. كيفية ضمان الحياد والموضوعية في التحليل إذ 

أن التحيز يفسد التقييم ويشوهه.
يترافق مع  القوة  تقييم  إليه من صعوبات في  ماأشرنا  إن 
مشكلة أخرى تتعلق في فهم القوة بحد ذاتها سواء من زاوية 
التأثير،  أم في ديمومة  النظر لكل عنصر أومتغير منفرداً 
ومن هنا فإن األخطاء الشائعة في تقييم القوة يمكن إدراجها 

بثالثة أخطاء وهي:
أوالً. خطأ تصور أن القوة ذات طبيعة مطلقة.

ثانياً. خطأ تصور أن بعض عناصر القوة ذات طبيعة دائمة.
ثالثاً. خطأ التركيز على عامل مفرد في عملية التقييم.

ومن أهم أساليب )وسائل( إستخدام القوة مايأتي:
أوالً. اإلقنـــــــــــــــــــــــــاع

ثانياً. اإلغـــــــــــــــــــراءات
ثالثاً. توقيع العقـــــــــــــوبات

رابعاً. إستخدام القوة المسلحة
ومن أهم القيود التي ترد على ممارسة القوة في العالقات 
الدولية وتعيق تنفيذ السياسة الخارجية من جهة وتهذبها 
وتردع القائمين عليها من إتباع سلوك مؤذي للدول األخرى 

ويتنافى مع مصالحها ما يأتي: 
أوالً. األخالقيات الدوليــــــــة.
ثانياً.الرأي العـــــــام العالمي. 

ثالثاً. القانــــــــــــــون الدولي.
رابعاً مبدأ السيادة القومـــــية.

الفصل الثاني // أهم متغيرات القوة في السياسة 
الخارجية المعاصرة

ـ أهم متغيرات )عناصر( قوة الدولة:
سبق وأن أشرنا إلى أن مفهوم القوة نسبي ومتغير ومتحرك 
في الوقت نفسه لذا فإن تحديد األهمية ينطلق فيه الباحث 
يقع في مقدمتها  إعتبارات عديدة  الموضوع من  في هذا 
ماتيسر له من معلومات وخبرات نظرية وعملية، وبناء عليه 
فإن األهمية التي نعرضها هنا قد ال يوافقنا عليها الكثير، 
وهذا ال يشكل عبئاً على المعرفة وإنما يؤدي إلى تفاعل في 
اآلراء يقود إلى إنضاج رأي ربما يكون أقرب إلى الصواب 

من  في شيء  بالبحث  سنتعرض  ولهذا  معينة.  مرحلة  في 
التأثير  لهما  أن  نجد  ربما  مهمين  عاملين  إلى  التفصيل 
األكبر في هذه المرحلة و الرامية إلى إحداث تحول جذري 

في طبيعة المجتمع هما: 
في  اإلقتصادي  المتغير  دور  يتأثر  اإلقتصادي:  المتغير  أـ 
يشكل  الذي  اإلقتصادي  النمو  بمدى  الخارجية  السياسة 
والمتمثلة  األبعاد  متعددة  لعملية  األساسية  الركائز  إحدى 
في عملية التحديث الرامية إلى إحداث تحول جذري في 
طبيعة المجتمع عبر تغيره من مجتمع زراعي فقد القدرة 
إلى مجتمع صناعي / زراعي  الغذائي  على تحقيق األمن 
حديث وذلك إستناداً إلى عمليات ليست إقتصادية فحسب، 
يتعلق  الذي  وبالقدر  وثقافية.  وإجتماعية  سياسية  وإنما 
ال  المعاصرة  ــدول  ال أن  معروفاً  بــات  اإلقتصادي  بالنمو 
تستوي في درجات ) أو مراحل( تطورها اإلقتصادي، وتبعاً 
نامية  وأخرى  متطورة  دول  إلى  الدول  تقسيم  لذلك جرى 
وبضمنها الدول األقل نمواً، ويختلف تأثير النمو اإلقتصادي 
في السياسات الخارجية لهذه الدول تبعاً إلختالف حاجتها 
ونوعية إرتباطاتها اإلقتصادية مع بيئتها الخارجية، وتمتد 

هذه الفرضية إلى أربعة محاور أساسية هي:
الدولة  إدراك  نوعية  على  اإلقتصادي  النمو  يؤثر  أوال. 
سلوكيات  تبني  إلى  يؤدي  مما  الدولية،  وهيبتها  لمكانتها 
ومواقف التليق بوضع الدولة الحالي وال بموروثها التأريخي، 
مما يجعلها مرتبكة أحياناً في مواقفها، وعدم قدرتها على 

التأثير اإليجابي في محيطها القريب أو البعيد.
النمو اإلقتصادي في تحديد أهداف السياسة  ثانياً. يؤثر 
عناصر  مع  األمنية  المسائل  تداخل  خالل  من  الخارجية 

النمو اإلقتصادي وفقاً للمنظور الشامل لألمن القومي.
أدوات حركة  تــنــوع  مــن  اإلقــتــصــادي  النمو  يــحــدد  ثــالــثــاً. 
السياسة الخارجية ووسائلها وفاعليتها، فالدول المتقدمة 
صارت أكثر فاعلية في ترجمة أهداف سياستها الخارجية 
الدول األقل نمواً، وكلما كان اإلقتصاد قوياً  بالمقارنة مع 
وإعطائها  الدولة  حركة  خيارات  تعدد  على  يساعد  فإنه 
المصداقية وترسيخ مدارك الدول إيجابياً نحوها حتى وإن 

إختلفت معها عقائدياً.
رابعاً. يحدد النمو اإلقتصادي من دور الدولة وتأثيرها في 
التفاعلية  القدرة  إعطائها  على  فضاًل  الدولية  المنظمات 
أن  مثاًل  نجد  هنا  ومــن  الــدولــي،  الصعيد  على  المطلوبة 
مجموعة الثمانية ذات تأثير واضح على مسار التفاعالت 
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وغيرها  العشرين  لمجموعة  بالنسبة  الحال  وكذا  الدولية، 
من المجموعات والتجمعات الدولية

وفي ضوء شمولية تأثيرات النمو اإلقتصادي أضحت الحدود 
والتشابك  التداخل  من  حالة  في  الخارجية  السياسة  مع 
وبالدرجة التي جعلته من بين أبرز المتغيرات اإلقتصادية 
تأثيرات  توضيح  وألجل  الخارجية،  السياسة  في  المؤثرة 
في  البحث  من خالل  الموضوع  سنتابع  اإلقتصادي  النمو 
اإلعتماد اإلقتصادي الخارجي، ومن المعروف أن الطبيعة 
قد أسهمت في خلق واقع متباين في كمية ونوعية ما يتوفر 
في الدول من مصادر طبيعية قسمها اهلل سبحانه وتعالى 
متساوية  بصورة  المادية  الخيرات  تتوزع  ولم  البشر،  بين 
على جميع أقاليم الكرة األرضية ألمر وحكمة أرادهما اهلل 
سبحانه وتعالى في تعميق آليات التعاون بين البشر، وقد 
تفاعل هذا الواقع مع إختالف مستويات التطور اإلقتصادي 
بين الدول وباإلتجاه الذي دفع بها إلى أن تتطلع نحو غيرها 
لسد حاجتها اإلقتصادية، وتعبرظاهرة اإلعتمادية الدولية 
عن ذاتها من خالل حالتين مختلفتين من حيث المضمون 
والنتائج هما: اإلعتمادية األفقية أو ) المتبادلة( واإلعتمادية 

العمودية أو)التبعية(.
وترتب اإلعتمادية المتبادلة كحقيقة وإدراك معاً مجموعة 
نتائج على قدر عاٍل من األهمية في السياسات الخارجية 
للدول التي تعتمد على بعضها من ناحية، وأدت إلى إحداث 
ثانية،  ناحية  من  القومي  األمن  مفهوم  في  تحول جوهري 
ونتيجة لتنامي وإنتشار ثورة زيادة التوقعات على عالم اليوم 
من  وإجتماعياً  إقتصادياً  لغيرها  الــدول  حاجة  زيــادة  إلى 
و  متصاعد  إقتصادي  نمو  أجل ضمان  فمن  ثالثة،  ناحية 
رفاه إجتماعي دائم ماعادت الدول تستطيع تحقيق أهداف 
سياستها اإلقتصادية الداخلية إنطالقاً من إمكاناتها الذاتية 
وبمعزل عن قدرات غيرها وتبعاً لذلك أخذت الدول تتجه 
نحو اإلعتماد المتصاعد على بعضها، فالدول وبسبب من 
ذلك أدركت أنها التستطيع أن تكون بمثابة جزر منفصلة عن 
غيرها وأضحى جوهر اإلعتمادية الدولية المتبادلة دافعاً 
للدول إلى التحول من الصراع إلى التعاون، ومع أن ظاهرة 
اإلعتمادية الدولية المتبادلة تمثل إحدى خصائص عالمنا 
المعاصر، لكن هذا اليعني أنه إستطاعت تحويل جوهر لعبة 
األمم على نحو آخر مختلف، فاإلعتمادية المتبادلة لم تحل 
دون ديمومة التبعية واإلبتزاز اإلقتصادي، كما أنها لم تمنع 
الدول من اللجوء إلى تلك اإلجراءات والقيود اإلقتصادية 
ضماناً لتطورها اإلقتصادي الذاتي وإستقاللها اإلقتصادي 

واإلقتصادي  التجاري  التعاون  واقع  ينفي  وال  والسياسي، 
واإلقتصادي،  التجاري  والــصــراع  التنافس  واقــع  الدولي 
وبهذا المعنى فإن اإلعتمادية قد تكون متبادلة عالية أي أنه 
التفاعل وتنوع مضامينها بين دولتين  تتميز بكثافة أنماط 
أو مجموعة دول، وبسبب من ذلك ال يستطيع أحد أطرافها 
إاّل بخسارة عالية،  بغيره  تربطه  التي  العالقة  التخلي عن 
حالة  المتبادلة  اإلعتمادية  ظاهرة  تؤشر  ذلك  ضوء  وفي 
كمية، فهي قد تكون عالية ولكنها قد تكون واطئة كذلك، 
وتبعاً لذلك من الخطأ القول إن كافة الدول ترتبط اليوم مع 

بعضها بقدر واحد متساٍو تقريبا. 
التبعية   ( العمودية  باإلعتمادية  األمـــر  تعلق  بــقــدر  أمــا 
اإلقتصادية( فالمقصود بها تلك الحالة التي تتميز بإعتماٍد 
إلى عالمين  عاٍل وغير متوازن بين دولتين تنتميان عموماً 
مختلفين في درجة نموهما اإلقتصادي، هما عالم الجنوب 
تولي  المعنى تحصل عندما  بهذا  والتبعية  الشمال،  وعالم 
المكثف مع إحدى دول عالم  تفاعلها  الجنوب  إحدى دول 
الشمال أولوية خاصة وتتأثر تبعاً لذلك إقتصادياً وسياسياً 
بين  المنسقة  العالقة غير  التبعية بسمة  وتتميز  بحركتها، 
ذات  االتبعية  هذه  وأن  الــدول،  من  مجموعتين  أو  دولتين 
اإلقتصادية  التبعية  وأهمها  أبــرزهــا  لكن  متعددة  أبعاد 
عن  فضاًل  ومالياً  وإستثمارياً  تجارياً  األساسية  بجوانبها 
ــان مصادر  ــه الــمــســاعــدات اإلقــتــصــاديــة الــخــارجــيــة، وإرت
التعامل  إقتصار  من خالل  خارجية  بإرادة  القومي  الدخل 
الذي  األمر  بعينها،  دول  أو مجموعة  دولة  مع  اإلقتصادي 
يؤدي إلى هيمنة تدريجية على القرار السياسي الخارجي، 
إلى  اإلستقطاب  ظاهرة  ونمو  سياسية،  تنازالت  وترتب 
عّرابين  السياسيين  من  الكثير  معها  يصبح  خارجية  دول 
أقلها  ليس  شّتى  بذرائع  متحججين  أجنبية  دول  لمصالح 
تطور السلع والخدمات في دولة أو مجموعة المركز، وتعد 
يصبح  إذ  خطورة  العالقات  أنــواع  أشد  من  العالقة  هذه 
أن  تجد  ولهذا  الحقيقي.  المضمون  من  خالياً  اإلستقالل 
بنظام  الجنوب( غير قانعة  الثالث )دول  العالم  أغلب دول 
تبعيتها للدول المتقدمة صناعياً، ويتجسد عدم الرضا في 
دولي  إقتصادي  بنظام  قراراتها  العديد من صناع  مطالبة 
جديد يضمن لها مشاركة فاعلة في إدارته وفوائده في آن 
اإلنحياز  عدم  دول  قمة  مؤتمر  في  ماحصل  وهذا  واحــد، 
من  المستفيدة  ــدول  ال وألن  طــهــران،  في  عشر  الــســادس 
النظام اإلقتصادي الدولي الراهن تعمد إلى ديمومة تبعية 
إلى  نخلص  لذلك  وسياسياً،  إقتصادياً  الثالث  العالم  دول 
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قادمة  طويلة  ولفترة  سيبقى  والشمال  الجنوب  صراع  أن 
وأحد  الدولي  السياسي  للنظام  البارزة  الخصائص  إحدى 
المتغيرات الدولية المؤثرة في تفاعالت حركة دول الجنوب 
بالطريقة  الخارجية  السياسة  توجيه  يرتب  مما  والشمال، 
عبر  أمنية  ترتيبات  في  والبحث  اإلستقاللية  تضمن  التي 
أهــداف  تحقق  وسياسية  إقتصادية  وعــالقــات  تحالفات 

السياسة الخارجية بأقل الخسائر والكلف. 
المتغير اإلجتماعي وأثره في السياسة الخارجية: لم  ـ  ب 
يعد الفصل بين السياسة الداخلية والخارجية ممكناً، إذ أن 
مجموعة المتغيرات الداخلية والخارجية تدفع صناع القرار 
إلى أنماط من السلوك الخارجي الذي يؤكد التفاعل الوثيق 
مع المتغيرات المجتمعية ذات األبعاد السياسية الخارجية، 
وفي ضوء ذلك فإن التساؤل عن ماهية المتغيرات المجتمعية 
المؤثرة في السياسة الخارجية، إن الكثير من اآلراء التي 
قيلت في تفسير هذا الموضوع قد ال تتفق مع طبيعتها، ومع 

ذلك من الممكن تتبع هذا الموضوع من خالل ما يأتي: -
تلك  به عموماً  يقصد  والثقافي:  التأريخي  المتغير  أوالً.  ـ 
الثقافية  وقيمه  المجتمعات  ألحــد  التأريخية  التجارب 
في  نوعية  تأثيرات  من  تتركه  ومــا  اإلجتماعية  وتقاليده 
وكيفية  ناحية،  من  المتبادلة  وعالقاتهم  أعضائه  سلوك 
تفسيرهم للماضي وتقويمهم للحاضر ونظرتهم للمستقبل 
التأريخية  التجارب  أن  القول  ناحية أخرى، وغني عن  من 
لكل دولة إنما تختلف بالضرورة عن تجارب غيرها وإن لهذه 
تأثير خاص على أنماط حركتها السياسية الخارجية، وعلى 
الرغم من خصوصية التجارب التأريخية إاّل أن هذا ال يلغي 
معاناة  إن  فمثاًل  الــدول،  من  لعدد  مشتركة  تجارب  وجود 
إلى  دفعها  الغربية  الهيمنة  من  الثالث  العالم  دول  أغلب 
تبني الدعوة الى الديمقراطية في العالقات الدولية وبناء 
نظام إقتصادي دولي على نحو جديد، وللمتغير التأريخي 
األهمية  هذه  وتتجسد  الخارجية  السياسة  في  مهم  تأثير 
تجارب  لــدالالت  القرار  صناع  إدراك  على  إنعكاسها  في 
على  ذلك  وأثر  منها،  أو مجموعة  الــدول  إحدى  مع  دولته 
حركته السياسية الخارجية في الحاضر والمستقبل، ويتبع 
ذلك أن صّناع القرار أصبحوا وبالضرورة ال يرون الحقائق 
متعددة ومختلفة،  زوايــا  وإنما من  واحــدة  زاويــة  ذاتها من 
يتفاعل  عندما  أهمية  أكثر  بعداً  التأريخي  المتغير  ويأخذ 
داخل  السائدة  القيم  مجمل  مع  أي  الثقافي،  المتغير  مع 
القيم  هذه  دور  عن  النظر  وبغض  ذاك،  أو  المجتمع  هذا 
في بناء الوحدة الوطنية، فال جدال في أن المجتمع عندما 

على تحقيق  أكثر إصــراراً  فإنه يصبح  ثقافياً  يكون موحد 
أهدافه المشتركة وباإلتجاه الذي يرفد السياسة الخارجية 
بعنصر داعم فاعل مضاف، من هنا يمكن أن نفهم تولي دول 
العالم الثالث مسألة ضمان أمنها الثقافي أهمية عالية، إن 
تأثير المتغير الثقافي ال يقتصر بداهة على ماتقدم وإنما 
يمتد ليشمل أهداف الدولة ووسائلها، فهذا المتغير يصبح 
في أحيان كثيرة بمثابة احد األسس التي تتحدد بموجبها 
هذه األهداف وتلك الوسائل، فالدولة التي تسود في داخلها 
التجارية  الوسائل  إعتماد  إلى  تتجه  مثاًل  التجارية  القيم 
كاليابان  الخارجية  أهداف سياستها  لتحقيق  واإلقتصادية 
في الوقت الراهن على العكس من الدول التي تولي القوة 
العسكرية أهمية خاصة. إن تأثير هذا المتغير في السياسة 
الخارجية يعبر عن ذاته عبر صيغ متعددة ومتنوعة ومثالها 
تأثير الرأي العام والنخب المؤثرة في عملية صنع القرار 

وأثرها في حركة السياسة الخارجية.
مدى  به  ويقصد  والسياسي:  اإلستقراراإلجتماعي  ثانياً.  ـ 
لهذه  اإلجتماعي  الواقع  به  يتسم  الذي  والتآزر  التجانس 
الدولة أو تلك، وتختلف الدول من حيث تركيبها اإلجتماعي 
التفكك،  أو  التماسك  إلى إختالفها في درجة  يؤدي  وهذا 
الداخلي  وتآزرها  تجانسها  مدى  في  الــدول  تباين  ويرتب 
السياسية  نوعية حركتها  تأثير في  الوطنية(  أو ) وحدتها 
الخارجية فالدول التي تتمتع نظمها السياسية وبالضرورة 
صناع قراراتها بالدعم والتأييد اإلجتماعي الداخلي هي تلك 
الدول التي تتميز بالقدرة على المبادرة السياسية الخارجية، 
أي بمعنى تصبح أكثر قدرة على صنع سياسة خارجية فاعلة 
يحرر  إنما  الداخلي  اإلجتماعي  الدعم  أن  ذلك  وتنفيذها، 
حركة صانع القرار من أثر تلك القيود والضغوط السياسية 
التي يتعرض لها هؤالء في حالة غياب مثل هذا الدعم أو 
ضآلته، ومن هنا يعد الدعم الداخلي الذي يتمتع به صناع 
فاعلية  منها  تنبع  التي  األساسية  المتغيرات  أحد  القرار 
السياسة الخارجية، وأن لغياب أو ضآلة الدعم اإلجتماعي 
الخارجية  السياسية  الحركة  في  السلبي  تأثيره  الداخلي 
للدولة، ومع أن العديد من أدبيات السياسة الخارجية تولي 
السياسة  في  وتأثيره  الداخلي  التآزر  أو  اإلنسجام  عدم 
إنعكاساته  بصدد  اآلراء  أن  بيد  خاصة،  أهمية  الخارجية 
تتوزع على إتجاهين: األول يرى أن الدولة عندما تعاني من 
مشكالت الصراع الداخلي فإنها تندفع نحوإفتعال األزمات 
أو  الداخلية،  أزماتها  إحتواء  أجل  الخارجية من  والحروب 
الثاني  اإلتجاه  أما  الداخلية  مشكالتها  عن  األنظار  إبعاد 

م68         2018 آذار   - هـــ   1434 االولـــى  جــمــادى   | التاسعة  السنة   |  24 الــعــدد   |



عدم  بين  قوية  ال عالقة  أن  يؤكد  إذ  العكس  إلى  فيذهب 
اإلستقرار الداخلي والصراع الخارجي، اليمكن تجاوز األثر 
الناجم عن مشكلة عدم الدعم الداخلي للسياسة الخارجي، 
ال يمكن تجاوز األثر الناجم عن مشكلة عدم الدعم الداخلي 
للسياسة الخارجية وإنعكاساته السلبية على مدى فاعليتها، 
إلى  المشكلة  هذه  تــؤدي  أن  دومــاً  يشترط  ال  أنه  صحيح 
نتيجة مماثلة، بيد أن ماتقدم يمثل اإلستثناء على القاعدة، 
ومما يدعم ذلك أن المجتمعات الممزقة داخلياً عنصرياً أو 
إثنياً او دينياً تحول دون تجميع القوى الداخلية وراء الحركة 
إضعاف  وبالنتيجة  الــقــرار،  لصناع  الخارجية  السياسية 
وإنما  حسب  وإقتصادياً  وعسكرياً  سياسياً  الدولة  حركة 
تسهل كذلك على القوى الخارجية إستثمار الحالة الناجمة 
عن التمزق الداخلي عبر تقديم الدعم لجماعة أو جماعات 
داخلية معارضة للنظام السياسي ألغراض متعددة خاصة 

بها. 
من  السياسي  الحزب  يعد  السياسية:  األحـــزاب  ثالثاً.  ـ 
أبرز المؤسسات السياسية التي تسهم في صنع السياسة 
السلطة  إســتــالم  إلـــى  األحــــزاب  تتطلع  إذ  الــخــارجــيــة. 
السياسية وإدارتها في بلدانها بإعتبارها تنظيمات تستند 
وذلك  اإلتــســاع  حيث  من  متباينة  جماهيرية  قواعد  إلــى 
وظائفها  على  وفضاًل  تعتنقها  معينة  أليديولوجية  خدمة 
الداخلية تنجز األحزاب السياسية وظيفة سياسية خارجية 
تتمثل في صنع السياسة الخارجية مباشرة أو اإلسهام في 
عملية إعدادها أو التصدي لها بمعنى معارضتها، وتتوزقف 
طبيعة كل من هذه الممارسات على مدى تحمل األحزاب 
أو  الخارجي  السياسي  القرار  صنع  مسؤولية  السياسية 
في  الحزب  دور  ويتوقف  عنها،  إبتعادها  أو  منها  إقترابها 
صنع السياسة الخارجية على تعدد األحزاب وانضباطها. 
فإذا كان في الدولة أكثر من حزب كما هو الحال في الدول 
الديمقراطية فإن اآلراء حول السياسة الخارجية تتقاسمها 
األحزاب الموجودة ويكون الحزب األقوى هو األكثر تأثيراً 

في توجيه السياسة الخارجي
وهو  واحــد  حــزب سياسي  الدولة  في  يوجد  كــان  إذا  أمــا 
النامية  ــدول  ال بعض  في  الحال  هو  كما  الحاكم  الحزب 
بل  جــداً  قوياً  يصبح  الخارجية  السياسة  في  تأثيره  فإن 
أن األحزاب السياسية في الدول ذات الحزب الواحد هي 
التي تلعب الدور البارز في صنع السياسة الخارجية وفقاً 
لعقيدة الحزب السياسي كذلك يعتمد دور الحرب في صنع 
الخارجية على االنضباط داخل الحزب ووضوح  السياسة 

عقيدته السياسية، وهنا نجد أن كاًل من بريطانيا وأمريكا 
تعد دوالً ديمقراطية وتأخذ بنظام تعدد األحزاب. إال أن دور 
األحزاب فيها في صنع السياسة الخارجية يختلف اختالفاً 
األحزاب  تتميز  األمريكية  المتحدة  الواليات  ففي  جذريا 
السياسية الكبيرة )الجمهوري والديمقراطي( بعدم االهتمام 
بالجانب العقائدي وبقلة االنضباط السياسي، ونتيجة لهذا 
فإن مواقفها تجاه القضايا الخارجية عادة ما تكون غامضة 
وعامة وتتسم بالتردد و الحذر، ونتيجة لفقدان االنضباط 
للحزب  عــامــة  سياسية  مــواقــف  تحديد  أصــبــح  الحزبي 
يخلص لها األعضاء أمراً غير ممكن وعلى خالف األحزاب 
الخط  بــوضــوح  البريطانية  ــزاب  األحــ تتميز  األمريكية 
العقائدي الفاصل بينها، وباالنضباط الحزبي. فمن حيث 
بين  االختالفات  في  تام  وضوح  هناك  السياسية  العقيدة 
سياسات حزب العمال وحزب المحافظين. كما أن أعضاء 
لقادة  مخلصون  خارجه  أو  البرلمان  في  ســواء  األحــزاب 
الحزب وملتزمون في برنامجه. مثل هذه األحزاب يكون لها 
)نسبياً( دور ملموس في توجيه السياسة الخارجية، وبناء 
عليه فإن التطبيق العملي يؤشر أن األحزاب السياسية تعمل 
بإتجاهين في السياسة الخارجية األول، ينطبق على العديد 
الثوابت  تغادر  بمرونة ال  كقاعدة  تعمل  التي  األحــزاب  من 
اإليديولوجية في صنع السياسة الخارجية، والثاني تجسده 
بعد  عامة  وكقاعدة  تتجه  التي  الهيكلية  السيما  األحــزاب 
إستالمها للسلطة في بلدانها إلى اإلبتعاد عن بعض البرامج 
التي كانت تدعو إليها، وهي في خندق المعرضة ومرد ذلك 
تستخدم  أدوات  مجرد  تكون  أن  تعدو  ال  البرامج  هذه  أن 
وقد  السياسي،  الكسب  ألغراض  اإلنتخابية  الحملة  أثناء 
تسهم بعض األحزاب األخرى في العملية السياسية إلحدى 
الدول من خالل إحدى الحالتين أدناه، وهما اإلشتراك في 
وطنية  تكوين جبهة  في  يقودها  الذي  الحزب  مع  السلطة 
أو المساهمة مع أحزاب أخرى في تكوين حكومة إئتالفية 
كما هو الحال في الدول البرلمانية ومنها العراق، وأخيراً 
عملية صنع  األحــزاب عن  من  أخــرى  تبتعد مجموعة  قد 
القرار في الدولة، وفي هذه الحالة تنتقل كقاعدة إلى خندق 
المعارضة، وعلى الرغم من أن دور المعارضة الحزبية في 
صنع السياسة الخارجية يختلف بإختالف النظم الحزبية 
كقاعدة  الــدور  هــذا  يبقى  المعاصرة  الــدول  في  السائدة 
يتولى  الذي  الحزب  دور  بالمقارنة مع  فاعل  ضئياًل وغير 
إدارة السلطة، وسواء تحملت األحزاب السياسية مسؤولية 
صنع السياسة الخارجية أم أسهمت في إعدادها أم ذهبت 
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إلى معارضتها، وعلى وجه العموم ترتبط األحزاب السياسية 
والسياسة الخارجية بشكل وثيق جداً.

ـ رابعاً. جماعات الضغط: يختلف دور جماعات الضغط في 
لطبيعة  فتبعاً  األخرى،  الدول  في  مثيله  الثالث عن  العالم 
النظم السياسية في هذه الدول يالحظ أنه إما أن يتميز 
بغيابه أو بتأثيره الواضح، أو أن يكتنفه الغموض ومرد هذا 
التباين يعود إلى مجموعة حقائق ومتغيرات تأريخية ونفسية 
وثقافية وسياسية مختلفة، وعموماً يمكن تصنيف جماعات 
الضغط إلى نوعين: جماعات ضغط دائمة وأخرى مؤقتة، 
وباألولى يشار إلى تلك الجماعات الدستورية واإلقتصادية 
جميع  الدستورية  الضغط  بجماعات  ويقصد  والسياسية، 
الرسمية  الرغم من وظائفها  التي تسعى على  المؤسسات 
إلى دفع الحركة السياسية الخارجية لصناع القرار باإلتجاه 
الذي يتماشى مع أفضلياتها وإرتباطاتها الداخلية، أما النوع 
الثاني من جماعات الضغط فهي تلك الجماعات الضاغطة 
المؤقتة التي ترتبط خصوصاً بتلك التنظيمات التي تسعى 
في أحيان فقط إلى التأثير في الحركة السياسية الخارجية 
لصنع القرارسلباً أو إيجاباً، وذلك في ضوء إقتراب حركة 
صناع القرار من أولوياتها السياسية أو إبتعادها عنها ومثالها 
الجماعات الدينية واللغوية والمنظمات الطالبية والنسوية 
التأثير  وإليقاع  اإلستراتيجية،  الدراسات  ومراكز  ومعاهد 
الضغط  جماعات  تلجأ  لصالحها  الخارجية  السياسة  في 
التي  الهياكل  دفع بعض  العديد من الصيغ وخصوصاً  إلى 
صنع  عملية  في  مباشرة  غير  أو  مباشرة  بصورة  تشارك 
السياسة الخارجية كما هو الحال مع المجالس التشريعية 

واإلدرات البيروقراطية والرأي العام إلى تبني مطالبها. 
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يعّرف عدد من المختصين بالعلوم السياسية معنى السياسة 
الخارجية بأنها السلوك السياسي الذي يعتمده صانع القرار في وقت 
معين خارج الحدود السياسية لدولته مقابل غيره من صناع القرار 
السياسي في الدول االخرى بقصد انجاز هدف معين. وهذا يتطلب 
ضرورة التخطيط ألسس التعامل خارج حدود الدولة على المديات 

القريبة والمتوسطة والبعيدة لتحقيق االهداف والمصالح االساسية 
للدولة. 

ويرى آخر ان السياسة الخارجية عبارة عن برنامج عمل لبناء عالقات 
دولية لتحقيق االهداف التي تسعى الدولة الى تحقيقها والمصالح 
التي تحرص على تأمينها، وتضع في حسبانها الوسائل واإلجراءات 

ألمالئمة كل ذلك وفق مبادئ ومعتقدات تؤمن بها.

السياسة الخارجية العراقية في العهد الملكي



جامعة بغداد / كلية اآلداب ـ قسم التاريخ

أ.د.اسامة عبدالرحمن نعمان الدوري

سياسة  اي  طبيعة  ان  ادراك  مــن  ــد  الب ثانية  جهة  ومــن 
والسكانية  الجغرافية  العوامل  تعتمد اساسا على  خارجية 

واالقتصادية والعسكرية. 
ومن البديهيات في السياسة الخارجية ان اي حكومة تسعى 

في سياستها الخارجية لتحقيق هدفين مهمين: 
االول: حماية أمن الدولة وبقائها ) أي السيادة واالستقالل 

ووحدة االرض وحماية الشعب(
واألمر الثاني: تعزيز رفاهية األمة والمواطنين. 

اما وسائل تنفيذ السياسة الخارجية فإنها تعتمد على جملة 
والدعاية  والوسائل االقتصادية  الدبلوماسية  ابرزها:  امور 

واإلعالم والوسائل غير القانونية والقوة العسكرية.
ولهذا فرض واقع العراق الجغرافي والسكاني واالقتصادي 

والعسكري على البالد سياسة خارجية تالئم قدراته. 
البحث.ومما تقدم ذكره  الزمني لموضوعة  وحسب االطار 
من مبادئ يمكن فهم سياسة الملك فيصل االول التي سارت 
دراية  يمتلك  كان  فالرجل  والمحددات،  االطر  تلك  ضمن 
الدولية  والمتغيرات  السياسية  بالتعقيدات  وإحاطة  كافية 
المشاكل  والرّوية ومحاولة حل  الحكمة  يومئذ وعرف عنه 
او  السعودية  العربية  المملكة  مع  ســواء  السلمية  بالطرق 
في  الفرنسيين  مع  صــدام  اي  تجنب  كما  أوايـــران،  تركيا 
والعراق،  سوريا  وحدة  بأهمية  مؤمنا  كان  انه  رغم  سوريا 

وانصب اهتمامه بحماية استقالل العراق

والالفت لالنتباه ان الملك فيصل لم يوِل القضية الفلسطينية 
إهتماما كبيرا ففي العراق مايكفيه من اعباء. 

ولتحقيق اهدافه في السياسة الخارجية فانه وحالما سنحت 
له الفرصة لبى زيارة الى تركيا بعد حل قضية الموصل، كما 
لبى دعوة شاه ايران لزيارة ايران وكال الزيارتين حدت من 

التوترات مع الدولتين الجارتين.
السياسة  ان  إال  فيصل  الملك  قـــدرات  عــن  قلنا  ومهما 
ناقصة لوجود  الملكي كانت  العهد  العراقية في  الخارجية 
الــبــريــطــانــي(فــي كل  )الــتــدخــل  الــخــارجــي  التحكم  عــامــل 
المجاالت.فقد ظل العراق مرتبطا ببريطانيا معظم سنوات 
الحكم الملكي بمعاهدات سواء في فترة االنتداب وما بعدها 
)معاهدات ١922 و١927 و١93٠(، كما ارتبط العراق بحلف 
بغداد عام ١9٥٤ التي كبلته ضمن سياسة خارجية اكبر من 
حجمه ومقدراته ألذاتية، بل وحسب اعتقادي كانت واحدة 
من عوامل سقوط النظام الملكي. وهناك امثلة عديدة عن 
ومصالح  لفلسفة  العراقية  الخارجية  السياسة  تبعية  مدى 

بريطانيا والغرب عموما. 
من  موقف  العراقية  للحكومة  كــان  العربي  المجال  ففي 
القضية الفلسطينية، كما اشرنا، مثلما كان لها موقف من 
لمواجهتها  والتي سارعت  السورية١9٥8  المصرية  الوحدة 

بتأسيس االتحاد الهاشمي بدعم بريطاني. 
عن  اخرى  امثلة  نأخذ  ان  فيمكن  الدولي  المجال  في  اما 
عالقة  حسب  وذبذبتها  السوفيتي  االتــحــاد  مــع  العالقة 
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الغرب مع المعسكر الشرقي فقد تقارب العراق مع االتحاد 
العالقات  ولكن  الثانية  العالمية  الحرب  اثناء  السوفيتي 
بغداد،  حلف  اعالن  قبيل   ١9٥٤ عام  قطعت  الدبلوماسية 
وكذلك الموقف العراقي من الحرب العالمية الثانية الذي 
تناغم مع الموقف والرغبات البريطانية، كما اليمكن اغفال 
ساندة  بريطانيا  وقفت  التي  االمريكية  العراقية  العالقات 
لعقد معاهدة ثالثية بين بغداد وواشنطن ولندن عام ١93٠، 
وهكذا يمكن ان نفهم ان بريطانيا كانت تدير ولو من طرف 
خفي عالقات العراق الخارجية بحيث اليخرج العراق عن 

طوعها. 
ولكنها مع ذلك عّدت سياسة العراق الخارجية ناجحة بقدر 

تعلق االمر بما يرضي االرتباط ببريطانيا، 
صحيح ان السياسة الخارجية العراقية خالل العهد الملكي 
كانت تعيش وتتقوى بالبريطانيين وتوجيهاتهم إال انها بشكل 
او بآخر كانت التنسى او تهمل بالكامل موقف القوى الوطنية 
العراقية والدليل ماحدث من انتفاضات،على سبيل المثال 
١9٤8و١9٥2 و١9٥٦،إذ تكفي االشارة الى ان المظاهرات 
العارمة التي قادتها االحزاب الوطنية كانت كافية ليس في 
اسقاط حكومة صالح جبر بل الغاء معاهدة بورتسموث في 

العام ١9٤8. 
االقوى  الرجل  السعيد،  نوري  ان  الى  هنا  االشــارة  وتكفي 
والمؤثر في السياسة الخارجية العراقية بعد فيصل االول، 
دول  ان  وجد  وعندما  الثانية  العالمية  الحرب  بداية  ومع 
من  وجــد  القتال  جبهات  في  انتصارات  احــرزت  المحور 
الضروري مغازلتها لضمان مستقبل بالده، وعندما وجد ان 
كتب  للحلفاء  الرئيسي  الداعم  اصبحت  المتحدة  الواليات 
الكيالني  وزارة  في  للخارجية  وزيرا  بصفته  السعيد  نوري 
الى رئيس الوزراء يطلب منه ضرورة فتح مفوضية عراقية 
االمريكية  المتحدة  الواليات  بمستقبل  وتنبأ  واشنطن  في 
عالقات  لبناء  العراق  ينفتح  ان  وضــرورة   ١9٤٠ عام  منذ 
العراق  اقتصادية على  فوائد  لها من  لما  معها  دبلوماسية 
واألمر المهم هنا وما له عالقة بطبيعة موضوع المحاضرة 
انه طالب ان توكل المفوضية الى شخص كفوء،مثلما اقترح 
رجل  يرأسه  فلسطيني(  سوري  عربي)عراقي  وفد  ارسال 
المشاكل  لشرح  االمريكية  المتحدة  الــواليــات  الــى  قدير 
عن  يــدل  وهــذا  وفلسطين،  سوريا  قضيتي  عن  الناجمة 
ادراكه العميق للدور االمريكي في السياسة الدولية وتصوره 
الصحيح لموقعها في العالقات الدولية، كما انه ادرك ان 
خروجها  بعد  بريطانيا  تــراث  على  يدها  ستضع  »امريكه 

من هذه الحرب، لذلك فان على العرب ان يكسبوا عطفها 
في قضية فلسطين »، وفعال وقبل ان ينته عام ١9٤٠ قرر 

مجلس الوزراء تأسيس مفوضية عراقية في واشنطن.
ومن جهته فقد سبق الملك فيصل نوري السعيد في هذه 
الرؤيا، حيث وجه الملك فيصل اهتماما خاصا لبناء عالقات 
مع   ١93٠ معاهدة  توقيع  اعتبر  انه  حتى  امريكية  عراقية 
الحثيثة  لجهوده  كبيرا  نصرا  االمريكية  المتحدة  الواليات 
في ابراز العراق كدولة في المحافل الدولية، خاصة وانه 
سبق ان واجه اطماعا ايرانية وتركية في السنوات االولى 
من حكمه. وتلكأت كلتا الدولتان االعتراف بالدولة العراقية 
الجديدة، كما أشرنا،، ولهذا عبر الملك عن سعادته لذلك 
المتحدة  الواليات  حكومة  إعتراف  »إن  بقوله  االعتراف 
االمريكية بنا له قيمة عظيمة في نظرنا »وشكر الحكومة 
يشكله  لما  الغاية،  تلك  لتحقيق  مساعيها  على  البريطانية 

هذا االعتراف االمريكي من دعم لكيان الدولة الفتية. 
لزيارة  جامحة  رغبة  له  كانت  الملك  ان  لالنتباه  والالفت 
الواليات المتحدة االمريكية حتى وان كانت باسم مستعار، 
المستقبلي  وافــقــه  الــســيــاســي  نــظــره  بــعــد  يــؤشــر  وهـــذا 
للموازنات الدولية وموقع الواليات المتحدة المتقدم والبارز 
فيها، ولهذا وصف الرجل عالقة بالده بالواليات المتحدة 
االمريكية بأنها تتصف بالصداقة الحميمة مثلما هو الحال 
مع بريطانيا وفرنسا وايطاليا وتركيا وهذا كله يؤشر بعد 

نظر الساسة العراقيين في رسم السياسة الخارجية.
والذي  اليه  االشــارة  الضروري  من  اجد  آخر  مثل  وهناك 
يعبر عن دهاء فيصل وحنكته وربطه احوال البالد الداخلية 
البالد  وموقع  الخارجية  الــعــراق  سياسة  على  وتأثيرها 
العسكرية  بالقوة  اآلثوريين  قمع  جــرى  فعندما  الــدولــي، 
عالي  رشيد  تطمينات  تنفع  لم  للعالج  بيرن  في  والملك 
على  فــرد  الــبــالد،  اوضــاع  استقرار  عن  للملك  الكيالني 
الكيالني »اني اعلم جيدا بان الحكومة اقوى من اآلثوريين، 
وإنها تتمكن من إخماد اي حركة تأتي منهم بسرعة، ولكن 
عند وقوع ادنى حادث سينقلب الرأي العام الغربي ضدنا، 
وزرائــي  يكون  ان  آمل  كنت  مهددا،  الدولة  كيان  وسيكون 
اوسع نظرا، فيالحظون حالة المملكة بالنسبة للخارج كما 

الحظوها بالنسبة للداخل ».
العراق  استقالل  يحقق  ان  وحنكته  بدهائه  استطاع  ولهذا 
حتى تبوأ مركزه الالئق به كعضو في المجموعة االممية، 

كما قال الدكتور مجيد خدوري.
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افكار  بعض  عن  امثلة  باعطاء  اكتفي  ان  اريــد  الحقيقة 
الملك فيصل ورئيس الوزراء نوري السعيد رغم علمي ان 
ابان  عديدة  عراقية  شخصيات  عن  كثيرة  شواهد  هناك 
تلك المرحلة كانت لها بصمات محمودة في سياسة العراق 

الخارجية.

ـ الخاتمة
خارجية  سياسة  بناء  اجــل  ومــن  القول  من  البــد  واخــيــرا 

عراقية رصينة أرى مايلي:
١. ان نبني بيتنا العراقي ونرصنه من اجل االنطالق الى 

سياسة خارجية متوازنة ومحترمة دوليا.
وبناء  المجاورة  الــدول  مع  الجوار  حسن  مبدأ  إعتماد   .2

عالقات متوازنة مع دول العالم.
3. عدم االنجرار لتكتالت اقليمية أو دولية تتسم بأي طابع 
دولية  كتلة  حساب  على  كتلة  تخدم  او  جهوي،  او  عدائي 

أخرى.
على  االعتماد  ضــرورة  المختصة،  دوائرنا  اروقــة  وفي   .٤
المسؤولية  وإعطائهم  االختصاص  ذات  واالجهزة  الخبراء 
على  قــادرون  وهــؤالء  الخارجية  السياسة  في مجال صنع 
تقديم الدراسات واالستشارات والنصائح الى صانع القرار.
٥. من الضروري ان ننجح في اختيار الكوادر الدبلوماسية 
العسكري  جعفر  كــان  فلقد  والكفوءة،  المؤهلة  العراقية 
وزير العراق المفوض في لندن، وعندما فتحت المفوضية 
العراقية في واشنطن اختير علي جودت االيوبي، وكالهما 
قدراتهما  الننسى  كما  مــرة،  مــن  اكثر  فــي  وزيــريــن  كانا 
على  هــذا  الــواســعــة،  معلوماتهما  عــن  فضال  وخبراتهما 
سبيل المثال الالحصر، ويكفي ان اشير اني حسبت عدد 
يوميا  االيــوبــي  جــودت  علي  يكتبها  كــان  التي  الصفحات 
كان  الوقت  من  كم  وعرفت  العراقية  للخارجية  ويرسلها 
الوقت  من  يقضي  كان  وكم  لبالده  خدمة  لتبويبها  يقضي 
والعمل اليومي، واطلعت على مذكراته الشخصية، والسيما 
اثناء عمله في واشنطن فلم اجد اال نادرا يتحدث فيها عن 
ذاته حيث كان العراق هو كل هاجسه وليس شيئا آخر، هذا 

شان وواجب الدبلوماسي. 
٦. ضرورة عدم اغفال او اهمال عوامل الضغط الداخلي، 
وعدم تسفيه راي الشعب او جزء منه، الن له عواقب وخيمة 

على مستقبل الوضع الداخلي والسياسة الخارجية.
7. ان بناء اقتصاد قوي ومتين يعد واحدا من عوامل بناء 
بصورته  العراقي  واالقــتــصــاد  رصينة،  خارجية  سياسة 
الحالية اقتصاد احادي الجانب ممكن ان يتهاوى بسرعة، 

فنحن رهيني اسعار النفط والسوق العالمية وهذا بدورة له 
تاثير مباشر على سياسة العراق الخارجية ومكانته الدولية، 
اي بمعنى آخر يجعل رؤية االخرين لالقتصاد العراقي بانه 
إقتصاد ناقص ولهذا يتوجب االهتمام بالزراعة والصناعة 

وقطاع الخدمات.
السبعينات  في  عشناه  مما  معاناتنا  من  الرغم  على   .8
والثمانينات من بناء قوة عسكرية استنزفت اموال الشعب 
جيش  بناء  اهمية  اغفال  اليمكن  انه  اال  شبابه،  وقــدرات 
نوعي المستوى النلوح به لتهديد الجيران ولكن ماهو الحل 
ربما  وقوية  كبيرة  مسلحة  بقوات  يتمترسون  جيران  امام 

تهدد امننا في يوم ما ولنا معها مشاكل لم تحل بالكامل.
ارجو انني لم اثقل على مسامعكم فقد حاولت جهدي ان 
اربط بين احداث التاريخ في العراق المعاصر وبين موضوع 

السياسة الخارجية العراقية في العهد الملكي.
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من اليقين االعتقاد بأّن االنسحاب األمريكي من 
العراق سيفرز اثارا«عدة وإّن كانت هذه األثار ستسري 
على الواقع العراقي كما ستشمل الواقعين األقليمي 
والدولي، وربما يرد ذلك الى الطبيعة األشكالية التي 

اوجدها الطرف األمريكي ومحاولته صياغة بنية 
جديدة للدولة وللسياسة الخارجية العراقية. 

العوامل الخارجية المؤثرة على السياسية 

الخارجية



كلية العلوم السياسية ـ جامعة بغداد

ا.م.د مثنى علي حسين

وبقدر ما يعكس هذا الواقع تداعيات عدة يبرز ملف اشتغال 
أّن  العراق حاضرا« فليس من شك  الدول األقليمية بواقع 
من عناصر تعقد الملف العراقي او اشتباكه كثرة األطراف 
الفاعلة به وهو في هذا األطار يتجاوز ابعاد القوى الداخلية 
تريد  وما  الخارجية  القوى  ابعاد  في  ليرسي  وصراعاتها 
بأعتبار إّن صيغة العراق الجديد والمتأسس بارادة خارجية 
والمتحفز لبناء نموذج اقليمي يمثل عنصرا« شرطيا« يعد 
عنصرا« يملك امكإّنات الوجود والفاعلية، ومن ثم التاثير، 
او  الثإّنوي  التاثير  ابعاد  ضمن  يتخندق  ال  التاثير  هــذا 
الهامشي بل إّنه يسري ليصب في اطار األطراف الفاعلة 
والمشاركة والتي تقوم برسم وصياغة الوقع العراقي، كما 
إّنها تأخذ نمطا« تراتبيا« على صعيد مدى التاثير والفاعلية 
الى حجم  الحال  بطبيعة  يعود  وهذا  المختلفة  القوى  بين 
التدخل وابعاده وقنوات التأثير الحاصلة على إّن المشترك 
اختالف  على  التاثير  فكرة  بتحقق  يتحدد  إّنما  اليقيني 

مؤشرات القياس، ومعايير التحديد. 
بعد  العراق  التغيير في  إّن  المنطقة وجدت  إّن بعض دول 
قريبا  األمريكية  القوات  ووضع   ،2٠٠3 األمريكية  الحرب 
من حدودها، ووجدت في اهداف الحرب المعلنة من قبل 
للديمقراطية في  العراق مركزا  يكون  األمريكإّن دعوة إلّن 
المنطقة قد يخل باستقرارها، فادركت إّنها تحت التهديد 
المباشر، فالرؤيا الخارجية لدول المنطقة تتفق او تلتقي في 
معظمها عند نقطة واحدة قوامها إّن الوضع في العراق بعد 

تغيرات ابريل / نيسإّن 2٠٠3 عامل تاثير سلبي على واقعهم 
السياسي واألجتماعي، يحتم الدخول في ساحته للتقليل من 
شدته وآثاره. وهنا البد من التركيز على نقطة مهمة وهي، 
إّن تجعل من العراق نموذجا  إّن الواليات المتحدة حاولت 
للديمقراطية يحتذى به، ومن خالل تواجدها فيه، عبر ) 
 .2٠٠٤ عام  اعلنته  الذي  الكبير(  األوسط  الشرق  مشروع 
المنطقة  في  الوضع  ترتيب  اعــادة  من  بذلك  يرتبط  ومما 
طبيعة  تمس  شروطا  المنطقة  دول  على  يفرض  والــذي 
الخارجية  السياسة  قيد  الواقع  وهــذا  الحاكمة  اإلّنظمة 
العراقية وفي ذات الوقت اعطاها فرص جديدة يمكن ان 

تستثمرها. 
في  محوريا  دورا  لعب  األقليمي  التدخل  إّن  القول  ويمكن 
مع   2٠٠3 بعد  العراقية  الخارجية  السياسة  على  التأثير 
المرحلة  في  التأثير  استمرار  الــى  األمــكــإّن  قــدر  السعي 

القادمة وهذا التأثير يتحدد في: 
الدول  األقليم، فهذه  لدول  األستراتيجي  األمن  تأمين   - أ 
تندفع الى التدخل لتأمين هذا الجإّنب والحيلولة دون اية 
تأثيرات او اختراقات تنطلق من البعد العراقي وبأية صيغة 
ثإّنية  او اعتقادها هذا من جهة ومن جهة  يمكن تصورها 
اهمية العراق بالنسبة ألمنها وعلى هذا فتسعى الى تأمين 
مدرك اساس إّنها طرف اساسي ال يمكن تجاوزه او التغافل 
عنه في اية تسويات او طروحات تتعلق بواقع العراق كما إّن 
هذا التدخل سياخذ ابعادا« عدة تتراوح من الدعم السياسي 
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اللوجستي  الدعم  الى  وصوال«  السياسية  األطــراف  لبعض 
لبعض القوى المناوئة لتأمين التأخير داخل العراق. 

ب - موازنة التدخل المتعدد األطراف في العراق، فإّنكشاف 
العراق امام القوى األقليمية والدولية بعد حدوث إّنهيار الدولة 
تحاول  التي  القوى  من  العديد  امام  مفتوحا«  العراق  جعل 
استثمار هذا الواقع من اجل تحقيق نمط واسع من األهداف 

قد يكون سياسيا« او اقتصاديا« وحتى استخباراتيا«.
إّن دول المنطقة استغلت الخالفات الداخلية العراقية من اجل 
التأثير على الملف األمني في العراق وبما يحقق مصالحها، 
وساعدها في ذلك طبيعة تكوين المجتمع العراقي التعددي، 
فضال عن استغالل الشعارات التي تتالعب بعواطف الشعب 
العراقي وهو مااوجد مشكالت جديدة للسياسة الخارجية 

العراقية. 
ترتبط  الحالية  العراقية  الخارجية  السياسة  كانت  فــاذا 
فإّن  سابقا،  ذكرنا  كما  ودولــيــة  واقليمية  داخلية  بعوامل 
مستقبل هذا السياسة لن يختلف من حيث ارتباطها بهذه 
حجم  فــإّن  الداخلي  العامل  جإّنب  وفــي  الثالثة.  العوامل 
عدد  مع  يتناسب  جيد  عــدد  الــى  وصــل  المسلحة  الــقــوات 
في  واضــح  يبدو  النقص  األإّن  ومساحته،  الــعــراق  سكإّن 
إّن  المعروف  ومن  واألسلحة،  بالمعدات  العدد  هذا  تجهيز 
العراق ال يمتلك اإلّن التصنيع العسكري الذي يستطيع عن 
طريقه سد هذا النقص، ولذلك فإّنه سيعتمد على التجهيز 
العسكري الخارجي، ولهذا األعتماد سلبياته من حيث تأثير 
الدول المجهزة للسالح على القرار السياسي الخارجي. واذا 
اضفنا الى هذه السلبية العامل األقليمي المتمثل بالتدخالت 
الدولي األهم  العراقي، والعامل  الملف األمني  السلبية في 
المتحدة  الواليات  مع  للعراق  المستقبلية  بالعالقة  المتمثل 
إّن نرى اهمية  الجدل، يمكن  الكثير من  التي يوجد حولها 

البعد الخارجي في مستقبل السياسة الخارجية العراقية. 
السياسة  على  االمريكية  الحرب  اثــار  ان  ذلــك  من  يتضح 
الخارجية العراقية التي امتدت للحقبة من ابريل / نيسان 
انتهاء انسحاب  العام 2٠١١ لن تنتهي مع  2٠٠3 الى نهاية 
القوات االمريكية من العراق، بل سوف تمتد الى حقب زمنية 
طويلة جدا وفي جوانب متعددة لن تقتصر على الملف االمني 
واالجتماعية،  واالقتصادية،  السياسية،  الملفات  تشمل  بل 

وغيرها من جوانب الحياة في العراق. 
ومع ذلك فان الملف االصعب الذي تركته الواليات المتحدة 
للسياسة الخارجية العراقية بدون ايجاد حل له، يتمثل في 
بقاء العراق تحت الفصل السابع من ميثاق االمم المتحدة. 
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يشير معجم القرن العشرين الذي صدر عام 1931، ان االيديولوجية 
ماهي اال » منظومة من االفكار تتبلور على شكل عقيدة سياسية او 

اجتماعية تقوم عليها سياسة حكومة ما، او حزب معين ». 

ويذهب د. حامد ربيع في تحديد مفهوم االيديولوجية الى انها » 
التعني مجرد تصور فلسفي او مذهب عقائدي. ان هذا المفهوم يجب 

ان يتسع ليشمل كل ماله صلة بالمدركات السياسية من منطلق 
المثالية الوظيفية. ومن ثم فالى جوار المفاهيم المتداولة التي 
تنطوي تحت كلمة االيديولوجية يجب ان ندخل في نطاق ذلك 
االصطالح كل ما يتصل بنظم القيم من جانب، وبمفاهيم االمن 

القومي من جانب اخر، وبعناصر الوظيفة الحضارية للكيان السياسي 
من جانب ثالث. 

االيديولوجية واثرها في السياسة الخارجية 

العراقية بعد تموز عام 1968



كلية العلوم السياسية ـ جامعة النهرين

أ.د. فكرت نامق عبد الفتاح

 « انها  على  اليها  ينظر  لاليديولوجية  اخر  تعريف  وهناك 
منظومة من االفكار، تهدف الى غاية عملية، فهي مجموعة 
تصلح  المجتمع  وعن  الحياة،  وعن  العالم  عن  االفكار  من 
قاعدة لعمل جماعي ». وان االيديولوجية هي انعكاس للواقع 
االجتماعي، الذي تتمخض عنه، معبراً عن طموحات وامال 
الجماعة، التي تعتنقها في حياة افضل، وبالتالي فانها اداة 
لتحيق  والسبل  الوسائل  لتحديد  وكذلك  الغايات،  لتحديد 

تلك الغايات. 
أحد  تمثل  تموز ١9٦8  بعد  للعراق  الخارجية  السياسة  ان 
الثالث،  العالم  لدول  الخارجية  للسياسات  البارزة  النماذج 
حيث ان السياسة الخارجية العراقية خالل تلك المدة كانت 
تستند على ايديولوجية حزب البعث والتي كان لها دورها 
البارز في مجريات االحداث، العلى المستوى البلد فحسب 

وانما على المستوى العربي واالقليمي والدولي. 
الخارجية  السياسة  في  االيديولوجية  دراســة  وتستدعي 
التي  والعهود  المراحل  خالل  من  عليها  الوقوف  العراقية 

مرت بها، ويمكن ان نقسمها تاريخياً الى: 

اواًل: االيديولوجية قبل تموز 1968. 
بدأت  والتي  المرحلة  تلك  في  مالحظته  مايمكن  اهم  إن 
الشكلي  القانوني  االســتــقــالل  عــام  وهــو   ١92١ عــام  مــن 
في  العراق  ان  هو   ،١9٥8 تموز  ثورة  قيام  وحتى  ـ  للعراق 
سياستة الخارجية لم تكن له ايديولوجية واضحة ومحددة 
المعالم واالبعاد تحكم وتشكل سلوكه السياسي الخارجي. 

فالحكومات المتعاقبة قبل عام ١9٥8 لم تجمعها ايديولوجية 
الخارجية ووسائل وطرق  السياسة  محددة، تحدد اهداف 
السيطرة االستعمارية  ان ظروف  تنفيذها. ومرد ذلك هو 
السلطة  على  مثلت ضغوطاً  قد  المباشرة  وغير  المباشرة 
نحو  الخارجية  الدولة  سياسة  لتوجيه  ــذاك،  آن العراقية 
صالح الدول الكبرى، السيما بعد دخول العراق في حلف 
بغداد في شباط عام ١9٥٥.. واجتمعت في خاصية عدائها 
العربي  محيطه  عن  العراق  لعزل  والسعي  العربية  لالمة 
والى اضعاف دور العراق الحقيقي في المجتمعين العربي 
عالقات  ايجاد  في  الثبات  انــعــدام  عن  فضاًل  والــدولــي، 

خارجية واضحة ومستقرة مع دول العالم عموماً. 
هكذا نجد ان اهم خصائص السياسة الخارجية العراقية 

في هذه المرحلة تتمثل في اعتقادنا باالتي: 
١ـ الخضوع والتبعية للقوى االستعمارية التي توجه السياسة 

الخارجية. 
المميزة  الصفة  او ذلك،  الدولي  الطرف  لهذا  االنحياز  2ـ 

للسياسة الخارجية. 
للسياسة  تحدد  المعالم  واضحة  ايديولوجية  فقدان  3ـ 
وتحكم  تحقيقها،  ووســائــل  غاياتها،  العراقية  الخارجية 

افعالها وتصرفاتها. 
فقد   ١9٦8 تموز  ولغاية   ١9٥8 تموز   ١٤ ــورة  ث بعد  أمــا 
الى  الحكم  على  المتعاقبة  السياسية  االنــظــمــة  سعت 
الوطني من  االقتصاد  السياسي وتحرير  تعزيز االستقالل 
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باعتبارات  محكومة  الخارجية  السياسة  تكن  ولم  التبعية، 
الخارجي  السياسي  السلوك  ماكان  بقدر  االيديولوجية 
يستند بشكل عام على المصلحة الوطنية العراقية الى حد 

كبير. 

ثانيًا: االيديولوجية بعد تموز 1968. 
السلطة  البعث  حــزب  الستالم  ونتيجة   ١9٦8 تموز  بعد 
النهج  تعتمد  لذلك  تبعاً  العراقية  الجمهورية  اصبحت 
والمسألة  الخارجية  سياستها  ادارة  فــي  االيــديــولــوجــي 
ان  هي  الصدد،  هذا  في  تأكيدها  ينبغي  التي  االساسية 
االيديولوجية التي اعتنقها الثورة حسب ادبيات الحزب لم 
تموز  ثــورة(   ( قيام  بعد  يسود  بدأ  الذي  الفكر  وليدة  تكن 
اربعينات  في  الثوري  االعربي  الفكر  وليدة  هي  بل   ،١9٦8

القرن الماضي. 
لقد انطلقت السياسة الخارجية حسب ادبيات الحزب من 
من  انطلقت  كما  لالمبريالية  المعادية  التقدمية   « هويتها 
من  وفعال  حيوي  جزء  العربية  والثورة  الثورة  بان  ايمانها 
الثورة المعادية لالمبريالية.. والمبادئ الرئيسية التي تقوم 

عليها السياسة الخارجية العراقية »تتمثل بما يأتي: 
وفي  العالمية،  الثورية  القوى  مع  التحالف  بأن  ايمانها،  ١ـ 
النضال  في  أساسي  شرط  االشتراكي  المعسكر  مقدمتها 

ضد الصهيونية واالمبريالية. 
كل  ورفض  االمبريالية،  النضال ضد  بسياسة  التمسك  2ـ 
تقرير  في  االخــرى  والشعوب  االمــم  ودعــم  التبعية  اشكال 

مصيرها وشجب سياسات العدوان والتمييز العنصري. 
الوطني  التحرر  حركات  مع  العالقات  وتطوير  تعزيز  3ـ 
ومع جميع  الالتينية،  وامريكا  وافريقيا  آسيا  في  والقومي 

حركات التحرر في العالم. 
العسكرية  والتكتالت  والمشاريع  االحـــالف  مقاومة  ٤ـ 
العدوانية والسياسات االمبريالية التي تهدد أمن الشعوب 

وسالمتها وتعرض السالم العالمي للخطر. 
٥ـ بناء عالئق صداقة وتعاون مع كل الدول التي تقف موقفاً 

ايجابياً من قضايا العرب ومصالحهم الوطنية والقومية. 
بموجبها  تحددت  التي  والمضامين  المنطلقات  هي  هذه 

سياسة العراق الخارجية على الصعيد الدولي. 
التي  هذه  ورقتنا  فان  السابقة،  االعتبارات  من  وانطالقاً 
تناولت على عجالة مناقشة موضوع يمثل جانباً كبيراً من 
والعربية  العراقية  الخارجية  السياسة  واقــع  في  االهمية 
من  مجموعة  الى  انتهينا  وقد   ،١9٦8 تموز  بعد  والعالمية 

النتائج.. نرجو ان تكون اسهامة علمية متواضعة من جانبنا 
في هذا المجال. 

وعليه يمكن القول: 
نسبية،  طبيعة  ذات  اجتماعي  كمفهوم  االيديولوجية  ان 
تختلف مدلوالتها وابعادها بأختالف الزمان والمكان، فهي 
الكثير  تثير  فهي  ثم  ومن  متغيرة.  ديناميكية  طبيعة  ذات 
ومضمونها  طبيعتها  حول  والجدل  والنقاش  الخالف  من 
الباحثين  بين  عــام  اتــفــاق  اليــوجــد  وهــكــذا  ووظيفتها.. 
والدارسين.. حيث ينقسم الرأي الى اتجاهين متناقضين: 

بل  الصدد،  لاليديولوجية في هذا  اهمية  اية  ينكر  االول: 
يتهمها بأنها منافية للعلمية والموضوعية. 

الحياة  مجال  في  االيديولوجية  على ضرورة  يؤكد  الثاني: 
من  البد  السياسي  العمل  وان  والسياسية..  االجتماعية 
االستناد الى اطار ايديولوجي يحدد له االهداف والغايات 
ومن ثم الوسائل واالدوات الالزمة لتحقيق غاياته واهدافه.. 
االساس  المحور  تشكل  لديهم  االيديولوجية  فان  وبالتالي 

للنظام السياسي الدولي المعاصر. 
أما نحن، فااليديولوجية عندنا ذات اهمية نسبية، فنحن ال 
نتفق مع اصحاب االتجاه االول الذي ينكر كل اهمية للعامل 
االيديولوجي كما اننا النتفق مع اصحاب االتجاه الثاني، الذي 
يبالغ في تأكيد اهمية االعتبارات االيديولوجية متناسين ان 
القومية  المصلحة  اعتبارات  منها  اخرى،  اعتبارات  هناك 
الخارجية  السياسات  توجيه  في  االولــى  المرتبة  لها  التي 

لدول العالم. 
نظرة  االيديولوجية  ــدور  ل نظرتنا  تكون  ان  البــد  وهكذا 
ــار ان الــعــامــل  ــب مــوضــوعــيــة مــعــتــدلــة تــأخــذ بــعــيــن االعــت
تؤثر  عدةمتغيرات  بين  من  واحد  متغير  هو  االيديولوجي 
الوزن  وان  للدولة،  الخارجية  السياسة  توجيه  في  جميعها 
بأختالف  تختلف  االيديولوجي  المتغير  الهمية  النسبي 

الزمان والمكان والموقف الدولي. 
واقتصادية  سياسية  تطورات  ثمة  هناك  آخــر،  جانب  من 
وتكنولوجية قد اثرت على االهمية النسبية لدور االيديولوجية 
في السياسة فظاهرة الشراكة الدولية والتعاون االقتصادي 
والتقني، والثورة التكنولوجية الهائلة في وسائل المواصالت 
واالتصاالت، والتي ساعدت على تقريب المسافات وبالتالي 
خلقت مناخاً اكثر مالئمة للتقارب والتفاهم وانتشار االراء 
وسيادة  االنساني  واالخــاء  بالسالم  المنادية  واالتجاهات 
قد  متفاعلة،  الــظــواهــر  هــذه  كــل  الديمقراطية،  ظــاهــرة 
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على  التأثير  في  االيديولوجية  دور  تقليص  على  ساعدت 
السياسات الخارجية للدول. 

بكل  التصديق  خطأ  فــي  الــوقــوع  عــدم  علينا،  يجب  كما 
مايعلن من اهداف ايديولوجية، ذلك انه غالباً ماتستخدم 
على  والتمويه  التغطية  اجل  من  االيديولوجية  الشعارات 
اهداف اخرى غير معلنة في السياسات الخارجية لبعض 
الدول. فالثورة الفرنسية على سبيل المثال عندما طرحت 
شعارها االيديولوجي المتمثل في الحرية واالخاء والمساواة 
انطلقت في سياستها الخارجية من اجل تكوين امبراطورية 
والــدول  الشعوب  حقوق  حساب  على  توسعية  استعمارية 
جاءت  العربي  المشرق  على  الصليبية  والحرب  االخــرى.. 
تحت شعارات صليبية أجل تحرير بيت المقدس من الظلم 
الحروب  تلك  ان  اثبتت  التاريخية  الوقائع  ولكن  العربي، 
ذات طبيعة  مقاصدها  كانت  دينية،  ابعد من صيغة  كانت 

سياسية واقتصادية بحتة. 
تنادي  وهي  االمريكية  المتحدة  الواليات  ان  نجد  وكذلك 
االنسان  حقوق  احــتــرام  بمبدأ  الخارجية  سياستها  فــي 
التدخل في  وحق تقرير المصير والتأكيد على مبدأ عدم 
الشؤون الداخلية للدول االخرى وعدم التدخل في السلوك 
السياسي الخارجي الفعلي، في حين نرى التدخل العسكري 
االمريكي السافر في فيتنام والمذابح التي ارتكبت في حق 
دول  في  المتحدة  الواليات  وتدخالت  الفيتنامي،  الشعب 
امريكا الالتينية لفرض االرادة االمريكية على شعوب تلك 
لحركات  المعادية  المتحدة  الواليات  ومواقف  المنطقة، 
التحرر في اسيا وافريقيا وامريكا الالتينية، وعلى رأسها 

قضية االمة العربية في فلسطين. 
واخيراً نؤكد على ضرورة عدم المبالغة والتهويل في اهمية 
انه  وذلــك  الخارجية،  السياسة  في  االيديولوجية  وقيمة 
والدولية معقدة  السياسية  الحياة  ان  نفهم  ان  يجب علينا 
ومتشابكة، وان هناك العديد من العوامل والمتغيرات التي 
علينا  ولذلك يجب  الخارجي،  السياسي  السلوك  تؤثر في 
واالحــداث  للظواهر  االحــادي  التحليل  في خطأ  النقع  ان 
العالم  دول  من  العديد  اخفاق  في  حــدث  كما  ـ  الدولية، 
وراء  النسياقها  نتيجة  االيديولوجية  تجاربها  في  الثالث 
النقل واالقتباس والتقليد والمحاكات اليديولوجيات غريبة 
عن مجتماعتها، او التمسك االعمى بايدولوجيتهاـ  وضرورة 
المختلفة  واالعتبارات  للعوامل  التفاعلية  بالطبيعة  االخذ 

التي تؤثر في تشكيل السلوك السياسي ألية دولة. 
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وانتهت االنتخابات بتطور في االداء عبر اجهزة السلطة في استعمال 
البطاقة الذكية و البصمة والهوية والباركود وما شابه، واذا بالنتائج 

افرحت طرفًا واحزنت اخرين وبدأت ترتفع اصوات المشككين 
بنزاهتها والمقدمين ادلة وشواهد وبراهين وكانت االمم المتحدة 
حاضرة وبقوة وقد اشادت باالنتخابات وان اّيدت بعض الخروقات 

لكنها عدتها غير مؤثرة على مجمل العملية وصنفتها ضمن سياقات 
المنطقة انها مقبولة 

نحن في المعهد العراقي لحوار الفكر جهدنا وعملنا وخصصنا عددنا 
هذا لموضوع االنتخابات في كل افاقها واوضاعها تاريخيا او مقارنة 
بالعهد الملكي كنظام وقانون ثم بحثنا موضوع البرامج االنتخابية 

واهميتها وقيمتها الدستورية والواقعية.

تأثير العوامل الخارجية في السياسة الخارجية 

للعراق



كلية العلوم السياسية ـ جامعة بغداد

أ.د. حميد شهاب احمد

ان العوامل الخارجية المؤثرة في السياسة الخارجية لعراق 
العوامل  هي  األســاس  وتحركها  وواقعها  اليوم،  نشهده  ما 
الداخلية، ومنها ما يتعلق بمواقف القوى السياسية كل منها 
مع دول الجوار، ومنها ما يتعلق بسياسة صناع القرار. لذلك 
بدون  المؤثرة  الخارجية  العوامل  هذه  تشخيص  يمكن  ال 

تشخيص أسبابها النابعة من الداخل العراقي.
لوال  التأثير،  هذا  مثل  الخارجية  للعوامل  كان  ما  بمعنى 
العوامل الداخلية. ففعالية العوامل الخارجية متأتية من ان 
العوامل الداخلية العراقية ذاتها ومواقف القوى واألحزاب 
ساعدت  والتي  اإلقليمية  الدول  على  المعتمدة  السياسية 
بدورها أن يكون للعامل الخارجي هذا المستوى من التأثير.
بكل  العراقي  النظام  على هشاشة  تدل  المؤشرات  كل  ان 
عناصره من سلطة وقوى سياسية مع تناحرات وتجاذبات 
وتنافرات لهذه القوى السياسية، األمر الذي أدى الى ضعف 
البنى السياسية الداخلية وبالتالي الى ضعف النظام، ومن 
ثم الدولة بكاملها، وكلما ضعفت الدولة العراقية، زاد تأثير 
ومن  للعراق.  الخارجية  السياسة  على  الخارجية  العوامل 
نقاط الضعف في النظام السياسي للعراق، هو انه ال يوجد 
اتفاق محدد بين القوى السياسية حول ماهية اإلستراتيجية 
العليا للدولة العراقية وما هية اهدافها ومصالحها العليا. 
كما ان ما ورد في الدستور بهذا الخصوص يكتنفه الغموض.
الداخلية  السياسية  للقوى  بالنسبة  األهــم  أيهما  انــه  ثم 
قوى  في ظل سيطرة  االسمي  المذهب  ام  الوطن  للعراق، 

الوطن  كــان  فــأذا  العراقية.  الساحة  على  دينية  سياسية 
األهــداف  على  الوطنية  األهـــداف  علو  او  سمو  ووضعنا 
الخارجي  العامل  تأثير  كلما ضعف  الطائفية  او  المذهبية 

والعكس صحيح أيضا.
وان ربطنا المذهبية او الطائفية باألمة اإلسالمية، وتحدثنا 
عن األمة اإلسالمية، وسمو اهدافها على جميع األهداف 
الوطنية، فأن األمة اإلسالمية شئنا ام أبينا فهي غير موحدة 
طائفة  او  مذهب  فكل  المذاهب،  اختالف  بسبب  وذلــك 
الحقيقي  الممثل  بأنها  تدعي  السياسية  قواها  خالل  من 
لألسالم. اضافة الى وجود التنظيمات الجهادية التي وصل 

بها الحد الى تكفير الجماعات االسالمية االخرى.
وبالذات  االخــرى  االسالمية  الــدول  ان  يتصور  من  يخطئ 
المجاورة للعراق بمختلف مذاهبها االسالمية التي تعتنقها 
واما  المذهب  خدمة  في  الدولة  او  الوطن  من  جعلت  قد 
العكس فهي تمارس سياسة تجعل من المذهب في خدمة 
على  فهي  والسعودية،  وتركيا  إيران  حال  هو  وهذا  وطنها 
العكس من القوى السياسية العراقية التي تريد من الدولة 
او الوطن ان يكونا في خدمة هذا المذهب او ذلك، وبالتالي 
في  السياسة  هــذه  حصاد  يذهب  او  المحصلة،  تذهب 

مصلحة هذه الدولة الجارة او تلك.
السياسة  في  المؤثرة  الخارجية  العوامل  أهــم  وان  هــذا 

الخارجية العراقية تتمثل باالتي: 
العامل السوري. ١
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العامل الكويتي. 2
العامل الخليجي وباألخص )السعودي(. 3
العمل التركي. ٤
العامل اإليراني. ٥
العامل األمريكي. ٦

ـ العامل السوري: 
في  المؤثرة  العوامل  أهــم  من  الــســوري  العامل  كــان  لقد 
السياسي  النظام  عانى  فقد  العراقية  الخارجية  السياسة 
السوري  النظام  العراق ما عاناه من تدخالت  الجديد في 
مأوى  كانت  انها  في  سوريا  واتهمت  العراقي،  الشأن  في 
في  واالســتــقــرار  باالمن  اخلوا  الذين  لألرهابين  ومعبرا 
العراق. بل ذهبت الحكومة العراقية الى حد التشكي لدى 
وسياسات  ممارسات  من  والدولية  االقليمية  المنظمات 
النظام السوري. لكن االمر الذي حد من فعالية السياسة 
الخارجية تجاه هذه المسألة، هي العالقات المتميزة لهذا 
مع  متينة  بعالقات  ترتبط  االخيرة  وهــذه  بأيران.  النظام 

صناع القرار السياسي في العراق.
سوريا  في  النظام  منه  سقى  انما  األمــور،  انقلبت  واليوم 
العراقيين، يسقي بها نفسه وشعبه. فسوريا اليوم هي ذاتها 
ومشغولة  مهمومة  فأصبحت  عليها،  تحسد  ال  حالة  في 
بأحداث تغيير النظام، مما جعلها تسحب يدها عن التدخل 

بالشأن العراقي.
وهذا من المفروض ان يحسب للنظام في العراق اكونه تحرر 

من ضغط كبير مارسته دولة جارة تجاه العراق الجديد.
وبهذه المناسبة ليست سوريا فقط وإنما كل الدول العربية 
التي وقفت موقفا سلبيا من التغيير في العراق، والتي جرت 
في صانع  فالمفروض  وانتفاضات.  ثورات  بعد  فيما  فيها 
هذه  يستثمر  ان  العراق  في  الخارجي  السياسي  القرار 
الحالة. العراق أصبح في موقف اقوى من السابق تجاه ما 

حدث من تغيير كمصر واليمن وليبيا وسوريا اليوم.

ـ العامل الكويتي:
مؤثر  دور  من  للكويت  ما  ينكر  ان  اليوم  للمرء  يمكن  ال 
دبلوماسية  ثروات  من  تمتلكه  ما  بحكم  وذلك  علىالعراق، 
ناشطة مع القوى العظمى والكبرى ومع المنظمات االقليمية 
المتحدة،  الواليات  المتميزة مع  والدولية، وبحكم عالقتها 
اضافة الى انتمائها الحدى التكتالت االقليمية التي تتمتع 
الخليج  لدول  التعاون  مجلس  وهي  هائلة  اقتصادية  بقوة 

النظام  تجاه  ضاغطة  سياسة  بــدوره  ينتهج  الذي  العربية 
السياسي الجديد في العراق، والكويت ال زالت تسعى الى 
عدم اخراج العراق من طائلة عقوبات الفصل السابع لألمم 

المتحدة.

ـ العامل الخليجي وباالخص )السعودي(
العراق غير مرغوب فيه  الجديد في  السياسي  النظام  ان 
من قبل دول مجلس التعاون الخليجية العربية، باعتبار ان 
القابضين على السلطة في هذا النظام هي القوى السياسية 
الشيعية وهذه بدورها قريبة من ايران، وبما ان هذه الدول 
عالقتها غير ودية مع إيران، انعكس ذلك على عالقاتها مع 

العراق.
وهنا ال بد لصانع القرار السياسي العراقي ان يبدد هذه 
المخاوف من خالل سياسات وفعال وليس اقوال مما على 
القوى السياسية العراقية القريبة من هذه الدول ان تعمل 
على تبديد هذه المخاوف أيضا وان ال ترتمي بأحضان هذه 
الدول وتفضيل ما هو اقليمي على ما هو وطني. وهذا االمر 

مرهون بالطبع في عملية تعزيز الوحدة الوطنية.

ـ العامل التركي: 
لقد اصبحت تركيا العبا اقليميا فاعال ومؤثرا دون شك. 
وصــول  بعد  خاصة  العالمية،  الــى  تتطلع  وأصبحت  بــل 
حزب العدالة والتنمية الى السلطة منذ سنة 2٠٠2، فهذا 
واجتماعيا  واقتصاديا  سياسيا  هاءالً  تقدما  حقق  الحزب 
على الصعيد الداخلي، والذي انطلقا منه فيما بعد تحقيق 
ودليل  مثال  خير  وهذا  الخارجي.  الصعيد  على  نجاحات 
الداخلي  البنيان  وتماسك  الداخل  في  النجاحات  ان  على 
والتقدم االقتصادي وتنميته يجعل الدولة ان تحقق نجاحات 
في الخارج، بل ويجعل الدولة ان تقف على أرضية صلبة 
تؤهلها لتحقيق مثل هذه النجاحات. وهذا هو شأن جميع 

الدول التي تقدمت واصبحت قوية.
السياسي  ــقــرار  ال على  تأثير  لها  تركيا  ان  وباختصار 
والقوية مع  القريبة  العراقي، من خالل صالتها  الخارجي 
قوى سياسية عراقية، على الرغم من ان هذه القوى غير 
مؤثرة في عملية صنع القرار السياسي الخارجي العراقي، 
ولكنها من الممكن ان تضع العصي امام حركة صانع القرار 
في العراق، وبالتالي يحسب لها صانع القرار هذا حسابا، 
مما تشكل احد الكوابح لعملية صنع القرار هذا. وكذلك من 
خالل تأثيرها ) اي تركيا( في الملفين الكردي والتركماني.
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او  الوحيد  الالعب  تكون  ان  تريد إليــران  تركيا ال  ان  كما 
العراقية، وذلك بسبب موروث  االكثر فعالية على الساحة 

الخالفات التركية اإليرانية. 
لذلك نرى ان تركيا ستكون من الدول التي سيستمر ويطول 
تمتع  الزالــت  وانها  خاصة  العراقية،  الساحة  في  تأثيرها 
المتحدة االمريكية.  الواليات  بعالقات جيدة وتحالفية مع 
بنيان  قوٍي  اذا  فيما  سيتضائل  التركي  التأثير  هذا  ولكن 
النظام السياسي العراقي، وتحققت الوحدة الوطنية، ومتى 
العليا  المصلحة  يضع  بفكر  السياسية  القوى  تحلت  ما 

للوطن فوق كل اعتبار.

ـ العامل االيراني:
دون شك ال يختلف المراقبون في الشأن العراقي، على ان 
إليران دور فعال ومؤثر في العراق، وعلى قراراته السياسية 
اكثر  هي  ايــران  ان  الحقيقة،  وفي  الخارجية.  الداخلية، 
الالعبين الدوليين فعالية وتأثيرا في الشأن العراقي. وذلك 
ذكرها.  لتكرار  داٍع  ال  معروفة  العتبارات عديدة أصبحت 
هذه  ان  هو  كثيرا،  ذكــره  او  اليه  التطرق  يتم  لم  ما  ولكن 
العالقة الوثيقة بين ايران والقوى السياسية المهيمنة على 
عملية صنع القرار السياسية العراقية لها إدراكها الخاص، 
والذي هو حالة الضعف الذي يتجسد في عراق اليوم وفي 
هذه  تقديرات  وحسب  لذلك  والعسكري،  السياسي  بنيانه 
القوى العراقية، ترى في ايران انها الضامن الوحيد واالكثر 
التزاما على حمايتها داخليا وخارجيا. وهذا اإلدراك في حد 

ذاته يؤثر على جوهر القرار السياسي الخارجي العراقي.
لذلك وألسباب اخرى، ان هذا النوع من العالقة التي تبدو 
للبعض انها غير متوازنة ومتكافئة، فيها نوع من الخطورة 
القوى  هــذه  وعــلــى  ــراق،  ــع ال فــي  السياسي  الــنــظــام  على 
وذلك  ــران.  اي مع  وثيقة  بعالقات  ترتبط  التي  السياسية 
ودوليا،  إقليميا  عالقة  وقضايا  مشاكل  إليــران  ان  بسبب 
بشأن  واالحتماالت  النووي  ملفها  يخص  فيما  وباألخص 

هذا الملف مفتوحة على كل الصعيد.
فمتى ما تقرر في الواليات المتحدة واسرائيل تحديد موعد 
ستعيد  المتحدة  الــواليــات  فــأن  ــران،  الي عسكرية  لضربة 
النظر في موقفها من القوى السياسية العراقية التي ترى 
انها حليفة اليران. وانها اي الواليات المتحدة ستضع امام 
اخر  او  بشكل  ابعادها  وربا  الكوابح  او  القيود  القوى  هذه 

وحتى اضعافها وشلها عن الحركة، فيما لو تقرر ذلك.

لذلك على هذه القوى السياسية ان تدرك ذلك جيدا وان 
ال تضع بيضها جميعا في سلة ايران، عليها توزيع عالقاتها 

وبشكل يبدو متوازن مع الدول االخرى.

ـ العامل االمريكي: 
الالعبين  من  أيضا  هي  األمريكية  المتحدة  الواليات  اما 
االساسيين الفاعلين والمؤثرين في الشأن العراقي واالقليمي 
والدولي. فهذه الدولة هي التي قامت باحتالل العراق، وهي 
التي ساهمت بصياغة نظامه السياسي الجديد، لذلك فهي 
الخارجية، حيث سيظل  العراق  ستبقى مؤثرة في سياسة 
يخشى ولو )بنسب متفاوته( صانع القرار السياسي العراقي 
اتخاذ قراره السياسي الذي ترى فيه الواليات المتحدة انه 

يضر بمصالحها.
وصناع  العراقية  السياسية  بالقوى  الضعف  من  كان  لقد 
القرار في العراق، عدم االستفادة من وزن وحجم الواليات 
المتحدة الدولي، من اجل ان يستعيد العراق عافيته، اال انه 
لألسف لم يحصل هذا ألسباب تتعلق باألوضاع السياسية 
المتحدة  الواليات  بسياسة  او  جهة  من  للعراق  الداخلية 
نفسها من جهة أخرى، حيث كان بإمكان الواليات المتحدة 
أخراج العراق من طائلة عقوبات الفصل السابع، اال ان ذلك 

لم يتحقق ألسباب لها حساباتها الخاصة.
ــعــراق والــقــوى  ال الــقــرار فــي  يـــدرك صــنــاع  كما يجب ان 
طرف  الي  تريد  ال  المتحدة  الواليات  ان  فيه،  السياسية 
من األطراف العراقية وبتكويناته االجتماعية المختلفة ان 
الطرف  هذا  تصور  مهما  المسيطر  او  المهيمن  هو  يكون 
او ذلك من انه هو األقرب للواليات المتحدة. وهذا ليس 
بين  ما  الخالف  جــذور  ابقاء  اجل  من  وانما  بالعراق  حبا 
كفة  ترجيح  تستطيع  ارادت  ما  متى  وهي  األطــراف،  هذه 
طرف على طرف اخر وفقا لمصالحها. وهذا سيكون شأن 
عموم  في  وإنما  فقط  العراق  في  ليس  المتحدة  الواليات 

المنطقة تجسيدا لمشروعها الشرق األوسط الكبير.
هذا وان الخالفات السياسية المستديمة ليس من شأنها 
وثرواته  المادية  وإمكاناته  العراق  بحجم  دولــة  تبني  ان 

الطبيعية.
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تأثير السياسة الخارجية في األمن الوطني

المقدمة: 

يبقى هاجس االمن القومي من اكبر الهموم التي تؤرق االدارات في الدول 
ويتفق الفقهاء في مجال االمن ان ال تقدم وال رفاهية وال اقتصاد من غير 
ضمان االمن القومي وحمايته وديمومته ومن الوسائل الستراتيجية التي 

تحمي هذا االمن هي السياسة الخارجية التي تتحول من وسيلة في مرحلة ما 
الى هدف متداخل معه في مرحلة اخرى. 

شهد العالم في العصر الحديث متغيرات مهمة ادت الى تغيير الكثير من الدول 
لسياستها الخارجية مثل انتهاء الحرب الباردة وانهيار االتحاد السوفييتي 
والحرب على العراق والربيع العربي واالزمة السورية. وعند تغيير السياسة 

الخارجية تتغير معها بعض مفردات االمن القومي وانتقال بعض االعداء الى 
قائمة االصدقاء او ظهور مستوى تهديد عالي االهمية يؤدي الى تغيير في 

قائمة االهداف لالمن القومي وهكذا... 



الخبير في الشؤون االمنية والستراتيجية

السيد علي الحيدري

ان العالقة بين السياسة الخارجية واالمن الوطني ال يمكن 
فصلها او العمل بمعزل احدهما عن االخرى. ولكن السياسة 
الخارجية هي البادئة في التاثير على االمن القومي. وقد 
اثبتت االحداث على مر العصور صحة ذلك ويمكن ان ناخذ 

العراق نموذجا عمليا لمفردات البحث. 

اوال: االمن الوطني
ترجمة  في  االستخبارات  علوم  في  الفقهاء  اختلف  لقد 
قومي  امن  بانه  يقول  من  فمنهم  الوطني  االمــن  مصطلح 
nationalsecurity واالخر يقول بانه امن وطني وعلى كل 

حال ان التعريف له: 
التي  االخــطــار  ضــد  ومصالحها  الــدولــة  كيان  تأمين  هــو 
تتهددها داخليا وخارجيا؛ وتهيئة الظروف المناسبة لتحقيق 
اهدافها وغاياتها القومية او الوطنية؛ فهو ينطوي على بعد 
خارجي ولذلك فان مصالح االمن القومي تكون هي السائدة 
او الغالبة في فعاليات السياسة الخارجية ونشاطاتها التي 
يسعى صانع القرار والمؤسسات المختصة الى حماية القيم 
والمصالح االساسية التي تهدف الى انجازها وتحقيقها في 
كل االوقات ومن ثم فأن عدم تعرض قيم الدولة ومصالحها 
في وقت معين للخطر ال ينفي احتمالية تعرضها لالختراق 
السائدة  الظروف  تتبدل  عندما  سيما  وال  اخر،  وقت  في 
ادراك  القومي يتضمن  محليا ودوليا وهذا يعني ان االمن 
وان  مأمونة  لجعلها  الدولة  تناضل  التي  القيم  من  سلسلة 

الدولة بذلك ال تسعى الى االمن بحد ذاته وانما تسعى من 
خالله الى ضمان استمرار قيم ومصالح مختلفة النوعية، 

والهميتها وضرورتها يعد الدفاع عنها وصيانتها
عن  الــدفــاع  على  الــدولــة  قــدرة  الستمرار  اساسيا  شرطا 

اساس وجودها. 
يتعامل االمن القومي مع كل من التهديدات الخارجية والتي 
تعني الخطر الداهم والمحدد)١(،بوصفها قوة شاملة وقربا 
مواجهتها  ويمكن  عدوانية  ونيات  هجومية  وقوة  جغرافيا 
االتفاقيات  اقامة  او  الدولية،  باسلوب االحالف  تقليلها  او 
الدولية الثنائية او المتعددة او باللجوء الى القانون الدولي 

او العمل ضمن اطار المنظمات الدولية. 
على  مواجهته  يتطلب  خطرا  تعني  الداخلية  والتحديات 
المستوى الداخلي لكونه ينبثق من الداخل واسلوب مواجهته 
)مثل  معينة  ــات  اوق في  للحوار  قابل  غير  لكونه  يختلف 
التنظيمات االرهابية التي ظهرت في العراق بعد عام 2..3( 
- او لكون صورته غير معروفة الختفائه خلف اشكال عديدة 
لكونه  التعليق  او  التعطيل  ال  المباشرة  المواجهة  ويتطلب 
يمس جوهر سيادة الدولة وامنها وعلى الرغم من ان اكثر 
الخيوط المتحدية للدولة مبعثها من الخارج وتشكل تهديد 
وتحدي ومثال ذلك حركة التظاهرات في االنبار والموصل 

واختالط عناصر مندسة في صفوف المتظاهرين. 
وهؤالء مدعومين من دول خارجية تسعى للبلبلة وتقويض 

النظام السياسي الحديث في العراق. 
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ووسيلة االمن القومي لمواجهة التحديات والتهديدات هي 
على صانع  يلقي  الذي  االمر  وهو  القدرة  استعمال  حسن 
القومي  الدخل  انفاق  كيفية  في  كبيرة  مسؤولية  الــقــرار 
وتوزيع الموارد المتاحة بما يطلق عليه )المعضلة الثالثية( 
اي هل ينفق صانع القرار اكثر لتلبية احتياجات المواطنين 
لرفع مستوى المعيشة ام ينفق اكثر لتقوية اجهزته االمنية 
ينفق  ام  ــه،  وردعـ عـــدوان  اي  لمواجهة  المسلحة  وقــواتــه 
اكثرلتثبيت حكمه وهي معادالت صعبة وعلى صانع القرار 
باالستدانة  او  المتاحة  وبموارده  متزنة  فيها بطريقة  البت 
من االخرين وهذا يقضي على حرية اتخاذ القرار، واخطر 
شيئ يقع على صانع القرار في الدولة الشمولية هو الخلط 
بين تحقيق االمن الوطني وتحقيق امنه الذاتي لكي يستمر 
في الحكم اطول مدة ممكنة، فهنا تختلط االمور وتخرج عن 
سيرها الطبيعي وتكون النتيجة وباال على بالده وعلى نفسه 
فال هو حقق االمن القومي للوطن والمواطن وال هو حقق 
االمان لنفسه. ومثال ذلك ما فعله الرئيس المقبور صدام 
حسين فهو لم يدعم المواطن ويحقق الطمأنينة له ولم يدرء 

التهديد الخارجي الذي اطاح بنظام حكمه. 

ثانيا: السياسة الخارجية
ان ما يميز امة ما ضمن دولة او مجموعة دول هو العيش 
المشترك مع االمم االخرى وضمن الحد االدنى من التوافق 
معيار  واصبح  االمــة  سمة  ابتلع  تنفيذي  كنموذج  والدولة 
الدولة هو السائد في المجتمع العالمي وكذلك حتى ضمن 

المجتمعات المحلية«)2(.
وهنا يكمن الفارق بين السياسة الدولية والسياسة الخارجية 
للدولة في ضمن اطار مجتمع  العمودي  التنسيق  ان  حيث 
دولي هو السياسة الدولية، والتنسيق االفقي للدولة اتجاه 
محيطها الخارجي هو السياسة الخارجية. وبما ان محور 

بحثنا هو السياسة الخارجية فسنتناول االتي:
فيه  تنشأ  الــذي  المكان  الخارجية  وزارة  تعد  لم  ان   -  ١
المتميزة  االداة  ذلك  مع  تبقى  فانها  الخارجية  السياسة 

لتطبيقها. 
2 - من يصنع السياسة الخارجية في العراق؟ وهل يشترك 
البرلمان مع الحكومة في صناعتها وعلى ماذا يعتمد االثنان 

في تقييم كيفية التعامل مع ادوار السياسة الخارجية؟
ان اعداد السياسة الخارجية هو عملية معقدة تضع عدة 
االول  الصف  في  ويظهر  البعض  بعضهم  بوجه  ممثلين 
السلطة  في  عــادة  وهــم  بالدهم  لتمثيل  رسميا  المعينون 

مثل  الشعب  قبل  من  المنتخبون  الثاني  والصف  التنفيذية 
من  االدنــى  الحد  العالقات.  لجنة  وباالخص  البرلمانيين 
التوافق الشكلي يرفد في صناعة مالمح السياسة الخارجية 
هذه  ومغذيات  روافد  تحديد  في  الدقة  معيار  يبقى  ولكن 

السياسة غائبا عن الواقع. 
ولو رجعنا الى التعريف التقليدي للسياسة الخارجية لبلد ما 
هي مجموعة األهداف السياسية التي تحدد كيفية تواصل 

هذا البلد مع البلدان األخرى في العالم.
إلى  الخارجية  سياساتها  عبر  الــدول  تسعى  عام  وبشكل 
وأهدافها  الــداخــلــي  وأمنها  الوطنية  مصالحها  حماية 
تحقق  وقد  االقتصادي،  وازدهارها  األيديولوجية  الفكرية 
الدولة هذا الهدف عبر التعاون السلمي مع األمم األخرى 
أو عبر الحرب والعدوان واالستغالل للشعوب األخرى، وقد 
في درجة  ملحوظاً  ارتفاعاً  والعشرين  الواحد  القرن  شهد 
اليوم  العالم  الخارجية وأصبحت كل دول  السياسة  أهمية 
تعتمد التواصل والتفاعل مع أية دولة أخرى بواسطة صيغة 
للبلد  الخارجية  السياسة  تحديد  ويتولى  ما،  دبلوماسية 

رئيس هذا البلد أو رئيس الوزراء.
ان  نالحظ  العراق  دولــة  على  التعريف  هذا  تطبيق  وعند 
فترة النظام السابق تميزت بازدواجية السياسة الخارجية 
وعادة ما كانت سلوكيات الرئيس المقبور متناقضة تماما 
وانه هو  واالخر  الحين  بين  يطلقها  كان  التي  مع شعاراته 
واهوائه  لمزاجه  الخارجية ووفقا  السياسة  كان يصنع  من 
قائمته  في  رئيسية  اهــداف  ووضــع  الخاصة.  ومصلحته 
للسياسة الخارجية كان في مقدمتها عدائه مع ايران ومن 
ثم غزوه للكويت وانعكس ذلك على امن العراق حيث كانت 
الدوائر االستخبارية مكرسة لمحاربة اعداء الرئيس وليس 
المجتمع  في  عدائية  امنية  ثقافة  وتفشت  العراق  اعــداء 
العراقي نتيجة لسياسة خارجية رعناء خطط لها قائدهم 

الضرورة. 
وبعد 2..3 تغير النظام السياسي ليكون ديمقراطيا ناشئا 
السياسة  اهــداف  يضع  من  حول  النزاع  سمة  عليه  تغلب 
انسحاب  وبــعــد  الــعــراقــيــيــن(  ام  ــكــان  )االمــري الــخــارجــيــة 
والسلطة  التنفيذية  السلطة  بين  التنافس  ظهر  االمريكان 
لمسارات  الــعــامــة  الــخــطــوط  يضع  مــن  حــول  التشريعية 
السياسة الخارجية وانتهت بسيطرة السلطة التنفيذية على 

ذلك. 
ان مفهوم األمة والسيادة والتحالفات وتوازن القوى ومعنى 
والــردع.  القوة  واستخدام  الدولي  والقانون  الدبلوماسية 
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يتطلب منا فهم ردود الفعل إزاء األزمات العالمية والتهديدات 
الذي  والتخريب  واإلرهاب  بالمخدرات  لالتجار  المتزايدة 
مجال  في  المنظر  او  للمشرع  يتسنى  بالبيئة.حتى  يحيق 
على  مبنية  واضحة  مالمح  يرسم  ان  الخارجية  السياسة 
بكافة  ملما  القرار  يكون صانع  وان  العليا  الوطن  مصلحة 

العناصر المذكورة انفا. 
العربية  القمة  باستضافة  العراق  قام  المثال  سبيل  وعلى 
دبلوماسية حثيثة  وبجهود  دوالر  مليون   ..٥ وبكلفة قدرها 
مباشر  تاثير  لها  محلية  امنية  قضايا  ازاء  وعــود  وتقديم 
الملف  مناقشة  عــدم  مثل  العراقي  الوطني  ــن  االم على 
السوري وكذلك عدم التنديد بموقف حكومة البحرين ازاء 
المتظاهرين المساكين في البحرين. ومع ذلك لم تتفاعل 
التمثيل  مستوى  وكان  المؤتمر  مع  الخليجي  المحور  دول 
السياسة  على  واقعي  تاثير  للمؤتمر  يكن  ولم  لهم ضعيف 

الخارجية لهذه الدول. 

ثالثا: التأثير المتداخل
الداخلية  االمنية  المعطيات  على  الــقــرار  صانع  يعتمد 
والخارجية في رسم السياسة الخارجية للدولة او الحكومة 
للدول  االيديولوجية  المقتربات  االعتبار  بنظر  االخذ  مع 
الفكرية  لاليديولوجية  يميل  الدولة  نظام  كان  اذا  االخرى 
لاليديولوجية  وميله  الجديد  الــعــراق  مثل  مــا-  باتجاه 

االسالمية ـ.
ان التهديد المشترك الذي شمل كل الدول من قبل التنظيمات 
للدول سمات  الخارجية  للسياسة  جعل  الدموية  االرهابية 
مشتركة تتفاوت في نسبة التطبيق ولكنها متفقة من حيث 
الثنائية  او  الجماعية  الدولية  االتفاقيات  وظهرت  المبدء 
لمواجهة هذا الخطر الداهم - وعادة ما تعتمد الدولة في 
التعرف على مستويات التهديد المنها الوطني من الخارج 
باتجاه الداخل عن طريق جهاز المخابرات. ويعتمد صانع 
القرار في ذلك على التقارير المخابراتية ويرافقها تقارير 
عن  التخصصية  حيث  من  تختلف  التي  الخارجية  وزارة 
موضوع  عن  تقريران  يتداخل  وقد  االستخبارية  التقارير 

واحد. 
التاثير  في  السابق  النظام  ايام  حرجة  فترة  العراق  واجه 
الوطني  االمــن  على  الخارجية  النظام  لسياسة  المباشر 
وانشاء عدة اجهزة امنية لحماية شخص واحد من تهديدات 
افتراضية خارجية او داخلية - مما ترك بصمة تمتد اثارها 

الى يومنا الحالي في المؤسسة االمنية. 

والمفاهيم  االفتراضات  من  القومي  االمــن  نظرية  تصاغ 
فان سياسة  وبالتالي  القائم  وشكله  الحكم  لفن  االساسية 
وتتاثر  السياسي  الــنــظــام  لهوية  تخضع  الــقــومــي  االمـــن 

بسياسته الخارجية. 
وللتشخيص والتحليل نالحظ تداخالت كثيرة بين سياسة 
داخلية ممتدة النعكاس سلبي او ايجابي لسياسة خارجية 

واخطار امنية مهددة لمصالح عليا للدولة. ومثال ذلك:
حدث حراك في الصيف الماضي كمحاولة لتغيير الحكومة 
وكانت خطوة فاشلة في حينها. مما ادى الى عالقات متوترة 
ادنى  دوما بين بغداد واربيل كانت في جميع االوقات في 
العالقات  ان  حين  في  ولكن،   .3..2 سنة  منذ  مستوياتها 
الثنائية قد تكون في توقف تام، فان التطور الكردي يمضي 
قدما بصورة نشطة. اكثر من خمسين صفقة من صفقات 
وشركات  الكردية  االقليمية  الحكومة  وقعتها  التي  النفط 
الذي  النفط  اقتصاد  االزدهـــار  وتوقع   - الدولية  النفط 
سيتحقق مع ثمرة تلك التحركات -. وتقدر التجارة بين تركيا 
واالقليم الكردي العراقي بما يقارب ثمانية باليين دوالر من 
مجموع ما يقارب ١١ بليون دوالر حجم التجارة العراقية - 
التركية، وهو االمر الذي يشجع الكرد على تطوير عالقاتهم 
مع  المتواصلة  التوترات  في ضوء  والسيما  اسطنبول.  مع 
يتوقف  منه  كبير  جــزء  في  االكـــراد  مستقبل  فــان  بــغــداد، 
على خط االنابيب الغير موجود حاليا من االقليم الكردي 
مباشرة الى الشمال وقدرته على اقناع تركيا بانها يجب ان 
الكردي  النفط  تصدير  امكانية  الى  تدفع  ان  ويجب  تقبل 
حتى مع اعتراضات بغداد. وفي حين ان مثل هذه الفكرة 
كانت خيالية قبل خمسة سنوات، فان التقارب المشهود بين 
انقرة واربيل - وتزايد العداء بين انقرة وبغداد - عمل على 
جعل ذلك التصور ممكنا. اضافة الى ان االحداث االخيرة 
لوقاية  امنيا  كردستان خطا  منطقة  من  جعلت  في سوريا 
بغداد من تسلل االرهابيين الوافدين من المثلث السوري. 

)نقطة لقاءحدود كردستان- تركيا - سوريا(.
عراقية،   « خارجية  سياسة   « عن  الحديث  الصعب  من 
افراد  بان هناك  تعني  العراقية  الداخلية  االنقسامات  الن 
وتبني  متناقضة  سياسات  عن  تدافع  مختلفة  ومجموعات 
تناسب  ان  يمكن  بانها  يعتقدون  والتي  خارجية  تحالفات 
مصالحهم. وبالنتيجة، فان العراق كدولة ليس قادرا حقيقة 
لفرض وزنه كالعب اقليمي بسبب هذه المسألة. وسوريا 
اهدافا  لديها  المجموعات  مختلف  ان  كيف  جيد  مثال 
مختلفة. فقد حاولت الحكومة بتصوير العراق بكونه محايدا 
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الوطني  التحالف  بان  سرا  ليس  ولكن  الحالي،  النزاع  في 
يخشون من سقوط االسد وليسوا متعاونين مائة بالمائة في 
وقف تدفق الدعم االيراني لسوريا. ويرى معظم المراقبين 
ولكن  اليــران،   « تابع   « هو  المالكي  بان  دليال  بكونه  ذلك 
ايرانية  اية ضغوط  وبعيدا عن  تعقيدا.  اكثر  الحقيقة هي 
يرى  فالمالكي  بعضها()  بدون شك  )وهناك  المالكي  على 
بان هناك احتماال لضغوط هائلة على العراق ستنبثق من 
سوريا ما بعد االسد.وهذا بحد ذاته يشكل دافعا اساسيا 

لالستجابة للضغوط االيرانية. 
يتم  ما  فمتى  ذلك،  العراقيين  الشيعة  من  العديد  ويستبق 
المجاميع  فان  العلوي في سوريا،  النظام  باسقاط  النجاح 
السنية المتطرفة سوف تحول تركيزها الى العراق، مجددة 
قلقون  بحق  الوطني هم  التحالف  لبغداد.  العنف  تحديات 
بان سوريا التي تتمزق سوف تخلق ضغطا كبيرا من اكراد 
واضحا  صديقا  االســد  نظام  يكن  لم  حين  وفــي  االقليم. 
سوف  التي  القضية  فهنا  المنصرم،  العقد  خالل  لبغداد 
يفضل المالكي خياره باتجاه بشار االسد )الشيطان الذي 
فان  وبالمقابل،   )3( اليعرفه(.  الذي  الشيطان  من  يعرفه 
سقوط  من  تنبثق  محتملة  فؤائد  يرون  العراقيين  االكــراد 
بشأن  ــاداة  ــن م اكــثــر  ســوريــا  اكـــراد  يصبح  االســـد، حيث 
الكردية  الطائفة  في  البعض  ويتامل  الذاتي.  استقاللهم 
فيما اذا كانت القوى االقليمية سوف تتجه لتقديم فرصة 

تاريخية لالستقالل الكردي. 
فهو سيحتاج  للعراق.  بسيطة  تكون سهلة  لن  السنة  وهذه 
الداخلية  المواضيع  مــن  حشد  مــع  للتعامل  فقط  ليس 

المحتمة، ولكن ايضا التنافس مع القوى االقليمية. 
تكنولوجيا  وتوفر  الخارجي  العالم  على  العراق  انفتاح  ان 
تأثير  الــى  ادى  العراقي  الشعب  عموم  لــدى  االتــصــاالت 
مكونات  تنوع  ان  كما  وخارجه.  العراق  داخل  بين  متبادل 
فكرية  لتيارات  متكرر  ظهور  الى  سيؤدي  العراقي  الشعب 
قد تكون متطرفة او ملحدة او اباحية او ماسونية وغيرها 
من التيارات الضارة بالمجتمع مما سيجعل االمن القومي 
مدروسة  خطط  هنالك  يكون  لم  ما  للتصدعات  عرضة 

بعناية لمواجهة االخطار الفكرية. 

رابعا: الموقف االمريكي
ان من وضع نواة الدولة الحديثة في العراق هم االمريكان 
بتطوير  العراقيون  قام  ثم  البسيط ومن  كانت بشكلها  وان 
نمو هذه البذرة. اال ان االنسحاب االمريكي من العراق ترك 

بعض الثغرات االمنية بسبب عدم جدية االمريكان بتجهيز 
بدء  ثم  ومــن  الــعــراق.  في  االستخبارية  االجــهــزة  واعـــداد 
السعي الحثيث لتطوير هذه االجهزة وبامكانيات محدودة. 
ونالحظ تطور بطيئ لجهاز االستخبارات الداخلي ويرافقه 

تطور ابطئ لجهاز المخابرات. 
خالل  من  العالمي  االمني  المشهد  يرى  القرار  صانع  ان 
تتخذ  التقارير  هذه  على  وبناء  المخابرات  جهاز  تقارير 
مواقف وبيانات ازاء قضايا دولية معينة. تنعكس على االمن 

الوطني. 
العالم  التنافس االقتصادي بين دول  وفي ظل ازدياد حدة 
االمــن  مثل  القومي  لالمن  جــديــدة  اجـــزاء  لدينا  ظهرت 
الصناعي وامن تكنولوجيا المعلومات ومن ثم ظهرت حروب 
لدولة ما من قبل دولة  القومي  التكنولوجيا وتهديد االمن 
دبابات  الى  يحتاجون  ال  وهنا  الكمبيوتر  بواسطة  اخــرى 
الى  يحتاجون  وانما  الهجوم  هــذا  مثل  لشن  طــائــرات  او 
الفيروسات ومثال ذلك الفايروس الذي ارسلته المخابرات 
النووي  المفاعل  فــي  الكمبيوترات  لتخريب  االمريكية 

االيراني والذي ادى الى خسائر فاقت المليار دوالر. 
على حاسبات  بفيروس  الى هجوم  العراق  تعرض  ما  واذا 

وزارة الدفاع مثال؟ فمن يحمي هذه الكمبيوترات؟ 
يستطيع  ال  العراق  ان  الى  باالعتراف  الحاجة  تكمن  وهنا 
اتخاذ موقف معادي للسياسة الخارجية االمريكية واحيانا 
يستجيب للضغط االمريكي ازاء قضية معينة ومثال ذلك ان 
العراق قد وقع على اغلب القرارات التي تم التصويت عليها 
المتحدة  االمم  او  العربية  الجامعة  في  سواء  سوريا  ضد 
لجانب بشار  بانحيازه  متهم  العراق  فان  ذلك  وبالرغم من 

االسد. 
ان المبدء الجديد للسياسة الخارجية االمريكية ازاء العراق 
يتضمن الضغط على الداخل واالبتعاد من الخارج الى ان 
تصل االمور عنق الزجاجة ومن تم تطرح نفسها )الواليات 
يتفق  ما  اســاس  على  مصلحا  راهبا  االمريكية(  المتحدة 
ورؤيتها وبما يضمن امنها القومي عبر البحار وهاهي االن 
تضغط على تركيا لتسوية الخالفات بين انقرة وبغداد. فقد 
ريكاردوني(  انقرة )فرانسيس  السفير االمريكي في  صرح 
بان واشنطن قريبة جدا من المالكي وانهم يريدون تصدير 
هرمز.  مضيق  من  بدال  تركيا  خالل  من  العراقي  النفط 
ايران  باتجاه  االزمــة  لتصعيد  النية  لديها  واشنطن  ان  اي 

وبالتالي تريد ضمان تصدير النفط العراقي. 
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ان التوتر الحاد بين المالكي وانقرة ادى الى دعم االخيرة 
الالزمة  القوة  لمنحها  عراقية  سياسية  وكتل  احــزاب  الى 
االخيرة  المظاهرات  هو  والدليل  المالكي  بوجه  للوقوف 
المدعومة من قبل عدة اطراف )قطر -تركيا( وهنا يحتاج 
العراق الى نشاط مخابراتي مضاد لقطع االمدادات المالية 
الواليات  قبل  من  ــة  دراي على  يحدث  ما  ان  الــى  واضافة 
عندما  اال  تتدخل  ال  االخــيــرة  ولكن  االمريكية  المتحدة 
يكون لها مصلحة معينة مفيدة لها مع الحفاظ على النظام 

السياسي القائم في العراق. 
اما بالنسبة اليران فانها على موقف ثابت ومستقر باتجاه 
السياسي  للنظام  فقط  السياسي  الدعم  وتقديم  العراق 
العراقية  التحتية  للبنى  الشيعي فقط مع عدم وجود دعم 
من  بالرغم  والــزراعــة  والصناعة  الطاقة  مقدمتها  وفــي 
ــدول االقليمية  الـ الــمــجــاالت على  ــران فــي هــذه  ايـ تــفــوق 
على  الوضع  هذا  ساعد  ذلك  ومع  المنطقة.  في  االخــرى 
االستقرار االمني في محافظات العراق الوسطى والجنوبية 
بغداد  على  تركيزها  على  العراقية  الحكومة  ذلك  وساعد 

والمحافظات المظطربة. 
خيارات  السنة  هذه  في  العراقية  الحكومة  ينتظر  ما  ان 
حرجة وطرق نيسمية وعرة وعليها اللجوء الى لغة الحوار 
في الداخل وتحسين عالقتها مع كردستان وتركيا واالبتعاد 
الذي  الــســوري  الملف  في  طرفا  لتكون  استدراجها  عن 

سيطول ويتمدد ليعبر الى السنة القادمة او اكثر
وجــود ضمانات  عــدم  مع  دولية  ارادات  يمثل صــراع  النــه 
للفصل بين القاعدة المتواجدة حاليا في سوريا والحركات 
االسالمية االخرى كما ان الواليات المتحدة االمريكية تريد 
الحكم  الى  المتطرفين  االسالميين  وصول  نتائج  ترى  ان 
بالفوائد  ويعود  ناجح  مشروع  هو  وهل  وتونس  مصر  في 
المتوقعة لصالح السياسة الخارجية االمريكية ام ال؟ وكم 
هي رغبة االدارة االمريكية للتدخل في الشان العراقي وهل 
هذا التدخل يتم بصورة مباشرة ام االستعانة بمن يمثلهم 
من داخل العراق؟ وتبقى هنالك العديد من التساؤالت التي 
ستجيب عنها احداث عام 2.١3 والتي هي استكمال لبحثنا 

المختصر. 

الهوامش:
ــاع الــوقــائــي-مــركــز  ــيــم -الـــدفـ ــون ب -كـــارتـــر ول ١ـ اشــت

االهرام-ط١ -القاهرة 2٠٠١.

2ـ مرسيل مرل -السياسة الخارجية -ترجمةخضر خضر-
سلسلة افاق دولية-١989.

3ـ مجلس العالقات الخارجية االمريكية - ١/١3/١3.2
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المقدمة

في الوقت الذي رسم فيه الدستور اختصاصات األقاليم بدقة متناهية نجد 
هذا الدستور قد اخفق تماما في رسم اختصاصات المحافظات غير المنتظمة 

في إقليم، حيث نجد تعارضا صريحا بين اغلب مواد الدستور التي نظمت 
اختصاصات المحافظات، ال بل نجد تعارضا بين فقرات المادة الواحدة، مما 
ساهم إلى جانب عوامل أخرى في إثارة العديد من التقاطعات والتنازعات بين 

الحكومة االتحادية والحكومات المحلية، ومما زاد الطين بلة كما يقال هو 
صدور قانون المحافظات رقم 21لسنة 2008الذي جاء متعارضا مع الدستور 
صراحة إضافة الى الفجوات العديدة التي يعاني منها هذا القانون مما اربك 
الى حد بعيد عمل الحكومات المحلية وبدات هذه الحكومات تستغيث بصوت 

عال جدا من االرباك الذي سببه لها هذا القانون الذي اخفق تماما في 
رسم اختصاصات المحافظات، ال بل ذهبت بعض المحافظات إلى المطالبة 

بتشكيل أقاليم لإلفالت من الدائرة الضيقة والحرجة التي حاصرها بها قانون 
المحافظات، إلى جانب العقلية المركزية التي تهيمن على تفكير الحكومة 
االتحادية في بغداد التي استأثرت بصالحيات كانت حتى في زمن النظام 

الدكتاتوري السابق هي من اختصاص المحافظات. 

التعارض في اختصاصات المحافظات 
في دستور 2005 و قانون المحافظات



ولعل أهم ما يميز النظام الفيدرالي عن غيره من األنظمة 
والــواليــات  العاصمة  بين  السلطة  تــوزيــع  هــو  السياسية 
التنفيذية  باعتبارها وحدات سياسية تباشر اختصاصاتها 
االتحادية  السلطة  عن  باستقاللية  والقضائية  والتشريعية 
إن  يعني  وهــذا  االتــحــادي،  الدستور  مــع  يتعارض  ال  بما 
الذي  السياسية  الالمركزية  نظام  يتبنى  الفدرالي  النظام 
لها  الواليات  في  منتخبة  تشريعية  سلطات  وجود  يفترض 
توزيع  ينظم  االتحادي،  الدستور  جانب  إلى  داخلي  دستور 
الوالية  في  والقضائية  والتنفيذية  التشريعية  السلطات 
من  اختصاصاتها  الواليات  هذه  وتستمد  المحافظة،  أو 
الدستور االتحادي وليس من القانون العادي االتحادي. إال 
العراقي قد خلط بين المفهومين، مما  إننا نجد الدستور 
يولد قناعة لدى الباحث بان واضعي الدستور كانوا يخلطون 
بين المفهومين وال يميزون بينهما، لذلك حصل هذا الخلط 
نظمت  التي  الدستور  مواد  بعض  في  واضحا  نجده  الذي 
وسلطات  العاصمة  في  االتحادية  السلطة  بين  العالقة 
األقاليم والمحافظات، وهذا ما سنتناوله في دراستنا هذه 
باربعة مباحث، تناولنا في المبحث األول مفهوم الالمركزية 
الالمركزية  مفهوم  تناولنا  الثاني  المبحث  وفي  السياسية، 
اإلدارية بوجه عام والفرق بينهما، وخصصنا المبحث الثالث 
وخصصنا  المفهومين،  بين  الدستور  به  وقع  الذي  للخلط 
المحافظات  قانون  بين  القائم  للتعارض  الرابع  المبحث 

توصلنا  التي  وتوصياتنا  استنتاجنا  لخصنا  ثم  والدستور 
إليها في الخاتمة.

المبحث األول// الالمركزية السياسية والالمركزية 
اإلدارية

الالمركزية السياسية: ـ هي نظام يتعلق بشكل نظام الحكم 
توزيع مظاهر  بموجبه  يتم  االتحادية  الدولة  السياسي في 
السيادة الداخلية بين الدولة االتحادية واألقاليم التابعة لها 
مع تمتع كل والية باستقاللها الذاتي في مباشرة سلطاتها 
التشريعية والتنفيذية والقضائية بينما تبقى مظاهر السيادة 
مع  االتــحــاديــة  السلطات  اختصاصات  ضمن  الخارجية 
بعض االستثناءات في حدود ضيقة، وان نظام الالمركزية 
الدستوري  القانون  موضوعات  ضمن  يندرج  السياسية 
والنظم السياسية وليس ضمن موضوعات القانون اإلداري 
النظام  في  النظام  هــذا  وجــود  وينحصر  اإلدارة  علم  أو 

السياسي الفدرالي.
إن نظام الالمركزية السياسية يفترض وجود دستور اتحادي 
ودستور محلي للوالية، وكذلك يفترض ازدواج السلطات في 
الدولة االتحادية. سلطة تشريعية اتحادية وسلطة تشريعية 
تنفيذية  وسلطة  اتحادية  تنفيذية  سلطة  للوالية،  محلية 
للوالية  قضائية  وسلطة  اتحادية  قضائية  وسلطة  للوالية 

وهذا االزدواج ال يتجسد إال في االتحاد الفدرالي.

إسماعيل علوان التميمي
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والواليات  االتحادية  الدولة  بين  االختصاص  توزيع  كيفية 
بين  االختصاص  تداخل  حول  تثور  التي  المشاكل  لتجنب 
السلطة االتحادية وسلطات الواليات نتيجة ازدواج السلطات 
بينهما اتجهت الدساتير االتحادية إلى اللجوء لواحدة من 

الطرق التالية لمنع تداخل االختصاصات.
تحديد  الطريقة  هــذه  بموجب  يتم   - األولـــى:  الطريقة  ـ 
اختصاصات كل من دولة االتحاد واختصاصات الوالية أو 

اإلقليم على سبيل الحصر في الدستور االتحادي.
على  االختصاصات  تحديد  إن  الطريقة  هذه  على  يعاب 
أن  يمكن  ال  والــواليــات  االتحادية  للدولة  الحصر  سبيل 
يشمل جميع المسائل مهما تعمق الدستور في تفصيلها ألنه 
بتطور الحياة وتغير الظروف البد أن تستجد مسائل لم يكن 
الدستور قد حددها سلفا األمر الذي يصعب معه تحديد 

الجهة المختصة هل هي الدولة االتحادية أم الوالية. 
ـ الطريقة الثانية: - يحدد الدستور االختصاصات الحصرية 
للدولة االتحادية ويترك ماعداها للوالية. وفي هذه الطريقة 
يكون  بينما  مــحــددا  االتــحــاديــة  الــدولــة  اختصاص  يكون 
اختصاص الوالية مفتوحا وبمرور الزمن ستزداد صالحيات 
الوالية بينما تبقى صالحيات الدولة االتحادية على حالها 
اللجوء  العام سيكون للواليات. وعادة يتم  الن االختصاص 
إلى هذه الطريقة في االتحاد الذي يتكون من اندماج دول 
إن  بعد  الداخلي  استقاللها  للمحافظة على  كانت مستقلة 
تخلت عن استقاللها الخارجي لصالح دولة االتحاد. وكذلك 
يخضع إلى ظروف نشأة االتحاد ورغبة الواليات في تغليب 

مظاهر االستقالل على مظاهر الوحدة. 
الواليات  هي  الطريقة  هذه  اتبعت  التي  الدول  أمثلة  ومن 
واألرجنتين  سابقا  السوفيتي  واالتحاد  األمريكية  المتحدة 

وسويسرا وألمانيا واإلمارات العربية المتحدة والعراق.
ـ الطريقة الثالثة: - يحدد الدستور االتحادي اختصاصات 
للدولة  مــاعــداهــا  ويــتــرك  الحصر  سبيل  على  ــات  ــوالي ال
بينما  الوالية  اختصاص  تحدد  الطريقة  وهــذه  االتحادية 

تبقي االختصاص العام للدولة االتحادية. 
وكندا  الهند  الطريقة  هذه  اتبعت  التي  الــدول  أمثلة  ومن 

وفنزويال.

المبحث الثاني // مفهوم الالمركزية االدارية
الالمركزية اإلدارية:ـ  هي طريقة من طرق اإلدارة تقوم على 
في  المركزية  السلطة  بين  اإلداريــة  الوظيفة  توزيع  أساس 
العاصمة وبين هيئات منتخبة محليا في الواليات أو هيئات 

السلطة  ورقابة  إشراف  تحت  اختصاصها  تباشر  مرفقيه 
المركزية. 

صور الالمركزية اإلدارية هي:ـ
الدولة  إقليم  من  جزء  بمنح  وتتحقق  محلية  مركزية  ١-ال 
الشخصية المعنوية واستقالله بإدارة شؤونه المحلية تحت 

رقابة السلطة المركزية.
2- المركزية مرفقيه أو كما يطلق عليها مصلحيه وتتحقق 
المعنوية  العامة الشخصية  المرافق  بمنح مرفق معين من 
العامة  السلطة  عن  مستقال  بنفسه  شؤونه  إدارة  اجل  من 

التي يتبعها خاضعا لرقابتها. 
أركان الالمركزية اإلدارية ثالثة هي:-

االعتراف بوجود مصالح محلية مستقلة تقتضي االعتراف 
لها بالشخصية المعنوية المستقلة

الوحدات  إدارة  تتولى  منتخبة  محلية  هيئات  وجــود   -2
المحلية

خضوع الهيئات المحلية لرقابة السلطة المركزية
السياســية  الالمركزيــة  بيــن  الفــرق  الثالــث:  الفــرع 

اإلداريــة والالمركزيــة 
١ـ في نظام الالمركزية السياسية يتم تحديد اختصاصات 
كل من دولة االتحاد والواليات في الدستور االتحادي بينما 
اختصاصات  تحديد  يتم  اإلداريـــة  الالمركزية  نظام  في 
إن  الفرق  هــذا  على  ويترتب  الــعــادي.  بالقانون  الــواليــات 
للوالية بموجب نظام الالمركزية  الممنوحة  االختصاصات 
اإلدارية يمكن إلغائها أو تعديلها بموجب قانون عادي تصدره 
في  بينما  تشاء  وقت  أي  في  الدولة  في  التشريعية  الجهة 
للوالية بموجب نظام الالمركزية  الممنوحة  االختصاصات 
السياسية ال يمكن إلغائها أو تعديلها بقانون عادي من قبل 
الدولة االتحادية إال بموجب تعديل دستوري. ويترتب على 
ذلك أيضا إن موضوعات نظام الالمركزية السياسية تندرج 
تندرج  بينما  السياسية  والنظم  الدستوري  القانون  ضمن 
موضوعات  ضمن  اإلداريــة  الالمركزية  نظام  موضوعات 

القانون اإلداري.
2ـ في نظام الالمركزية السياسية توجد في الواليات هيئات 
تشريعية وتنفيذية وقضائية مستقلة عن الهيئات القضائية 
نظام  في  توجد  ال  بينما  االتحادية  والتنفيذية  والتشريعية 
محلية  قضائية  أو  تشريعية  هيئات  اإلداريـــة  الالمركزية 
للحكومة  خاضعة  فإنها  الوالية  في  التنفيذية  الهيئات  أما 
المركزية وتستمد صالحياتها بموجب القوانين المركزية أو 

بتفويض من الحكومة المركزية.
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الهيئات  تخضع  ال  السياسية  الالمركزية  نظام  فــي  3ـ 
المستقلة الثالث لرقابة السلطات االتحادية وتباشر أعمالها 
بموجب الدستور االتحادي والدستور المحلي للوالية بشكل 
مستقل بينما في نظام الالمركزية اإلدارية تخضع الهيئات 
المركزية  الحكومة  و وصاية  لرقابة  الواليات  في  المحلية 

عند مباشرتها إلعمالها.
٤ـ في نظام الالمركزية السياسية تطبق الواليات قوانينها 
التي تصدرها هيئاتها التشريعية بما ال يتعارض مع الدستور 
االتحادي ودستور الوالية بينما في نظام الالمركزية اإلدارية 
التشريعية  الهيئة  تصدرها  التي  القوانين  الواليات  تطبق 

للدولة والمطبقة في جميع أنحاء البالد. 
االتحادية  الدول  يوجد في  السياسية  الالمركزية  ٥ـ نظام 
الموحدة  الدول  بينما يوجد نظام الالمركزية اإلدارية في 

غالبا والدول االتحادية أحيانا

المبحث الثالث:- الخلط بين مفهومي الالمركزية 
السياسية والالمركزية اإلدارية في الدستور

السياسية  الــالمــركــزيــة  مفهومي  بــيــن  الــدســتــور  خــلــط 
والالمركزية اإلدارية في أكثر من موقع وكما يلي: -

١ـ المادة ١١٦وصفت النظام االتحادي في جمهورية العراق 
المركزية  ومحافظات  وأقاليم  عاصمة  من  يتكون  بأنه 
وإدارات محلية ولم يتحدد في هذه المادة شكل الالمركزية 
هل هي المركزية سياسية أم المركزية إدارية إلى أن جاءت 
التي  المحافظات  فمنحت  الدستور  من  ثانيا   ١22 المادة 
لم تنتظم في إقليم الصالحيات اإلدارية والمالية الواسعة 
الالمركزية  مبدأ  وفق  على  شؤونها  إدارة  من  يمكنها  بما 
اإلدارية. ولكن الفقرة خامسا من المادة ١22 نفسها نصت 
)ال يخضع مجلس المحافظة لسيطرة أو إشراف أية وزارة 
أو أية جهة غير مرتبطة بوزارة وله مالية مستقلة( وهنا وقع 
أول خلط في الدستور بين مفهومي الالمركزية السياسية 
المحلية  الهيئات  خضوع  عدم  الن  اإلداريــة  والالمركزية 
أركــان  احــد  هــو  المركزية  السلطة  رقــابــة  إلــى  المنتخبة 
اإلدارية  الالمركزية  نظام  في  ألنه  السياسية  الالمركزية 
فان الهيئات المحلية تخضع لرقابة السلطة المركزية في 
العاصمة وبذلك وقع الخلط بين فقرتين في مادة دستورية 

واحدة
2ـ المادة ١١٥ساوت بين األقاليم والمحافظات غير المنتظمة 
في إقليم حيث أناطت بهذه األقاليم والمحافظات كل ما لم 
ينص عليه في االختصاصات الحصرية للسلطات االتحادية 

وهذا يعني إن الدستور حدد اختصاصات السلطات االتحادية 
األقاليم  اختصاصات  أبــقــى  بينما  الحصر  سبيل  على 
الستقبال  مفتوحة  إقليم  في  المنتظمة  غير  والمحافظات 
المزيد من االختصاصات بمرور الزمن. وهنا نجد الدستور 
يكتف  ولم  واسعة جدا  اختصاصات  المحافظات  منح  قد 
عندما  االختصاصات  هذه  توسيع  في  أفرط  وإنما  بذلك 
أعطى األولوية لقانون اإلقليم والمحافظات غير المنتظمة 
في إقليم في حالة التعارض بينهما في غير االختصاصات 
الحصرية. إن إمعان النظر في االختصاصات التي منحتها 
هذه المادة الدستورية للمحافظات غير المنتظمة في إقليم 
يكشف لنا بوضوح تام إن الدستور ساوى بينها وبين األقاليم 
في االختصاصات عندما منحها حق تشريع القوانين وسند 
لها كل االختصاصات العامة عدا االختصاصات الحصرية 
للسلطات االتحادية وأعطى األولوية لقانونها على القانون 
االتحادي عند التعارض في غير االختصاصات الحصرية 
للحكومة االتحادية وهذا يعني إن الدستور منح المحافظات 
كل شروط الالمركزية السياسية التي مر ذكرها رغم النص 
اإلداريـــة،  الالمركزية  مبدأ  اعتماد  ١22انــفــا  الــمــادة  في 
مفهومي  بين  كبير  خلط  في  وقــع  الدستور  إن  يعني  مما 

الالمركزية السياسية والالمركزية اإلدارية. 
اختصاصات  سبعة  حــددت  الدستور  ١١٤مـــن  الــمــادة  3ـ 
جعلتها مشتركة بين السلطات االتحادية من جهة واألقاليم 

والمحافظات غير المنتظمة في إقليم وهي: ـ
إدارة الكمارك. ١
تنظيم مصادر الطاقة الكهربائية الرئيسية وتوزيعها. 2
رسم السياسة البيئية لضمان حماية البيئة من التلوث . 3

والمحافظة على نظافتها
رسم سياسات التنمية والتخطيط العام. ٤
رسم السياسة الصحية العامة. ٥
رسم السياسة التعليمية والتربوية العامة.. ٦
بما . 7 وتنظيمها  الداخلية  المائية  الموارد  سياسة  رسم 

يضمن توزيعا عادال لها.
الشيء األهم إن المادة ١١٥ التي مر ذكرها أعطت األولوية 
القانون  بين  التعارض  عند  المشتركة  الصالحيات  في 
االتحادي وقانون اإلقليم أو المحافظة غير المنتظمة في 
إقليم لقانون اإلقليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم 
المشتركة  الصالحيات  إن  الفعلية  الناحية  من  يعني  مما 
طالما  والمحافظة  اإلقليم  اختصاص  من  هي  النهاية  في 
والمحافظة  اإلقليم  لقانون  األولــويــة  أعطى  الدستور  إن 
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اإلقليم  لقانون  التسليم  إال  االتحادية  السلطة  أمام  وليس 
التي  القوانين  على  إصــرارهــمــا  حــالــة  فــي  والمحافظة 
يشرعانها وهذا يعني إن هذا االختصاص يشكل أقصى ما 
ذهب إليه نظام الالمركزية السياسية المطبقة في العالم، 
وهذا يؤكد مرة أخرى إن الدستور وقع في خلط كبير في 
اإلدارية  والالمركزية  السياسية  الالمركزية  مفهومي  بين 

الذي تبناه في المادة١22 ثانيا.
صفوة القول إن الدستور قد خلط إلى حد بعيد بين مفهومي 
الالمركزية السياسية والالمركزية اإلدارية والسبب يعود في 
تقديرنا إلى إن واضعي الدستور لم يكونوا على دراية كافية 
ومما  العالم  في  المتبعة  واإلداريــة  السياسية  األنظمة  في 
زاد األمر تعقيدا إن قانون المحافظات غير المنتظمة في 
إقليم رقم 2١لسنة 2٠٠8 جاء قاصرا ومتعارضا مع إحكام 
الدستور وأهمل الكثير من أساسيات العمل اإلداري وثبتت 
من خالل التطبيق العملي انه قانون متخلف وإذا لم يتدارك 
تعديالت  إجراء  إلى  ويسرع  األمر  الجديد  النواب  مجلس 
جوهرية عليه فان هذا القانون سيكون سببا رئيسيا لفشل 

تجربة المحافظات غير المنتظمة في إقليم. 

المبحث الرابع:- التعارض بين الدستور وقانون 
المحافظات غير المنتظمة في اقليم

والنصوص  الــدســتــور  مــع  المتعارضة  الــنــصــوص  جـــاءت 
قانون  شــابــت  الــتــي  التشريعية  والــفــجــوات  الفضفاضة 
2١لسنة2٠٠8  رقم  إقليم  في  المنتظمة  غير  المحافظات 
على  وتقضي  المحافظات،  مجالس  على  الحصار  لتطبق 
كل أمل يرتجى في تنشيط عمل هذه المجالس وبالضربة 
تشريع  أسوء  يعد  الذي  التشريع.  هذا  ظل  في  القاضية، 
إداري في العراق حيث جاء جامعا لكل العيوب وإلى الحد 
وذلك  إلغائه  إلى  بحاجة  وهو  التعديل  معه  ينفع  ال  الــذي 
بتشريع قانون جديد يحل محله. وللحقيقة أقول، كم كنت 
أتمنى لو إن مجلس الرئاسة وبالذات نائب الرئيس الدكتور 
بهذا  وهــو  لــه،  نقضه  عن  يتراجع  لم  المهدي  عبد  عــادل 
المضمون والصياغة البائستين، الن هذا القانون ينظم عمل 
الدستور  بعد  ويأتي  المحافظات.  في  المحلية  الحكومات 
يمكن  وال  بالعيوب  مليء  القانون  والن  األهمية.  حيث  من 
اإلحاطة الكاملة بها في هذه الدراسة الموجزة لذا سأكتفي 

بذكر اهم عيوب هذا القانون وباختصار شديد جدا.
)مجلس  على  القانون  من  أوال  الفقرة  ــمــادة)2(  ال نصت 
المحافظة هو أعلى سلطة تشريعية ورقابية ضمن الحدود 

المحلية  التشريعات  إصــدار  حق  لها  للمحافظة  ــة  اإلداري
وفق  شؤونها  إدارة  من  يمكنها  بما  المحافظة  حــدود  في 
والقوانين  الدستور  مع  يتعارض  ال  بما  الالمركزية  مبدأ 
االتحادية(كما نصت المادة السابعة من القانون التي حددت 
اختصاصات مجلس المحافظة ومن هذه االختصاصات ما 
المحلية  التشريعات  على)إصدار  منها  ثالثا  بالفقرة  جاء 
واألنظمة والتعليمات لتنظيم الشئون اإلدارية والمالية بما 
يمكنها من إدارة شئونها وفق مبدأ الالمركزية اإلدارية وبما 

ال يتعارض مع الدستور والقوانين االتحادية).
إنهما  نجد  الفقرتين  لهاتين  سريعة  قانونية  قـــراءة  إن 
تتعارضان تعارضا صارخا مع الدستور وخاصة المادة١١٥ 
منه التي نصت على)كل ما لم ينص عليه في االختصاصات 
الحصرية للسلطات االتحادية،يكون من صالحيات األقاليم 
والمحافظات غير المنتظمة في إقليم،والصالحيات األخرى 
المشتركة بين الحكومة االتحادية واألقاليم، تكون األولوية 
فيها لقانون األقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم، 
تعني  الدستورية  المادة  وهذه  بينهما.(  الخالف  حالة  في 
على  يرجح  المحافظة  مجلس  يشرعه  الــذي  القانون  إن 
القانون يدخل ضمن  كان هذا  إذا  االتحادي حتى  القانون 
واألقاليم،  االتحادية  السلطة  بين  المشتركة  الصالحيات 
ولم يقيده الدستور إال بقيد واحد فقط، وهو أال يتعارض 
مع الصالحيات الحصرية للسلطات االتحادية الواردة في 
المادة)١١٠( منه. وساوت المادة )١١٥( بين قانون المحافظة 
وقانون اإلقليم، بمعنى إن االختصاص التشريعي للمحافظة 
ال يختلف بشيء عن االختصاص التشريعي لإلقليم. إال إن 
هاتين المادتين من القانون جاءتا خالفا للمادة )١١٥( من 
الدستور لتقيدا االختصاص التشريعي لمجلس المحافظة 
بقيد قاتل، وهو اآل تتعارض تشريعاته مع أي قانون اتحادي. 
بكل  اإلداريــة،  المركزية  نظام  المادة  هذه  أعــادت  وهكذا 
مساوئه كما كان عليه في عهد االستبداد، وأعادت هيمنة 
إلرادتها  وأخضعتها  المحلية  الحكومات  على  الـــوزارات 
بالنتيجة، فما معنى التشريع الذي تصدره المحافظات إذا 
كان مقيدا بالتشريع االتحادي غير ألحصري؟ فبإمكان أي 
موظف بسيط في الوزارات أن يمتنع عن تنفيذ أي تشريع 
محلي، بحجة انه يتعارض مع التعليمات االتحادية وليس مع 
المادتين  هاتين  أطاحت  وهكذا  فقط.  االتحادية  القوانين 
واحدة  مرة  المحافظات  لمجالس  التشريعي  باالختصاص 
المحافظات  أبناء  عقدها  التي  اآلمــال  بكل  أطاحت  كما 
عن  عاجزا  المجلس  كان  فإذا  انتخبوها،  التي  بمجالسهم 
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إعفاء مدير دائرة فرعية فاشل في المحافظة، ألنه محمي 
بقانون أو تعليمات اتحادية أو إرادة الوزير أو المدير العام، 

فان وجود المجالس بحد ذاته يصبح ال معنى له.

ـ الخاتمة
االستنتاجات والتوصيات

أ- االستنتاجات
في  الــحــاصــل  االربــــاك  فــي  كـــان سببا  الــدســتــور  ان  ١ـ 
اختصاصات مجالس المحافظات حيث خلط بين مفهومي 

الالمركزية السياسية والالمركزية اإلدارية.
المشاكل  في  األكبر  السبب  كان  المحافظات  قانون  إن  2ـ 

التي تواجه الحكومات المحلية. 
3ـ إن هيمنة العقلية المركزية في الحكومة والوزارات كانت 

إحدى المشاكل التي تواجه المحافظات. 
نص  التي  التشريعات  بتقديم  الحكومة  قيام  عــدم  إن  ٤ـ 
عليها الدستور إلى البرلمان إلصدارها وعدم تفعيل أحكام 
الدستور الساندة لعمل الحكومات المحلية كان احد أسباب 

الفشل لمجالس المحافظات. 
٥ـ إن عدم تشريع المجلس االتحادي كان سببا في استبعاد 
القرار  عملية صنع  في  المشاركة  من  المحلية  الحكومات 

االتحادي. 
٦ـ كان لنقض قانوني فك ارتباط دوائر وزارة العمل والشؤون 
االجتماعية والحاقها بالحكومات وكذلك نقض قانون الغاء 
اثرا  المحلية  بالحكومات  دوائرها  والحاق  البلديات  وزارة 

كبيرا على عدم تحسن الخدمات في المحافظات. 
ب - التوصيات

الخلط  لرفع  الــالزمــة  الدستورية  التعديالت  اجـــراء  ١ـ 
السياسية  والالمركزية  االداريــة  الالمركزية  مفهومي  بين 
لصالح مفهوم الالمركزية السياسية وتحديد اختصاصات 
الحكومات المحلية بشكل واضح ال يقبل اللبس ورفع قيد 
عدم التعارض مع القوانين االتحادية الذي قيد اختصاصات 
مع  التعارض  عــدم  قيد  ابــقــاء  مــع  المحافظات  مجالس 
نص  الــذي  االتحادية  للحكومة  الحصرية  االختصاصات 

عليه الدستور.
من  يــوســع  بما  المحافظات  قــانــون  تعديل  او  تغيير  2ـ 
للحكومات  ويعطي  المحافظات  مجالس  اختصاصات 
المحلية الحق في اإلشراف المباشر على كل فروع الوزارات 
واألقسام  والجيش  القضاء  عدا  المحافظة  في  االتحادية 

التدريسية في الجامعات، وفي اسرع وقت ممكن. 

3ـ تقديم الحكومة لمشاريع الهيئات الساندة لعمل الحكومات 
المحلية التي نص عليها الدستور الى البرلمان إلصدارها.

اضافية  صالحيات  تمنح  التي  الدستور  أحكام  تنفيذ  ٤ـ 
للمحافظات. 

٥ـ إصدار التشريع الالزم لتشكيل مجلس االتحاد. 
٦ـ إعادة اقرار قانوني فك ارتباط دوائر وزارة العمل والشؤون 
االجتماعية والحاقها في الحكومات المحلية وكذلك قانون 
الغاء وزارة البلديات والحاق دوائرها بالحكومات المحلية. 
في  الحيوية  المفاصل  في  المركزية  ثقافة  استبدال  7ـ 
الحكومة االتحادية والوزارات بثقافة الالمركزية السياسية 
المحلية  الحكومات  لجهود  االتــحــاديــة  الحكومة  ودعــم 

وتمكينها من النجاح. 
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مؤتمرات على الطريق ....



إعداد/ المعهد العراقي للحوار

اوالًـ ندوة »السياسة الخارجية للعراق.. 

اآلفاق المستقبلية«

تحت شعار»السياسة الخارجية للعراق.. االفاق المستقبلية« 
عقدت لجنة العالقات الخارجية النيابية في الخامس عشر 
من تشرين االول 2٠١2 ندوة تحضيرية اولى ضمن سلسلة 
ندوات تمهيدية تعقدها اللجنة تمهيدا ً لمؤتمر )السياسة 
العراقية الخارجية( الذي سيعقد قريباً  بمشاركة نخبة من 
االساتذة وخبراء السياسة من جامعة بغداد، والمستنصرية، 
واساتذة  الخارجية  وزارة  النهرين، ومختصين من  وجامعة 
القائمة  قاعة  في  وذلك  واالعــالم،  والقانون  السياسة  في 

العراقية في مبنى مجلس النواب.
دعت اللجنة ومن خالل كلمة رئيسها الشيخ د. همام حمودي 
الخطاب  مــبــادئ  ترسيخ  الــى ضـــرورة  الــنــدوة  افتتاح  فــي 
بالهوية  واالعــتــزاز  المواطنة  وروح  الخارجي  السياسي 
العراقية لما فيه مصلحة البلد وتقوية السياسة الخارجية 

والتعامل مع الدول على اساس المصلحة المشتركة.
الدولة  »على  ان  الندوة  تــرأس  الــذي  اللجنة  رئيس  وقــال 
على  مــواقــف:  ثالثة  على  اهتمامها  تبدي  ان  العراقية 
االقتصادي  والوضع  يستقر  بدأ  االمني  الوضع  ان  اعتبار 
بدأ يتحسن والمنطقة بدأـت تنشغل بنفسها بسبب الربيع 
ان  في  امكانية  البلدان  اكثر  هو  العراق  وبالتالي  العربي 

تتوفر له فرصة للحركة في المنطقة «.

الذي  الــســؤال   « ان  الــى  حمودي  همام  د.  الشيخ  واشــار 
يطرح نفسه هو الى اين يسير العراق وسط هذه المتغيرات 
االقليمية؟. وهذا ماجعل رئاسة الوزراء تفكر جديا في ان 
تشكل لجنة لرفد السياسات الخارجية وفق الدستور وتسهم 
ووزارة  الخارجية  ووزارة  البرلمانية  العالقات  لجنة  فيها 
النفط والوزارات صاحبة التاثير في العالقات الخارجية«.

الدوري  عبدالرحمن  أسامة  د.  لألستاذ  كان  االول  البحث 
من جامعة بغداد حول السياسة الخارجية للعراق في العهد 
الملكي واشار فيه الى بديهيات السياسة الخارجية والتي 
الدولة  امن  حماية  االول:  مهمين:  هدفين  لتحقيق  تسعى 
وحماية  االرض  ووحــدة  واالستقالل  السيادة  اي  وبقاؤها 

الشعب و االمر الثاني: تعزيز رفاهية االمة.
والدعاية  والدبلوماسية  االقتصادية  الوسائل هي  ان  وتابع 
واالعالم، ان المللك فيصل كان يهتم بالقضية الفلسطينية 
الملكي  العهد  في  الخارجية  السياسة  وان  كبيراً  اهتماماً 
كانت ناقصة لوجود عينة التحكم الخارجي بفترة االحتالل 
خصوصا عندما وقع العراق »حلف بغداد« تحددت قدراته 
اثناء  السوفيتي  االتحاد  مع  العراق  تقارب  فقد  الخارجية 

الحرب العالمية الثانية. 
واشار الدوري الى ان العراق اقترب من دول المحور بعد 
يأمن  ان  في سبيل  الثانية  العالمية  الحرب  في  انتصارها 
على وحدة العراق وهذا دليل على الوطنية والمحافظة على 

       101 م  2018 آذار   - هـــ   1434 االولـــى  جــمــادى   | التاسعة  السنة   |  24 الــعــدد   |       101



العراق واعتبر الدكتور الدوري ذلك مؤشراً  حقيقياً  الى ان 
السياسة الخارجية ليس لها قوانين ثابتة.

الجوار  بمبدأ عالقات حسن  باالعتراف  الــدوري  وأوصــى 
وعدم االنجراف لتكتالت اقليمية او دولية واالعتماد على 
قوي  اقتصاد  وبناء  االختصاص  ذات  واالجــهــزة  الخبراء 

ومتين. 
االستاذ د. فكرت نامق من جامعة النهرين، استعرض تاريخ 
العقائدية  الرؤية  محور  بين  العراقية  الخارجية  السياسة 
من  منظومة  بأنها  االيديلوجيا   ً معرفا  الوظيفية،،  والرؤية 
ومجموعة  سياسي  حزب  او  معين  حزب  يتبناها  االفكار 
من الغايات التي تهدف الى تحقيقها.. مضيفا ً ان الفكرة 
االساسية هي مقارنة السياسة الخارجية للعراق منذ بداية 
العهد الملكي عندما حصل على استقالله في عام ١92١ 
حتى عام ١9٥8 وفي فترة مابعد ١9٥8 حتى سقوط النظام 

السياسي.
حقيقة االمر ان السياسة الخارجية تحدد اهداف خارجية 
االديولجية  حكمتها  العراقية  واالديولوجية  وبّناءة  متينة 
الليبرالية..  المعادلة  على  واستندت  عام  بشكل  العربية 
السياسة  صنع  على  باخر  او  بشكل  تؤثر  واالديــولــجــيــة 
نتجه  هل  اخر  جانب  ومن  الخارجية  السياسية  والحركة 
خالل  من  الوطنية  المصلحة  باتجاه  ام  اديولوجي  باتجاه 
التفاعل الدولي وهذه التعتمد على عامل واحد وانما على 
تحدد  التي  والخارجية  الداخلية  العوامل  من  مجموعة 

الوضع السياسي الخارجي.
كلية  في  واإلستراتيجية  السياسية  البحوث  وحــدة  رئيس 
جبر  عزيز  أ.م.د.  المستنصرية  بجامعة  السياسية  العلوم 
أهدافها  الخارجية..  السياسة  لموضوعة  عــرض  شيال 

ومحددات ووسائل تنفيذها.. قال فيها: 
تعد السياسة الخارجية من بين أهم فعاليات الدولة التي 
تعمل من خاللها على تنفيذ أهدافها في المجتمع الدولي، 
وال تختلف السياسة الخارجية عن السياسات األخرى، إذ 
أنها تتطلع إلى تحقيق أهداف محددة تتأثر طبيعتها بكمية 
القدرات الموضوعية والذاتية المتاحة للدولة في وقت معين 
ونوعيتها، ويتأثر تنفيذها بمدى اإلستعداد الذاتي إلستثمار 
موارد الدولة فضال على تقبلها للتضحية والمخاطرة، ويدور 
كمصطلح   ( القومي  األمــن  حــول ضمان  األهــداف  محور 
التهديدات  من  وحمايته  للدولة  أيديولوجي(  غير  سياسي 
والتحديات اآلنية والمستقبلية، ومن هنا نفهم بأن السياسة 
الخارجية هي حركة واعية ومستمرة، لذا بات لزاماً أن نعمل 

من أجل إيجاد فهم مشترك لمعنى السياسة الخارجية لكي 
تتوحد الجهود من أجل إنجاز أهداف المجتمع من خالل 
من  والتهديدات  التحديات  على  للرد  السعي  تبعات  تحمل 
جهة وتسهيل مهمة القائمين على تنفيذ السياسة الخارجية 

في تحديد أولويات العمل من جهة أخرى. 
السياسة  في  القوة  متغيرات  أهم  بأن  القول  الى  وخلص 
والمتغير  االقتصادي  المتغير  هما  المعاصرة  الخارجية 

االجتماعي.
العوامل  ناقش  فقد  حسين  علي  مثنى  ا.م.د  الباحث  أما 
الباحث  واقر  الخارجية  السياسية  على  المؤثرة  الخارجية 
على  التأثير  في  محوريا  دورا  لعب  األقليمي  التدخل  بأّن 
قدر  يسعون  وهم  بعد 2٠٠3  العراقية  الخارجية  السياسة 
وهذا  القادمة  المرحلة  في  التأثير  استمرار  الى  األمكإّن 

التأثير يتحدد في: 
الدول  األقليم، فهذه  لدول  األستراتيجي  األمن  تأمين   - أ 
تندفع الى التدخل لتأمين هذا الجإّنب والحيلولة دون اية 
تأثيرات او اختراقات تنطلق من البعد العراقي وبأية صيغة 
ثإّنية  او اعتقادها هذا من جهة ومن جهة  يمكن تصورها 
اهمية العراق بالنسبة ألمنها وعلى هذا فتسعى الى تأمين 
مدرك اساس إّنها طرف اساسي ال يمكن تجاوزه او التغافل 
عنه في اية تسويات او طروحات تتعلق بواقع العراق كما إّن 
هذا التدخل سياخذ ابعادا« عدة تتراوح من الدعم السياسي 
اللوجستي  الدعم  الى  السياسية وصوال«  األطراف  لبعض 

لبعض القوى المناوئة لتأمين التأخير داخل العراق. 
ــراف فــي الــعــراق،  ــة الــتــدخــل الــمــتــعــدد األطــ ــوازن ب - م
فإّنكشاف العراق امام القوى األقليمية والدولية بعد حدوث 
إّنهيار الدولة جعل العراق مفتوحا« امام العديد من القوى 
نمط  تحقيق  اجــل  من  الــواقــع  هــذا  استثمار  تحاول  التي 
واسع من األهداف قد يكون سياسيا« او اقتصاديا« وحتى 

استخباراتيا«.
تأثير  عــن  تحدث  احمد  شهاب  حميد  الدكتور  االســتــاذ 
الــعــوامــل الــخــارجــيــة فــي الــســيــاســة الــخــارجــيــة لــلــعــراق، 
المؤثرة  الخارجية  العوامل  ان  هو  المحاضرة  وملخص 
وواقعها  اليوم،  نشهده  ما  لعراق  الخارجية  السياسة  في 
يتعلق  ما  ومنها  الداخلية،  العوامل  هي  األســاس  وتحركها 
بمواقف القوى السياسية كل منها مع دول الجوار، ومنها ما 
يتعلق بسياسة صناع القرار. لذلك ال يمكن تشخيص هذه 
العوامل الخارجية المؤثرة بدون تشخيص أسبابها النابعة 

من الداخل العراقي.

م102         2018 آذار   - هـــ   1434 االولـــى  جــمــادى   | التاسعة  السنة   |  24 الــعــدد   |



لوال  التأثير،  هذا  مثل  الخارجية  للعوامل  كان  ما  بمعنى 
العوامل الداخلية. ففعالية العوامل الخارجية متأتية من ان 
العوامل الداخلية العراقية ذاتها ومواقف القوى واألحزاب 
والتي  الدول اإلقليمية  )المعتمدة( على  المتكئة  السياسية 
ساعدت بدورها أما يكون للعامل الخارجي هذا المستوى 

من التأثير.
بكل  العراقي  النظام  على هشاشة  تدل  المؤشرات  كل  ان 
عناصره من سلطة وقوى سياسية مع تناحرات وتجاذبات 
وتنافرات لهذه القوى السياسية، األمر الذي أدى الى ضعف 
البنى السياسية الداخلية وبالتالي الى ضعف النظام، ومن 
ثم الدولة بكاملها، وكلما ضعفت الدولة العراقية، زاد تأثير 
ومن  للعراق.  الخارجية  السياسة  على  الخارجية  العوامل 
نقاط الضعف في النظام السياسي للعراق، هو انه ال يوجد 
اتفاق محدد بين القوى السياسية حول ماهية اإلستراتيجية 
العليا للدولة العراقية وما هية اهدافها ومصالحها العليا. 
كما ان ما ورد في الدستور بهذا الخصوص يكتنفه الغموض.
الداخلية  السياسية  للقوى  بالنسبة  األهــم  أيهما  انــه  ثم 
قوى  في ظل سيطرة  االسمي  المذهب  ام  الوطن  للعراق، 
الوطن  كــان  فــأذا  العراقية.  الساحة  على  دينية  سياسية 
األهــداف  على  الوطنية  األهـــداف  علو  او  سمو  ووضعنا 
الخارجي  العامل  تأثير  كلما ضعف  الطائفية  او  المذهبية 

والعكس صحيح أيضا.
باألمة  الطائفية  او  المذهبية  او  المذهبية  ربطنا  وان 
اهدافها  األمة اإلسالمية، وسمو  اإلسالمية، وتحدثنا عن 
على جميع األهداف الوطنية، فأن األمة اإلسالمية )شئنا 
ام أبينا( فهي غير موحدة وذلك بسبب اختالف المذاهب، 
فكل مذهب او طائفة من خالل قواها السياسية تدعي بأنها 
التنظيمات  وجود  الى  اضافة  لألسالم.  الحقيقي  الممثل 
الجماعات  تكفير  الــى  الحد  بها  وصــل  التي  )الجهادية( 

االسالمية االخرى.
االسالمية  الدول  ان  يتصور  من  يخطئ  انه  الباحث  وقال 
مذاهبها  بمختلف  للعراق  الــمــجــاورة  ــذات  ــال وب ــرى  االخـ
االسالمية التي تعتنقها قد جعلت من الوطن او الدولة في 
تجعل  سياسة  تمارس  فهي  العكس  وامــا  المذهب  خدمة 
من المذهب في خدمة وطنها وهذا هو حال إيران وتركيا 
والسعودية، فهي على العكس من القوى السياسية العراقية 
هذا  خدمة  في  يكونا  ان  الوطن  او  الدولة  من  تريد  التي 
يذهب  او  المحصلة،  تذهب  وبالتالي  ذلــك،  او  المذهب 

او  الدولة الجارة  حصاد وهذه السياسة في مصلحة هذه 
تلك.

في  الــمــؤثــرة  الخارجية  الــعــوامــل  أهــم  ان  الــبــاحــث  وعــد 
السوري،  العامل  ب  تتمثل  العراقية  الخارجية  السياسة 
)السعودي(،  وباألخص  الخليجي  العامل  الكويتي،  العامل 

العمل التركي، العامل اإليراني و العامل األمريكي.

ثانياً:ـ مؤتمر دساتير دول الربيع العربي

دول  دساتير  مؤتمر  اعمال  حول  الخاص  التقرير  امامكم 
 2٠١2/١2/٥ بتاريخ  القاهرة  في  المنعقد  العربي  الربيع 
والنتائج والمالحظات المستخلصة عنه، وذلك بدعوة من 
جمهورية العراق بصفته رئيس القمة العربية للدورة ) 23( 
وبرعاية وزارة خارجية جمهورية العراق والمتضمن ما يلي: 

-
جمهورية  وفــد  ودور  والعمل  االفتتاح  لجلستي  ملخص  ـ 

العراق.
التاسيسية في  اللجان  التي تواجه  اهم التحديات الراهنة 

دول الربيع العربي.
اهم المؤشرات التي ميزت مسودات دساتير الربيع العربي.

خالصة بمجمل المشتركات الدستورية للدول المشاركة.
اهم المالحظات المستخلصة من حيثيات المؤتمر.

مقترح مقدم لرئاسة مجلس النواب المحترم.
ـ خالصة بمجمل المشتركات بين وفود المؤتمر

حول  الدستورية  العربي  الربيع  دول  تجارب  جميع  ركزت 
المحاور التالية: -

١- اهمية بيان دور الشعب ووشاركته في كتابة الدستور. 
2- اضهار الحقوق العامة والمواطنة بشكل واضح وصريح. 
بين  والفصل  للسطة،  السلمي  الــتــداول  مبدا  تاكيد   -3

السلطات، وتحديد الدورات والواليات للروئساء. 
٤- كشفت الحوارات عن وجود خالف حول عالقة الدين 

والشريعة االسالمية مع نظام الدولة المدنية. 
كتابة  في  التوافق  مبدا  حول  المشاركين  جميع  اتفاق   -٥

الدستور.
٦- اتفاقهم على ان الفدرالية يمكن ان تكون حال لمشكالت 

التنوع االجتماعي. 
الهيئات  معنى  تحديد  ــرورة  ضـ الــحــوارات  اظــهــرت   -7
المستقلة وتميزها عن السلطات االخرى بما فيها منظمات 

المجتمع المدني. 
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والمحكمة  القضاء  استقالل  ضـــرورة  على  االجــمــاع   -8
الدستورية. 

9- اكد الحضور على حماية المعارضة واحترام رايها. 
١٠- اهمية تضمين الدستور ما يشير الى احترام المواثيق 

والمعاهدات الدولية. 
جمهورية  وفــد  ودور  والعمل  االفتتاح  لجلستي  ملخص  ـ 

العراق
عن  مركز  بموجز  علماً،  الموقرة  عنايتكم  نحيط  ان  نود 
في  عقد  الــذي  العربي  الربيع  دول  دساتير  كتابة  مؤتمر 
القمة  رئيس  العراق  جمهورية  حكومة  من  بدعوة  القاهرة 
من  وفــود  وبحضور   2٠١2/١2/٥ بتاريخ   )23( العربية 

العراق، مصر، ليبيا، تونس واليمن. وكما يلي:ـ
ـ الجلسة االفتتاحية:ـ

١ـ افتتح المؤتمر بكلمة معالي وزير خارجية العراق اشارة 
فيها الى اهمية عقد المؤتمر في هذا التوقيت وما ينطوي 
عليه من ابعاد سياسية يمكن ان يرفد بها دول الربيع العربي 

من تجارب في كتابة دساتيرها.
2ـ كلمة االمين العام لجامعة الدول العربية اكد خاللها على 
اهمية تطوير وتحديث الضمانات الواجب توفرها لتحقيق 
العراق  بمبادرة  العربي، ورحب  الربيع  مطالب شعوب دول 

بدعوته للمؤتمر.
3ـ بعدها تحدث الدكتور يحيى الجمل نائب رئيس مجلس 
المجد  ابو  والدكتور احمد كمال  السابق  المصري  الوزراء 

نائب رئيس المجلس القومي لحقوق االنسان في مصر.
ـ جلسة العمل:ـ

مجلس  رئيس  المحمود  مدحت  الــدكــتــور  الجلسة  رأس 
القضاء االعلى العراقي وتم خاللها:ـ

١ـ استعراض التجربة العراقية في كتابة الدستور.
2ـ الدروس المستفادة منها.

3ـ ابعادها السياسية.
ـ وكان المتحدثون كل من: ـ

اواًل:ـ الدكتور صفاء الدين الصافي وزير الدولة لشؤون 
مجلس النواب:ـ

مستعرضاً اسهامات الحكومة العراقية المؤقتة ـ في حينها 
ـ في دعم عملية كتابة الدستور مؤكداً على: ـ

١ـ ان العراق تمكن من صناعة دستور اساسه بناء المواطنة 
القومية،  المذهبية،  )الدينية،  االجتماعية  التباينات  رغم 

المناطقية(.

2ـ اعتمد الحوار اساساً لجمع االطراف وحضور المكونات 
االجتماعية كافة في عملية كتابة الدستور.

على  يحرص  المؤقتة  االنتقالية  الحكومة  موقف  كــان  3ـ 
التعبير بحيادية تامة.

ثانيًا:ـ النائب االستاذ عدنان الجنابي
العراق  في  الدستور  كتابة  آليات  اهم  احد  استعرض  وقد 

وهي: ـ
للقوى  والتشجيع  الجذب  آليات  بنجاح  المتعلقة  تلك  ١ـ 
واالطراف الرافضة في حينها لالنخراط في عملية كتابة 

الدستور.
مواد  جميع  قبول  على  التوافق  مبدأ  واعتماد  سيادة  2ـ 

الدستور داخل اللجنة الخاصة بكتابته.
3ـ بستثناء اثنا عشر قضية كانت محط خالف بين االطراف 
)المطبخ  آنــذاك  عليها  اصطلح  مصغرة  لجنة  الى  احيلت 
السياسي( تمكنت من حلحلت كافة االشكاالت حول النقاط 
الخالفية ومن ثم اعادتها الى لجنة كتابة الدستور القرارها.

ثالثًا:ـ الدكتور عادل عبد المهدي نائب رئيس جمهورية 
العراق سابقًا

العراق  دستور  نصوص  في  السياسية  االبعاد  تناول  وقد 
الدائم وكما يلي:ـ

١ـ كونه عمارة قانونية جديدة لنظام حكم روعي فيه التنوع 
القومي واالديولوجي والمناطقي.

2ـ اوضح ابعاد تعريف جمهورية العراق دولة اتحادية واحدة 
مستقلة ذات سيادة كاملة ونظام حكم نيابي ديمقراطي.

توازن  على صياغة  العراقي  الدستور  الى حرص  اشار  3ـ 
العسكر  قوة  واخضاع  والديمقراطية  االسالم  عقيدة  بين 

الى السلطة المدنية.
٤ـ اعتماد مبدأ التوازن في توزيع الصالحيات بين االدارات 

المحلية والسلطة المركزية.
التأسيسية  اللجان  تواجه  التي  الراهنة  التحديات  اهم  ـ 

لكتابة دساتير دول الربيع العربي
تواجه  التي  التالية  التحديات  الــى  الوفود  اعضاء  اشــار 

اللجان التأسيسية في دول الربيع العربي وكما يلي:ـ
بين  التوفيق  ومــحــاوالت  والــدولــة  الــديــن  بين  العالقة  ١ـ 

المرجعية االسالمية ومدنية الدولة. )التجربة التونسية(
من  زادت  التي  ــزاب  االحـ داخــل  االنقسامات  مشكلة  2ـ 
الممثلين لها داخل المجلس الوطني التأسيسي. )التجربة 

المصرية(
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اجراء  على  نصت  التي  الدستورية  التعديالت  اشكالية  3ـ 
)التجربة  الدستور.  كتابة  الشعب قبل  االنتخابات لمجلس 

المصرية(
تفسير  وغياب  االسالمية  الشريعة  دور  حول  الخالف  ٤ـ 
قبال  فــي  االســالمــيــة  الشريعة  مــبــادئ  لمصطلح  مــحــدد 

مصطلح الشورى والديمقراطية. )التجربة المصرية(
ينبغي ان تنظم مسودة الدستور  القانونيين  ٥ـ حسب رأي 
الشعب  لمجلس  االنتخابات  قبل  االستفتاء  على  وتعرض 
كما حصل.  العكس  وليس  الصحيح  الطبيعي  المسار  النه 

)التجربة المصرية(
٦ـ تحجيم دور المحكمة الدستورية حين تم وضعها تحت 

السلطة التنفيذية. )التجربة المصرية(
ورئيس  الشورى  مجلس  تحت  الرقابية  االجهزة  وضع  7ـ 
بها  تتمتع  ان  ينبغي  التي  االستقاللية  فــي  يخل  الــدولــة 

االجهزة الرقابية. )التجربة المصرية(
كافية  غير  لالستفتاء  يــوم  عشر  خمسة  مــدة  تحديد  8ـ 

لتحقيق الترويج لمسودة الدستور. )التجربة المصرية(
مجلس  سلطة  تحت  الرقابية  االجهزة  وضــع  اشكالية  9ـ 
الشورى ورئيس الدولة مما يخل في االستقاللية التي ينبغي 

ان تتمتع بها االجهزة الرقابية. )التجربة المصرية(
النيابي  المجلس  العضاء  الحصانة  تحديد  ضــرورة  ١٠ـ 
وجعلها متعلقة بعمله في البرلمان فقط دون سائر نشاطاته 

االخرى. )التجربة المصرية(
ـ اهم المؤشرات التي ميزت مسودات دساتير دول الربيع 

العربي هي:ـ
العراق  تجربة  من  التونسية  التأسيسية  اللجنة  اقتباس  ١ـ 
لغرض  السياسي(  )للمطبخ  مشابهة  لجنة خاصة  بتشكيل 

احالة القضايا الخالفية عليها )التجربة التونسية(
الجديد.  الدستور  في  المستقلة  الهيئات  استحداث  2ـ 

)التجربة التونسية(
)التجربة  المحلية.  الالمركزية  الصالحيات  في  توسيع  3ـ 

التونسية(
بواليتين.  الدولة  رئيس  واليــة  التونسي  الدستور  حدد  ٤ـ 

)التجربة التونسية(
٥ـ لم يحدد في الدستور والية رئيس الوزراء كونه يأتي من 

االغلبية في البرلمان. )التجربة التونسية(

ـ مقترحات
السياسي  المستشار  حسن  محمد  عدنان  الدكتور  قــدم 
العراقي  النواب  مجلس  في  الحكومية  العالقات  لشؤون 
المؤتمر النه كان مسؤول  المشاركين في  والذي كان احد 
للجنة االتصال الجماهيري في لجنة كتابة الدستور العراقي 
العراقي. جاء  النواب  لرئيس مجلس  2٠٠٥، قدم مقترحاً 

فيه:ـ
الساخن  الدستوري  للحراك  الراهنة  الــظــروف  ظل  في 
في دول الربيع العربي، وفي ضوء ما تمخض عنه مؤتمر 
بتاريخ  القاهرة  في  المنعقد  العربي  الربيع  دول  دساتير 

2٠١2/١2/٥ نود ان نرفع امام سيادتكم المقترح ادناه.
راجين تفضلكم باالطالع وتوجيهكم بما ترونه مناسبا وكما 

يلي: -
تجربة  غياب  المشارك  الــعــراق  وفــد  لمالحظة  نظرا  ١ـ 
العربي  الربيع  دول  وفــود  اطــالع  عن  الدستورية  الــعــراق 
المشاركة نقترح اهداء نسخ من دستور العراق الدائم مع 
نسخ من النظام الداخلي لمجلس النواب ترسل الى اعضاء 
اللجان التاسيسية في دول الربيع العربي اهداءاً من رئاسة 

مجلس النواب الى االشقاء في هذه الدول.
العراقي  ــواب  ــن ال مجلس  مــن  دعـــوة  الــهــديــة  تضمين  2ـ 
في  التاسيسية  اللجان  عن  ممثلين  الستضافة  استعداده 
دول الربيع العربي لعقد حلقات نقاشية في بغداد تناقش 
الجدل حاليا  الخالفية موضع  والنقاط  التحديات  خاللها 
لتكون  والمخارج  بالحلول  الدول الثرائها  اوساط هذه  في 

احدى االبداعات التشريعية المعاصرة.

       105 م  2018 آذار   - هـــ   1434 االولـــى  جــمــادى   | التاسعة  السنة   |  24 الــعــدد   |



)١(

م106       106         2018 آذار   - هـــ   1434 االولـــى  جــمــادى   | التاسعة  السنة   |  24 الــعــدد   |

بعد ان انجزت اللجنة المكلفة بكتابة مسودة لدستور دائم في 2005 
عملها، ثم ما حققته هذه المسودة في 15 تشرين االول )اكتوبر( 

2005 من نجاح في استفتاء شعبي وصلت نسبة المشاركة فيه الى 80 
بالمئة، لُتعتمد بعدها دستورًا لجمهورية العراق، أبقت هذه اللجنة 
نافذة مفتوحة من بين مواد الدستور للعودة الى مراجعته و محاولة 

اضافة ما يعزز من المكانة الوطنية الشاملة التي ينبغي ان يكون 
عليها اي دستور ينّظم حياة الشعوب ضمن دولة واحدة، فضاًل عن 

التعديالت و التكميالت الشكلية والفنية التي خرقتها الُعجالة التي 
ُكتب فيها الدستور.

لماذا يُتَّهم دستور 2005



فكانت المادة )142( القاضية بـــ
من  لجنة  عمله  بداية  في  النواب  مجلس  يشكل  اوال:   ((
المجتمع  فــي  الرئيسة  للمكونات  ممثلة  تكون  اعضائه 
خالل  النواب،  مجلس  الى  تقرير  تقديم  مهمتها  العراقي، 
بالتعديالت  توصية  يتضمن  اشهر،  اربعة  تتجاوز  ال  مدة 
الضرورية التي يمكن اجراؤها على الدستور، وتُحل اللجنة 

بعد البت في مقترحاتها.

دفعة  اللجنة  قبل  من  المقترحة  التعديالت  تُعرض  ثانيا: 
مقرة  وتعد  عليها،  للتصويت  النواب  مجلس  على  واحــدة 

بموافقة االغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس.

وفقا  النواب  مجلس  قبل  من  المعدلة  المواد  تُطرح  ثالثا: 
لما في البند )ثانيا( من هذه المادة على الشعب لالستفتاء 
اقــرار  تاريخ  من  شهرين  على  تزيد  ال  مــدة  خــالل  عليها، 

التعديل في مجلس النواب.
الى اخر المادة..((

و قد شّكل مجلس النواب المنتخب في بداية عمله كما جاء 
في المادة اعاله )اوال( لجنة من اعضائه ممثلة للمكونات 

الرئيسة في المجتمع العراقي، و كانت كاالتي:
الواسعة من جهة  ثم وفي ظل اجواء الخالفات السياسية 
و ضبابية الفهم بواجب هذه اللجنة و مسؤوليتها من جهة 
اخرى، شّكلت لجنة مراجعة الدستور لجنة مصغرة لالتفاق 
على ما يمكن طرحه من جميع االطراف كتعديالت ضرورية 
يمكن إجراؤها وقد كانت هذه اللجنة برئاسة االستاذ حميد 
مجيد موسى وعضوية كل من سماحة الشيخ جالل الدين 
نصيف  عالية  والسيدة  صالح  اهلل  عبد  واالستاذ  الصغير 

واالستاذ حسين الفلوجي ود. عمار طعمة.
رئاسة  تجمع  كانت  التي  الدورية  االجتماعات  عن  فضال 
حمودي  همام  د.  بالشيخ  متمثلة  الدستور  مراجعة  لجنة 
اياد السامرائي و د.فؤاد معصوم، و بعد انتخاب د.  و د. 
اياد السامرائي رئيس المجلس النواب حل مكانه د. سليم 

الجبوري.
و قد عقدت رئاسة اللجنة عدة اجتماعات بّناءة انتهت الى 
كثير من االضافات و االصالحات في الدستور توزعت الى 

سكرتير لجنة مراجعة الدستور

علي فاضل الدّفاعي
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االمور  ايضاً  و  اغلبها  في  مهمة  و  ومسائل حساسة  امور 
في  الحاصل  النقص  لمعالجة  والشكلية  الفنية  والمسائل 
د.  آنذاك  القانوني  المستشار  براعة  كانت  قد  و  تنظيمها 
حسن الياسري قد عالجت الكثير من الصياغات لتُلبسها 

بعبائة القانون كما يجب. 
و لو ان العمل الجبار الذي انجزته لجنة مراجعة الدستور 
قبل  من  طرحت  قد  اطرافها  و  مكوناتها  جميع  بتوافق  و 
على   ١٤2 المادة  من  ثانياً(   ( للبند  وفقاً  النواب  مجلس 
الشعب لالستفتاء عليها لكانت النظرة المتحصلة من دون 
وجه حق على الدستور _على اقل تقدير _ قد تغّيرت 
او  مراقبا  او  مثقفاً  او  كــان  سياسياً  يرىالمتلقي  عندما 
على  تّما  الذين  االنجاز  و  الجهد  مبلغ  غيرهم  او  مواطناً 

الدستور ومراجعته.
و لكن مجلس النواب بجلساته المتعثرة من جهة و بخالفات 
الوضع  بعض  عن  فضاًل  اخــرى  جهة  من  الالمنتهية  كتله 
على  القاتمة  بظالله  يلقي  ان  دون  يمر  ال  الذي  االقليمي 
المشهد العراقي المغّبر أساسا، كل ذلك _و ما خفي كان 
الدستور  لجنة مراجعة  انجاز  يرى  ان  دون  اعظم_ حال 
على  التعديالت  اوراق  فتوزعت  النواب،  مجلس  في  النور 
السيدات و السادة النواب سدى و ألكثر من مرة دون جدوى.
و لطالما سمعنا تصريحاً من هنا و هناك، مرة من سياسي 
من  اخــرى  و  مثقف  من  مــرة  و  البرلمان  او  الحكومة  في 
غير معني باالمر و هم يتهمون لجنة مراجعة الدستور بعدم 

انجاز مسؤوليتها في التعديالت. 

المتمثلة على  مهمتها  اللجنة  انجزت  لقد  اقول؛  للتاريخ  و 
وفق المادة ١٤2 ))تقديم تقرير الى مجلس النواب خالل 
بالتعديالت  توصيه  يتضمن  اشهر  اربعة  تتجاوز  ال  مــدة 

الضرورية التي يمكن اجراؤها على الدستور((. 
القارئخطوطا حمراء تحت  ان اضع في مخيلة  اود  و هنا 

بعض الكلمات. 
تقديم تقرير الى مجلس النواب. ١
يتضمن توصيه بالتعديالت. 2
الضرورية. 3
التي يمكن اجراؤها. ٤

فال يمكن النسان متابع يصف نفسه بالحياد اوالً و بالوعي 
ثانياً ان يتجاوز هذه النقاط االربع و اال سينظم الى جوقة 

المصرحين من هنا و هناك بما ال صحة فيه. 
و بعد... 

المرحلة  لهذه  نــؤرخ  ان  الفكر  حــوار  مجلة  في  لنا  يطيب 
بــ  الدستور  مراجعة  لجنة  اسمته  بما  لنبدأ  و  جديد،  من 
في  اضافتها  اللجنة  رأت  التي  المواد  هي  و  )المالحق( 

ابواب متعددة من الدستور. 
ومنها في هذا العدد:

))1(( بعض النصوص المقترحة اضافتها الى الدستور
اوالً: الباب االول: المبادئ االساسية:

١ـ يضاف الى الباب االول ـ المبادئ االساسية المادة )١(:
ثانياً: ))ال يجوز النزول عن سيادة العراق، أو عن أي جزء 

من أرضه ومياهه((.
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وعلى  الشعب،  إرادة  عن  تعبير  أسمى  هو  ))القانون  2ـ 
الجميع، سلطاٍت وأفراد، االمتثال له، وااللتزام به((.

وااللتزام  لهما،  واالمتثال  والقانون،  الدستور  ))احترام  3ـ 
بالنظام العام واآلداب العامة، واجب على الجميع((.

ثانياً: الباب الثاني: الحقوق والحريات:
١ـ يضاف الحق في الوظيفة العامة، بالشكل اآلتي:

بها،  بالقائمين  تناط  وطنيٌة  خدمٌة  العامة  الوظيفة  اوالً: 
وهي حٌق مكفوٌل للقادرين عليها على أساس المساواة بينهم 
والمؤهالت، ووفقاً ألحكام  الكفاءة  الظروف، ومراعاة  في 

القانون.
وظيفته  واجبات  اداء  في  العام  الموظف  يستهدف  ثانياً: 

المصلحة العامة وحدها.
ثالثاً: ال يّولى غير العراقي الوظيفة العامة، اال بعقود مؤقتة 

في االحوال التي يُبّينها القانون.
2ـ يضاف الى المادة )28( المتعلقة بالضرائب البند الثالث 

اآلتي:
))ثالثاً: العدالة االجتماعية أساس فرض الضرائب((.

االقتصادية  بالحقوق  المتعلق  الثاني  الفرع  الى  يضاف  3ـ 
واالجتماعية الحق في االرث: ))االرث حٌق مصون، يكفله 

القانون وفقاً ألحكام الشريعة االسالمية((.
ثالثاً: الباب الخامس: سلطات االقاليم:

١ـ ))يحق لحكومة االقليم وللمحافظات أن تطلب االستعانة 
بالقوات المسلحة االتحادية واالجهزة األمنية فيها، لغرض 
المخاطر  ودرء  االقليم،  في  العام  النظام  على  المحافظة 
الطبيعية((،  الكوارث  وقوع  أو  العدوان،  الناجمة عن  عنه، 
وللحكومة االتحادية الحق ذاته في االستعانة بقوات االقليم.

تدابير  من  ينبغي  ما  باتخاذ  االقاليم  حكومات  ))تقوم  2ـ 
لغرض تنفيذ القوانين االتحادية، والمعاهدات واالتفاقيات 
الدولية التي تبرمها السلطات االتحادية، ولهذه السلطات 

االشراف على التنفيذ((.
رابعاً: الباب السادس: األحكام الختامية

١ـ يضاف النص اآلتي بعد المادة )١27(:
))ال يجوز لرئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس االتحاد، 
أو  آخــر،  منصٍب  أي  تولي  المجلسين،  واعضاء  ونوابهم، 

مزاولة أية وظيفة أو عمل آخر((.
.....................

ألن يجد المنصف في كل ذلك، والكثير الذي سياتي تباعا 
_ان شاء اهلل_ ما يؤكد على:

سيادة العراق. ١
ارادة الشعب. 2
االمتثال للقانون وااللتزام به. 3
االلتزام بالنظام العام واالداب العامة. ٤
التاكيد على مبدأ المساواة بين المواطنين. ٥
الوظيفة . ٦ في  والمؤهالت  الكفاءة  مراعاة  على  التاكيد 

العامة
التاكيد على تقديم المصلحة العامة. 7
التاكيد على مبدأ العدالة االجتماعية. 8
والسلطة . 9 جميعا  المحافظات  بين  لعالقات  التاسيس 

االتحادية بما يضمن درء المخاطر عن الوطن الواحد
يشغله . ١٠ الـــذي  المنصب  نــزاهــة  حفظ  على  التاكيد 

االعضاء المنتخبون من الشعب.
يدققوا . ١١ ان  تقدير  اقل  او على  يجدوا،  ان  وآمل  أرجو 

اكثر.. وسالمة الوطن من وراء القصد.
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قراءة في كتب وصلت المكتبة



إعداد/ جمال ناصر جبار الزيداوي

1ـ الشريعة والسلطة في العالم االسالمي
اربعمائة   )٤٠٠( في  يقع  زبيدة«  »سامي  تأليف  من  كتاب 
صفحة وهو من اصدار »دار المدار االسالمي« في بيروت. 
يحاول المؤلف في هذا الكتاب ان يتلمس المالمح العامة 
االيديولوجية والفلسفية والسياسية والقانونية واالجتماعية 
واحياناً النفسية التي تتسم بها المقاربات القديمةـ  الجديدة 
الداعية الى »العودة الى االسالم« معتمداً منهجا يقوم على 
طرح االسئلة الصحيحة، بوصفها اساساً منطقياً لمشاريع 
الراهنة وفي  االزمــات  دامت  ما  الجميع  برسم  اجوبة هي 
القلب منها ازمة االسالم المعاصر تشكل العالمات الفارقة 
لمجمعاتنا، بصرف النظر عن مدى جراتنا على االعتراف 

بحقيقة وجودها.
قسم المؤلف كتابة الى ستة فصول تناول في الفصل االول 
مصادرها  حيث  من  وبنيتها،  بمقدماتها  الشريعة  تشكل 
ومواضعها ومفاهيمها ومناهجها ويدرس هذه الصيرورات 
قدمت  التي  الطريقة  يبين  ايضاحي  اولهما  منظورين  من 
فيها الشريعة على يد اصحابها والثاني من زاوية التسلسل 
التاريخي لتطورها حسبما عرضه المؤرخون الجدد ويدرس 
وتطور  عليها  المتفق  القانونية  النصوص  سلطة  كذلك 

االجتهادات حولها.
المؤسساتية  المراكز  بدراسة  فيهتم  الثاني  الفصل  امــا 
للشريعة والمحاكم الشرعية والتنفيذية والدوائر المتفرعة 
مختلفة  وعصور  مراحل  عبر  بينها  فيما  والعالقات  عنها 

ما  تاريخيين  سياقين  في  المؤسسات  هذه  عن  ويتحدث 
اشكال  في  ويبحث  العثماني  والعهد  العثماني  العهد  قبل 
النظام القضائي وتطوراته وكذلك بعض الجوانب المتعلقة 

بالظروف االجتماعية والثقافية للتطبيقات القانونية.
اي  للكتاب  الــمــحــوريــة  القضية  الــثــالــث  الفصل  ويــعــالــج 
انه  كما  والفقهاء  الحكام  بين  والعالقة  والسلطة  الشريعة 
تركته  العالقات وما  لتطور هذه  المواكبة  يدرس االحداث 
من اثار على صوغ ايديولوجيا الشريعة في العهدين ما قبل 
في  اهمية  من  العهد  لهذا  لما  ايضاً  والعثماني  العثماني 

تطبيق الشريعة االسالمية فيه.
الشريعة  وتأميم  االصــالح  عصر  الرابع  الفصل  ويتناول 
العثماني  للحكم  الخاضعة  االراضــي  على  اساساً  ويركز 
ويبحث في  التاسع عشر  القرن  بما في ذلك مصر خالل 
والقيود  لالصالحات  وااليديولوجية  السياسية  السياقات 
االجتماعية واالقتصادية وكذلك النزاعات التي احاطت بها 
البنيوية  العلمنة  الخصوص صيرورة  كما يدرس على وجه 

التي رافقت الحداثة واالصالح.
اما الفصلين الخامس والسادس فيتناوالن القرن العشرين 
الشريعة  سياسة  على  طــرأت  التي  االخــيــرة  والــتــطــورات 
االساس  في  هو  االسالمي  »االنبعاث«  ان  وايديولوجيتها 
محاولة الخضاع الحداثة للسلطة الدينية وفي هذا الموقف 
تعتبر الشريعة عنصراً مركزياً ويتبع الفصل الخامس هذه 
القضايا والجداالت الدائرة في مصر متفحصاً على وجه 
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المعارض  االســالمــي  الموقف  بين  التفاعل  الخصوص. 
وردود فعل السلطات المتمثلة بالقمع وسياسة االضواء التي 
الطابع  واضفاء  للجدل  المثيرة  القوانين  سن  في  تسببت 
االسالمي على الدولة اما الفصل السادس فيدرس تطبيق 
الشريعة في الجمهورية االسالمية في ايران، وكيفية قيام 
والتشريعات  الدستور  في  ونظرة  فيها  االسالمية  الثورة 

القانونية فيها.

2ـ السياسة الخارجية العراقية من 14 
تموز 1958 الى 8 شباط 1963.

كتاب من تأليف الدكتور قحطان احمد سليمان الحمداني 
في  مدبولي(  )مكتبة  اصــدار  من  صفحة   )٥١٠( في  يقع 

القاهرة عام 2٠٠8. 
في  الفترات  اهم  من   ١9٦3 ولغاية   ١9٥8 من  الفترة  تعد 
تاريخ العراق السياسي اذ شهدت تغير النظام السياسي فيه 
من النظام الملكي الذي ابتدأ منذ تأسيس الدولة العراقية 
وقيام نظام جمهوري فيه الول مرة بقيادة القوات المسلحة 
الى  وثقافية  واجتماعية  اقتصادية  تغييرات  وشهدت  فيه 
جنب التغييرات السياسية ويحاول الكاتب في هذا الكتاب 
القاء الضوء على السياسة الخارجية للعراق في هذه الفترة 
التبعية  من  العراق  اذ خرج  واضحة  تغييرات  التي شهدت 
واالتفاقيات  بغداد  حلف  من  بأنسحابه  سياسياً  للغرب 
الثنائية مع بريطانيا والواليات المتحدة االمريكية واتباعه 
سياسة الحياد االيجابي وعدم االنحياز ومساندته لحركات 
اهم  عن  بالتفصيل  والتحدث  والعالمية  العربية  التحرر 

مواضيع السياسة الخارجية في تلك الفترة.
وقسم الكاتب كتابه الى ثالثة اقسام تناول في القسم االول 
اهداف السياسة الخارجية واالعتراف بالنظام الجمهوري 
بعد قيام ثورة ١٤ تموز وبحث في الفصل االول االهداف 
للسياسة  المستقبلية  الــصــورة  رســم  في  ألهميتها  نظرا 
الخارجية ومدى توافقها او اختالفها عن الواقع التطبيقي 
وبين االهداف المقررة قبل ذلك من قبل تنظيمات الضباط 
ثم  السياسية  والمعارضة  الوطني  االتحاد  وجبهة  االحرار 
االول  البيان  في  جــاءت  حسبما  بعدها  المعلنة  االهــداف 
من  المسؤولين  وتصريحات  واقـــوال  المؤقت  والدستور 
الناحية الرسمية واهداف االحزاب المشاركة في السلطة 

في اوقات مختلفة والجبهات الوطنية والقومية من الناحية 
الشعبية وحاول الكاتب تحديد اولويات هذه االهداف.

وفي الفصل الثاني بين الكاتب المواقف عربياً ودولياً تجاه 
ثورة ١٤ تموز واحتماالت التدخل االجنبي ضدها من قبل 
الدول الغربية ودول حلف بغداد واالردن والسياسة المتبعة 
لدرء ذلك التدخل المحتمل على االصعدة الداخلية والعربية 
االعتراف  على  الحصول  ثم  االحداث  وتطورات  والعالمية 
تناول  الكاتب  ن  كما  االزمــة  تلك  وانتهاء  الجديد  بالنظام 
ايضاً بالبحث عن ما قيل بوجود عالقة بين القائمين بالثورة 

والجهات االجنبية.
وفي القسم الثاني من الكتاب عالج الكاتب سياسة العراق 
سياسة  االول  الفصل  في  تناول  ثالثة  فصول  في  العربية 
مطالبة  الثاني  الفصل  وفي  العربية  الوحدة  تجاه  العراق 
واالنزال  بها  المطالبة  وكيفية  وخلفياتها  بالكويت  العراق 
البريطاني في الكويت وتطورات االحداث والحجج المختلفة 
المعلنة والكامنة لها وفي الفصل الثالث بحث الكاتب في 
والعالقات  العربية  التحرر  حركات  تجاه  العراق  سياسة 

الثنائية والجامعة العربية.
وفي القسم الثالث بحث الكاتب في سياسة العراق الدولية 
في ثالثة فصول تضمن الفصل االول سياسة العراق تجاه 
دول العالم الثالث وفي الفصل الثاني سياسة العراق تجاه 
سياسة  الثالث  الفصل  وفي  واالشتراكية  الغربية  الكتلتين 

العراق في المنظمات الدولية.
في  االيجابيات  ــرز  اب الــى  بــاالشــارة  كتابة  الكاتب  وختم 
السياسة الخارجية في هذه الفترة والنجاحات التي حققها 
هذه  اكتنفت  التي  السلبيات  وايضاً  الخارجية  السياسة 

المرحلة.

3ـ السياسة الخارجية االمريكية حيال 
الخليج العربي بعد عام 2003.

الفتاح  نامق عبد  الدكتور فكرت  االستاذ  تأليف  كتاب من 
حورابي  مركز  اصـــدار  مــن  الزويني  كريم  الجبار  وعبد 

للبحوث والدراسات الستراتيجية لعام 2٠١2. 
في  المهمة  االقاليم  ابرز  من  العربي  الخليج  منطقة  تعد 
خصائص  مــن  المنطقة  هــذه  بــه  تتمتع  مــا  بسبب  العالم 
بالجانب  يتعلق  فيما  المجاالت  جميع  وفــي  وامــتــيــازات 
الجغرافي الموقع الذي تتميز به منطقة الخليج العربي الذي 
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الواليات  قبل  من  وخصوصاً  كبيرة  تحديات  عليها  فرض 
باهتمام خاص سواء  اليه  نظرت  التي  االمريكية  المتحدة 
بعد احداث  خالل الحرب الباردة او ما بعدها وخصوصاً 
قاعدة  العربي  الخليج  اصبح  عام 2٠٠١ حيث  ١١سبتمبر 
العربية  الدول  الهجومية ضد  لعملياتها  امريكية  عسكرية 
ضرورة  اصبح  العربي  الخليج  فان  وبالتالي  واالسالمية 
عسكرية للواليات المتحدة ال يمكن التخلي عنها اضافة الى 
وفي  الطبيعية  الموارد  بوفرة  المتمثل  االقتصادي  الجانب 
مقدمتها النفط الذي يعد شريان الحياة في العالم الغربي 
الواليات  ازاء توجه اهتمام  الرئيسي  والرأسمالي والسبب 
المتحدة االمريكية بهذه المنطقة اضافة الى ما تتمتع به 
محط  جعلتها  وتجارية  مالية  امكانيات  من  المنطقة  هذه 
االستثمارات  مقدمتها  وفي  العالمية  االستثمارات  انظار 
االمريكية مما دفع بالواليات المتحدة االمريكية الن تكون 
موجودة عسكريا فيها بعد ان اصبحت في دائرة اهتمامات 

االمن القومي االمريكي.
وجاء هذا الكتاب ليسلط الضوء على طبيعة االستراتيجية 
تلت  التي  للفترة  العربي  الخليج  منطقة  تجاه  االمريكية 

احتالل العراق عام 2٠٠3.
وقسم الباحثان الكتاب الى اربعة فصول اضافة الى مقدمة 
وخاتمة تضمن الفصل االول البحث في السياسة الخارجية 
العربي  الخليج  منطقة  تجاه  االمريكية  المتحدة  للواليات 
نيكسون  مبدأ  مــروراً   ١9٦8 العام  منذ  تطورها  ومراحل 
الواليات  اتبعتها  اخــرى  سياسات  تلتها  ثم  ومــن  وكــارتــر 
كل  مع  تتالئم  لكي  العربي  الخليج  منطقة  في  المتحدة 
مرحلة من مراحل تطور االحداث في هذه المنطقة وانتهاءاً 

باالحتالل االمريكي للعراق عام 2٠٠3.
اما الفصل الثاني فيتضمن البحث في المتغيرات المؤثرة 
منطقة  تجاه  االمريكية  المتحدة  الــواليــات  سياسة  فــي 
االمريكية  الخارجية  السياسة  مرت  حيث  العربي  الخيج 
حيال منطقة الخليج العربي بجملة من المتغيرات الدولية 
واالقليمية والتي بدورها اثرت في مسار السياسة الخارجية 
االمريكية تجاه هذه المنطقة وفي مدى فعاليتها سواء اكانت 

تلك المتغيرات ذات تأثيرات ايجابية ام سلبية.
والهياكل  المؤسسات  الباحثان  فيتناول  الثالث  الفصل 
الرسمية المسؤولة عن صنع القرار السياسي االمريكي في 
المجال الخارجي والهياكل غير الرسمية التي تساهم ايضاً 

في صنع هذا القرار.

اما الفصل الرابع من الكتاب فقد تضمن البحث في السلوك 
السياسي االمريكي تجاه منطقة الخليج العربي ومن اربعة 
السياسي  السلوك  في  االول  المبحث  تناول  مباحث حيث 
الخارجي االمريكي تجاه امن مجلس التعاون الخليجي اما 
الخارجي  السياسي  للسلوك  الثاني فقد خصص  المبحث 
االمريكي تجاه العراق بعد عام 2٠٠3 اما المبحث الثالث 
الخارجي  السياسي  السلوك  فــي  للبحث  خصص  فقد 
الرابع  المبحث  اما   2٠٠3 عام  بعد  ايــران  تجاه  االمريكي 
السياسة  مستقبل  في  للبحث  خصص  فقد  الفصل  من 

االمريكية تجاه منطقة الخليج العربي.
التي  االستنتاجات  من  بمجموعة  الكتاب  الباحثان  وختم 

توصال اليها من خالل البحث.

4ـ التكامل االقليمي والتنمية

في  يقع  وينستر،  والن  ول  موريس شيف  تأليف  من  كتاب 
297 صفحة ومن اصدار البنك الدولي للتعمير والتنمية.

اصبح نمو تجمعات التجارة االقليمية احد اهم التطورات 
الواضح  ومن  االخيرة  السنوات  في  الدولية  العالقات  في 
ان كل الدول اآلن هي اعضاء في تجمع واحد على االقل 
واضافة الى العدد الكبير المتزايد من هذه التجمعات فإن 
في  نوعية  تغييرات  شهدت  قد  االخيرة  العشر  السنوات 

اجراءات التكامل االقليمي من بينها:
المحدودية  من  بــدالً  اتساعاً  اكثر  نماذج  الــى  االتجاه  ١ـ 
االقليمي  التكامل  التفاقيات  الجديد  االتجاه  الن  الضيقة 
يتبنى  القديمة«  االتفاقيات  بعض  احياء  تضمنت  »والتي 
العالمية  التجارة  دعم  في  متزايدة  ورغبة  توسعية  نظرة 

وليس السيطرة عليها.
الرسوم  نسب  تقليل  الــى  اضــافــة  انــه  المالحظ  ومــن  2ـ 
الجمركية فإن التكامل الفعال يتطلب ازالة الحواجز االخرى 

لتحقيق ما اصبح يعرف بالتكامل العميق.
3ـ دمج بعض التكتالت التجارية التي تحتوي على دول ذات 
دخل مرتفع مع دول نامية في شراكة متماثلة وهي ما يسمى 

باتفاقيات الشمال والجنوب.
هذا التحول ادى الى الحاجة الى جهود البنك الدولي كي 
على  التركيز  مع  االقليمي  التكامل  اتفاقيات  تحليل  يتولى 
الدول النامية وهناك سببان لهذا التركزي االول اتجاه الدول 
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النامية الى االقليمية كأداة للتنمية والثاني ان االقليمية هي 
جزء من بيئة االقتصاد العالمي.

والكتاب يحلل كل جوانب القضايا التي يدور حولها الجدال 
فيه  قدما  قد  الكتاب  مؤلفي  وان  محايدة  نظر  وجهة  من 
والحقائق  االقــتــصــادي  التحليل  بين  الصحيح  ــوازن  ــت ال
والقضايا السياسية والقضايا الفرعية التي قد يحتاج مثل 
هذا الموضوع التي تناولها وقد طبق هذا الكتاب التحليل 

االقتصادي في افضل صورة.
به  قام  والتنمية  االقليمية  حول  لبحث  نتاج  هو  والكتاب 

المؤلفان برعاية البنك الدولي وبدءا عام ١99٦. 
وقسم الباحثان البحث الى تسعة فصول تناوال في الفصل 
االول البحث في اتفاقيات التكامل االقليمي بنظرة عامة اما 
التكامل  اتفاقيات  اثار  لتقييم  الثاني فقد خصص  الفصل 
تم  الثالث  الفصل  وفي  والمنافسة  التجارة  على  االقليمي 
التكامل  اتفاقيات  من  القصوى  االستفادة  كيفية  تناول 
اتفاقيات  تأثير  تناول  تم  الــرابــع  الفصل  وفــي  االقليمي 
االجنبي  واالستثمار  االستثمار  على  االقليمي  التكامل 
المباشر وفي الفصل الخامس تم البحث في الفحص بدقة 
وفاعلية لالثار االقتصادية للتكامل اما في الفصل السادس 
فيقيم المؤلفان مدى الحاجة الى التكامل العميق والفرص 
الستعراض  السابع  الفصل  وخصص  ذلــك  امــام  المتاحة 
التداخل بين التأثيرات االقتصادية والسياسية على التكامل 
بين  العالقة  بفحص  فيه  البحث  فتم  الثامن  الفصل  امام 

االقليمية والتعددية.
قواعد  ولها  جــداً  معقدة  االقليمية  ان  من  الرغم  وعلى 
سياسية عالمية اال ان ما قدم في الفصول الثمانية االولى 
القواعد  من  مجموعة  الى  التاسع  الفصل  في  اختزل  قد 
غالب  فــي  تطبيقها  يمكن  والــتــي  المتماسكة  السياسية 
ال  ولكن  جامدة  ليست  الحال  بطبيعة  هي  والتي  االحــوال 

يجب اهمالها بسهولة.
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ـ اسم بغداد

تعددت اآلراء في اصل تسمية بغداد ومعناه، فمنهم من ذهب إلى أن 
اصل الكلمة فارسي ماخوذة من )باغ داد( الذي يعني بستان العدل اذ 
يذكر بعضهم انها اقرب الروايات الى احتمال الصدق اذ كان كسرى 

يجلس في االسبوع يومين للفصل بين الناس وسمي ذلك بيت العدل 
او بيت داذويه )حديقة العدل( واالصل فارسي ايضا.

ويعني أيضا البستان الكثير الشجر ودادا معناه معطي البساتين، وذكر 
أبو الفداء ان اصل بغداد من )بغ داد( فارسي سمي بذلك ألنه اهدي 
خصي لكسرى انوشروان في منطقة بغداد وكان لهم صنم يعبدونه 
بالمشرق يقال له البغ فقال ذلك الخصي )بغ داد( اعطاني الصنم.

أسماء بغداد



وذكر البغدادي ان )بغ داد( صنم يعبدونه سميت عطيه الصنم 
)االله( أو يذهب االستاذ توفيق وهبي الى اسم بغداد فارسي 
وجغرافييهم  العرب  مؤرخي  أقــوال  إلى  الرجوع  بعد  يقول  اذ 
واللغويين القدماء منهم لكي نواصل البحث عن اصل األسم فقد 
ذكر هؤالء ان كلمة )بغداد( فارسية األصل فوجدناهم مصيبين 
في ذلك ألنه وان لم يكن الفرس في العراق في منتصف األلف 
الثاني قبل الميالد فقد سكن الكيثيون العراق في تلك العصور 
وهم شعب كانت لغة الطبقة الحاكمة منهم من فصيلة اللغات 
ـ   ١7٤9 عــام  ذلــك  وكــان  الفارسية  اللغات  إليها  تنتسب  التي 
١١73 ق. م ولما كانت تسمية بغداد أعجمية األصل فقد وردت 
مدينة  اسم  كلها  ومغدان  وبغدان  وبغدين  وبغداذ  بغداد  بشكل 
السالم وهي فارسية معناه عطاء الصنم عطاء ألن بغ صنع وداد 
وأخواتها عطية يذكر ويؤن ولذا فان اسم بغداد فارسي من غير 

شك ومعناه عطية اهلل أو هبته.
بغداد ويقال أن اصل اسمها بل داد ومعناه دار العدل بالتركية 

وقالوا الحاكم العادل، وهي قريبة من التفسير الفارسي.
ومنهم من ذهب إلى ان أصل التسمية ارامي األصل قديم يعود 
إلى )القرن الثاني عشر قبل الميالد( ومتكونة من بـ المقتضبة 
مثل  المدن  أو أسماء  يقع في  ما  وكثير  بيت عندهم  كلمة  من 
بعقوبة وباقوفا وباطنيا وباعشيقا وباعذرا وباجرمي وكداد يعني 
الغنم  بيت  أو  دار  او  بكداد مدينة  أو ضان فيكون معنى  صنم 

والضان.

وقد ذهب إلى ذلك األب انسانتس ماري الكرملي إذ يقول كيف 
تكون فارسية )بغداد( والفرس لم يدخلوا العراق في عهد كوش 
في المئة الرابعة قبل الميالد وبغداد معروفة بهذا االسم قبل 
الفرس بمئات السنين. واالستاذ وهبي يقول انهم وأن كانوا لم 
العصور  تلك  في  العراق  الكيشيين،  ان  اال  العراق  في  يسكنوا 
)بكداد(  باسم  مدينة  ذكر  ورد  فقد  لغة  لهم  كانت  شعب  هم 
من زمن الملك حمورابي القرن )١8 ق. م( وذلك في لوح وجد 
الكشي  الملك  زمن  في  وايضا  حية«  »ابو  باسم  المعروف  بار 
)نازي ماراتاش( ١3٤١ ـ ١3١٦ ق.م وقد ورد ايضا اسم ارض 
واقعة قرب بغداد في حجر حدود يعرف باسم )ميشو( يرجع 
إلى القرن الثاني عشر ق. م وقد عثر على هذا الحجر طبيب 
ايــوان كسرى وهناك حجر حدود  اوربــي في سنة ١78٠ قرب 
من زمن الملك الكشي )مردوخ بالدان األول( يرجع تاريخه إلى 
القرن الثاني عشر ق. م أيضا ورد فيه ذكر مواضيع في مقاطعة 

)بكدادي(.
وذهب بعضهم ان بغداد محرفة من بعل جاد ومعناها معسكر 
الجيش أو من بعل داد مدينة األله الشمس ولعلها بنيت لعبادة 
في  ذكرها  ورد  إذ  )بكداد(  بغداد  من  أو  الشمس،  اإلله  البعل 
اآلثار المسمارية التي ترجع لأللف الثاني ق. م ولعل يشير إلى 

بغداد.
بل  بلداد من  كلداني في األصل وهو  لفظ  انها  داد  بل  أو من 
البقعة  انه جرى في هذه  ويذهب هؤالء  ودا فتك  الكلدان  اله 
فيها  انتصر  )بختنصر(  نصر  نبوخذ  عهد  في  ملحمة عظيمة 

إعداد/ المعهد العراقي للحوار
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على أعدائه فتخليدا لهذا الفتح والظفر الباهر بنيت المدينة 
ودعيت باسم الصنم ))بل(( تيمنا به وذهب د. عباس العزاوي 
إلى هذا الرأي في أصلها كلداني وهي قرية ال تذكر او محل 
سمي بهذا االسم او انها ارامية سريانية باغ )جنينة و بحر سهل 
والعم  الحبيب،  صفة  بذلك  وتعني  خــال،  ـ  عم  وداد،  بطحية( 

والخال.
ومعناها مدينة  االرمية  بيت غداد  أن اصلها من  آخرون  وقال 
الغزل والحياكة والنسج أيضا مدينة الجداد، ان اسم بغداد ذو 
اصل موغل في القدم يثبت ذلك األلواح األثرية التي تعود إلى 
بغداد  اسم  فيها  ورد  والــذي  الميالد  قبل  عشر  الثامن  القرن 
والذي تعود إلى زمن الملك حمورابي، وقد تبين لنا من التتابع 
قبل  الثالث  االلــف  إلــى  تعود  انها  بغداد  لمنطقة  الحضاري 
التسمية،  اصل  في  الجدل  االثرية  المكتشفات  وانهت  الميالد 
وأكدت النصوص إن أصل التمسية ليس بفارسي وان عنيت وان 
كان لها العديد من المعاني االانه بعيد عن األصل كل البعد، إذ 
انه وجد قبل دخول الفرس االخمينيون بمدة ال تقل عن خمسة 

عشر قرنا وهذا ما يبطل هذا االستدالل واألخذ به.
كثير  ذلك  قبل  ظهرت  بغداد  أن  المسمارية  النصوص  واكدت 
 Baghdad إلى  تحرفت  والتي   Hudada لفظة  تحت  وجــاءت 
البابلي  كالعصر  اقدم عهد  االراميون منذ عصور  التي سكنها 
القديم والوسيط )2٠٠٠-١٦٠٠ ق. م( إذ كان االسم يطلق على 
مقاطعة تمتد بين نهر دجلة ونهر الملك كما يطلق على مدينة 
في المقاطعة نفسها أيضا و ورد األسم مدونا بثالث عالمات 

مسمارية هي: 
ـ  خــدادا   hu-da-du د  ـ  داد  ـ  خ  بصيغة  الباحثون  قراها  في 
حداداد ـ بجدادو ـ ـ بل دادو وبك دادو وأبدال الكاف غين عند 

الكلدان فاصبحت بغ دادو ـ باغ دادو ـ بغ ـ، ب غداد.
قرات خودادو وان القرأة الصحيحة ينبغي ان تكون بغـ  بك وليس 
المسمارية  العالقات  يوجد في  االعتبارات ال  »خو« فمن هذه 
أنه يعبر عنه بنفس  المقطع »بغ، بك« بل  عالمة خاصة الداء 
العالمة التي تقرأ كذلك »خو« والى هذا فان الصيغة »بغدادو« 
»بغداتو« اسم مألوف في الكتابات المسمارية اطلق على اسماء 

ومواضع واسماء اشخاص.
وال سيما إذا عرفنا أن الكتابة المسمارية كتابة مقطعية وليست 
أكثر من قيمة  المسمارية تحمل  العالمات  هجائية وأن معظم 
جديدة  صوتية  قيم  اضــافــة  هــذا  سهل  فقد  واحـــدة،  صوتية 
قراءة  فعند  الالحقة،  الصور  في  األصلية  المسمارية  للعالمة 
العالمات المسمارية ذات القيم الصوتية المتعددة على مضمون 
النص الذي ترد فيه وقد تضاف عالمات معينة قبل األسماء 

وبعدها لتحديد المعنى المقصود وتعرف عادة بالعالمة الدالة 
ومن العالمات المسمارية التي لها أكثر من قيمة صوتية واحدة 
المدن  احــد  على  اطلق  الــذي  األســم  من  ــى  األول العالمة  هي 
الباحثين األجانب بصيغة خداد فإذا علمنا إن  البابلية وقراءة 
لهذه العالمة القيم الصوتية بك bag وبك bak وبق baq وبك 
pag وغيرها إلى جانب القيمة الصوتية خ hu أمكن قراءة اسم 
بكداد  أو   bag-da-au (bag-da-du  ( بكدد  بالصيغ  المدينة 
bakdadu وقد انتقلت هذه الصيغ وتوراتها إلى اللغة اآلرامية 

واللغة العربية وبصيغة بغدد او بغداد.
يفعلون  وهــم  التالعب  كــل  باللفظة  تالعبوا  قــد  الــعــرب  وان 
ذلك في جميع الكلم الدخيلة على لسانهم وال عجب في ذلك 
العربية  باأللفاظ  التصرف  كل  أيضا  يتصرفون  األعاجم  فان 
ويسومونها الذل والخسف والتصحيف والتشويه ولذا فال يعدو 
إن يكون اللفظ قديم مع تحريفات العصور أي تداخل في لفظة 
بغداد  معنى  على  حملها  يمكن  وجميعها  العصور  عبر  بغداد 
العرب  حرف  فقد  اللفظة،  على  بسيطة  تحريفات  إجراء  بعد 
الذال دال ألن الذال بالفارسية معناه اعطي وكرهوا أن يجعلوا 
 Hudadu للصنم عطاء وقالوا داد، بقي أن نعرف ما تعنيه لفظة

حدادا، حدادا.
ولقد عرفنا فيما سبق انه )ان) تقطيع اسم بغداد متعدد، ب، 
ـ باغ داد ـ بعل جاد، اإل انها جميعا تحريفات  ـ داد  ـ بغ  غداد 
الحقة وان ما يعنينا هو المعنى لإلسم األول، الذي قد تعرف 
على أنها األرض المنبسطة أو األرض السهلية الواسعة ومنهم 

من اعطى معنى ارض االخاديد أو األخدود.
فاما المعنى األول فتفسره طبيعة الطوبوغرافية لمنطقة بغداد 
نفسها، إذ تتوسط منطقة سهلية منبسطة من السهل الرسوبي 
وينحدر هذا السهل انحدارا بطيئا نحو الجنوب بمعدل يتناقص 
من ١٠سم / ١٠٠٠ م في قسمه الشمالي إلى ١.٥ / ١٠٠٠م 

في جزءه الجنوبي.
العراق  سهل  قلب  تمثل  وفسيحة  منبسطة  بأنها  ايضا  وتتميز 

الرسوبي الذي اشتهر بالزراعة منذ فجر التاريخ.
األثر في  البيئة  انه كان لطبيعة  لنا  لنا)  تبين   ( بين  ومن هذا 
منطقة  ان  لنا  تبين  إذ  خاصة  التسمية  هــذه  عليها  تطلق  ان 
بغداد تقع بين مناطق مرتفعة من الشمال والشرق والغرب وإن 
المهاجرين إليها جاؤا من تلك المرتفعة، والرأي اآلخر والذي 
معناه األخدود أو األرض المنخفضة فهو قريب إلى األول أيضا 
إذ ان منطقة بغداد تستقبل المياه من جميع جهاتها تقريبا من 
الشمال والشرق والغرب ايضا وهنا يمكن ان نطلق عليها ارض 

األخدود المنخفضة عما يجاورها.
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واما التغيرات األخرى لمدينة االله أو مدينة العطاء، أي عطاء 
اهلل وغيرها فقد تكون من وحي البيئة ايضا وال سيما إذا كانت 
المنطقة معطاء إذا كانو يعبدون المياه وغيرها من موارد البيئة 
متفرع  واسم  المياه(  )مدينة  االله  مدينة  عام  اسم  هنا  ويكون 
عطاء  أي  والمحاصيل  االرض  من  ذلك  اهلل  عطاء  وهو  منها 

الماء )اهلل( عطاء االرض )اهلل(.
ـ أسماء بغداد األخرى

ودار  السالم  الزوراء ومدينة  بغداد األخرى فمنها  واما اسماء 
ودار  الخالفة  ودار  العباسيين  االسالموحاضرة  قبة  و  السالم 

االمارة العباسية وام العراق إلى غيرها.
بنها  التي  الــمــدورة  المدينة  على  اطلق  االسماء  هــذه  وجميع 
7٦2م  ـ  هـ   ١٤٥ عــام  المنصور  جعفر  أبــو  العباسي  الخليفة 
أي أنها تختلف عن اسم بغدادالذي شمل منطقة بغداد بينما 

المدينة المدورة جزء صغير منها. فهي حديثة االطالق.
1ـ مدينة السالم

جعفر  ابو  العباسي  الخليفه  اطلقه  الذي  السالم  مدينة  فاما 
المستندات  في  بقى  الــذي  الــمــدورة  المدينة  على  المنصور 
الرسمية فقط، فمنهم من ذكر انه مدينة السالم ألن السالم هو 
اهلل فارادوا مدينة اللهوقد يكون تحويل من بغداذ )مدينة اهلل 

بالفارسية( الى مدينة األله باإلسالمية.
أو تبركا بقوله تعالى )لهم دار السالم عند ربهم(أي الجنة عند 
لكون  السالم(وذلك  دار  الى  يدعوا  )واهلل  تعالى  أو قوله  ربهم 
بغداد جنة األرض، ونجد بغداد أصبحت بعد ذلك احمد المواقع 
األربعة التيأطلقعليها المسلمون جنة األرض وهذا المواقع هي 
األبلة وغوطة دمشق و وادي بوان بفارس وبغدادوالن دجلة يقال 
لها السالم فيذكر بعضهم انها سميت بمدينة السالم ألنها يقال 

لها وادي السالم.
وبغداد لقبت بمدينة السالم ليس ألن دجلة كان يقال لها وادي 
بل  فقط  السالم  دار  يسميها  ان  المنصور  فاستحسن  السالم 
ألن مؤسسها الكبير اراد ان يزيل عنه بهذا االسم الجديد وهمة 
أنها  يدعون  كانوا  الذين  اعدائه  عنه  صورتها  التي  االراجيف 
سميت بالزوراء تهكما واستهزاء كأنهم يريدون أن يلمحوا إلى 

ما بها من الزور والتزوير.
وأننا لنؤيد ذلك ألن األسم له أثره على السامع لحمايتها من 
االعتداءات الخارجية والسيما إذا رجعنا إلى تاريخ ابي جعفر 
المنصور نفسُه واالعتداءات التي تعرض لها في هاشمية األنبار 
مدينة  أو  اهلل  مدينة  الراوندية(فأرادبتسميتها  )ثورة  والكوفة 
السالم)السالمة( وغيرها، إذ يترك راحة نفسية لدى السامع 
انها  الساسانيفيقولون  العهد  إلى  السالم  اسم  البعض  ويرجع 

مدينة دارسةكان بعض ملوك الفرس اختطها فاعتل فقالوا ما 
أي  روز«  »هليدوه  المدينةفقال  هذه  تسمى  الملك  يأمر  الذي 

خلوها بسالم فحكي ذلك للمنصور فقال سميتها دار السالم.
سكنها  بغداد  منطقة  الن  الواقع  عن  البعد  كل  بعيدة  انها  اال 

األقوام القديمة وورثتها الدولة الساسانية.
2ـ الزوراء

الزوراء أيضا من أسماء المدينة التي بناها الخليفة ابو جعفر 
أيضا،  بعد  فيها  المنطقة  بها  )دعيتت(  دعت  والتي  المنصور 

وهي مدينة المنصور خاصة.
واختلف  المدينة  هــذه  بناء  عند  العباسي  العهد  إلــى  أصلها 
الزورار  أنها  البعض  يذكر  إذ  التسمية  سبب  في  المؤرخون 

أبوابها الخارجية ذكرت هذه التسمية.
أنها  البعض  القبلة،وكذلك ذهب  او النحراف قبلتها قلياًل عن 
لكثرة الزور فيهاإال ان الزوراء أطلق عليها منذ بناءها وليس بعد 

شيوع الزور فيها بعد سكنها.
اال ان اقرب الروايات الى معنى هذا االسم هو ما ذكره رزوق 
عيسى »أنها لم تسم بغداد على ما أظن بالزوراء ألن األبواب 
النحراف  وال  الخارجية  األبـــواب  عن  ــزورة  م كانت  الداخلية 
محرابها عن القبلةوال ما قال ياقوت في المشترك النا )الن( 
وانحرافها  لميلها  بذلك  وسميت  ببغداد  لدجلة  اسم  ــزوراء  ل
موافقا  كان  تأسيسها  يوم  ألن  هو  عندي  األصلي  السبب  بل 
القزويني  يذكر  إذ  التواريخ  )انباتنا(  أنأتنا  كما  القوس  لطالع 
ونسبت  باختيار  نوبخت  وفيهم  المنجمين  امــر  المنصور  ان 
للبناء فاختاروا طالع القوس)الدرجة التي كانت الشمس فيها( 

وللزوراء جملة معان في العربية منها القوس والقدح الخ.
الناس وسميت  بغداد األول عند  الــزوراء اسم  الحموي  ويذكر 
زوراء  ــقــوس  ال وتــســمــى  دجــلــة  بــانــعــطــاف  النعطافها  بــذلــك 
النعطافهاويذكر ياقوت الحموي أنه الزوراء تأنيث االزور وهو 
المائل واألزورار من الشيء العدول عنه واألنحراف منه سميت 

القوس الزوراء لميلها وبه سميت دجلة بغداد الزوراء.
على  دجلة  نهر  انحراف  مالحظة  مع  الصحة  إلى  اقرب  هذا 

شكل قوس عند المدينة التي بناها الخليفة العباسي.
إذ ان الــزوراء دجلة بغداد وقد ازور عن الشيء أي عدل عنه 

وانحرفإذ ينحرف عنها نهر دجلة.
الصحة  وجه  إلى  واآلراء  الروايات  اقرب  ان  القول  وخالصة 
هو أنها سميت بالزوراء ألنحراف دجلة عندها وتقوسه )يشبه 
القوس( والسيما إذا عرفنا أن العرب يسمون القوس )الزوراء( 

أصبحت )اصبح( االستدال واضحاً.
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يعد ميثاق النجف لعام )1935( وثيقة دامغة وشاهد 
عيان على مظلومية الشيعة عبر التاريخ حتى الوقت 

الحاضر، حيث كان اجتماع جمع غفير من المواطنين 
في النجف االشرف ومن مختلف شرائح المجتمع 
لمناقشة االوضاع المزرية التي تمر بها الطائفة 

الشيعية صاحبة االغلبية في المجتمع من تجاوز 
على حقوقها المشروعة التي تنص عليها الشرائع 

السماوية مقارنة مع المذاهب والديانات االخرى التي 
تعيش معها على نفس االرض.

مظلومية الشيعة وميثاق النجف



د. عبد الكريم الطويل

التجمع  بغداد  في  المحامين  من  مجموعة  استثمر  لقد 
هناك  الــى  فذهبوا  االشــرف  النجف  مدينة  في  الحاصل 
الشيخ  والمسلمين  ــالم  االسـ حجة  بالعالمة  واجتمعوا 
محمد حسين آل كاشف الغطاء ونظموا مطالب شعبية في 
االصالح الحكومي بميثاق ليكون وثيقة ناطقة ودامغة باسم 
الشعب تطالب برفع الظلم والحيف الذي لحق بالشيعة في 
العراق يرفعها سماحته الى الحكومة مباشرة آنذاك، وننشر 

في أدناه نص الوثيقة:
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ـ ال شك بعد االطالع على فقرات الوثيقة التأريخية المهمة 
نجد أن الغرض االساسي منها هو إصالح الوضع العام من 
دون اإلنطالق من مكسب شخصي أو فئوي ضيق وإشاعة 
روح العدالة والمساواة بين جميع فئات ومكونات المجتمع 
تخدم  التي  والمقدسة  النبيلة  الغايات  من  وهي  العراقي 
البلد عموماً، إن مطالبة الشيعة بحقوقهم متمثلة بالعدالة 
المشروعة  والحقوق  الكريم  والعيش  والمساواة  والحرية 
المئات  نقل  لم  إن  السنين  لعشرات  مطالب  هي  األخــرى 
هذه  لحد  المظلومية  سنين  عــدد  تحسبوا  ان  ولكم  منها 
ولم  مظلومين  اليوم  الشيعة  من  الكثير  زال  فما  اللحظة، 
أو سجيناً  يتسن لهم أخذ حقوقهم فمنهم من كان مهجراً 
أو مفصوالً من الوظيفة والدراسة ناهيك عن أعداد عوائل 
الرحمة  لهم يد  والتي لم تصل  الشهداء واأليتام واألرامــل 
أراضيهم  الى عدم حصول من صودرت  لحد اآلن إضافة 
وأمالكهم ليصبح كل ذلك طي النسيان ولم تستنكر أي من 
بها  التي قامت  المشينة  األفعال  تلك  والمذاهب  الطوائف 
السلطات المتعاقبة على الحكم في العراق تلك اإلجراءات 
انهار  بها  الشيعة لسنوات طوال وقد سالت  القاسية بحق 
من الدم مستخدمين أشكاالً وطرقاً ال مثيل لها في طرق 
القتل والجريمة واالستبداد، وإن السكوت عن ذلك من قبل 
للشيعة حيث غفلوا  إضافياً  يعتبر ظلماً  الطوائف األخرى 
كثيراً عن مظلوميتنا جراء سكوتهم وإغماض عيونهم وصم 
آذانهم عن سماع الحقيقة واالستئثار بالمكاسب والمناصب 
حتى اليوم رغم وجود األكثرية من الشيعة، اإل ان الشيعة 
السبيل  هي  الحكم  في  اآلخــريــن  مشاركة  إن  تــرى  اليوم 
دون  ــان  األم شاطئ  نحو  البالد  لقيادة  والناجح  الوحيد 
االرض  هذه  على  يعيشون  الجميع  كون  بالحكم  االستئثار 
منذ آالف السنين وأي خرق في أي جزء من السفينة هو 
ضياع وغرق للجميع، فنجد هناك وزراء سنة ووزراء شيعة 
ووزراء كرد وتركمان ومن أقليات اخرى كما رسمُه الدستور، 
كما نجد في القضاء نفس هذه التشكيلة الوزارية أيضاً وهي 
البرلمان، كما نالحظ  قبة  لما موجود تحت  تمثيل واضح 
ذلك التعتيم على الصحافة وفقدان وتقييد الحريات وفق 
أبداً  للمقارنة  وجه  فال  اليوم  أما  آنــذاك  السائد  القانون 
أكثر  في  موجودة  الرأي  وحرية  واالعالم  الصحافة  فنجد 
واكثر  الورقية  للصحافة  منبراً  وخمسون  مائة   )١٥٠( من 
عن  ناهيك  العراقية،  للفضائيات  منبر  مائة   )١٠٠( من 
العشرات من المواقع الكتابية اإللكترونية وكل تلك الوسائل 
لها الحرية في طرح ما تريد على أن ال تسيء االستخدام 
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من خالل تنظيمها بقانون حماية الصحفيين وقانون هيئة 
االتصاالت واالعالم، أما الجانب الديني فلكل وقف الحرية 
الشيعي  الوقف  فهناك  القانون  وفق  بأمواله  التصرف  في 
والوقف السني والوقف المسيحي والديانات األخرى التي 
عليها العمل وفق ما يرتضيه قانون السماء وأن ال يتجاوز 
أحدنا على اآلخر ورغم كل ذلك سالت دماء الشيعة االبرياء 
عبر فتاوى تكفيرية ملحدة وهذا دليل على استهدافهم وبقاء 
مظلوميتهم، كذلك لحد هذه اللحظة ما زال عدد الخريجين 
المناطق  في  خصوصاً  الشيعة  من  العمل  عن  والعاطلين 
الوسطى والجنوبية هي االكثر ولم تراع تلك النسب المقررة 
في توظيفهم كما بقيت مظلومية الشيعة في بقاء المناهج 
الدراسية والتعليمية دون المستوى المطلوب في ما يخص 
سائر  على  ينطبق  وهذا  وتعديلها  الدراسة  مناهج  تهذيب 
مفاصل الدولة سواء كانت علمية أو خدمية أو عمرانية أو 

صحية وغيرها.
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المقدمة

غالبًا ما تكون العالقات العراقية - التركية جيدة او متوسطة ولم يكن هناك 
تبادل لالتهامات بين البلدين قبل انسحاب قوات االحتالل االمريكي من 

العراق، بل كانت هناك احاديث لبعض الزعماء العراقيين خلف الكواليس 
بوجود تدخل تركي في الشؤون العراقية من خالل تشكيل ودعم أئتالف 

العراقية، فيما كانت وسائل االعالم التركية تبدي تخوفها من تقسيم العراق 
اثناء وبعد االنسحاب االمريكي حيث كتبت اغلب الصحف التركية بأن العراق 
سيوجه اقتتاال طائفيا او تقسيما بعد االنسحاب االمريكي وهذا تنبأ خطير 

في الوقت الذي لم يحدث ما يشير الى ذلك، والنخب العراقية كانوا يتجمعون 
من هذا التوجه االعالمي المدروس والمنظم... ولكن لم يصدر اي تصريح بهذا 
االتجاه من المسؤولين االتراك.. في فترة انسحاب القوات االمريكية. اال بعد 

توجيه السيدالمالكي انتقاد لتركيا زيارته لواشنطن بدا السيد اردوغان بتوجيه 
اتهامات شديدة اللهجة موجة لشخص السيد المالكي. 

االرادة السياسية واتجاهات العاقات

العراقية - التركية



تطورت  لكنها  تستمر  وال  وقتية  االتهامات  بان  نتصور  كنا 
البلدين  بين  والثقة  العالقات  تدهور  الى  تداعياتها  وادت 
ورغم عمق العالقات بين الشعبين ولكن مع االسف وسائل 
اخــرى مغرضة  اعــالم  ووســائــل  البلدين  كلى  في  االعــالم 
الشقيقين.  الجارين  بين  العالقات  هــذه  لتخريب  تسعى 
الى  العالقة  الرجــاع  جادة  هناك محاوالت  ماسبق  كل  مع 
التدخل  وعدم  الجاحة  التصريحات  عن  واالبتعاد  سابقها 
بشؤون االخر الن العراق بحاجة الى تركيا وتركيا بحاجة 
والتفاهم  الــعــداء  من  اولــى  دائما  والصداقة  الــعــراق  الــى 
يتحملها  تاريخية  مسؤولية  هي  وهذه  التقاطع  من  افضل 
كال الزعيمين والبد ان يتم تحسين العالقات بين الطرفين 

وعدم االستمرار هذا من الجمود ونوجيه االتهامات

المالكي يمد غصن الزيتون الى تركيا
بأقامة  المالكي  نــوري  السيد  الـــوزراء  رئيس  دولــة  رحــب 
عالقات طبية مع تركيا وقال )اذا رغبت الحكومة التركية 
ان تكون عالقتها مع الحكومة العراقية وليست مع جزء من 

العراق او مكون من مكوناته فنحن نرحب بتطويرها( 
المالكي  السيد  بــه  ــى  ادل تصريح صحفي  فــي  ذلــك  جــاء 
 2٠١2/١2  /8 بتاريخ  بغداد  في  االناضول  والة  لمراسلة 
وتطرق فيه الى العالقات التركية - العراقية والتوتر الذي 
واالقتصادية  والتجارية  السياسية  العالقات،  هذه  شهدته 
العراق  في  فعالة  التركية  الشركة  وكانت  الزيارات  وتبادل 

انتكاسات  فيها  حصلت  لكن  ايجابية  عالقات  كانت  كلها 
جاءت على خلفية بعض المواقف التي تعاملت بها الحكومة 

التركية مع جزء من مكونات الشعب العراقي. 
الدولة  ووحدة  الدولة  ببنية  يضر  هذا  ان  نجد   ( واضاف 
وان  العراقية  الدولة  احترام  لى  نؤكد  اليوم  نحن  العراقية 
تكون العالقات قائمة على اساس الدولة وليس على اساس 

المكونات( 
ومن خالل الوكالة التركية وجه المالكي رسالة الى الشعب 
صديق  شعب  انه  التركي  للشعب  اقول  فيها:  قال  التركي 
وشقيق وجار نتمنى له كل التوفيق ونتمنى له ايضا يمثلون 
الشعب التركي نتمنى على البرلمان ان يأخذوا االمور كما 
نأخذها نحن بجدية واقول ايضا للبرلمان العراقي والشعب 
بين  باتجاه عالقات طبية  للدفع  يكون شريكا  ان  العراقي 

البلدين. 

تصريحات ايجابية من داود اوغلو
في مقابلة تلفزيونية مهمة مع وزير الخارجية التركي )احمد 
اوغلو( حول العراق نفى انتقاده للمالكي وعزا الخالف الى 
العراق  تقسيم  تركيا  محاولة  نفى  انه  كما  الترجمة.  سوء 
وثائق سابقة  قوله من خالل  انه صادق في  اثبات  وحاول 
وشرح كيفية بدء الخالف بين تركيا والعراق بالتفصيل واكد 
عدم وجود توتر بين تركيا والعراق بل هناك اختالف في 

الرؤى بين الحكومة التركية ورئيس الوزراء العراقي.. 

خبير في الشؤون التركية

عبد االله توتونجي
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كما اكد ان بالده ما زالت شريكا تجاريا مع العراق وانها 
فيه  مدن   3 في  قنصليات   3 تمتلك  التي  الوحيدة  الدولة 
مشيرا الى ان لدى بالده صفقات وعالقات مع كل االطراف 

العراقية وان هناك فرصة لالستثمار بهذه العالقات. 
واشار الى ان ) السيد هوشيار زيباري وزير الخارجية العراقي 
جاء الى انقرة ليؤسس مجلس التعاون االستراتيجي عالي 
عندما  ديسمبر  في  المالكي  السيد  ننتظر  وكنا  المستوى 
كان االمريكان يغادرون العراق، وكنا نتوقع منه ان ياتي الى 
اسطنبول او انقرة لكي نقيم هذا المجلس الوزاري، ونبني 
عالقات قوية مشتركة اكثر. ولكن لالسف ال اعرف لماذا 

لم يقم بذلك(
وتابع الوزير التركي وبدال من المجيء لتركيا انتقدنا وندد 
الرؤى  اختالف  بدا  وهكذا  العراقية  الشؤون  في  بتدخلنا 
داخل  التوترات  بعض  هناك  مضيفا  ــى.  االول للمرة  بيننا 
العراق وتركيا او بين السنه العراقيين وتركيا. وهذه ليست 
مشكلة بين تركيا وكل العراق و موضحا انه ال يوجد هناك 
توتر بين تركيا والعراق، وال يوجد توتر بين تركيا ومجموعة 
العراقيين. لكن هناك اختالف في رؤى بين الحكومة  من 

التركية ورئيس الوزراء المالكي. 
وقــال  تقسيمه  بمحاولة  لتركيا  الــعــراق  اتــهــامــات  وحــول 
التركية  السياسة  ان  اوغــلــو  اجــاب  كــركــوك  بكردستانية 
نقول  دائما  كنا  واضحة جدا  كركوك  مع  والحالة  السابقة 
ان كركوك يجب ان تكون لديها ادارة خاصة ويجب ان تكون 
توحد كل  ان  تعايش مثل سويسرا وكغيرها. ويجب  مدينة 
العراقييين. فالعراق هو شرق اوسط صغير وكركوك هي 
عراق صغير و وان لم يكن هناك استقرار في العراق. وان 
لم يكن استقرار في العراق فلن يكون استقرار بالمنطقة، 

وهذه سياستنا.
وتساءل هل يستطيع المالكي ان يجد فقرة واحدة او جملة 
واحدة تحريضية لما قلته في كركوك. رسالتي في كركوك 
بانها يجب ان تكون العمود الفقري كما يؤكد اوغلو بان هناك 
دولة واحدة في العالم تضم المصادر الطبيعية واالنسانية 
وهي العراق فقط ولو انها استخدمت هذه المصادر بشكل 

طبيعي لكان العراق هو البلد االول ) استار( في العالم. 

الصراع الطائفي اساس المشاكل
نائب  تطرق  اوغلو،  داود  فترة قصيرة من تصريحات  بعد 
الجارية  التطورات  الى  ارنج  بولنت  التركي  الــوزراء  رئيس 
في كل من العراق سوريا وايران.. مؤكدا تجزئة العراق من 

دافعت  البداية  منذ  تركيا  ولكن  الواردة  االحتماالت  ضمن 
عن موقف لصالح سالمة ووحدة االراضي العراقية مضيفا 
ان ثروة العراق ملك للشعب العراقي وينبغي ان ال يتدخل 

بلدان اخرى في حصة الثروة الطبيعية للعراق؟؟ 
وان اليكون العراق مركزا للسلطة بسبب عرقي او مذهبي 
بالتمثيل  االطــراف  جميع  الديمقراطي  النظام  يحمي  وان 
مؤكدا ارنج كنا نتمى تتحقق هذه االمنية بالعراق ولكن لم 

يحصل. 
قد  النه  العراق  تجزئة  عدم  تأمين  ضــرورة  على  اكد  كما 
تكون هناك جهودا مبذولة بهذا االتجاه مشيرا عراق ضعف 
ومجزء ال يخدم مصلحة الجميع وبطبيعة الحال ليس من 
صالح تركيا والعالم النه سيسبب مشاكل ثم قال، في الوقت 
نائب  اتهم  بالبداية  مشكلة،  هو  المالكي  مواقف  الحالي 
بحقه  االعــدام  قرار حكم  ثم صدر  ومن  العراقي  الرئيس 
وبعدها وصل الى تركيا )باالشارة الى طارق الهاشمي( ال 
بدات  ثم  ومن  بــارزة  سنية  مالحقة شخصية  حكمه  نفهم 
االرهابية  العمليات  بزيارة  العراق  واهتز  الشوارع  حوادث 
ولكن  المالكي  بسبب  العراق  داخل  المشاكل  تنمو  وبــدات 
بالطبع يجب االعتراف بان امريكا مخطئة بهذا الخصوص 
للبقاء  االمـــر  بــدايــة  منذ  للمالكي  الــدعــم  قــدمــت  النــهــا 
شك  اي  بدون  خطئهم  يفهمون  االخيرة  بالسلطة،بالفترة 
ان تكون عملية التخلص من المالكي بالطرق الديمقراطية 
وانني اعتقد ان الشعب العراقي سينجح انهى )ارنج( حديثه 
النزاع  نرى  وايــران  وسوريا  العراق  الى  نظرنا  اذا  بالقول 
الطائفي هو اساس هذه القضايا والتمييز المذهبي ليس 

صحيح. 
هذا الخطاب فيه معاني كثيرة ال نريد تفسيخها الن السيد 
بلده  مشكلة  وينسى  الطبيعية  المصادر  الى  يتطرق  ارنج 
الموضوع  الى  يتطرق  كما  العراق  مع  الموضوع  هذا  في 
المذهبي بشكل جميل ويؤكد بان الصراح الطائفي اساس 
المشاكل ولكن يدافع عن طارق الهاشمي كشخصية سنية 
بالنسبة التهامهم  الحال  كما هو  باالرهاب  متهم  ا  وينسى 
لـ)عبداهلل اوجالن(. ولم يطرح السيد ارنج مشروعا لحلحة 
والمنتظر من زعماء حزب  المنطقة  الطائفي في  الصراع 
االسالميين  مع  التاريخية  عالقتهم  وبسبب  ونمية  العدالة 
الصراع  هــذا  لحل  اساساً  محورا  تكون  ان  المنطقة  في 

الخطير الن نيرانها اخطر مما يتصور البعض. 
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كما ان السيد ارينج لم يتطرق على رسالة السيد المالكي 
عندما اعلن بانه يمد يد الخوة لالتراك بغصن الزيتون ولم 

يرد جواب في حينه من الطرف التركي. 

تركيا اصبحت بمثابة الضمان لالقليم. 
كتبت صحيفة ) االندبندنت البريطانية( ان تركيا اصبحت 
بالنسبة القليم شمال العراق الذي خرج بعد عشر سنوات 
احكم  والــذي  المفاجىء  المنتصر  بـ  العراق  االحتالل  من 
المهمة. بمثالبة الضمان في  سيطرته على مدينة كركوك 

مواجهة التهديد القادم من بغداد. 
)باتريك  االندبندنت  في صجيفة  المعرف  الكتاب  واشارة 
كوكبرن( في سرده للتطورات االخيرة التي اجتاحت اقليم 
ان  الى  االخيرة  العشر  السنوات  خالل  العراق  كردستان 
االقليم االن الذ يدار من مدينة اربيل كعاصمة له يحتوي 
على مطار دولي وعدد من الفنادق ذات خمسة نجوموالكثير 
التطورات  هــذه  الــى  منوها  العالمية،  التسوق  مراكز  من 

شكلت نقيضاً لباقي المناطق العراقية. 
االمريكي  الــوجــود  يــعــارض  ــذي  ال كوكبرن  الكتاب  ولفت 
بالسماح  التركي  البرلمان  مذكرة  يعارض  كما  بالعراق 
للجيش بتنفيذ عمليات عسكرية خارج الحدود الى ان تركيا 
بالنسبة القليم شمال العراق تحولت من دولة يخشى منها 
نظيرا لعدة اسباب الى دولة ضامنة المن االقليم نفسه من 

التهديد القادم من بغداد. 

ما قيل عن ازمة سفير بين البلدين
وصلت  التوتر  مرحلة  بــان  التركية  الصحف  بض  ذكــرت 
الى  طويلة  فترة  منذ  الميتمرة  انقرة  بــغــداد-  خط  على 
تعين حكومة  للغاية من خالل عدم  وحرجة  نقطة جديدة 
مرور  رغم  انقرة  العاصمة  في  لها  جديدا  سفيرا  بغداد 
بتاريخ  ابو طبيخ  االمير  السفير عبد  مغادرة  شهرين على 
التقاعد،  احالته على  بعد  بغداد  الى  المضي  ١8 ديسمبر 
الجديد  السفير  ازمة  بان  الدبلوماسية  المصادر  اشــارت 
ى االبواب حيث ومن المعلوم ان عالقات تركيا بالحكومة 
نائب  تركيا  استضافة  اثر  على  توترت  العراقية  المركزية 
الرئيس العراقي طارق الهاشمي الصادر بحقه قرار االعدام 
من الحكومة العراقية العليا وازداد التوتر بعد المراشقات 

الكالمية بين انقرة وبغداد. 
تعين  عــدم  مــوضــوع  صلة  الدبلوماسية  الــمــصــادر  ربطة 
المالكي سفيرا له في انقرة بالتوتر جاري في تركيا مؤكدة 

مستوى  تخفيض  الدبلوماسي  وبالمفهوم  المالكي  وغاية 
على  الدبلوماسية  المصادر  اكــدت  الدبلوماسي،  التمثيل 
في  جديد  سفير  لتعيين  محددة  زمنية  فترة  توجد  ال  انه 
بغداد من حقها  مارغبت حكومة  ومتى  المستضيف  البلد 
تعين سفيرا جديدا لها في انقرة وهذا الموضوع حساس 
المصالح  على  والنزاعات  المنافسة  بسبب  للغاية  وصعب 
بين المجاميع العرقية والمذهبية في العراق. ماتقدم اعاله 
للعراق  موجهة  رسالة  انها  بل  عادي  ليس حديث صحفي 
بلغة الصحافة، حيث ان  العالقة ولكن  باننا نريد تحسين 

الصحيفة اشارت ومن خالل الموضوع نفسه ما يلي: 
اشارت المصادر الدبلوماسية التركية بان انقرة نقلت لكافة 
المجاميع بالعراق عن امتالكها االرادة السياسية لتحسين 
عالقتها مع تركيا وانما على العكس تتبع مواقف واساليب 

شديدة اللهجة ضد انقرة. 
لتحسين  ســالم  رسالة  من  نــوع  الخبر  هــذا  اعتبار  يمكن 
لماذا  ويقول  يتسائل  البعض  ولكن  البلدين.  بين  العالقة 
التبلغ انقرة ارادتها السياسية من خالل مصادرها الرسمية 
وتدعي المصادر الدبلوماسي المجهول من خالل الصحيفة 
بانها نقلت لكافة المجاميع عن امتالكها االرادة السياسية 
الصحف  بعض  ذكـــرت  المقابل  فــي  عالقتها.  لتحسن 
العراقية رفض المرجعية الدينية في النجف االشرف منح 
موعد لقاء للسفير التركي في بغداد وكذب السفير التركي 
هذا الخبر واعتبره تكهنات هدفها دفع العالقات التركية - 

العراقية لمزيد من التوتر. 
نعم هذا نوع من االسائة للعالقات بين البلدين الن المرجعية 
واالمام السنين االولى من االحتالل في وقت رفض استقبال 
في  الحديث  هــذا  وسجل  زاد(  )خليل  االمريكي  السفير 
سجالت العالقة الراسخة بين تركيا والعراق كما ان اصل 
موضوع طلب اللقاء بالمرجعية لم يكن كالمنشور في وسائل 
االعالم حسب مصادر موثوقة. امام موضوع تعيين السفير 
يعرفه الجميع بانه اليعتبر ازمة سياسية بين البلدين وهو 
امر طبيعي وتم تعيين سفير جديد للعراق في انقرة سيباشر 
مهام عمله في الفترة القصير بعد اكمال االمور االجرائية. 

العالقات التركية- العراقية كانت جيدة
حديث  في  اوغلو  داود  احمد  التركي  الخارجية  وزير  اكد 
العاصمة  من  اقلته  التي  الطائرة  متن  على  للصحفيين 
الفرنسية باريس الى انقرة بان تركيا لم تكن باي وقت من 
االوقات ابدا ضد ايشخص او اي جماعة وان المشاكل مع 
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العام االخير مؤكدا  او  العامين  المالكي ظهرت على مدى 
داود اوغلو على ان العالقات التركية- العراقية كانت جيدة 
على مدى االعوام الخمسة الماضية وان مصاعب المالكي 
اتباع سياسة  االعــوام  عدم  من  ناجمة  وانما)  معنا  ليست 
القاء  الكبير  الخطأ  المجاميع( ومن  كافة  داخلية تحتضن 
يكون  بان  الرغبة  لنا  كانت  مضيفا  تركيا  على  المسؤلية 
هيكل ساسة العراق يحتوي جميع االطراف متسائال داود 
اوغلو هل من الممكن الحديث عن ديمقراطية فعالة في اع؟ 
فهو مازال يفتقر الى تامين االمن الداخلي وعدم التوصل 
لحل المسائل واالحتياجات الرئيسة للشعب العراقي رغم 
الكبيرة،  بالمدن  حتى  كهرباء  والتوجد  اعوام  مرور عشرة 
اي  المسؤولة عن ذلك؟ مؤكدا على عدم وجود  تركيا  هل 
فشل  وراء  الرئيسة  االسباب  هذه  وان  لتركيا  سرية  اجند 

المالكي. 
يشخص السيد داود اوغلو وبشكل واضح بان السيد المالكي 
هذه  هيكلة  على  ويؤشر  مطلوية  داخلية  سياسة  يتبع  لم 
الساسة واالمن الداخلي للعراق ويعتبر هذا فشل بالنسبة 
الداخلية  السياسة  بان هذه  امنا حقا  اا  المالكي..  للسيد 
بالسياسة  الفشل  هــذا  عالقة  ما  فشلت..  قد  العراقية 

الخارجية؟ 

مؤتمر نصرة انتفاضة الشعب العراقي
ال نريد الخوض في تفاصيل هذا المؤتمر كما النيرد التطرق 
الى مجموعة )تنسيق شباب الثورة العراقية في تركيا( حيث 
انها تزيد الحساسيات بين البلدين وقد سببت هذه االعمال 
انزعاج السياسيين العراقيين، حيث انتقد السيد المالكي 
انها  قائال  تركيا  االوســط(  الشرق  مع )صحيفة  في حوار 
تريد ان تدبر العراق وان تدير سوريا ودوال اخرى، وحتى 
دخلت على خط مصر، وقال)انها في تدخلها بالعراق تعتمد 
ويجتمع  ويتحرك  ماديا  وتدعمه  الطائفي  العنصر  على 
ايضا  وانتقد  دائما(  انقرة  في  والمتطرفون  المعارضون 

السياسات التركية من خالل قناة الميادين. 
القانون  ــة  دول ــواب  ن مــن  متعددة  فعال  ردود  ظهرت  كما 
وغيرهم من اصحاب الراي في العراق ادت الى ظهور رايين 
االول يرى ان يكون لرد المقابل بالمثل اي اقامة مؤتمرات 
الحل  يــرى  االخــر  ــراي  والـ شابه  ومــا  التركية  للمعارضة 
الى  االمور  وارجــاع  المشاكل  معالجة  الى  التوجه  االفضل 
حالتها الطبيعية.. وهذا هو الراي المقبول لدى السياسيين 

العراقيين البعاد العراق عن تشنجات وردود االفعال. 

رد الخارجية التركية على تصريحات السيد المالكي
يوم  التركية مساء  الخارجية  وزارة  الصادر من  البيان  اكد 
الثالثاء )2٠١3/2/٥(على ان رئيس الوزراء العراقي نوري 
المالكي اكد بمقابلة التلفزيونية بتاريخ )2 شباط / فبراير( 
الجاري لقناة تبث من لبنان على ان السياسات التركية تجاه 
وهمية  ادعــاءات  بانها  المنطقة  في  اخرى  وبلدان  العراق 
هذه االدعــاءات اليمكن ان تؤخذ على محمل الجد بشكل 
وزراء  رئيس  يتلفظها  ان  وناسف  تقدير  اقــل  على  رئيس 
دولة كما هو معروف عنها صديقة ومجاورة. وهناك فائدة 
يجب تكرارها من خالل انتهاز هذه الفرصة وهي ان جوهر 
السياسة التركية هي حماية وحدة االراضي والوحدة التي 

تعتبر من المعايير االساسية. 
انواع  نوع من  اي  تعارض  تركيا  ان  البيان على  اشارة  كما 
والديني  والمذهبي  العرقي  االساسا  على  المبني  التمييز 
النطقة  في  اهمية  االكثر  التهديد  لتمييز  هذا  بان  وتؤمن 
لجميع  االساسية  والــحــريــات  الحقوق  عــن  تركيا  وتــدفــع 
المواطنيين على قدم المساوة واالعتراف بوجود مجتمعات 
والحل  السياسي  الحوار  يكون  وان  ومزدهر  حر  بوسط 

السلمي الحل االفضل لالزمات. 
بروح من التضامن وتمشيا مع هذه االهداف ترغب تركيا في 
كل وقت من االوقات بناء عالقات ودية والتعاون مع البلدان 
في المنطقة وفي هذا السياق بذلت تركيا حتى يومنا هذا 
جهودا مخلصة من اجل وحدة وسالمة واستقرار وازدهار 
العراق بالفترة التي تظهر بها مثل هذا النوع من االدعاءات 
ولم  البيان  واضــاف  من صحة  لها  اســاس  ال  بالدنا  ضد 
يكتفي رئيس وزراء العراق من عدم توفير السلم االجتماعي 
والسكني طيلة فترة تسلمه المنصب ولمدة تزيد على سبع 
سنوات وانما ترجع بلده للوراء اضافة الى استمرار معاناة 
االساسية  االحتياجات  توفير  عــدم  من  العراقي  الشعب 
اليومية علما بان العراق من اغنى البلدان بالعالم بالموارد 

الطبيعية، مما يلفت االنظار هذا االمر يدعو للتفكير
الى  التركية  الخارجية  وزارة  من  الصادر  البيان  دعا  كما 
المشاكل  عن  بالبحث  العراق  وزراء  رئيس  توجه  ضــرورة 
التي تواجهه بلده وجها لوجه بدال من التوجه التهام الدول 
الصحة  من  لها  اســاس  ال  باتهامات  والمجاورة  الصديقة 
وضرورة تلبية المطالب الديمقراطية للشعب العراقي التي 
وصلت البعاد اليمكن تاجيلها لفترة اطول واظهار االحترام 
وضع  ونامل  الديمقراطية  والمؤسسات  العراقي  للدستور 

حد التوتر وتصعيد االستقطاب في بلده ومنطقتا. 
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مساعي العادة العالقات
منها . ١ عراقية  االعــالم  وسائل  حسب  تركية:  مساعي 

الرئيس  ــان  ب  2٠١3/2/١7 فــي  الــعــراقــي(  )مــراقــب 
بــاالعــالم )طــارق  الــمــدن  اتهم  التركي عــبــداهلل غــول 
الهاشمي( بانه وراء الخالفات بين بغداد وانقرة.. فول 
الهاشمي  ان مجيء  اشار  فرنسية  لمجلة  في تصريح 
الى تركيا سبب لها احراجا كبيرا مع العراق، تركيا.. 
بستة  تقدر  تجارية  عالقات  لها  بالده  ان  واضافغول 
مليار دوالر مع العراق مبينا ان الهاشمي اثر في هذه 
الحكومة  ان  الــى  نفسه  الــوقــت  فــي  الفتا  العالقات 

التركية بصدد ايجاد حل الخراج الهاشمي. 
تركية حول . 2 لقاء مطول مع صحيفة  مساعي عراقية: 

ابراهيم  الدكتور  يؤكد  -التركية  العراقية  العالقات 
لالتحاد  الدخول  اجل  من  تسعى  تركيا  بان  الجعفري 
االوربــي اال ان االتحاد لم يقبلها الى الحد االن وفي 
ظل هذا الوضع يجب على تركيا اقامة عالقات جيدة 
مع دول الجوار التي تربطها معها ثقافة مشتركة فانها 
تركيا  بان  الجعفري  وقال  نفسها  تركيا  لفائدة  تكون 
تعاونت مع االكراد ونحن لسنا ضد هذا التعاون ولكن 
االكراد  مع  العراق  ارض  وحدة  مراعات  يتم  ان  يجب 
في اطار هذا التعاون ويجب على تركيا ان تتعامل مع 
تعقد  ال  وان  العراق  من  انهم جزء  على  العراق  اكراد 
لوزيخارجية  قلت  انــا  ويؤكد  معهم  خاصة  اتفاقيات 
تركيا احمد داود اوغلو )على تركيا ان تفرق بين السنه 
والشيعة وان تقف على بعد واحد مع الجميع( كما اشار 
الجعفري بانه تم توجيه دعوة له لحضور مؤتمر حاولو 
فيها جمعي مع طارق الهاشمي المحكوم باالعدام وفق 
الغير  االمــر؟؟  هذا  مثل  اقبل  فكيف  العراقي،  قانون 
مقبول ويضرنا.. بالرغم من هذا فانا احاول ان اهديء 
الوضع واسعى الرجاع العالقات العراقية- لتركية الى 

وضعها الطبيعي
التركية اعاله نالحظ . 3 الخارجية  لبيان  لدى مراجعتنا 

وجود فقرات يمكن االستفادة منها لتحسين العالقات 
التركية  السياسة  جوهر  ان  تقول  وهي  البلدين  بين 
هي حماية وحدة االراضي الوحدة السياسية واحترام 
متبادل للعالقات وعدم التدخل في الشؤون الداخلية 
اشار  كما  االساسية،  المعايير  من  تعتبر  التي  للدول 
التمييز  انــواع  من  نوع  اي  تعارض  تركيا  على  البيان 
المبني على اساس العرقي والمذهبي والديني وتؤمن 

في  اهمية  االكثر  التهديد  يشكل  التميييز  هــذا  بــان 
مع  وتمشيا  التضامن  من  وبروح  بانه  ويؤكد  المنطقة 
هذا االهــداف ترغب تركيا في كل وقت من االوقات 

بناء عالقات ودية والتعاون مع البلدان في المنطقة. 
نؤكد بان يكون هناك حركة ساسية وحوار بناء لمعاجة . ٤

االشكاليات بين البلدان بعيدة عن االعالم وان يبتعد 
الى  تؤدي  النها  االتهامات  توجيه  عن  البلدان  زعماء 
متابعتنا  لــدى  خصوصا  الشعبي  بين  الكراهية  خلق 
لالصوات واالنتقادات التي تصدر من هنا وهناك في 
والتوقف  المشاكل  هذه  معالجة  فاالولى  البلدان  كال 
هناك  كانت  اذا  المتشنجة  التصريحات  اعطاء  عن 
لدى  العالقات  هــذه  لتحسن  حقيقية  سياسية  ارادة 
الشعوب صحية  التكون  لكي  هذا  ونتمنى  الطرفين.، 

الختالف اراء الزعماء. 
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