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يصدر هذا العدد من مجلة حوار الفكر وما زالت 
بان  توفق  لم   2 فجنيف  ازمتها..  تعيش  المنطقة 
قد  تكن  وان  ــام،  االمـ نحو  حقيقية  خطوة  تخطو 
النزاع.  طرفي  بين  الحوار  لتبادل   ً فرصا  جسرت 
وانتهى اجتماع جنيف 2 الى نقطة رئيسة مختلف 
العنف  ــقــاف  إي ــدون  ــري ي الــنــظــام  فممثلوا  عليها 
الى  للذهاب  الالجئين  أوضاع  وتحسين  واإلرهــاب 
يريد  فيما  السلطة  فيها  تتقاسم  انتقالية  حكومة 
بتشكيل  األولـــى  الخطوة  تبدأ  ان  االخــر  الــطــرف 
العنف..  انهاء  ليتم من خاللها  االنتقالية  الحكومة 
ان  الوضع  في  المهم  لكن  ومبرراته  حججه  ولكل 
ومخاطرها  وعقدها  مأساتها  بكل  السورية  االزمة 

ما زالت تراوح مكانها.

تــنــاولــت مــوضــوع االزمــة  الــفــكــر(  ــوار  مجلتكم )حـ
مقالة  مــن  اكــثــر  فــي  جنيف  ومباحثات  الــســوريــة 
تفكر  متابعة  على  فيها  وحرصنا  وترجمة،  وبحث 
كايران  السورية:  االزمــة  في  المؤثرة  الجهات  به 

أيضا  العدد  هذا  في  نجد  كما  نموذجا.  وامريكا 
سوف  التي  البرلمانية  باالنتخابات  مختصا  ملفا 
تتم في 3٠ نيسان ان شاء اهلل والتي يعتبرها بعض 
يدفع  سوف  الذي  المفتاح  والسياسيين  المراقبين 
واداريا وامنيا.  الى وضع احسن.  سياسيا  العراق 
وبذا يتم تجاوز فترة أزمات متكررة ومتنوعة كادت 
تعصف بالعراق واستنادا على مدعى وافتراض ان 
هناك تغييرا مهما في اتجاهات الناخب، في مقابل 
نجد ان هناك مخاطرا ومنعطفات تحيط بالعملية 
الوضع  بسبب  تاجيلها  المتوقع  فمن  االنتخابية.. 
األمني في المنطقة الغربية، واحتمال امتداده الى 
منطقة أخرى، وفي حال اجرائها فان هناك مخاوف 
من خرقها والتاثير عليها وحسم نتائجها قبل اجرائها 
عبر إجراءات واغراءات ومضايقات.. تعرضنا لكل 
ذلك في األبحاث المرتبطة باالنتخابات من جوانبها 
الفنية وليس السياسية، وعلى امل بحثها في عددنا 
كاهم  االنتخابات  تناول  العدد  هذا  فملف  المقبل. 

كلمة العدد

هيأة التحرير

االنتخابات تحقق الديمقراطية...

 الحوار يحقق االمن
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لحكم  وكممارسة  للسلطة  السلمي  للتداول  وسيلة 
الشعب عبر أصواتهم وارائهم.

العادة - في االعداد  في عددنا هذا - وكما جرت 
من  مجموعة  وثقنا  الثابتة،  األبـــواب  عن  السابقة 
التي  او  العراقي  بالوضع  لها صلة  التي  المؤتمرات 
الفكر  العراق، كذا فقد استمرت حوار  فيها  شارك 
الذي  الجديد  بابها  في  التوالي  على  الثاني  للعدد 
فان  االمريكية،  الخارجية  وزارة  وثائق  ابرز  يتناول 
ما يؤهل العراق بان يكون الرقم األول في المنطقة 
دوال  جعل  والــمــوارد  الــخــيــرات  هــذه  كــل  المتالكه 
ومؤسسات كبيرة في العالم تدرس كيفية التاثير في 
التي حدثت  المفصلية  وتحوالته  المصيرية  قراراته 
عبر التاريخ، مجلتكم )حوار الفكر( تنشر هذا العدد 
الخارجية األميركية -  وزارة  وثائق  وثيقة مهمة من 
التي تطلقها كل 3٠ عاما - تفصح عن طبيعة التدخل 
ندعو  وأخيرا   .١9٥8 وتحول  قرارات  في  الخارجي 
الكتاب والباحثين والسياسيين ان يعطوا مزيدا من 

العراقي وازماته  اهتمامهم لدراسة تطورات الوضع 
ومشكالته وتحوالته واالفق والمسارات المتوقعة له..

يبدو ان العراق بسبب تعقيداته وتداخل أوضاعه مع 
تداعيات ما يجري في المنطقة واالقليم من أزمات 
يكون  ان  فــرض  مكوناته  تنوع  وبسبب  وتــدخــالت 
العراق وتجربته السياسية والثقافية، بوابة التاثيرات 
العميقة والمهمة في المنطقة ودول الجوار، سواء في 
استقرارها او في ازمتها وتقلباتها، ويمكن ان ناخذ 
ظاهر التدافع الطائفي ) السني والشيعي( نموذجا 
وقبلها موضوع اإلرهاب وتشققاته واحتدام التنافس 
بين اطرافه الى حد التقاتل والصراع، وهذا ما يدلل 
مايجري من اقتتال بين )داعش( و )جبهة النصرة(.

ومراجلها  المنطقة  مطبخ  العراق  ان  القول  يمكننا 
وادخالها في  كلها،  المنطقة  فيه حرق  يمكن  الذي 
جنيف  يكون  ان  يمكن  الــعــراق  ان  او  مظلم،  نفق 

المنطقة ومركز االستقرار والحوار التهدئة فيها.
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تعتبر الصحافة من أهم ضمانات سالمة العملية األنتخابية، فكلما 
قامت الصحافة بواجبها في تغطية األنتخابات بحياد وشفافية، 

كانت إمكانيات التالعب في نتائج األنتخابات أو في المراحل السابقة 
عليها صعبة، أما إذا فرضت الحكومة - أي حكومة - تعتيما على 

متابعة الصحف والصحفيين لالنتخابات كان ذلك دلياًل على رغبة 
في القيام بعمل تريد ان تبقيه بعيدًا عن اعين الرأي العام، وهو في 

الغالب األعم ليس عمال مشروعا، ويهتم الصحفيون بمتابعة العملية 
األنتخابية في أداورها المتعددة منذ لحظة بدء الحملة األنتخابية، 

وربما قبل ذلك بقليل وحتى لحظة إعالن النتائج، على أن ذلك ينبغي 
أن يجعلهم يالحظون بإنصاف وإيجابية التحديات التي تواجه تلك 

العملية المعقدة والبيئة السياسية التي تنمو فيها.

االنتخابات النزيهة ودور االعالم فيها



د. عبد الكريم محمد علوان آل مريان

ويمكن القول أن أي تحليل صحفي لصحة عملية األنتخابات 
يتعين أن يجيب على سؤالين أساسيين:

قوانين  مواد  االنتخابية حسب  العملية  إدارة  تمت  ١- هل 
االنتخابات والمعايير الدولية؟

2- إلى اي درجة أثرت أي مشاكل سياسية او قتصادية او 
اجتماعية تأثير ماديا على نتائج االنتخابات؟

اإلجابة  يحكمان  رئيسيين  مبدأين  هناك  أن  القول  ويمكن 
على هذين السؤالين:

المبدأ األول: البد أن يعطى لجميع األفراد الذين لهم حق 
االنتخاب الفرصة العادلة لالقتراع، وهذا المبدأ ينبع من 
الحق المعترف به دوليا بممارسة االقتراع، وعندما يتم منع 
بطريقة  لالنتخاب  الكاملة  االهلية  لديهم  الذين  الناخبين 
انهم قد حرموا من  مغلوطة فأن ابسط مايقال عند ذلك 
التصويت وان حقوقهم السياسية قد انتهكت، على انه حينما 
يحدث الحرمان من حق التصويت بدرجة كبيرة تؤدي الى 
تغيير نتيجة اإلنتخابات يؤدي ذلك الي التساؤل حول مدى 

شريعة تلك االنتخابات باألساس.
الحريات  االقتراع  عملية  تحمي  أن  يجب  الثاني:  المبدأ 
األساسية وهي حرية التجمع وحرية التعبير، وغيرها، ولكن 
عندما تقوم بتقييم وجود تلك الحريات البد أن نضع في 
أذهاننا أن قرارنا ال بد ان يتخذ بشكل نسبي، مع الوضع 
يمر بظروف صعبة على  العراق  بلدا مثل  أن  في االعتبار 
تقييم  الذي يجعل  السياسي واالقتصادي، األمر  المستوى 

في  نسبي  تقييم  ولكنه  مطلقا  تقييما  ليس  الحريات  تلك 
النهاية.

وال يمكن أن نعتبر أن االقتراع قد اجري بحرية إال إذا أدرك 
الناخبون انهم ليسوا ممنوعين من اإلدالء بأصواتهم وفقا 
الرأدتهم الفردية، وعلى ذلك فإن أعمال التهديد والرشوة 
أم  حقيقة  كانت  سواء  االقتراع  سرية  في ضمان  والفشل 

متصورة تعتبر تهديدات خطيرة ألي بيئة اقتراع حرة.
فمن المعروف ان االنتخابات هي الوسيلة لتحقيق النظام 
الديمقراطي بمفهوم حكم األغلبية وهي الوسيلة المتعارف 
عليها عالميا لتحقيق المشاركة السياسية في إدارة الشأن 
العام، ومن المستقر عنده عالميا أن هناك مسطرة معيارية 

لقياس مدى فاعلية االنتخابات وضمان نزاهتها.
الورقة ألهم معايير نزاهة األنتخابات  وسأتطرق في هذه 
عالميا، مع التذكير بالنصوص القانونية العراقية المنظمة 

لسالمة العملية األنتخابية كلما كان ذلك ممكنا.

أواًل: المعايير الدولية لضبط نزاهة االنتخابات:
1. المبادئ الرئيسية لإلطار التشريعي: لكي يكون النظام 
االنتخابي حراً وعادالً ينبغي أن تتوافر فيه عدد من الشروط 

من أهمها:
* أن يتمتع جميع المواطنين بحق االقتراع والمشاركة في 

الشؤون العامة )الترشح لمنصب عام وغيره(.
* أن تجري االنتخابات بصورة دورية.
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األساسية  الحقوق  احترام  ضمن  االنتخابات  تجري  أن   *
للمواطنين.

* يجب أن تضمن إجراءات االقتراع حرية االختيار، سرية 
التصويت، وصحة فرز البطاقات.

* يجب ان تمارس مراقبة العملية االنتخابية هيئة انتخابية 
مستقلة عن بقية سلطات الدولة.

الرئيسية  المبادىء  من  االولــى  للنقطة  هامة  اشــارة  وفي 
لالطار التشريعي يجب أن يتوافر في المرشح لالنتخابات 

الشروط التالية:
١. اال يقل عمره عن ثالثين سنة

»عضو  بدرجة  المنحل  البعث  لحزب  منتميا  يكون  إال   .2
فرقة » » عضو عامل فما فوق » إال إذ استثنى من الهيئة 
العليا إلجتثاث حزب البعث أو منتسبي األجهزة القمعية أو 

ممن اسهم في إضطهاد المواطنين.
3. أال يكون قد اثرى بشكل غير مشرع على حساب الشعب 

والمال العام.
وأن  بالشرف  مخلة  بجريمة   « عليه  محكوما  يكون  أال   .٤

يكون معروفا« بالسيرة الحسنة.
٥. ان يكون حامال لشهادة دراسية.

٦. أال يكون من منتسبي القوات المسلحة عند الترشيح.

2. المبادئ الرئيسية إلدارة العملية اإلنتخابية:
التالية:  الثالثة  المبادئ  يراعي  أن  انتخابي  على كل جهاز 
الخضوع  وجــوب  مــع  واالحترافية  والحياد  االستقاللية 
بتقويم  وتسمح  مسؤلياته  حــدود  تبين  واضحة  إلجــراءات 
مع  السواء  على  خدمات  ومقدم  مديراً  بوصفه  فاعليته، 
بيئة  في  العمل  على  قــادراً  الجهاز  هــذا  يكون  أن  وجــوب 
سياسية مع االمتناع عن إصدار قرارات أو القيام بمبادرات 

ذات طابع سياسي.
للجهاز  يمكن  ال  األحــزاب،  متعدد  نظام  في  االستقاللية: 
االنتخابي أن يحظي بثقة األحزاب ويحافظ عليها إال إذا 

ُعّد مستقاًل حيال جميع األحزاب والحكومة.
الذي  االنتخاب  بنتيجة  يهتم  ال  الحيادي  الجهاز  الحياد: 
فيها  يتنافس  التي  الساحة  تهيئة  على  يقوم  فدوره  يديره، 
بكل  الناخبين  جميع  تزويد  وعلى  واألحــزاب،  المرشحون 
المعلومات المطلوبة لتمكينهم من التصويت بطريقة مبنية 
على معلومات كافية إلى حد معقول، وعلى تجميع األصوات 
وإعالن النتائج دون اإلضرار بأي حزب أو مرشح يجب أن 
يكون هذا الجهاز مؤلفا من أشخاص أكفاء، وخصوصاً في 

نظر المشاركين في االنتخاب، وأن يتصرف بحياد ويتمتع 
بثقة األحزاب الرئيسية.

أن  يجب  والحياد  االستقاللية  إلــى  إضافة  االحترافية: 
يتصف الجهاز بصفة أخرى ال تقل أهمية، هي االحترافية 
إدارة  هــي  الــتــي  الضخمة  المهمة  بتلك  االضــطــالع  فــي 
االنتخابات، فكل ضعف تنظيمي عائد إلى قلة االحترافية 
بمبدأي  االلــتــزام  في  التشكيك  على  الناخبين  يحمل  قد 
االستقاللية والحياد الرئيسيين ويثنيهم عن المشاركة في 

االنتخابات المقبلة.
 المبادئ العامة التي تسمح بضمان نزاهة العملية 

االنتخابية: )١(
العمليات  إخــضــاع  إمكانية  تتاح  أن  يجب  الشفافية:   *

لمراجعة دقيقة وأن تكون في متناول جميع المشاركين.
* المسؤولية: يجب أن تكون مختلف المسؤوليات المتعلقة 
دة بوضوح: فالكل يجب أن يعرف  بالعمليات االنتخابية محدَّ
من هو صاحب السلطة التقريرية، وما هي سلسلة المراتب. 

)2(

* سرية االقتراع: يجب أن يكون لدى المشاركين اليقين بأن 
االقتراع سّري والثقة بأن حرية التعبير مضمونة لهم.

أن توضع  االنتخابية: يجب  والمخالفات  التزوير  *عمليات 
أنضمة فعالة لتدارك عمليات التزوير في االنتخابات وأن 
يدرك جميع  بحيث  المخالفات  لمكافحة  قانون  ثمة  يكون 

المشاركين العقوبات المرتبطة بكل تصرف غير مناسب.
المشاركين  وسع  في  يكون  أن  يجب  المعلومات:  إباحة   *
والرأي العام الحصول على المعلومات المتعلقة بالعمليات 
هذه  نشر  االنــتــخــابــات  مــديــري  واجـــب  ومــن  االنتخابية. 

المعلومات بطريقة فعالة )3(.

3. المبادئ الرئيسية التي توجه صوغ نظام انتخابي: )٤(
بوضع الئحة  البدء  المستحسن  من  انتخابي،  نظام  لصوغ 
بالمعايير التي تلخص ما يراد تحقيقه أو تجنبه، وبصورة 
عامة، نوع البرلمان والحكومة المطلوبين. وفي هذا المقام 
يمكن اقتراح عدد من المعايير، ولكن في كل األحوال يمكن 

دائما إضافة معايير جديدة.
ويالحظ إن بعض المعايير تتشابك وتبدو أحياناً متناقضة، 
وغالباً ما تكون كذلك فعاًل، والحال أن التوفيق بين أهداف 
المؤسسات  الجوانب األساسية لمفهوم  متضاربة هو أحد 
المرشحين  لمنح  واحــد  وقــت  فــي  السعي  يمكن  فمثال، 
تشجيع  الوقت  نفس  وفي  النتخابهم،  الفرصة  المستقلين 
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التصور  يمكن  أنه  أو  القوية،  السياسية  األحــزاب  انطالق 
بأن من الحكمة صوغ نظام يتيح للناخبين خياراً واسعاً من 
المرشحين واألحزاب، إال أنَّ ذلك قد يجعل بطاقة االقتراع 
فحين  تعلماً  األقل  للناخبين  مشاكل  ويسبب  تعقيداً  أكثر 
وضع  من  بّد  ال  معيناً،  انتخابياً  نظاماً  نعدل(  )أو  نختار 
الئحة باألهداف األساسية، بحسب أولوياتها، ثم نقّدر أي 
نظام انتخابي أو أي تركيبة من األنظمة هو الذي يخدم هذه 

األهداف على الوجه ألفضل.
الحسبان  في  يأخذ  أن  يجب  االنتخابي  النظام  صوغ  إنَّ 

األهداف التالية)٥(:
ضمان قيام برلمان ذي صفة تمثيلية.

العادي  الناخب  متناول  في  االنتخابات هي  أن  من  التأكد 
وأنها صحيحة.

تشجيع التوافق بين أحزاب متعادية من قبل.
تعزيز شرعية السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية.

الة. تشجيع قيام حكومة مستقرة وفعَّ
الحكومة  لــدى  درجــة  أعلى  إلــى  المسؤولية  حــس  تنمية 

والنواب المنتخبين.
- تشجيع التقارب داخل األحزاب السياسية.

- بلورة معارضة برلمانية.
- مراعاة طاقات البلد اإلدارية والمالية.

4- تحديد الدوائر االنتخابية والمبادئ التي ترعى 
التقسيم االنتخابي:

ال تتفق جميع البلدان على بعض المسائل الجوهرية، كإبعاد 
عملية التقسيم من التجاذبات السياسية،لذا ال تطبَّق عالمياً 

سوى مبادئ قليلة، أهمها:
االنتخابية  	 الدوائر  د  تحدَّ أن  يجب  التمثيلية:  الصفة 

المرشحين  انتخاب  إمكانية  للناخبين  يتيح  نحو  على 
الذين يمثلونهم حقاً. وهذا يعني، باإلجمال، أن حدود 
لوحدة  تبعاً  اإلمــكــان،  قــدر  ترسم،  أن  يجب  الــدوائــر 
ما،  ــرٍة  دائ ناخبي  بين  تجمع  تكن  لم  فــإذا  المصالح، 
المصالح نفسها أو القيم نفسها، فقد يكون من الصعب 

على النائب أن يمثل الدائرة بمجملها.
التقسيم  	 يتّم  أن  الناخبين:يجب  عــدد  بين  المساواة 

االنتخابي على نحو يؤّمن المساواة النسبية بين دائرة 
وأخرى تتعارض مع مبدأ الديمقراطية بالذات، كونها 

تمنح أصوات جميع الناخبين ثقال متساوياً.

المتعلق  	 اإلجـــراء  يكون  أن  يجب  بالمثل:  المعاملة 
القانون  فــي  بــوضــوح  مــذكــوراً  االنتخابي  بالتقسيم 
لضمان تماثل القواعد، أياً تكن السلطة المسؤولة عن 
ينبغي  التقسيم،  حياد  نضمن  أن  شئنا  وإذا  العملية، 
ُعهد  فــإذا  فيه،  التدخل  سياسي  حزب  ألي  يجاز  أإل 
في التقسيم إلى السلطة التشريعية، يمكن أن يشوبه 
يملك  الــذي  السياسي  الحزب  يمارس  وقــد  التحيز، 
أكثرية المقاعد سيطرة معيَّنة على العملية، لذاً يجب 
مقبولة  ونتائجها  االنتخابي  التقسيم  قواعد  تكون  أن 

من جميع المتدخلين الرئيسيين في العملية.

5. المبادئ الرئيسية لمعاملة األحزاب السياسية 
والمرشحين:

السياسية  األحزاب  أمور  تنظيم  أن يخضع  المفروض  من 
المبادئ األساسية منها على سبيل  لعدد من  حين  والمرشَّ

المثال:
السياسية  	 األحـــزاب  تعامل  أن  الفرص:يجب  تكافؤ 

حون بطريقة عادلة. والمرشَّ
حرية التعبير: يجب أن يكون المواطنون والسياسيون  	

أحراراً في التعبير عن آرائهم.
ــاء الــتــزويــر والــمــمــارســات غــيــر الــمــشــروعــة:  	 ــقـ اّتـ

العملية  تنسف  والرشوة  المشروعة  فالممارسات غير 
الديمقراطية وينبغي اتقاؤها.

ينبغي تشجيع جميع  	 السياسية:  الحياة  المشاركة في 
المواطنين على المشاركة في الحياة السياسية، أو أن 
سواء  فيها،  المشاركة  حّق  حال،  أّي  على  لهم،  يكون 

قرّروا ممارسة هذا الحّق أو عدم ممارسته.
الديمقراطية داخل األحزاب: يجب ممارسة األحزاب  	

تمنح  وأن  ديمقراطية،  بصورة  النشطتها  السياسية 
أعضاءها صالحيات عادلة.

السياسية  	 األحــزاب  مالّية  تكون  أن  يجب  الشفافيَّة: 
حين، وكذلك سائر أنشطة األحزاب علنية، وإال  والمرشَّ

الح خطر تشجيع الممارسات غير المشروعة.
تحّمل المسؤولية: ثمة ما يدعو إلى اعتماد طريقة تتيح  	

يتقيدون  والمرشحون  كانت األحزاب  إذا  التحقق مما 
باألصول التي ترعى تنظيم األحزاب واالنتخابات.

يشّجع  	 أن  السياسي  النظام  على  والمكابح:  ــروادع  ال
فضح  على  األحـــزاب  يحث  بحيث  داخــلــه  التعّددية 
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يحث  أو  مــنــافــس  حـــزب  يرتكبها  الــتــي  ــجــاوزات  ــت ال
الصحافة على مراقبة السياسيّين.

6. المبادئ الرئيسية لتسجيل الناخبيين)٦(:
التي  المبادئ  لبعض  التسجيل  أنظمة  أن تخضع كل  يجب 
شاملة  صحيحة،  حديثة،  كاملة،  لــوائــح  إنــتــاج  لها  تتيح 

ومتالئمة مع الظروف المحليَّة.
جميع  تضّم  حين  كاملة  االنتخابية  الالئحة  كــون  كاملة: 
الناخبين المقبولين، فهذه الخاصيَّة تجنب حرمان ناخبين 
مقبولين وفق القانون حقهم في االقتراع لمجّرد أنهم غير 
لين على نحو صحيح، حتى لو أن العديد من العقبات  مسَجّ
الديمقراطيات  أزيلت في  المعيقة لإلقتراع قد  التشريعية 
استبعاد  عدم  من  التأكد  من  ذلك  مع  فالبّد  المعاصرة، 

ناخبين مقبولين من الالئحة، ألسباب إدارية.
حديثة: غالباً تنقضي فترة من الزمن بين تاريخ وضع الالئحة 
الفترة،  هذه  فخالل  االنتخاب،  عملية  وتاريخ  تحديثها  أو 
فعلى  وجغرافية،  ديمغرافية  تغيّرات  الناخبين  على  تطرأ 
الصعيد الديمغرافي، يبلغ بعض الناخبين سن االقتراع فيما 
يتوفى آخرون أو يصبحون غير مقبولين بسبب صفاتهم أو 
سماتهم الشخصية، وعلى الصعيد الجغرافي، ينتقل البعض 
إما داخل الدائرة نفسها أو من دائرة إلى أخرى، إنَّ طرائق 
التسجيل المعتمدة البد وان تراعي تحديث قوائم الناخبين 

بشكل منضبط ومقبول )7(.
تكون  حين  صحيحة  االنتخابية  الالئحة  كــون  صحيحة: 
صحيح،  نحو  على  نة  مدوَّ بالناخبين  المتعلقة  المعطيات 
وحين يحضر أحد الناخبين للتصويت، يجب أن يكون اسمه 
مدرجاً على الالئحة، وعلى الموظفين أن يتأكدوا من هوية 
الناخب ويضعوا إشارة على الالئحة للتدليل على أن هذا 
في  التدقيق  وإنَّ  اقتراع،  بطاقة  على  حصل  قد  الناخب 
المعلومات يزيد من الفاعلية اإلدارية حين يحضر الناخب 
وضع  ثم  االنتخابي،  التزوير  بــتــدارك  ويسمح  للتصويت 

تدابير للتحقق من مدى صحة المعلومات)8(.
إلى كل  المنتمين  المواطنين  شاملة: يقصد بذلك تسجيل 
يكون شامال حين  فالتسجيل  الفئات،  كل  وإلى  الجماعات 
الممكنة  الجماعات  بعض  تقصي  بطريقة  نسبيا  يكون  ال 
أن تسجيل بعض  إلــى  ــارة  اإلشــ تــجــدر  ولــكــن  الــتــحــديــد، 
الجماعات هو أكثر صعوبة بسبب خصائصها االجتماعية 
المناطق  في  المقيمون  األشخاص  ومنها:  االقتصادية،  أو 
اقتصادياً  شون  والمهمَّ التعلم،  القليلو  الريفية، واألشخاص 

الجهود  ينبغي مضاعفة  دون، وفي حاالت كهذه،  المشرَّ أو 
األطر  معرفة  المهم  ومن  التسجيل،  نظام  لتأمين شمولية 
اجل  مــن  االنتخابي  لإلقصاء  الرسمية  وشبه  الرسمية 

تداركها بواسطة آليات إدارية)9(.
الناخبين  تسجيل  ليس  المحلية:  الــظــروف  مــع  متكيَّفة 
عملية عمومية الطابع بل على العكس هناك مجموعة من 
اآلليات التي تمكن من وضع الئحة انتخابية شاملة، محدثة 
النظام  لخصائص  الصحيح  التقدير  أن  وصحيحة.،على 
الحسبان  فــي  يأخذ  أن  يجب  معيَّن  وســط  فــي  المعتمد 
السياق االجتماعي والسياسي، ومن العوامل المحلية التي 
الثقافي،  السياق  األميَّة،  مستوى  نذكر:  مراعاتها،  ينبغي 

المناخ، الهيكلية والكفاءة اإلداريتان، والبينة السياسية.

7. عمليات االقتراع:
عدد  وهناك  االنتخابية  العملية  روح  هي  االقتراع  عملية 
من األمور التي يتعين القيام بها للتأكد من سالمة عملية 
ثقة  وعلى  االنتخابات  نــزاهــة  على  وللحفاظ  ــراع،  ــت االق

الجمهور بنتائجها.
لجميع  التصويت  إمكانية  تأمين  يجب  الوصول:  *سهولة 
األشخاص الذين يتمتعون بحّق االقتراع ومن الضروري أن 
تقام مكاتب االقتراع في أماكن يمكن أن يقصدها الناخبون 
للناخبين  خاصة  منشآت  تحديد  يتم  وأن  وحرية،  بسهولة 
يوم  ــراع  ــت االق مكتب  ــى  إل الــذهــاب  يستطيعون  ال  الــذيــن 
لألشخاص  واضحة  إرشادية  وثائق  تصممَّ  وأن  االنتخاب، 
قليلي التعلم أو المنتمين إلى جماعة لغوية أخرى، وأخيراً، 
أن تقّدم المساعدة للناخبين ذوي اإلعاقة الجسدية. فهذه 
عمليات  جميع  إلى  الوصول  لضمان سهولة  الزمة  شروط 

االقتراع.
المقبولين  الناخبين  جميع  يحظى  أن  يجب  *العدالة: 
والمشاركين السياسيين بفرص متساوية وإن مبدأ العدالة 
بوجه  مقبولة  واضحة،  وإجـــراءات  قواعد  تطبيق  يفرض 

العموم، متناسقة، وخاضعة للمراجعة والتعديل.
*األمن: يجب أن يكن جميع الناخبين المقبولين قادرين على 
التصويت والتعبير عن خيارهم الحّر دون أن يخشوا مظاهر 
الترهيب أو العنف وينبغي أن يتمتع السياسيون بالضمانات 
ومن  تامة  بحرية  بحملتهم  القيام  من  يتمكنوا  كي  نفسها 
نتائج االنتخاب، فثمة ما يدعو  ة  المهم أيضاً ضمان صحَّ
واإلتــالف،  السرقة،  التقاء  الضرورية  التدابير  اتخاذ  إلى 
وتحريف الوثائق االنتخابية أو التالعب باألنظمة االنتخابية 
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واإلجراءات، وإضافة معلومات أو بطاقات وهميَّة وعمليات 
التزوير.

عمليات  بنزاهة  الناخبين  ثقة  الشفافّية  تعزّز  *الشفافيَّة: 
االقتراع لذا ينبغي أن تكون كل الوثائق والقرارات القانونية 
والسياسية والدارية المتعلقة بعمليات االقتراع في متناول 
الجمهور، وقابلة للمراجعة ولفّحص مستقّل، ومن الضروري 
أيضاً االعتراف بالدور الخاص لممثلي األحزاب السياسية 
عمليات  بمراقبة  لهم  والسماح  المستقلين،  والمراقبين 

االقتراع وطرحها على بساط البحث.
* االحترافّية والخدمة العامة: يتعين على موظفي مكاتب 
االقتراع تأدية مهامهم بطريقة احترافية، يجب أن يعاملوا 
مطلعين  يكونوا  وأن  بحياد،  يتصّرفوا  وأن  بعناية،  الوثائق 
على حقوق الناخبين والمشاركين في االنتخابات، ومتفهمين 
لحاجات األقليات أو الفئات المحرومة من الناخبين وعليهم 
الة،  أن يتخذوا قرارات، وأن يستخدموا الموارد بطريقة فعَّ
االقــتــراع  سالمة  لضمان  الــالزمــة  التدابير  يتخذوا  وأن 

وسريته.
* تحديد المسؤوليات: من المهم تحديد إطار المسؤولية 
بالنسبة الى عمليات االقتراع ويجب أن يشمل هذا اإلطار 
حتى صغار  المدير  من  االنتخابي،  الجهاز  درجــات  جميع 
مسؤوليات  تحديد  من  أوالً  البــد  ذلــك  ألجــل  الموظفين، 
آلية رقابية فعالة إضافة  ثم وضع  ومهمات كل فرد، ومن 

إلى ذلك.
االقتراع مضمونة  تكون سرية  أن  االقتراع: يجب  * سرية 
دون  بحرية،  ممثليهم  اختيار  من  الناخبين  يتمكن  لكي 
أن  أو  قانونية  غير  امتيازات  أو  فوائد  على  يحصلوا  أن 
االقتراع  مكتب  تنظم  إنَّ  انتقامية،  إلجـــراءات  يتعرضون 
في  يــؤخــذ  أن  يجب  كما  الــســريــة،  لضمان  مهم  عنصر 
الحسبان العوامل التالية: شكل بطاقة االقتراع، اإلجراءات 
الواجب إتباعها لمساعدة الناخبين وأخيراً دور الموظفين 
األشخاص  بقية  وكذلك  والمرشحين،  األحــزاب  ومندوبي 
االقتراع  مكاتب  في  الوجود  األمــن(  رجال   ( لهم  المأذون 
عند  الحسبان  في  االقتراع  سرية  ضمان  يؤخذ  أن  يجب 
تصميم بطاقات االقتراع المعدة ألنواع خاصة من االقتراع 
كالتصويت بالبريد او بالتوكيل. كما ينبغي أن يؤخذ ذلك في 
الحسبان لدى البت إذا كان الفرز سيتم في مكاتب االقتراع 

أو في مراكز خاصة بذلك.
* الفاعلية االقتصادية: قد يبدو مبدأ الفاعلية االقتصادية 
مع المبادئ المذكورة أعاله، غير انه من أهمها  متعارضاً 

المالية  الموارد  لضالة  به  األخذ  اليمكن  لنظام  قيمة  فال 
للدولة، أو يمكن تنفيذه ولكن بتكلفة التتيح استمراره.

8- المبادئ األساسية لفرز األصوات:
بالعملية االنتخابية والحفاظ عليها،  لضمان ثقة الجمهور 
فرز  آليات  في  األساسية  المبادئ  بعض  إدراج  من  البــد 

األصوات وإجراءاته.
الشفافية: لتأمين شفافية الفرز، يجب ان يسمح لمندوبين 
عن األحزاب السياسية بحضور العملية أو المشاركة فيها، 
أن  ينبغي  كذلك  النتائج،  بيان  من  نسخة  على  وبالحصول 
نفسها  بالحقوق  والدوليون  المحليون  المراقبون  يتمتع 
وبعض الدول تحث المواطنين على حضور فرز األصوات، 
أن الفرز اليدوي هو بطبيعته أكثر شفافية من الفرز اآللي، 
العبث  آليات تضمن عدم  الحالة البد من وضع  تلك  ففي 
في البرامج التي يتم الفرز عن طريقها، فضاًل عن إجراءات 

مراقبة خارجية وفاعلة.
سالمة  تأمين  يقتضي  الــفــرز،  نزاهة  لضمان  السالمة: 
بطاقات االقتراع الصناديق، منذ بدء التصويت حتى نهاية 
ومندوبي  والفرز،  االقتراع  عن  المسؤولين  وعلى  الفرز، 
وبانتباه  الـــدوام،  على  يراقبوا  أن  والمرشحين  األحــزاب 
صناديق االقتراع والبطاقات، وان يراقبوها عند نقلها من 
أو  أوعية  في  البطاقات  تنقل  أن  ويجب  أخــر،  إلى  مكان 

أكياس مرقمة وموسومة بختم مرقم اليمس.
االحترافية: يجب أن يُظهر المسئولون قدراً من االحترافيَّة. 
لذا، ينبغي أن يكونوا قد تلّقوا تدريباً جيداً، وأن يكون لديهم 
إلمام عميق باإلجراءات وأن يتعاملوا مع تجهيزات العملية 
بكل  الــخ((  أخــتــام...  أو  أجهزة  أو  صناديق   (( االنتخابية 
عناية ورعاية، فضاًل عن ضرورة أظهار حيادهم طوال فترة 

العملية االنتخابية.
وعملية  خــاص  بشكل  الفرز  نزاهة  تضمن  الدقة  الدقة: 
االنتخاب بشكل عام، إذ إن وجود أخطاء وتصحيحات قد 
استخدام  فإنَّ  والتزوير.لذا،  بالتالعب  اّتهامات  إلى  يؤّدي 
للموظفين  المالئم  والتدريب  واضــحــة،  وأدّلـــة  ــراءات  إجـ
وجّدية اضطالع هؤالء بمسؤولياتهم هي التي تحّدد صّحة 
الفرز؛ وال بّد أيضاً من وضع طريقة للتدقيق في البطاقات 
اآللي  الفرز  أن طرق  الرغم من  االقتراع. وعلى  وصناديق 
تقلل  نفسه  الــوقــت  فــي  ولكنها  أدق،  نتائج  ربما  تعطي 

الشفافية المطلوبة وتحتاج الى مراقبة إضافة لنزاهتها.
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السرّية: من المهّم أن يكون التصويت سّرياً، حينئٍذ يطمئّن 
الناخبون إلى أنهم لن يعاَقبوا على اختيارهم أو يتعّرضوا 
للترهيب من هذا الحزب أو ذاك. ولضمان سّرية االقتراع، 
الفرز. فحين  الناخبين طوال عملية  تُخفى هوية  أن  يجب 
الفرز،  أثناء  أو اختياره، عرضاً، في  الناخب  ينكشف اسم 
يجب أن تظّل هذه المعلومات سّرية تماماً.وحين يكون من 
الصعب حماية سّرية تصويت جماعٍة أو فئة من المواطنين، 
فال بّد من التفكير في فرز األصوات في مراكز خاصة بدالً 

من مكاتب االقتراع.
السرعة: إنَّ كل تأخير في فرز األصوات وفي نشر النتائج 
الناخبين.ويتـعـيَّن  ثقة  ويزعزع  العملية  نزاهة  يهّدد  األولية 
مراحل  جميع  بدّقة  يخّطط  أن  االنتخـابي  الجهاز  على 
األقل  على  أو  للنتائج،  الفوري  النشر  إلتاحة  الفرز  عملية 
بغية التقدير بواقعية في أّي وقت يمكن أن تُنشر النتائج، 

بالنظر إلى وسائل النقل واالتصال.
د بوضوح َمن المسؤول  تحّمل المسؤولّية: يقتضي أن يحدَّ
الوطني،  الصعيد  فعلى  الفرز.  مراحل  من  مرحلة  كل  عن 
ل الجهاز االنتخابي هذه المسؤولية؛ أما على صعيد  يتحمَّ
الدرجات  ذوي  الموظفين  أحد  إلى  تــؤول  فربما  الدائرة، 

العالية العاملين في االنتخابات.
المسؤولية  هذه  في  يُعهد  أن  يمكن  االقتراع،  مكاتب  وفي 
إلى مأمورين معيَّنين. كذلك ينبغي أن تكون آليات الشكوى 
واالستئناف واضحة هي األخرى، فمن الضروري أن توَضع 
مة لعملية الفرز، وال سّيما معايير رفض  سلفاً القواعد المنظِّ
بعض بطاقات االقتراع، وأن تكون مفهومة تماماً من ِقبل جميع 
الجمهور  )اإلداريــون،  االنتخاب  المشاركين في  األشخاص 
غير  المنظمات  المرّشحون،  السياسية،  األحزاب  الواسع، 
أخيراً، على  والدولّيون(.  المحلّيون  والمراقبون  الحكومية، 
أن  من  للتأّكد  تحّقق  طرائق  يعّدوا  أن  االنتخابات  مديري 

الكلَّ يضطلع بمسؤولياته.
العملية  فــي  المشاركين  جميع  يكون  أن  يجب  الــعــدالــة: 
هذه  تــكــون  وأن  نفسها،  للقواعد  خاضعين  االنتخابية 
القواعد مقبولة بوجه العموم.إنَّ تعاون الموظفين الذين من 
بين جيداً وغير منحازين، إضافًة  المفروض أن يكونوا مدرَّ
إلى وجود مندوبي األحزاب السياسية والمراقبين المحلّيين 
لكي  الفرز وصّحته.  عدالة  في ضمان  يساهم  والدولّيين، 
المبادئ مقبولة من  أن تكون هذه  الفرز عادالً، يجب  يُعد 

جميع المشاركين. إاّل أنه يمكن تطبيقها بطرق عدة.

انتخاب  ــراء  إجـ عند  اســتــخــدامــاً  األكــثــر  الطريقتين  إنَّ 
ديمقراطي هما فرز األصوات في مكاتب االقتراع أو الفرز 
المركزي.وفي الحالـتين، يمكن أن تُحسب البطاقات يدوياً 
أو آلياً. ولكن ثمة فروقات كبيرة بين هاتين الطريقـتين على 

الرغم من تشابه بعض اإلجراءات.

فرزاألصوات في مكاتب االقتراع:
يبدأ الفرز منذ إقفال المكتب. تبقى الصناديق في مكاتب 

االقتراع، وينّفذ الموظفون المهام التالية:
- إحصاء البطاقات غير المستعملة والتالفة، ثم احتساب 
العدد اإلجمالي للناخبين الذين مارسوا حّقهم في التصويت، 

استناداً إلى الالئحة االنتخابية.
وعّد  الصندوق،  على  الموضوع  القفل  أو  الختم  نــزع   -
البطاقات عن طريق الالئحة االنتخابية أو أية قائمة أخرى 
بالتصويت،  قيامهم  ثبت  الذين  األشخاص  بين  والمقارنة 

وعدد البطاقات المودعة في الصندوق.
ح  - إذا تطابقت األرقام، تصنيف البطاقات بحسب المرشَّ
تلك  البطاقات  وضع  مع  احصاؤها،  ويجري  الـحزب،  أو 
التـي تثير الشكوك جانباً؛ وبموجب القواعد القائمة، يتقرر 
قبول أو رفض هذه األخيرة.ولتسهيل مهمة المسؤولين، من 
المفيد تزويدهم سلفاً بقواعد تفسيرية أو توجيهات متعلّقة 

بأسباب رفض بطاقٍة ما.
أن  الوطني، يجب  المكتب  إلى  بيان األصــوات  نقل  - قبل 
ع ويُرَسل إلى المكتب المحلّي. حينئٍذ، يستطيع  يُجمع ويوقَّ
مندوبو األحزاب السياسية والمراقبون المحليون والدوليون 
نقل النتائج. ويجب أن يتّم الفرز من دون توّقف إلى حين 
نشر البيان وإرساله إلى المكتب المحلّي للجهاز االنتخابي. 
كذلك، ينبغي أن تُرَسل النتائج األولية إلى المكتب الوطني 
وأن تُنشر ومع انتهاء الفرز، تُنقل المعدات االنتخابية إلى 

مكتب محلي حيث يمكن إيداعها بأمان.
تختلف هذه اإلجراءات باختالف نوع البطاقة المستخدمة. 
ينبغي  مثاًل،  في ظرف،  البطاقة  تُدرج  البلدان حيث  ففي 

تعديل اإلجراءات بحسب المقتضى.

الفرز المركزي:
تلك  عــن  مختلفة  بـــإجـــراءات  الــمــركــزي  الــفــرز  يستعين 
المستخدمة للفرز في مكاتب االقتراع. فبعد إقفال مكتب 
بغية  لهم  الــمــأذون  األشخاص  فيه  يبقى  مثاًل،  االقــتــراع، 
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تحضير الصندوق لنقله إلى مركز الفرز، أما التحضيرات 
فهي:

ختم  مع  الصندوق  وإقفال  للبطاقات،  أولّية  بجردة  القيام 
ثقبه، وإدخال جميع المستندات في ظروف مختومة وتعليق 
بطاقة  أو  اإلرســال  جــدول  أما  بالصناديق.  الظروف  هذه 

النقل، فيجب تعبئته تبعاً لوسيلة النقل المستخدمة.
ينبغي أن تُتَّخذ تدابير أمنية مهمة للتأّكد من أن الصناديق 
ط  يخطَّ أن  يجب  كما  عائق.  بال  الفرز  مركز  إلى  ستصل 
الفرز.  مركز  في  وإنزالها  الصناديق  نقل  بانتباه  ويراَقب 
ق  يدقَّ وأن  الصناديق  نقل  مستندات  جميع  تُمأل  أن  يجب 
فيها لتبيان الصناديق الناقصة، عند االقتضاء. ويمكن أن 
يبدأ الفرز حالما يتّم التحّقق من الصناديق وإيصالها إلى 
ر.بعد فتح الصناديق، تُتَّبع اإلجراءات نفسها  المكان المقرَّ

المعتمدة في مكاتب االقتراع.
أن  الموظفين  على  يتعّين  ــوات،  األصــ بيان  تحرير  بعد 
يمألوا المستندات ويُدخلوها في ظرف مختوم يضعوه في 
الصناديق أو يعلّقوه. حينئٍذ، تُقفل الصناديق وتُختم إذا لزم 

األمر.
صــنــدوق،  كــل  ــوات  أصـ بــيــان  على  لة  المسجَّ النتائج  أمــا 
في  النتائج  بتجميع  المكلَّف  الشخص  إلى  إرسالها  فيجب 
مركز الفرز. وفي أثناء تجميع النتائج لمركز الفرز، يمكن 
إعداد ونقل تقارير متالحقة إلى المكتب المركزي للجهاز 
إلى  مباشرًة  النهائية  النتائج  تُنقل  ذلــك،  بعد  االنتخابي. 

الجهاز الوطني الذي يجمعها وينشرها بالتتابع.
معايير التغطية الصحفية غير المتحيزة:

الحملة االنتخابية هي موسم صحفي بكل ما تحمله الكلمة 
من معني، فاألخبار والمعلومات تنهمر كالسيل على رؤوس 
الصحفيين، وعلى عكس المعتاد يرغب الناس جميعهم في 
لقائهم والتحدث إليهم، وعلى العكس ايضاً تصبح اإلسرار 
أسهل، والمصادر أقرب، والجميع مستعدون مع أول ومضة 

فالش او صرير قام للحديث.
العديد من  الصحافة، ودخل  أهمية  الى  السياسيين  فطن 
رجال االعمال الي حلبه السياسة وهم يقدرون جيدا قيمة 
للمعلومات،  أكثر  ذاته أصبح مستهلك  والجمهور  اإلعالن، 
الصحف  استهالك  فــزاد  المتعلمين  نسب  بالجملة  زادت 
المطبوعة، واليكاد يخلو بيت من وسيلة إعالم مسموعة أو 
مسموعة مرئية أو أحداهما على األقل ناهيك عن االطباق 
أننا  عن  لتعلن  المنازل  اسطح  تعلوا  باتت  التي  الالقطة 

أصبحنا في عصر يعلم فيه الشخص بوقوع الحدث لحظة 
وقوعه.

وحاجات  سياسية  ميول  األخر  هو  فله  إنسان  والصحفي 
واحده  وال  جميعها  التبقيه  عاطفية  وأحاسيس  اقتصادية 
منها محايداً على العموم، ولكنه أن أصول الصناعة تقتضيه 
أن يكون محايداً ما استطاع وان ينقل الى الجمهور ما يجب 
أن يعرفه ال ما يريد القائمين على الحملة االنتخابية له أن 

يعرفه.
١- أتباع أصول المهنة: إن مهنة الصحافة تمارس من خالل 
فنون متعددة الخبر، المقال، التحقيق، وغيرها، وفي داخل 
كل فن من تلك الفنون طرائق ووسائل يمكن االستناد إليها 
في العمل عليه من الهام هو ضرورة أتباع أصول كال منها.

أ- الخبر: الخبر هو نقل لواقعة محددة إلى علم الجمهور، 
فهو اليحتمل أراء متعددة كما أنه اليجب أن يحمل وجهة 
نظر أيا كانت، والخبر يجب أن يستخدم بدقة شديدة في 
االنتخابات فمن المعروف ان خبراً كاذباً عن انسحاب مرشح 
قد يؤدي الى ضياع فرصة حقيقة عليه، وعلى ذلك يجب 
دائماً على الصحفي أن يكون متأكداً من مصدر الخبر وان 
ينسبه إليه وان يمتنع عن نشر األخبار المجهولة المصدر.

تقصي  هو  الصحفي  التحقيق  الصحفي:  التحقيق  ب- 
مصدراً  الخبر  يكون  ان  ويمكن  معينة،  واقعة  حقيقة  عن 
لواقعة يجب التقصي عنها عن طريق تحقيق صحفي، وفي 
التحقيق الصحفي يتعين ان يتم عرض جميع اوجه النظر 
المختلفة حول الواقعة، فأكثر ما يشين التحقيق الصحفي 
هو انه اليعرض لوجهات نظر متعددة، كما يجب طرح الرأي 
بالحيوية، وفي كل  التحقيق  والرأ ي المخالف حتى يتسم 
أن  دائماً  عليك  يتعين  االنتخابات  وفي خصوص  االحــوال 

تترك المستخلصات مفتوحة للجمهور.
يتعين  الحالة  هــذه  وفــي  الـــرأي،  هو  المقال  المقال:  ج- 
على الصحفي أن يفصح للجمهور عن هويته وانتمائه، وال 
حزبية  صحيفة  في  المقال  كان  لو  عناء  األمــر  في  يكون 
لها مرشحين فمن المعلوم أنها سوف تؤيد مرشحيها بكل 
وسائل التأييد، ولكن األمر يختلف فيما لو كان المقال في 
الحالة  هذه  ففي  معروفاً،  حزبياً  طابعاً  التحمل  صحيفة 
يكون من حق القارئ أن يعرف االنتماء السياسي أو على 
يكن  لم  لو  فيما  الكاتب  للصحفي  الفكري  االتجاه  األقــل 
معروفاً، ولكن حتى في تلك الحالة فإن تذكير القارئ بذلك 
أمر اليضر احداً على أي وجه من الوجوه بل يزيد القارئ 

احتراماً لما يكتبه الكاتب.
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2- قم بدور أكثر من مجرد نقل الخبر أو تسجيل الرأي: 
في العملية االنتخابية يعتبر اإلعالم المصدر وان لم يكن 
باإلضافة  واإلخبار  المعلومات  نقل  في  المهم  بل  الوحيد 
من  نشرها  االعالم  يتولى  التي  للقيم  والتنشئة  الدور  الى 
أهمية  على  الناخبين  حث  مثل  المتعددة  وسائله  خــالل 
العملية  الواحد في  الفرد  دور  االنتخابية ومدى  المشاركة 
االنتخابية ومدى دور الفرد الواحد في العملية االنتخابية 
كما أننا نستطيع القول بأن االعالم هو جسر بين الناخب 
وصانع القرار وبين الناخب والمرشح وبين األحزاب والقوى 
أكثر  ربما  ــدور  ال هــذا  ويعتبر  ببعض،  بعضها  السياسية 
أهمية، ففكرة قيام اإلعالم بدور الجسر، وتوعية المواطنين 
اليقل  دور  هو  االنتخابات،  اثناء  في  وواجبهم  بحقوقهم، 
أهمية عن الدور األساسي للصحفي، ويجب عليه القيام به 

فاإلعالم هو حارس للديمقراطية، وداعم لها.
الصحف  مــن  كثير  للتأثير:  أخــرى  أدوات  استخدام   -3
التستخدم أساليب استطالع الرأي العام لمعرفة اتجاهاته، 
والتزدهر تلك األساليب اال في الدول الديمقراطية حيث 
تتشكل  اتجاهاته  أســاس  وعلى  قيمة  العام  للرأي  يكون 
الرأي  قياس  أساليب  استخدام  فان  ذلك  ومع  السياسات، 
العام هو فن صحفي مهم خاصة في وقت الحملة االنتخابية 
وفي الدوائر التي يتوقع فيها معركة انتخابية ساخنة وحادة، 
ويجب أوالً أن يتم اختيار عينة عشوائية، تكون اقرب إلى 
هناك  تكون  الــدوائــر  بعض  ففي  برمتها،  الــدائــرة  تمثيل 
مناطق غنية ومناطق فقيرة أو أقل غنى، وهناك في الدائرة 
وأخــرى  إســالمــي،  اتجاه  عليها  يسيطر  مناطق  الــواحــدة 
توجد  أو ال  أو غيرها  قومية  أخرى  تيارات  عليها  يسيطر 
بها تيارات سياسية، وهكذا يجب ان تكون عينة االستطالع 

ممثلة لمختلف التيارات والمناطق.
العصيب  االنتخابات  وقت  في  الشخصية:  المقابالت   -٤
اليرغب المرشحين أو رجال القضاء المشرفين على سير 
االنتخابات في الحديث عبر تحقيقات صحفية أو تقارير، 
ولكن أجراء مقابالت منفردة قد يكون حال مناسباً بشرط 
أن تكون المقابلة متوازنة خاصة بالنسبة للمرشح فال يجب 
تركه يقوم بدعاية مكشوفة ولكن علينا دائماً أن ننقل إليه 
وأن ننقل عنه، وهو أمر يستدعي الدقة واالنتباه فكثير من 

أهل السياسة قد يحاولون استغالل الصحفيين!!..
بعرض  الصحفي  يقوم  أن  يجب  السياسي:  التحليل   -٥
وبيان  المختلفة،  لــألحــزاب  السياسية  البرامج  وتحليل 
المشكالت التي تصطدم بها، وعدم صدقيتها فدور األعالم 

انحيازاً،  منه  هذا  يعتبر  وال  قائم  العام  الــرأي  توجيه  في 
انتخاب  على  تشجع  التي  االنتخابية  البرامج  دعم  ويجب 

النساء، وابتكار المواد اإلعالمية المناسبة.
المشاكل والمخاطر في التغطية اإلعالمية:

اثناء  الصحفيين  تواجه  التي  والمخاطر  المشاكل  تتعدد 
ومخاطر  مشاكل  وهي  البرلمانية،  لالنتخابات  تغطيتهم 
ترتبط ايضاً بطبيعة البيئة السياسية والقانونية التي تجري 
حرا  السياسي  المناخ  كان  فكلما  االنتخابية،  العملية  فيها 
اللصيقة  للحريات  ضامنة  القانونية  والبيئة  ومتجاوباً، 
باالنتخابات كلما كانت تلك االنتخابات قلت نسبة المشاكل 

والمخاطر.
١- الضغوط والتدخالت الحكومية: تختلف هذه الضغوط 
الضغط  ومصدر  السياسي  النظام  لطبيعة  وفقا  وتتفاوت 
الحكومي وطبيعة الصحيفة التي ينتمي إليها الصحفي ونوع 

الضغط.
لطبيعة  وفقاً  الحكومية  والتداخالت  الضغوط  فتختلف 
النظام السياسي فالنظم الديمقراطية توفر قدر كبير من 
االنتخابات  احــداث  تناول  في  للصحافة  الكاملة  الحرية 
كما  والجماهير  القرار  صانعي  بين  كوسيط  تعمل  بحيث 
من  االنتخابية  العملية  في  الموضوعية  باالنتقادات  تسهم 

خالل نشر وعمل استطالعات للرأي.
الصحافة  فتكرس  السلطوية  النظم  من  ذلك  غير  في  أما 
لخدمة الحاكم الفرد وربما التوجد انتخابات في هذا النوع 
من النظم بداية، أما عن النظم الشمولية فتتولى الصحافة 
أبان االنتخابات نشر قيم ومبادئ النظام السياسي القائم 

وغالباً ما تنعدم وجهة النظر الصحفية المعارضة.
أما فيما يتعلق بمصدر الضغط الحكومي ابان االنتخابات 
فقد يتم هذا الضغط بشكل مقنن بقوانين وقد يتم بشكل 
بغير ذلك وقد يتم الضغط من قبل مسئول كبير ويختلف 

مصدر الضغط باختالف الحدث االنتخابي المنشور.
كما يختلف الضغط من حيث طبيعة الصحيفة التي تغطي 
أحداث االنتخابات والتي ينتمي إليها الصحفي فقد تكون 
يجعل  الــذي  األمــر  رسمية  شبه  أو  رسمية  الصحف  تلك 
قوى  من  الصحيفة  به  تتمتع  لما  ومحددا  مستتر  الضغط 
معارضة  الصحيفة  تكون  وقــد  الدولة  أجهزة  من  كجهاز 
وفيما  نسبياً  قوياً  كبيراً  الضغط  يجعل  مما  مستقلة  أو 
من  تكون  قد  كثيرة  ضغوط  فهناك  الضغط  بنوع  يتعلق 
القوة بحيث تطال الصحيفة التي تغطي أخبار االنتخابات 
أو  المطبوعة  النسخ  النشر وتحجيم عدد  كتحديد مناطق 
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التغطية  غلق الصحيفة وقد يكتفي بمعاقبة المسؤول عن 
الصحيفة وقد يتضمن ضغوط معنوية كاالعتقال أو النقل 

أو التهميش الوظيفي أو الحرمان من الترقية.
بين  الــتــعــارض  الــمــصــالــح: يشكل  وتــضــارب  تــعــارض   -2
المصالح المختلفة قيداً كبيراً على الصحفي القائم بعملية 
تغطية االنتخابات وهناك عدة وجوه للتعارض في المصالح، 
فقد يحدث تعارض في المصالح بين المرشحين أو القوى 
السياسية وبعضها البعض األمر الذي يجعل القائم بالتغطية 
االنتخابية في موقف اليحسد عليه، إذ قد تؤدي به التغطية 
األمنية الى إرضاء طرف على حساب طرف اخر، إضافة 
الى ذلك قد يحدث تعارض بين األحزاب والقوى المشاركة 
وبين االدارة القائمة على االنتخابات والتي عادة ما تميل 
صحف العارضة في البلدان النامية الى الطرف األضعف 
واخيراً  المعارض،  الطرف  وهو  االنتخابية  المعادلة  في 
وليس أخراً قد يحدث تعارض في المصالح خالل التغطية 
هذا  ميل  بسبب  الجريدة  وإدارة  الصحفي  بين  االنتخابية 
الطرف أو ذلك الى وجهة نظر معينة تحابي احد اإلطراف 

المشاركة في االنتخابات.
3- ضغوط الرأي العام وتوجهاته: يمثل ضغط الرأي العام 
القائمة  والصحيفة  الصحفي  على  المخاطر  أكثر  أحــد 

بالتغطية االنتخابية.
درجــة  كــانــت  مهما  جــاهــدة  صحيفة  أي  تسعى  فــبــدايــة 
رسميتها أو اقترابها من الحكومة إلى أن تكون الصحيفة 
الصحف عادة  لذلك تحترم  الجمهور  لدى  األكثر تفضياًل 
أو  بالسذاجة  الجمهور  وصف  وتتجنب  الجماهير  رغبات 
عدم التنظيم لذلك نجد بعض الصحف الرسمية في كثير 
ألحزاب  االنتخابية  المؤتمرات  بتغطية  تقوم  األحيان  من 
معارضة أبان االنتخابات على غير رغبة الحكومة وان كانت 
تلك التغطية التصل إلى درجة مجاراة الصحيفة لشعارات 
بالتغطية  الصحيفة  تسعى  قد  أخــر  ناحية  من  األحــزاب 
االنتخابية  للحملة  الكبير  ــراز  اإلبـ عــدم  إلــى  االنتخابية 
للحزب الحاكم خشية أن توصف جماهيريا باالنحياز وعلى 
هذا األساس يصبح الرأي العام مؤدياً أحياناً إلى التغطية 

االنتخابية أو حاجباً لها.
من ناحية أخرى تخشى الصحف خالل تغطيتها لالنتخابات 
خاصة في البلدان الديمقراطية من أن تثير مادتها حفيظة 
طرف أو اخر مما يجعلها هي طرف في ساحة القضاء من 
جهة أو أخرى وفي هذا الصدد يبرز الكاريكاتير وابتسار 

وأبــراز  أحياناً  االختصار  لدواعي  والمقابالت  األحاديث 
الصور وحجبها أو نشر صور معينة في أوضاع معينة.

٤- التداخل بين العمل السياسي والعمل المهني: يجب أن 
تغطية  أثناء  الكامل  الموضوعي  بالسلوك  الصحفي  يتسم 
بما  والمواقف  النظر  كافة وجهات  يعرض  بان  االنتخابات 
فيها تلك التي قد تختلف مع مبادئه وأفكاره حتى ولو كانت 

مبادئه تتواكب مع أفكار ومواقف صحيفته.
على أن الصحفي إنسان له مواقف وأفكار سياسية ومهما 
ينحي  أن  عمله  خــالل  اليستطيع  فانه  موضوعيته  بلغت 
نجد  لذلك  الجريدة  مقر  دخوله  عند  جانباً  األفكار  هذه 
أحياناً الصحفيين من ذوى االتجاهات السياسية أكثر ميال 

للتفاعل مع تيار محدد أثناء االنتخابات.
االنتخابات  في  محورياً  دوراً  الرشوة  تلعب  الرشوة:   -٥
ينتشر  حيث  الثالث  العالم  بلدان  في  السيما  البرلمانية 
البعض  نهم  ويـــزداد  الضمائر  وتضعف  الهيكلي  الفساد 
بالحصانة  التمتع  أو  الوجاهة  بغرض  البرلمان  لعضوية 
فساد  اعمال  ممارسة  البعض  لدى  تكفل  التي  البرلمانية 
واسع النطاق وبطبيعة الحال تعد رشوة بعض الصحفيين 
االنتخابات  في  الرشوة  أشكال  أهم  احد  االنتخابات  أبان 
البرلمانية، وتتواكب هذه الواقعة مع أمرين األول المناخ أو 
أمام  ترخص  حيث  )االنتخابات(،  االهتمام  محط  الحدث 
الغرض الكبير للمرشح أو الحزب - وهو عضوية المجلس 
- أية تكلفة أو أعباء مادية، والثاني أن معظم المرشحين 
يكونوا ممن يملكون القدرات المالية على خوض االنتخابات 
لذلك يحاول الكثيرين قبل االنتخابات بأشهر رشوة بعض 
لتلميع وجوهم حتى تقوم األحزاب بترشيحهم  الصحفيين 
برشوة  المرشحون  يقوم  االنتخابات  قوائمها، وخالل  على 
بعض ضعاف النفوس من الصحفيين بغية إبراز مواقفهم 
تجاهل  أو  االنتخابية  الحملة  إبــان  وتحركاتهم  وصورهم 

مواقف خصومهم أو تشويه سمعة هؤالء الخصوم.
وقد تأخذ الرشوة االنتخابية صورة سيولة مادية أو خدمات 
فقد تكون شخصية كالترقية أو تولي منصب وظيفي إلى 
بعض  في  له  أقــارب  تعيين  أو  الصحفي  المنصب  جانب 
الوظائف وقد تكون خدمات عامة أخرى مثل تحسين الحي 

الذي يقطن فيه.
٦- المنع من الوصول إلى المعلومات: يواجه الصحفي أثناء 
االنتخابات مشكلة المنع من الوصول إلى المعلومة الدقيقة 
ويأخذ هذا المنع صورة تقييد حرية الصحفي في الوصول 
السفر ألسباب  من  منعه  خــالل  من  وذلــك  مــصــادره  إلــى 
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عديدة ومنع دخوله بعض األماكن كالمؤتمرات االنتخابية، 
ويؤدي منع الصحفي من الوصول إلى المعلومات إلى أمور 
سلبية كثيرة منها حرمانه جمهور القراء من معرفة الحقائق 
حول االنتخابات ومن ثم الشائعات وكذلك نشره بشكل غير 
مقصود أخبار كاذبة عمداً من قبل من يمنعه من الوصول 
إلى المعلومات الصحيحة مما قد يجعله مسائاًل لتبريرها 

أمام الجهات القضائية.
التغطية  أبــان  الصحفي  عــن  المعلومات  بحجب  ويــقــوم 
لهوية  وفقاً  كمله  وذلــك  اإلطـــراف  من  الكثير  االنتخابية 
العمل  وطبيعة  بها  يعمل  التي  الصحيفة  وهوية  الصحفي 
االنتخابي الذي يرغب في الحصول على معلومات بشأنه 

ويخشي الطرف الذي يملك المعلومة افتضاحها.
وتتعدد أغراض منع الصحفي من التغطية االنتخابية لكي 
المطابخ  أسرار  منع نشر  األغــراض  يبقى على رأس هذه 
االنتخابية لهذه القوى السياسية أو تلك ومعاقبة الصحفي 
هذا  بحق  باألمس  نشره  ما  بسبب  عنه  المعلومات  بمنع 
الطرف أو ذاك افتضاح أمور مرتبطة بتزوير إرادة الناخبين.
7-تأثير اإلعالن: يرتبط اإلعالن كما هو معروف باقتصاديات 
العمل الصحفي الذي يرتبط بدوره باقتصاديات الدولة ككل 
على أن أسوا ما في اإلعالن هو أن يستغل لتحقيق أغراض 
وأهداف سياسية محددة من قبل المعلن وأغراض وأهداف 
كما  كله  وذلــك  الصحيفة  قبل  من  موضوعية  غير  ربحية 

يحدث أبان االنتخابات البرلمانية.
باألساس  يواجه  باالنتخابات  المرتبط  اإلعــالن  أن  ورغم 
بتغطية  القائم  الصحفي  يكون  ربما  انه  إال  الصحيفة  إلى 
على  اإلعالن فيحصل  تقديم  في  الوسيط  هو  االنتخابات 
على  الصحيفة  حــصــول  جــانــب  ــى  إل الكعكة  مــن  نصيبه 
تقليدياً  شكاًل  يأخذ  فقد  اإلعــالن  صور  وتتعدد  نصيبها، 
أو  المرشح  هذا  وتوكيالت  شركات  عن  اعالناً  يكون  بان 
ذاك وربما يأخذ شكاًل غير تقليدي بان يتناول الجوالت أو 

األخبار أو البرنامج االنتخابي.
الخاتمة:

في  المطبقة  العامة  القواعد  بان  عام  بشكل  القول  يمكن 
لنزاهة  الدولية  معايير  واسع مع  تتوافق بشكل  العراق قد 
عملية  في  حقيقة  مراقبة  إلى  تحتاج  ولكنها  االنتخابات 
التنفيذ وهو أمر يقع بشكل أساسي على عاتق الصحافة، 
العملية  مراقبة  على  القادرة  الحقيقة  في  هي  فالصحافة 
االنتخابية بشكل نزيه وشفاف وجعلها بصورة أساسية تحت 

بناء  على  جاهداً  يعمل  أن  عليه  الــذي  العام  الــرأي  رقابة 
ديمقراطية حقيقية في العراق.
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الهوامش: 

١ . بموجب األمر رقم 92 القسم األول، والقسم الثالث فإنه تم انشاء 
مفوضية االنتخابات العراقية المستقلة، والتي منحت سلطة تنظيم 
ومراقبة وإجراء وتطبيق جميع االنتخابات الموضحة في قانون إدارة 
الدولة، وهي إدارة حكومية مستقلة تحكم ذاتها، وغير حزبية ومهنية.

2 . أن المراقب األنتخابي مستقل عن أي توجيه صادر عن الحكومة 
أو عن المفوضية العلياالمستقلة لالنتخابات، وان دورهم هو مراقب 
العملية األنتخابية لعرض رفع تقرير عن نزاهتها والتزامها بالمعايير 
الدولية، وفضال عن ذلك فإن المفوضية تقبل تسجيل فرق عراقية 
نزاهتها  عن  تقرير  رفع  لغرض  اإلنتخابية  العملية  لمراقبة  ودولية 

والتزامها بالمعايير الدولية.
لتنظيم   2٠٠٤ لسنة   ٦ رقم  يحمل  نظاما  المفوضية  أصــدرت   .  3
المادة ١-3 من هذا  اعتبرت  وقد  السياسية،  الكيانات  وكالء  عمل 
النظام أن الوكالء هم عنصر هام من عناصر العملية الديمقراطية، 
ودورهم هو مراقبة العملية األنتخابية بغرض تقديم تقرير إلى الكيان 

السياسي عن نزاهة العملية االنتخابية.
ألي  يجوز  االنــتــخــاب  الــقــانــون  مــن  الــرابــع  القسم  لنص  وفقا   .  ٤
المرشحين  بأسماء  قائمة  المفوضية  إلى  م  يقد  أن  سياسي  كيان 
لالنتخابات، ويجب ترتيب أسماء المرشحين على القوائم المقدمة 
المقاعد  توزيع  ويتم  منهم،  كالم  استحقاق  حسب  المفوضية  إلى 
وال  القائمة،  هذه  في  ــواردة  ال األسماء  لترتيب  طبقا  المجلس  في 
تعينه  الذي  التاريخ  بعد  القائمة  تغيير  أو  الترتيب  تغيير هذا  يجوز 
المفوضية، وفضال عن ذلك فقد أوجبت الفقرة الثالثة إن يكون من 
األوائل  الثالثة  بين  تكون من  إن  امرأة على  المرشحين  أسماء  بين 
المرشحين في القائمة، كما نص القانون على ان المقاعد توزع على 
المرشحين وليس الكيانات السياسية بمعنى إن كيان ال يستطيع إن 

يسحب مرشحه من المقعد الذي يشغله في المجلس.
٥ . يأخذ قانون االنتخابات العراقي بهذا االتجاه فالكيان السياسي 
وفقا لقانون االنتخابات العراقي يمكن إن يعتبر حتى شخصا واحدا 
بشرط إن يحصل على مصادقة المفوضية باعتباره كيانا سياسيا- 

القسم 3 البند ٤- من قانون االنتخابات.
٦ . يأخذ القانون العراقي بإمكانية التسجيل والتصويت للعراقيين 
في الداخل والخارج، فوفقا للنظام رقم ١٠ لسنة 2٠٠٤ فانه بالنسبة 
للعراقيين المقيمين في خارج تتولى إدارة عملية التسجيل والتصويت 
وتنفيذها »المنظمة الدولية للهجرة« بتوجيه وإشراف عام من مجلس 
التفاهم  مذكرة  بموجب  لإلنتخابات  المستقلة  العليا  المفوضية 
القسم  من   ٤-١ للبند  ووفقا  والمفوضية.  المنطقة  بين  الموقعة 

الرابع فإنه تقام مراكز لتسجيل الناخبين في البلدان المضيفة خارج 
العراق، كما نص النظام على انه إذ كان الشخص الذي يجد نفسه 
مؤهال للتصويت يقيم في بلد ال توجد فيه مراكز لتسجيل الناخبين 
فإنه يستطيع أن يسافر على حسابه الخاص إلى البلد الذي يوجد 
فيه مركز تسجيل الناخبين بغية تسجيل اسمه خالل فترة التسجيل 
على  نفسه  النظام  وينص  االقتراع،  /أيــام  يوم  في  بصوته  واإلدالء 
فتره  انتهاء  فور  يومين  لمدة  المحدد  للبلد  الناخبين  سجل  عرض 
تسجيل الناخبين، وفيما يتعلق بطعون الخارج أجازت المادة ٥-٦ من 
القسم الخامس الطعن بشرط أن يؤدي الطاعن طعنه بأدلة موثقة 
التحكيم في  المادة ٥-7 لمدير مركز االقتراع  كلما أمكن، واناطت 
كل ما يرد إليه من طعون، على أن المادة ٥-8 من القسم الخامس 
قررت مبدأ خطير وهو أن كل اعتراض يقدم إلى مجلس المفوضية 
الناخبين  ضد قرار مدير مركز االقتراع سوف لن يؤثر على سجل 

المؤهلين للمشاركة في انتخابات الجمعية الوطنية.. الخ.
عليه  والطعن  الناخبين  وعرض سجل  بالتسجيل  يتعرض  فيما   .  7
بالنسبة إلى ناخبي الداخل أورد النظام رقم 2لسنة 2٠٠٤ والصادر 
عن مجلس المفوضين والذي حدد قاعدة بيانات نظام التوزيع العام 
النظام ألي  أتاح  كما  للتسجيل،  كقاعدة  كأساس  التموينية  للبطاقة 
شخص تتوافر فيه الشروط القانونية للمشاركة في االنتخابات ولم 
التقدم  بعد  اسمه  إدراج  يطلب  أن  الناخبين  في سجل  اسمه  يدرج 

بالمستمسكات التي تثبت أهليته.
عن  والصادر   2٠٠٤ 7لسنة  رقم  النظام  أتاح  أخرى  جهة  ومن   .  8
المفوضية القسم الثالث منه للناخبين الطعن في دقة السجالت على 
أن يقدم الطعن إلى المدير االنتخابي للمحافظة التي يوجد بها مركز 
تسجيل الناخبين، كما أتاحت ألي شخص من الناخبين أن يطعن في 
إدراج أي شخص في سجالت الناخبين ألسباب محدده مذكوره في 

المادة 2 من القسم الثالث.
إثناء  القول إن هناك مشكالت حقيقية في توفير األمن  9 . يمكن 
الرغم من إصدار  الحكومة، وعلي  االقتراع رغم محاوالت  عمليات 
السالمة  عن  بالدفاع  والخاص   2٠٠٤ ١لسنة  رقم  لألمر  الحكومة 
وهناك  متردية  األمنية  األوضــاع  فــان  الــطــوارئ«،  »قانون  الوطنية 
أن  كما  وغيرها  انتخابية  وثائق  وسرقة  يومية  اعــتــداءات  حــوادث 
عمليات االختطاف والتفجيرات ال زالت مستمرة األمر الذي يمكن 
القول معه انه وفقا للمتوافر من األنباء هناك مشكالت في تأمين 

عمليات االقتراع خصوصا في المناطق المضطربة.
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طرحت مشكلة االنتخابات النزيهة و معاييرها وفقد المواطن ثقته بالنتائج 
االنتخابية، و كأنه متيقن من ان االدارة ستطبق ال محال السياسة العامة 

للحكومة، واالنسياق وراء هيمنة الحزب الحاكم، وذلك بانتشار فكرة التزوير 
في االصوات والتي تعد من اكثر االعمال التي تعرض الديمقراطية للخطر و 

اهتزاز الثقة المتبادلة بين الناخب و الحكومة)1(.

وعليه نجد بأن فكرة تعدد االحزاب مرتبطة بفكرة وضع االنتخابات تحت 
اشراف هيئة محايدة ان لم نقل من بين اسباب ظهور هيئات مراقبة االنتخابات، 
ونظرًا إلمكانية تدخل السلطة التنفيذية في مجرى العمليات االنتخابية لما 
يخدم مصالحها، بما في ذلك تحديد نتائج االنتخابات بما يتماشى ورغبته، 

من خالل عدة طرق لذلك، كتعديل الدوائر االنتخابية بما يحققو يضمن الفوز 
في االنتخابات، وعدم المساواة في اساليب الدعاية و الحملة االنتخابية بين 

االحزاب المتنافسة، وكذا عدم االنضباط في اعداد جداول الناخبين)29(.

دور المفوضية العليا المستقلة لالنتخابات 

في تحقيق نزاهة العملية االنتخابية



باحث في الدراسات القانونية الدولية و الدستورية

زيد محمد حسين الزبيدي

االنتخابات  نزاهة  فكرة  اقتران  الضروري  من  اصبح  وقد 
فظهور  وبالتالي  محايدة،  هيئة  اشـــراف  تحت  بوضعها 
أقترنا  نزيهة  انتخابات  الى  الوصول  و  المتعددة  األحزاب 
بوجوب وضع هيئة مهمتها مراقبة العملية االنتخابية، حتى 
يتمكن المواطن من وضع ثقته بالهيئة االنتخابية وممارسة 
حقه االنتخابي بكل حرية و امان، فقد نصت المادة2١ من 
مثال  على   ١9٤8 لسنة  اإلنسان  لحقوق  العالمي  اإلعــالن 

الديمقراطية وحق كل انسان بأن يشارك في حكم بلده.
و  الشعب  ارادة  احترام  بين  الصلة  ان  فيه  شك  ال  ومما 
تحقيق انتخابات نزيهة هي صلة وطيدة، اذ ال تستمد سلطة 
الحكم في اي دولة إال من إرادة الشعب على نحو ما تعبر 

عنها انتخابات حرة و نزيهة)3(.
العراق  في  لالنتخابات  المستقلة  العليا  المفوضية  تعد 
السلطة الوحيدة المعنية بوضع األسس و القواعد المعتمدة 
اإلقليمية  و  االتــحــاديــة  االســتــفــتــاءات  و  االنــتــخــابــات  فــي 
المحلية في جميع انحاء العراق و اإلشراف عليها لضمان 
المنطلق  هذا  ومن  فإنها  نزيهة،  و  عادلة  تنفيذهابصورة 
االجــراءات  جميع  باتخاذ  األكبر  الجزء  عاتقها  على  يقع 
المخالفات  و  الجرائم  تلك  لمواجهة  الالزمة  التدابير  و 
تعكس  شفافة  و  نزيهة  انتخابات  الــى  وصــوالً  االنتخابية 
اإلرادة الجماهيرية في انتخاب من يمثلهم في إدارة الشؤون 

العليا و التصدي للمسؤولية.

ومن هنا ارتأينا دراسة هذا الموضوع في مطلبين، نتناول 
الثاني  أما  االنتخابات،  لنزاهة  العامة  المبادئ  األول  في 
المستقلة  العليا  المفوضية  إجـــراءات  لبحث  فنخصصه 

لالنتخابات في تحقيق نزاهة العملية االنتخابية.

)المطلب األول( // المبادئ العامة لنزاهة االنتخابات
تقوم نزاهة االنتخابات على مجموعة من المعايير المستندة 
المبادئ الديمقراطية و نظام قانوني ومؤسسي يعمل  الى 
و  عليها.  الحفاظ  و  وعادلة  نزيهة  انتخابات  تحقيق  على 
على الرغم من ضرورة مالئمة النظم للسياق االجتماعي و 
السياسي لكل بلد، إال أن األهداف األساسية الناتجة عن 

الحاجة لقيام انتخابات حرة و نزيهة ال تتغير.
و تعتبر مراقبة االنتخابات من وسائل الوقاية الهامة بالنسبة 
والمتابعة  التحقق  وسائل  إحدى  فهي  االنتخابات.  لنزاهة 
التي تحمي استقامة اإلدراة االنتخابية، وتعزز من مشاركة 
األحزاب السياسية، والمرشحين وباقي الشركاء في العملية 

االنتخابية.
في  وتسهم  القانوني  باإلطراء  االلتزام  من  الرقابة  وتعزز 
العامة  التقارير  ترفع  حيث  المشبوهة،  الممارسة  منع 
الناتجة عن عمليات الرقابة من شفافية العلمية االنتخابية 
االنتخابات  ادارة  على  القائمين  اخــضــاع  على  وتساعد 
لمبدأ المسؤولية والمحاسبة.وتشتمل الرقابة على عمليات 
اإلشراف والمتابعة الرسمية التي تقوم بها إحدى وكاالت أو 
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أجهزة الحكومة المسؤولة عن عمليات التدقيق، باإلضافة 
ووسائل  السياسية،  األحزاب  قبل  من  العملية  مراقبة  الى 
المنظمات  وكذلك  الفردية،  بصفتهم  الناخبين  و  األعــالم 

غير الحكومية و الجهات الدولية.
وقد تكون عملية الرقابة حزبية) تقوم األحزاب السياسية 
بتنفيذها(، أو غير حزبية ) تقوم المجموعات الوطنية أو 

الدولية بتنفيذها(.
حقوق  حماية  على  اهتمامها  فتركز  الحزبية  المراقبة  أما 
ومصالح مرشح أو حزب ما دون غيره. لذلك فمن المهم 
بمكان أن يشارك في هذه الرقابة مراقبون يمثلون مختلف 
أحداث  أية  فضح  من  للتحقق  وذلــك  السياسية  األحــزاب 

تضر بأي من األحزاب أو المرشحين دون استثناء.
ان  و  بالحياد  تتسم  أن  الحزبية  غير  الرقابة  من  وينتضر 
توفر تقارير موضوعية حول االنتخابات. و طالما ان تلك 
االنتخابية،  العملية  محدد حول  رأي  تكوين  تعني  التقارير 
تصبح مسألة النزاهة في عملية الرقابة ذاتها أمراً هاماً)٤(.

و يمكننا اجماالً استعراض أهم المبادرئ األساسية للحفاظ 
على نزاهة العملية االنتخابية في اآلتي:

أواًل: مبدأ المساواة:
إن المساواة في حقيقتها أساس لقيم كثيرة منها العدالة، 
القانون،  أمــام  الناس  بين  المساواة  تحقيق  تقتضي  فهي 
وحيث ان االفراد مختلفون فيما بينهم في قدراتهم وسماتهم 
الشخصية، فإن مبدأ المساواة الدور الرئيسي كونه المدافع 
عن تكافؤ االستحقاقات، وتحرم قوانين العقوبات مظاهر 

االستبداد باسم المساواة)٥(.
العالمي  اإلعـــالن  و  الوطنية  الدساتير  أكــدتــه  مــا  وهــذا 
لحقوق اإلنسان و العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية 
و السياسية، حيث نصت المادة )2٠( من الدستور العراقي 
لعام 2٠٠٥ على أنه: ) للمواطنين رجاالً ونساًء حق المشاركة 
في الشؤون العامة و التمتع بالحقوق السياسية بما فيها حق 

التصويت و االنتخاب و الترشيح(.)٦(
عدم  عن  الناشئة  االنتهاكات  فــإن  المبدأ،  هــذا  وألهمية 
مراعاته في مرحلة االنتخاب تشكل مساساً بمصلحة وصحة 
بحق  جريمة  المشرع  يعدهُ  الذي  األمر  االنتخاب  ونزاهة 
المجتمع، ذلك ألن هذا األمر يفرغ االنتخاب من محتواه من 
كونه وسيلة للتعبير عن اإلرادة العامة في اختيار الحكام و 
الممثلين. وهذا ما دعا المشرع الجنائي للتدخل نحو صيانة 
هذه المصالح، فالحماية الجنائية تكمل الحماية الدستورية 
طبيعية  بحكم  للمصالح  صيانة  وأكثر  فعالية  أسرع  ألنها 

االنتهاكات)7(. ويضمن هذا  تلك  المترتبة على  الجزاءات 
الحق بعد ذلك لجميع المواطنين حقوقاً متساوية للمشاركة 
جميعهم  يتمتع  وان  مرشحين،  و  كناخبين  االنتخابات  في 
تكون  ان  المواطن  حق  ومن  التصويت،  في  القدرة  بــذات 
عالقته مع اإلدارة االنتخابية قائمة على مبدأ المساواة دون 
تفرقة إيديولوجية، فمعاملة اإلدارة يجب أن تحقق الفعالية 

بالحياد من خالل المساواة الكاملة)8(.
كما وإان هذا الحق ينبغي مراعاته في جميع مراحل العملية 
االنتخابية سواء في مرحلة تحديد الدوائر االنتخابية والقيد 
في سجالت الناخبين أو أثناء المرحلة االنتخابية سواء ما 
أو  االنتخابي  اإلنفاق  أو  االنتخابية  بالحمالت  منها  يتعلق 
أو  اإلعالمي  الترويج  في  اإلعــالم  وسائل  من  االستفادة 

خالل مرحلة االقتراع و الفرز وعد األصوات.
ثانيًا: مبدأ حيادية اإلدارة االنتخابية:

العملية  فـــي  ــاد  ــحــي ال لــمــبــدأ  الــبــالــغــة  لــألهــمــيــة  نـــظـــراً 
االنتخابية)9(، لما له من إمكانية جعل االنتخابات تسير في 
ظروف نزيهة و شفافة، من أجل التوصل إلى نتيجة تعبر عن 
اإلرادة الحقيقية للشعب، فإن ذلك استدعى ضرورة إدارة 
لجان  أو  لجان وطنية  أو  االنتخابات تحت اشراف هيئات 
فرعية أو مفوضيات مستقلة)١٠(، تضمن أدارة االنتخابات 
بنزاهة و استقاللية وحياد و احترافية وصوالً الى انتخابات 

حقيقية ونتائج مرجوة تعكس آراء الجماهير و الشعوب.
الجهاز   ( االنتخابية  اإلدارة  دور  يتركز  الحياد  وفي جانب 
االنتخابي( على تهيئة الساحة التي يتواجه فيها المرشحون 
المعلومات  بكل  الناخبين  تزويد جميع  على  و  األحــزاب  و 
المطلوبة لتمكينهم من التصويت بطريقة متنورة و معقولة 
و على تجميع األصوات و اعالن النتائج دون اإلضرار بأي 
حزب أو مرشح، وان يكون هذا الجهاز مؤلفاً من اشخاص 
أكفاء و حياديين، ويتمتع بثقة األحزاب الرئيسية وان ال يهتم 

بنتيجة االنتخابات التي يديرها)١١(.
و هذه اإلدارة االنتخابية ينبغي عليها الحرص على قدرتها 
تحت  الــواقــعــة  العمليات  مصداقية  و  شرعية  لضمان 
و طبيعتها،  اإلدارة  تلك  النظر عن شكل  مسؤوليتها بغض 
بمجموعة  االلــتــزام  تحقيقه من خــالل  يمكن  الــذي  األمــر 
األساس في تلك اإلدارة، حيث أنها تتحلى بأهمية مفصلية 
أم  ظاهرة  أكانت  سواء  االنتخابية  العملية  نزاهة  لضمان 

مفترضة)١2(.
االنظمة  فــي  ــان  ف االنتخابية،  اإلدارة  استقاللية  ــي  وف
الجهاز  يحضى  ان  يمكن  ال  األحــزاب  متعددة  االنتخابية 
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االنتخابي بثقة األحزاب و يحافظ عليها، إال إذا عد مستقاًل 
حيال جميع االحزاب و الحكومة، ففي بعض الدول يكفل 
الدستور استقاللية األجهزة االنتخابية، مثل جنوب افريقيا 

و غينيا الجديدة)١3(.
اإلدارة  تتصف  ان  يجب  والحياد  االستقاللية  الى  إضافة 
االنتخابية بصفة اخرى ال تقل عن أهمية، هي االحترافية 
قلة  الى  عائد  تنظيمي  فكل ضعف  االنتخابات،  إدارة  في 
االحترافية قد يحمل الناخبين على التشكيك في االلتزام 
عن  يثنيهم  و  الرئيسين  الحياد  و  االستقاللية  بمبدأي 
اضفاء  ضــرورة  ان  و  المقبلة.  االنتخابات  في  المشاركة 
الى  دفعت  االنتخابية  العمليات  على  االحترافي  الطابع 
و  االنتخابات  إدارة  على  المقيمين  من  بتجمعات  القيام 
المتخصصة  التدريب  المؤسسات  من  العديد  نشوء  الى 
على المستويين الوطني و االقليمي، فمؤسسة االنتخابات 
انتخابية  دائــرة  أنشأت   )TFE( المكسيك  في  الفدرالية 
مهنية، و الغاية من هذا النظام الذي يعمل لتأطير مهنية 
االختصاصين، هي تدريب موظفين قادرين على تلبية جميع 
شروط الخدمة االنتخابية إذ انه يتعين على موظفي هذه 
الدائرة التقيد بشرط ساهم الى حد كبير في رفع المستوى 

االحترافي لمؤسسة االنتخابات الفدرالية)١٤(.
)اللجنة  اللجنة  لهذه  يمكن  أال  الــمــطــروح،  الــســؤال  لكن 
الحكومية( تنظيم العملية االنتخابية لصالحها؟. و خاصة 
أن الحكومة تلعب دور القاضي و الخصم في نفس الوقت، 
كما في اطار االنتخابات التشريعية لعام 2٠٠2 في الجزائر، 
حيث كانت اللجنة الحكومية برئاسة أمين عام حزب جبهة 

التحرير الوطني.
ثالثًا: سرية التصويت:

الناخب،  حرية  و  التصويت  سرية  بين  وثيق  ترابط  هناك 
و  الناخب،  حرية  لحماية  الفعالة  الوسيلة  هي  فالسرية 
السرية  قاعدة  تهدف  و  اختياره،  الغير على  اطالع  تجنب 
يمكن  التي  التعهدات  أو  الوعود  من  الناخب  تخليص  في 
ان يعطيها بطريق االبتزاز، و الى ابعاده عن التهديد الذي 
هي  التصويت  فسرية  التصويت،  حريتهفي  على  يــؤثــر 
الضمان األكبر للناخب، ألنه اذا تعذر على الغير أن يراقب 
تعذر  اختياره،  ماهو  ليعرف  بصوته  اإلدالء  عند  الناخب 
إال  الناخب  يستمع  ال  و  الوعيد  و  الوعد  فيقل  مؤاخذته 
لضميره. وسرية التصويت تعني التصويت الذي يتم بطريقة 
هذا  ولتحقيق  به،  أدلى  الذي  الناخب  رأي  عن  تكشف  ال 
الهدف فإن السرية شملت أعضاء الجهاز اإلداري المشرف 

على االنتخابات والمرشح و مندوبيه المتواجدين في مركز 
االنتخاب في أثناء إجراء الممارسة االنتخابية ليتسع هذا 
المبدأ ليشمل كل ما شأنه اإلفصاح عن شخص الناخب في 

نطاق االقتراع)١٥(.
الدستورية  المبادئ  من  التصويت  سرية  مبدأ  كــان  ولــذا 

األصل التي تضمنتها اغلب الدساتير)١٦(.
يتم  الذي  العلني  التصويت  خالف  على  التصويت  وسرية 
التصويت فيه جهراً، و يجد هذا المبدأ تطبيقه الحقيقي 
ينفرد  منعزل  مكان  في  التصويت  عملية  إجراء  من خالل 
االنتخاب  بطاقة  على  اختياره  ليضع  بنفسه  الناخب  فيه 
صندوق  في  بنفسه  إيداعها  و  عليها،  الغير  إطالع  وعدم 
والعجزة  لألميين  السماح  المبدأ  بهذا  يخل  وال  االقتراع، 
وكبار السن وغيرهم بإبداء آرائهم بمساعدة شخص آخر او 
إبداءه شفاهاً لموظفي االقتراع للقيام بالتأشير على الورقة 

وحسب رغبة الناخب)١7(.
وعلى هذا األساس نرى ان اغلب التشريعات االنتخابية تجرم 
األفعال التي من شأنها المساس و اإلخالل بهذا المبدأ من 

أجل ضمان سالمة العملية االنتخابية ونزاهتها)١8(.
رابعًا: ضبط اإلنفاق االنتخابي:

لقد أصبحت عملية اإلعداد للحمالت االنتخابية و إدارتها 
وبوتيرة متصاعدة، باهظة التكاليف خاصة مع تطور تقنيات 
إدارة وخوض الحمالت المتحكم فيها الطابع اإلعالمي و 

الترويج االنتخابي في المجتمع الحديث.
وعملية تنظيم اإلنفاق االنتخابي ال تعني بالضرورة تامين 
النوعية  او  الكمية  من حيث   - الكاملة  والعدالة  المساواة 
يقوم  ان  ينبغي  اإلنفاق  تنظيم  فمبدأ  المرشحين.  بين   -
على وضع حد أقصى أو مايعرف ب)سقف اإلنفاق( لمنع 
المرشحين ذوي اإلمكانيات من تجاوزه)١9(. هذا الضبط 
التعسف في استغالل دور  التخفيف من  في  يساهم فعلياً 
المال في العملية االنتخابية، غير انه ال يعني بأي حال من 

األحوال إلزام المرشحين بإنفاق ذات القيمة.
و النفقات االنتخابية يقصد بها)تلك النفقات التي يتحملها 
المرشح أو الحزب خالل الحملة االنتخابية بهدف التماس 
النفقات  ما تخضع هذه  انتخابه، وغالباً  لتأمين  األصوات 
لحدود قصوى ينبغي عدم تجاوزها(. أو هي )تلك النفقات 
التي تتضمن المدفوعات التي تقوم بها الحمالت االنتخابية 
للخدمات أو األغراض المرادة من اجل التأثير في نتيجة 

االنتخابات()2٠(.
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قانونية  نفقات  الــى  االنتخابية  النفقات  تقسم  ويمكن 
يمكن  مشروعة(  )غير  قانونية  غير  ونفقات  )مشروعة(، 

تفصليها على النحو اآلتي )2١(:
اواًل: اإلنفاق القانوني، ويشمل:

في . ١ االنتخابية  اإلعالنات  فيها:  بما  الدعائية  الحملة 
والــمــقــروءة،  والمسموعة  المرئية  الوسائل  مختلف 
الــلــوحــات اإلعــالنــيــة، الــصــور و الــشــعــارات، طباعة 

الملصقات، تصميم اإلعالنات... الخ.
فريق . 2 المندوبون،  فيها:  بما  االنتخابية  الحملة  إدارة 

عمل الحملة، النقل، االتصاالت، المكاتب و التجهيزات، 
الطعام، المالبس،... الخ)22(.

ثانيًا:اإلنفاق غير القانوني، ويشمل:
على . ١ تأثير  لــه  ومــن  الموظفين  و  المسؤولين  رشــوة 

مجريات العملية االنتخابية.
توزيع رشاوى عينية ونقدية للناخبين.. 2
التوظيف . 3 االنتخابية)  األبــعــاد  ذو  المقنع  التوظيف 

المفاجئ قبل أو اثناء االنتخابات وبعدها(.
الخدمات . ٤ تقديم  بهدف  العام  والمال  النفوذ  استعمال 

للناخبين في الفترة التي تسبق االنتخابات.
التبرعات غير الدورية للجمعيات والمؤسسات الخيرية . ٥

في الفترة التي تسبق االنتخابات.
قيام المرشحين بدفع األموال لرؤساء األحزاب وذلك . ٦

لضمان ترشيحهم، أو لوضعهم في المراتب األولى في 
القوائم الحزبية.

في . 7 والفاعلين  الــنــافــذيــن  لــألشــخــاص  رشـــاوى  دفــع 
المجتمع المحلي.

في . 8 للتأثير  الحكومية  لمناصبهم  المرشحين  استغالل 
مجريات العمل االنتخابية لصالحهم)23(. و من اجل 
المرشحين  بين  المالي  التفاوت  من  وللحد  كله  ذلك 
في اإلنفاق على الداعية االنتخابية، فقد انبرت بعض 
تمويل  على  القانونية  القيود  وضع  باتجاه  التشريعات 
فرنسا  ففي  عليها،  واإلنــفــاق  االنتخابية  الحمالت 
النفقات  لمسألة  الفرنسي  المشرع  أولــى  فقد  مثاًل، 
من  مجموعة  أورد  حيث  كبيراً،  اهتماماً  االنتخابية 

األحكام القانونية المنظمة لها من أهميتها:
الى . ١ االنتخابية  الدعاية  نفقات  مراقبة  مهمة  أنــاط 

عمليات  و  الحملة  بنفقات  الخاصة  القومية  اللجنة 
التمويل السياسي.

تحديد حد اقصى لنفقات الدعاية.. 2

دون . 3 للحيلولة  المراقبة  و  االجـــراءات  بعض  أوجــب 
التبرعات السرية وغير المشروعة.

أو . ٤ أجنبية  ــة  دولـ أيــة  مــن  مــســاعــدات  قــبــول  حظر 
او معنويين( من جنسيات دول  أشخاص ) طبيعيين 

اجنبية)2٤(.
المنحنى . ٥ هذا  المصري  المشرع  نحى  فقد  كذلك  و 

حيث اتخذ بعض االجــراءات التي من شأنها ضبط 
أعلى لإلنفاق  االنتخابي أهمها وضع سقف  اإلنفاق 
على الدعاية. حيث الزم المرشحين بمراعاته وذلك 
في  التعددية  ظــل  فــي  أجــريــت  انتخابات  أول  منذ 
السقف ب)٥٠٠( جنيه  عام ١979، حيث حدد هذا 
وذلك بموجب قرار وزير الداخلية رقم )9٥١( لسنة 
١979 بشأن الداعية االنتخابية. وقد عمد المشرع 
المصري الى رفع هذا السقف ليتناسب مع األوضاع 

االقتصادي التي تجري االنتخابات في ظلها)2٥(.
بأستمرار  و  تقوم  العالم  دول  من  العديد  ان  و في حين 
بهدف  لديها  االنتخابي  التمويل  النظمة  تحدث  بعملية 
الوصول الى افضل الصيغ التي تؤمن حسن سير ونزاهة 
االنتخابية  القوانين  غالبية  ان  نجد  االنتخابية،  العملية 
في الدول العربية ال تتطرق الى موضوع تمويل الحمالت 
االنتخابية و اإلنفاق االنتخابي بشكل مستقل ومفصل، وان 
وردت بعض االحكام حول هذا الموضوع فإنها غالباً ما 
ترد تحت بند االحكام الجزائية، باستثناء بعض القوانين 

العربية التي اهتمت بهذا الموضوع و تفصيالته)2٦(.
أما في العراق فإننا نجد أن التشريع العراقي قد خلى من 
أية إشارة لمثل هذا التنظيم لإلنفاق االنتخابي، وهذا بال 

شك يعد خلاًل تشريعياً ينبغي تجاوزه،
المتعلقة  األحكام  باحتواء  النواب  مجلس  قيام  وضــرورة 
لمبالغ  القصوى  والحدود  االنتخابية  الحمالت  بتمويل 
وحظرقبول  المالية  الــمــوارد  وتحديد  عليها،  اإلنــفــاق 
أو من  الــدول  الممولة من  تلك  الخارجية سواء  األمــوال 
لتلك  المخالفة  االفعال  جميع  تجريم  و  فيها،  اشخاص 
المبادئ و األحكام ووضع الجزاء المناسب على مرتكبيها 
بتشريع  ذلك  ويكون  كيانات سياسية(  أم  كانوا  أفــراداً   (
قانون  في  متضمناً  أو  االنتخابي  اإلنفاق  بضبط  خاص 

األحزاب)27(.
التعددية  تجربة  حداثة  هو  ذلك  في  السبب  يكون  وقد 
الخارطة  اتضاح  العراق وعدم  االنتخابية في  و  الحزبية 
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الحزبية بشكل دقيق لحد اآلن، وعدم وجود بنية مصرفية 
تحتية يمكن من خاللها متابعة ومراقبة االنفاق.

)المطلب الثاني(
إجراءات المفوضية العليا المستقلة للالنتخابات في 

تحقيق نزاهة العملية االنتخابية
بموجب  لالنتخابات  المستقلة  العليا  المفوضية  أنشأت 
أمر سلطة االئتالف المؤقت المرقم 92 في 3١/2٠٠٤/٥، 
ومــراقــبــة،  تنظيم  سلطة  بموجبه  المفوضية  ومــنــحــت 
و  الـــعـــراق)28(.  فــي  االنتخابات  كافة  وتطبيق  واجـــراء، 
عن  التامة  استقالليتها  يضمن  بشكل  المفوضية  أنشأت 
التأثيرات السياسية، كونها هيئة مهنية حكومية مستقلة و 
محايدة تتمتع بالشخصية المعنوية وتخضع لرقابة مجلس 

النواب)29(.
للعملية  تحفظ  التي  بواجباتها  المفوضية  تقوم  ولكي 
يجب  فأنها  سيرها،  حسن  تضمن  و  نزاهتها  االنتخابية 
االستقاللية   ( أهمها  العامة  المبادئ  من  بجملة  تتمتع  ان 
والحياد و النزاهة و الكفاءة والمهنية و الشفافية و الخدمة(

.)3٠(
أواًل: االستقاللية:

مختلفين  مفهومين  على  ينطوي  باالستقاللية  إن مصطلح 
أولهما يعني االستقاللية التنظيمية عن السلطة التنفيذية، 
المطلوبة في  العملية  الثاني حول االستقاللية  يدور  بينما 
كافة نواحي اإلدارة االنتخابية، والتي تتعلق بعدم الخضوع 
فــي قــراراتــهــا أليــة مــؤثــرات خارجية، ســواء مــن السلطة 
األخــرى  الحزبية  و  السياسية  الجهات  من  أم  التنفيذية 
وهذا  االستقاللية  تعريف  في  الثاني  االتجاه  نؤيد  ونحن 
هو الواضح من تعريف المفوضية آنف الذكر، و الوارد في 
المادة )2( من قانونها، حيث أنها)هيئة مهنية حكومية( فهي 
تخضع  التي  الدولة  مؤسسات  إحــدى  كونها  عن  تنفك  ال 
ذات  الوقت  ذات  في  أنها  غير  والمالي،  اإلداري  لنظامها 
كانت  حكومية  الخارجية  الجهات  كل  عن  تامة  استقاللية 
أم غير حكومية في اتخاذ القرارات الالزمة لسير العملية 

االنتخابية)3١(.
ثانيًا: الحياد:

وتعزيز  مصداقيتها  و  االنتخابية  العملية  نزاهة  لتحقيق 
على  يجب  االنتخابات،  لنتائج  القبول  مستويات  أوســع 
تنظيمها  الــى  باإلضافة  تــام  بحياد  تعمل  ان  المفوضية 
تكون  ذلك  وبدون  كاملة.  باستقاللية  االنتخابية  للفعاليات 

الصعب  للفشل، ويصبح من  برمتها عرضة  العملية  نزاهة 
ومن  االنتخابية.  العمليات  بمصداقية  الثقة  تعزيز  بمكان 
المهم بمكان ان تعمل المفوضية على إقناع الجمهور بشكل 
عام بحيادها، من خالل عملها بشفافية مدعمة بسياسات 
لتطوير  حثيثة  وجــهــود  الــحــيــادي،  نهجها  لتسويق  جــادة 

عالقاتها العامة بشكل فعال)32(.
ثالثًا: النزاهة:

العملية  وسالمة  لنزاهة  األول  الضامن  المفوضية  تعد 
فيها  العاملين  اعضائهاو  عاتق  على  وتقع  االنتخابية، 
المسؤولية المباشرة لضمان ذلك. و عليها معالجة الفساد 
بممارسات  قيامهم  حال  في  موظفيها  مع  بحزم  والتعامل 
الــنــزاهــة، مــن خــالل عملهم لصالح  مــبــدأ  تــتــعــارض مــع 
اهتمامات او جهات سياسية دون غيرها. اما تجاهل تلك 
الممارسات فمن شأنه خلق إشكاليات كبيرة تتعلق بنزاهة 
ومصداقية العملية االنتخابية، تفوق في اهميتها ما يمكن 
تلك  لــردع  الهادفة  العقوبات  بعض  فرض  على  يترتب  ان 
المسؤولون  يمتنع  أن  ضــرورة  يعني  وهــذا  الممارسات. 
ادارة  على  القائمين  فيهم  بمن   ( العامون  الموظفون  و 
االغراض  لصالح  صالحياتهم  استخدام  عن  االنتخابات( 

الخاصة او المصالح السياسية.
رابعًا: الكفاءة:

الجمع  من  تمكنها  بمدى  بعملها  المفوضية  نجاح  يرتبط 
الفاعلية، حيث تسهم هذه  و  والكفاءة  النزاهة  بين مبادئ 
الميزات في تعزيز ثقة الجمهور و الكيانات السياسية في 
الى  عام  بشكل  ذلك  يستدعي  حيث  االنتخابية.  العمليات 
وتوفير  بحمة  لالنتخابات  المخصصة  الموارد  استخدام 
الخدمات االنتخابية بكفاءة عاليتين، بما في ذلك استخدام 
التقنيات التكنولوجية و توفير متطلبات التوعية و االعالم. 
برامجها  ان  من  للتحقق  الحذر  توخي  المفوضية  على  و 
تخدم متطلبات الكفاءة االنتخابية بما يضمن استمراريتها 

دون التنازل عن متطلبات النزاهة.
خامسًا: المهنية:

بحرص  االنتخابية  االجــراءات  و  األنشطة  كافة  تنفيذ  ان 
العناصر  من  تعد  مؤهل،  كــادر  توفر  الى  باإلضافة  ودقــة 
االنتخابية.  العملية  في  المصداقية  لتحقيق  األساسية 
لذلك فعلى المفوضية التحققمن ان كافة كوادرها الدائمة 
و المؤقتة على حد سواء، مدربة و مؤهلة على أفضل وجه، 
و بما يمكنها من تطبيق أعلى معايير المهنية أثناء قيامها 

بتنفيذ مهامها الفنية.

       27 م  2014 أذار   - هـــ   1435 الثانية  جــمــادى   | الــعــاشــرة  السنة   |  28 الــعــدد   |



العاملين في  األفــراد  كل فرد من  التزام  فإن  و عليه 
على  والحرص  الدقة،  و  العدالة  بمبادئ  المفوضية 
الى  به، باإلضافة  تقديم افضل الخدمات فيما يقوم 
أمــراً  يعتبر  ومــهــاراتــه،  قــدراتــه  تطوير  على  حرصه 
ضرورياً للحفاظ على مهنية أدارة العملية االنتخابية.

سادسًا: الشفافية:
يتمتع  نــظــام  هــو  بالنزاهة  يتمتع  الـــذي  النظام  ان 
بالشفافية، فالشفافية تجعل من التركيبات التنظيمية 
وسهلة  الجميع  امام  متاحة  وقراراتها  فعالياتها  ومن 
الفهم، وفي هذه الحالة يكون من الصعب العمل بموجب 
نظم تفسح المجال اما سوء استخدام الصالحيات أو 

الفساد، أو الدفاع عن تلك النظم.
عامة  والمالية  العملية  اإلدارة  في  المبدأ  هذا  ويتيح 
للجمهور من متابعة وتدقيق قرارات اإلدارة االنتخابية 

و مسبباتها.
ومن خالل العمل بشفافية يسهل على القائمين على 
المالي  االحتيال  و  الفساد  محاربة  المفوضية  إدارة 
حول  انطباع  اي  امــام  الطريق  وقطع  االنتخابي  او 
من  ذلك  ويمكنهم  كما  الممارسات،  هذه  مثل  وجــود 
الوقوف بوجه اي تقصير او نقص في المؤهالت او ايه 
االمر  ما،  سياسية  ميول  لصالح  تفضيلية  ممارسات 

الذي يرفع من مستويات مصداقيتها.
سابعًا: الخدمة:

االنتخابية  الخدمات  أفضل  تقديم  مسألة  تعتبر  ال 
الممكنة لكافة الشركاء االنتخابيين إحدى مسؤوليات 
المفوضية الرئيسية فحسب، بل هي واحدة من أهم 

مسببات وجودها.
تحكم  التي  للمعايير  المفوضية  تطوير  يعطي  لذلك 
نطاق  أوســع  على  ونشرها  فعاليتها  و  اعمالها  كافة 
توفير  على  للعمل  وموظفيها  ألعضائها  المحفزات 
خدمات نوعية مميزة. كما وان االنطباعات التي تتولد 
لدى شركاء العملية االنتخابية حول اداء المفوضية و 
االدارة االنتخابية، تأثر كبير في كيفية حكم الجمهور 

على نزاهة وكفاءة تلك االدارة.
في  الوحيدة  االنتخابية  السلطة  كونها  والمفوضية 
العراق، تقع عليها أعباء والتزامات البد وان تقوم بها 
لها  وكذلك  نزيهة،  و  عادلة  انتخابات  تحقيق  لغرض 
دور في القيام بإجراءات من شأنها الحد من التالعب 
شأنه  من  ما  كل  من  الوقاية  و  االنتخابية  باعملية 

المساس بحسن سيرها وسالمتها، هذه اإلجراءات قد 
تكون سابقة لعملية االقتراع أو مقترنة بها أو الحقة 

عليها، نتناول أبرزها في اآلتي)33(:
1- سجل الناخبين:

إن األخطاء في سجالت الناخبين تعد من المشاكل المتكررة 
من  الناخبين  من  عدد  حرمان  الى  بالنتيجة  تــؤدي  والتي 
اشخاص  أسماء  وجود  أو  االنتخابات،  في  ممارسة حقهم 
متوفين لم تشطب من السجل وغيرها مما يفسح المجال 
لحدوث تجاوزات وخلل في عملية التصويت، ومن هنا كان 
المستخدمة  البيانات  في  تركز  أن  المفوضية  على  لزاماً 
في أعداد سجل الناخبين و تحديث قاعدة بيانات البطاقة 
التموينية التي يؤسس السجل على أساسها، كما البد من 
عملية  ومراقبة  الناخبين  لتسجيل  دقيقة  إجــراءات  وضع 
مراكز  موظفي  من  الكادرالكفوء  تعيين  و  السجل  تحديث 
التسجيل. كذلك من االمور المهمة في هذا المجال هو طبع 
سجل الناخبين على مستوى محطة االقتراع وبالتالي وجود 

اسم الناخب في محطة واحدة فقط.
2- الدعاية االنتخابية:

هناك الكثير من الخروقات التي ترافق الحملة االنتخابية 
للكيانات و للمرشحين على حد سواء، وسواء تلك الخروقات 
بخداع  المتعلقة  تلك  او  الدولة  موارد  باستخدام  المتعلقة 
االنتخابية  الحمالت  على  االعتداء  أو  أو غشهم  الناخبين 

للمنافسين الى غيرها.
وهنا البد من ان يبرز دو المفوضية لتفعيل اجراءاتها للحد 
من تلك المخالفات والجرائم المتعلقة بالحمالت الدعائية 
كتفعيل فرق المراقبة االعالمية ووحدات الرصد التابعة لها، 
وتثقيف الكيانات السياسية والمرشحين بخصوص الدعاية 
السلوك  وقــواعــد  الدعائية  الحمالت  ونظام  االنتخابية 
استخدام  منع  الــى  باالضافة  االعــالم،  وسائل  خــالل  من 
الشعارات التي من شأنها اثارة النعرات الطائفية والقومية 
أو تلك المحرضة على العنف و الكراهية والتخويف، وكذلك 
اثناء  ترتكب  التي  بالمخالفات  الخاصة  الشكاوى  تفعيل 
فترة الدعاية االنتخابية، ومنع القوات االمنية من ممارسة 

الدعاية االنتخابية لصالح كيان سياسي أو مرشح ما.
3- تعيين موظفي محطات ومراكز االقتراع:

في  و حساسية  اهمية  االكثر  المفصل  االقتراع  كادر  يعد 
المباشر  تنفيذه  بسبب  االقتراع  لعملية  األساسية  البنى 
لعملية االقتراع والعد و الفرز، لذا فإن األخطاء و التجاوزات 
التي قد ترتكب من قبلهم ستؤثر بشكل كبير على مصداقية 
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العملية االنتخابية، ومن هنا كان والبد من تعيين كادر علمي 
و مهني لضمان توفر المستوى العلمي والمعرفة القانونية 
إضافة الى ثبوت استقالليتهم وعدم خضوعهم ألية تأثيرات 
خارجية أو انتمائهم لكيانات وأحزاب معينة، ومن المعروفين 
بالنزاهة و الكفاءة، إضافة الى ما يستتبع ذلك من تدريبهم 
المفوضية بصورة جيدة قبل يوم االقتراع وبفترة  من قبل 

كافية ووضع خطة رصينة ومحكمة لإلشراف عليهم.
4- إجراءات يوم االقتراع:

االنتخابية،  للعملية  األساسي  المفصل  االقتراع  يوم  يعد 
ويكون هذا اليوم عرضة لكثير من المخالفات االنتخابية، 
ولهذا فإن المفوضية البد وان تكون مستعدة لمواجهتها قبل 
وقوعها، حيث ينبغي التأكد من سهولة و انسيابية وصول 
الناخبين الى مراكز االقتراع و التأكيد على القوات االمنية 
العمل في يوم االنتخاب بشكل مستقل وحيادي يحول دون 
تدخلهم في عمل المفوضية او منع الناخبين من الوصول 
الى مراكز االقتراع، كما وينبغي ع كادر االقتراع التأكد من 
وجود اسم الناخب في سجل الناخبين وتدقيقه قبل استالم 
وضــرورة  باإلنابة  التصويت  حــاالت  ومنع  االقــتــراع  ورقــة 
حضور الناخب بنفسه، و تشجيع وتعزيز عمل فرق المراقبة 
المحلية والدولية ووكالء الكيانات السياسية، وضمان سرية 
التصويت من خالل التقيد بإجراءات االقتراع، وتوفير حبر 
التصويت بنوعيات جيدة وكميات كافية، واستخدام صناديق 
اآلمنة،  األرقــام  متسلسلة  األقفال  ذات  الشفافة  االقتراع 
وكذلك التأكيد على وضع حقل خاص لتوقيع الناخب في 
االقتراع  لورقة  استالمه  وقبل  اسمه  أمام  الناخبين  سجل 
أو استخدام البصمة وذلك لغرض إجراء عملية المطابقة 
بين التواقيع مع عدد األوراق الموجودة في الصندوق قبل 
بدء عية الفرز وهذا ما يساعد على مكافحة عملية حشو 

صناديق االقتراع بالتزوير.
5- عملية العد و الفرز:

االنتخابية  العملية  ثمرة  بمثابة  والفرز  العد  عملية  تعد 
وتتميز بأهميتها البالغة، اذ تتوقف عليها نتائج االنتخابات 
بأكملها، وهنا البد من إجراء هذه العملية بعد انتهاء عملية 
االقتراع مباشرة، واعتماد المطابقات الحسابية بين عدد 
االوراق الموجودة في صناديق االقتراع و التواقيع في سجل 
الناخبين، و تعبئة استمارات العد و المطابقة بصورة دقيقة 
و اجراء عملية العد و الفرز امام المراقبين ووكالء الكيانات 

السياسية و اعالن النتائج االولية للمحطة امامهم.

الهوامش:
القانون . ١ و  السياسية  النظم  في  الوسيط  الخطيب،  احمد  نعمان 

الدستوري، مكتبة دار الثقافة للنشر و التوزيع، ط١، مصر، 2٠٠٤، 
ص3١٥.

بحث . 2 الميزان،  في  االنتخابي  نظامنا  عفيفي،  محمود  مصطفى 
تحليلي مقارن لنظام االنتخاب العام في مصر ودور كل من الناخب 
و المترشح و االدارة في تسيير العملية االنتخابية في ظل انتخابات 

١98٤، شركة سعيد رأفت للطباعة، مصر، ١98٤، ص2٥9.
الدار . 3 النزيهة،  و  الحرة  االنتخابات  حكيم،  فايزة   - شنيب  احمد 

الدولية لالستثمارات الثقافية، مصر، 2٠٠٠، ص١٠.
٤ . « ضمن  المنشور  االنــتــخــابــات،  مراقبة  هوراسيوبونيو،  انــظــر 

ريتشارد  تحرير  من  االنتخابات«،  حــول  الدولية  اإلنسكلوبيديا 
2٠٠٠، صفحة  بريس،  كوارتيرلي  كونغريشيونال  واشنطن،  روس، 
١97-١98. وما دمنا نتحدث عن الوسيلة الرقابية الداخلية ينبغي 
وجود  يعتبر  حيث  المقارن  الدولي  الرقابي  الــدور  الــى  اإلشــارة 
جميع  تقييم  و  ومحليين،  مختصين  دوليين  مراقبين  ومشاركة 
لخلق  عالية  اهمية  ذا  أمراً  الدول  في  االنتخابية  العملية  جوانب 
بيئة مناسبة ألجراء االنتخابات وضمانة مساعدة على توفير الدعم 
السياسي ولمشاركة جميع األطراف المختلفة وصوالً الى الحصول 
عيون  في  الشفافية  و  بالمصداقية  تتمتع  انتخابات  نتائج  على 
الشعب خاصة، و المجتمع الدولي عامة. ومن ابرز هذه المعاير تلك 
التي تضمنها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية 
١9٦٦ في المادة )2٥( مبرراً ومعياراً لمراقبة االنتخابات من خالل 
تأكيدها على مبدأ النزاهة كمعيار أساس. وكذلك اعالن المبادئ 
للمراقبة الدولية على االنتخابات ومدونة السلوك للمراقبة الدولية 
على االنتخابات الملحقة بها و التي اعتمدتها األمم المتحدة في 

27/ تشرين االول/2٠٠٥.
احمد شوقي أبو خطوة، المساواة في القانون الجنائي، دار النهظة . ٥

العربية، القاهرة،ط٤، 2٠٠2، ص٥.
العالمي لحقوق . ٦ باألضافة الى ذلك تنص المادة )2( من االعالن 

االنسان على انه) لكل انسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات 
المذكورة في هذا االعالن دونما تمييز من اي نوع والسيما التمييز 
الرأي  أو  الدين  أو  اللغة  أو  الجنس  أو  اللون  أو  العنصر  بسبب 
أو  االجتماعي  أو  الوطني  األصل  أو  السياسي  غير  أو  السياسي 
منه  )م2١/ف3(  في  وينص  آخــر(.  أي وضع  أو  المولد  أو  الثروة 
تتحلى  ان  ويجب  الحكم  مناط سلطة  الشعب هي  )ارادة  ان  على 
هذه االردة من خالل انتخابات نزيهة تجري دورياً باألقتراع العام 
وعلى قدم المساواة بين الناخبين و بالتصويت السري أو بإجراء 
مكافئ من حيث ضمان حرية التصويت(. أما العهد الدولي الخاص 
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بالحقوق المدنية و السياسية فقد نص في الفقرة )ب( من المادة 
)2٥( منه على أن من حقوق المواطن التي يجب ان تتاح له فرصة 
في  وينتخب  ينتخب  أن  )ب-  معقولة:  غير  قيود  دون  بها  التمتع 
انتخابات نزيهة تجري دورياً بأألأقتراع العام و على قدم المساواة 
إرادة  عن  الحر  التعبير  تضمن  السري  وبالتصويت  الناخبين  بين 
الفقرة )ج( من المادة )٥( من  الناخبين(. ونصت على ذلك ايضاً 
العنصري  التمييز  أشكال  جميع  على  للقضاء  الدولية  االتفاقية 
بقولها)الحقوق السياسية والسيما حق االشتراك في االنتخابات، 
اقتراعاً و ترشيحاً، على اساس االقتراع العام المتساوي و اإلسهام 
في الحكم وفي إدارة الشؤون العامة على جميع المستويات وتولي 

الوظائف العامة على قدم المساواة(.
طوني عطا اهلل، تقنيات التزوير االنتخابي وسبل مكافحتها، برنامج . 7

األمم المتحدة اإلنمائي، بيروت، 2٠٠٥، ص١9.
محفوظ لعشب، التجربة الدستورية في الجزائر،المطبعة الحديثة . 8

للفنون المطبعية،الجزائر،2٠٠١، ص23.
وهو . 9  »Neutralis« الالتينية  الكلمة  الى  الحياد  مصطلح  ويرجع 

سياسية  ظاهرة  والحياد  طــرف،  اي  بجانب  الوقوف  عــدم  يعني 
قبل ان تبرز في المجال اإلداري، ظهرت على المستوى السياسي 
بعد الحرب العالمية الثانية، وهي كلمة مشتقة من حايد محايدة 
بمفهومه  والحياد  انحاز،  ضد  وهي  جانب،  لغوياً  تعني  وحياداً، 
النزاعات  تجنب  الى  يهدف  وكان  العزلة،  يعني  القديم  القانوني 
االداري  المجال  في  الحياد  أما  منها.  العسكرية  وخاصة  الدولية 
مفهوم  عن  للمزيد  و  القانونية.  المواعيد  في  بقوة  يتجلى  فانه 
االنتخابية،  العملية  في  اإلدارة  دور  حجوج،  ساعد  انظر:  الحياد 

رسالة ماجستير، جامعة الجزئر، 2٠٠2، ص2٠.
ولحماية . ١٠ االنتخابات  لمراقبة  الفرعية  و  الوطنية  اللجان  تتشكل 

مبدأ الحياد، من خالل مراقبة كل التجاوزات التي يمكن ان تحدث 
محايدة  اإلدارة  كانت  فكلما  اإلدارة،  من طرف  تقع  التي  وخاصة 
كلما توصلنا الى نتائج نزيهة، الجل استرجاع ثقة المواطن بعملية 
التصويت وبالنتائج النهائية لالنتخابات التي تعبر عن حقيقة رغبته 
و إرادته الحرة. باإلضافة الى الرقابة الوطنية التي تمارسها هذه 
إحدى  لتحقيق  مساعدة  آلية  تعد  الدولية  الرقابة  فإن  اللجان، 
الرقابة  حامد،  السعيد  ذلــك:  في  انظر  الديمقراطية.  مسارات 
كلية  منشورة،  غير  ماجستير،  االنتخابات،رسالة  على  الدولية 
اللجان  دور  ريــم،  وسكفالي   .2٠٠2 الجزائر،  جامعة   - الحقوق 
الوطنية لمراقبة االنتخابات ومبدأ حياد اإلدارة،رسالة ماجستير، 

كلية الحقوق، جامعة الجزائر،2٠٠٥، ص 8-7.
من . ١١ )أيــس(،  كلفتها  و  االنتخابات  ادارة  مشروع  ذلــك:  في  انظر 

و  االنتخابية  المعونة  و  للديمقراطية  الدولي  المعهد  منشورات 

المتحدة،  األمم  منظمة  و  االنتخابية  لألنظمة  الدولية  المؤسسة 
ترجمة وتحرير- المركز اللبناني للدراسات، ١999، ص 37.

المؤسسة . ١2 دلــيــل  االنــتــخــابــيــة،  اإلدارة  أشــكــال  ذلـــك:  فــي  ينظر 
المؤسسة  منشورات  سلسلة  االنتخابات،  و  للديمقراطية  الدولية 
المنشورات،  قسم   ،IDEA االنتخابات  و  للديمقراطية  الدولية 
ستوكهولم،2٠٠7، ص ٤٠ - ٦٥. ورافائيل لوبيز بنتور، أجهزة إدارة 
االنتخابات مؤسسات إلدارة الحكم، ترجمة برنامج األمم المتحدة 

األنمائي، مكتب تطوير السياسات، ص 2١- 33.
وقد سلك المشرع العراقي هذا المسلك، حيث نصت المادة)99( . ١3

من الدستور العراقي الدائم لعام 2٠٠٥، على استقاللية المفوضية 
النواب  الى مجلس  المستقلة لالنتخابات وخضوعها رقابياً  العليا 

العراقي.
مشروع إدارة االنتخابات و كلفتها )أيس(، مرجع سابق، ص 37- . ١٤

.38
الحاكمة . ١٥ للمبادئ  الجنائية  الحماية  أحمد،  محمد  الدين  حسام 

العربية،  النهضة  دار  المختلفة،  مراحله  في  السياسي  لالنتخاب 
القاهرة، 2٠٠2، ص ٥٤.

١٦ . ( أنه  على   2٠٠٥ لعام  العراقي  الدستور  من  الــمــادة)٥(  تنص  إذ 
يمارسها  شرعيتها،  و  السلطات  مصدر  والشعب  للقانون  اسيادة 
باالقتراع السري العام المباشر وعبر مؤسساته الدستورية(. كما 
العهد  من  الــمــادة)2٥(  من  الفقرة)ب(  المبدأ  هــذا  على  ونصت 
الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية بنصها على ان من 
حقوق المواطن التي يجب أن تتاح له هو) ب- أن يَنتخب و يُنتخب 
في انتخابات نزيهة تجري دورياً باالقتراع العام وعلى قدم المساواة 
إرادة  عن  الحر  التعبير  تضمن  السري  وبالتصويت  الناخبين  بين 

الناخبين(.
حيث نصت الفقرة)3( من القسم الرابع من نظام االقتراع و العد و . ١7

الفرز رقم ١8 لسنة 2٠٠9 الصادر عن المفوضية العليا المستقلة 
لالنتخابات على انه:)يقوم كل ناخب بتأشير ورقة االقتراع بسرية، 
ويحق للناخب الذي يحتاج الى المساعدة كونه أمياً أو مكفوفاً أو 
بسبب عائق آخر، أن يساعده قريب أو صديق يختاره بنفسه، أو 
الموظف المسؤول عن محطة االقتراع، وال يجوز ألي أحد سوى 
الموظف المسؤول أن يساعد أكثر من ناخبين اثنين في هذا االمر(.

قانون . ١8 من  المادة)38(  من  وسابعاً(  )خامساً  الفقرتان  تنص  حيث 
انتخاب مجالس المحافظات و األقضية والنواحي رقم )3٦( لسنة 
2٠٠8 المعدل على أنه يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن )٦( أشهر 
وبغرامة ال تقل عن مائة الف دينار وال تزيد على خمسمائة ألف 
دينار كل من ) خامساً: أفشى سر تصويت ناخب دون رضاه سابعاً: 
غير إرادة الناخب األمي وكتب اسماً أو اشر على رمز غير الذي 
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الجرائم والعقوبات  السابع من نظام  القسم  أما  الناخب(.  قصده 
المتعلقة باالنتخابات و االستفتاءات رقم )١٤( لسنة 2٠٠8 الصادر 
عن المفوضية العليا المستقلة لالنتخابات فأنه ينص على اآلتي) 
يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن )٦( ستة اشهر وبغرامة ال تقل عن 
مائة الف دينار و ال تزيد على خمسمائة الف دينار كل من ارتكب 

أحد األفعال التالية:
١.اعتراض أو محاولة اعتراض أي ناخب أثناء وضع العالمة على ورقة 

االقتراع.
2.إجبار أو محاولة إجبار شخص ما على كشف معلومات ضد إرادته 

تتعلق بأسلوب قيامه بالتصويت.
3.الحصول أو محاولة الحصول من اي شخص على معلومات عن اي 

شخص اخر فيما يتعلق بأسلوب تصويته.
٤.اقناع أو محاولة حث اي ناخب في أي مركز اقتراع على عرض ورقة 

اقتراعه بعد تأشيرها بغرض الكشف عن كيفية وضع العالمة.
٥.قيام أي موظف من المفوضية أو مراقب أو كيل كيان سياسي أو أحد 
األعضاء المكلفين باألمن أو من الصحفيين من الذين حضروا الى مركز 
االقتراع في يوم االقتراع بنقل معلومات عن شخص موجود في مركز 

االقتراع الى اي شخص اخر يمكن ان تنال من سرية التصويت.
المواطنة،  لتحفيز  اللبناني  المركز  عن  المواطن،الصادرة  نشرة   )١9(

العدد١7، أيار 2٠٠9،ص2.
)2٠( في تعريف النفقات االنتخابية، ينظر: المرصد العربي لالنتخابات، 
فهرس المصلحات االنتخابية، الموقع االلكتروني للشبكة العربية لمراقبة 

www.intekhabat.org االنتخابات، 2٠٠7، الرابط االلكتروني
)2١( ينظر في ذلك: نشرة المواطن، المرجع السابق، ص2-٤. وطوني 

عطا اهلل، المرجع السابق، ص 22- 2٤.
المعهد  االنتخابية،  السياسية  الحمالت  دليل  أوداي،  بــرايــن   )22(

الديمقراطي للشؤون الدولية، لبنان، 2٠٠٤، ص٥2.
)23( الجمعية اللبنانية من اجل ديمقراطية االنتخابات، تنظيم اإلنفاق 

االنتخابي، لبنان، مكتب الشرق األوسط، 2٠٠٦،ص ٥١.
)2٤( عفيفي كامل عفيفي، االنتخابات النيابية وضماناتها الدستورية و 

القانونية، دار الجامعين،2٠٠2، ص 999.
انتخابات ١99٥، بحث منشور ضمن  الدين، تجاوزات  اكرام بدر   )2٥(
النيابية في دول الجنوب »، مركز دراسات وبحوث  كتاب » االنتخابات 
الدول النامية، جامعة القاهرة، كلية االقتصاد و العلوم، جامعة القاهرة، 

١997، ص 293.
 ،١997 لسنة   99/٠7 رقــم  الــجــزائــري  االنتخاب  قــانــون  ومنها   )2٦(
المواد  في  وذلك  االنتخابية،  النفقات  لموضوع  تفصياًل  تطرق  والذي 

)١93/١83( منه.

)27( حظر المشرع العراقي في المادة )3٦( من قانون انتخاب مجالس 
المحافظات و االقية والنواحي رقم )3٦( لسنة 2٠٠8 المعدل اإلنفاق 
على الدعاية االنتخابية من المال العام أو من موازنة الوزارات أو أموال 
المستقلة  العليا  المفوضية  أما  الخارجي،  الدعم  أموال  من  أو  الوقف 
منها  الشأن  بهذا  المتفرقة  النصوص  بعض  أوردت  فقد  لالنتخابات 
الفقرة )ب( من البند )8( من القسم الثاني من نظام تصديق الكيانات 
و االئتالفات السياسية رقم )١٥( لسنة 2٠٠9 والتي نصت على انه من 
السلوك  قواعد  على  التوقيع  السياسي  الكيان  على  المصادقة  شروط 
تمويل  يبين فيها: ) عدم حصوله على  والتي  المفوضية  تقررها  والتي 
مباشر أو غير مباشر من أية قوة مسلحة أو ميليشيا أو وحدة عسكرية(، 
وكذلك الفقرتين)١2،١٠( من القسم الثالث من نظام الحمالت االنتخابية 
رقم )١9( لسنة 2٠٠9، والتي نصت على اآلتي: )١٠- يحظر على أي 
االنتخابية  الحملة  خالل  يقدم  ان  مرشح  أو  ائتالف  أو  سياسي  كيان 
هدايا او تبرعات او اية منافع اخرى او يعد بتقديمها بقصد التأثير على 
التصويت. ١2- يحظر اإلنفاق على الدعاية االنتخابية من المال العام 
أو من موازنة الوزارات أو أموال الوقف أو من أموال الدعم الخارجي(.

)28( انظر نص المادة األولى من امر سلطة االئتالف المؤقت ذو الرقم 
92 في 3١/2٠٠٤/٥.

)29( المادة )2( من قانون المفوضية رقم )١١( لسنة 2٠٠7 المعدل.
)3٠( للتوسع في الموضوع، ينظر: مجموعة من الباحثين، أشكال اإلدارة 
االنتخابية، ترجمة- ايمن ايوب وعلي الصاوي، دليل المؤسسة الدولية 

للديمقراطية و االنتخابات، السويد، ص ٤2- ٤٦.
)3١( وللمزيد عن دور المؤسسات القائمة على التنظيم االنتخابي في 
جانب االستقاللية، انظر: رفائيل لوبيز- بنتور، عن دراسة وبحث ألجهزة 
المتحدة  االمم  برنامج  عن  الحكم  إلدارة  مؤسسات  االنتخابات  إدارة 

االنمائي، ص ١9- 2٠.
االنتخابية،  اإلدارة  الحياد على دور  تأثير مبدأ  للمزيد عن مدى   )32(

انظر: سكفالي ريم، مرجع سابق، ص ٥١- ٥٦.
)33( وللمزيد عن اجراءات يوم االنتخاب و الضمانات الالحقة للعملية 
هاني  كوفنير-  مايكال  تشامبرز-  ريتشارد  ذلك:  في  انظر  االنتخابية، 
الحوراني- حسين ابو رمان، تقييم االطار االنتخابي،ط١، مركز األردن 
العبدلي،  عبداهلل  مظلوم  وسعد   .٦-٦٤2 لــلــدراســات،2٠٠7،  الجديد 
ضمانات حرية و نزاهة االنتخابات، رسالة ماجستير، غير منشورة، كلية 

القانون- جامعة بابل، 2٠٠7، ص 2٠8-2٤٤.
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ان ابرز ما حدث في تركيا أواسط عام 2013 ) أحداث حديقة غيزي في ساحة 
تقسيم( والحدث الثاني واألهم في 2013/12/17، إثر في االعالن عن بدء 
المعركة داخل البيت الحكومي وبشكل علني بين الحليفين من االتجاه 
االسالمي )اردوغان ـــ كولن( بعد سلسلة من االختالفات والمشاكل خلف 
الكواليس التي بدأت منذ عام 2011 باالختالف على جهاز االستخبارات 

الوطنية وانتهت باغالق المدارس الخصوصية لجماعة كولن، قابلته جماعة 
كولن بفتح ملفات الفساد والرشوة التي طالت كبار تجار الحزب الحاكم وابناء 

الوزراء وحدث ماحدث من المشاكل التي اهتزت لها اركان حكومة اردوغان.

وكان رد رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان على هذه الحملة المنظمة 
لالعتقاالت قوله ألن: )أولئك الذين تدعمهم قوى الظالم والعصابات ال 

يمكنهم تحديد مسار األمة(، واضاف )ال أحد من الخارج أو من الداخل يمكنه 
تحريك األمور في بلدي ووضع فخاخ بغيضة(.

النتائج المتوقعة لالنتخابات بعد االزمة بين 

االسالميين ومستقبل تركيا



القضاء  بين  كبيرة  أزمـــة  سببت  الــكــبــرى  العملية  هــذه 
عدد  على  اجريت  التي  التغيرات  خــالل  من  والحكومة، 
المعنية  الجهات  ابالغهم  لعدم  االمنيين  المدراء  من  كبير 
بعدم  ومطالبتهم  األمنية،  الحملة  بمجريات  الحكومة  في 
هذه  واستمرت  عليه.  الحكومة  إطالع  قبل  أمر  أي  تنفيذ 
التصفيات لجماعة كولن ومن عمل بهذا االتجاه ضد أركان 

الحكومة.
حزب  اسقاط  هو  االحــداث  لهذه  الحكومة  تفسير  وكــان 
او اي طريقة اخرى،  باالنتخابات  أردوغان  العدالة وتغيير 
حيث شبه اردوغان هذه المعركة بمعركة االستقالل لخطورة 
الموجهة ضد حكومته وشخصه  والمؤامرات  البالد  وضع 
وعائلته، لذا قابل االمر بشجاعة وصبر وعدم االهتزاز او 

التردد ضد أي اتهام موجه له ولحكومته.
االنتخابات  على  كبير  من جانب  االحــداث  وانعكست هذه 
وهي الموضوع المهم لجميع االطراف السياسية في تركيا 
لعام 2٠١٤، إذ تشهد الساحة التركية صراعاً متصاعداً بين 
االحزاب والتكتالت السياسية واالستقاالت المستمرة سواء 
من الحزب الحاكم أو المعارضة، حيث قدم مؤخراً )9٠٠( 
شخص من اعضاء الحزب الحاكم استقالتهم احتجاجا على 
التابعة  كولباشي(  )بلدة  بلدية  لرئاسة  جديد  اسم  ترشيح 
مسؤولي  مع  االراء  وتبادل  استشارة  دون  أنقرة  للعاصمة 
الحزب الحاكم للبلدة، والصراع ليس فقط في الخطابات 
االنتخابية واالستقاالت بل تجاوز األمر وتحول الى الصراع 

األخبار  تناولت  حيث  باالسلحة  الصراع  الى  ثم  بااليدي 
مجلس  لعضوية  والتنمية  العدالة  حزب  من  مرشح  مقتل 
ادارة البلدية في بلدة بيليك دوزو وسط اسطنبول ونؤشر 

خالصة هذه الحوادث خالل الفترة االخيرة كاآلتي:
والتنمية -  العدالة  لحزب  تابعة  انتخابات  احراق سيارة 

في انطاليا 2/9/2٠١٤.
انضمام 228 عضو من مجلس ادارة رئاسة بلدية حزب - 

العدالة والتنمية لبلدة أحسانية التابعة لمحافظة افيون 
وسط االناضول الى صفوف حزب الشعب الجمهوري 

بعد استقالتهم من الحزب الحاكم في 2/9/2٠١٤.
من -  ومجموعة  الشرطة  قــوات  بين  اشتباكات  انــدالع 

رفضهم  جراء  اسطنبول  وسط  بيشكتاش  حي  شباب 
والتنمية  العدالة  لحزب  االنتخابية  السيارة  وقــوف 
الحاكم وسط الحي لبدء الحملة االنتخابية لمرشحهم 

.2٠١٤/2/١١
ــب الــجــمــهــوري في -  ــشــع ــزب ال ــن حــ ــان مـ ــت ــال ــق اســت

.2٠١٤/2/١١
السعادة -  لحزب  االنتخابي  المكتب  على  مسلح  هجوم 

بتاريخ ١2/2/2٠١٤.
استقالة ١١٠٠ عضو من حزب الشعب الجمهوري في - 

.2٠١٤/2/١2
اسطنبول -  في  والتنمية  العدالة  حــزب  مرشح  مقتل 

.2٠١٤/2/١3

خبير في الشؤون التركية

علي مردان توتونجي
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الجمهوري -  والشعب  الحاكم  الحزب  استقالة 9٠3 من 
في ١3/2/2٠١٤.

في -  الحاكم  الــحــزب  مقر  مــن  بالقرب  قنبلة  انفجار 
دياربكر ١٤/2/2٠١٤

القاء مولوتوف على المكتب االنتخابي للحزب الحاكم - 
وسط اسطنبول ١٥/2/2٠١٤.

ــابـــة خــمــســة اشــخــاص بــســبــب الــتــرشــح -  مــقــتــل واصـ
لالنتخابات المحلية في احدى قرى محافظة قهرمان 

مرعش في ١٥/2/2٠١٤.
والشعب -  الــحــاكــم  الــحــزب  مــن  جماعية  اســتــقــاالت 

المعارض في ازمير ٤٠٠ عضو من الحزب الحاكم و 27 
عضو من حزب الشعب الجمهوري لغاية ١7/2/2٠١٤.

السالم -  لحزب  القومية  الحركة  مرشح حزب  انضمام 
والديمقراطية في ديار بكر في ١7/2/2٠١٤.

ومــن جانب آخــر احــدثــت االزمـــة صــراعــاً والـــذي مــا زال 
الدولة  داخــل  فــي  االسالميين  االتجاهين  بين  مستمراً 
وشعلة ناره بدأت تأكل من كل االطراف، على سبيل المثال 
في  القومية(  والــحــركــة  )الشعب  المعارضين  الحزبين 
االتجاهين،  بين  المعركة  اصل  في  طرفاً  ليسوا  البرلمان 
العام  المدعي  ورد  الحكومة،  األزمة ضد  استغلوا  ولكنهم 
الجمهوري على تصرفاتهم وتسميتهم بـ)الحرامي وماشابه( 
لرئيس الحكومة بارسال مذكرات قانونية تطالب فيها رفع 
الحصانة البرلمانية عن )كمال كلجدار اوغلو( زعيم حزب 
الشعب الجمهوري المعارض كونه اهان شخصية سياسية 
القومية  الحركة  زعيم حزب  بهجلي(  )دولت  والثانية ضد 
كونه يثير الحقد والكراهية بخطابه، الزعيمين المعارضين 
تلقوا المذكرة بشكوك وشبهوا االمر بتبليغ حكومي بالفترة 
القانونية  المذكرات  وصــول  الجميع  بها  ينتظر  كان  التي 
الوزراء  اسطنبول ضد  في  العام  المدعي  قبل  من  المعدة 
العمراني،  البيئة والتخطيط  االربعة )الداخلية، االقتصاد، 
شؤون االتحاد االوروبي( بعد االعالن عن فضيحة الفساد 

والرشاوي بتاريخ ١7 كانون االول 2٠١3.
المدعي  من  المعدة  القانونية  المذكرات  عــدد  ان  يذكر 
العام الجمهوري التي تطالب برفع الحصانة البرلمانية عن 
النواب وصلت الى )١٠٤٤( مذكرة ولكن لم يقرر البرلمان 
حتى يومنا هذا رفع حصانة برلمانية عن اي برلماني سواءاً 

كان بالحكم او معارض.
ان التوتر والصراع السياسي بين االسالميين داخل الدولة 
للسياسة  االساسي  الحجر  تحرك  الى  ادى  واستمراريتها 

القصر  انتخابات  حسابات  عرقلة  فــي  خاصة  التركية 
الجمهوري في شهر آب 2٠١٤ واتخاذ االحزاب السياسية 
االسالمية )السعادة والوحدة الكبرى( قرارها بالوقوف ضد 
المتوقع ظهور جبهات  اردوغــان ومن  الــوزراء  جبهة رئيس 
خاصة  القادمة  المحلية  االنتخابات  بعد  جديدة  سياسية 
لحد  والتنمية  العدالة  حــزب  من  نــواب  تسعة  تقديم  بعد 
كتابة هذه األسطر استقالتهم من حزبهم على خلفية التوتر 

والصراع بين الطرفين.
النواب  من  مقربة  مصادر  من  الـــواردة  المعلومات  تشير 
بأنهم  الحاكم  الحزب  من  استقالتهم  قدموا  الذين  التسعة 
سياسية  كتلة  لتشكيل  يتوجهون  ال  سوف  الحالية  بالفترة 
االنتخابية من  دائرتهم  ناخبي  وانما سيحذرون وينصحون 
العدالة والتنمية النه متورط  عدم التصويت لصالح حزب 
بالعديد من قضايا الفساد والرشاوي وسيؤكدون لناخبيهم 
بزعامة  الحاكم  الحزب  محاولة  من  ارتياحهم  عــدم  عن 
اردوغان بتغطية فضائح الفساد والرشاوي باتهامات وطرق 
العدالة  حزب  نواب  من  عدد  يقدم  أن  ويتوقعون  مختلفة، 
أردوغان  حزب  من  استقالتهم  )كولن(  موالي  من  والتنمية 

بعد االنتخابات المحلية.
كما يراقب المحللون السياسيون موقف النواب المستقلين 
ُكل  اهلل  إتخاذ عبد  وينتظرون  كثب  العدالة عن  من حزب 
قراره النهائي بصدد ترشيح اسمه او عدمه اضافة الى قرار 
اعالن اردوغان ترشيح اسمه لمنصب رئاسة الجمهورية الن 
النواب المستقلين والنواب االخرين في البرلمان ينتظرون 
بفارغ الصبر هذا التطور واحتمال تشكيلهم كتلة سياسية 

سيكون مبني على هذا األساس.
عبداهلل ُكل لم يطرح إشارات واضحة لترشيح اسمه لمنصب 
للصراعات  الدخول  عدم  على  حفاظاً  الجمهورية  رئاسة 

السياسية والفوضى في البالد.
رئيس  بحكومة  االطاحة  أن  االتــراك  المحللين  بعض  يرى 
الجمهورية  تأسيس  واعــادة  اردوغــان  ــوزراء رجب طيب  ال
وفــرص  امكانية  هناك  الن  للغاية  صعب  امــر  العلمانية 
كبيرة بأيدي رئيس الوزراء منها صندوق التمويل بمليارات 
انه  البعض  ويتصور  الــدولــة،  قــوة  الــى  اضافة  ــدوالرات  الـ
ولكن  سقوطه  لحظة  العليا  الديوان  محكمة  الى  سيحال 
اسقاط  يكون  لن  واالحتماالت  التقديرات  لبعض  خالفاً 

اردوغان سهل بهذه الدرجة.
ويتهم البعض اردوغان انه اذا ما شعر بخسارة في االنتخابات 
المخابرات  جهاز  ىنــذاك  سيدفع  فإنه  القادمة،  المحلية 
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واالضطرابات  الفوضى  لنشر  العمل  الى  القاعدة  وتنظيم 
في البالد الرغام الهيئة العليا لالنتخابات المستقلة لتأجيل 
موعد االنتخابات المحلية والعمل على التوجه لالنتخابات 
الثالثة )المحلية، الرئاسية، والبرلمانية( بنفس الوقت من 
فإنه  االنتخابات  خسر  واذا  الفوضى،  لتعميق   2٠١٤ عام 
سيعمل على تشكيل الجبهات واالستقطاب في البالد ولكن 
االهم من ذلك ستنهض منظمة حزب العمال الكردستاني 
وتعرض مطالبها على رئيس الوزراء وبحال عدم تنفيذها من 
قبل الحكومة، ستفتح طريق تمرد حزب العمال الكردستاني 
)ب ك ك( من جديد في المناطق الحساسة ومنها المناطق 
ايجة،  بحر  االناضول،  االســود، وسط  البحر  على  المطلة 
البحر المتوسط ومرمرة، وستبدأ االضطرابات والفوضى 
المحتملة مع بداية الربيع القادم وانذاك سيضطر الجيش 
بالتدخل رغم معارضة بعض الجنراالت الموالية الردوغان.
اتجاه  مــن  االتـــراك  المحللين  لبعض  آراء  مــن  مانقلناه 
متعاطف مع الجيش، يؤكد أن الجميع يعارض االنقالبات 
النهاية  في  انه  أي  ذلك،  على  تلوح  الحالية  الصورة  ولكن 
يتوقعون تدخل الجيش، وهناك كثير من انصار الجيش بين 

الشعب يؤيدون هذا األمر اذا وقع.
من المعلوم ان الشعب التركي سيختار وللمرة االولى رئيسه 
المرشح  يحصل  ان  وينبغي  االقتراع  صناديق  طريق  عن 
لمنصب رئاسة الجمهورية وفقا لبنود الدستور على )٥٠+١ 
٪( وهذا يعني ان الصوت الواحد مهم جداً لحزب العدالة 
والتنمية بزعامة اردوغان ولكن الحسابات السياسية للحزب 
الحاكم وقعت بمصاعب بعد انسحاب الحزبين الصغيرين 
السعادة والوحدة الكبرى )االسالميين(، إضافة الى وقوف 

انصار الداعية كولن ضد السيد اردوغان.
نتائج االنتخابات المحلية مع بداية شهر نيسان 2٠١٤ هي 
من ستحدد الخارطة السياسية لتركيا وكيف ستتوجه الى 
االنتخابات الرئاسية بعد أقل من خمسة اشهر إذ ستشهد 
الساحة التركية تغيراً جزئياً ولكنه ذو تأثير كبير على حزب 
العدالة والتنمية الذي ما زال قوياً ولكن ليس بقوته السابقة 
أن  من  بالرغم  البرلمانية  لالنتخابات  زمنية  فترة  وهناك 
االنتخابات المحلية هي اختبار للجميع وتهيء لالنتخابات 

الرئاسية والبرلمانية في آن واحد.
الترشح  من  اليمكنه  التغيير  ان  راى  اذا  اردوغــان  السيد 
لالنتخابات الرئاسية فسيهيء نفسه لرئاسة الوزراء للمراة 

الرابعة بالرغم من صعوبة هذا األمر.

نظامه  في  قانوناً  سن  والتنمية  العدالة  حــزب  أن  يذكر 
الداخلي يقضي بعدم ترشيح أعضائه الكثر من ثالث دورات 
لالنتخابات البرلمانية، وأعلن السيد رجب طيب اردوغان 
بتطبيق هذه الفقرة عليه وعلى باقي اعضاء الحزب. وخطط 
لرئاسة  بالترشح  الــوزراء  كرئيس  عمله  انتهاء  بعد  للفترة 
الجمهورية في انتخابات آب 2٠١٤، ولذا سعى الى أمرين 
مهمين األول توفق فيه وهو تحويل انتخاب رئيس البالد من 
البرلماني الى االنتخاب المباشر من قبل الشعب، والثاني 
تحويل نظام الحكم من البرلماني الى الرئاسي ولم يتوفق 
بهذا كونه لم يتمكن من تغيير الدستور الذي سنه العسكر الى 
دستور مدني لحد اآلن، بسبب الخالفات السياسية ووقوف 
االحزاب المعارضة ضد هذا المشروع، واآلن ينتظر نتائج 
 ،2٠١٤/3/3٠ في  إجراؤها  المزمع  المحلية  االنتخابات 
لكي يرى هل يتمكن من ترشيح نفسه لرئاسة البالد بعد كل 
هذه المشاكل واالزمات الداخلية؟ أم انه يترك السياسة؟ 
وهذا من مستحيالت السيد أردوغان السياسي المخضرم. 
حيث أن اغلب الشائعات تقول سيرشح نفسه للرئاسة ولكن 
في حال عدم فوزه سيقوم بتغيير النظام الداخلي للحزب 
لكي يتمكن من الترشيح للمرة الرابعة للبرلمان ثم لرئاسة 
االدوار  بتبادل  الروسي  النموذج  بتطبيق  يقوم  أو  الــوزراء. 
بينه وبين عبداهلل ُكل. يروج البعض حدوث تغيرات مفاجئة 
على الساحة التركية في النصف الثاني من شهر آذار تؤثر 

وبشكل كبير على نتائج االنتخابات.
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وافق مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 
2014/1/21 على تحويل اقضية الفلوجة وسهل نينوى 
وطوزخورماتو وتلعفر الى محافظات غير منتظمة في 

اقليم. وأشار بيان لمجلس الوزراء انه سيتم تشكيل 
لجنة برئاسة وزير الدولة لشؤون المحافظات وعضوية 

ممثلين عن وزارة البلديات ووزارة العدل و األمانة 
العامة لمجلس الوزراء تتولى وضع ضوابط ومعايير 
لتحويل هذه االقضية الى محافظات. وسبق لمجلس 
الوزراء ان وافق على استحداث محافظة حلبجة بناء 

على طلب من حكومة اقليم كردستان.

هل من اساس دستوري او قانوني 

الستحداث المحافظات؟



من  العديد  ــوزراء  ال اتخذه مجلس  الــذي  القرار  هذا  اثــار 
ردود االفعال صدرت من جهات برلمانية و احزاب سياسية 
وحكومات محلية تباينت بين التأييد والرفض. ولكل منهم 
مصالحه  مــن  شــك،  بــال  تنطلق،  التي  ومــبــرراتــه  حججه 
الجانب  هو  وهــذا  منها،  االنتخابية  سيما  وال  السياسية 
لتقيدنا  بحثه  نريد  ال  ما  وهــذا  الموضوع  في  السياسي 
بعنوان البحث اعاله، و سنسلط الضوء فقط على االساس 
الدستوري و القانوني لهذا الموضوع دون الجانب السياسي.
من  وجدنا  الــقــرار  لهذا  القانوني  االســاس  بحث  لغرض 
مبحثين، خصصنا  في  الموضوع  هذا  نبحث  ان  المناسب 
المبحث االول الى االساس الدستوري وتناولنا في المحبث 
الثاني االساس القانوني ثم ختمنا موضوعنا بتقديم رؤيتنا 
الدستورية و القانونية للموضوع على شكل توصيات عسى 

ان يستفيد منها المعنيون بهذا الموضوع.
المبحث األول // االساس الدستوري

استحداث  موضوع  عن  سكت  الدستور  ان  القول  يمكن 
المحافظات سواء كانت هذه المحافظات غير منتظمة في 
اقليم او تلك المنتظمة في اقليم، حيث لم نجد له ذكراً في 
النواب وال  المشتركة لمجلس  او  االختصاصات الحصرية 
لرئيس الجمهورية وال لمجلس الوزراء وال في اختصاصات 
االقاليم او المحافظات غير المنتظمة في اقليم الواردة في 

الدستور وهذا ما سنعرضه تباعاً.
االختصاصات الحصرية

في  االتحادية  للسلطات  الحصرية  االختصاصات  وردت 
وليس من ضمنها استحداث  الحصر  الدستور على سبيل 
محافظات جديدة. و هذه االختصاصات وردت في المادة 

١١٠ كما يلي.
الحصرية  باالختصاصات  االتــحــاديــة  السلطات  تختص 

اآلتية:
الدبلوماسي،  والتمثيل  الخارجية  السياسة  رسم   - اوالً: 
والــتــفــاوض بــشــأن الــمــعــاهــدات و االتــفــاقــيــات الــدولــيــة، 
ورسم  ابرامها،  و  عليها  التوقيع  و  االقــتــراض  وسياسات 

السياسة االقتصادية والتجارية الخارجية السيادية.
ثانيا: - وضع سياسة األمن الوطني و تنفيذها، بما في ذلك 
إنشاء قوات مسلحة و إدارتها، لتأمين حماية وضمان أمن 

حدود العراق، و الدفاع عنه.
ثالثاً: - رسم السياسة المالية،والكمركية، واصدار العملة، 
وتنظيم السياسة التجارية عبر حدود االقاليم و المحافظات 
في العراق، ووضع الميزانية العامة للدولة، ورسم السياسة 

النقدية و إنشاء البنك المركزي، و إدارته.
رابعاً: - تنظيم امور المقاييس والمكاييل و األوزان.

خامساً: - تنظيم أمور الجنسية و التجنيس و اإلقامة وحق 
اللجوء السياسي.

سادساً: - تنظيم سياسة الترددات البثية و البريد.
سابعاً: - وضع مشروع الموازنة العامة و االستثمارية.

باحث في شؤون الدستور و الحكومات المحلية

اسماعيل علوان التميمي
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من  المياه  بمصادر  المتعلقة  السياسات  تخطيط   - ثامناً: 
خارج العراق، وضمان مناسيب تدفق المياه.

تاسعاً: - اإلحصاء والتعداد العام للسكان.
االختصاصات المشتركة

وردت االختصاصات المشتركة بين السلطات االتحادية و 
االقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم على سبيل 
الحصر ايضاً وليس من ضمنها كذلك اختصاص استحداث 
هذه  الدستور  من   ١١٤ المادة  عــددت  حيث  المحافظات 

االختصاصات:
)مادة ١١٤(

تكون االختصاصات اآلتية مشتركة بين السلطات االتحادية 
وسلطات االقاليم:

االقاليم  حكومات  مــع  بالتنسيق  الكمارك  إدارة  أوالً:- 
والمحافظات غير المنتظمة في اقليم، وينظم ذلك بقانون.
ثانياً: - تنظيم مصادر الطاقة الكهربائية الرئيسة و توزيعها.

من  البيئة  حماية  لضمان  البيئية  السياسة  رسم   - ثالثاً: 
و  االقاليم  بالتعاون مع  والمحافظة على نظافتها،  التلوث، 

المحافظات غير المنتظمة في اقليم.
رابعاً: - رسم سياسات التنمية و التخطيط العام.

مع  بالتعاون  العامة،  الصحية  السياسة  رسم   - خامساً: 
األقاليم و المحافظات غير المنتظمة في اقليم.

سادساً: - رسم السياسة التعليمية والتربوية العامة بالتشاور 
مع األقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم.

سابعاً: - رسم سياسة الموارد المائية الداخلية، وتنظيمها 
بما يضمن تزيعاً عادالً لها، وينظم ذلك بقانون.

3-اختصاصات مجلس النواب
عددت المادة ٦١ من الدستور اختصاصات مجلس النواب 
ولم نجد من ضمنها اختصاص استحداث المحافظات إال 
اننا لم نجد كذلك ما يمنع مجلس النواب من تشريع قانون 
انه ال يقع ضمن اختصاص جهة اخرى  ينظم ذلك طالما 

نص عليها الدستور.
)المادة٦١(

يختص مجلس النواب بما يأتي:
اوالً: - تشريع القوانين االتحادية.

ثانياً: - الرقابة على إداء السلطة التنفيذية.
ثالثاً: - انتخاب رئيس الجمهورية.

و  الــمــعــاهــدات  على  المصادقة  عملية  تنظيم   - ــاً:  ــع راب
اعضاء  ثلثي  بأغلبية  يسن  بقانون  الدولية،  االتفاقيات 

مجلس النواب.

خامسًا: - الموافقة على تعيين كل من:
أ-رئيس واعضاء محكمة التمييز االتحادية، ورئيس االدعاء 
العام، ورئيس هيئة اإلشراف القضائي، باألغلبية المطلقة، 

بناًء على اقتراح من مجلس القضاء االعلى.
من  بإقتراح  الخاصة،  الــدرجــات  وأصــحــاب  ب-الــســفــراء 

مجلس الوزراء.
قائد  بمنصب  هم  ومن  الجيش،ومعاونيه،  أركان  ج-رئيس 
فرقة فما فوق، ورئيس جهاز المخابرات، بناًء على اقتراح 

من مجلس الوزراء.
سادسًا:

لعدد  المطلقة  باألغلبية  الجمهورية،  رئيس  أ-مــســاءلــة 
أعضاء مجلس النواب، بعد إدانته من المحكمة االتحادية 

العليا، في إحدى الحاالت أآلتية:
١-الحنث في اليمني الدستورية.

2-انتهاك الدستور.
3-الخيانة العظمى.

سابعًا:
الوزراء  مجلس  رئيس  الى  يوجه  أن  النواب  مجلس  لعضو 
الــوزراء، أسئلة في اي موضوع يدخل في اختصاصهم،  و 
ولكل منهم اإلجابة عن أسئلة األعضاء، وللسائل وحده حق 

التعقيب على االجابة.
يجوز لخمسة وعشرين عضواً في األقل من أعضاء مجلس 
سياسة  الستيضاح  للمناقشة،  عام  موضوع  طرح  النواب، 
وأداء مجلس الوزراء، أو إحدى الوزارات، ويقدم الى رئيس 
موعداً  ــوزراء  ال أو  ــوزراء  ال مجلس  رئيس  ويحدد  النواب، 

للحضور أمام مجلس النواب لمناقشته.
النواب، وبموافقة خمسة و عشرين عضواً،  لعضو مجلس 
الــوزراء،  أو  الـــوزراء  مجلس  رئيس  الــى  استجواب  توجيه 
وال  اختصاصهم،  في  تدخل  التي  الشؤون  في  لمحاسبتهم 
تجري المناقشة في االستجواب اال بعد سبعة ايام في االقل 

من تقديمه.
ثامنًا:

باألغلبية  الـــوزراء  احــد  من  الثقة  سحب  النواب  لمجلس 
وال  الثقة،  سحب  قرار  تاريخ  مستقياًلمن  ويعد  المطلقة، 
أو  رغبته،  على  بناء  اال  بالوزير  الثقة  موضوع  طرح  يجوز 
طلب موقع من خمسين عضواً، أثر مناقشة استجواب موجه 
اليه، وال يصدر المجلس قراره في الطلب اال بعدسبعة ايام 

في االقل من تاريخ تقديمه.
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النواب  مجلس  الــى  طلب  تقديم  الجمهورية،  ١-لرئيس 
بسحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء.

أعضائه   )٥/١( خمس  طلب  على  بناًء  النواب،  2-مجلس 
سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، و اليجوز ان يقدم 
مجلس  رئيس  الى  موجه  استجواب  بعد  الى  الطلب  هذا 

الوزراء،وبعد سبعة ايام في األقل من تقديم الطلب.
مجلس  رئيس  مــن  الثقة  سحب  الــنــواب  مجلس  3-يــقــرر 

الوزراء باألغلبية المطلقة لعدد اعضائه.
تعد الوزارة مستقيلة في حالة سحب الثقة من رئيس مجلس 

الوزراء.
في حالة التصويت بسحب الثقة من مجلس الوزراء بأكمله، 
مناصبهم  فــي  ــوزراء  ــ ال و  ــوزراء  ــ ال مجلس  رئيس  يستمر 
لتصريف األمور اليومية لمدة ال تزيد على ثالثين يوماً، الى 
حين تأليف مجلس الوزراء الجديد وفقاً ألحكام المادة)٦7( 

من هذا الدستور.
لمجلس النواب، حق استجواب مسؤولي الهيئات المستقلة 
وفقاً لإلجراءات المتعلقة بالوزراء، وله اعفاؤهم باألغلبية 

المطلقة.
تاسعًا:

بأغلبية  الــطــوارئ  حالة  و  الحرب  إعــالن  على  الموافقة 
الجمهورية،  رئيس  من  مشترك  طلب  بناءاًعلى  الثلثين، 

ورئيس مجلس الوزراء.
و  للتمديد  قابلة  يوماً  ثالثين  لمدة  الــطــوارئ  حالة  تعلن 

بموافقة عليها في كل مرة.
يخول رئيس مجلس الوزراء الصالحيات الالزمة التي تمكنه 
من ادارة شؤون البالد في اثناء مدة اعالن الحرب و حالة 
الطوارئ، وتنظم هذه الصالحيات بقانون، بما ال يتعارض 

مع الدستور.
يعرض رئيس مجلس الوزراء على مجلس النواب، اإلجراءات 
وحالة  الحرب  إعــالن  مــدة  أثناء  في  النتائج  و  المتخذة 

الطوارئ، خالل خمسة عشر يوماً من تاريخ انتهائها.
٤-اختصاصات رئيس الجمهورية

ولم  الحصر  سبيل  على  الدستور  من   73 الــمــادة  عــددت 
وهذه  المحافظات  استحداث  اختصاص  من ضمنها  نجد 

االختصاصات هي
)المادة 73(

يتولى رئيس الجمهورية الصالحيات اآلتية:
مجلس  رئيس  من  بتوصية  الخاص  العفو  إصــدار   - اوالً: 
والمحكومين  الخاص،  بالحق  يتعلق  ما  بأستثناء  الــوزراء، 

و  المالي  والفساد  واإلرهـــاب  الدولية  الجرائم  بارتكاب 
اإلداري.

ثانياً: - المصادقة على المعاهدات و االتفاقيات الدولية، 
بعد موافقة مجلس النواب، وتعد مصادقاً عليها بعد مضي 

خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلمها.
مجلس  يسنهها  التي  القوانين  ويصدر  يصادق   - ثالثاً: 
النواب، وتعد مصادقاً عليها بعد مضي خمسة عشر يوماً 

من تاريخ تسلمها.
رابعاً: - دعوة مجلس النواب المنتخب لالنعقاد خالل مدة 
ال تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ المصادقة على نتائج 
في  عليها  المنصوص  األخــرى  الحاالت  وفي  االنتخابات، 

الدستور.
رئيس  من  بتوصية  والنياشين  األوسمية  منح   - خامساً: 

مجلس الوزراء، وفقاً للقانون.
سادساً: - قبول السفراء.

سابعاً: - إصدار المراسيم الجمهورية.
تصدرها  التي  األعــدام  أحكام  على  المصادقة   - ثامناً: 

المحاكم المختصة.
المسلحة  للقوات  العليا  القيادة  بمهمة  يقوم   - تاسعاً: 

لألغراض التشريفية و االحتفالية.
عاشراً: - ممارسة أية صالحيات رئاسية أخرى واردة في 

هذا الدستور.
اال انه بامكان رئيس الجمهورية تقديم مشروع قانون ينظم 
مجلس  الــى  المحافظات  استحداث  وشـــروط  اجـــراءات 
النواب للمصادقة عليه استناداً الى المادة ٦٠ من الدستور.

)المادة ٦٠(
الجمهورية  رئيس  من  تقدم  القوانين  مشروعات   - اوالً: 

ومجلس الوزراء.
٥-اختصاصات مجلس الوزراء

حددت المادة 8٠ اختصاصات مجلس الوزراء على سبيل 
وليس من ضمنها اختصاص استحداث المحافظات ولكن 
بإمكان مجلس الوزراء تقديم مشروع قانون ينظم اجراءات 
و شروط استحداث المحافظة و يقدمه الى مجلس النواب 
استناداً الى الفقرة ثانيا من المادة 8٠ التي نصت على انه.

)المادة 8٠(
يماؤس مجلس الوزراء الصالحيات االتية:

اوالً: - تخطيط وتنفيذ السياسة العامة للدولة، و الخطط 
الجهات غير  و  الـــوزارات،  االشــراف على عمل  و  العامة، 

المرتبطة بوزارة.
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ثانياً: - اقتراح مشروعات القوانين.
ثالثاً: - اصدار االنظمة والتعليمات والقرارات بهدف تنفيذ 

القوانين.
رابعاً: - اعداد مشروع الموازنة العامة و الحساب الختامي 

و خطط التنمية.
على  بالموافقة  النواب،  مجلس  الى  التوصية   - خامساً: 
الــدرجــات  واصــحــاب  السفراء  و  ــوزارات  ــ ال وكــالء  تعيين 
الخاصة، ورئيس اركان الجيش و معاونيه ومن هم بمنصب 
الوطني،  المخابرات  جهاز  رئيس  و  فوق  فما  فرقة  قائد 

ورؤساء االجهزة االمنية.
سادساً: - التفاوض بشأن المعاهدات و االتفاقية الدولية، 

و التوقيع عليها او من يخوله.
٦-اختصاصات االقليم

نظمت المادة ١2١ من الدستور اختصاصات االقاليم وهي
السلطات  ممارسة  في  الحق  االقاليم،  لسلطات   - اوالً: 
هذه  ألحكام  وفقاً  القضائية،  و  التنفيذية  و  التشريعية 
حصرية  اختصاصات  من  فيه  ورد  ما  باستثناء  الدستور، 

للسلطات االتحادية.
ثانياً: - يحق لسلطة االقليم، تعديل تطبيق القانون االتحادي 
في االقليم، في حالة وجود تناقض أو تعارض بين القانون 
في  تدخل  ال  مسألة  بخصوص  اإلقليم،  وقانون  االتحادي 

االختصاصات الحصرية للسلطات االتحادية.
عادلة  حصة  المحافظات  و  لألقاليم  تخصص   - ثالثاً: 
و  بأعبائها  للقيام  تكفي  اتحادياً،  المحصلة  اإليــرادات  من 
وحاجاتها،  مواردها  االعتبار  بعين  األخذ  مع  مسؤولياتها، 

ونسبة السكان فيها.
في  المحافظات  و  لألقاليم  مكاتب  تــأســس   - رابــعــاً: 
السفارات و البعثات الدبلوماسية لمتابعة الشؤون الثقافية 

و االجتماعية و اإلنمائية.
إدارة  تتطلبه  ما  بكل  اإلقليم  حكومة  تختص   - خامساً: 
الداخلي  األمن  قوى  وتظيم  إنشاء  خاص  بوجه  و  اإلقليم 

لإلقليم كالشرطة و األمن و حرس اإلقليم.
استحداث  اختصاص  االقليم  يمنح  لــم  الدستور  ان  مــع 
المحافظات ضمن الحدود االدارية لإلقليم إال ان الدستور 
و  التشريعية  السلطات  ممارسة  في  لإلقليم  الحق  منح 
اختصاصات  من  ورد  ما  باستثناء  القضائية  و  التنفيذية 
تشريع  االقليم  حق  من  فان  االتحادية  للسلطات  حصرية 
قانون ينظم اجراءات و شروط استحداث المحافظات في 

االقليم اال اذا ورد نص في دستور او قانون االقليم يعلق هذا 
االختصاص على موافقة السلطات االتحادية.

المنتظمة  غير  للمحافظات  الدستورية  7-االختصاصات 
في اقليم

الدستورية  االختصاصات  الدستور  من   22 المادة  نظمت 
للمحافظات التي لم تنتظم في اقليم وهي:

)مادة ١22(
اوالً: - تتكون المحافظات من عدد من األقضية والنواحي 

و القرى.
إقلليم  فــي  تنظم  لــم  الــتــي  المحافظات  تمنح   - ثــانــيــاً: 
الصالحيات اإلدارية والمالية الواسعة، بما يمكنها من ادارة 
ذلك  وينظم  ــة  االداري الالمركزية  مبدأ  وفق  على  شؤونها 

بقانون.
المحافظة،  مجلس  ينتخبه  الــذي  المحافظ  يعد   - ثالثاً: 
الرئيس التنفيذي االعلى في المحافظة، للمارسة صالحياته 

المخول بها من قبل المجلس.
و  المحافظة،  مجلس  انتخاب  بــقــانــون،  ينظم   - ــعــاً:  راب

صالحياتها.
خامساً: - ال يخضع مجلس المحافظة لسيطرة أو اشراف 
أية وزارة أو أية جهة غير مرتبطة بوزارة، وله مالية مستقلة.

المحافظات  استحداث  اختصاص  الدستور  يمنح  لم  اذن 
الى المحافظات غير المنتظمة في اقليم باعتبار انه ليس 
اداريــة  جهة  باستحداث  ــة  اداري جهة  تختص  ان  باإلمكان 
اخرى مساوية لها في الدرجة و موازية لها في االختصاص 

و إنما يقتضي استحداثها من سلطة اعلى منها.
صفوة القول:

المحافظات  استحداث  تنظيم  عن  الدستور سكت  ان  بما 
مفتوحاً  الباب  ترك  فانه  ذاتــه  الوقت  في  ذلك  يمنع  ولم 

لمجلس النواب تشريع قانون ينظم هذا الموضوع.

المبحث الثاني // االساس القانوني
لم يرد في قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم 
2١ لسنة 2٠٠8 اي نص ينظم اجراءات وشروط استحداث 
 ١9٦9 لسنة   ١٥9 رقم  القانون  خالف  على  المحافظات 
الملغي الذي نظم كيفية استحداث المحافظات في المادة 
ويعين  المحافظة  تستحدث   ( انه  على  نصت  التي  منه   ٤
ويغير مركزها و اسمها وتثبت وتعدل حدودها ويفك ارتباط 
االقضية و النواحي منها وتلحق بمحافظة اخرى بمرسوم 
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الوزير و موافقة مجلس  بناء على اقتراح  جمهوري يصدر 
الوزراء ومصادقة مجلس قيادة الثورة(

ومن قراءة هذا النص نجد ان استحداث المحافظة يقتضي 
ان يكون باقتراح من الوزير و موافقة الحكومة ) السلطة 
يمثل  باعتباره كان  الثورة  التنفيذية وموافقة مجلس قيادة 
)السلطة التشريعية( وكذلك موافقة رئيس الجمهورية وان 
كان القابض على كل هذه السلطات مهما تعددت تسمياتها 

هو شخص واحد.
صفوة القول:

بما ان القانون رقم ١٥9 لسنة ١9٦9 قد تم الغائه بموجب 
في  المنتظمة  غير  المحافظات  قانون  من  اوال   ٥3 المادة 
اقليم رقم 2١ لسنة 2٠٠8 فانه لم يعد هناك سند قانوني 
تشريعي  فــراغ  اما  نكون  وبذلك  المحافظات  الستحداث 
بموجب  بالتشريع  المختصة  الجهة  من  يقتضي  واضــح 
الدستور او الجهات المعنية بالتشريع وفقاً لقرار المحكمة 

االتحادية ان تسارع الى سده.
التوصيات:

استحداث  موضوع  معالجة  عن  الدستور  لسكوت  نظراً 
المحافظات غير المنتظمة في اقليم كما جاء في المبحث 
االول ولوجود فراغ تشريعي نتيجة عدم وجود قانون نافذ 
بما  الثاني، نوصي  المبحث  ينظم هذا االمر كما جاء في 

يلي:
ال يجوز قانوناً لمجلس الوزراء استحداث اية محافظة . ١

قبل اصدار تشريع ينظم اجراءات و شروط استحداث 
المحافظات غير المنتظمة في اقليم و ان اي اجراء من 

هذا النوع يعد مخالفاً للدستور و القانون.
ال يجوز لمجلس الوزراء اصدار نظام ينظم اجراءات . 2

قانون  وجــود  لعدم  المحافظات  استحداث  شــروط  و 
المعلوم ال يجوز اصدار  النظام حيث من  اليه  يستند 

نظام اال بموجب قانون.
مشروع . 3 الجمهورية  رئيس  او  ــوزراء  الـ مجلس  يقدم 

قانون ينظم اجراءات و شروط استحداث المحافظات 
النواب  الى مجلس  اقليم و يقدمه  المنتظمة في  غير 
االتحادية  المحكمة  قرار  الى  استناداً  عليه  للموافقة 
مجلس  الى  القوانين  مشاريع  تقديم  يستوجب  الــذي 
ــوزراء  ال ومجلس  الجمهورية  رئيس  قبل  من  الــنــواب 
مقترح  و  القانون  لمشروع  المعروف  تفسيرها  حسب 

القانون.

يقتضي اجراء التعداد العام للسكان كإجراء البد منه . ٤
لعدد  ادنــى  حد  يتضمن  ان  البــد  القانون  ان  باعتبار 

السكان الالزم لالستحداث المحافظة.
يقتضي حسم موضوع ما اطلق عليه الدستور في المادة . ٥

١٤٠ منه )المناطق المتنازع عليها( قبل المباشرة بأية 
اجراءات الستحداث المحافظات في هذه المناطق.

يقتضي قبل المباشرة باجراءات استحداث المحافظات . ٦
التثبيت  اقليم االنتهاء من موضوع  المنتظمة في  غير 
المحافظات من جهة و  بين  االداريــة  للحدود  النهائي 
بين الوحدات االدارية في المحافظة الواحدة من جهة 
اخرى تجنباً لبروز تنازعات محتملة حول هذه الحدود.
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المستخلص

يعود المأزق التنموي الحالي الذي تعاني منه الدول النامية وخاصة 
االقتصاد العراقي والدول العربية النفطية االخرى، بشكل اساسي الى 
إغفال السياسات التنموية المطبقة في تلك الدول لعالقات التأثير 
المتبادل والتغذية العكسية بين ما يخصص من استثمارات مادية 
ألغراض تصحيح االختالل في الهيكل االقتصادي، وما يخصص 

من استثمارات لبناء رأس المال البشري وتعزيز القدرة البشرية، وقد 
انعكس ذلك بشكل فجوة عميقة وواسعة بين ما تحقق من نمو في 
المؤشرات االقتصادية الكمية، وبين التراجع المستمر الذي شهدته 
تلك الدول في المؤشرات الهيكلية وفي مقدمتها مؤشرات التنمية 

البشرية)1(. يحاول هذا البحث القاء الضوء على اهمية الموازنة بين 
الجانبين، واعتماد مفهوم التنمية المستدامة في صفحاتها الرئيسية 

القائمة على انماء القدرات البشرية.

العملية التنموية وتكاملية البعدين 

المادي والبشري

تحليل في مؤشرات التنمية البشرية



أ.د. كامل الكناني

استاذ التخطيط واستراتيجيات التنمية- جامعة بغداد

المقدمة:
اجتماعية  مشكالت  العراق  ومنها  النامية  البلدان  تعاني 
في  الملحوظ  لالنحسار  نتيجة  مستقبلها  تهدد  اضحت 
والتكيف  للتثبيت  ببرامج  مصحوباً  االقتصادي  النشاط 
الــحــاجــات  اشــبــاع  عــلــى  قــدرتــهــا  مــن  اضــعــفــت  الهيكلي، 
االنسانية االساسية لمجتمعاتها، وادت الى تضخم الفئات 
االجتماعية الهامشية »زيادة في نسبة الفقر لألسر«. وقد 
ترتب على ذلك، إن االوضاع االقتصادية وسياسات التكييف 
بتأثير  اتبعتها  والتي  النامية،  البلدان  في  الهيكلة  واعــادة 
في  هاماً  دوراً  لعبت  قد  الدولية،  المالية  المؤسسات  من 
حيث  والدولة،  المواطن  بين  المتزايدة  العزلة  هذه  تعميق 
المنشود  االقتصادي  بالنمو  تــأت  لم  السياسات  تلك  ان 
مضاعفات  الــى  أدت  بــل  الــمــوعــود،  االجتماعي  والــرفــاه 
عديدة انسحبت بالدرجة االساس على الفئات االجتماعية 
الــذي  لالقصاء  نتيجة  المحدود  الــدخــل  ذات  العريضة 
تعرضت له والرتفاع التكاليف االجتماعية لتلك االصالحات 
الى  القلة. مما يدعو  نفعها على  انحسر  التي  االقتصادية 
لتصحيح  والهيكلي  االقتصادي  لالصالح  ستراتيجة  وضع 
االختالل بين جانبي العرض والطلب في االقتصاد الوطني 
والموازنة  المدفوعات  ميزان  عجز  في  جلياً  يبرز  الــذي 
وغيره  للدخل  قياساً  االسعار  في  وارتفاع  للدولة  العامة 
من اوجــه االخــتــالالت. وهــذا يتطلب ضــرورة تبني حزمة 

باالصالحات  مدعومة  الكلية  االقتصادية  االجــراءات  من 
االجتماعية؛ تنمية الموارد البشرية.

العراقي  االقتصاد  في  التنموي  المأزق  البحثية:  المشكلة 
في  والبشري  المادي  الجانبين  بين  التوافق  عدم  في  هو 

مسارات العمل التنموي.

اهداف البحث:
توضيح اهمية العالقة بين الجانبين المادي والبشري . ١

في العملية التنموية.
لتحقيق ستراتيجية . 2 المستدامة  التنمية  كيفية توظيف 

متوازنة للتنمية االقتصادية واالجتماعية.
العراق . 3 في  المستدامة  التنمية  تحقيق  ان  الفرضية: 

المادي  البعدين  بين  الموازنة  مبدأ  اعتماد  يتطلب 
التنموي وتفعيل مفهوم تنمية  والبشري في التخطيط 

الموارد البشرية.
لبيان . ٤ االستقرائي  المنهج  اعتماد  البحثية:  المنهجية 

المطلوبة  المعالجة  واساليب  البحثية  المشكلة  ابعاد 
للتوصل الى حل المشكلة البحثية والخروج بالتوصيات.

اواًل؛ التنمية في منظورها االقتصادي والبشري
من المسلمات أن التنمية في نهاية التحليل ماهي إال وجه 
االقتصادية  الحركة  تنشيط  على  يركز  ــذي  ال اإلصـــالح 
قواعد  إرســاء  في  الوطني  االقتصاد  نمو  معدل  وتعزيز 
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العدالة والتوازن التنموي، وبالتالي االستقرار في المجتمع؛ 
والفنون؛  والعلم  التربية  طاقات  وإطالق  إجتماعية،  تنمية 
تنمية ثقافية. و التنمية هي غير النمو، فالتنمية فعل إرادة 
تتواله السلطة في أي بلد بمؤشراتها الكمية والنوعية، أما 

النمو فهو واقع لنشاط اقتصادي بمؤشرات كمية معينة.
المتعددة  التعريفات  في  تــطــوراً  التوجهات  هــذه  وتظهر 
تقترن  التنمية  فكانت  الــزمــن،  مع  تطورت  التي  للتنمية 
ليذهب  التنمية  مفهوم  تطور  ثم  فقط  االقتصادي  بالنمو 
االنسان  بناء  في  االجتماعي  البعد  ليشمل  ذلك  من  ابعد 
ذاته في مكنوناته الثقافية باالضافة الى تكوينه المهني في 
بناء قدراته الى جانب البعد االقتصادي، وبما يعطي ذلك 
بعداً انسانياً لسيرورة التنمية، وهذا ما يعبر عنه بـ« التنمية 

البشرية«.
وقد جاء في تعريف اعالن »الحق في التنمية« الذي اقرته 
متكاملة  عملية  بانها  »التنمية   ،١98٦ عام  المتحدة  االمم 
ذات ابعاد اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية، تهدف 
الى تحقيق التحسن المتواصل لرفاهية االنسان والمجتمع 
ككل، والتي يمكن ومن خاللها تفعيل حقوق االنسان وحرياته 
االساسية«)2(. وهذا ما يؤكده برنامج االمم المتحدة للتنمية 
 Sustainable« في تفصيالت تعريفه للتنمية المستدامة
Development« على انها تهدف الى القضاء على الفقر 
وتفعيل حقوقه،  االنسان  كبرياء  كرامة  تدعيم  على  وتعمل 
»إدارة  االفــراد عن طريق  كل  امام  وتوفير فرص متساوية 
الدولة والمجتمع« إدارة جيدة من خالل الحكم السليم او 
الرشيد »Good Governance« وعن طريق هذه اإلدارة 
واالجتماعية  االقتصادية  االنسان  كل حقوق  تحقيق  يمكن 

والثقافية والسياسة والمدنية.
كما يستند مفهوم التنمية المستدامة، من المنظور البيئي، 
على كونه » تلك التنمية القائمة على نحو متساو للحاجات 
التنموية والبيئية الجيال الحاضر والمستقبل، بغية اخضاع 
امكانات االمة لالستخدام االفضل لمواردها ليس في اطار 
اشباع الحاجات اآلنية للجيل الحاضر فحسب، وانما ضمان 
استنزافها  وعــدم  الموارد  هذه  في  القادمة  االجيال  حق 
فرصة  توفر  الشامل  بمفهومها  المستدامة  فالتنمية   .)3(
الجانبين  في  الحالي  للجيل  الكفوء  المستقبلي  للتخطيط 
من  تتيح،  المستدامة....  التنمية  »إّن  والمادي.  االنساني 
العمل؛  أبــواب  وفتح  األســواق  إقامة  االقتصادية،  الناحية 
ومن الناحية االجتماعية، دمج المهمشين في تيار المجتمع؛ 

ومن الناحية السياسية، منح كل إنسان، رجاًل كان أم امرأة، 
صوتاً وقدرة على االختيار لتحّدي مسار مستقبله«)٤(.

اذن جوهر هذه التنمية هي االنسان في كل ما يرتبط به من 
بناء ذاتي قادر فيه على اداء دوره في المجتمع بفاعلية في 
استخدام الموارد وبناء القدرات البشرية. فقد عرف تقرير 
البشرية  التنمية   ،١99٠ عام  الذي صدر  البشرية  التنمية 
بانها عملية توسيع لخيارات الناس بزيادة القدرات البشرية 
االساسية  الــقــدرات  هــذه  وحــدد  البشرية،  العمل  وطــرق 

للتنمية بثالث نقاط هي)٥(:
ان يعيش الناس حياة طويلة وصحية. 	
ان يكونوا مزودين بالمعرفة. 	
الالزمة  	 الــمــوارد  على  الحصول  بامكانهم  يكون  ان 

لمستوى معيشة الئق.
نحو  االنــســان  يدفع  االساسية  الــقــدرات  هــذه  تحقق  ان 
االبداع واالنتاج ويتمتع باحترام الذات والتمكين واالحساس 
تفعيل  في  المؤسسية  النظم  وتسهم  للمجتمع،  باالنتماء 
مساهمة االنسان في التنمية وتحسينها لذك تتجه الرؤى 
المعاصرة الى بحث سبل تعزيز دور هذه المؤسسات وبحث 
لمستوى  تبعاً  الــدول  بين  متباينة  وهي  بالتنمية،  عالقتها 

التطور االقتصادي في الدول المتقدمة عنها في النامية.
على  االقتصادية  السياسات  تلتزم  المتقدمة:  البلدان  في 
اقتصار دور الدولة الى حد بعيد في المراقبة على حسن اداء 
االقتصاد والمجتمع، فتعنى بوضع التشريعات والتنظيمات 
والضوابط الكفيلة بحفظ مقومات االستقرار والنمو على 
الصعد االقتصادية واالجتماعية والثقافية، إال أنها مع ذلك 
السياسة  مثل  معينة  ميادين  في  المباشر  بالتدخل  تقوم 
ومعدالت  النقدي  بالموفور  للتحكم  محاوالت  في  النقدية 
الفائدة، وكذلك رصد االموال لتطوير البنى التحتية، وعقد 
التدخل من جانب  كلها من أشكال  دولية. وهذه  إتفاقيات 

الدولة حتى في االنظمة الليبرالي.
على  نشطة  بــأدوار  الدولة  تضطلع  النامية:  البلدان  في 
واالجتماعية  االقتصادية  الصعد  على  التنمية  مستوى 
والثقافية، بأعتبار عدم توافر معطيات النمو التلقائي على 
يتعين  المستحكم،  التخلف  حلقة  لكسر  المطلوب  النطاق 
بتوظيفات  والقيام  برامج  ووضع  رسم خطط  الدولة  على 
أو  الجمود  حلقة  كسر  أجــل  مــن  كبيرة  و  مباشرة  مالية 

التخلف واالرتفاع بوتيرة النمو والتقدم.
المادي  المال  رأس  بين  التنموية  العملية  اعداد  آليات   .١

والبشري

م46         2014 أذار   - هـــ   1435 الثانية  جــمــادى   | الــعــاشــرة  السنة   |  28 الــعــدد   |



لفهم اآلليات التي تجري بموجبها عملية التنمية، وطبيعة 
الدور الذي يلعبه كل من رأس المال المادي ورأس المال 
االنتاج  دالــة  بمفهوم  نستعين  العملية،  تلك  في  البشري 
»كوب-دوغالس«  دالة  وبالتحديد  الجزئي،  االقتصاد  من 
لهذا  تالؤماً  الــدوال  اكثر  لكونها   )Gobb-Douglass(

التوصيف. وتنص تلك الدالة على:
» ان عملية االنتاج او عملية التنمية تعتمد على عنصرين 
 )L (اساسيين من عناصر االنتاج، االول هو عنصر العمل
ويعبر هنا عن رأس المال البشري، اما المتغير الثاني فهو 
عنصر رأس المال ) K( ويعبر هنا عن رأس المال المادي 

.)٦(
و يمكن تقدير معدل النمو السنوي للناتج او معـدل النمو 
االقتصادي)rY( أليـة فتـرة زمنية او سنة معينـة، بمعرفـة 
رأس  عنصر  في  المتحقق  للنمـو  السنوي  المعدل  مـن  كل 
المتحقق في  للنمو  البشري )rL( والمعدل السنوي  المال 
عنصر رأس المال المادي )rK( والمرونة االنتاجية لعنصر 
المال  رأس  لعنصر  االنتاجية  الكفاءة  مستوى  او  العمل 
او  المال  رأس  لعنصر  االنتاجية  والمرونة   ،)B( البشري 
 ،a (( مستوى الكفاءة االنتاجية لعنصر رأس المال المادي
ويمكن وضع هذا التحليل بشكل معادلة رياضية تنص على 

ان:
r y = r T +a r k + B r L
عنصر  مساهمة  مــقــدار  ان  نالحظ  المعادلة  تلك  ومــن 
الزيادة  مقدار  على  تتوقف  التنمية  عملية  في  المال  رأس 
السنوية المتحققة في هذا العنصر والمعبر عنها بالمعدل 
رأس  عنصر  في  الــزيــادة  مقدار  او  السنوي  االستثماري 
لهذا  االنتاجية  الكفاءة  مستوى  في  مضروباً   )r k(المال
مساهمة  مقدار  ان  كما   )ar k(المقدار وهــو  العنصر، 
عنصر العمل في عملية التنمية تتوقف على مقدار الزيادة 
السنوية في عنصر العمل)rL( مضروباً في مستوى الكفاءة 
االنتاجية لهذا العنصر وهو المقدار) Br L(، اما المقــدار
r T(( فيمثل اثر العوامل االخرى المتبقية او المحذوفة من 
النموذج وفي مقدمتها عنصر الكفاءة االدارية والتنظيم)7(.

التنمية  عملية  لنجاح  تشترط  الدالة  تلك  فان  وباختصار 
وجود مساهمة ايجابية لكال العنصرين، وان ضعف مستوى 
الكفاءة االنتاجية ألي من هذين العنصرين او غياباً لدوره، 
مرحلة  في  االنتاج  عملية  دخــول  الــى  بالضرورة  سيؤدي 
تناقص العوائد او معدالت النمو السالبة او الصفرية وحالة 
من الركود االقتصادي الطويل االجل. و يظهر التطور في 

العالقة بين مفهوم رأس المال المادي والبشري، من خالل 
الفكر  على  حصلت  التي  والتعديالت  التطورات  متابعة 
الى  المنصرم  القرن  من  الخمسينيات  بداية  منذ  التنموي 
المستمر  التبدل  مع  ترافقت  التي  الجديدة،  االلفية  بداية 
في النظرة الى دور البشر في عملية التنمية، ومن اهم تلك 

التطورات:
أ- البعد المادي للتنمية؛ الموارد المالية

بداية  من  تمتد  التي  المرحلة،  تلك  في  االقتصاديون  ركز 
الخمسينيات الى بداية عقد الستينيات من العقد المنصرم، 
البشري  البعد  تقريباً  واهملوا  للتنمية  المادي  البعد  على 
المرحلة  تلك  المطروحة في  النماذج  وكانت  واالجتماعي. 
تركز على كيفية تحقيق التنمية االقتصادية باالعتماد على 
رجحان عنصر انتاجي واحد، هو رأس المال، لكونها تفترض 
صراحة او ضمناً بأن العنصر البشري من قبيل المعطيات، 
او ان عرضه غير محدود او كبير المرونة، وبذلك فهو ال 

يشكل قيداً على عملية التنمية في الدول النامية.
Harrod-»نموذج«هارود-دومار النماذج  تلك  اشهر  من 

 ،)Arthur Lewis( لويس«  ونموذج«آرثر   ،))Domar
المتوازن. وترى تلك  المتوازن والنمو غير  النمو  ونظريات 
في  االقتصادية  التنمية  تحقيق  بأن  والنظريات،  النماذج 
الدول النامية ال يحتاج سوى الى التمويل، وان توفير هذا 
االقتصادي،  النشاط  لتحفيز  الوحيد  السبيل  هو  التمويل 
وخلق فرص التشغيل في تلك الدول، وان التراكم المستمر 
اجاًل،  ام  عاجاًل  ايجابا  المادي سينعكس  المال  رأس  في 
على مختلف الفئات االجتماعية بفضل األثر التراكمي، كما 
ان تحقيق التنمية االقتصادية سينطوي ضمناً على تحقيق 

العناصر اآلتية)8(:
النهوض  	 حالة  الى  التخلف  حالة  من  االنتقال  تحقيق 

والفعل االقتصادي الكفؤ.
إحداث تغير جذري في البنيان االقتصادي، من خالل  	

الصناعة  السيما  اإلنتاجية  القطاعات  مساهمة  رفع 
التحويلية والنشاط الزراعي بفعالياته المتنوعه وتقليل 
مساهمة القطاعات االستخراجية، في الناتج المحلي 
الكلية  االقتصادية  والمتغيرات  والتشغيل،  االجمالي، 

االخرى.
يحقق أ.  ومتكامل  ناضج  اقتصادي  بنيان  الى  الوصول 

حالة التنويع االقتصادي.
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في ب.  مستمر  تقدم  تحقيق  سيؤمن  التنمية  تحقيق  إن 
معدالت انتاجية العمل وسيرفع من مستوى المهارات 

والقدرات التكنيكية.
ب.البعد االجتماعي للتنمية؛ الموارد البشرية

مع بداية الستينيات اتجهت نماذج النمو االقتصادي اهمية 
في  االهتمام  خــالل  من  البشرية  الــمــوارد  في  االستثمار 
المنهجي  التوجه  وقد جاء هذا  والتدريب،  التعليم  أنشطة 
في االعتماد على قدرات االنسان بعد االبحاث التي اجراها 
على  اكتشف  والتي  شولتز«  االميركي«تيودور  االقتصادي 
هامشها دور الخبرة والمهارات المكتسبة كأحد المتغيرات 
التنمية  و  االنتاج  عمليتي  على  المؤثرة  الرئيسة  المستقلة 
االقتصادية، والتي جرى إغفالها في نموذج دالة االنتاج)9(. 
 )r T ( لقد ركز«ثيودور شولتز« في نموذجه على المتغير
يقيس  العامل  فهذا  السابق،  النموذج  في  إهماله  تم  الذي 
اثر المتغيرات المستقلة االخرى المتبقية او المحذوفة من 
نموذج دالة االنتاج وفي مقدمتها الكفاءة االدارية والتنظيم. 
وهذا العامل هو الذي يحدد مستوى انتاجية عنصر العمل، 
البرامج  المساهمة بمدى كفاءة  حيث يتحدد مستوى هذه 
المسؤولة عن رفع مستوى  التعليمية والمؤسسات االخرى 

الكفاءة االنتاجية لعنصر العمل وبناء رأس المال البشري.
ان هذه الومضة الفكرية التي قدمها »ثيودور شولتز« دفعت 
واالهتمام  التنمية  عملية  في  االنسان  بدور  االهتمام  الى 
بالوسائل الكفيلة بتجديد وتطوير طاقاته االنتاجية، ولكن 
من منظور دوره في خدمة العملية االنتاجية وليس العكس. 
وال شك ان هذا االهتمام برأس المال البشري على الصعيد 
االكاديمي ترافق مع عملية التطور التقني والفني في قطاع 
وجود  من  العملية  تلك  تحتاجه  ومــا  التحويلية  الصناعة 
االيدي العاملة الماهرة والمتخصصة ومن استثمار مكثف 

في تطوير القدرات البشرية.
رفع  الــى  المتقدمة  ــدول  ال دفــع  الفكري  التحول  هــذا  ان 
مستوى استثماراتها في رأس المال البشري بجميع اشكاله 
بحيث فاق االستثمار في رأس المال المادي، كما في تجربة 
اليابان، وهو ما شكل المقدمة الضرورية للتحول باتجاه ما 
في  كما  التكنولوجي،  او  المعرفي  باالقتصاد  اليوم  يعرف 
التجارب الالحقة ماليزيا وكوريا الجنوبية. وقد مهد هذا 
اخرى  وتعديالت  اضافات  من  تبعته  وما  الفكري  التطور 
يتمحور  والذي  البشرية،  الموارد  تنمية  مفهوم  ظهور  الى 

حول)١٠(:

عناصر أ.  من  كعنصر  العمل  عنصر  على  الطلب  جانب 
تحددها  وظائف  ألداء  البشر  اعداد  وبكيفية  االنتاج، 

لهم دوال االنتاج االقتصادية.
به ب.  ويقصد  البشري:  الــمــال  رأس  مفهوم  استخدام 

الداء  الــبــشــر  ــداد  اعــ عملية  عــلــى  ــاق  ــف االن عمليات 
بناء  في  تساهم  التي  المجاالت  خالل  من  الوظائف 
االنسان بدنياً وعقلياً ومهارياً، من طفولته حتى بلوغه 
والتغذية  الصحة  على  االنــفــاق  وتشمل  العمل،  سن 
بداللة  البشري  المال  رأس  ويقيم  والتعليم.  والتدريب 
ثم  االستثمار، ومن  يولده هذا  الذي  الدخل االضافي 
يحكم على مدى جدواه االقتصادية من خالل المقارنة 
بين معدل العائد على االستثمار البشري ومعدل تكلفة 

عملية بناء رأس المال البشري.
لتأهيل الموارد البشرية يطالب هذا المفهوم بتحقيق ت. 

ما يأتي:
توفير فرص استخدام اكبر في شتى المجاالت وبشكل  	

خاص في القطاعات االنتاجية.
انتاجية  	 وزيــادة  العاملة  القوى  اداء  مستوى  تحسين 

العمل االجتماعي.
خيارات  	 نطاق  وتوسيع  والــقــدرات  المهارات  تطوير 

الفرد في العمل.
المساهمة في توفير بيئة نظيفة وآمنة. 	
تمكين المرأة من المشاركة الكاملة في مجاالت التعليم  	

وتضييق  عموماً،  الحياة  جوانب  مختلف  وفي  والعمل 
فجوات االختالف بين الذكور واالناث.

القوى ث.  المفهوم  هــذا  حسب  البشرية  الــمــوارد  تشمل 
كما  سنة(   ١٥-٦٤( العمل  سن  في  واالفــراد  العاملة 
الفنية  غير  والعمالة  الماهرة  العمالة  بين  التمييز  تم 

والعمالة ذات الخبرة التنظيمية واالدارية.
2. التنمية البشرية وبناء القدرات

في التطور الالحق للفكر التنموي، ومع مطلع التسعينيات 
من القرن المنصرم، حصلت قفزة نوعية في التركيز على 
القدرات  تشكيل  جوانب  ليشمل  البشرية  الــمــوارد  تنمية 
البشرية كافة، وبالتالي في كيفية تحقيق االنتفاع من تلك 
»ان  الى  الداعية  للمقولة  التوازن  اعيد  بحيث  القدرات، 

االنسان هو صانع التنمية وهو هدفها«.
هذا المفهوم يستند على العناصر الرئيسية االتية )١١(:

أ. ال يمكن تحقيق التنمية البشرية إال في اطار مناخ يضمن 
الحرية االقتصادية
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واالجتماعية والسياسية وحرية االبداع واالحترام المتبادل، 
واالمتثال الى مبادئ حقوق

االنسان.
لدى صناع  القناعة  تعميق  الى  البشرية  التنمية  ب.تهدف 

القرار حول وجوب التفريق بين
واالجتماعية  االقتصادية  بابعاده  متكامل  كمشروع  التنمية 
وتحقيق  الدخل  بــزيــادة  المعني  االقتصادي  النمو  وبين 

الفائض االقتصادي دون التفكير بكيفية توزيعه.
اصــداره  ومنذ  االنمائي  المتحدة  االمــم  برنامج  ت.ركـــز 
ان  على   ،١99٠ العام  في  البشرية  للتنمية  االول  لتقريره 
الهدف النهائي لتحقيق التنمية البشرية هو توسيع خيارات 
الناس، وهذه الخيارات ال نهائية بطبيعتها، غير انها تتحدد 
واجتماعية  اقتصادية  بمحددات  الواقعية  الناحية  في 
يكون متاحاً  ان  يمكن  ما  الى  باالضافة  وثقافية وسياسية 
االحتياجات،  هذه  لتلبية  والمعارف  والخدمات  السلع  في 

ويتضمن هذا المفهوم االبعاد اآلتية:
الناس  	 يكتسب  حينما  تتعزز  االنسانية  الخيارات  ان 

القدرات البشرية، على ان تتاح لهم الفرص الستخدامها، 
والفرص  القدرات  لزيادة  البشرية  التنمية  تسعى  وال 
المناسب  التوازن  لضمان  ايضا  تسعى  ولكنها  فقط، 
فقدان  الناجم عن  االحباط  تحاشي  اجل  بينهما، من 

االتساق بينهما.
ينبغي النظر الى النمو االقتصادي ليس بوصفها هدفاً  	

نهائياً للتنمية بل انه مجرد وسيلة لتحقيق التنمية.
يهدف مفهوم التنمية البشرية بتركيزه على الخيارات  	

الناس في  يؤثر  ان  يتعين  انه  الى  الى االشــارة ضمنا 
ان  فيجب  حياتهم،  تشكل  التي  والعمليات  القرارات 
وتنفيذ  الــقــرار،  صنع  عمليات  مختلف  في  يشاركوا 
القرارات ومراقبتها وتعديلها حينما يكون ذلك ضرورياً 

من اجل تحسين نتائجها.
ينطوي على  	 البشرية مفهوم مركب  التنمية  ان مفهوم 

تتداخل  التي  والمضامين  المكونات  مــن  مجموعة 
وتتفاعل مع جملة من العوامل والمدخالت والسياقات 
المجتمعة واهمها: عوامل االنتاج، والسياسة االقتصادية 
ومــجــاالتــه،  السياسي  التنظيم  مــقــومــات  والــمــالــيــة، 
شرائحه،  مختلف  بين  المجتمعي  التركيب  عالقات 
وتوزيعها،  تملكها  ومعايير  والــثــروة  السلطة  مصادر 
واالقتصادي،  الديني  بالفكر  المرتبطة  الثقافية  القيم 

القيم الحافزة للعمل واإلنماء والهوية والوعي بضرورة 
التطوير والتجديد كأداة للتقدم والتنمية.

ان االختالف في المنظور التنموي ادى الى ظهور فوارق  	
عن  المتحدة  لالمم  التابع  التنمية  برنامج  موقف  في 
موقف سائر المؤسسات االقتصادية الدولية من برامج 
والخصخصة  االســواق  وتحرير  االقتصادي  االصــالح 
وغيرها من السياسات التي سارت نحوها دول العالم 
ينتقد  ان  غريباً  يكن  فلم  التسعينيات.  خــالل  بقوة 
منظرو التنمية البشرية قسوة برامج االصالح الهيكلي 
التي طبقت في الكثير من البلدان النامية بتوصية من 
صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، واخذوا يطالبون 
ببرامج بديلة ال تحقق التوازن االقتصادي على حساب 
الفئات االكثر حرماناً من السكان وعلى حساب التنمية 

البشرية المستدامة)١2(.
ان منهاج التنمية البشرية المستدامة اليعتقد ببرامج  	

ــوازن  ــت تحقق الـــتـــوازن االقــتــصــادي عــلــى حــســاب ال
القدرة  في  التآكل  حساب  على  واالهــم،  االجتماعي، 
االنفاق  ان  البشرية  القدرة  مفهوم  يعتبر  بل  البشرية، 
االجتماعي الذي يعزز هذه القدرة، بعيداً عن ان يكون 
عبئاً، هو جزء من االنفاق على التنمية ذو عوائد طويلة 
المدى بعضها اقتصادي وبعضها االخر غير اقتصادي. 
هو  التنموية  السياسات  نجاح  مقياس  ان  يعتبر  كما 
واكثر  اطــول  حياة  يعيشون  البشر  جعل  على  قدرتها 
حرية وامتالًء، باالضافة الى دورها في تعزيز االنتاجية 

والنمو االقتصادي ومستوى المعيشة.
على  تنطوي  البشرية  التنمية  »ان  الــى:  سبق  مما  نخلص 

بعدين اساسيين؛
االول؛ يهتم بتنمية قدرات االنسان وطاقاته البدنية، العقلية 
مختلف  في  والروحية،  المهارية  االجتماعية،  والنفسية، 

مراحل الحياة؛
الثاني؛ ان تحقيق التواصل واالستدامة في التنمية البشرية 
يتوقف على مدى النجاح في استثمار الموارد والمدخالت 
والنشاطات االقتصادية التي تولد الثروة واالنتاج في عملية 
والبنى  الهياكل  بتطوير  واالهتمام  البشرية  القدرات  تنمية 
المؤسسية التي تتيح المشاركة واالنفتاح بمختلف القدرات 

لدى الناس.
أ.آلية تطوير القدرة البشرية كهدف للتنمية البشرية

لم يعد الهدف الرئيسي لعملية التنمية هو زيادة االنتاج في 
تمكين  هو:  الهدف  اصبح  بل  البشرية  القدرة  منظور  ظل 
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الناس من توسيع نطاق خياراتهم ليتمكنوا من العيش حياة 
للعالج وليملكوا  القابلة  اطول وافضل وليتجنبوا االمراض 
تصبح  وهــكــذا  المعرفة،  مــن  العالم  لمخزون  المفاتيح 
كونها  جانب  الــى  الــقــدرات  تطوير  عملية  التنمية  عملية 
عملية تعظيم المنفعة او الرفاه االقتصادي، فاالساس في 
التنمية البشرية ليس الرفاهية المادية فحسب، بل االنتفاع 
بالمستوى الثقافي للناس، فالتعليم والثقافة يحققان فوائد 
من  االنتاجية،  فائدتها  بكثير  تتجاوز  واجتماعية،  معنوية 
الى  االخرين  مع  التواصل  على  القدرة  الى  الذات  احترام 
الجيد  المنظور  ان  ويالحظ  االستهالكي.  بالذوق  االرتقاء 
للتنمية يربط ما بين القدرات من جهة والخيارات من جهة 
اخرى، وما بين هذين المفهومين من جهة ومفهوم الحرية 

من جهة اخرى.
من هنا فان نظرية التنمية البشرية ال تقتصر على مقاييس 
او  المحلي االجمالي  الناتج  التقليدية؛  التنمية االقتصادية 
بل  الحياة،  لنوعية  اعلى  كمؤشر  الفردي  الدخل  متوسط 
ولكن  البشرية،  التنمية  مؤشر  مقياس  جانبها  الى  وتضع 
حتى عند اعلى مستويات الدخل فإن هناك حدودا لقدرة 
المالي  فالثراء  البشرية،  القدرة  تعزيز  على  االنتاج  زيادة 
لم يعد شرطا لتحقيق الكثير من االهداف المهمة لالفراد 
الجنسين  بين  المساواة  او  الديمقراطية  والمجتمعات مثل 
الثروة ال  ان  كما  الثقافي،  التراث  تطوير  الحفاظ على  او 
التماسك السياسي. هذا  او  تضمن االستقرار االجتماعي 
مادية،  كلها  ليست  كفرد  االنسان  حاجات  ان  عن  فضال 
فالحياة المديدة اآلمنة وتذوق العلم والثقافة وتوفر الفرص 
تقرير  في  المشاركة  وحق  الخالقة  النشاطات  لممارسة 
من  البيئة  على  والحفاظ  التعبير  وحــق  العامة  الــشــؤون 
حاجات  على  أمثلة  مجرد  والمقبلة  الحالية  االجيال  اجل 
المزيد من  اهم من  المرء  يعتبرها  وحقوق غير مادية قد 
االنتاج المادي. بالمقابل فان التلوث البيئي وارتفاع معدالت 
واالمراض  والخمور  المخدرات  ظاهرة  وانتشار  الجريمة 
مواجهتها  البلدانيمكن  من  الكثير  في  كــااليــدز  المعدية 
باجراءات تتعلق برفع الوعي االجتماعي واالرتقاء بسلوكية 

االنسان االيجابية تجاه البيئة والمجتمع حيث يسكن.
ان اعتماد رفع القدرة البشرية كهدف للتنمية البشرية يقوم 

على العناصر اآلتية:
منتجة  	 بنشاطات  القيام  على  البشر  قدرة  االنتاجية: 

وخالقة.

افــراد  	 كل  امــام  المتاحة  الفرص  تساوي  الــمــســاواة: 
عن  النظر  بغض  تمييز  او  عوائق  اي  دون  المجتمع 
العرق او الجنس او مستوى الدخل او االصل او غيره.

االستدامة: عدم الحاق الضرر باالجيال القادمة سواء  	
بسبب  او  البيئة  وتلويث  الطبيعية  الموارد  استنزاف 
او  الالحقة  االجيال  عبئها  تحمل  التي  العامة  الديون 
بسبب عدم االكتراث بتنمية الموارد البشرية مما يخلق 

ظروفاً صعبة في المستقبل نتيجة خيارات الحاضر.
اجلهم،  	 من  فقط  وليس  بالناس  تتم  التنمية  التمكين: 

الــقــرارات  في  تــام  بشكل  يشاركوا  ان  عليهم  ولذلك 
بشكل  هنا  وتبرز  حياتهم،  تشكل  التي  ــراءات  واالجــ
خاص اهمية منظمات المجتمع المدني. ان الخطوط 
العملية  تلك  على  تؤكد  البشرية  للتنمية  العريضة 
لتعظيم  اهتمامها وتهدف  الناس في مركز  التي تضع 
مع  و  الـــدخـــل)١3(،  فقط  ولــيــس  البشرية  الــخــيــارات 
على  تؤكد  ولكنها  االقتصادي  النمو  بأهمية  أقرارها 
ولصلته  السكان  بين  وتوزيعه  لنوعيته  االنتباه  ضرورة 
بحياة البشر والستدامته على المدى الطويل، انها تضع 

اهداف التنمية وتحلل الخيارات المعقولة لتحقيقها.
ب.القدرة ومفهوم رأس المال البشري

مفهوم  من  شموال  اكثر  ليس  البشرية  القدرة  مفهوم  ان 
رأس المال البشري فحسب، بل يختلف عنه في منطلقاته 
األساسية، في اعتبار االنسان هدف نمو رأس المال باشكاله 
المختلفة عوضاً عن اعتبار رأس المال هدفاً لنمو االنسان، 
فهدف النمو االقتصادي حسب مفهوم القدرة البشرية هو 
التي  الحياة  ليعيشوا  للبشر  المتاحة  زيادة مساحة الحرية 
يختارونها ويقدرونها، ولذلك فان دور النمو االقتصادي في 
زيادة الفرص المتاحة لتحقيق هذا الهدف يجب ان يكون 
جزءاً اليتجزأ من عملية التنمية الكلية التي تزيد من قدرة 
البشر على العيش بطريقة اكثر حرية وتحقيقاً للذات )١٤(.

احداث  على  االنسان  قدرة  البشرية  القدرة  مفهوم  ويعنى 
احــداث  على  قدرتهم  يعنى  ما  بقدر  االجتماعي  التغيير 
ان  الدراسات  من  العديد  اثبتت  فقد  االقتصادي،  التغيير 
االرتفاع في المستوى التعليمي عند االناث يخفض الفروق 
في توزيع الدخل ضمن العائالت، كما انه يخفض من معدل 

الخصوبة وبالتالي معدل التزايد السكاني.
التعليم االساسي يساهم في رفع درجة مشاركة  ان توسع 
هــذه  ومــثــل  الــعــامــة.  الــقــضــايــا  مناقشة  فــي  الجماهير 
االنجازات وغيرها قد ال تكون لها فوائد محددة من الناحية 
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االجتماعية  فائدتها  من  يقلل  ال  ذلك  ان  إال  االقتصادية، 
من  الفوائد  لهذه  النظر  ان  عن  فضال  هذا  والسياسية. 
منظور اجتماعي سيجعل محاولة تحقيقها مسؤولية عامة 
تقع على عاتق الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني، اما 
االقتصار على الفوائد االنتاجية للتعليم والصحة، فيجعلها 
من مسؤولية االفراد والشركات المستفيدة منها، مما يقلل 

االنفاق عليها الى درجة اقل بكثير مما يلزم اجتماعياً.
واخيرا البد من االشارة هنا ايضا الى ان التنمية البشرية 
اذا تمكنت من تعزيز قدرات االنسان دون  تعتبر منقوصة 
االقتصادية  البيئة  في  الكافية  الفرص  ايجاد  من  التمكن 
واالجتماعية الستخدام هذه القدرات بشكل فعال، فالتعليم 
قد يتحول الى بطالة عند اصحاب الشهادات إذا لم يترافق 
على  يؤكد  الــذي  األمــر  وهــو  متكامل.  تنموي  مشروع  مع 
اهمية البعد االقتصادي في نظرية التنمية البشرية، ولكنه 
ايضا يؤكد على سعة وشمول مفهوم القدرة البشرية كمفهوم 
يتجاوز رأس المال البشري، انه مفهوم يجمع بين البعدين 
كمشروع  المستدامة  التنمية  اطــار  في  والمادي  البشري 
مجتمعي يهدف الى تحقيق التطور الحضاري الشامل من 

خالل؛
البُعد . ١ احادية  عملية  ليس  البشرية  القدرة  تطوير  ان 

معزولة عن سياقها، بل يأتي كنتيجة لمشروع التنمية 
هدفا  البشرية  الــقــدرة  يجعل  الــذي  باسره  البشرية 
تستهدف  متكاملة  سياسات  يضعها ضمن  و  ووسيلة، 
االقتصاد والمجتمع، اي تعزيز البيئة التي يوجد فيها 

االنسان.
مستوى . 2 فــي  التحسن  او  االقــتــصــاديــة  الرفاهية  ان 

المعيشة ال يتحول تلقائياً ودائماً الى تحسن في نوعية 
ما  قوية  وجود عالقة طردية  من  الرغم  على  الحياة، 

بين الظاهرتين، فهناك الكثير من البلدان التي تتمتع 
بمستوى معيشي عال حسب المقاييس العالمية ولكن 
االمية  معدالت  فيها  ترتفع  او  اإلعمار  معدالت  فيها 

مقارنة ببلدان اخرى اقل دخال منها.
على . 3 البشر  بقدرة  يعنى  البشرية  الــقــدرة  مفهوم  ان 

احداث التغيير االجتماعي بقدر ما يعنى قدرتهم على 
احداث التغيير االقتصادي.

ثانيًا؛ مؤشرات التنمية البشرية في العراق
ان البحث في تحليل مؤشرات التنمية البشرية في العراق 
يتطلب جهداً ال يقتصر على االقتصاد فحسب، بل يستوعب 
واالجــتــمــاع، وتشير  السياسة  فــي  اخــرى  مــجــاالت  جــدالً 
الوقائع ان العراق لم يعش يوماً دولة المؤسسات العصرية، 
الى  تــحــوالتــه  فــي  وخــاضــعــاً  االقــتــصــاد مسيساً  كــان  إذ 
التحوالت التي تحدث في طبيعة الممارسة السياسية التي 
شكلت عبئاً كبيراً على االقتصاد، فما ان انتعش االقتصاد 
وارتفعت أسعار النفط وبالتالي العوائد النفطية، في بداية 
ال  ايــران  مع  حرباً  السابق  النظام  دخل  حتى  الثمانينات، 
نحو  الموارد  توجيه  من  وبدالً  التدمير،  منها سوى  جدوى 
والمجتمع  االقتصاد  عسكرة  الى  وجهت  والتنمية  األعمار 
وكانت ماكنة النظام السابق اإلعالمية أقوى من الحقيقة، 
فكان الحديث يجري عن الرفاه الزائف واالنتعاش المضلل 

بدالً من التدمير والتدهور الصحي والتعليمي)١٥(.
والجدول رقم )١( يتناول مؤشرات التنمية البشرية فضاًل 
عن الترتيب حسب دليل التنمية، والذي يظهر فيه ان افضل 
 ١99١ عامي  في  كانت  العراق  حققها  الدليل  لهذا  قيمة 
و١992، ثم تراجع بعد ذلك ترتيب العراق ضمن هذا الدليل 
من المركز)7٦( عام ١99٠ إلى المركز )١٠9( عام ١993 ثم 

الى المركز )١2٦( عام ١998، دولياً.
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العراق  في  »الفقر  لطيف،  حسن  د.  الزبيدي،  المصدر: 
بغداد  كلية  مجلة   ،« البشرية  التنمية  منظور  في  مقاربة 

للعلوم االقتصادية الجامعة/ع١٤، 2٠٠7، ص7٠.

وما ان حطت حرب الخليج أوزارها، بعد عام 2٠٠3، حتى 
اكثر  تبدو  العراقي  االقتصاد  في  البنيوية  المشاكل  بدت 
وضوحاً، وفي مقدمتها المديونية، التضخم، البطالة واألهم 

من ذلك تدهور مؤشرات التنمية البشرية.
المخاوف  تثير  العراق  في  البشرية  التنمية  أصبحت  لقد 
وتدهورت وبشكل حاد مؤشرات التنمية البشرية في مجال 
والفقر  البطالة  نطاق  اتساع  عن  فضاًل  والتعليم  الصحة 
مادية  إمكانات  البلد من  يمتلك  مما  الرغم  البشري، على 
من  الرغم  وعلى  ثــروات)١٦(.  من  فيه  يختزن  وما  وبشرية 
هذا  ان  إال  اإلنتاجية  العملية  في  البشري  العنصر  أهمية 
العنصر لم ينل االهتمام الكافي من حيث التطوير والتدريب 
الكفاءة االقتصادية و  اثر بشكل سلبي على  والتأهيل مما 
التقرير  رفع اإلنتاج واإلنتاجية. ويمكن تشخيص ذلك في 
يظهر  كما   ،)١7(2٠٠8 لعام  البشرية  التنمية  لحال  الوطني 
الدولية الصادرة عن برنامج  ذلك، ايضاً، في االحصاءات 
األمم المتحدة االنمائي، عن التنمية البشرية، حيث بدءت 

تظهر هذه االحصاءات عن العراق بدء من عام 2٠٠٥)١8(، 
والتي يمكن تشخيصها في الجوانب الرئيسية اآلتية:

على  	 ملموساً  تقدماً  البشرية  التنمية  دليل  يحقق  لم 
ــزمــن، بــقــدر مــا شهد تــراجــع من  ــدى عــقــود مــن ال م
مع   ،2٠٠٥ عام   )٠.٥٥2( الى   ١998 عام   )٠.٥83(
تحسن نسبي في عام 2٠١١، كما جاء في تقرير التنمية 
العراق  ترتيب  جاء  حيث   )HDR( العالمي  البشرية 
فيه بالمرتبة )١32()١9(، سجل هذا الدليل )٠.٥73(، 
التنمية، كما جاء في  الدول متوسطة  وهو يقع ضمن 
الدول  فيه  سجلت  الذي  الوقت  في  الدليل)2٠(.  هذا 
المجاورة له، على االقل، تحسن في ترتيبها ضمن ُسلم 
الدليل عام 2٠١١، كما هو الحال مع قطر التي حققت 
 ،)٠.7٦٠( والكويت   )٠.77٠( والسعودية   )٠.83١(
وايران )٠.7٠7( واالردن )٠.٦98(، وسوريا )٠.٦32(.

بحيث  	 للعراق  البشرية  التنمية  دلــيــل  قيمة  تــراجــع 
انخفض ترتيب العراق من المرتبة )١2٦( عام ١998 

الى المرتبة )١32( عام 2٠١١.
أدى تراجع الوضع الصحي منذ تسعينات القرن  	

المتوقع  العمر  متوسط  انخفاض  الــى  الماضي 
الــوالدة )2١*( من )٦٥( سنة عام ١987 إلى  عند 

جدول رقم )١(
دليل التنمية البشرية في العراق ١99٠-١998

السنوات
قيمة دليل 
التنمية 
البشرية

العمر املتوقع 
عند الوالدة

معدل 
معرفة 
القراءة 
والكتابة

نسبة 
القيد 
التعليم 

للمراحل 
كافة

نصيب 
الفرد من 

الناجت 
دوالر

دليل 
العمر 
املتوقع

دليل 
التعليم

دليل 
الناجت 
احمللي 
اإلجمالي

الترتيب 
حسب 
دليل 

التنمية 
البشرية

١9٦٠٠.3٤8٤8.٥---------------------
١97٠٠.٤89٥٥3٠------------------
١98٠٠.٥8٦------١7---------------
١98٥٠.٦٦١---------------------
١99٠٠.٥89٦٥89------٠.37٠.١3٠.237٦
١992١٠٠---------------------٠.٦١٤
١993٠.٥99٦٦.١٥٥.7٥٥3٤١3٠.٦8٠.٥٥٠.٥٦١٠9
١99٥٠.٥38٥8.٥٥8٥23١7٠٠.٥٦٠.٥٦٠.٤9١27
١997٠.٥8٦٦2.٤٥8٥١3١97٠.٦2٠.٥٦٠.٥8١2٥
١998٠.٥83٦3.8٥3.7٥٠3١97٠.٦٥٠.٥2٠.8٥١2٦
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)٥8.2( سنة عام 2٠٠7، وهو االدنى مقارنة مع 
على  المتوسط  فيها هذا  يزيد  التي  الجوار  دول 
االقل )١٠( سنوات عما هو عليه في العراق، ففي 
الكويت بلغ هذا المتوسط )77.3( سنة، و )72( 
 .)22( واالردن  السعودية  من  كل  في  تقريباً  سنة 
الصحة  عن  مهما  مؤشرا  المتوسط  هذا  ويمثل 
العامة فهو يميل الى االرتفاع عند تطور الرعاية 
الصحية، كما يمكن ان ينخفض بسبب المجاعات 
والحروب وسوء او نقص الرعاية الصحية. ومما 
تجدر مالحظته ان توقع الحياة عند الوالدة لإلناث 
يزيد عما هو عليه للذكور بما يقارب من ثمانية 
تتجاوز  ال  حين  في  للعراق)23(،  بالنسبة  سنوات 
لبقية  بالنسبة  سنوات  خمسة  المذكورة  الزيادة 
دول المقارنة، ويبلغ احتمال الوفاة قبل سن )٤٠( 
عاماً بحدود )١٠٪( للعراق، إضافة إلى انخفاض 
متوسط العمر المتوقع عن الوالدة من )٦٥( سنة 
في عام ١987 الى )٥8.2( سنة 2٠٠7) 2٤(، وهو 
ثم  العراق من حروب وحصار  ما تعكسه ظروف 
اتساع  من  ذلــك  على  ترتب  ومــا  اجنبي  احتالل 
السياسي  االستقرار  وعدم  العسكرية  العمليات 
واالمني اثر وبشكل مباشر على تراجع الخدمات 

الصحية في العراق.
الدراسية  	 بالمراحل  االلتحاق  لم تحقق مؤشرات 

فال  التسعينات:  فــي  عليه  كانت  مــا  المختلفة 
التعليم  خارج  السكان  من   )٪١٠.3( هناك  يزال 
االبتدائي، كما ان هناك تفاوت واضح بين الذكور 
وبين  االبتدائي  بالتعليم  االلتحاق  في  واإلنـــاث 
المناطق الحضرية والريفية وبين المحافظات)2٥(. 
في  التعليمية  المؤسسات  تــدهــور  جانب  ــى  وإل
بفعل  المراحل وربما تدمير قسم كبير منها،  كل 
العمليات الحربية فلقد برزت ايضا ظاهرة شيوع 
التسرب من المدارس وانخفاض مستوى التعليم، 
إذ هبطت معدالت االلتحاق بالمدارس االبتدائية 
من )99٪( عام ١98٠ الى )77٪( عام 2٠٠٦، كما 
من  الثانوية  بالمدارس  االلتحاق  معدالت  هبطت 
ثم  الى )8٦٪( عام 2٠٠٠)2٦(  )9١٪( عام ١98٥ 
ارتفعت قلياًل الى )9٠٪( عام 2٠٠9)27(، ألسباب 
عديدة أهمها الوضع االقتصادي المتدهور وحاجة 
األسر إلى عمل األوالد لتحسين دخل األسرة من 

من  العديد  تحمل  عــدم  أخــرى  جهة  ومــن  جهة، 
األسر لنفقات إرسال جميع أوالدهم إلى المدارس 
العراق  شهد  كما  مــنــهــم)28(.  اإلنـــاث  سيما  وال 
موجات متصاعدة من هجرة العقول العلمية منذ 
التسعينات و بأعداد كبيرة، إذ يقدر رسميا أكثر 
من )23( ألف باحث وعالم وأستاذ جامعي وطبيب 
لغاية  العراق  تركوا  مرموق  ومهندس  متخصص 
2٠٠7 لينضموا إلى أكثر من )2.٥( مليون آخرين 
يعيشون في المنافي الطواعية، نسبة كبيرة منهم 
من حملة الشهادات العليا)29(. وفي الداخل، هجر 
العديد من المهندسين وأساتذة الجامعات خالل 
االعمال  لممارسة  وظائفهم   2٠٠7-2٠٠٦ عامي 
الحرفية في الشوارع أو قيادة سيارات األجرة من 

أجل لقمة العيش.
تنموي  برنامج  إلعــداد  وطني  الى جهد  بحاجة  نحن 
شامل ينقل العراق إلى مرحلة تنموية متقدمة ويضع 
أسس  على  قائمة  بشرية  لتنمية  األساسية  اللبنات 
تجمع بين العدالة والكفاءة واالستدامة. هذه التنمية 

ترتكز على ثالث عناصر رئيسية هي)3٠(؛
تنمية اإلنسان: أي تعزيز القدرات اإلنسانية لكي أ. 

مختلف  في  الكاملة  المشاركة  من  الناس  يتمكن 
نواحي الحياة؛

التنمية من اجل اإلنسان: أي توفير الفرص لكل ب. 
المنافع  من  عادلة  حصة  على  للحصول  الناس 

الناتجة عن النمو االقتصادي؛
لجميع ت.  الفرصة  توفير  بمعنى  باإلنسان:  التنمية 

أعضاء المجتمع للمشاركة في تنمية مجتمعهم.
هذه العناصر تشكل الركائز االساسية في التوجهات 
الحديثة للتنمية القائمة على توفير مستلزمات الحياة 
الُحرة الكريمة لألنسان في العيش من خدمات الصحة 
والتعليم والمأوى المالئم بما في ذلك خدمات الماء 
الحديثة  واالتصاالت  النقل  والكهرباء وطرق ووسائل 
مع  التعامل  في  االنسانية  الثقافة  ونشر  المعاصرة 
 The quality( اآلخر، انها التحسن في نوعية الحياة
البشرية  التنمية  ومــؤشــرات  يتوافق  وبما   )of life
لألمم المتحدة، في تعزيز التنمية االجتماعية الرافد 
للمجتمع)3١(.  الراسخة  االقتصادية  للتنمية  الرئيسي 
من  إداريـــاً  نظاماً  يتطلب  ذلــك  في  العمل  مسار  ان 
توزيع  على  ويعمل  يؤمن  المحلي  والحكم  الالمركزية 
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على  واالجتماعية  واالقــتــصــاديــة  السياسية  الــقــوى 
بالمشاركة  المجتمع، وذلك  نطاق واسع وحقيقي في 
الجماهيرية الفاعلة، ومن خالل خطط وبرامج تنموية 
التنموية  القطاعات  لكافة  األداء  كفاءة  رفع  هدفها 

واشراكها الكامل في التنمية الوطنية الشاملة.

التوصيات:
لم تعد زيادة االنتاجية والنمو االقتصادي ومعدل الدخل . ١

بل  التنمية،  مسارات  في  المنفردة  االهــداف  الفردي 
البد من تحديد اآلليات التي يتوزع بها الدخل القومي 
االجتماعية  والبرامج  والسياسات  السكان،  فئات  بين 
والصحة،  بالتعليم  منها  يتعلق  ما  خاصة  عام،  بشكل 
والتي يجب ان تحظى بدرجة اكبر من االهتمام بعد ان 

اهملت اكثر مما يجب خالل العقود الماضية.
النامية . 2 للدول  المستقبلية  التنموية  الستراتيجية  ان 

اوال مــن االنــســان  تــبــدأ  ان  الــعــراق يجب  وبــاالخــص 
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المقدمة

تعد الموارد المائية من اهم الموارد الطبيعية في الحياة البشرية 
الرتباطها في المجاالت المنزلية والصناعية والزراعية والتجارية 

للسكان، فهي عصب الحياة التي ال يمكن تعويضها باي مورد طبيعي 
اخر، علما انها تتباين في توزيعها الجغرافي بين مناطق العالم.

المياه العذبة وندرتها في منطقة المشرق العربي هي محور الدراسة 
في هذا البحث، وذلك لما تتمتع به من اهمية كبيرة لسكان هذه 
المنطقة والتي تمتاز بفقرها بالموارد المائية العذبة بمختلف 
انواعها على الرغم من تباينها مكانيا بين دولة واخرى من دول 

المشرق العربي.

التباين المكاني لتحلية المياه 

المالحةفي منطقة المشرق العربي



فإنها  العربي  المشرق  دول  في  العذبة  المياه  ورغم شحة 
الجوار  دول  بتحكم  تتمثل  اخــرى  كبيرة  مشكالت  تواجه 
بأغلب المياه السطحية فيها والمتمثلة باألنهار، اذ تتحكم 
تركيا بمنابع انهار العراق في حين تواجه انهار بالد الشام 
خطر الكيان الصهيوني المتمثل بسرقة المياه العربية من 
خالل تحويل مجاري الكثير من االنهار في كل من االردن 

وفلسطين وسوريا.
إحدى  الصهيونية  العقيدة  الى  بالنسبة  المياه  شكلت  لقد 
والشعب  االرض  وهــي  عليها  تقوم  التي  الثالث  الدعائم 
والماء، واذا كان تجميع الشتات حسب الزعم الصهيوني قد 
احتل في الفترة ١8٥٠-١92٠ مركز الصدارة في النشاط 
الصهيوني، فان االرض وتوسيع رقعة الحدود االمنة للدولة 
اما  بين ١92٠-١97٠،  االول  المقام  احتال  قد  الصهيونية 
المياه فإنها تلعب وبالتحديد منذ عام ١97٠ دورا فعاال في 

رسم سياسة الدولة االسرائيلية١.
لتعويض النقص المتزايد من المياه العذبة قد ركزت كثير 
البحار،  مياه  تحلية  تقنيات  على  العربي  المشرق  دول  من 
اذ استفادت دول الخليج العربي من العائدات االقتصادية 
المياه  توفير  فــي  النفطية  الــثــروة  وفرتها  التي  الكبيرة 
تتحملها  التي  الباهظة  التكاليف  من  الرغم  على  المحالة 
للتحلية  العمالقة  المشاريع  اقامة  خالل  من  الــدول  هذه 
واالمارات  السعودية  العربية  المملكة  دولتي  في  والمتمثلة 

العربية المتحدة، اذ تصدرت دول العالم في كميات انتاج 
المياه المحالة.

تقنيات  اهم  على  الدراسة  هذه  في  التركيز  سيتم  وعليه 
الطرق  واهــم  العربي  المشرق  منطقة  في  المياه  تحلية 
المستخدمة في التحلية وكذلك توزيعها الجغرافي من حيث 
االنتاج، ومستقبل هذه التقنيات في ظل التكاليف المرتفعة 

التي تتحملها دول المنطقة.
منطقة الدراسة تشمل منطقة المشرق العربي والتي تمثل 
27٪ من مساحة الوطن العربي وتمتد من البحر المتوسط 
 37،١٥ بين  العرض  دوائر  في  ويمتد  العربي،  الخليج  إلى 

شماال إلى دائرة عرض ١3 شماال2.

مفهوم الموارد المائية
الماء هو عصب الحياة على األرض، وهو مثل الهواء هبة 
الهواء موزع على البشرية بالتساوي، أما  طبيعية، غير أن 
المياه فان توزيعها يعاني من تفاوت شديد، وان كانت كمية 
المياه  من  المتاح  فــان  ثابتة،  األرضية  الكرة  فــوق  المياه 
إقليم  بين  بصورة حادة  متفاوت  وهو  غير مستقر،  العذبة 

جغرافي وآخر وبين بلد وآخر3.
والمياه من الموارد الطبيعة المتجددة بفضل الدورة المائية 
الهيدرولوجية في الطبيعة، إذ تمتاز بسوء في التوزيع وتباين 
األرض.  على سطح  وأخرى  منطقة  بين  عليها  الطلب  في 
فيها  الناس  بل مصدر حياة  دولة  فهي عنصر حيوي ألية 

وزارة التربية

م. م شاكر محمود عيال
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وأساسها االقتصادي الذي يعد واحد من أهم األسس التي 
تنميتها،  وأساس  الوطني  األمن  عناصر  تركيب  في  تدخل 

فبدون تنمية ال يوجد امن٤.
فهي  اإلطــالق،  على  الطبيعية  الــمــوارد  أهــم  من  انها  كما 
عامل أساسي ترتكز عليه حياة اإلنسانوأنشطته االجتماعية 
واالقتصادية في مختلف المجاالت وال سيما في المجالين 

الزراعي والصناعي٥.
وتتضمن الموارد المائية المياه السطحية والجوفية، وتعد 
مكان،  كــل  فــي  الحياة  أنـــواع  لكل  بالنسبة  مهمة  األنــهــار 
الطاقة  وتوليد  والــري  الشرب  مياه  لتوفير  تستخدم  كما 
الغذاء،  والحصول على  النفايات  والتخلص من  الكهربائية 
طريق  عن  الجوفية  المياه  تزويد  في  األنهار  تساهم  كما 

تسرب المياه إلى باطن األرض وغيرها.
تعاني  التي  المناطق  من  واحــدة  العربي  المشرق  ومنطقة 
من شحة المياه منذ فترات طويلة، الن معظم أجزائها تقع 
مع  األمطار  قليلة  جافة  وشبه  جافة  مناخية  مناطق  في 
ارتفاع معدالت الحرارة والتبخر، فضال عن احتوائها على 

مساحات كبيرة من المناطق الصحراوية في العالم.
المجموع  مــن  االوســــط٥٪  الــشــرق  منطقة  ســكــان  يمثل 
 ٪١ تتعدى  ال  المائية  مواردهم  إالأن  العالم،  الكليلسكان 

فقط من مياه األرض٦.

ندرة المياه في المشرق العربي
يقدر الحجم الكلي للمياه على كوكب األرض بحوالي ١3٤ 
مليار متر مكعب، 97٪ من هذا الحجم موجود في البحار 
والمحيطات، والمياه المالحة تمثل المصدر الرئيسي للمياه 

العذبة، وذلك عن طريق الدورة الهيدرولوجية للماء7.
يغطي الماء المالح 7٠٪ من مساحة الكرة األرضية، إالأن 
نسبة  بلغت  إذ  جدا،  محدود  الحياة  إلدامــة  منها  المتوفر 
المياه العذبة 2،٥٪ مقسمة إلى )٦8،9٪ منها متجمد في 
المناطق القطبية، و29،9٪ مياه جوفية، و٠،23٪ مياه األنهار 

والبحيرات موزعة بالتباين في أنحاء العالم(8.
الدول التي تعاني نقصا بالمياه قد يصل إلى حد الندرة قد 
حكم عليها باإلعدام نتيجة التشرد والمجاعات التي تحدث 
بها، واليوم تزداد هذه المشكلة عن قبل الزدياد الطلب على 

الماء العذب9.
وفي ظل تناقص المياه أطلق البنك الدولي مؤخرا تحذيرا 
حول تراجع حصة الفرد الواحدإلى ٥٠٪ بحلول عام 2٠٥٠ 
جراء انخفاض هطول اإلمطار والزيادة السكانية، وقد أشار 

الموارد  في  الحاد  االنخفاض  إلىأن  الدولي  البنك  خبراء 
المائية سيؤثر بشكل شديد الخطورة على المياه الجوفية 
وأنظمة المياه الطبيعية وخاصة ان ٦٠٪ من مياه المنطقة 

عابرة للحدود الدولية١٠.
متر   ٦2٠٠ المياه  من  الواحد  للفرد  العالمي  المعدل  يبلغ 
مكعب سنويا لعام 2٠٠٠، في حين يتباين معدل استهالك 
الفرد للمياه على مستوى العالم فاألوربي يستهلك ما معدله 
من  األمريكيأكثر  يستهلك  فيما  يوميا  المياه  من  لتر   ٤٠٠
المورد  هذا  من  األفريقي  نصيب  يتراوح  بينما  لتر،   ٦٠٠

الحيوي بين 2٠-3٠ لترا يوميا١١.
جاء في تقرير صادر عن الصحة العالمية واليونيسيف سنة 
2٠٠٠ إن أكثر من ملياري شخص يحتاجون للحصول على 
المياه الصالحة للشرب بحلول عام 2٠١٥ من اجل تحقيق 

األهداف اإلنمائية لأللفية١2.
ويتضح من الجدول رقم )١(إن استراليا أعلى حصة لنصيب 
متر  83،٦ألــف  والبالغة  العالم  المياه سنويا في  الفرد من 
مكعب، تليها أمريكا الجنوبية بواقع 38،3 ألف متر مكعب، 

ثم أمريكا الشمالية بواقع ١7،٤ ألف متر مكعب.
من  الفرد  لنصيب  مرتبة  بأقل  فتأتي  العربية  الــدول  أما 
المياه سنويا والبالغ ٠،9٦٪، أيأن المخزون المائي المتجدد 
رقم  ينظر شكل   ،)٪٠،٥8 )فعليا   ٪١ من  اقل  فيها  المتاح 

.)١(
اوضحت الدراسات ان اعلى نصيب سنوي للفراد الواحد 

من المياه في منطقة المشرق
ان ينخفض تدريجيا  يتوقع  والذي  العراق،  العربي هو في 
من 23١٦ متر مكعب عام ١99٠، الى ١٠٤9 متر مكعب عام 

.١32٠3٠
 ١99٤ لعام  والتنمية  للسكان  الدولي  المؤتمر  تطرق  وقد 
فالمنطقة  العربي،  العالم  في  خاص  بشكل  المياه  لقضية 
التي يقطنها ٤،٦٪ من سكان العالم ال تحتوي اال على اقل 
اكثر  العالم، وهي  المتجددة في  العذبة  المياه  من ١٪ من 
المناطق في العالم التي تعاني من ندرة المياه ويوجد فيها 
اسرع نمو للسكان وتمثل ندرة المياه بعدا اساسيا من ابعاد 
مشكلة االمن الغذائي في المنطقة مما يعرقل تخفيف حدة 

الفقر وامكانية التنمية المستدامة١٤. 
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ونصيب  للمياه  الجغرافي  التوزيع   )1  ( رقــم  الــجــدول 
الفرد في قارات العالم والوطن العربي.

المستقبلية  ــرؤى  ال كمونة،  الــرزاق  عبد  حيدر  المصدر: 
لتحقيق األمن المائي العربي، المعهد العراقي لحوار الفكر، 

2٠١٠، ص١٠.
شكلت ندرة المياه العذبة وسوء استخدامها تهديدا خطيرا 
الغذائي  وأمنه  ورفاهه  اإلنسان  فصحة  للتنمية،  ومتزايدا 
تعتمد عليها  التي  االيكولوجية  والنظم  الصناعية  والتنمية 
إدارة  تتم  لم  ما  للخطر  جميعا  معرضة  العناصر،  هــذه 
تزيد  بفعالية  بعده  وما  الحالي  القرن  في  المائية  الموارد 

على ما كانت عليه في الماضي١٥.
ومن وجهة العرض والطلب، ووفقا لتقارير األمم المتحدة، 
يعاني نصف مساحة اليابسة من الكرة األرضية من مشاكل 
اكتظاظا  األكثر  هي  المناطق  وهــذه  الماء  بشان  مختلفة 

بالسكان، إذ يسكنها ثالثة أرباع سكان العالم١٦.
إن الحرمان من المياه العذبة يؤدي سنويا إلى هالك الكثير 
من البشر خصوصا في المناطق التي تفتقر لها، فضال عن 
هالك أعداد كبيرة من الثروة الحيوانية وتقلص مساحات 

واسعة من األراضي المزروعة والمراعي الطبيعية.
الفرد  لنسب نصيب  الجغرافي  التوزيع   )1( رقــم  شكل 

من المياه العذبة في قارات العالم والوطن العربي

المصدر: من عمل الباحث باالعتماد على جدول رقم )١(.
ويحرم ربع سكان العالم من مياه شرب جيدة النوعية، بينما 
تتسبب األمراض التي تنقلها المياه بوفاة 8 ماليين شخص 
سنويا، ٥٠٪ منهم من األطفال، أي ست مرات أكثر من سوء 
عام 2٠٠٤  نشره في  الذي  »المياه«  كتاب  التغذية بحسب 

ميشال كامديسو المدير السابق لصندوق النقد الدولي١7.
لقد تضاعف عدد سكان العالم في القرن العشرين ثالث 
مرات، في حين تزايد استهالك المياه ستة أضعاف وكانت 
ردات الفعل الهندسية لنقص المياه إنشاء المزيد من البنى 

التحتية المائية والتفتيش عن مواد جديدة١8.
منها  عديدة  العربي  المشرق  منطقة  في  المياه  مصادر 
التي تشمل  بالمياه السطحية  المتمثلة  التقليدية  المصادر 

المساحة القارة
مليون كم2

السكان

مليون نسمة
الموارد المائية 

كم3/سنة

نسبة الموارد 
المائية في 

العالم ٪

نصيب الفرد 
ألف م3/

سنة

٪
١٠,٤٦٦8٥29٠٠٦,7٤,2٤أوربا

2٤,3٤٥3787٠١8,٥١7,٤أمريكا الشمالية
3٠,١7٠8٤٠٤79,٥٥,72أفريقيا
٤3,٥3٤٠3١3٥١٠3١,٥3,97آسيا

١7,93١٥١2٠3٠2838,3أمريكا الجنوبية
استرالياوالجزر 

8,9٥292٤٠٠٥,883,٦المحيطة

١3٥,2١٥٥93٤27٥7١٠٠7,٦٥العالم
١٤2٥٥2٤7٠,٥8٠,9٦الدول العربية
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وانهار  العراق،  في  والفرات  دجلة  نهري  واهمها  األنهار، 
وغيرها،  واألردن  والــوزانــي  الليطاني  انهار  ومنها  الشام 
وكذلك المياه الجوفية التي تتغذى من مياه األنهارواألمطار 
ومياه السيول التي تنقلها األودية الكثيرة في المنطقة والتي 
اغلبها وديان موسمية الجريان خاضعة لألحوال المناخية 

بشكل كبير.
أما المصدر الثالث للمياه في منطقة الدراسة فهي مصادر 
من  المالحة  المياه  بتحلية  والمتمثلة  تقليدية  الغير  المياه 
في  المستعملة  المعالجة  المياه  و  والمحيطات  البحار 

الزراعة والصرف الصحي.
سيتم دراسة تحلية مياه البحار في مشروع البحث هذا وذلك 
العربي  المشرق  دول  في  المتزايدة  لالستخدامات  نظرا 
من  المتزايد  النقص  بسبب  العربي  الخليج  دول  وخاصة 
المياه العذبة وكذلك بسبب التوسع الكبير في استخدامات 

المياه في المجاالت الصناعية والزراعية والمنزلية.

تحلية مياه البحار في المشرق العربي
في  تقليدية  الغير  الطرق  من  المالحة  المياه  تحلية  تعد 
عام،  بشكل  العالم  مستوى  على  المائية  الــمــوارد  توفير 
ومنطقة المشرق العربي بشكل خاص والتي تعد من أفقر 
دول العالم في مواردها المائية في حين إنها أعلى مناطق 
العالم استهالكا للمياه، بسبب االرتفاع الكبير في المستوى 
ألمعاشي والزيادة السكانية المتمثلة بالمواطنين والوافدين 

التي شهدتها منطقة الخليج العربي على وجه التحديد.
المياه  بعد  الثاني  الرئيسي  المصدر  تعد  المحالة  المياه 
التعاون  احتياجات دول مجلس  تلبية مختلف  الجوفية في 
منتصف  منذ  التحلية  تكنولوجيا  أدخلت  التي  الخليجي، 
المتطلبات  لتلبية  عليها  االعتماد  تزايد  إذ  الخمسينات، 
المائية البديلة بالمنطقة، ال سيما بعد تدهور نوعية المياه 
البحر  مياه  تحلية  أصبحت  وعليه  المنطقة،  في  الجوفية 
المالحة والمياه الجوفية المختلطة تمثل المصدر الرئيسي 
الخليج  منطقة  في  المختلفة  االستخدامات  في  للمياه 

العربي١9.
إمكانات  التحلية مازال يحد من  تكاليف عملية  ارتفاع  إن 
على  المتزايد  الطلب  لمقابلة  عليها  االعتماد  في  التوسع 
الطلب  وزيــادة  السكان  عدد  لتزايد  ونظرا  انه  إال  المياه، 
أهمية  ستزداد  العذبة  النقية  المياه  ندرة  مع  المياه  على 
موضوع تحلية المياه المالحة وخاصة إذا رافق ذلك خفض 

في تكاليف إنتاج المياه العذبة لتصبح في حدود المجاالت 
االقتصادية2٠.

ومن الناحية االقتصادية تعد تحلية المياه، فيما عدا منطقة 
الخليج العربي، صناعة باهظة التكاليف فعائدات البترول، 
الخليج  دول  يجعالن  الطاقة  مصادر  توفير  باإلضافةإلى 
العربي في مقدمة دول العالم في إنتاج المياه المحالة، ولكن 
على الرغم من ذلك وانخفاض سعر إنتاج المتر المكعب من 
المياه المحالة من 2،٤٥ دوالر أمريكي عام ١98٠ إلى دوالر 
ثنائية  المحطات  تشغيل  بسبب  وذلــك   ،١99٥ عام  واحــد 
التشغيل التي تولد الكهرباء وتقوم بتحلية المياه في نفس 
الوقت، فان استخدام مياه التحلية في األغراض الزراعية 

غير مجد اقتصاديا في منطقة الخليج العربي.
تقنية تحلية المياه تتركز بشكل كبير في دول الخليج العربي 
بسبب افتقارها إلى المياه السطحية كاألنهار بنوعيها دائمة 
الجريان وموسمية الجريان، وكذلك نضوب المياه الجوفية 
وتردي نوعية الكثير من مصادرها، وسوء استخدامها في 
المجال الزراعي والصناعي، فضال عن انخفاض معدالت 
األمطار الساقطة على المنطقة وتذبذبها بين سنة وأخرى، 
يقابلها ارتفاع معدالت التبخر بسبب ارتفاع درجات الحرارة، 
كل ذلك ساهم في اعتماد أغلبية دول الخليج العربي على 

المياه المحالة من البحار.
قطعت تحلية المياه المالحة في دول الخليج العربي شوطا 
في  المحالة  المياه  مــن   ٪٦٠ مــن  أكثر  تنتج  فهي  كبيرا 
العالم، كما باتت هذه التقنية توفر ما بين ٥٠٪ و9٠٪ من 
دول  في  التحلية  محطات  وتقدر  بالمنطقة،  الشرب  مياه 
المنطقة بأكثر من 7٠٠ محطة، في حين يرتفع العدد في 
بعض التقارير إلى١٦٠٠ محطة، ٦٥٪ من محطات التحلية 
2٠٠٠م  عام  وفي  العربي  الخليج  منطقة  في  تقع  بالعالم 
بلغت الطاقة اإلنتاجية لمحطات تحلية المياه في العالم 2٤ 

مليون متر مكعب يوميا2١.
في  انشأ  المنطقة  في  البحر  مياه  لتحلية  مشروع  أول 
الكويت في عام ١9٥١م، في ميناء األحمدي حيث انشاته 
شركة النفط الكويتية وقد كان معدل اإلنتاج متواضعا إلى 
والجنوبية  الشمالية  والشعيبة  الشويخ  أقيمت محطات  أن 
 8٠ عن  إنتاجها  زاد  المحطات  وهــذه  الشرقية  والدوحة 

مليون جالون يوميا.
أما الدول األخرى من المشرق العربي فهي اقل استخداما 
للمياه المحالة بسبب توفر المياه العذبة فيها في المستقبل 
في  المياه  أزمة  من  سيعاني  والذي  مثال  كالعراق  القريب 
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المستقبل البعيد في ظل السياسات التي تتبعها تركيا في 
دول  تمتلك  حين  في  المائية،  العراق  حصة  مع  التعامل 
سوريا ولبنان بعض الحصص المائية التي تسد حاجتهما 
من  الرغم  على  الجوفية  المياه  األنهارأو  مياه  كانت  سواء 
تحويل كثير من األنهار القصيرة من قبل الكيان الصهيوني 
الصهيونية، في حين  األراضــي  إلى  العربية  األراضــي  من 
تعاني كل من األردن وفلسطين من نقص حاد في الكميات 
الواقعة شرقي  العربية  العذبة، فالدول  المياه  الالزمة من 
البحر المتوسط تواجه صعوبات اقتصادية كبيرة في الوقت 
تعيشها،  التي  الحالية  واألزمــة  سوريا  وخصوصا  الراهن 
األمر الذي جعلها عاجزة أمام استخدام تقنية تحلية المياه 

بسبب تكاليفها االقتصادية الباهظة.

طرق تحلية المياه المالحة
والتوسع  المعيشة  مستوى  وارتفاع  الحضاري  التطور  أدى 
العمراني والزراعي والصناعي في منطقة المشرق العربي 
وما قابله من ارتفاع في معدالت النمو السكاني وانخفاض 
المردود المائي من المياه السطحية والجوفية إلى التفكير 

في بدائل أخرى للمياه العذبة.
البحار منذ زمن  لقد بدأت رغبة اإلنسان في تحلية مياه 
قديم، ففي القرن الرابع قبل الميالد شرح أرسطو طريقة 
صالح  مــاء  على  الحصول  اجــل  مــن  البحر  مــاء  لتبخير 
للشرب، فيما مضى كانت هناك طرق بدائية عديدة لتحلية 
الفتيل  من  مصاصات  استخدام  ذلك  في  بما  البحر،  ماء 
الصوفية  خيوطها  فتمتص  المالح،  الماء  خاللها  من  يمر 
الميالد جرب  بعد  األول  القرن  وفي  الملح.  من  مايحتويه 
الرومان ترشيح الماء بواسطة التراب الفخاري، وفي القرن 

الرابع أصبح التقطير شائعا كوسيلة لتحلية ماء البحر22.
السائدة في عملية  النظم  لبعض  يلي عرض موجز  وفيما 

التحلية نذكر منها: -
أوال- نظام استخالص الماء العذب من المياه المالحة، يتم 

ذلك بعدة طرق منها: -
١- طريقة التقطير

تعد طريقة التقطير أقدم طريقة لفصل المياه العذبة عن 
مياه البحر ولها عدة طرق، ولكن جميعها تعتمد على مبدأ 
وعندما  الغلي،  عند  البخار  تصاعد  في  يتمثل  مشترك 
يبرد فإنه يتكاثف ويشكل الماء العذب المقطر، أما الماء 
المتبقي فإنه يصرف إلى البحر مرة أخرى23. وأهم الطرق 

المتبعة في عملية التقطير هي:

أ- التقطير العادي
يتم غلي الماء المالح في خزان ماء بدون ضغط، ويصعد 
إلى  موصل  مسار  عبر  ويخرج  الــخــزان  أعلى  إلــى  الماء 
إلى  تتحول  الذي  الماء  بخار  بتكثيف  يقوم  الذي  المكثف 
قطرات ماء يتم تجميعها في خزان الماء المقطر، وتستخدم 
اإلنتاجية  الطاقة  ذات  التحلية  الطريقة في محطات  هذه 

الصغيرة2٤.
ب- التقطير الومضي متعدد المراحل2٥

هذه الطريقة ترتكز على الحقيقة القائلة إن الماء يغلي عند 
منخفضة،  ضغوط  إلى  تعرض  كلما  متدنية  حــرارة  درجة 
وتتم هذه العملية بتسخين ماء البحر ثم تمريره في حجرة 
في  يغلي  الماء  بعض  ليجعل  كــاف  منخفض  ضغط  ذات 
لحظة ويتحول إلى بخار ثم يحدث تكثيف هذا البخار إلى 
ماء عذب، بواسطة مياه البحر الباردة المارة في سلسلة من 
الوحدة  إلى  اتجاهها  أثناء  الملتفة في كل حجرة  األنابيب 
تخفض  بخار،  إلى  الماء  بعض  يتحول  وعندما  الحرارية، 
الوحدة  يدخل  أن  قبل  المالح  الماء  من  تبقى  ما  حــرارة 
التالية، حيث يكون الضغط أدنى من ذي قبل وفي لحظة 
وفي  مــرات  عــدة  تتكرر  الطريقة  هــذه  بخار،  إلــى  يتحول 
سلسلة من الحجرات بحيث تجني أعظم الفائدة في الطاقة 
الحرارية التي يمتصها الماء المالح قبل دخوله إلى الحجرة 
األولى. وتستخدم هذه الطريقة في محطات التحلية ذات 

الطاقة اإلنتاجية الكبيرة )3٠٠٠٠ متر مكعب يوميا(.
جـ - التقطير متعدد المراحل )متعدد التأثير(

تقوم المقطرات المتعددة التأثيرات باالستفادة من األبخرة 
الثاني،  المبخر  للتكثف في  األول  المبخر  المتصاعدة من 
في  البحر  مــاء  غلي  في  التكثف  حــرارة  تستخدم  وعليه 
كمكثف  يعمل  الثاني  المبخر  فإن  وبالتالي  الثاني  المبخر 
األبخرة  هذه  وتصبح  األول،  المبخر  من  القادمة  لألبخرة 
المبخر  في  التسخين  بخار  مهمة  مثل  الثاني  المبخر  في 
للمبخر  كمكثف  يعمل  الثالث  المبخر  فان  وبالمثل  األول، 
الثاني وهكذا ويسمى كل مبخر في تلك السلسة بالتأثير2٦.

د - التقطير بطريقة البخار المضغوط
يتولد  الــذي  البخار  معالجة  في  الطريقة  هــذه  تستخدم 
عن مصدر حراري أولي، فترتفع حرارته مجددا بالضغط 
الميكانيكي لزيادة حرارته وضغطه، وعندئذ يستخدم هذا 
البخار في تسخين ماء البحر في المراحل الالحقة. ويتبخر 
بعض هذا الماء ويستخدم ثانية لتسخين الماء المالح عند 
يتكاثف  المرحلتين،  هاتين  في  األولــى،  المرحلة  دخوله 
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بعض البخار الساخن إلى ماء عذب، فيسقط إلى أسفل ثم 
يضخ في هذه الطريقة يستخدم معظم الطاقة في محرك 

الضغط بدال من تسخين الماء المالح ذاته27.
هـ - التقطير بإستخدام الطاقة الشمسية

الشمسية  الطاقة  الطريقة على االستفادة من  تعتمد هذه 
في تسخين مياه البحر حتى درجة التبخر ثم يتم تكثيفها 

على أسطح باردة وتجمع في مواسير28.
2- طريقةالتجميد )التبلور(

التي  الطبيعية  الظاهرة  مبدأ  على  الطريقة  هذه  تعتمد 
درجة  من  اقل  درجــة  إلى  المالح  الماء  بردنا  إذا  مفادها 
الصفر المئوي فإن جزء منه يتجمد على شكل بلورات تطفو 
على سطح الماء وهي عبارة عن جزئيات من الماء النقي 
العذب، ويبقى الماء المالح على هيئة محلول غير متجمد 
الطريقتين  وكال  وتذوب،  وتنظف  البلورات  تفصل هذه  ثم 
السابقتين تحتاجان إلى طاقة وقود لتحويل الماء المالح من 
حالة السيولة إلى بخار أو ثلج، األمر الذي يرفع من تكلفة 

التحلية مقارنة بغيرها من الطرق29.
بعدة  ذلك  ويتم  المالحة،  المياه  من  األمالح  إزالة   - ثانيا 

طرق أهمها: -
١- طريقة التناضح العكسي

تعد عملية التناضح العكسي حديثة بالمقارنة مع عمليتي 
التقطير والديلزة، إذ تم تقديمها تجاريا خالل السبعينات، 
وتعرف عملية التناضح العكسي على أنها فصل الماء عن 
محلول ملحي مضغوط من خالل غشاء، وال يحتاج األمرإلى 

تسخين أو تغيير في الشكل3٠.
وتتمعملية التحلية عن طريق استخدام أغشية دقيقة شبه 
صممت  الصغر  في  متناهية  أقطار  ذات  مجوفة  منفذة 
فقط  العذبة  المياه  بمرور  تسمح  الغرض  لهذا  خصيصا 
فيما ال تستطيع األمالح النفاذ من خاللها، أثبتت التجارب 
إن فعالية هذه األجهزةدقيقة جدا وأنها قادرة على نزع من 

9٥-99٪ من األمالحوحوالي 98٪ من البكتريا3١.
إن طريقة التناضح العكسي تتطلب معالجة مبدئية للمياه 
قبل مرورها من األغشية للتخلص من الشوائب ومعالجتها 
الفوسفات  الكبريتيك وكمية من  بإضافة حامض  كيمياويا 

لمنع الترسبات على األغشية حفاظا عليها من التلف.
2- طريقة الديلزة الكهربائية

ايونات  انجذاب  طريق  عن  الملوحة  تخفيض  يتم  وفيها 
األمالح السالبة لتنفذ من خالل غشاء ذي شحنات موجبة، 
وايونات األمالح الموجبة تنفذ من خالل غشاء ذي شحنات 

سالبة، ويتم ذلك عن طريق تمرير تيار كهربائي في المياه 
اجل  من  تجمع  التي  العذبة  المياه  تبقى  وبذلك  المالحة، 
استهالكها، وكانت هذه الطريقة تقتصر على معالجة المياه 
تستعمل في  بحيث أصبحت  تطورت  ثم  للملوحة  الضاربة 

تحلية مياه البحر أيضا32.
أكثر  من  المراحل  متعدد  الومضي  التبخير  تقنية  وتعد 
التقنيات المستخدمة في تحلية المياه المالحة في منطقة 
المشرق العربي عموما ومنطقة الخليج العربي خصوصا من 
حيث السعة اإلنتاجية الكلية لمياه التحلية، إذ تستحوذ على 
النسبة األعلى بين التقنيات األخرى، وتبلغ نسبتها حوالي 
)٦8،8( ٪، وتليها تقنيتا التناضح العكسي والتبخير متعدد 
التوالي. كما تستخدم  التأثير بنسب ) 23،2٪، 8( ٪ على 
تقنيات الديلزة والتضاغط البخاري وتشكالن معا نسبة ال 

تتجاوز ٠،٠٠١(33٪.
التوزيع الجغرافي إلنتاج المياه المحالة في المشرق 

العربي
العربي  المشرق  منطقة  في  المحالة  المياه  كميات  تتباين 
الدول  بين  احتياجاتها  وذلك بحسب  وأخــرى،  منطقة  بين 
من جهة، واإلمكانات االقتصادية الكبيرة التي تحتاجها تلك 
فالتكلفة  أخرى،  من جهة  العذبة  المياه  توفير  في  التقنية 
المرتفعة لتحلية مياه البحر جعلت من دول الخليج العربي 
بسبب  المحالة،  المياه  من  إنتاجا  العالم  دول  أكثر  من 
النفط،  بعائدات  المتمثلة  الكبيرة  االقتصادية  مــواردهــا 
الموارد االقتصادية  مقارنة بدولتي األردن وفلسطين ذات 

المحدودة.
يالحظ من جدول رقم )2( إن إجمالي سعات التحلية من 
المياه في منطقة المشرق العربي بلغت حوالي )١٥،3١١2( 
مليون جالون يوميا، بحسب بيانات عام 2٠٠9، وهي متباينة 
المتحدة  العربية  إذ احتلت اإلمــارات  بين منطقة وأخــرى، 
منطقة  في  اإلنتاج  كمية  ثلثي  السعودية  العربية  والمملكة 
الدراسة، إذ بلغت نسبتهما معا )٦9،2٤(٪ من مجموع المياه 

المحالة في المشرق العربي.
بحسب  مستويات  ثالثة  إلى  الدراسة  منطقة  تصنيف  تم 
األول  فالمستوى  التوزيع،  في  المتساوية  األطــوال  طريقة 
في التصنيف تمثل في القيم ما بين )73٦،٦8 - ١١٠٥(٪، 
المياه  اإلنتاج من  كميات  الدراسة في  اذ تصدرت منطقة 
المتحدة  العربية  اإلمــارات  في  تلك  تمثلت  وقد  المحالة، 
المياه المحالة فيها )١١٠٥( مليون  إنتاج  التي بلغت كمية 
جالون يوميا وبنسبة )3٥،٥(٪، تليها بالمرتبة الثانية المملكة 

م64         2014 أذار   - هـــ   1435 الثانية  جــمــادى   | الــعــاشــرة  السنة   |  28 الــعــدد   |



العربية السعودية بكمية إنتاج بلغت )١٠٥٠،2( مليون جالون 
المياه  إنتاج  مجموع  من   ٪)33،7٤( بلغت  وبنسبة  يوميا، 

المحالة في المشرق العربي.
إما المستوى الثاني في التصنيف الذي تمثل بقيمة نسبية 
دولة  على  اقتصرت  ٪،فقد   )73٦،٦7  -  3٦8،3٤( بلغت 
يوميا  جالون  مليون   )٤23،١( بلغت  إنتاج  وبكمية  الكويت 
في  المحالة  المياه  إنتاج  مجموع  من   ٪)١3،٥٥( ونسبة 

منطقة الدراسة.
في حين تمثل المستوى الثالث بالقيم النسبية مابين )٠ - 
3٦8،33(٪، والذي يضم أفقر دول المشرق العربي من حيث 
بمجموعة من  تمثل  إذ  المحالة،  المياه  اإلنتاج من  كميات 
دول المنطقة وهي )قطر، البحرين، عمان، العراق، األردن، 
 -  23٥،٥( بلغت  إنتاج  وبكميات  فلسطين(،  لبنان،  سوريا، 
١٤8،٥ - ١٤2،2٦ - ٤،٥ - ١،8٤ - ١،2٥ - ١ - صفر( 
نسب  وبلغت  التوالي،  على  منها  لكل  يوميا  جالون  مليون 
اإلنتاج لكل منها على التوالي )٥9،7، 77،٤، ٤،٥7، ٠،١٥، 
٠،٠٦، ٠،٠٤، ٠،٠3( ٪ من مجموع إنتاج المياه المحالة في 

المشرق العربي، ينظرخريطة رقم )١(.
جدول رقم )2( التوزيع الجغرافي إلنتاج المياه المحالة 

في المشرق العربي )مليون جالون في اليوم(.

الدولة

التحلية
)مليون 
جالون/ 
يوميا(

النسبة ٪

1,840,06األردن

1,250,04سوريا

10,03لبنان

فلسطين

4,50,15العراق

110535,5اإلمارات

148,54,77البحرين

1050,233,74السعودية

142,264,57عمان

235,57,59قطر

423,113,55الكويت

100٪3112,15المجموع

 المصدر: من عمل الباحث باالعتماد على حيدر عبد الرزاق 
العربي،  المائي  األمن  لتحقيق  المستقبلية  الــرؤى  كمونة، 
المعهد العراقي لحوار الفكر، 2٠١٠، ص١3-١٤، ومجلس 
التعاون لدول الخليج العربية )األمانة العامة(، تحلية المياه 
العربية  الخليج  لــدول  التعاون  مجلس  دول  في  المالحة 
العامة  األمانة  مطبعة  ومستقبلها(،  وحاضرها  )تاريخها 
لمجلس التعاون لدول الخليج العربي، اإلصداراألول،2٠١٠، 

ص3٥.

مستقبل تحلية المياه المالحة
تتطلب تقنية تحلية المياه المالحة كميات كبيرة من الطاقة 
وبمختلف أشكالها سواء كانت الطاقة اإلحفورية أو الطاقة 
الكهربائية أو المفاعل النووي، إذ تحتاج كل هذه المصادر 
كمصدر  توفيرها  سبيل  في  كبيرة  مبالغ  إلى  الطاقة  من 

       65 م  2014 أذار   - هـــ   1435 الثانية  جــمــادى   | الــعــاشــرة  السنة   |  28 الــعــدد   |



أساسي لتشغيل محطات التحلية، اذ تشير الدراسات الى 
الف   3٠٠ نحو  يوميا  تستهلك  المياه  تحلية  محطات  ان 
برميل مكافئ من الوقود وتعتمد في االساس على الغاز في 

تشغيل 3٦ محطة لتحلية مياه البحر.
إن ارتفاع تكلفة تحلية الماء ليس ذا أهمية في األماكن التي 
ال يتوفر فيها سوى ماء البحر، ولهذا تم إنشاء أكثر من مائتي 
معمل لتحلية الماء في العالم من أشهرها تلك الموجودة في 
كل من السعودية واالمارات والكويت واستراليا وكاليفورنيا 

وجرينالند وبعض األقطار في أمريكا الجنوبية3٤.
ومنطقة المشرق العربي واحدة من اكثر اماكن العالم ندرة 
من المياه العذبة، اذ ستنخفض فيها حصة الفرد السنوية 
من ١7٠٤ متر مكعب لعام ١99٠م الى 7٦١ متر مكعب للفرد 
الواحد سنويا عام 2٠3٠م3٥. االمر الذي جعل من التوجه 
الى مشاريع تحلية المياه المالحة ضرورة قصوى في دول 

المنطقة.
ظل  فقد  التحلية  تقنية  مجال  في  المكتسبة  الخبرة  رغم 
التحلية  معدات  وصناعة  التكنولوجيا  هذا  توطين  مشروع 
بعيد المنال حيث ال تزال الدول الصناعية تحتكرها، ومع 
مستمرا  مصدرا  البعيد  المدى  على  التقنية  ستظل  ذلك 
تطوير  مع  المياه،  على  والطلب  العرض  بين  الفجوة  لسد 
تقنيات االستفادة من الطاقة الشمسية والمصادر األخرى 

للطاقة المتجددة3٦.
التجاري  التطور  ظل  في  المياه  على  الطلب  زيــادة  ومــع 
الكبير الذي تشهده معظم دول المشرق العربي، فضال عن 
زيادة معدالت الهجرة الوافدة في دول الخليج العربي، فأن 
التوقعات المستقبلية تبين ان دول المنطقة تخطط إلنشاء 
العديد من محطات التحلية. هذا باإلضافة إلى المحطات 
قيد التنفيذ بحسب بيانات عام 2٠٠8، التي يتوقع ان ترفع 
السعة اإلنتاجية في مجلس التعاون الخليجي حوالي ١١٠3 
مليون جالون في اليوم )٥ مليون متر مكعب يوميا( وبنسبة 

.٪37
خط  تشغيل  بــدء  السعودية  العربية  المملكة  بــدأت  وقــد 
انابيب بطول 7٠كم وبقطر ٤٠ بوصة لنقل الغاز الى محطة 
رأس الخير لتحلية المياه المالحة لتشغيلها والتي شهدت 
نسبة انجاز تجاوزت 7٠٪ من مرافقها، اذ بدأ تشغيل اجزاء 
من المحطة في العام الحالي إلنتاج الكهرباء، في حين يبدأ 
انتاج المياه مطلع العام المقبل، وستنتج المحطة العمالقة 
)١،٠2٥ مليون متر مكعب من المياه يوميا(، وتعد المشروع 
وبلغت  العالم،  في  البحر  مياه  لتحلية  نوعه  من  االضخم 

تكاليف انشاء المحطة والمشروعات المساندة لها نحو 23 
مليار ريال )٦،١ مليار دوالر( 37.

المصادر
١- زياد خليل الحجار،األمن المائي واألمن الغذائي العربي 
)المياه في الشرق األوسط وشمال أفريقيا، بدائل الحروب 

والتنمية(، ط١، دارالنهضة العربية، بيروت، 2٠٠9.
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الوحدة العربية، ط١، بيروت، 2٠٠7.
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ــان مــوفــق الــشــاكــر،الــنــظــام الــقــانــونــي لــلــمــوارد  ٤ - فــي
العراق،  وإيران،جمهورية  العراق  بين  المشتركة  المائية 

وزارةالخارجية، مطبعة كركي، ط١، بيروت،2٠١١.
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والتنمية(، مصدر سابق.
لتحقيق  المستقبلية  الرؤى  الرزاق كمونة،  7 - حيدر عبد 
األمن المائي العربي، المعهد العراقي لحوار الفكر، 2٠١٠.
8 - بيان محمد الكايد، إدارة مصادر المياه )النظام البيئي، 

تلوث المياه، التحلية(، دارالراية للنشر، عمان،2٠١٠.
9 -بيان محمد الكايد، المصدرنفسه.
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العربي )المياه في الشرق األوسط وشمال أفريقيا، بدائل 

الحروب والتنمية(، مصدرسابق.
١١- زياد خليل الحجار، المصدر نفسه.
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١٥ - مركز البحوث العربية واألفريقية، المنتدى العالمي، 
مكتبة  لإلنسانية(،  المشترك  )اإلرث  المياه  حول  الصراع 

مدبولي،ط١، القاهرة،2٠٠٥.
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وحلولها، مجلة اآلداب، المؤتمرالسنوي لكلية اآلداب )عدد 
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سلطان  الــرحــمــن  رزق،عــبــد  السيد  الــعــابــديــن  ــن  ــ 2١-زي
الشرهان، مصادرالمياه في دولة اإلمارات العربية المتحدة، 

مصدرسابق.
22- أنور مهدي صالح، واقع أزمة المياه في المشرق العربي 
وحلولها، مجلة اآلداب،المؤتمر السنوي لكلية اآلداب )عدد 

خاص(، 2٠١٠.
23- رويبوبكن، ترجمة لجنة من األساتذة الجامعيين، تحلية 
مياه البحر، منشورات دار اآلفاق الجديدة، بيروت، ١9٦8.

2٤- حسن محمد الجديدي، البدائل المطروحة لمواجهة 
الزاوية،  الثقافة،  دار شموع  الجوفية، ط١،  المياه  تناقص 

.2٠٠8
2٥- بيان محمد الكايد، إدارة مصادر المياه )النظام البيئي، 

تلوث المياه، التحلية(، مصدر سابق.
2٦- رويبوبكن، ترجمة لجنة من األساتذة الجامعيين، تحلية 

مياه البحر، مصدر سابق.
27- بيان محمد الكايد، إدارة مصادر المياه )النظام البيئي، 

تلوث المياه، التحلية(، مصدر سابق.
28- رويبوبكن، ترجمة لجنة من األساتذة الجامعيين، تحلية 

مياه البحر، مصدر سابق.
)النظام  المياه  مصادر  إدارة  الكايد،  محمد  بيان   -  29
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3١- بيان محمد الكايد، إدارة مصادر المياه )النظام البيئي، 

تلوث المياه، التحلية(، مصدر سابق.
32- حسن محمد الجديدي، البدائل المطروحة لمواجهة 

تناقص المياه الجوفية، مصدر سابق.

33- حسن محمد الجديدي، المصدر نفسه.
3٤- مجلس التعاون لدول الخليج العربية )األمانة العامة(، 
تحلية المياه المالحة في دول مجلس التعاون لدول الخليج 
األمانة  مطبعة  ومستقبلها(،  وحاضرها  )تاريخها  العربية 
اإلصــدار  العربي،  الخليج  لــدول  التعاون  لمجلس  العامة 

األول،2٠١٠.
)النظام  المياه  مصادر  إدارة  الكايد،  محمد  بيان   -  -3٥

البيئي، تلوث المياه، التحلية(، مصدر سابق.
الغذائي  واألمــن  المائي  األمــن  الحجار،  خليل  زيــاد   -3٦
العربي )المياه في الشرق األوسط وشمال أفريقيا، بدائل 

الحروب والتنمية(، مصدر سابق.
37- محمد احمد السامرائي، إدارة استخدام المياه، دار 

الرضوان للنشر والتوزيع، مصدر سابق.
38- مجلس التعاون لدول الخليج العربية )األمانة العامة(، 
تحلية المياه المالحة في دول مجلس التعاون لدول الخليج 

العربية )تاريخها وحاضرها ومستقبلها(، مصدر سابق.
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العراق والجوار االقليمي

مدخالت عدم االستقرار واليات التطبيع

المقدمة:

عانى العراق منذ عام 1991، من عقوبات دولية فرضت عليه نتيجة النظام 
الدكتاتوري القائم انذاك بغزوه الكويت مما ادى الى ان تتقهقر مكانة العراق و 
يعيش عزلة دولية واقليمية ) عربية( واضحى العراق كيانا غريبا يعيش داخل 

محيطه االقليمي، بعد نيسان / 2003 لم يتغير الحال كثيرا فبقيت العزلة 
)الكونكريتية( ذاتها بل ان البعض اخذ يشكك بعملية التغير السياسي، في 

العموم فانه لم تظهر بوادر االنفراج اال قبيل عقد قمة جامعة الدول العربية 
في بغداد عام 2011 وبدأت تتضح مقدمات بوادر االنكسار في الجمود في 

العالقات البينية طيلة السنوات الماضية، بيد ان هذا االنفراج واالنكسار لم 
يكن على مستوى واحد مع كل دول الجوار ) الجمهورية االسالمية االيرانية، 

تركيا، الجهورية العربية السورية، المملكة االردنية الهاشمية،المملكة العربية 
السعودية،الكويت( فكل طرف تحكمه مدركات حيال العراق وتحديدا ما بعد 

عام 2003 والتطورات السياسية واالقتصادية الحاصلة.



االيجابي  التفاعل  عدم  اسباب  معرفة  الى  البحث  يسعى 
لبعض دول الجوار في عالقاتها مع العراق والوقوف على 
على  التركيز  وسيكون  المقترحة.  التطبيع  واليات  نتائجها 
دول الجوار العربية كون العالقات مع البعض منها ال زالت 

تعاني من تراجع مستمر.
والثبات تلك الفرضية سنتطرق الى:

نيسان -  بعد  العراقية  الخارجية  السياسة  تحديات 
.2٠٠3/

نيسان -  بعد  الجوار  دول  مع  العراقية  العالقات  تطور 
.2٠٠3/

اليات التطبيع في السياسية الخارجية العراقية.- 
اوال: تحديات السياسة الخارجية العراقية بعد نيسان 

:2003/
التحديات في  بعد عام 2٠٠3، مجموعة من  العراق  واجه 
الدولي  االعتراف  انتزاع  كيفية  اولها  الخارجية  سياسته 
القائمة خاصة وان بداياتها  السياسية  بالعملية  واالقليمي 
المدنية  االدارة  او  المؤقتة  االئــتــالف  سلطة  عبر  كانت 
للحاكم المدني االمريكي )بول بريمر(، لذا كان من الصعوبة 
بمكان النفاذ الى العالم فيما عدا العضوية في منظمة االمم 
المتحدة. وحصول العراق على مقعده في الجامعة العربية 

الحقا.
المتعاقبة  العراقية  الحكومات  قيام  هي  الثانية  المرحلة 
في  كبير  بشكل  اثــر  الــذي  الداخلي  السياسي  والــحــراك 

تذبذب االداء السياسي الخارجي وغياب االدراك الواضح 
وعـــدم االستقرار  كــافــة  االطـــراف  بين  الـــرؤى  واخــتــالف 
واالنشغال بالمشاكل والتحديات الداخلية التي خلقت ازمة 
ثقة لدى االطراف الخارجية بما يحصل في داخل العراق 
وخاصة ان هناك الكثير من االطراف العراقية في الخارج 
من يشكك بشرعية التغيرات التي حصلت ويقيم المؤتمرات 
والتجمعات هذا انسحب على ادراك اطراف كثيرة خاصة 
بادئ  في  السياسية  العملية  من  مهم  مكون  انسحاب  مع 
االمر، لذا كانت هناك دبلوماسية محمومة من المؤتمرات 
والزيارات في محاولة اليصال رسالة لتعزيز الثقة باستقرار 

االوضاع السياسية، لكن دون جدوى.
االقليمية  الجهات وخاصة  من  العديد  ان  ذلك  الى  اضف 
كانت تغذي حالة عدم االستقرار الداخلي وازمة الشرعية 
في الداخل الن يدخل لصالح تحقيق مصالحها خاصة ان 
لديها ازمات وملفات عالقة ترفض حتى االعتراف بحقيقة 
وجود مثل هكذا ملفات لذا فان فتح التمثيل الدبلوماسي 
وسير العالقات معناه البداية نحو الجلوس لوضع حد لهذه 

الملفات وانهاءها.
ثانيا: تطور العالقات العراقية مع دول الجوار بعد 

نيسان /2003:
منها  العربية  العراق  مع  عالقاتها  في  الجوار  دول  تباينت 
الذاتية  المعطيات  مــن  جملة  بحسب  العربية  غير  او 

والموضوعية وسيتم تناول الدول تباعا:

قسم العالقات الدولية والسياسة الخارجية - كلية العلوم السياسية /
الجامعة المستنصرية

أ.م.د.اسامه مرتضى باقر
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أ- الجهورية االسالمية االيرانية:
التطورات  حيال  االيــرانــيــة  الخارجية  السياسة  تكيفت 
التي  الثقيلة  التركة  من  الرغم  على  العراق  في  الحاصلة 
الرؤية  تكون  تكاد  لكن  ــران،  اي مع  السابق  النظام  اورثها 
االيرانية اكثر نضجا من باقي الدول االخرى حيال العراق.

وتبادل  الــتــعــاون  اســاس  على  قائم  منحى  تنحى  وبـــدأت 
عدد  فعززت  واالقتصادية  التجارية  المتبادلة  المنفعة 
وهي  حدودية  منافذ  ستة  الى  البرية  الحدودية  المنافذ 
تشكل نصف المنافذ الحدودية الكلية للعراق البالغة اثنى 
عشر منفذا مع دول الجوار ووصل حجم التبادل التجاري 
الحالي  العام  من  ايلول  للغاية شهر  دوالر  مليار   )١2( الى 
2٠١3، وحجم السياحة الدينية بين البلدين عزز من اواصر 
الترابط واليوم افاق التعاون وصلت الى توقيع اتفاقيات في 
المجاالت العسكرية واالمنية ومد خط سككي وانبوب غاز 
الى البصرة هذا االنفتاح االيراني على العراق بالمقابل تعثر 
العالقات وتباطؤها مع االخرين ادى الى ان يقول البعض 
) ان العراق ارتمى في االحضان االيرانية( اال ان الواقع ان 
اغلب دول الجوار فيما عدا تركيا التي تريد ثمنا سياسيا 
معوقات  هناك  تــزال  وال  العراق  على  تنفتح  لم  )تدخليا( 
في الكثير ن الجوانب على الرغم من النوايا الحسنة التي 

قدمها العراق لتلك الدول.
بيد ان ذلك ال يلغي ان هناك ملفات ترسيم الحدود وتركة 
وتعزيز  لحلها  دؤبــة  متابعة  تستلزم  صــدام  نظام  حــرب 

العالقات بين البلدين.
ب- الجهورية العربية السورية:

ايجابية  والسوري  العراقي  الجانب  بين  العالقات  تكن  لم 
تكون  ان  من   2٠٠3 بعد  انــذاك  السورية  الخشية  بسبب 

البديل القادم بعد العراق.
لذلك يكن ان تقسيم العالقات بعد عام 2٠٠3الى مرحلتين:

االولى: من عام 2٠٠3الى 2٠١٠:
االحتالل  فبعد  مناسبة  من  اكثر  في  توترا  شهدت  والتي 
السورية  الــعــراقــيــةـ  الــعــالقــات  دخــلــت  للعراق  االمــيــركــي 
القوات  لوجود  بقلق  سوريا  شعرت  فقد  جديد  مــأزق  في 
تحشر  ان  يعني  وهــذا  لها  المجاور  العراق  في  االميركية 
بين مطرقة اسرائيل وسندان الواليات المتحدة االمريكية 
فقد كانت هناك رغبة اميركية معلنه بتغيير جميع االنظمة 
حقيقية  سورية  مصلحة  هناك  كانت  لذلك  المنطقة  في 
الذي  هو  االمــر  وهــذا  العراق  في  الوضع  استقرار  بعدم 
بدعم  سوريا  اتهام  الى  االمريكية  المتحدة  الواليات  دفع 

النظام  اركــان  ــواء  واي العراق  في  لها  المعادية  النشاطات 
لوقف  الخطوات  بعض  اتخذت  سوريا  ان  ويبدو  السابق 
عمليات التسلل من اراضيها باتجاه العراق ورغم ذلك فان 
ومدى  االجــراءات  بهذه  مقتنع  غير  بقي  العراقي  الجانب 

جديتها.
فحصلت ازمة بين الجانبين عقب التفجيرات التي حصلت 
االزمة  فتيل  باشتعال  لتنذر  العراق  في  يوم ١8/2٠٠9/8، 

بين البلدين.
وتهديد العراق باللجوء الى القضاء الدولي لتدويل اعمال 
العراقي  االدراك  حسب  سوريا  بسبب  الحاصلة  العنف 

انذاك.
بالمخاوف من  بدأت سوريا تشعر  بعد 2٠١٠:  ما  الثانية: 
تهديد عالقاتها السياسية والتجارية مع العراق لذا بدأت 
باتخاذ اجراءات العسكرية واالمنية لضبط الحدود وتأمينها 
الجماعات  بـــدأت  ذلــك  جــانــب  ــى  ال المعلومات.  وتــبــادل 
باعمال عنف  السوري وتقوم  الداخل  تتغلغل في  المسلحة 
االطـــراف  بعض  مــن  بــدعــم  الحكم  نــظــام  لقلب  تمهيدا 
العراق وقف  الخليجية والتركية واالمريكية، والمفارقة ان 
موقفا ايجابيا رغم االزمات السابقة حيث اكد حرصه على 
وتقديم  الحياد  على  والوقوف  وشعبا  ارضا  سالمة سوريا 
المبادرات السلمية في هذا الجانب وكان للعراق دورا بارزا 

في اجتماعات جنيف االولى وتبني المقترحات العراقية.
ان الوقف العراقي نابع ن رؤية مفادها ان عدم االستقرار 
العراق  على  بالضرر  الجوار سيعود  دول  من  دولة  أي  في 
واتساقا مع مبادئ العراق في سياسته الخارجية بعد عام 

.2٠٠3
ج ـ المملكة االردنية الهاشمية:

على الرغم من ايواء االردن للنسبة االكبر من اركان النظام 
سلوكيات  ان  اال  السابق،  الرئيس  عائلة  وتحديدا  السابق 
اقتصاديا  التحول  عملية  توظيف  الى  تنظر  كانت  االردن 
والحصول  االردنية  االقتصادية  المصالح  وتحقيق  وتجاريا 
على اسعار البترول باسعار مدعومة لذلك شهدت العالقات 
قفزات نوعية من خالل تبادل الزيارات بين مسؤولي دول 
مقارنة  متواضع  التجاري  التبادل  حجم  كان  وان  البلدين 
بالدول المجاورة االخرى كون االردن دولة شحيحة الموارد 
وغير صناعية حيث بلغ حجم التبادل التجاري لعام 2٠١2 
على  االردن  وحصول  دوالر  المليار  ونصف  المليار  قرابة 
النفط العراقي بسعر يقل )١8( دوالر عن االسعار العالمية. 
ادركت  عمان  في  الفنادق  تفجيرات  منذ  ذلك  من  االهــم 
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اهمية استقرار العراق ورخائه االقتصادي النه عكس ذلك 
سيؤثر سلبا على الوضع في االردن، وان كانت هناك بعض 
االردني في مراحل  الملك  التي تحسب على  التصريحات 

سابقة تجاه العراق وشؤونه الداخلية.
د- الكويت:

من اكثر الملفات تعقيدا بين العراق والكويت بسبب اقدام 
النظام السابق على احتالل الكويت األمر الذي اوقع العراق 
والمنطقة انذاك في حرب عالمية وعقوبات دولية احتاجت 
الدبلوماسية العراقية الى جهود مضنية الخراج العراق من 
الفصل السابع فاالزمات استمرت لما بعد عام 2٠٠3 على 
الرغم ترحيب الكويت بتغيير النظام الدكتاتوري الن التركة 
ثقيلة والذاكرة الكويتية ال تزال تختزن ظروف احتاللها فكان 
تصفير المشاكل الصادرة بموجب احكام الفصل السابع من 
ميثاق االمم المتحدة وهي )) التعويضات الكويتية - صيانة 
واالرشيف  والممتلكات  المفقودين   - الحدودية  الدعامات 
 )833( القرار  وتأكيد  الحدود  قضية  من  بدأ  الكويتي(( 
والتوصل  العراق  بحق  مجحفا  كان  وان  الحدود  وترسيم 
الكويتين وديوان  الى تسوية بخصوص ميناء مبارك ورفاة 
االرشيف االميري وملف الخطوط الجوية العراقية بوجب 
اتفاق بين الجانبية في تأسيس شركة مناصفة بين الجانبين 
العراق قدم  ان  وواقعا  الكويتية  المتطلبات  ارباحها  تغطي 
الكثير ن التنازالت النهاء وغلق الملف الكويتي للخروج من 
الفصل الفصل السابع بوجب القرار )2١٠7( والذي الغى 
اكثر من )88( قرار دولي صدر بحق العراق منذ ١99٠. لكن 
ال تزال الكويت متحفظة في الساح لدخول العراقيين اليها 

وكذلك توسيع حجم التعاون والتبادل التجاري.
هـ- تركيا:

قد تكون تركيا مختلفة عن باقي دول الجوار في التدخل 
في الشأن العراقي بحجة) حماية التركمان، الحفاظ على 
حقوق السنة في العراق، امتدادات الدولة العثمانية وقضية 
العراق  التركية حيال  المدركات  ركائز تحكم  تلك  الوصل( 

ومن ال تتعاطى مع العراق على انه دولة كاملة االهلية.
بانعطافات   2٠٠3 عام  بعد  البلدين  بين  العالقات  مرت 
مهمة وازمات ادت الحقا الى تطور العالقات بشكل ايجابي 
اول تلك االزمات يمكن ان تتمثل بالقيام بعمليات عسكرية 
تركية في شمال العراق ضد الفصائل الكردية المسلحة في 
تشرين االول عام 2٠٠7، وكان هناك عدم احترام للسادة 
الزائر  العراقي  االمني  للوفد  تقدير  عدم  وحتى  العراقية 

الى تركيا

حيث أجرى وفد عراقي محادثات مع المسؤولين األتراك 
في أنقرة بهدف تهدئة حدة التوتر الناجمة عن وجود حزب 
العمال الكردستاني في شمال العراق وبهدف تجنب تدخل 
عسكري تركي في شمال العراق واستمرت هذه المحادثات 
التركية في  الخارجية  وزارة  التي عقدت في  المهمة جدا 
أنقرة ساعة ونصف الساعة تقريبا. وشارك في المحادثات 
العبيدي  جاسم  محمد  القادر  عبد  العراقي  الدفاع  وزير 

ووزير األمن الوطني شروان الوائلي.
علي  التركية  الخارجية  وزيــر  العراقيان  الوزيران  والتقى 
باباجان ووزير الداخلية بشير اتاالي. وهذا وقد تم استبعاد 
اثنين من ممثلي الرئيس الطالبان والرئيس البرزاني بطلب 
من رئيس االركان التركي. ولم تثمر المفاوضات بين البلدين 
الى نتيجة الن التعزيزات العسكرية استمرت متواصلة إلى 
في  تتمركز  كوماندوس  بوحدات  متمثلة  العراقية  الحدود 
المحاذية  تشكورجه  منطقة  في  مهجورة  قرى  منازل سبع 
المنطقة  إلى  الجنود  من  مزيد  نقل  جانب  الى  للحدود. 
المحاذية للحدود مع العراق في الوقت الذي أفادت وكالة 
مواقع  قصفت  التركية  الحربية  الطائرات  بأن  األناضول 

لحزب العمال الكردستاني عبر الحدود.
ولم يتم حل تلك االزمة تقريبا اال بعد زيارة الرئيس بوش 

الى تركيا انذاك.
تقضي  ثنائية  اتفاقية  الجانبين  وقع   ،2٠٠7 نهاية/  وفي 

بتشكيل مجلس اعلى للتعاون االستراتيجي بين البلدين.
اثمر عن توقيع اتفاقية شراكة بين البلدين في عام 2٠٠9 
حصة  تضمين  لم  لكن  كافة  المجاالت  وفي  البلدين  بين 

العراق المائية من تلك االتفاقية.
رئيس  لنائب  تركيا  استضافة  هــي  االبـــرز  واالنــتــكــاســة 
الجهورية السابق طارق الهاشي بعد اصبح مدانا من قبل 
رئيس  قبل  من  المسترة  والتصريحات  العراقي  القضاء 
الوزراء التركي حيال الشأن الداخلي العراقي التي كادت ان 
تطيح بالعالقات بين البلدين لوال ضغط الشركات التركية 
العاملة في العراق والخشية على المصالح االقتصادية لكن 
ذلك ال يلغي الملفات العالقة بين البلدين التي بحاجة الى 
متابعة وحلها بالطرق الدبلوماسية دون اهمالها تحت ذريعة 
حجم  وصــل  التسي  االقتصادية  العالقات  على  الحفاظ 
التبادل التجاري الى )2٠( مليار دوالر الى شهر ايلول 2٠١3 

وهو اعلى نسبة تبادل تجاري مابين العراق ودولة اخرى.
و- المملكة العربية السعودية:
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من اكثر الدول توترا في عالقاتها مع العراق وهي الدولة 
الوحيدة التي لديها سفير غير مقيم في العراق على الرغم 
من انه التوجد ملفات عالقة بحجمم اللفات العالقة مابين 

العراق وباقي الدول االخرى.
ان المدركات السعودية حيال العراق هي كاالتي:

١. رغبة المملكة العربية السعودية في السيطرة على السوق 
النفطية والخوف من تحول العراق الى قوة نفطية عالمية 

منافسة لها.
2. ابطال مفعول القوة العراقية ليس في شقها العسكري 

فقط وانما في كل المجاالت االقتصادية واالجتماعية.
3. احتكار الهيمنة الكاملة على أمن الخليج العربي واعادة 
عن  بعيداً  الــعــراق  بإبقاء  للمنطقة  جديدة  خريطة  رســم 

المشاركة في أي ترتيبات أمنية اقليمية او عالمية.
٤. ان المملكة العربية السعودية تعتقد بأن حكم األكثرية 
الشيعية في العراق والتحالف مع األكراد، قد يهندس خطراً 
جديداً مستقبلياً بأدوات غير عنيفة، بحيث سيتحول العراق 
في أقل األحوال الى منافس اقليمي قوي قد يعطيه التحالف 
مع ايران قوة اضافية تستقطع الكثير من امكانات السعودية 

على الصعيد السياسي واالقتصادي واالستراتيجي.
من  تجعل  صحيحة  ديمقراطية  تحبذ  ال  المملكة  ان   .٥
العراق نموذجاً يحتذى به او يؤدي الى تأثيرات سلبية في 
وضعها المحلي وتكثيف الضغوط األمريكية ـ األوربية على 
الداخل السعودي من اجل اصالحات ال ترى العائلة المالكة 

انها مستعدة او قابلة للقيام بها حاليا.
لذا من الصعوبة بمكان خلق انكسار في الموقف السعودي 
حيال العراق النها تنظر اليه كند ومنافس ال يمكن التطبيع 
معه، وفي ظل الوثائق االمريكية الخاصة بالتدخل السعودي 
لخلق  معجزة  امام  سنكون  واالمنية  العراقية  الشؤؤن  في 

انفراجة في المواقف بين البلدين

ثالثا: اليات التطبيع في السياسية الخارجية العراقية:
سياسة  هناك  تكون  ان  الطموح  فــان  تقدم  لما  استنادا 
الماضية خاصة  خارجية عراقية فاعلة متجاوزة لالزمات 
بعد مؤشرات انحسار التدخل االمريكي في الشأن السياسي 
العراقي الخارجي ليستعيد العراق لمكانته المفترضة في 
اجوائه االقليمية والدولية بعد ان استطاع ان يفرض نفسه 
كدولة حقيقية عقب نيسان /2٠٠3، رغم محاوالت التفتيت 

والتقسيم واالستمرار في دوامة العنف الداخلي.

ان العراق وهو مقبل على انتخابات نيابية ستشكل انعطافة 
منهج  واتباع  الداخلي  االستقرار  دعائم  تثبيت  في  مهمة 
واضح في التعامل مع االطراف الدولية المختلفة لذا اقترح 
مجموعة من المبادئ يمكن تشكل الحجر االساس لمخطط 

السياسة الخارجية العراقية للمرحلة المقبلة هي:
الفلك . ١ من  ليس جزءا  العراق  ان  للعالم  رسالة  ارسال 

المصالح  تحقق  بقدر  محددة  عالقاته  وان  االمريكي 
العراقية.

اتباع سياسة الحياد االيجابي وعدم النحياز الي طرف . 2
العراق  يكلف  ان  الممكن  اخر من  على حساب طرف 

الكثير.
الحضور . 3 وتحقيق  الدولية  العالقات  في  االنغماس 

لتعزيز  الدولية  المحافل والمؤتمرات  الدبلوماسي في 
الثقة المتبادلة.

االتزان في تنفيذ سياسة خارجية موحدة على اختالف . ٤
اســاس  على  قائمة  المتعاقبة  المنتخبة  الحكومات 

تحقيق مصالح العراق.

الخاتمة:
العراق ان يكون منفتحا  ان الحتمية الجغرافية تملي على 
تكون  ان  يفترض  كافة  بين االطراف  الجميع فالعالقة  مع 
يسعى  فالعراق  وسياسيا  وامنيا  اقتصاديا  تكاملية  عالقة 
اهداف  مع  بالضرورة  التتقاطع  والتي  اهدافه  تحقيق  الى 

ومصالح الدول العربية االخرى.
وان المستقبل المنظور كفيل الثبات ان العراق سيكون جزء 
من مركب االستقرار واالزدهار االقتصادي في المنطقة لما 
يتمتع به من امكانيات تؤهله لممارسة واخذ موقعه ضمن 

المنظومة االقليمية العربية.
العالقات  مسار  في  التحول  هــذا  استثمار  يجب  واخيرا 
تعيق  ان  يمكن  انتكاسة  أي  تصيبها  ان  من  خوفا  البينية 
نشاط  باستمرار  مرهون  وهــذا  العالقات  تطوير  مسيرة 

الدبلوماسي العراق وفي المجاالت والصعد كافة.
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قبل سقوطه باسبوعين كشف استطالع لمعهد جالوب العالمي 
ان الرئيس المصري السابق محمد مرسي فقد مصداقيته لدى 
المصريين منذ اواخر 2012 وبين االستطالع ان 20٪ فقط من 

المصريين اعربوا عن ثقتهم في الحكومة وقت اجراء االستطالع 
بعدما كانت شعبية الحكومة اكبر بكثير.

واوضح ذات االستطالع ان شعبية حزب الحرية والعدالة التابع 
لالخوان المسلمين تدنت الى 19٪ في حزيران 2013 بعدما كانت قد 

بلغت 67٪ في مطلع عام 2012 كما اشار الى ان المصريين فقدوا الثقة 
في آليات الديموقراطية المتمثلة في االنتخابات، وللمرة االولى منذ 

عام 2009 بين االستطالع ان غالبية المصريين ال يثقون في نزاهة 
االنتخابات في بالدهم)1(.

تجربة محمد مرسي في الرئاسة.. الصعود 

السريع والسقوط المفاجئ



كل هذا يعني ان الشعب المصري بعد عام من حكم االخوان 
المسلمين اصبح على استعداد لقبول ديكتاتورية ناعمة جديدة 
تخلصه من حكم االخوان، بعد ان اصيب باالحباط من نتائج 
نتائجها  وكان من  يناير  ثورة 2٥  انجبتها  التي  الديموقراطية 
صعود االخوان الى سدة الحكم. فبعد مخاض عسير وصراع 
شغل الراي العام ووسائل االعالم ودول المنطقة تمكن االخوان 
الجمهورية من خالل مرشحهم  برئاسة  الفوز  من  المسلمون 
محمد مرسي، والذي كان عليه ان ينفذ استراتيجية االخوان 
في الحكم بعد حصولهم على السلطة الول مرة بعد اكثر من 
ثمانية عقود من العمل السياسي السري والعلني، فوز االخوان 
بالرئاسة ال يعني انهم من فجر ثورة 2٥ يناير بل يعني انهم من 
حصد ثمارها كونهم المنظمة االكثر تنظيما من بين االحزاب 

والكتل والشخصيات المتنافسة)2(.

تطورات ما بعد ثورة يناير
جاء قرار تنحي الرئيس االسبق محمد حسني مبارك بتاثير 
تنحي  عن  االعالن  تم  فقد  العسكرية،  المؤسسة  من  مباشر 
وكان من  العسكري،  المجلس  الى  السلطات  وتسليم  الرئيس 
نتائج ذلك ان سطع نجم مؤسسة الجيش بقوة وتولى المشير 
حسين طنطاوي مقاليد السلطة االنتقالية كونه رئيس المجلس 
المخلوع، وحظي  الرئيس  السلطة من  الذي استلم  العسكري 
الجيش بمكانة كبيرة لدى شباب الميدان مالبثت ان تحولت 
الى خصومة فقطيعة فصراع، وبدل ان كان معتصموا الميدان 

يرفعون شعار )اسقاط النظام( اخذوا يرددون شعار )اسقاط 
حكم العسكر(.

تم اعالن جدول  المشير ورجاله حتى  واستمر الضغط على 
زمني للمرحلة االنتقالية ثم اجراء االنتخابات البرلمانية التي 
اسفرت عن فوز االخوان والسلفيين باغلبية مجلسي الشعب 
والشورى، وفوز مرشح االخوان الرئيس المخلوع الثاني محمد 
بعد  شفيق،  احمد  الفريق  منافسه  عن  ضئيل  بفارق  مرسي 
مع مرسي  االول  الى معسكرين  المصري  المجتمع  انشق  ان 
والثاني مع شفيق اذ حصل مرسي على نسبة ٥١.73٪ بينما 

حصل شفيق على نسبة ٤8.27٪ من اصوات الناخبين)3(.
لم يحقق مرسي فوزا كاسحا ولم يكن الفارق كبيرا في النتائج، 
لتولي  الكفاية  فيه  بما  مهيء  يكن  لم  مرسي  ان  الى  اضافة 
قائمة  الــى  ادخــل  انما  مصر،  مثل  هامة  كبرى  دولــة  رئاسة 
الذي  الشاطر  خيرت  القيادي  اقصاء  من  خوفا  المرشحين 
يعتبر امين خزائن االخوان المالية والرجل الثاني بعد المرشد 

محمد بديع.
الشاطر فصعد مرسي  اقصاء  وتم  االخوان  ماتوقعه  وحصل 
كمرشح وحيد عن االخوان، وبعد اقصاء صالح ابو اسماعيل 
بدعم  فحظي  االسالميين  المرشحين  اهــم  مرسي  اصبح 
مثل  االخــريــن،  المرشحين  من  بالضد  والسلفيين  االخـــوان 
شفيق،  احمد  والــفــريــق  صباحي،  وحمدين  مــوســى،  عمرو 
الفتوح  ابو  المنعم  عبد  باستثناء  علمانية  شخصيات  وهؤالء 

الذي يمتلك جذورا اخوانية.

استطالع المعهد العراقي لحوار الفكر

عباس عبود سالم
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استطاع مرسي ان يحصل على اعلى االصوات ويتنافس مع 
الفريق احمد شفيق، وفي جولة االعادة امتنعت القوى الوطنية 
من  الفريق شفيق  على جمهور  اقتصرت  التي  المشاركة  عن 
انصار النظام السابق، واالقباط، والصوفيين، وجزء من القوى 
وقواعدهم  االخـــوان  من  يتكون  مرسي  وجمهور  العلمانية، 
النور،  حزب  وانصار  السلفيين،  وكذلك  وانصارهم،  الشعبية 
اضافة الى القوى االسالمية االخرى وكذلك الجمهور المعارض 

لعودة مايطلق عليهم بفلول النظام السابق الى السلطة.
وتولى  شفيق  الفريق  على  مرسي  فاز  البسيط  الفارق  وبهذا 
رئاسة الجمهورية، ليصبح اول رئيس مدني لمصر منذ سقوط 
الملكية، ليعلن الى االبد نهاية حكم العسكر الذي ابتدأ منذ 
شعبية  مباركة  وســط  الناصر،  عبد  جمال  االسبق  الرئيس 
حكومة  تشكيل  يتم  بان  شعبي  تفاؤل  ووسط  بالقليلة  ليست 
وحدة وطنية برئاسة حمدين صباحي، او ابو الفتوح، او محمد 

البرادعي.

اخونة الدولة.. بدال من نهضتها
طرح مرسي برنامجا طموحا اطلق عليه مشروع النهضة الذي 
وارساء  السياسي،  النظام  بناء  تضمنت  محاور  سبع  احتوى 
والتنمية  المجتمعي،  والتمكين  التنموي،  لالقتصاد  التحول 
وتحقيق  ــان،  واالمـ االمــن  منظومة  وبناء  الشاملة،  البشرية 
وعود  تضمنت  التي  االجتماعية  والعدالة  الخارجية،  الريادة 
بمعالجة البطالة والفقر، وتحسين اوضاع العمال والفالحين، 
ومعالجة ظاهرة اطفال الشوارع، واالستفادة من االستثمارات 
االجنبية، ومواجهة الغالء والفقر، ولكن تبين ان المشروع لم 

يكن اال حبر على ورق فلم يتحقق منه شيء)٤(.
عجز مرسي عن تحقيق شيء من برنامج النهضة الذي اعلن 
عنه في حملته االنتخابية وبدا العمل بالصراع مع المؤسسات 
والقضائية  العسكرية،  المؤسسة  مثل  للدولة  التقليدية 
وبسرعة  الدولة،  اخونة  بمشروع  ماسمي  وهو  واالعالمية، 
كبيرة اقرب الى العجالة لم يقم مرسي بتنفيذ هذا المشروع 

بحنكة وكفاءة بل بانفعال وتعجل)٥(.
مثل  الوطنية  الشخصيات  احــد  كسب  في  مرسي  ينجح  لم 
صباحي،  حمدين  او  مــوســى،  عمرو  او  الــبــرادعــي،  محمد 
الحكومة  رئاسة  بأيكال  تعجل  بل  الحكومة  برئاسة  لتكليفها 
قنديل،  هشام  والتجربة  الخبرة  قليلة  اخوانية  شخصية  الى 
ليوزع الحقائب الوزارية والمناصب العليا بالدولة الى االخوان 

وحلفائهم وانصارهم.

المؤسسة  مــن  الــدولــة  اخــونــة  مخطط  تنفيذ  مــرســي  وبـــدا 
المشير حسين طنطاوي  العسكرية وتمكن بنجاح من اقصاء 
برتب  ضابطا  خمسين  ومعه  المسلحة،  للقوات  العام  القائد 
الدفاع  وزير  بمهام  السيسي  الفتاح  عبد  اللواء  وكلف  كبيرة، 
سعيا منه لضخ دماء جديدة في مفاصل المؤسسة العسكرية، 
كما اقال رئيس المخابرات اللواء مراد موافي، وتم له االمر 
بهدوء وصعد السيسي ومعه جيل جديد من الضباط بعد اقالة 
االنتصار  بزهو  مرسي  الرئيس  ليشعر  منهم،  القديم  الجيل 

ويتحول مزهوا الى ادارة الصراع مع المؤسسة القضائية.

االعالن الدستوري
في يوم 22 نوفمبر 2٠١2 أصدر الرئيس محمد مرسي إعالنا 
دستوريا مكمال تضمن ما وصفه بالقرارات الثورية، وتضمن 

حزمة من القرارات منها(٦(
جعل القرارات الرئاسية نهائية غير قابلة للطعن من أي  	

جهة أخرى )مثال المحكمة الدستورية( منذ توليه الرئاسة 
حتى انتخاب مجلس شعب جديد.

محمود  	 المجيد  عبد  المستشار/  العام  النائب  إقالة 
واستبداله بالمستشار/ طلعت إبراهيم.

إمداد مجلس الشورى واللجنة التأسيسية بالحصانة )ال  	
بفترة  األخيرة  وتمديد  الشعب(  لمجلس  كما حدث  تُحل 

سماح شهرين إلنهاء كتابة دستور جديد للبالد.
بقتل  	 المتعلقة  القضايا  في  المتهمين  محاكمات  إعــادة 

وإصابة وإرهاب المتظاهرين أثناء الثورة..
سياسيا  مشحونة  اجواء  في  الدستوري  االعالن  هذا  وصدر 
وحاد  شديد  واستقطاب  واسعة  تداعيات  حصول  الى  ادت 
في الشارع المصري بين مؤيد ومعارض، وقد اجتمعت القوى 
ضمن  من  وكــان  الوفد  حزب  مقر  في  المعارضة  السياسية 
المتواجدين في االجتماع ايمن نور، ومحمد البرادعي، ونقيب 
اسحق،  وجورج  وحمدين صباحي،  عاشور،  سامح  المحامين 
كما  الدستوري  لالعالن  رفضهم  اعلنوا  وقد  موسى،  وعمرو 
قدم سمير مرقص مساعد الرئيس استقالته من منصبه اضافة 
الى خمس مستشارين لرئيس الجمهورية وهم كل من سكينة 
فؤاد، محمد عصمت سيف الدولة، سيف الدين عبد الفتاح، 
عمرو الليثي، فاروق جويدة، وكانت االستقاالت احتجاجا على 

صدور االعالن الدستوري ولعدم االستماع اليهم وتجاهلهم.
واتفقت اراء المراقبين ان أبرز أخطاء الجماعة كانت تمريرها 
وجميع  المسيحيين  رفض  رغم  الجديد  الدستوري  االعــالن 
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القوى المدنية له، تمريٌر كان كفياًل بإحداث صدع كبير بين 
جماعة اإلخوان وباقي القوى المدنية والسياسية) 7(.

لالمال  مخيبة  بنتائج  القضاء  مع  مرسي  معركة  جائت  فقد 
فقد تحول من الهجوم الى الدفاع واكتشف مدى صعوبة ادارة 
في  يوفق  فلم  الرئيس  طاولة  على  موضوعة  خطيرة  ملفات 

تنفيذ ماوعد به الشعب.

السياسة الداخلية
رسخ مرسي على مدار عام كامل حالة االستقطاب الحاد بين 
االسالمي  للمشروع  مؤيد  بين  المجتمع  وقسم  المصريين، 
الذي يمثله وبين مناهض له، وبدل ان يتفرغ الشعب الى العمل 

واالنتاج اتجه الى التناحر والعراك بين التاييد والرفض)8(.
كما تناقضت اقوال مرسي وافعاله ففي الوقت الذي يتحدث 
العبادة  ودور  الكنائس  تعرضت  االقــبــاط  حماية  عــن  فيه 
مصر  شهدت  كما  عهده  في  االعتداءات  ابشع  الى  القبطية 
بتحريض  كان  بعضها  مسبوقة  غير  فوضوية  همجية  اعماال 
غير مباشر منه كحادث قتل الشيخ حسن شحاته في الجيزة.

اضافة الى ذلك فشل مرسى بحل مشكالت المرور و االمن 
انه لم يحقق سوى 9 وعود  النظافة إال  الخبز و  الوقود و  و 
من اصل ٦٤ وشرع في تنفيذ 2٤ وعد آخر فقط مما ازادت 
سائقى  اضـــراب  مثل  ــات  واإلضــراب العمالية  االحتجاجات 
الميكروباص واألطباء والمعلمين و آخرين مما إعتبره البعض 

فشل في تنفيذ وعوده.
بحاالت  البالد  مــرت  للجمهورية  مرسي  الرئيس  حكم  بعد 
برنامج  اتــمــام  تعطيل  سبب  أنها  مــؤيــدوه  يقول  استثنائية 
الم١٠٠ يوم الذي يقولون أنه يحتاج ظروف مثاليه بينما يرى 
المعارضون أنه كان عليه تنفيذ هذه التعهدات تحت أي ظرف.

الموقف من الشيعة
يوتيوب  والمصرية مقطع  العربية  االنترنت  مواقع  انتشر في 
للشيخ المصري السلفيي محمد حسين يعقوب قال فيه »انه 
تحاور مع محمد مرسي وخاطبه ان دعوتنا سلفية فرد عليه 

مرسي ان دعوتنا سلفية ايضا«
اخطر  الشيعة  »ان  فاجابه  الشيعة  عن  مرسي  الشيخ  وسال 

على االسالم من اليهود)9(.
السورية  الثورة  دعم  بمؤتمر  خطابا  القى  قد  مرسي  وكــان 
واعلن  اللبناني  اهلل  لحزب  انتقادات  خالله  وجــه  بالقاهرة 
فيه قطع العالقات مع سوريا، وفي ذات المؤتمر وصف احد 

مؤيدي مرسي الشيعة بانهم »روافض«)١٠(.

وقال الشيخ محمد حسان في ذات المؤتمر مخاطبا مرسي« 
امام  الطاهرة  مصر  باب  اليفتح  بان  مرسي  الرئيس  اناشد 
الرافضة«، بينما قال محمد عبد المقصود نائب رئيس الهيئة 
مهما  قائال:  مرسي  الرئيس  واالصـــالح،  للحقوق  الشرعية 
يعترفون  ال  الذين  االنجاس  هؤالء  عن  نستغني  ان  استطعنا 
بالنبي وآل بيته فلنفعل واعلم ان التركة ثقيلة، ولكنها عواطف 

احببت ان اسمعها للسيد الرئيس«)١١(.
وصمت  برعاية  الطائفي  الشحن  لهذا  طبيعي  تطور  وفــي 
الرئيس االخواني محمد مرسي دفعت منطقة ابو مسلم بالهرم 
اتباع  على  نوعها  من  فريدة  اعتداء  حالة  بوقوع  غاليا  الثمن 
اهل البيت في مصر، راح ضحيتها الشيخ حسن شحاته و٤ 

من اتباعه
وقال الناشط االسالمي احمد راسم النفيس«ان الجريمة التي 
وراح ضحيتها  مصر  في  البيت  اهل  اتباع  بعض  وقعت ضد 
عن  التخرج  شحاته  حسن  الشيخ  ضمنهم  اشخاص  اربعة 
واعتبرها  مرسي،  محمد  للرئيس  تحريضي  طائفي  خطاب 

اشارة البدء لمن بادروا بالهجوم)١2(.
وفي رد فعله على جريمة قتل الشيخ حسن شحاته قال المنسق 
العام لجبهة االنقاذ الوطني الدكتور محمد البرادعي ان قتل 
لخطاب  بشعة  نتيجة  جاء  عقيدتهم  بسبب  مصريين  وسحل 
موسى  عمرو  اصــدر  حين  في  ب)الــمــقــزز(،  وصفه  )ديــنــي( 
رئيس حزب المؤتمر بيانا قال فيه ان القتل والسحل المذهبي 
واستغالل واضح  منفلت وعنصري  ديني  نتيجة لخطاب  جاء 
سياسية  مكاسب  لتحقيق  خطيرة  مذهبية  لقضايا  وسطحي 

ضيقة)١3(.

السياسة الخارجية
فشلت الزيارات المتعددة التي قام بها مرسي شرقاً وغرباً في 
فتح آفاق التعاون البناء بين مصر ودوالً عدة في العالم، وبات 
بعينها  دول  في  تقزمت  الخارجية  ان عالقات مصر  واضحاً 
و«تركيا«، فضاًل  »قطر«،  مثل  اإلخوان في مصر  تدعم حكم 
المقابل،  »إسرائيل«في  وبالتالي  المتحدة«،  »الــواليــات  عن 
العالم  فــي  خاصة  محورية  ــدول  ب مصر  عــالقــات  تراجعت 
العربي، كما فشل مرسي في استقدام تكنولوجيا متطورة، أو 
خبرات لقطاعات االنتاج تعين الدولة علي الخروج من كبوتها، 
الخارجية  زياراته  العكس اصطحب مرسي معه في  بل علي 
رجال أعمال قاموا بعقد صفقات تجارية استنزفت جزء من 

االحتياطي النقدي للبالد)١٤(.
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ولم يوفق في خلق اضافة نوعية للسياسة الخارجية المصرية، 
بل هو فشل بشكل كبير في الحفاظ على دور مصر الخارجي 
رغم انه اراد ركوب الموجة لكنه اخفق تماما في تحديد بوصلة 
على  السنية  هويته  اظهار  حــاول  عندما  سوريا  من  الموقف 
حساب الخطر الشيعي رغم انه حاول الحفاظ على عالقات 

االخوان المسلمين بجمهورية ايران االسالمية.
ولم يوفق في خلق تحول منتظر في الموقف من اسرائيل بل 
اسالمية  صفة  ديفد  لكامب  اعطى  فقد  تماما  العكس  على 
اغالق  من  يتمكن  ولــم  اسرائيل  الــى  الغاز  تدفق  يمنع  ولــم 
االنفتاح على  لكن كل ماتمكن عمله هو  السفارة االسرائيلية 
غزة واالندماج في البيئة االخوانية الممتدة من اسطنبول غربا 

حتى طنجة وطرابلس وتونس.

خاتمة
لم يتمكن مرسي من الصمود امام الموجة الشعبية الرافضة 
بجهة  في  التوحدة  لخصومه فرصة  يخطط حقق  ان  فبدون 
الدوائر مجددا  المصري، دارت  الشارع  تناغمت مع  عريضة 
وعاد العسكر من جديد لينتجوا نسخة جديدة من القادة حيث 
صندوق  على  التغلب  من  العسكرية  التبختر  عصى  تمكنت 

االقتراع الذي اثبت انه الول مرة اليعبر عن ارادة الشعب.
الجنرال  و  الصندوق  شرعية  صاحب  مرسي  طلب  فعندما 
النزول  جماهيرهما  من  العصى  شرعية  صاحب  السيسي 
الى الشارع لم يتمكن صاحب الشرعية ان يجمع عدة مئات 
من االالف لمليء ميدان رابعة العدوية، في حين جمع الثاني 
التحرير  ميدان  بهم  ضج  مواطن  مليون  العشرين  مايفوق 

وميادين اخرى.
نعش  في  المسامير  تــدق  ربما  للمالوف  مغايرة  صــور  انها 
الديموقراطية بنمطها الغربي الذي لم يحقق نجاحا يذكر في 
اي بقعة من ارض العرب، وامر يبشر بنوع جديد من القادة 
واسلوب جديدة في االدارة والحكم، انها عودة لحكم العسكر 
الذي اسقطناه وافتخرنا باسقاطه قبل حين، ودعوة لحركات 
االسالم السياسي ان تفرز جيدا بين النظرية والتطبيق، وان 
ادارة الدولة تختلف كليا عن ادارة منظمة او حزب او جماعة، 
وان فشل مرسي في مصر يعني فشل اكثر من ثمانية عقود 
امامها من  يعد  لم  التي  المسلمين  من عمل جماعة االخوان 
خيال اال مراجعة النفس بجدية واعادة تقييم التجربة، وكذلك 
على كل من وقف مع مرسي وتفائل بصعود جماعة االخوان 
في مصر ان يدقق جيدا في خفايا تجربة صعودهم وسقوطهم 

حتى اليتعجل في اصدار االحكام.

المصادر
انهيار  في  تسبب  الدستوري  االعــالن  اليوم،  المصري   )١(
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مرسي، موقع السي ان ان العربي 2٤ تموز 2٠١3
كيف  شعبان،  يوسف  انظر  الشيعة،  باالنجاس  يقصد   )١١(

تورط مرسي في ذبح وسحل شيعة ابو النمرس.
)١2( راسم النفيس، المصدر السابق

)١3( يوسف شعبان، مصدر سابق
)١٤( الهيئة العامة لالستعالمات، مصدر سابق

م80         2014 أذار   - هـــ   1435 الثانية  جــمــادى   | الــعــاشــرة  السنة   |  28 الــعــدد   |



       81 م  2014 أذار   - هـــ   1435 الثانية  جــمــادى   | الــعــاشــرة  السنة   |  28 الــعــدد   |



ليست الحرب األهليِة السورية مصدر حشد لشيعة المنطقة 
كما هي للجهاديين السنة األجانب. غالبًا مايصور تورط 
الفرقاء الشيعة في المنطقة أي ايران وحزب اهلل اللبناني 

والمجموعات العراقية، من منظارديني. لكن الدوافع 
تحرك المقاتلين الشيعة بين سورية ) أو على األقل 

الدول والجماعات التي التي ترسلهم إلى هناك( تكتسب 
أبعادا متشعبة، وتنطلق من عوامل عدة مثل االعتبارات 
الجيوسياسية والرغبة في الدفاع عن النفس وصونها _.
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ماذا تعني سوريا لشيعة المنطقة؟
دعم الشيعة في المنطقة الى لنظام األســـد مســــألة 

جيوسياسية  أكثر منها دينية



حسن  يتحدث  وإذ  الواضح  المذهبي  االنقسام  من  تنطلق 
نصر اهلل، أمين عام حزب اهلل عن الخطر التكفيري الذى 
الدفاع  الى  الحاجة  إلى  أيضا  يتطرق  مثال،  الشيعة  يهدد 
وقد  واإلقليمية.  الدولية  الهجمات  مخاطر  من  سورية  عن 
ربط المرشد األعلى اإليراني، في كلمة ألقاها في أيلول / 
الخاصة  بالمصالح  سورية  في  المشاكل  الماضي،  سبتمبر 
حثيثة  جهودا  تبذل  التي  والصهاينة  المتحدة  الواليات  من 
ما،  إلى حد  معهودة  إشارة غير  ربطها، في  كما  لتحقيقها، 
بمصالح الرأسماليين، مع التقليل من شان الطبيعة المذهبية 
للنزاع. والشك أن الخطاب ينطلق من المصالح الذاتية، لكنه 
يظهر أيضا أن الفرقاء الشيعة يدركون، بما أنهم أقلية، أن 
عليهم التقليل من شان العامل المذهبي في أي نزاع واسع 
ينطلق  السياسي،  الصعيد  على  المسلمين.  بين  النطاق 
عن  الدفاع  رغبتهم  في  األسد  لنظام  وحلفائها  إيــران  دعم 
الموالي إليران، وذلك ألسباب جيواستراتيجية  النظام  هذا 
سورية  خروج  شأن  ومن  الديني.  التضامن  بدافع  منه  أكثر 
النفوذ اإليراني أن يؤدي إلى تراجع نفوذ طهران  من دائرة 
الدعم  تقديم  على  قدرتها  تعطيل  وإلى  العربي،  العالم  بين 
باألخوة  حقيقي  شعور  هناك  ليس  اهلل.  لحزب  اللوجستي 
الدينية بين الشيعة االثني عشرية بين إيران ولبنان والعراق 
من  األسد  نظام  على  يسيطرون  الذين  والعلويين  جهة،  من 
جهة أخرى. فعلى الرغم من أّن السيد موسى الصدر وآية 
اهلل حسن الشيرازي أعلنا في السبعينيات، كل على حدة أّن 

نظام  دعم  كان  الهدف  أن  إال  العلويين هم مسلمون شيعة، 
شرعية  منه  المقربين  ومنح  إيديولوجيا  منحه  عبر  األسد 
دينية، ولم يكن تعبيرا عن تضامن روحي أو ال يعني ذلك أّن 
بالنسبة إلى الشيعة. لكن على  ما من أهمية دينية لسورية 
من بعض المجموعات األكثر نقيض مجاهر التيار اإلسالمي 
بانتمائها إلى في صفوف المعارضة، والتي تعتبر أن النزاع 
من  كجزء  إسالمية  دولة  إنشاء  لها فرصة  يتيح  في سورية 
الذين يحاربون هذا  إقليمية أوسع، يبدو أن الشيعة  خالفة 
النزاع اليقاربونه باعتباره جزءا من مشروع شيعي أوسع فإذا 
كان من يدفع الشيعة إلى المشاركة في القتال في سورية، 
فهو يرتدي أساسا طابعا ثانويا ودفاعيا. يرتدي مقام السيدة 
منذ  وقد أصبح  المتدينين،  إلى  بالنسبة  بالغة  أهمية  زينب 
الثمانينيات، موقعا مهما للحج ومركزا للبحوث دينية. نتيجة 
وجه  في  المقام  عن  الدفاع  في  الشيعة  بعض  يرى  لذلك، 

القوات اإلسالمية السنية سببا مشروعا لحمل السالح.
مهما  تاريخيا  بعدا  الشيعية  المقامات  استهداف  يكتسبب 
نهب  كيف  جيدا  يتذكرون  فهم  الشيعة،  إلى  بالنسبة  جدا 
أضــرار  لحقت  وكيف   ،١8٠١ العام  في  كربالء  الوهابيون 
عندما  العام  في  العسكري  االمــام  بضريح   2٠٠٦ كبيرة، 
مذهبي  بنزاع  التسبب  العراقيون  السنة  المتمردون  حــاول 
عندما  وهكذا  المهمة.  الدينية  المقامات  استهداف  عبر 
صغير  شيعي  لمقام  السلفيين  تدنيس  عن  تقارير  ظهرت 
مقام  يستهدفون  السلفيين  بان  االتهامات  بدأت  سوريا  في 

بقلم: رودجرشاناهان*
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السيدة زينب تترّدد في أوساط شرائح واسعة، إضافة إلى 
الوضع  إلى  نفسه  المنظار  من  الشيعة  جميع  الينظر  ذلك، 
فتركيز  فيها.  التدخل  إلــى  حاجتهم  إلــى  أو  ســوريــة،  فــي 
الطائفة الشيعية بالمنطقة إلى حد بعيد على ظروف الشيعة 
تمارسه سورية عليهم.  الذي  التاثير  الى  الخاصة ونظرتهم 
ففي لبنان مثال، يسود شعور على النزاع سورية يتوقف بية 
األحداث ان صعود السلفيين بين سورية يمثل تهديدا وجوديا 
يتم  لم  إذا  انه  السورية  لنشر  النظرية  وتعتبر هذه  للشيعة. 
ردع السلفيين بين سورية، فسوف يكون لبنان هدفهم المقبل 
المذهب السني ». لكن فنشي الشيعة لبنان الشيعة الموالون 
لحزب الشيعة في بين ) الل المنتمين إلى حزب اهلل( اعتمدتا 
أساليب مختلفة بي التعامل مع المسألة مايعكس ظروفهما 
دعم  اهلل  حزب  يشنها  التي  الهجومية  فاألعمال  الخاصة. 
إليها بشكل  ينظر  القصير  مثل  أماكن  بين  السوري  للجيش 
إيجابي على نطاق واسع بين أوساط الشيعة، لكن الجهات 
علنا   ( تكتفي  اللبنانية  الشيعية  الطائفة  اية  المسلحة  غير 
على األقل( بإرسال األفراد للمساعدة على حفظ األمني من 

السيدة زينب ي جنوب دمشق.
منها  والهدف  أساسا  دفاعيا  عمال  للمقام  حمايتهم  وتعتبر 
واضح ومفهوم. ففي غياب التعاطف اإليديولوجي الطبيعي 
األهــداف  مع  الواضح  التعاطف  أو  سورية،  با  العلويين  مع 
اللبنانيون  الشيعة  يواجه  ما،  حد  إلى  اإليرانية  السياسية 
التحرك  بية  طائفتهم  داخل  أوسع  دعم  كسبب  بية  صعوبة 
الشيعة  بعض  يتوجه  الدفاعي.  الــرد  هذا  من  أبعد  يذهب 
العراقيين للقتال دعما لنظام األسد، ولكن من دون الحصول 
الذي اليرى سببا  أية اهلل علي السيستاني  الدعم من  على 
الشيعية  المجموعات  بعض  أن  بيد  األســد،  نظام  لملؤازرة 
الموالية إليران العراق ترسل مقاتلين بية المشاركة بي النزاع 
نفسها  البراغماتية  السياسية  لألسباب  وذلك  سورية  بين 
أحيانا التي تحرك إيران. وعلى الرغم من أن التصريحات 
العلنية قد تغلف بعبارات دينية يبقى الدافع دفاعيا إلى حد 
من  وسواها  السعودية  التحركات  ردع  إلى  يهدف  إذ  كبير، 
التحركات السنية ضد النظام العلويي سورية، و » الدعوة إلى 
حمل السالح التي يطلقها الشيعة التشمل فعلياً الجماعات 
الشيعية لكية األخرى باكستان، بية دول مثل البحرين، أوبية 
إذ يواجه الشيعة يي كال البلدين تحّدياتهم السياسية واألمنية 

الخاصة. لقد اختارت هذه الجماعات الشيعية
تقديم دعم معنوي أساسا، ربما إدراكاً ي سورية قد تفاقم 
مشاكلها الداخلية. منها ان المساهمة بطريقة فاعلة والقتال 

الكامنة سورية  المذهبية  أو  الدينية  الرغم من األبعاد  على 
على أنها محور النزاع، فإن تصوير للجهاد الشيعي الدولي 
ينطوي على سوء فهم للدوافع التى تحرك الفرقاء المتورطين 
 - سياسية  حسابات  من  أساسا  تنطلق  فإيران  النزاع.  بي 
فقد استثمرت بة سورية ي إطار جهودها اإلقليمية الهادفة 
الشيعة  ويقدم  اإلمكان،  قدر  واسعة  نفوذ  دائرة  إرساء  إلى 
المؤيدون لنظرة إيران العالمية الدعم العسكري لنظام األسد 
أو ال سيما في  آخــرون  السبب عينه. ويخشى  انطالقا من 
سورية،  انتصاراي  السلفيون  حقق  حال  ي  أن  لبنان(  حالة 
قد يدفعهم ذلك إلى السعي إلى تنفيذ مشاريعهم بي أماكن 
أخرى. بيد أن الدافع الديني للفرقاء الشيعة األخريين أكثر 
بية  بالوضع  الديني  فاهتمامهم  كبير،  حد  إلــى  محدودية 
زينب،  السيدة  مقام  بمصير  ارتباطا شديدا  مرتبط  سورية 
وبدرجة اقل بكثير... بالنظام السوري الحالي. فهؤالء الشيعة 
اليرونبة العلويين رفاقا لهم بي العقيدة، إال أنهم يكنون لهم 
وإلى  للشيعة  يقدمونها  التي  المساعدة  إلى  نظرا  االحترام 
وقوفهم اية وجه السعودية ومصالح أخرى يعتبر الشيعة أنها 
الدينية. وال  انطالقا من هويتهم  تتعا وصل سع مصالحهم 
يخلو هذا الدعم لنظام األسد من الشروط، وسيبقى عرضة 
للتغيير بحسب المصالح القومية للبلدان المعنية مثل إيران، 
إال أنه كافي يظ الظروف الحالية للمساعدة على بقاء النظام 

السوري.

الهوامش:

* رودجر شاهنان باحث غير مقيم في معهد لوي للسياسات 
الجامعة  في  القومي  االمــن  كلية  في  زائــر  وباحث  الدولية 

الوطنية االسترالية.

م84         2014 أذار   - هـــ   1435 الثانية  جــمــادى   | الــعــاشــرة  السنة   |  28 الــعــدد   |



       85 م  2014 أذار   - هـــ   1435 الثانية  جــمــادى   | الــعــاشــرة  السنة   |  28 الــعــدد   |



م86       86         2014 أذار   - هـــ   1435 الثانية  جــمــادى   | الــعــاشــرة  السنة   |  28 الــعــدد   |

آراء بشأن االتفاق النووي التمهيدي في جنيف

بعد عقد من الصراع عقدت القوى المسماة بـ )P 5 +1( أو 
)EU3+3( مع الجمهورية االسالمية االيرانية في جنيف يوم 

2013/11/24 اتفاقًا مبدئيًا تحت عنوان: برنامج العمل المشترك 
)Joint Plan of Action( الذي يسعى فيه الطرفان لالتفاق على 

اجراءات تضمن سلمية برنامج النووي االيراني.

في النظرة االولى ليس هذا االتفاق سوى صفقة لمدة ستة أشهر 
تشمل تقليص برنامج ايران النووي مقابل رفع بعض العقوبات التي 
ال تتطلب موافقة الكونغرس مع وضع اليات معقدة للتأكد من عدم 

تطوير التقنيات، المستخدمة حاليًا، إلى األغراض العسكرية.

)الجزء األول(



لكن لم يكن هذا االتفاق ليحصل لوال المفاوضات الثنائية 
بين طهران وواشنطن والتي اتضح في ما بعد _ حسب 
صحيفة المونيتور* بانها جاءت اثر مفاوضات سرية جرت 
بقيادة   2٠١3 عــام  آذار  في  قابوس  السلطان  قصر  في 
وزير  ووكيل  برنز  وليام  االمريكي  الخارجية  وزير  مساعد 
الخارجية االيراني علي اصغر خاجي. ومن هنا تاتي اهمية 
ان  المراقبون  ويــرى  بالتاريخي  الموصوف  االتــفــاق  هــذا 
اإلجراءات طويلة المدى التي قد تستغرق اشهر بل لسنوات 
ليست هي المشكلة بل القضية األكثر صعوبة هي العالقات 
والجمهورية  المتحدة  )الــواليــات  الطرفين  بين  الثنائية 
االسالمية( بينما تقريباً جميع العبي المنطقة اإلقليميين 
يسعون الى التاثير على مسار العملية الدبلوماسية الجارية.
وقد اثار هذا االتفاق حفيظة الحلفاء التقليديين للواليات 
وصف  التي  اسرائيل  رأسهم  وعلى  المنطقة  في  المتحدة 
ورغم  التاريخي.  بالخطأ  االتفاق  نتنياهو  حكومتها  رئيس 
المخاوف التي ابدتها المملكة السعودية، على لسان امرائها 
في اكثر من مناسبة بسبب التقارب االيراني االمريكي، جاء
الموقف السعودي الرسمي بحذر ودبلوماسية في التعبير إذ 
رأت حكومة المملكة بأنه إذا توفرت حسن النوايا فيمكن 
أن يشكل هذا االتفاق خطوة أولية في اتجاه التوصل لحل 
شامل للبرنامج النووي اإليراني، فيما إذا أفضى إلى إزالة 
النووي  السالح  وخصوصاً  الشامل،  الدمار  أسلحة  كافة 
أمل  على  )العربي(،  والخليج  األوســط  الشرق  منطقة  من 

أن تستتبع ذلك المزيد من الخطوات المهمة المؤدية إلى 
السلمي  االستخدام  في  المنطقة  دول  كافة  حق  ضمان 

للطاقة النووية.
يسعى المعارضون للمسار السري للمفاوضات الجارية أو 
لالتفاق التمهيدي بشكل عام في كل من الشورى االسالمي 
_ غير الحليف مع الرئيس روحاني _ أو في الكونغرس 
المنطقة،  في  والمتنوعة  المتعددة  اللوبيات  من  المتأثر 
لالنتقاد وعرقلة مسار المفاوضات. وتعمل وسائل االعالم 
الجهات على تشويه صورة  لهذه  التابعة  البحثية  والمراكز 
الى تحليل  الباحثين الوصول  هذا االتفاق ما يصعب على 
االكثر  االراء  بعض  هنا  نلخص  لــذا  الــواقــع.  الــى  اقــرب 
في  أخــرى  آراء  نشر  وسنواصل  الصدد.  بهذا  موضوعية 

العدد القادم وحسب تطور المشهد.
نشرت صحيفة فاينانشال تايمز بتاريخ 2٠١3/١2/2 رأي 
وزيري خارجية الواليات المتحدة السابقين هنري كسينجر 
في  االمريكية  االستراتيجية  بخصوص  شولتز  جــورج  و 
بثالث  وحدداها  ايــران  مع  الجارية  الدبلوماسية  العملية 

محاور رئيسية هي:
االســتــخــدام  	 بمستوى  الــيــورانــيــوم  تخصيب  تحديد 

السلمي.
فتح باب العالقات الثنائية البناءة. 	
تبني سياسة شرق اوسطية جديدة تتماشى مع متغيرات  	

المنطقة.

بقلم: دنيس راس*

ترجمة: باقر النجار
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برنامج  ومدير  النووي  سيرنسف،الخبير  جــوزف  ويحذر 
منع انتشار السالح النووي في مركز كارنيجي للسالم، من 
خطورة عدم نجاح العملية الدبلوماسية الجارية، إذ أن فشلها 
قد يؤدي الى األمّرين إما ظهور ايران نووية أو نشوب حرب 
المناقشات  ويفصل  معاً.  كالهما  أو  المنطقة،  في  أخرى 
في مقاله المنشور قبيل الجولة الجديدة للمفاوضات في 
حقيقة  ويستذكر  محاور  ستة  في  فينا،  في   2٠١٤/2/١8
)السلة الواحدة( في اتفاق جنيف الذي يصرح بانه لم يكن 
هناك اتفاق ما لم يتم االتفاق على جميع البنود ما يتطلب 

التوفيق بين هذه المحاور الستة.

اواًل تقليص تخصيب اليورانيوم:
تخصيب  في  الذاتي  االكتفاء  من  درجة  الى  ايران  وصلت 
اليورانيوم منذ عام 2٠٠2، وتم تسجيل اقل من 2٠٠ جهاز 
طرد مركزي في عام 2٠٠3، حين وصل عدد هذه االجهزة 
اليوم الى اكثر من ١9٠٠٠ تسعة عشر الف جهاز تنتج حاليا 
١٠٠٠٠ منها وباقي االجهزة منصوبة ومستعدة لالنتاج، في 
حين ان المفاعل النووي الوحيد الذي يستخدم في ايران 
النتاج الطاقة المدنية )الكهرباء( هو مفاعل بوشهر الذي 
تتكفل روسيا بتامين وقوده من اليورانيوم المخصب حسب 
االتفاق، ما يسبب قلق المجتمع الدولي والتشكيك في نوايا 

ايران.
المخصب  اليورانيوم  الى  النووي  المفاعل  يحتاج  عموماً 
السلمية لكن النتاج السالح  الى ٥ ٪ لالغراض  بدرجة 3 
النووي تصل هذه النسبة الى 9٠٪ ما يتطلب جهد من ٤٠٠٠ 
الى 9٠٠٠ جهاز طرد مركزي خالل عدة اشهر. وكلما قل 
عدد هذه االجهزة تطول المدة ايضاً. لذا النقاش والجدل 
القائم يدور حول عدد االجهزة التي يمكن السماح اليران 
باستخدامها، ومن الطبيعي ان ايران سوف لن تتخلى عن 
مليارات من االموال وعقود من الزمن على ان يتم تزويدها 
فهل ستوافق  الخارج.  من  المطلوب  المخصب  باليورانيوم 
ايران على تعطيل معظم اجهزة الطرد المركزي لديها؟ هل 
ستوافق بحصر نشاطها في موقع واحد والتخلي عن موقع 

فوردو؟

ثانيًا منع ايران من انتاج البلوتونيوم:
مفاعل  بإنشاء  ايران  بدأت  الماضي  القرن  تسعينات  منذ 
اراك للماء الثقيل ويشتبه بإمكانية هذا المفاعل من انتاج 
البلوتونيوم المطلوب إلنشاء القنبلة النووية رغم انه خاضع 

لتفتيش المراقبين الدوليين لكن مازالت المخاوف قائمة من 
امكانية انتاجه لـkg 9 من البلوتونيوم سنوياً في المستقبل، 
ما سيساعد بانتاج قنبلتين نوويتين على االقل. لكن حسب 
من  اضافية  لسنة  المركز  هذا  يحتاج  الخبراء  تقديرات 
العمل غير انه بعد التدشين سيحتاج من ١2 الى ١8 شهراً 
للبدء باإلنتاج، رغم انه يفتقر حالياً للوقود الالزمة للعمل. 
امكانية تحوير استخدامه إلزالة  وقد اعلنت ايران مؤخراً 

قلق المجتمع الدولي دون اعطاء المزيد من التفاصيل.

ثالثًا الرقابة والتفتيش:
آلية رقابة وتفتيش تضمن  الى  الوصول  المتفاوضين  على 
سلمية النشاط النووي االيراني خالل ٦ اشهر قادمة. رغم 
يستطيعون  الذرية  الطاقة  لوكالة  التابعين  المفتشين  ان 
وفــوردو  نطنز  في  التخصيب  مراكز  الــى  يوميا  الــوصــول 
ومفاعل اراك وجميع مواقع اجهزة الطرد المركزي اضافة 
يوجد  لكن  ايران،  في  اليورانيوم  معادن  زيارة  امكانية  الى 
بارجين  موقع  وهــو  للتفتيش  خاضع  غير  حساس  موقع 

المتهم بطابعه العسكري.
ربما ستوفق ايران بين فتح المجال امام المفتشين من جهة، 
التخصيب من جهة  الدولي، وتحديد  المجتمع  ثقة  لكسب 
اخرى، اذا ما تضمن ذلك شطب حجم اكبر من العقوبات 
وتعطيل اجهزة طرد مركزي اقل. حيث ترفض اربع دول من 
اصل ستة ذلك وتطالب بزيادة التفتيش وتقليل عدد اجهزة 

الطرد المركزي في نفس الوقت.

رابعًا الكشف عن النشاطات السابقة:
الوكالة  مع  تتعاون  لجنة  تشكيل  على  جنيف  اتفاق  ينص 
السابق المتالك  ايــران  الشكوك عن سعي  إلزالــة  الدولية 
على  اختبارات  باجراء  ايــران  تتهم  حيث  النووي  السالح 
البلوتونيوم المستخدم لصنع القنبلة وكذلك منظومة نصب 
المتفجرة  المواد  وبعض  الصواريخ  على  النووي  ــراس  ال
المستخدمة في االسلحة النووية ومن المؤكد ازالة الشكوك 
من  االقــتــراب  او  الــوصــول  يتطلب  السابقة  المرحلة  عن 

االتفاق النهايي.

خامسًا تخفيف العقوبات:
تهدف ايران إلعادة ١٠٠ مليار دوالر من اموالها المحجوزة 
في البنوك االجنبية والغاء العقوبات الثقيلة المتعلقة بنقل 
المتحدة  الواليات  تسعى  المقابل  وفي  والنفط.  االمــوال 

م88         2014 أذار   - هـــ   1435 الثانية  جــمــادى   | الــعــاشــرة  السنة   |  28 الــعــدد   |



العقوبات  اإلبقاء على بعص  الى  االوروبي  االتحاد  وكذلك 
لحين التاكد من التزام ايران بتعهداتها األخيرة.

الخصوص:  بهذا  بروكينغز  مركز  خبير  بوالك  كنث  يقول 
كما انه يتوجب على الكونغرس الغاء بعض العقوبات على 
متطرفي مجلس الشورى االيراني ايضاُ التنازل عن قضايا 
اليورانيوم واذا ما يتوقع من الكونغرس  مثل حق تخصيب 
اآلخر  الطرف  فعلى  االيراني  االقتصاد  بانتعاش  القبول 
القبول بنشاط نووي محدود في مقابل المزايا االقتصادية.

سادسًا مدة تنفيذ االتفاق.
ما هي المدة المطلوبة لتنفيذ اتفاق بعيد المدى؟ بالتاكيد 
يتوقع  طوياًل.  وقتاً  يتطلب  بتعهداتها  ايــران  التزام  اثبات 
المراقبون من ٥ الى 2٠ سنة لهذه المرحلة، ويقترح البعض 
ابرام  خالل  من  وذلــك  الوقت  الختصار  آخر  بديل  ايجاد 

مجموعة من االتفاقيات قصيرة المدى.
السابق  ــي  ــران االي الــتــفــاوض  فــريــق  بــاســم  الناطق  وينقل 
حسين  حالياً  المتحدة  الــواليــات  في  المقيم  واآلكاديمي 
 )Times The Secure( موسويان في مقاله المنشور في
االمريكي  المفاوض  بان  واشنطن  في  مطلعة  مصادر  عن 
يطمح بوضع شروط اكثر صرامة من معاهدة منع االنتشار 
النووي )NPT( من قبيل تعطيل الحجم االكبر من أجهزة 
الطرد المركزي وتقليل مخزون اليورانيوم المنضب واغالق 
اراك  مركز  استعمال  وتغيير  النووية  للطاقة  فوردو  مركز 
للماء الثقيل والزام ايران بجوالت تفتيشية اكثر من معاهدة 

منع االنتشار النووي أو من البروتوكول الملحق بها.
المفاوضات  لمسار  سيناريوهات  ثالث  موسويان  ويتوقع 

التكميلية القادمة:
االول: ان تلتزم ايران بقيود اكثر صرامة من معاهدة منع 
االنتشار النووي )NPT( لفترة زمنية محدودة لكسب ثقة 

الطرف اآلخر.
الثاني: ائتالف دولي يقوم بالرقابة على التخصيب في ايران 
وهو مقترح قدمه الرئيس االيراني السابق وحتى انه وجه 

دعوة لشركات امريكية للمشاركة في بناء بعض المراكز.
الثالث: الوصول الى رؤية شاملة لمنطقة خالية من السالح 
النووي وان يصبح االتفاق مع ايران نموذجاً قاباًل للتطبيق 
في المنطقة وذلك من خالل االجماع على ٦ نقاط رئيسية:

شرق اوسط خال من السالح النووي 	
منع انتاج البلوتونيوم او اعادة تصنيعه في المنطقة 	

في  	 عالية  بدرجة  المخصب  اليورانيوم  انتاج  ايقاف 
المنطقة وتحديد ذلك بنسبة ٥٪ فقط.

منع تخزين المنتجات النووية بشكل واسع. 	
قيام ائتالف اقليمي او دولي بإنتاج الوقود النووي. 	
خطوات بناء الثقة في المنطقة. 	

ونشر السفير دنيس راس مستشار الرئيس اوباما السابق 
االتفاق  توقيع  من  يوم  بعد  مقاله  االوسط  الشرق  لشؤون 
الشرق  لسياسات  واشنطن  معهد  في   2٠١٤/١١/2٥ في 
االدنى معترفاً امام المشككين بصحة هذه الخطوة بانه ال 
النووي ولكن في  ايران  برنامج  الصراع حول  بنهاية  يبشر 
نفس الوقت هو ليس بمثابة السماح للجمهورية اإلسالمية 
بإمتالك القنبلة، وإنما هو اتفاق يعتمد على ما سيجري في 
بانه: سقف جديد  االتفاق  واصفاً  المقبلة.  الستة  األشهر 
ذلك  وكل  للعقوبات  جديد  سقف  مقابل  النووي  للنشاط 

خالل ستة اشهر فقط.
لدينا  أدنى،  الصفقة؟ كحد  ماذا حققت هذه  إذاً  ويتسائل 
اآلن المزيد من الوقت لنرى هل االتفاق النهايي ممكن أم 
بتقليص  أوالقيام  الزمني  الضغط  تحت  نكون  ان  دون  ال؟ 
السالح  امــتــالك  إلــى  للسعي  وتحفيزها  ايـــران  خــيــارات 
إلى  يحتاجون  ال  فهم  لإليرانيين،  بالنسبة  وأمــا  النووي. 

التفاوض في ظل التهديد الوشيك بالعقوبات الجديدة.
ان تحديد اولوياتنا خالل هذه الفترة هي القضية األساسية 
األعمال  رأس  على  المشككين  مــخــاوف  ومعالجة  اآلن. 
يخشى  حيث  تجاهلها،  مــن  ــدالً  ب أوبــامــا  إلدارة  العاجلة 
اإلسرائيليون من تهري العقوبات، كما ان الكثير من الدول 
والشركات بدأت تتهيأ لمرحلة ما بعد رفع العقوبات. هذا 
ليس من صنيعة الخيال ولكنه أمر غير مسلم به أيضاً. ما 
يقلق اإلسرائيليين هو أن تكون الخطوة األولى هي األخيرة 
ايران على حالها ولها امكانية تجاوز الخطوط  وأن تترك 
هذه  يتفهم  وأن  طمأنتهم  األبيض  البيت  على  الحمراء، 

التحفظات ويأخذها على محمل الجد.
االتفاق  هذا  ان  من  مخاوف  السعودية  وكذلك  السرائيل 
كال  اإليــرانــيــيــن.  على  الضغط  ووســائــل  اإلرادة  يفقدنا 
سيفسرون  االيرانيين  ان  من  بالقلق  يشعران  الحليفين 
بأن  احمر(  خطاً  )وليس  منقط  بخط  القبول  استعدادنا 
واقع  األمــر  نهاية  في  تتقبل  أن  يمكن  المتحدة  الــواليــات 
البرنامج النووي اإليراني لكن »في الوقت المناسب«، وأن 
الذي  الوقت  »في  السالح  المتالك  مفتوحاً  الباب  يترك 

تختاره ايران«.
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ان عدم ابداء المرونة والتأكيد على فرض العقوبات بشكل 
صارم يساهم في معالجة المخاوف اإلسرائيلية، وتساعد 
تصريحات وزير الخارجية جون كيري الكثيرة - التي تصدر 
بناء على التنسيق الوثيق مع إسرائيل- والمؤكدة على عدم 
امكانية التهرب من العقوبات، في إعادة بناء الثقة. تعاونت 
لتشخيص  اسرائيل  مع  كثب  البداية عن  منذ  أوباما  إدارة 
اإليراني  االقتصاد  على  األكبر  التأثير  لها  التي  العقوبات 
وكذلك على مساعي التهرب من العقوبات سواء من ايران 
او من البلدان التي كانوا يبحثون عن طرق لاللتفاف على 
الجهود  تلك  احياء  اعــادة  من  يمنع  الــذي  فما  العقوبات. 
االسرائيليين  نعلم  وأن  الممكنة؟  وبالسرعة  المشتركة 
وزارة  خبراء  كبار  بارسال  نستمر  باننا سوف  والسعوديين 
استئناف  الــى  تميل  التي  والشركات  الــدول  إلــى  الخزانة 
وعالنية،  سرا  التأكد،  بهدف  إيــران  مع  التجاري  النشاط 
لذلك.  للقيام  االقتصادية  والمخاطر  السمعة  وتكاليف 
وهــكــذا قــد وجهنا الــرســالــة اآلتــيــة إليـــران أيــضــا: عليك 
التفكير مرتين إذا كنت تعتقدين بأنك لست بحاجة للحد 
حدة  من  التخفيف  على  وتحصلين  النووي  البرنامج  من 
الطريق  ان  يعرفوا  ان  وغيرهم  اإليرانيين  على  العقوبات. 
هو  العقوبات  من  التخلص  من  إيــران  يمكن  الذي  الوحيد 

تقليص البرنامج النووي.. انتهى.
الصفقة  هــذه  عواقب  وهــي  اكبر  قضية  الــى  نتحول  هنا 
الــواليــات  تــخــوف  مــن  بالقلق  يشعر  مــن  هــنــاك  ــة،  ــي األول
المتحدة من فشل العملية الدبلوماسية، ويقولون ان القبول 
من  يمكنها  وضــع  في  ــران  إي يترك  السيئة  الصفقة  بهذه 
تجاوز الخطوط الحمراء. رافعين شعار عدم وجود صفقة 
اإلسرائيليين  لدى  ليس  ولكن  السيئة.  الصفقة  افضل من 
تعتبره  عما  فكرة  أية  األخرين  النقاد  وباقي  والسعوديين 

إدارة أوباما صفقة سيئة.
ان نص هذا االتفاق المؤقت يكشف القليل في هذا الصدد، 
االتفاق  هذا  ستلي  التي  النهائية  الصفقة  ان  يقول  حينما 
ستشمل: »برامج تقليص التخصيب متفق عليها مع اعتماد 
العملية.«  االحتياجات  مع  يتفق  بما  عليها  متفق  معايير 
السؤال المطروح هنا هل ستحدد احتياجات اإليرانيين من 

التخصيب المحدود؟
الجواب ألصدقائنا هو كال، واألسوأ من ذلك، ان االيرانيين 
بـ«الحق في  لهم  نتنازل صراحة  لم  أننا  لو  أنه حتى  يرون 

تخصيب«، لكن نحن نعترف بذلك عملياً.

وهذا قليل من كثير ليعرفوا ماذا نعتبره صفقة سيئة، ورفضنا 
الدخول في أي مسار يؤدي الى الفشل في تقليص البرنامج 
المركزي،  الطرد  أجهزة  أعــداد  وتحجيم  اإليراني  النووي 
من  قنبلة  على  بالحصول  لهم  اليسمح  الفشل  هذا  حيث 
اليورانيوم المخصب فحسب بل سيسمح لهم بإنشاء مفاعل 
الماء الثقيل الذي سيعمل دون وجود شفافية وسيخلو من 

آليات تضمن التحقق من هذه القيود المفروضة.
في طمأنة  يساهم  ال  لنا  بالنسبة  األسوء  الوضع  انمعرفة 
أصدقائنا اليوم فقط بل سيساعد أيضاً في الحفاظ على 
تشخيص اولوياتنا السياسية في الداخل وهو ضمان ان لن 
يكون لاليرانيين أية أوهام بخصوص ما يمكننا ان نقبل به.

* دنيس راس/ مستشار سابق للرئيس اوباما.
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ال يتطلب الكثير من التفكير ألجل التكهن بأن مؤتمر جنيف 2 
الخاص بسوريا لن يحقق أيا من أهدافه المعلنة. لن يتنحى األسد، 
تبقى المعارضة مقسمة وتزداد تطرفا، والدول األخرى على أهدافها 

المتباينة والمختلفة منذ قبل انعقاد المؤتمر.

يؤدي استبعاد دول مثل ايران الى استمرارهم في دعم تحقيق أهدافهم 
الذاتية المتمثلة بدعم األسد بشكل أكبر من ذي قبل. أما دول الخليج 
العربية الرئيسة، الكويت، المملكة العربية السعودية، قطر واالمارات 
العربية المتحدة، سوف يستمرون في تمويل الفصائل السنية االكثر 
عنفا، أما الحركات المتطرفة الخطرة كالقاعدة وتنظيم دولة العراق 

االسالمية في العراق والشام )داعش( يستمرون في كسب االموال 
والمجندين. ان اتساع نطاق العنف الى كل من لبنان والعراق أمر 

مرجح، ومن المحتمل ان يتصاعد.

 سوريا، جنيف 2،
ومرحلة خيارات الحد األدنى



أفضل من  الحوار هو  ان  االساس في  المبدأ  يتمثل 
انعدامه ) وجه لوجه أفضل من حرب لحرب(، وسوف 
يؤدي  قد  انه  من  بالرغم  الفوائد،  بعض  الى  يــؤدي 
التفاهم احيانا الى حالة من حاالت المواجهة وربما 
او  التعهدات  ببعض  األخذ  نشهد  ربما  أكبر.  عداوة 
التنازالت المتعلقة بالقضايا االنسانية، لكن ال نظام 
األسد وال معارضوه مستعدون لوقف ضخ او حجب 
الحجم  بل  ال  صفوفهم.  عن  والمكاسب  االمتيازات 
الهائل للمأساة االنسانية في سوريا يتمثل في ان أكثر 
من  هجروا  او  رحلوا  اما  البلد  سكان  من   ٪2٠ من 
مناطقهم، وسوف تتفاقم المأساة كونها مشكلة داخلية 
في ساحة حرب اليمكن ايجاد حل لها بسهولة، مما 
تفرض مشاكل في دول مجاورة اليمكن التعامل معها 

بسهولة باالضافة الى التحديات األخرى.
بفشل  التنبوأ  من  الضغوط  من  المزيج  هذا  يسهل 
اتفاق  لو تمخض عنه نوع من  مؤتمر جنيف 2 حتى 
المؤتمرات  من  الكثير  في  الحال  هو  وكما  مبدئي، 
االنــتــقــادات  توجيه  السهل  مــن  ويجعل  المشابهة. 
للواليات المتحدة لضعف قيادتها لالزمة من جانبها. 
سيكون  بشدة،  متحزبة  بيئة  وفي  ذلــك،  الى  اضافة 
هناك من االمريكيين الذين يجدون الفرصة مالئمة 
النتقاد إدارة أوباما. هكذا إجراء امر طبيعي في لعبة 
عادلة حتى في اي نظام ديمقراطي آخر، اذ يوصف 

نظام العمل الحكومي بانه فاشل حتى في ظل تحقيق 
أعظم االنجازات.

رسالة أوسع لألزمة في سوريا:
كما  جــدا.  واسعه  رسالة  سوريا  في  الوضع  يرسل 
هو الحال في مصر، ليبيا، تونس، البحرين، العراق، 
كثيرة،  مشابهة  أخرى  وحاالت  والسودان،  الصومال 
تظهر ان الواليات المتحدة والقوى االخرى هي القادرة 
فقط على فعل الكثير. كان بمقدور الواليات المتحدة 
المتمردة  الفصائل  أيــدت  انها  لو  حاسم  دور  لعب 
المعتدلة في سوريا في وقت مبكر من األزمة، حينها 
كان بمقدور تلك الجماعات ان تكسب زخما سياسيا 
وعسكريا. على كل حال، تالشت نافذة هكذا فرصة 

وانتقدت االدارة االمريكية لتفويتها.
اليد  لها  المتمردة والتي  الفصائل  اما االن، نجد ان 
الطولى في االرض هي الفصائل األكثر تطرفا، وعنفا، 
ومرتبطة بأهداف سلفية ال يريدها وال يدعمها معظم 
السوريين. االسد وداعميه هم االكثر التزاما بالحكم 
عليه،  الحفاظ  الجــل  العنف  ومــمــارســة  الشمولي 
ليس  بايران.  المرتبط  اهلل  حزب  ذلك  في  يدعمهم 
للواليات المتحدة خيارات جيدة في سوريا. وليس لها 
عالقات تحالف مع احد وتريد انشاء هكذا عالقات 
باعتقادها  يتمثل  انجاز ذي فائدة  عن طريق تحقيق 

ترجمة: مصطفى الحيدري

أنتوني كورسمان
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باستبدال األسد، وليس لها فكرة من يحل محله، أو 
المقدرة على ادارة ورسم مالمح مرحلة ما بعد األسد.

تتمثل القضية األساسية في ما يمكن للواليات المتحدة 
ان تفعله بمصداقية في حالة سوريا، وحاالت مشابهة 
العراق،  البحرين،  تونس،  ليبيا،  مصر،  من  كل  في 
الخاص  وضعها  لها  دولة  كل  والسودان؟.  الصومال 
مشكلة  يمثل  منهم  وكــل  األخـــرى.  عــن  والمختلف 
يوجهه  الذي  واألمني  السياسي  لها وضعها  أساسية 
قوى داخلية تتصارع فيما بينها الى حد النقطة التي 
تسود ما يصح وصفه بــ )رياضة الدم( في السياسة 

لجميع الفصائل المشتركة فيها.
في كل حالة من هذه الدول، نجد ان القوى المتصارعة 
زعماء  لديها  دكتاتوري  نظام  سقوط  عن  والمنبثقة 
السلم  في سياسات  الخبرة  من  أالدنى  الحد  تمتلك 
االجتماعي والحكم الناجح. اذ ان الحكم الدكتاتوري 
حينها  في  واعتبرت  المعارضة،  حركات  معظم  قمع 
من  تتخذ  وأحيانا  تآمرية،  او  ايديولوجية  حركات 
السياسية  ــزاب  االحـ كانت  لــذا  لها.  وسيلة  العنف 
ضعيفة، ولم تعرف اجهزة السلطة في هكذا أنظمة 
فكرة التسامح. لذا نجد ان الدولة أساءت وتجاوزت 
الدولة  مــوارد  جميع  على  سيطرت  و  القانون،  على 
واستعملت المحسوبية كرأس مال للسيطرة السياسية 
على مؤيديها. واألسوأ من ذلك، في أغلب الحاالت، 
وضع االستبداد والقمع كغطاء على التوترات الطائفية 
في  احيانا  جدا  عميقة  تكون  التي  والقبلية  واالثنية 
الدول التي اجبرت الضغوط السكانية الشديدة فيها 
الى  االجتماعي  واالستقرار  التعايش  هياكل  وضعف 
حدوث خلل في التطور الحضري فيها. حصل هذا في 
وقت تعذر على تقنية الهواتف النقالة وخدمة االنترنت 
ووسائل التواصل االجتماعي االخرى ان تعمل بشكل 
فعال الحتواء األفكار المتطرفة والسياسات التآمرية 
كما ينبغي ) بل تم اثارتها( وبالنتيجة لم تساهم في 
في  المتمثلة  الحقيقية  المصلحة  تحقيق  تشجيع 

االصالح السياسي والتنمية.
اغلب  في  للديمقراطية  مواتية  بيئة  هناك  يكن  لم 
الـــحـــاالت، وأصــبــحــت االنــتــخــابــات وســيــلــة لفضح 
االنقسامات في االمم وضعف القيادة الفاعلة فيها. 
بعد  ما  لمرحلة  النظام  ان  حقيقة  المحصلة  انتجت 
الدكتاتورية يهدد بتكرار حالة ما بعد االستعمار في 

السلطوي  النظام  يعقب  نظام  الديمقراطية  جعل 
والذي يعبر بوضوح الى ))رجل واحد، صوت واحد، 

وقت واحد((.
الهائل  السكاني  النمو  كــان  تقريبا،  حالة  كــل  فــي 
بالرغم  باطراد  ينمون  والمقنعه  الحقيقية  والبطالة 
البطالة  وصلت  اذ  ايضا.  المحلي  الناتج  نمو  من 
وزعــزعــة  بــاألزمــة  يــهــدد  مستوى  ــى  ال الشباب  بين 
وتلكؤ  الــدخــل.  توزيع  في  والــالمــســاواة  االســتــقــرار، 
في  السكاني  النمو  مواكبة  عن  الحكومي  االستثمار 
مجاالت التعليم والصحة والبنية التحتية وغيرها من 
الخدمات. )هناك تقارير توثق حاالت الشلل الهيكلية 
 Arab العربية  التنمية  تــقــاريــر  سلسلة  فــي  هــذه 
Development Reports والتي يصدرها برنامج 

.UNDP األمم المتحدة اإلنمائي
أظهرت كل من أفغانستان والعراق بوضوح انه حتى 
ابــان  االمريكي  للجيش  الــواقــع  ــر  االم حكم  بــوجــود 
الضغوط  هــذه  مع  التعامل  يمكن  ال  فانه  االحتالل 
الداخلية بسهولة. وال يمكن للواليات المتحدة رشوة 
الفصائل المتنافسة في أي حالة لتكون أكثر اعتداال 
الجبارهم  القوة  الى  اللجوء  يمكن  وال  معنا.  وتعمل 
على التفاهم على أساس الحد األدنى. رغم ان هناك 
هامش من النفوذ السياسي والعسكري واالقتصادي 
المؤثر لكل حالة في دولة ما، لكن معدله ضعيف بشكل 
عام عندما يتعلق األمر بمسألة البقاء أو الوجود لهذه 
الجماعة أو تلك. وأكثر من ذلك، فأن القوة المتمكنة 
ستتمكن من تشكيل الجانب االكبر من سياسات االمة 
الحقا، اقتصادها واستقراراها، لذا حتى أسوأ اشكال 
أعــراض  له  الداخلي  العنف  واستمرار  السياسات 

توصف بانها اكبر من مجرد مرض يصيب األمة.

دروس مـــن ســـوريـــا، جــنــيــف 2، مــصــر، لــيــبــيــا، تــونــس، 
الــســودان ودول أخــرى  الــصــومــال،  الــعــراق،  البحرين، 

محتملة:

مشابهة  مؤتمرات  عقد  لتجنب  تبريرات  ليست  هذه 
الحد  تحقيق  في  فشلوا  لو  حتى   ،2 جنيف  لمؤتمر 
األدنى من األهداف المعلنة. وكما بينا في وقت سابق، 
الواليات  وتحديد  المصاحب  الــدولــي  الــحــوار  فــان 
المتحدة لما تريد من أهداف يمكن ان يخدم الغرض. 
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اآلراء  توافق  وضعف  والمشاكل  االنقسامات  حتى 
المالئمة  تهيئة األرضية  يمكن ان يساهم الحقا في 

لمرونة أكبر وانتهاج سياساة معينة مستقبال.
عن  للتراجع  وجيهة  اســبــاب  هــنــاك  حــال  كــل  على 
واقعية على محمل  اهداف غير  اتخاذ  الحديث عن 
السخيفة  السياسية  التوقعات  عن  والتراجع  الجد، 
التغييرات  على  اطلقنا  عندما  باالزدياد  أخذت  التي 
الكبيرة والجذرية في الشرق األوسط تسمية )الربيع 
نجاح  بطلب  تتعلق  ال  جيدة  أسباب  هناك  العربي(. 
ايديولوجي،  أو  حزبي  أساس  على  أمريكي  سياسي 
حينها سنرى الفشل في الفوز والنجاح على انه فشل 
في القيادة االمريكية، هناك مقدار من عدم جاهزية 
أعراض  من  يكون  وربما  للعمل،  المتحدة  الواليات 

تراجع مكانة الواليات المتحدة األمريكية.
في حين ان كل قضية لها وضعها الخاص، نجد ان 
ال أحد يقدم خيارات جيدة، أو أنماط يمكن التنبوأ 
في  احتمال  ال  و  تغييرا.  تحدث  ان  شأنها  ومن  بها 
المدى القريب يمكننا من عبور هذا المزيج الحالي 
والمعقد من التوترات والمشاكل نحو شكل من أشكال 
االستقرار والنجاح. على االقل خالل العقد المقبل، - 
وربما لفترة أطول في حاالت أخرى - ستواجه االدارة 
االستقرار  عدم  مع  التعامل  الى  الحاجة  االمريكية 
السياسي، ومشاكل اخرى داخلية عميقة في كل بلد، 

وحالة الاليقين.
لن يكون هناك ))جانب ايجابي(( وال قدرة على فعل 
على  بها  التنبوأ  يمكن  جيدة((  ))خيارات  وال  شيء، 
المتحدة  للواليات  ليس  البعيد.  و  المتوسط  المدى 
المزيد من القدرة للتعامل مع حاالت عدم االستقرار 
مفاجىء  بشكل  تطرأ  قد  التي  الداخلي  السياسي 
الثقافة  في  جذرية  تحوالت  شهدت  التي  الدول  في 
ضعف  مع  تزامنت  والتي  حساسة،  داخلية  ومشاكل 
رصيدها )الدول( من السياسات المحلية التي تعزز 
انغوال،  فيتنام،  مثل  دول  تملكها  والتي  االستقرار 
والحاالت  كوبا  ايـــران،  الوسطى،  امريكا  الكونغو، 
الباردة، فال يمكن الي شيء  الحرب  الالحقة خالل 
ان يعوض تراكم الخبرة، وال ينسى الماضي بسهولة، 
من شانه ان يكون عصا سحرية الدارة األزمــة. فال 
وجود لمؤسسات فكرية ومنظمات مجتمع مدني لها 

خبرة ونوايا حسنة وأفكارا نيره يمكن أن تكون بديال 
عن الواقع.

ــأي حــال مــن األحـــوال ان الــواليــات  هــذا ال يعني ب
المتحدة ال يمكنها لعب دور مهم مستقبال، ان حقيقة 
ان للواليات المتحدة تأثير محدود في المدى القريب، 
وموارد وخيارات محدودة، ال يعني ان عليها التخلي 
المدى  على  األخــرى  الــدول  لمساعدة  جهودها  عن 

البعيد، وتصون مصالحها على نفس الخط.
يمكن  لما  الــحــدود  يضع  لألمانة  جيد  مثال  هناك 
لما  التوقعات  تفعله الستدعاء  ان  المتحدة  للواليات 
يمكن ان تحرزه وقبول ذلك غير مؤكد ووجود مراحل 
ألي  الثمن  يكون  ما  عــادة  الفشل  ان  يعني  للمشاكل 

سياسة أو نشاط مقدمة من الواليات المتحدة.
بحدود  الممكن  لعمل  والخارجية  المحلية  التوقعات 
أكثر  لسياسات  الــبــدايــة  نقطة  فقط  ليس  الــواقــع 
االنتقادات عن  لدفع  وتعتبر خطوة أساسية  فاعلية، 
عليه  تقدر  ال  بفعل شيء  للشروع  المتحدة  الواليات 

وتتطلع للدعم لما يمكنها فعله.
سوف تحتاج الواليات المتحدة الى التركيز على كل 
حالة على حدة، والقبول بحقيقة االختالف بين األمم 
الحاالت،  معظم  في  المجرد.  بشكله  عليه  هو  كما 
عليها أن تجد أفضل نهج يمكنها من خالله التعرف 
مدى  لتعرف  او مجموعه فصائل  نظام  أخطاء  على 
مجرد  او  السلطة  سيطرة  لتحقيق  امكانيتهم  عدم 
ما  عــادة  ــى((  ــ األدن الحد  خيار  ))ان  فيها.  البقاء 
للتطور  واخطاءها  عيوبها  مع  االنظمة  تشجيع  يعني 
فورية  ديمقراطية  على  الرهان  من  بدال  واالصــالح، 
اللبرالية  الطبقة  او  الفئة  نوع من  افتراض وجود  او 
او الوسطى من المعارضة يمكنها تحقيق نتائج افضل 
الصبر االستراتيجي. وسوف  علينا االستعانه بحالة 
يكون هناك حاجة للتركيز على مستوى الرفاه العام 
السلطات  من  بدال  معين،  بلد  في  المواطنين  وأمــن 

السياسية العليا في الدولة.
تحقيق  على  التركيز  الى  المتحدة  الواليات  تحتاج 
نتائج جيدة خالل الفترة من خمس الى عشر سنوات 
القادمة. بدال من بذل جهود خالل اشهر قليلة يمكن ان 
تنتج امورا سلبية. فالنجاح يتطلب بذل جهود مستمرة 
ومصممة بشكل جيد من قبل الفرق األمريكية على 
مستويات  استعمال  تعني  انها  ســنــوات.  عــدة  مــدى 
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في  المتحدة  الــواليــات  قبل  من  التأثير  من  محددة 
مناطق لها فيها نفوذ وتستطيع ان تبذل أشياء جيدة 
فيها عبر الوقت، والعمل مع خليط من عناصر النظام 
لكنها  العمل.  الممكنة من  الحدود  الى  المعارضة  او 
تتطلب القبول بحالة عدم اليقين وعدم الثقة بالنتائج، 
اي المخاطرة بالتقدم المحدود وتقبل احتمالية الفشل 
بالسفارة  المخاطرة  تعني  انها  الحاالت.  أســوأ  في 
وربما  العسكرية،  االستشارات  من  مستوى  وتقديم 
تقديم خسائر في االرواح دون كبش فداء بالمقابل. 
انها تعني أيضا القبول بحقيقة عدم تطور اي من هذه 
الدول لتكون نسخه من الواليات المتحدة االمريكية، 
تعني  انها  والمبادىء.  االهــداف  باختالف  والقبول 
العمل مع االمم المتحدة والمؤسسات االخرى كالبنك 
كما  الوقت،  طــول  على  االنــجــازات  لتحقيق  الدولي 
تتطلب العمل مع الحلفاء والدول االخرى لالتفاق على 
حد مقبول من خيارات الحد االدنى بدال من التركيز 
ينتج  على فعلها بطريقتنا الخاصة وبسرعه مما قد 

مساوئ بدال عن االيجابيات.
تنهار،  لم  التي  االنظمة  مع  العمل  يعني  انه  أخيرا، 
السيما مع شركاء كالمملكة المغربية، االردن، لبنان، 
السعودية  قطر،  عمان،  سلطنة  الكويت،  البحرين، 
واالمارات العربية المتحدة، باعتبار جميع هذه الدول 
تواجه تحديات أساسية، وكلهم لديهم انظمة سياسية 
اهــداف  بالتأكيد  ولديهم  معينة،  ومــبــادئ  متنوعة 
جميعها  لكن  ألخــرى.  دولــة  من  تختلف  ستراتيجية 
في مساعدة  االمريكية  الجهود  تدعم  ان  يمكن  دول 
مر  على  بسالم  لتتطور  تحوالت  التي شهدت  الدول 
الوقت لتكون أكثر فائدة لشعوبهم بدال عن الفوضى 
السياسية واالضطراب الذي بدأ عام 2٠١١، او دعوة 
دوال  لتكون  ــوري  ف وتــطــور  لتقدم  جــدوى  ذات  غير 
مشابهة في تطورها للنظام االمريكي. النها ال تمثل 
كثير من الواقعية في اقتراح العمل مع شريك - مع 
جميع التنازالت الممكنة والخالفات القائمة - وهذا 

بالتأكيد أفضل من العمل مع فوضى غير مستقرة.
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المقدمة

بعد األطإلع على أرشيف وزارة ألخارجية أألمريكية تبين وجود عدد 
من الوثائق ألرسمية أألمريكية العائدة لوزارة ألخارجية أألمريكية و 
المتعلقة بالعراق وهي الوثائق التي سمحت الوزارة بإطالع ألجمهور 

عليها.

تم إختيار التفرير أألستخباري عن العراق الصادر في تموز 1956 و 
ترجمته لتسليط الضوء على وجهة النظر أألمريكية ألرسمية عن 

أألستقرار أألمني الداخلي في العراق و عالقاته الخارجية آنذاك وهذا 
بحد ذاته يشكل فائدة لمن يرغب بإألطالع أو الباحث المتخصص. 

جرى ترجمة الوثائق حرفيا للحفاظ على سالمة النص.

العراق في وثائق وزارة الخارجية االمريكية

1957-1955

الوثيقة 435



كيف نقرأ الوثائق
الخارجية  لوزارة  التابع  المؤرخ  مكتب  عن  صادرة  الوثيقة 
شعار  ختم  ــى  أألول صفحتها  في  تحمل  هي  و  أألمريكية 
الواليات المتحدة أألمريكية. يأتي بعدها رقم المجلد ألذي 
تعود له الوثيقة و الفترة الزمنية التي تنتمي اليها و المنطقة 
و الدول ذات العالقة. بعدها يأتي الرقم المتسلسل ضمن 
وثائق المجلد وعنوان الوثيقة و من ثم يأتي النص تليه قائمة 
بأضابير أالشخاص ذوي العالقة مع الوثيقة. والوثيقة عادة 
ماتحتوي على حواشي توضيحية. عند ترجمة أألقواس في 
النص أألصلي جرى إستخدام ]...[ أما عند إضافة عبارة 

توضيحية فقد أستخدمت )...(.

الوثائق
وطني  إستخباري  تقدير  والمسماة   ٤3٥ رقــم  الوثيقة   ١
أمريكي عن آآلفاق المستقبلية إلستقرار العراق و سياساته 
وزارة  عــن   ١9٥٦ تــمــوز   ١7 بتأريخ  الــصــادرة  الخارجية 

الخارجية أألمريكية.

مالحظات المترجم
أعدتها  دوريــة  تحليلية  دراســة  عبارة عن  الوثيقة ٤3٥   .١
صانع  لمساعدة  جميعها  أألمريكية  أألستخبارات  أجهزة 
العراق  إعطائه تصورا عن مستقبل  أألمريكي عبر  القرار 

كتمان  درجة  تحمل  وهي  الخارجية  وعالقاته  إستقراره  و 
سري أي إن أألطالع عليها محدد لفئة معينة من الموظفين 

المسموح لهم أألطالع على مثل هذه الوثائق.

قاعدة  على  الوثيقة  في  وردت  التي  الدراسة  إعتمدت   .2
البيانات المتيسرة وقتها بحوزة أألجهزة التي أعدت التقرير 
بصيغة  إخراجها  ثم  من  و  المعلومات  تحليل  جرى  حيث 
في  السياسيين  من  أألول  للخط  توصيات  و  إستنتاجات 
أإلدارة أألمريكية. هذه اإلستنتاجات و التوصيات تعتمد في 
اليها.  إستندت  التي  المعلومات  موثوقيتها على  و  صحتها 
)ربما(  و  )يحتمل(  مثل  مفردات  الدراسة  في  أستخدمت 
و)من المتوقع( وهي مفردات خاصة بألتقارير أألستخبارية.

ال شك في أن إعداد هذه الوثيقة إستغرق عدة أشهر نظرا 
للجهد المبذول في إعدادها و إلشتراك عدد من الدوائر 

في إخراجها.

3. هذه الدراسة تمثل وجهة النظر الرسمية أألمريكية وقت 
إصدارها و سواء إتفقت مع وجهات نظر القاريء أم ال فإن 

ذلك ال يقلل من أهميتها.

و  السياسي  الــوضــع  عــن  تحليال  تضمنت  ــدراســة  ال  .٤
أألقتصادي و أإلجتماعي و العسكري في العراق عام ١9٥٦ 
إضافة لعالقات العراق الخارجية مع دول المنطقة مع ذكر 
قبل  من  التقرير  قراءة  بعد  توترها.  أو  إزدهارها  ألسباب 
لديه  الصورة ستكون واضحة  فإن  أألمريكي  القرار  صانع 

ترجمة: احمد صادق
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ويمكنه من تحديد أألتجاه الذي يجب أن تمضي به الواليات 
المتحدة في سياستها تجاه العراق على ضوء مصالحها.

٥. عدم إلمام الحكومة أألمريكية بوجود خاليا من الضباط 
في الجيش العراقي تعمل لإلطاحة بالنظام الملكي آنذاك 
أو ربما كان معدو التقرير يعلمون بها و لم يشاؤوا ذكره في 

حينها.

- الوثيقة: ٤3٥

وزارة خارجية الواليات المتحدة

مكتب المؤرخ

العالقات الخارجية للواليات المتحدة ١9٥٥-١9٥7

المجلد ١2 منطقة الشرق أألدنى: إيران و العراق الوثيقة 
٤3٥

٤3٥. تقدير إستخباري وطني )١(

واشنطن تموز ١7، ١9٥٦

أن آي إي 2.3٦-٥٦

مستقبل أإلستقرار في العراق و سياسته الخارجية )2(

المشكلة

العراق  إستقرار  يخص  فيما  المحتملة  التطورات  تقدير 
الداخلي و أألمور الخارجية

أألستنتاج
١. العراق بلد فريد في العالم العربي في إستقراره السياسي 
مع  تعاونه  في  و  كبيرة  إقتصادية  لقدرة  الفعالة  إدارتــه  و 
رئيس  عمل  الى  أألعظم  جزئه  في  يعود  ذلك  وأن  الغرب 
الوزراء نوري سعيد البالغ من العمر ٦8 عاما و هو يملك 
دعما من كتلة كبيرة من القادة العراقيين إال إنه يوجد كم 
مهم من عدم الرضا بين عراقيين آخرين من الذين يمتلكون 

وعيا سياسيا.]الفقرات ٦-١٠، ١9-22، 28-2٥[

2. مادام نوري )السعيد( باق بشكل فعال فإنه من المحتمل 
أن يطغى على المسرح العراقي وربما لن يكون هنالك تغيير 
جذري في عالقات العراق مع الغرب و ربما سيبقى العراق 
في حلف بغداد و سيتفادى أي عالقة عابرة غير جدية مع 

الكتلة السوفياتية إال أنه يكاد يكون مؤكدا أن نوري)السعيد( 
و  المتحدة  الــواليــات  على  الضغوط  من  العديد  سيسلط 
على  الحصول  و  )بغداد(  الحلف  لتعزيز  المتحدة  المملكة 
 ،8،١٠ فيه.]الفقرات  عضوا  بإعتباره  للعراق  أكبر  فوائد 

]٤3 ،3٥-2٦

العالم  في  العراق  نوري ستزيد من عزلة  إن سياسات   .3
العربي وستستمر العالقات المشدودة مع مصر و العربية 
السعودية. إن أألتجاهات الحالية في سوريا و أألردن غير 
مؤاتية للعراق و ستؤدي إلى محاوالت عراقية سرية و علنية 
لن  العراق  إن  نعتقد  فإننا  ذلك  من  الرغم  على  لعكسها. 
يتدخل عسكريا إال إذا إقتنع بأن ذلك هو الطريق الوحيد 
لمنع سيطرة العناصر العسكرية المضادة للعراق على سوريا 
أو إزالة تهديد وشيك للعرش الهاشمي في أألردن. وحتى 
بالتدخل  يغامر  لن  ربما  العراق  فإن  الحالتين  هاتين  في 
العسكري بدون دعم عناصر سياسية و عسكرية مؤثرة في 
المملكة  مع  المسبق  التشاور  بدون  حتى  أو  المعني  البلد 
المتحدة أو ربما حتى الواليات المتحدة.]الفقرات27-3٠، 

]٤١-3٦

في  تسيطر  أن  المحتمل  من  فإنه  نــوري  إختفاء  بعد   .٤
البداية عناصر معتدلة على الوضع. إال إن صراعا سيبدأ 
بشكل أكيد بين المعتدلين و بينهم و بين المتطرفين و يؤدي 

الى عدم إستقرار سياسي. ]الفقرات ١3-١٦، 3٤[

٥. من المحتمل أن أي نظام يعقب )إختفاء نوري السعيد( 
سيقدم تنازالت كبيرة نحو الوحدة العربية بضمنها تهميش 
حلف بغداد الى الدرجة التي تكون فيها المشاركة العراقية 
)في الحلف( تكاد تكون صفرا. إال أن حظوظ العراق في 
دولة  أنضمت  إذا  بكثير  أقل  ستكون  الطريق  هذا  سلوك 
عربية أخرى إلى الحلف أو إذا كان الدعم الغربي للحلف 

سينتج عنه منافع إضافية للعراق. ]الفقرة 3٤[

سياساته  و  الــعــراق  فــي  الحالي  الــداخــلــي  الــوضــع  ٦.إن 
لدول عربية أخرى حيث  تلك  الخارجية تختلف بشدة مع 
الصغيرة  السياسيين  مجموعة  لسيطرة  الــعــراق  يخضع 
أألغنياء  أألراضــي  مالك  و  الطويل  الباع  ذات  والمحترفة 
ورجال أألعمال و زعماء العشائر. أظهر العراق في السنوات 
الماضية درجة عالية من أألستقرار غير معهودة في العالم 
العربي حيث المد الوطني الثوري أدى الى أألطاحة بعدد 
من أألنظمة و جلب أألضطراب السياسي لعدد آخر و من 
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بين الدول العربية أألساسية يتفرد العراق كونه يملك موارد 
إقتصادية واسعة وبرنامج إقتصادي معقول تمت المباشرة 
في تنفيذه. تبلغ إحتياطات النفط )في العراق( عام ١9٥٥ 
إحتياطي  من  بالمئة   ١٦ حوالي  برميل-  مليار   2٠ حوالي 
)العراق(مساحات  لديه  لذلك  إضافة  و  أألوسط-  الشرق 
لهذا  ونتيجة  المطورة  غير  الزراعية  أألراضــي  من  واسعة 
البالغ  السكان  لغالبية  الشديد  الفقر  من  الرغم  وعلى 
تبدو  أألقتصادية  أآلفـــاق  فــإن  نسمة  ماليين   ٥ عــددهــم 
الوحيدة  المستقلة  العربية  الدولة  هو  العراق  إن  واعــدة. 
التي إختارت التعاون مع جهود الغرب الدفاعية في الشرق 
بحلف  أاللتزام  من خالل  جليا  يبدو  قرار  وهو  أألوســط- 

بغداد في شباط ١9٥٥.

وإتجاهاته  السياسي  العراق  الفضل في إستقرار  يعود   .7
سعيد  نــوري  هو  رئيسية  شخصية  لعمل  للغرب  الموالية 
رئيس الوزراء البالغ من العمر ٦8 سنة والذي كان سابقا 
في  قائدا  أصبح  ثم  ومــن  العثماني  الجيش  في  ضابطا 
الثورة الوطنية العربية ضد أألمبراطوية العثمانية وساعد 
البريطانيين ضد القوات التركية في الحرب العالمية أألولى 
المملكة  مع  وطيدة  عمل  عالقة  يديم  الحين  ذلك  منذ  و 
العائلة  أن ذلك ضروري لحماية  لمعتقد  إستنادا  المتحدة 
لفترات  و  له)3(.  )نوري( مخلصا  و هدفها ظل  الهاشمية 
أألستقالل  البالد  حققت  عندما   ١932 العام  منذ  طويلة 
بعد أنتهاء أألنتداب البريطاني وسواء كان )نوري( في سدة 
في  قائد  أقــوى  ــوري(  )ن أصبح  قد  كان  أم خارجه  الحكم 
العراق. تمتلك العائلة المالكة قدرة سياسية محدودة وهي 
العمر  من  البالغ  الثاني  فيصل  الملك  عــادة  يرأسها  التي 
2٠ عاما و المسيطر عليه من قبل الوصي السابق و خاله 
وولي العهد الحالي أألمير عبد أألله. وعلى الرغم من وجود 
وهم  نوري  أعداء  ومنهم  أخرى  مهمة  شخصيات سياسية 
بالتأكيد يستمرون في التمتع بنفوذ واسع فإن نوري تمكن 
المعارضة  أحزاب  المنظمة و حظر  المعارضة  إخماد  من 
إنتخابات  خالل  من  عليه  السيطرة  يمكن  برلمان  وضمن 

مزورة.

أوال. مستقبل أألستقرار السياسي

المسرح السياسي

8. مادامت قوة نوري السياسية وقدرته على إتخاذ القرار 
على  الهيمنة  في  سيستمر  أنه  المرجح  من  فإنه  موجودة 

المسرح السياسي مابقي فعاال. هنالك إنزعاج ضمن العدد 
القليل من العراقيين الواعين سياسيا من أألداء السياسي 
للنظام الحالي و سيطرة نوري الطويلة أألمد على الحكم. 
إال أن المعارضة متشظية ويتم إستفزازها و إضعافها من 
وإضافة  المجاميع.  و  القادة  بين  المتجذر  ألالتناغم  قبل 
إبقاء خصومه في وضع  نــوري مصر على  فــإن  ذلــك  إلــى 
المجربة وهي  اإلجــراءآت  دفاعي من خالل مجموعة من 
أألمن الصارم و السيطرة على الهيمنة السياسية.إن العديد 
من أألحزاب المحظورة ال تزال موجودة بالموافقة الضمنية 
للحكومة ولكن فعالياتها محدودة و إستخدام نوري للجيش 
الوسيلة  من  المتطرفة  العناصر  تمنع  بكفاءة  الشرطة  و 
وهي  أال   - الضغط  لتسليط  لديهم  المتيسرة  الوحيدة 

مظاهرات الشوارع.

9. في الوقت الحالي فإن المورد الوحيد المتيسر لخصوم 
نوري ضمن جهودهم إلزاحته عن سدة الحكم هو أإلقناع و 
التآمر مع القصر) الملكي وهم( سيحاولون إستغالل معاناة 
ولي العهد عبد أإلله الذي تم تحديد فعاليته السياسية من 
لنوري  ان  الحاضر يدرك عبدأإلله  الوقت  نوري وفي  قبل 
اليد العليا وهو)عبد أإلله( من غير المحتمل أن يخاطر في 

مباراة للقوة مع رئيس الوزراء.

١٠. وفي هذه الظروف وحتى لو إختار نوري التخلي عن 
منصبه كرئيس الوزراء-كما فعل طوعا في مناسبة سابقة- 
و سيمكنه من تسمية من سيخلفه أو على أألقل منع تعيين 
القادة  من  عدد  لديه  ألعراق  منه.  مقبول  غير  مرشح  أي 
السابقين  الــوزارة  روؤساء  من  عدد  وبضمنهم  السياسيين 
عنها  أويختلفون  ــوري  ن بسياسات  يقبلون  ما  عــادة  وهــم 
قليال ويمكن إختيارهم لخالفته. ومن هؤالء عدد من أتباع 
نوري ]مثل خليل كنة وهو قريب له و وزير ضمن وزارته[ و 
هنالك عدد من المستقلين من المحسوبين على ما يسمى 
ب«المعارضة الموالية« ]مثل فاضل جمالي وهو مقرب من 
نوري و لديه عالقات وطيدة مع الفصر إضافة لزعيم حزب 
أألمة صالح جبر[ أما قادة المعارضة المتطرفين مثل فائق 
السامرائي من حزب أألستقالل الوطني و كامل الجادرجي 
غير  و كالهما  اليساري  الديمقراطي  الوطني  ألحزب  من 
مقبول لنوري والحظر الذي فرضه على أألحزاب السياسية 
إضافة  ضدهما  خــاص  ــارم  صـ تشديد  مــع  تطبيقه  تــم 

للشيوعيين.
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فإن  السياسي  الــمــســرح  على  يهيمن  نـــوري  مـــادام   .١١
وجهات  ستعكس  العراقية  للحكومة  الداخلية  السياسات 
الحاكمة  التقليدية  الصغيرة  للمجموعة  المتحفظة  النظر 
ومن المستبعد إتخاذ أي إجراءآت جذرية لإلصالح الداخلي 
و ستظل الحريات السياسية محدودة و سيتم تحمل مقدار 
محدد من الرشوة في الوزارات الحكومية وعلى الرغم من 
ظهور نتائج بناءة من برنامج التطوير فأن معارضة محافظة 
قوية ستؤخر إصالحات الضرائب و أألراضي و المصممة 

إلعطاء أعلى فوائد من البرنامج.

١2. من المحتمل أن العراق سيستمر في إمتالك أألستقرارية 
التي تحدثنا عنها أعاله مادام نوري موجود على المسرح 
منصب  عن  التخلي  مؤقت  بشكل  قــرر  إذا  و  )السياسي( 
أن  المحتمل  من  فإنه  يليه  مقبول  لشخص  الــوزراء  رئيس 
تزداد المعارضة العلنية للحكومة-على شكل إنتقاد من قبل 
إستخدام  لمحاوالت  إضافة  المنشقين  السياسيين  القادة 
الشوارع ضد  مثل مظاهرات  الجماهيرية  الضغط  وسائل 
النظام و مع وجود نوري في الخلفية فإنه من المحتمل أن 

ال يتم السماح بخروجها عن السيطرة.

لقوة  رئيسي  مصدر  سيزيح  عوقه  أو  نــوري  مــوت  ١3.إن 
الحكومة و سلطتها وهذا سيؤدي الى هرع أطراف متعددة 
من  عــدد  و  الفصر  -بضمنهم  السلطة  على  لألستحواذ 
يطمحون  وهم  المتطرفين-  و  المعتدلين  أألشخاص-من 
لخالفة نوري كمتحكم في السياسة العراقية. وفي أفضل 
الحاالت فإن أألحزاب العراقية هي كائنات ضعيفة يجمعها 
قادة أفراد و ستختفي أو تندمج عندما يناور قادتها ألغراض 

المنفعة الشخصية.

١٤. ومن المحتمل أنه حتى الجيش العراقي -والذي ظل 
بشكل  و  السياسة  عن  بعيدا  العربية  المقاييس  بموجب 
هذه  ظــل  السياسية(في  الحياة  )فــي  سيشارك  مميز- 
مجموعة  وجــود  على  دالئــل  توجد  ال  العنيفة.  المناورات 
عسكرية من الضباط عراقيين يحملون فكرا ثوريا- بشكل 
بالملك فاروق في مصر-  التي أطاحت  للمجموعة  مشابه 
شعبية  أكثر  العراقي  المالكة  العائلة  فإن  حال  أية  وعلى 
من فــاروق. من المحتمل أن تظهر مثل هذه المجموعة ) 
مستقبال من الضباط( للوجود- ربما بتشجيع من المصريين 

و السعوديين- في حالة تراخي الحزم الحكومي.

١٥. اليمكن التنبؤ بنتيجة مثل هذا الصراع الداخلي و في 
البداية على أألقل فإن أألحتمالية تميل إلى بقاء السيطرة 
بيد المحافظين أوالمعتدلين. إن نفوذ القصر - الذي من 
المحتمل أن يتزايد خالل ألفترة التي سيختفي فيها تأثير 
فعاال  حاجزا  قادمة  زمنية  ولمدة  يشكل  عليه-ربما  نوري 
أنه(  )إال  السلطة.  على  لألستيالء  المتطرفين  ضد جهود 
سيضمحالن  القصر  ونفوذ  هيبة  فإن  الوقت  مــرور  مع  و 
خاصة مع إحتمال إستغالل المصريين ألي فرص يتيحها 

الوضع لتشجيع عناص مناوئة للملكية.

أي  فــإن  آنفا  توضيحها  تــم  التي  الــظــروف  ظــل  فــي   .١٦
حكومة )مستقبلية( ستكون غير مستقرة قياسا بالحكومة 
لديه  المنظور  المستقبل  في  لنوري  بديل  الحالية.اليوجد 
)البديل( قابلية أألحتفاظ بمناصريه و »المعارضة الموالية« 
على خط واحد في نفس الوقت الذي يقمع فيه بصرامة 
المتطرفين. إن أي حكومة معتدلة أو محافظة  المنشقين 
ستنهكها الخالفات الداخلية و ستكون بالتأكيد أقل فعالية 
تلك  المتطرفين بضمنها  بالتعامل مع ضغوط  الحالية  من 
)الضغوط( أآلتية من الحزب الوطني الديمقراطي وحزب 
أإلستقالل ذو الميول العربية الوطنية المتطرفة والشيوعيين 
وستواجه )الحكومة القادمة( إختيارا صعبا بين أألستمرار 
وهذا  المتطرفة-  المجاميع  قمع  في  نــوري  سياسة  في 
لحرية  المجال  أو فسح  بالمرارة-  الشعور  الى  يضيف  ما 
التعبير مقابل ثمن زيادة أألضطراب السياسي و التحديات 
أو  المحافظة  ألسيطرة  والالقانونية)لمواجهة(  القانونية 
المتطرفة  المعارضة  هذه  أن  من  الرغم  وعلى  المعتدلة. 
ألغراض  السابق  في  توحدت  فإنها  كبير  بشكل  متشظية 
العربية  بالقومية  متمثلة  مشتركة  أرضية  على  سياسية 
للغرب و)هذه أألرضية( وجدت تجاوبا واسعا  والمناهضة 
تكرار  على  قــادرة  )المعارضة(  وهي  المدن.  سكنة  ضمن 

)التجربة السابق( بسهولة إذا أتيحت لها الفرصة.

١7. قامت حكومة نوري بإتخاذ إجرآءات قمع صارمة ضد 
الحزب الشيوعي العراقي ونتيجة لذلك أصبح قادة الحزب 
)الشيوعي( نزالء السجون أو مختبئين و تقلص عدده في 
2٠٠٠مناصر  و  عضو   ٦٠٠ حوالي  الــى  الحاضر  الوقت 
أتباعه من الشباب  فعال. و الحزب )الشيوعي( يستقطب 
الموانيء  الصناعيين في  العمال  و  المدن  المثقفين سكنة 
أن يسلط  المحتمل  النفطية. ومن غير  الصناعة  و مراكز 
الشيوعيون أي نفوذ مهم مادام النظام مستمرا في إجرآءات 
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قدرة على  يطوروا  أن  المحتمل  من  أنه  إال  الحالية  القمع 
إثارة إضطرابات صناعية و سيسعون إلقامة جبهة وطنية 

إلحزاب المعارضة.

أألقتصاد و أألستقرار

ذلك  ويعود  قوي-  العراقية  للحكومة  المالي  الوضع   .١8
النفط  عائدات  من  المالية  ــواردات  الـ الــى  كبيرة  بدرجة 
أكثر  حاليا  تبلغ  التي  و  العراق  نفط  شركة  من  السنوية 
من 2٠٦ مليون دوالر سنويا وهي التي وفرت للعراق وضع 
مناسب لميزانه المالي)٤(. إن سبعين بالمائة من الواردات 
المالية السنوية لعائدات النفط مخصصة ألغراض التنمية 
سيتضمن صرف  الذي  و   ١9٥١ عام  بدأ  برنامج  بموجب 
١.٤ مليار دوالر خالل الفترة ١9٥٥-١9٦٠. البرنامج يتم 
إدارته من قبل مجلس أألعمار العراقي و الذي يضم أعضاء 
والبرنامج  العراقيين  إلــى  إضافة  أمريكان  و  بريطانيين 
يتضمن إجراءآت السيطرة على الفيضان و مشاريع الري 
إضافة إلى إنشاء نظام الصحة العامة و أألسكان و منشأت 

التعليم.

العراقي  الرغم من إن إنجازات برنامج أإلعمار  ١9.وعلى 
السيطرة  نواحي  الى  أألشــارة  المفيد  من   ( مؤثرة  كانت 
أألمد  طويل  يعتبر  البرنامج  فإن  الــري(  و  الفيضان  على 
المعاشي  المستوى  على  محدودا  أثرا  ترك  و  طبيعته  في 
لغالبية السكان- حيث يعيش 8٠٪ منهم على الفتات لسد 
العاملة  اليد  غالبية  إن  بدوية.  أو  زراعية  بيئة  في  الرمق 
الغير ماهرة و الساكنة في المدن تعيش في ظروف شديدة 
من  والمكونة  التوسع  في  أآلخــذة  المجموعة  وإن  الفقر 
الطالب  و  )الموظفين(  البيض  الياقات  العاملين أصحاب 
و المحترفين في المدن العراقية أخذ التذمر بإإلزدياد بين 
صفوفها ألن برنامج أإلعمار لم يوسع فرص العمل المتاحة 
العرب  من  المدن  سكان  فيه  يرغب  الــذي  النوع  من  لها 
بشكل كاف- في مجال القانون و السياسة و البيروقراطية 
كأمثلة وهذه المجموعة غير صبورة نتيجة لفقدان التقدم 
المثير في إدخال التجهيزات الساندة للصناعة الحديثة إلى 

العراق.

الى  )نسبة  المدينية  المجموعة  هــذه  فــإن  كنسبة   .2٠
المدينة( ال تشكل رقما كبيرا في المجتمع العراقي الذي 
يشكل أبناء الريف غالبيته ولكن تصرفات منتسبيها تعتبر 
مهمة لمستقبل أإلستقرار السياسي في العراق. تطور الوعي 

السباسي أكثر ما يكون في المدن- بغداد و مراكز الصناعة 
النفطية و المرفأ - وإن أساليب الضغط الجماهيري مثل 
أألضرابات و تظاهرات الشوارع يمكن إستخدامها من قبل 
المنشقين المتطرفين ضد الحكومة ) في هذه المناطق(. 
إن سكان الريف في غالبيتهم أميين و ذو أصحاب تفكير 
القيادات  إلى  يميلون  و  بالسياسة  مهتمين  وغير  تقليدي 

التقليدية و)تنفيذ(توجيهات الحكومة.

2١. تبدو إحتمالية تقليل بعض مصادر التذمر أألقتصادي 
في العراق معقولة بشكل جيد. إن بعض أألهداف الرئيسية 
على  السيطرة  مشاريع   - تحقيقها  تم  أألعمار  لبرنامج 
دجلة  نهري  على  المقامة  و  البعيد  أألمــد  ذات  الفيضان 
و ستشهد  ملموسة  نتائج  تعطي  وبدأت  كمثال-  الفرات  و 
و  الصحة  منشآت  في  توسعا  القادمة  القليلة  السنوات 
التعليم و أإلسكان و تحسينات أخرى في المدن و الريف 
أخذ  ذاته  أإلعمار  فإن مجلس  ذلك  إلى  إضافة  العراقي. 
يظهروعيا متزايدة لإلعالن عن برنامج أإلعمار والبدء في 
بعض المشاريع المصممة لكي تعطي مردودا جيدا للمدن.

22. إال أن برنامج أألعمار بحد ذاته لن يضمن الشروط 
للقادة  السياسي وفي أفضل حال فإنه سيوفر  لألستقرار 
العراقيين قاعدة واعدة للعمل )المستقبلي( وفي المدن ذات 
الوعي السياسي فإن المتطرفين المناهضين للمعتدلين أو 
المحافظين سيجدون من أإلخفاقات الحقيقية أو المبالغ 
التذمرات  لبرنامج أإلعماروسيلة مفيدة في استثمار  فيها 
الشعبية إال إن جهود المعارضة ستكون مركزة على سياسات 
العراق الخارجية للقيادة الحالية و ليس المواضبع الداخلية.

موقف شركة نفط العراق
درجة  وبنفس  أمينا  العراق  نفط  شركة  موقف  يبدو   .23
التنازالت النفطية)للشركات الغربية( الرئيسية في الشرق 
لتأميم  قوية  ضغوطا  العراقي(  )النظام  واجــه  أألوســط. 
ذلك  إيــران  فعلت  الــذي  الوقت  نفس  في  النفط  عمليات 
ذلك  ومقابل  الضغوط  هذه  قــاوم  نــوري  ولكن   ١9٥١ عام 
العراق(  )نفط  الشركة  من  أخــرى  وتــنــازالت  أسعار  أمــن 
وبشكل حر مشابه لما موجود في المنطقة و إدت المشاكل 
يخف  لم  موضوعي  درس  إعطاء  إلى  إيــران  في  ألالحقة 
فإن  ذلــك  إلــى  إضافة  و  المسؤولين  الــعــراق  زعماء  على 
براعة سياسية عالية و  العراق تواصل إظهار  شركة نفط 
رد فعل إقتصادي ذكي في عالقتها مع الحكومة )العراقية( 
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و منتسبيها من العراقيين والعموم بشكل عام. وأخيرا فإن 
العراق خصص الجزء أألكبر من عوائد العمليات النفطية 
لتحسين المشاريع العامة مقارنة بالسعودية و هذا المنحى 

يعزز الموقف العام للشركة )نفط العراق(.

2٤. في مثل هذه الظروف فإن المخاطر التي تهدد شركة 
على  متطرفين  إستيالء  حالة  في  تبرز  ربما  العراق  نفط 
و  الغربية  النفط  )مصالح(  تراجع  أو  العراقية  الحكومة 
في  عــام  بشكل  أألوســـط  الــشــرق  فــي  ــرى  أألخـ المصالح 
الى  سيؤدي  التطورين  كال  و  وطنية  إضطرابات  مواجهة 
إلى  وربما  تنازالت  لتقديم  الشركة  على  الضغوط  ــادة  زي
قد  التي  الصعوبات  فإن  أألزمــة  هذه  عدا  وفيما  التأميم 
تواجه الشركة ستبرز على شكل إضرابات عشوائية تشمل 
سوريا  مع  المتكررة  والمشاكل  الشيوعيون  به  يقوم  تسلل 
ولبنان )اللتان يمر خاللهما أنبوب تصدير النفط الى البحر 
المتوسط( حول حقوق العبور. و على أية حال فإن الشركة 
ستجد نفسها مضطرة إلى إعطاء العراق جوهر أي تنازالت 
في  للنفط  المنتجة  الــدول  إلى  الغربية  المصالح  تقررها 

الشرق أألوسط.

مستقبل ألعالقات الخارجية
و  للعراق  الخارجية  السياسة  مسؤولية  نوري  يتحمل   .2٥
 « و  القصر  و  أتباعه  بين  أإلتفاق  من  عالية  درجة  هنالك 
العراق  لمصالح  العامة  الطبيعة  الموالية«على  المعارضة 
الخارجية  السياسة  ــإن  ف مختصر  بشكل  و  الــخــارجــيــة 
للنظام العراقي تتصف بما يلي:]أ[ أإلعتماد على بريطانيا 
متزايد[  بشكل  المتحدة  الــواليــات  على  لذلك  ]وإضافة 
للحصول على إسناد للعراق و الساللة الهاشمية ضد مصر 
في  العربية  الجامعة  بسياسات  أإللتزام  السعودية]ب[  و 
وخاصة   [ لإلمبريالية  الفعالة  ألبقايا  و  إلسرائيل  العداء 
)وجود(  أألوسط])ج[  الشرق  في  الفرنسية[  أإلمبريالية 
السوفياتية- أإلمبريالية  تشكله  الذي  التهديد  عن  تصور 
وهو أمر نادر في الشرق أألوسط]د[ الرغبة في زيادة نفوذ 

العراق في الشرق أألوسط و خاصة سوريا.

العالقات مع الغرب
المعتدلين  و  المحافظين  من  العراق  قــادة  جميع  إن   .2٦
إتفقوا على الرغبة في إنهاء المعاهدة البريطانية-العراقية 
لعام ١932- و التي بموجبها أدامت المملكة المتحدة )وجودا 

عسكريا لها( في العراق متمثل بالقواعد الجوية ومنشآت 
عسكري أخرى - بإعتباره غير متالئم مع سيادة العراق و 
المصالح الوطنية إال إن معظمهم أبدو رغبتهم في الحصول 
المتحدة  الواليات  مع  أوثق  مادية من عالقات  منافع  على 
التهديد  ضد  الغرب  مع  دفاعية  عالقات  على  الحفاظ  و 
السوفياتي والذي تعزز من خالل التسليح السوفياتي لمصر 
و بدعم  بغداد  العراق بحلف  إلتزم  لذلك  نتيجة  و سوريا. 
من )صالح( جبر و )محمد فاضل( جمالي و عدد آخر من 
رؤوساء الوزارات العراقيين السابقين والذين يمثلون العديد 

من أطياف التفكير السياسي المحافظ و المعتدل.

27. و بشكل عام منح هؤالء القادة نوري دعمهم في مواجهة 
الحمالت أإلعالمية المصرية و السعودية العنيفة الموجهة 
نحوه )أي نوري( والحكومة العراقية إلنضمامهم إلى حلف 
بغداد. و في الواقع فإن الجهود المصرية إلسقاط حكومة 
تفشل  لم  بغداد  حلف  )معاهدة(  على  إمضائها  بعد  نوري 
لها عواقب عكسية حيث نشأ شعور  و لكن كانت  فحسب 
هذا  بأن  عــادة،  لنوري  المعادية  العناصر  بين  حتى  واسع 
أألمر ذهب بعيدا جدا و برز شعور لفترة من الزمن أقرب 

إلى الوحدة الوطنية وهو شيء نادر في العراق.

28. إال أنه و خالل السنة الماضية أو ربما أكثر شعر العراق 
شقيقاته  مع  عالقاته(  )في  العزلة  من  مريح  غير  بشعور 
العربية. إن شعورا إنتشر بين العراقيين الواعيين سياسيا 
مع  التحالف  أن  مفاده  العراقية  القيادات  من  حفنة  عدا 
المملكة المتحدة والدول غير - العربية أألخرى ال يتماشى 
مع مع فكرة التضامن العربية. إن الشكوى من حلف بغداد 
الذين  أألشــخــاص  بضمنهم  و  المؤثرين  أألشــخــاص  بين 
جزء  فإن  وببساطة  توسع.  قد  اليه  العراق  إنضمام  أيــدو 
سياسية  إنتقادات  وسيلة  هو  بغداد  لحلف  المعارضة  من 
لنوري-حيث جرى تحديد عالقة العراق بالحلف بإعتبارها 
الذي  أإلنقسام  من  قلق  هنالك  و  شخصيا.  يــده  صنيعة 
أوجده الحلف في العالم العربي و التحسب من نجاح حملة 
م س س ]٥[ ضد حلف بغداد. كان نوري مضطربا من فشل 
الجهود لضمان إنضمام أألردن إلى الحلف. إلنه كان يعتبر 
ضمن  العراق  إلى  أألقل  على  أخرى  عربية  دولة  إنضمام 
القضية  »باع«  العراق  بأن  الوصمة  يتفادى  الترتيبات حتى 
إضافة  للحلف  المؤيدين  ضمن  ومن  الغرب.  إلى  العربية 
)رفيق(  الفريق  النفوذ  صاحب  أألركــان  رئيس  كان  لنوري 
عارف إال إن هنالك عدم رضا من الفوائد الملموسة التي 
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بأألسلحة  مقارنة  الحلف  عضوية  من  )العراق(  سيجنيها 
الكتلة  من  مصر  عليها  حصلت  ألتي  أألخــرى  العروض  و 

السوفياتية.

فإنه  أإلخفاقات  و  الشكاوى  هذه  من  الرغم  على  و   .29
الضغوط  أو  الداخلي  أألنتقاد  يؤدي  أن  المحتمل  من غير 
العربية إلى مراجعة جذرية لسياسة العراق الخارجية مادام 
نوري يهيمن على المسرح و يبدو أنه ملتزم بالتعاون الواسع 
مع الغرب وواع بشكل كبير لمخاطر أألمبريالية السوفياتية 
و معاد جدا ألنظمة مصر و السعودية حتى يأخذ )القرار( 
بإنضمام العراق إلى مجموعة م س س أوأن ينجذب بمكر 

خطر إلى الكتلة السوفياتية.

3٠. بالرغم من ذلك إذا نجحت حملة م س س و بالدعم 
مؤخرا  ظهر  الذي  بالشكل  و  العراق  عزل  من  السوفياتي 
عن  مقنعة  إثباتات  على  الحصول  في  العراق  فشل  وإذا 
حلف  في  عضويته  من  سيجنيها  التي  المقابلة  الفوائد 
بغداد فإن موقف نوري سيزداد صعوبة بشكل متزايد و إذا 
إنزعج )نوري( بشكل كاف فإنه ربما يلجأ إلى القوة لفرض 
الموضوع بإستخدام العديد من أساليب الضغط التي سبق 
وأن خدمته في السابق فمثال يستطيع تحويل ألحكومة إلى 
ضعيفة و أقل مواالة للغرب أو السماح لمظاهرات مناهضة 
للغرب ينظمها الرعاع - وهي أساليب تهدف إلى الحصول 
على تنازالت من )الدول(الغربية الداعمة لحلف بغداد على 
أرضية إنها ضرورية للحفاظ على موقعه و إرضاء ألرأي 

المحلي.

3١. إن الحكومة العراقية ترغب في زيادة الدعم أألمريكي 
بأن  العراقية(  ألحكومة  )أي  لقناعتها  نتيجة  بغداد  لحلف 
عن  الــدفــاع  قيادة  لوحدها  التستطيع  المتحدة  المملكة 
المنطقة أو تقديم الدعم السياسي و أألقتصادي من أجل 
جعل الحلف )بغداد( فعاال. إن نوري لن يلجأ إلى أساليب 
الضغط المذكورة أعاله )الفقرة 3٠( مادام يرى فرصة في 
كسب دعم أمريكي متزايد من خالل سياسته في التعاون 
الواليات  تواجه  أن  المحتمل  المتزايد و مع ذلك فإنه من 
المتحدة طلبات عراقية متزايدة و متكررة لدعم أقوى من 
إلى  إضافة  بالحلف  المبكر  أإللتزام  و  المتحدة  الواليات 
دعم عسكري و إقتصادي متزايدين ومن المحتمل أن تناشد 
الحكومة العراقية )حكومة( الواليات المتحدة إلتخاذ هذه 
الخطوات على أرضية إن الحلف )بغداد( سيكون غير فعاال 

بدونها و إن العراق يجب أن يحصل على فوائد ملموسة في 
داخل العراق و في المنطقة من إنضمامه إلى الحلف و في 
أي حال فإنه من واجب الواليات المتحدة دعم الدول التي 

تصطف مع الغرب وليس الدول المحايدة.

على  أإلعتماد  العراق  يستطيع  الجهود  هذه  وضمن   .32
البريطانيون سيقدمون  و  المتحدة  للمملكة  الحازم  الدعم 
جهودا حثيثة لضمان عالقتهم الحساسة مع نوري و نخبة 
و  النفطية  بريطانيا  مصالح  حماية  و  الحاكمة  الــعــراق 
التجارية في العراق وفي الحقيقة فإن واحد من المخاطر 
إن  العراق هي  المتحدة في  المملكة  لها  تتعرض  التي قد 
الدرجة  إلى  قاسية  تكون  قد  المجاالت  هذه  في  جهودها 
المتطرفين  تنتج عنها ردود فعل عنيفة ليس من  التي قد 
عادة  الصديقة  العناصر  من  بل  و حسب  للغرب  المعادين 
للبريطانيين. إن المملكة المتحدة ستدعم جهود العراق في 
أجزاء أخرى من العالم العربي لمواجهة النفوذين المصري 
أإلجــراءآت  يعارضون  قد  البريطانيين  إن  إال  السعودي  و 
العراقية المتطرفة في سوريا و أألردن على سبيل المثال 
إعتقادا منهم )البريطانيين( أن المخاطر المترتبة ستكون 

مبررة فقط في حالة الطواريء القصوى.

33. مادام نوري )السعيد( أو أي من المحافظين الحاليين 
الحكومة)العراقية(  على  يسيطرون  المعتدلين  القادة  أو 
الحالية فأنه يمكن بشكل عام القول بأنه من المحتمل أن 
يبقى وضع بريطانيا في العراق قويا وخالل هذه الفترة فإنه 
بحقوق  بالتمتع  المتحدة  المملكة  تستمر  إن  المحتمل  من 
إستخدام المطارات أو المنشآت العسكرية في العراق التي 
سبق أن كانت تحت سيطرتها )على أن يتم ذلك( بموجب 
)إتفاقية( حلف بغداد. إن بعض القادة )العراقيين( يفضل 
أن يرى الواليات المتحدة تحل محل المملكة المتحدة كقوة 
هؤالء  يعمل  أن  المحتمل  ومن  العراق  في  رئيسية  غربية 
على تنفيذ أهدافهم ليس من خالل إضعاف الروابط بين 
العالقات  تقوية  من خالل  ولكن  المتحدة-العراق  المملكة 
تحفز  ربما  الجهود  هذه  إن  )علما(  أمريكا  و  العراق  بين 
الواليات  بأن  الشعور(  من  )الناتج  البريطاني  القلق  بعض 

المتحدة ستحل محل المملكة المتحدة في العراق.

أن  المحتمل  من  فإنه  )السعيد(  نوري  يذهب  عندما   .3٤
و  العربية«  »الوحدة  بإسم  الخارجية  العراق سياسته  يغير 
أن  المحتمل  ومن  المصرية  الطريقة  الحياد-على  بإتجاه 
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تكون أي حكومة تعقب )حكومة نوري( أقل صرامة وبراعة 
في إخماد الوطنيين والمحايديين والعناصر المعادية للغرب 
ضمن المعارضة وإن تكون حريتها في تنفيذ سياسات العراق 
الخارجية الحالية معرضة للضغوطات الداخلية و أألزمات 
وهو ما يحاول نوري التخطيط لتفاديه أو لتحييده.و ضمن 
المستقبل المنظور فإنه من المتوقع أن ال يقوم أي)رئيس 
حلف  مــن  فعليا  بإإلنسحاب  محافظ  أو  معتدل  وزراء( 
بغداد إلن هذه الخطوة ستشكل إستسالما واضحا لمصر 
الحساسة  المشاعر  ذوي  العراقيين  قبل  من  السعودية  و 
بأن  سيتزايد  أإلحتمال  فإن  ذلك  من  الرغم  وعلى  للهيبة 
يقوم العراق تدريجيا بتهميش دوره )في حلف بغداد( الى 
النقطة التي يكون فيها إسهامه )في الحلف(مساويا لصفر 
العراق بالمضي في هذا الطريق ستقل  إن إحتمالية قيام 
بشكل كبير في حالة إنضمام دولة عربية أخرى الى حلف 
بغداد أو إذا قدم الغرب دعما إضافيا الى الحلف بما يعود 

بالفائدة على العراق.

كان  ســواءا  لفرنسا  معاديا  بالضرورة  العراق  سيبقى   .3٥
نوري )السعيد رئيسا للوزراء( أو أي بديل محتمل له و هذا 
يعود ليس فقط للتعاطف )الحكومة العراقية( مع القضية 
بسبب  أيضا  ولكن  إفريقيا  شمال  في  العربية  الوطنية 
التنافس بين العائلة الهاشمية و فرنسا للحصول على موقع 
الهاشميين  بطرد  الفرنسيون  قام  والتي  سوريا  في  خاص 

منها في عشرينات )القرن العشرين(.

العالقات مع الدول العربية أألخرى

عالقات  في  التوترات  إلستمرار  هو  المستقبل  إن   .3٦
عالقات  على  كبير  بشكل  ستؤثر  والتي  مصر  مع  العراق 
العراق مع جميع الدول العربية وإن مصر و بأسناد سوفياتي 
لتقويض  جهودها  في  أكيدا  يكون  يكاد  بشكل  و  ستستمر 
لبنان  و  وأألردن  في سوريا  نفوذها  تعزز  وأن  بغداد  حلف 
فإنه سيواصل من جانبه  العراق  أما  العراق.  على حساب 
الحلول  أو  إيقاف  و  لمصر  مضادا  حليفا  المغرب  إعتبار 
مكان النفوذ المصري في ليبيا. سينتج عن إستسالم العراق 
بشكل سافر لخط السياسة الخارجية المصرية تجاه العرب 
أو وصول حكومة )عراقية( الى سدة الحكم تكون أكثر ميال 
من نوري )السعيد( للقيام بتنازالت بإسم »الوحدة العربية« 
الى تحسينات سطحية في العالقات بين البلدين )مصر و 
العراق( و إن تنافسهم الطويل أألمد على النفوذ سيستمر 

في كونه مصدر التوتر بينهما. إن حكومة عراقية أضعف 
و  المصريين  جهود  بتصعيد  ستواجه  نــوري  حكومة  من 

السعوديين للتدخل في شؤون العراق الداخلية.

37.إن أية مصالحة بين العراق و المملكة العربية السعودية 
سوف لن تزيد عن كونها سطحية في أحسن أألحوال فإن 
مصدر  أحــد  سيبقى  بغداد  حلف  تجاه  السعودي  العداء 
العداء  هو  أألساسية  التوترات  أكثر  أحد  إن  إال  التوترات 
الهاشمية  النظام السعودي و الساللة  العميق الجذور بين 
في العراق )٦( و يكاد يكون من المؤكد أن يبقى السعوديون 
الساللة  نفوذ  أو  لهيبة  توسع  ألي  أساسي  بشكل  معادين 
العراق و متخوفين )أي السعوديين( من أي  الهاشمية في 
تطورات- مثل تقوية حلف بغداد - و التي قد تقوي العراق 
مستقبال أو توسع نفوذه في العالم العربي و إن بؤرة الصراع 
أألردن حيث من  و  السعودية ستكون سوريا  و  العراق  بين 
المصريين في  بالعمل مع  السعوديين  أن يستمر  المحتمل 

حملتهم لتقويض النفوذ العراقي.

38. حصلت مصر و السعودية على تفوق معين على العراق 
في كفاحهما للحصول على نفوذ في سوريا و أألردن و كان 
مخطط الملك الهاشمي عبد أهلل ملك أألردن هو »سوريا 
هذا  الهاشمي ضمن  التوسع  على  مديدا  عمل  و  الكبرى« 
الضفة  أردنيو  و  السوريون  منه  توجس  والــذي  المخطط 
من  أكثر  بدأب  و مصر  السعودية  عملت  و  الريبة  الغربية 
العراق لتوسيع مصالحهم وقد أبدى )العراق( ترددا أكثر في 
محاولة اللحاق بإإلنفاق السعودي أو إجراء حمالت سياسية 
و إعالمية مشابهة لتلك التي تجريها مصر و إضافة لذلك 
و سوريا ظهرت  أألردن  في  للعراق  الموالية  العناصر  فإن 
قاعدة  يشكلوا  لكي  المعنوية  الروح  وعديمة  مفكك  بشكل 
مؤثرة للجهود السياسية و أألعالمية العراقية لتحييد جهود 
في  كبيرا  نجاح  حققا  واللذين  السعودية  و  مصر  من  كل 
المعادية  المشاعر  و  للغرب  المعادية  المشاعر  إستثمار 
إلسرائيل في كل من سوريا و أألردن مستخدمين فكرة إن 
حلف بغداد هو مؤامرة »إمبريالية« مصممة لخدمة مصالح 
الغرب و إسرائيل إن أألستمرار في هذا أإلتجاه في كل من 
سوريا و أألردن سيزيل ما تبقى من نفوذ للعراق فيهما و 
الدول  لجمع  القديم  طموحه  إنهاء  و  العراق  عزل  بالتالي 

العربية الشمالية تحت قيادته)7(.

39. هنالك مؤشرات على أن العراق أصبح منزعجا بشكل 
ومن  أألردن  و  السياسية في سوريا  التطورات  من  متزايد 
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المحتمل أن يشعر بأنه مضطر لتصعيد جهوده المحدودة 
إتجاه  لقلب  السرية منها  أو  العلنية  آنفا سواءا  والمذكورة 
إليقاف  جهوده  إن  سوريا.  في  للعراق  المضادة  الجهود 
إنحدار نفوذه من خالل فعالياته السياسية و الدبلوماسية 
إلن  وذلك  سوريا  في  منها  أألردن  في  أكثر  نجاحا  تالقي 
بكتلة م س س )مصر سوريا  أكثر  أألخيرة حاليا مرتبطة 
و السعودية( وإن أألولى )أألردن(-ما دام الملك حسين باق 
على العرش- من المحتمل أن تظل تواصل و بفعالية البحث 
عن عالقات أوثق مع العراق و في ذات الوقت مع دول م 

س س.

٤٠. في بعض أألحيان أعطت الحكومة العراقية مؤشرات 
حذف  ]تم  سوريا  في  العسكري  التدخل  في  رغبتها  عن 
سطرين من المصدر و )لم تحصل الموافقة( على نشرها[ 
و بشكل متواز فإننا نعتقد إنه ليس من المحتمل أن يتدخل 
بأن  )الــعــراق(  إقتنع  إذا  إال  سوريا  في  عسكريا  الــعــراق 
العسكرية  العناصر  منع  في  الوحيد  الطريق  سيكون  ذلك 
للعراق من أألستيالء على سوريا. وهو )العراق(  المضادة 
يمكن أن يتدخل في أألردن إذا شعر أن هنالك تهديد للعرش 
الهاشمي و مثل هذا أإلجراء يمكن تبريره بموجب أألتفاقية 
الظروف  هــذه  مثل  وفــي   .١9٤7 لعام  العراقية-أألردنية 
الى  العسكري ستكون جدية  للتدخل  الدولية  التبعات  فإن 
الدرجة أن العراق لن يخاطر بتنفيذها بدون الدعم المؤثر 
السياسي و العسكري من عناصر من داخل سوريا و أألردن 
ربما  و  المتحدة  المملكة  مع  المسبقة  المشاورة  بدون  أو 
الواليات المتحدة. و من المحتمل إال أنه ليس مرجحا أنه 
في حالة تلقي العراق دعما من تلك العناصر داخل سوريا و 
أألردن فإنه ربما يحاول التدخل متوقعا ان الواليات المتحدة 
والمملكة المتحدة ستشعران أنهما مجبرتان لتقدبم دعمهما 
على الرغم من عدم الحصول على موافقتهما بشكل مسبق.

النفوذ  لدعم  عسكري  بفعل  العراق  قيام  إحتمال  إن   .٤١
العراقي في سوريا و أألردن يمكن أن يبرز في حالة حرب 
عربية-إسرائيلية ومن خالل تقديم دعم عسكري للقضية 
الفرصة  العراقييون  يستغل  أن  المحتمل  من  فأنه  العربية 

لتوسيع النفوذ العراقي في سوريا و أألردن.

العراق و إسرائيل

٤2. يبدو العراق أحيانا أقل عدائية نحو إسرائيل منه في 
حالة دول عربية أخرى حيث إنه ال يملك العراق و إسرائيل 

حدودا مشتركة)بينهما( ويشكل غير العرب و غير المسلمين 
الموضوع  يهمهم  ال  وهــؤالء  الــعــراق  سكان  ثلث  من  أكثر 
أألسرائيلي. إال أن غالبية العراقيين الواعين سياسيا و من 
ضمنهم المجموعة الحاكمة يتشاركون في الموقف العربي 
يشعرون  أألحيان  بعض  وفي  أألسرائيلي  الموضوع  إتجاه 
أنهم مدفوعون إلثبات ذلك-عن طريق الحديث عن مواقف 
يستسلموا  لم  أنهم  أي  إسرائيل-  نحو  العنف  في  غاية 
للغرب. و في هذه الحالة إنه يبدو من المستبعد أن يفترق 
العراق عن مواقف الجامعة العربية فيما يخص الموضوع 
أألسرائيلي، وإذا تحركت دول عربية نحو شكل من أشكال 
المستبعد  من  ولكن  حذوها  سيحذو  العراق  فإن  التسوبة 
أن يبادر هو لوحده في هذه أألتجاه وفي نفس الوقت فأن 
قادته سيستمرون في إظهار تكريسهم للقضية العربية عن 
طريق التصريح العلني العدائي ضد إسرائيل و أألستعداد 
للقتال إلى جانب العرب. في الوقت ذاته فإنهم سيحاولون 
إقناع دول عربية أخرى أن حلف بغداد هو شكل من أشكال 
و  السوفياتي  أألتــحــاد  إلــى  إضافة  إسرائيل  من  الوقاية 
بغداد  حلف  في  شركاؤهم  على  الضغط  في  سيستمرون 

و الواليات المتحدة من أجل سياسة أكثر محاباة للعرب.

العالقة مع الكتلة السوفياتية-الصينية

دول  مع  التجارية  و  الدبلوماسية  العراق  عالقات  ٤3.إن 
عملية.  إلسباب  لها  وجود  ال  السوفياتية-الصينية  الكتلة 
من  ــقــادم  ال للتهديد  بعمق  قلقة  والــحــكــومــة)الــعــراقــيــة( 
الداخلية  المخاطر  إلــى  إضافة  السوفياتية  أالمبريالية 
)السوفياتية-الصينية( مستمرة  الكتلة  مادامت  للشيوعية. 
في مناوئتها لحلف بغداد و إسنادها لمصر و سوريا فإن 
النظام )العراقي( الحالي سوف لن يستجيب ألي تطورات 

مقدمة من الجانب السوفياتي.

3. المستقبل العسكري

٤٤. يبلغ تعداد الجيش العراقي ٥3٠٠٠ رجل)8( و معداته 
معظمها بريطاني المنشأ و أغلبيتها متقادم. يستلم العراق 
و  المتحدة  الواليات  و  بريطانيا  من  معدات جديدة  حاليا 
يستلمها  المتحدة(  )الواليات  أألخيرة  من  الــواردة  معداته 
بموجب إتفاق المعونة العسكرية الموقع عام ١9٥٤. القوة 
 23 بضمنها  مقاتالت  أســراب   ٤ تمتلك  العراقية  الجوية 
طائرة نفاثة و ٤٠ طائرة مكبسية و كال القوات األرضية و 
الجوية تم تدريبه من قبل البريطانيين مع إشتراك )أعضاء 
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أألمريكية  العسكرية  المعونة  و  أإلستشارة  مجموعة  من( 
ــراض أألمــن  الــبــريــة. و ألغـ الــقــوات  مــؤخــرا فيما يخص 
فوة  قبل  من  الجوية  القوة  و  الجيش  إسناد  يتم  الداخلي 
البلغ تعدادها ٤٠٠٠ رجل و هي منظمة  السيارة  الشرطة 

في 9 أفواج و مقر في بغداد.

و مجهزا بشكل  العراقي مدربا  الجيش  إعتبار  يمكن   .٤٥
جيد بموجب معايير الشرق أألوسط إال إن قدراته الحالية 
ال تتعدى الحفاظ على أألمن الداخلي و يستطيع مقاومة أي 
غزو من أي دولة عربية إال إن الجيش غير قادر على تجهيز 
و إدامة أكثر من لواء مشاة واحد خارج العراق بدون تعريض 
قدرته في )الحفاظ على( أألمن الداخلي إلى الخطر أما 
الحالي  العراقي  الجيش  فــأن  سوفياتي  غــزو  أي  بصدد 

اليمكنه إال أإلكتفاء ببعض المناوشات الثانوية.

٤٦. إن مشاركة العراق في حلف بغداد سينتج عنها بعض 
التحسن في كفاءة التخطيط و مستوى التدريب إضافة إلى 
معدات الجيش و القوة الجوية. إال إنه من أجل الحصول 
على زيادة ملموسة في القدرة العسكرية العراقية ل« الحزام 
الشمالي« ) تركيا و إيران و الباكستان و العراق( فإن ذلك 
من  )المقدم(  التدريب  و  المعونة  من  سنوات  عدة  يتطلب 
من  بكثير  أعلى  بمستوى  و  المتحدة  الواليات  و  بريطانيا 
القيمة  فــإن  الحاضر  الوقت  وفــي  حاليا.  الموجود  ذلــك 
في  تكمن  الشمالي«  الحزام  ل«  للعراق  الحالية  العسكرية 
توفير منشأت قواعد معينة من )أجل إستخدامها( من قبل 

القوى الغربية.

الهوامش

١. المصدر: وزارة الخارجية، أضابير آي أن آر-أن آي إي 
أألجهزة   « الغالف  ورقة  على  إلى مالحظة  إستنادا  سري 
أألستخبارية التالية شاركت في إعداد هذا التقرير، وكالة 
المخابرات المركزية و أألجهزة أألستخبارية لوزارة الدفاع 
أألركــان  و  أألمريكي  الجو  ســالح  و  البحرية  و  الجيش  و 
المشتركة« و جرى مطابقة هذا من قبل لجنة أألستشارة 
و  الخارجية  ووزارة   ١9٥٦ تموز١7،  بتأريخ  أألستخبارية 
مساعد رئيس أألركان لألستخبارات ووزارة الجيش ومدير 
الجوي  السالح  إستخبارات  ومدير  البحرية  أألستخبارات 
إمتنع  المشتركة.  لألركان  أألستخبارات  مدير  مساعد  و 
ممثل هيئة الطاقة الذرية )أألمريكية( إلى لجنة أألستشارة 

الفيدرالي  التحقبقات  األستخبارية و مساعد مدير مكتب 
)عن المصادقة( لكون الموضوع خارج صالحياتهم.

2. تحل محل أألجزاء المتعلقة بالعراق في أن آي إي 3٦-
٥٤ » التطورات المحتملة في الدول العربية« )الصادر في( 

7 أيلول ١9٥٤

3. الساللة الحاكمة في العراق هي العائلة الهاشمية و فرع 
منها يحتفظ بالعرش في أألردن وذلك بعد طرد الهاشميين 
)الفرنسيين(  حصول  بعد  ألفرنسيين  قبل  من  سوريا  من 
على أإلنتداب من قبل عصبة أألمم على سوريا و لبنان عام 
١92٠. أنشأ البريطانيون الممالك الهاشمية في العراق و 
أألردن مقابل الجهود الهاشمية في قيادة الثورة العربية ضد 
أألتراك خالل الحرب العالمية أألولى ]الهامش موجود في 

النص أألصلي[

٤. شركة نفط العراق مملوكة بشكل مشترك من قبل شركة 
 ]٪ سابقا[]23.7٥  ]أألنكلو-فارسية  البريطانية  النفط 
النفط  الملكية]23.7٥٪[وشركة  الهولندية  شل  شركة  و 
نيوجيرسي  أوف  أويــل  ستاندرد  و   ]٪23.7٥[ الفرنسية 
عــقــارات  و   ]٪١١.7٥[ مــوبــيــل  ســوكــونــي  ]١١.7٥٪[و 
تملك  وفروعها  العراق  نفط  شركة  إن   ]٪٥[ غولبنكيان 
من  عدد  في  لتنازالت  إضافة  العراق  كل  تغطي  تنازالت 

كيانات الخليج الفارسي.

٥. »م س س » )المختصر( يشير إلى دول مصر سورية و 
العربية السعودية.

٦. نشأ العداء بين الساللتين من خالل التنافس السياسي 
و الديني المريرين بين السعوديين- قادة الحركة الوهابية 
ذات القيم الروحية الصارمة في اإلسالم- و مملكة الحجاز 
البريطاني في الحرب  الهاشميون مع الدعم  التي أنشأها 
العالمية أألولى. إن السعوديين لم يكرهوا سيطرة المرتدين 
فحسب  المقدستين  المدينة  و  مكة  المدن  على  الدينيين 
بتوسيع  الهاشمي  حسين  الملك  قيام  من  يخشون  ولكنهم 
طرد  من  سعود  إبن  تمكن  و  العربية.  الجزيرة  في  حكمه 
الهاشميين من الحجاز عام ١9٥١ و منذ ذلك الوقت أصبح 
كل جانب يخشى النوايا العدائية للجانب أآلخر ]مع بعض 

الحق[. ]الهامش موجود في النص أألصلي[

7.كانت سوريا و منذ أمد بعيد هدفا للعديد من المشاريع 
العراقية إلقامة إتحاد أو كونفدرالية-غالبا ما كانت تدعى 
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بخطة »الهالل الخصيب« وكان نوري )السعيد( ذاته قد قدم 
حين  في   :١9٤3 عام  رسمي  بشكل  الصدد  بهذا  مقترحا 
أصر ولي العهد أألمير عبد أإلله و بشكل مستمر على هذه 
الساللة  هيبة  و  الشخصية  هيبته  لتوسيع  كوسيلة  الفكرة 
أألخير  كون  ينبع  بأألردن  العراقي  أألهتمام  إن  الهاشمية. 
مملكة شقيقة و تحت الحكم الهاشمي. ] الهامش موجود 

في النص أألصلي[

8. وهو )أي الجيش العراقي( يتألف من فرقة مشاة و فرقة 
مجموعة  بضمنها  إسناد  ووحــدات  مؤقتة  فرقة  و  جبلية 
دبابات و كتيبتي مدفعية ميدان و كتيبة مقاومة دبابات و 

كتيبة مقاومة طائرات.

أألشخاص

عبد إالله )ولي عهد العراق(

الملك عبد اهلل )أألول ملك أألردن الراحل أغتيل في 2٠ 
تموز ١9٥١(

الفريق رفيق عارف )رئيس أركان القوات المسلحة العراقية(

فيصل الثاني )ملك العراق(

حسين )ملك أألردن(

محمد فاضل جمالي ) رئيس وزراء العراق ووزير الخارجية 
أألسبق(

سعود بن عبد العزيز )ملك المملكة العربية السعودية(

ووزيــر  العراق  وزراء  )رئيس  ألسعيد  باشا  نــوري  الفريق 
الدفاع حتى 2٠ حزيران ١9٥7(
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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.

دور المؤسسة الدينية في الثورة 

الدستورية اإليرانية

1911-1905



حدثا   ١9١-١١9٠٥ اإليرانية  الدستورية  الثورة  تعد 
تاريخيا بارزا، كان األول من نوعه في ايران ومنطقة 
الشرق األوسط، نتيجة لما شهدته البالد من تحوالت 
ينحصر  لم  فعالة  وسياسية  واجتماعية  اقتصادية 
الحدود  تلك  تعدى  بــل  حسب،  ايـــران  على  مــداهــا 
كانت  الــذي  الحد  الــى  بــاســرهــا،  المنطقة  ليشمل 
للنظام  الحقيقية  النهاية  بداية  تمثل  الثورة  فيه هذه 
القاجاري في ايران، وعامال مساعدا في العديد من 
الثورات الالحقة التي شهدتها الدولة المجاورة، التي 

كانت تعاني من أنظمة استبدادية جائرة آنذاك.

الثورة  في  اإليرانية  الدينية  المؤسسة  تدخل  اعطى 
الدستورية طابعا خاصا جعل منها المحرك األساسي 
لكل حدث سياسي شهدته ايرانفيما بعد، وفي الوقت 
نفسه منحها عن بقية الثورات التي شهدتها المنطقة 
التي  الدينية،  الصبغة  وهي  خاصة،  صيغة  بفعلها، 
اإليرانية  الليبرالية  واألفكار  التوجهات  مع  امتزجت 
واسعة  قاعدة جماهيرية  الذي خلق  االمر  الجديدة، 
كان بمقدورها ان تعصف »بعرش الطاووس« بوصفها 
فئاته  باغلب  اإليــرانــي  الشعب  مثلت  شرعية  ــورة  ث

االجتماعية.

أهمية  على  اكدت  كونها  الدراسة  هذه  أهمية  وتاتي 
االجتماعية،  وارتباطاتها  اإليرانية  الدستورية  الثورة 
في  والفكري  السياسي  الوعي  على  تأثيرها  وحجم 
العراق، فضال  سيما  وال  المجاورة،  والمناطق  ايران 
عن ذلك فان الدراسات االكاديمية التي تناولت تاريخ 
المؤسسة  دور  اغفلت  والمعاصر  الحديث  ايـــران 
انها  اذ  احداثها  وتوجيه  الــثــورة  قيادة  في  الدينية 
ابتعدت بقصد او من دون قصد عن الخوض في دور 

المؤسسة الدينية في االحداث السياسية المهمة.

مهد الفصل األول في هذه الدراسة لبدايات تحرك 
المؤسسة الدينية ضد سياسة االستبداد القاجارية، 
التي نالت من امتيازات رجال هذه المؤسسة وتكرار 
مــحــاوالت منعهم مــن الــتــدخــل فــي شـــؤون الــبــالد 
انهيار  مــن  ايـــران  فيه  عانت  وقــت  فــي  السياسية، 
اقتصادي كبير دفع حكامها الى رهن البالد بالمزاد 
العلني، مما دفع رجال المؤسسة الدينية الى معارضة 
في  وبــوضــوح  نفسها  عن  عبرت  القاجاري  النظام 
عدت  التي   ،١892-١89٠ عام  والتنباك  التبغ  ازمة 
ان  بعد  الدستورية  الثورة  النطالق  ــى  األول البداية 
بصماتها  آنــذاك  اإليرانية  الدينية  المؤسسة  تركت 
السياسية  االحداث  تطور  في  بشكل جريء  واضحة 

كلية التربية - قسم التاريخ - جامعة واسط

الباحث عبد اهلل لفته البديري
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عشية اندالع الثورة، ورسمت بجد اهدافها على لوحة 
النضال ضد االستبداد.

في  الدينية  المؤسسة  اثر  الى  الثاني  الفصل  تطرق 
 )١9٠7-١9٠٦( اإليرانية  الداخلية  االحــداث  تطور 
ثم  ومن  الجماهيرية  التعبئة  على  الفعالة  وقدرتها 
للمطالبة  الشعبية  االحتجاجات  من  للكثير  قيادتها 
التي مارسها حكام  واالستبداد  القمع  بانهاء سياسة 
طهران ضد رجال تلك المؤسسة وابتاعهم، مما اجبر 
توجت  التي  لمطالبها،  االستجابة  الحاكمة  السلطة 
بافتتاح اول مجلس برلماني منتخب في تاريخ ايران 
الحديث عام ١9٠٦، مما عد نصرا كبيرا للمؤسسة 
الدينية ومؤيديها، االمر الذي لم يثر حفيظة الرجعيين 
واعداء الثورة حسب، وانما البعض من رجال الدين، 
لقادة  بقوة  وتصدوا  االستبداد  خط  التزموا  الذين 
الثورة وممثلي المؤسسة الدينية والمؤيدين للدستور، 
فضال عن القوى األجنبية مثلت بالبريطانيين والروس، 
وقيادة  الثوار  لدى  الثوري  المد  تصاعد  ادخل  الذي 
نفوسهم  في  حقيقا  رعبا  الثورة  الحــداث  المؤسسة 

دفعتهم للتحالف ضد المد الثوري الجديد.

المؤسسة  بين  العالقة  طبيعة  الثالث  الفصل  عالج 
الدينية اإليرانية ومحمد علي شاه مدة البحث حفلت 
بتحوالت مهمة كانت خطيرة من حيث احداثها، فمنذ 
البداية لم يكن هناك انسجام بين الطرفين، والسيما 
لمعالجة  نفوذه  استخدام  أراد  شاه  علي  محمد  وان 
الرجعي  المد  فانتشر  بالكامل،  اإليرانية  الــشــؤون 
بشكل واضح، وجرت محاوالت جادة لتقليل مكاسب 
ضربة  الدينية  المؤسسة  ضــرب  ومــحــاوالت  الــثــورة 
مميته، ولكن هذه اإلجراءات كانت اعجز من ان تضع 
نشاط  تزايد  الى  أدى  الذي  الجماهيري،  للمد  حدا 
وهو  الدينية.  المؤسسة  قــوة  وتفعيل  الثورة  خندق 
والتمادي  اكثر  التعنت  الى  شاه  علي  محمد  دفع  ما 
ان  اال  والثوار،  الدينية  المؤسسة  تجاه  اجراءاته  في 
كان  الدستوريين  من  ومؤيديها  الدينية  المؤسسة  رد 
الحرب  شكل  اإليرانية  االحــداث  فاتخذت  سريعا. 
الشاه  فالتجا  المختلفة،  ايــران  مناطق  في  االهلية 
خاللها الى المناورة في اغلب األحيان من اجل كسب 
الوقت لصالحه، لكن ذلك لم يجد نفعا امام تصميم 

المؤسسة الدينية ومؤيديها بدخول طهران في أواسط 
 « ابنه  وتنصيب  شاه  علي  محمد  وخلع   ١9٠9 تموز 
احمد شاه« حاكما جديدا إليران، واضعا بذلك نهاية 

المرحلة األولى من الثورة الدستورية.

في حين تناول الفصل الرابع المرحلة الثانية واألخيرة 
تمثلت  التي   )١9١-١١9٠9( الدستورية  الثورة  من 
السياستين  تقرير  في  الدينية  المؤسسة  دور  بتزايد 
الداخلية والخارجية في غضون السنتين االوليتين من 
حكم احمد شاه على األقل، لكن مع ذلك حدث تصدع 
في صفوف المؤسسة الدينية اإليرانية وقادة الثورة، 
الذين واجهوا مشاكل جمة تمثلت بالوضع االقتصادي 
المزري والهيمنة االستعمارية على البالد، والخالفات 
على  بــرزت  التي  السياسية،  األحــزاب  بين  الكبيرة 
الساحة اإليرانية بشكل واضح، فضال عن ذلك فان 
الليبراليين، ومنهم البعض من  الثورة  بعض من قادة 
بخلع  انتهت  الثورة  ان  بداوايعتقدون  الدين،  رجــال 
محمد علي شاه، كما تراجعوا عن العديد من مواقفهم 
تجاه القوى األجنبية، كما لم يستطع هؤالء استيعاب 
الرغم  وعلى  التغيير،  الى  الرامية  الجماهير  حركة 
من محاولة المؤسسة الدينية تخطي الواقع والتغلب 
كان يصدرها  التي  الفتاوى  العقبات عن طريق  على 
العراقيتين،  وكربالء  النجف  المجتهدون في مدينتي 
السمة  ظلت  المصالح  وتفضيل  الخالفات  ان  اال 
المؤسسة  إصــرار  ان  كما  الثانية،  للمرحلة  البارزة 
الــروس  دفــع  قدما  الثورة  طريق  في  للسير  الدينية 
للثورة،  المعادي  للخندق  فاكثر  اكثر  والبريطانيين 
وذلكبدعمهم للشاه المخلوع في محاولته إعادة حكمه 
الثورة،  لقمع  المباشر  العسكري  والتدخل  المفقود، 
والنظام  اإليرانية  المرجعية  امام  المجال  فسح  مما 
القاجاريالى اإلعادة الى الواجهة السياسية من جديد 
وبقوة، اذ اصبح باإلمكان القضاء على الثورة بعد ان 
عمد ناصر الدولة، الوصي على العرش اإليراني، الى 
حل المجلس اإليراني في الربع والعشرون من كانون 
األول عام ١9١١، وإعالن االحكام العرفية، واعتقال 
رجال المؤسسة الدينية والدستوريين، وبهذه الطريقة 
فقط تم وضع نهاية حاسمة للثورة الدستورية، التي 
في  القيادي  الــدور  اإليرانية  الدينية  للمؤسسة  كان 

توجيه احداثها.
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الثورة  الى ان  البحث،  الباحث في نهاية  وقد توصل 
الدستورية اإليرانية لم تكن اال صفحة مشرقة ومهمة 
في صفحات تاريخ ايران الحديث، سواء اكان ذلك من 
الوقت نفسه  نتائجها، وفي  او  الثوري  حيث اسلوبها 
واثرها  الدينية  المؤسسة  أهمية  تبتعد  ان  اليمكن 
سياسة  سلوكها  عن  احداثها،  وتوجيه  قيادتها  في 
التي  البالية  األساليب  بشدة  عارضت  طالما  وطنية 
استخدمها النظام القاجاري في تعامله مع الشعب. اذ 
حققت في هذا المجال انتصارات عديدة قيدت ذلك 
النظام وحدت من نفوذه كثيرا، والسيما في معالجة 

الشؤون الداخلية اإليرانية.

كما ان استمرارية الثورة الدستورية للمدة)١9٠٥-١9١١( 
تبنتها  التي  التضحية  روح  على  واضحا  دليال  كانت 
المؤسسة الدينية، اال ان ميزان القوى الرجعية كانت 
في موقع استطاعت عن طريقه القضاء على الثورة، 
الثورة  عمر  ومنتصف  بداية  في  األجنبي  والتدخل 
وصل الى حد التدخل الواضح في شؤونها الداخلية، 
ثقلهم  بكامل  القوا  هناك  والبريطانيين  الروس  وان 
الثورة  حــول  والتفوا  اإليرانية،  الرجعية  جانب  الــى 
واخرجوها من محتواها، ومما زاد من األوضاع سوءا 
واثر كثيرا على المؤسسة الدينية اإليرانية قصر نظر 
قادتها، فهناك جانب مهم وبدوافع ذاتية اتجهوا الى 
الى  انتقلوا  أرادوا  ما  حققوا  وعندما  الثورة،  جانب 
الخندق المقابل، فضال عن تراجع العديد من رجال 
ثم  للثورة ومن  بوالئهم  المعروفين  الدينية  المؤسسة 
بذرة  زرع  في  ساعد  الــذي  االمــر  انقالبهم ضدها، 
قادة  فيهم  بما  الوطنية  الحركة  زعماء  بين  الخالف 

المؤسسة الدينية نفسها.

فضال عن ذلك ان خالفات العشائر اإليرانية وزعمائها 
في الشمال والجنوب وعدم قدرتهم على التوفيق بين 
شكل  العامة  البالد  ومصلحة  الشخصية  المصالح 
باستطاعة  يكن  لم  التي  األساسية  الضعف  نقطة 
المؤسسة الدينية تجاوزها، فالزعماء البختياريونعلى 
ان  وبعد  بدايتها،  في  الثورة  مع  وقفوا  المثال  سبيل 
انقلبوا  الحكومية  والمناصب  الــوزارة  على  حصلوا 
الدينية،  المؤسسة  ما اضعف  تدريجيا، وهو  ضدها 
التي لم تتمكن من جراء ذلك من التصدي المتيازات 

على  ساعد  ومما  ايــران،  في  األجنبية  والمؤسسات 
ذلك ان بريطانيا وروسيا الخصمان التقليديان إليران 
قد اسهما في بلورة هذه االحداث وتطورها، وضرب 
وذلك  اإليرانية،  الوطنية  والحركة  الدينية  المؤسسة 
بالتدخل العسكري المباشر، لتضع نهاية لهذه الثورة.
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- 2014/1/8 رئيس المجلس االعلى االسالمي السيد 
عمار الحكيم يطرح مبادرة لمعالجة االزمة في محافظة 
االنبار تحت عنوان )انبارنا الصامدة(، وتضمنت عشر 

نقاط تمحورت حول جوانب سياسية وامنية وخدمية.

رمطان  الجزائري  الخارجية  وزير   2014  /1/11  -
العراقي  ــوزراء  ال رئيس  ويلتقي  العراق  يــزور  لعمامرة 

نوري المالكي و وزير الخارجية هوشيار زيباري.

المتحدة  االمم  لمنظمة  العام  االمين   2٠١٤/١/١3  -
في  منصبه  توليه  منذ  الخامسة  للمرة  العراق  يــزور 
بداية عام 2٠٠7، لبحث االزمة السورية واالرهاب في 

العراق.

- 1/14/ 2014 وزير الخارجية االيراني محمد جواد 
ظريف يزور العراق للمرة الثانية منذ توليه منصبه قبل 
العراقيين  المسؤولين  كبار  التقى  حيث  شهور،  اربعة 
والعمليات   ،2 جنيف  ومؤتمر  السورية  االزمــة  لبحث 

العسكرية في االنبار ضد تنظيم الدولة االسالمية في 
العراق والشام )داعش(.

الدولي  المؤتمر  في  يشارك  العراق   2014 /1/15 -
مثل  وقد  الكويت،  دولة  في  السوري  الشعب  لمساعدة 
العراق في هذا المؤتمر وزير الخارجية هوشيار زيباري.

- 2٠١٤/١/١8 رئيس مجلس النواب العراقي اسامة 
رسمية  دعــوة  على  بناء  الكويت  دولــة  يــزور  النجيفي 
في  للمشاركة  الغانم  علي  مرزوق  الكويتي  نظيره  من 
اعمال الدورة الثالثة عشرة للجنة التنفيذية، والمؤتمر 

العشرون لالتحاد البرلماني العربي.

- 2014/1/21 رئيس مجلس النواب العراقي اسامة 
النجيفي يزور الواليات المتحدة االميركية حيث التقي 
الرئيس باراك اوباما ونائبه جوزيف بايدن، وعددا من 

كبار المسؤولين االميركان.

عادل الجبوري

كاتب وباحث اكاديمي

مفكرة األحداث
)كانون الثاني- 18شباط 2014(
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- 2014/1/22 انطالق مؤتمر جنيف 2 لحل االزمة 
السورية بحضور وفد من الحكومة السورية، و وفد من 
مثل  وقد  دولة،   88 يمثلون  وفود  و  السورية،  المعارضة 

العراق في المؤتمر وزير الخارجية هوشيار زيباري.

شارك  البصرة  محافظة  في  مؤتمر   2014/1/25  -
فيه محافظو سبع محافظات هي البصرة وميسان وذي 
الى  اضافة  وواسط  الدين  صالح  وبغداد  وكركوك  قار 
واعضاء  ورئيس  محافظات،  مجالس  واعضاء  رؤوساء 
الخمسة  قانون  بتطبيق  للمطالبة  النيابية  الطاقة  لجنة 
كل  عن  دوالرات  خمسة  بتخصيص  يقضي  الذي  دوالر 

برميل نفط يباع من المحافظات المنتجة.

على  يوافق  العراقي  الــوزراء  مجلس   2014/1/28 -
التي  للمحافظات  دوالر  خمسة  بترو  قانون  مشروع 
تنتج النفط او تقوم بتكريره، ويطلب من مجلس النواب 
لعام  المالية  الموازنة  قانون  مشروع  في  ذلك  تضمين 

.2٠١٤

الرابعة  السنوية  الــذكــرى  احــيــاء   2014/1/  29  -
االمام  االعلى  المرجع  الطائفة  زعيم  لرحيل  واالربعين 
تأبيني  بأحتفال  سره(  )قدس  الحكيم  محسن  السيد 
سياسية  شخصيات  بحضور  الحكيم،  السيد  بمكتب 
وفئات  شــرائــح  تمثل  وجماهير  وعــشــائــريــة  وديــنــيــة 

اجتماعية مختلفة.

- 2014/1/30 مجاميع ارهابية مسلحة تنفذ محاولة 
القتحام مبنى تابع ومجاور لوزارة النقل.

االتحاد  لحزب  السياسي  المكتب   2014/1/30-
وسلطات  صالحيات  منح  يقرر  الكردستاني  الوطني 
زعيمه جالل الطالباني لكل من النائب االول له كوسرت 
رسول علي، والنائب الثاني برهم صالح، وعضو المكتب 

السياسي وزوجته هيرو ابراهيم احمد.

14- 1 /2014/2 انعقاد المؤتمر الثاني للمحافظات 
المنتجة للنفط في محافظة نينوى تحت شعار )تفعيل 
لسنة   2١ رقــم  المحافظات  لقانون  الثاني  التعديل 

ونينوى  الديوانية  محافظات  ممثلي  وبمشاركة   )2٠٠8
وبابل وكركوك وذي قار والنجف وميسان وصالح الدين 
النيابية  الطاقة  لجنة  رئيس  وواسط،  وبغداد  والبصرة 

البرلمانية وعدد من اعضاء اللجنة.

االسالمي  االعــلــى  المجلس  رئيس   2014/2/2  -
العراقي السيد عمار الحكيم يزور دولة الكويت ويلتقي 
من  وعدد  الصباح  الجابر  االحمد  صباح  الشيخ  االمير 

كبار المسؤولين الكويتيين.

يصوت  ــعــراقــي  ال الـــنـــواب  مجلس   2014/2/3  -
في  اقر  الذي  الموحد،  التقاعد  قانون  على  باالغلبية 
الثالث  للرئاسات  عالية  تقاعدية  رواتــب   37 مادته 
ردود  خلق  الذي  االمر  والبرلمانيين،  والوكالء  والوزراء 
فعل غاضبة في اوساط ومحافل مختلفة في المجتمع 

العراقي.

البارزاني  مسعود  كردستان  اقليم  -2014/2/4رئيس 
مشفاه  في  الطالباني  جــالل  الجمهورية  رئيس  يــزور 
بالمانيا، ويؤكد ان وضعه الصحي جيد، ويعتبر البارزاني 
اول سياسي عراقي يزور الطالباني ويلتقيه وجها لوجه 
منذ ان تعرض الزمة صحية اواخر عام 2٠١2، ادت الى 

نقله الى المانيا لتلقي العالج هناك.

اسامة  العراقي  النواب  مجلس  رئيس   2014/2/4-
تونس  الى  يتوجه  وبعدها  لتركيا  زيــارة  يبدأ  النجيفي 
افاق  لبحث  البلدين،  هذين  من  رسمية  لدعوات  تلبية 
مختلف  فــي  تطويرها  وســبــل  ــعــراق  ال مــع  الــعــالقــات 

المجاالت.

المالكي  نوري  العراقي  الــوزراء  رئيس   2014/2/5-
طرح  قــرب  عن  المتلفزة  االسبوعية  كلمته  في  يعلن 
وشيوخ  االنبار  في  المحلية  الحكومة  قبل  من  مبادرة 

ووجهاء عشائر لمواجهة االرهاب في المحافظة.

بشدة  تــرفــض  الــديــنــيــة  الــمــرجــعــيــة   2014/2/7-
االمتيازات التي اقرها مجلس النواب للرئاسات الثالث 
وقد  الموحد،  التقاعد  قانون  في  الخاصة  والدرجات 
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اورد خطيب جمعة كربالء المقدسة الشيخ عبد المهدي 
مراسم  في  الشأن  بهذا  المرجعية  رأي  نص  الكربالئي 

صالة الجمعة بالعتبة الحسينية المقدسة.

-2014/2/8 انعقاد المؤتمر السنوي العاشر للتجمع 
االسالمي لطلبة العراق برعاية رئيس المجلس االعلى 

االسالمي العراقي السيد عمار الحكيم.

ومحافل  اوساط  في  غاضبة  فعل  ردود   2014/2/8-
صحيفة  قيام  ضد  وثقافية  وشعبية  ودينية  سياسية 
لقائد  مسيء  كاريكاتير  رســم  بنشر  الجديد  الصباح 
الخامنئي،  علي  السيد  االيــرانــيــة  االسالمية  الــثــورة 
واعتبرت تلك االوساط ان المرجعيات والرموز الدينية 

خط احمر اليمكن التجاوز عليها واالساءة لها.

-2014/2/9 المرجع الديني اية اهلل العظمى الشيخ 
الذي  الصعب  المعاشي  الوضع  ينتقد  النجفي  بشبر 
إدارة  في  المسؤولين  ويتهم  العراقي،  المواطن  يعيشه 
السنوات  خالل  والقصور  بالتقصير  وملفاتها  الدولة 
فرصة  القادمة  االنتخابات  ان  على  ويؤكد  الماضية، 

للتغيير نحو األحسن وإسعاد الشعب العراقي.

االعــلــى  للمجلس  الــقــيــاديــة  الهيئة   2014/2/9-
االسالمي العراقي ترفض الفقرة 38 من قانون التقاعد 
للرئاسات  عالية  تقاعدية  امتيازات  تقر  التي  الموحد 
اي  ستفصل  انها  وتؤكد  الخاصة،  والــدرجــات  الثالث 
نائب من كتلة المواطن يثبت تصويته على تلك الفقرة. 
تشكيل  الزبيدي  جبر  باقر  المواطن  كتلة  رئيس  وتكلف 

فريق قانوني للطعن بفقرة االمتيازات.

المار  االذربيجاني  الخارجية  وزيــر   2014/2/10-
المسؤولين،  كبار  ويلتقي  العراق  يــزور  يــاروف  محمد 
رئيس  ونائب  المالكي،  نوري  الــوزراء  رئيس  بينهم  ومن 
الجمهورية خضير الخزاعي، ووزير الخارجية هوشيار 
زيباري، واخرين، ويبحث معهم تطوير العالقات الثنائية 

بين البلدين في مختلف المجاالت.

اسامة  العراقي  النواب  مجلس  رئيس   2014/2/10-
النجيفي يتعرض لمحاولة اغتيال بعبوة ناسفة استهدفت 
موكبه في منطقة حي سومر بمحافظة نينوى، واسفرت 

العملية عن اصابة احد افراد حمايته بجروح.

-2014/2/10 القيادي في المجلس االعلى االسالمي 
الخيرية  الباقر  بهجة  مؤسسة  على  والمشرف  العراقي 
شرق  الحميدية  منطقة  في  جديدا  صحيا  بيتا  بفتتح 
في  الصحة  وزارة  تعاون  على  ويثني  بغداد  العاصمة 
مجال توفير المالكات الصحية للبيت الصحي الجديد.

-2014/2/11 المرجع الديني اية اهلل العظمى الشيخ 
بشير النجفي يصف التصويت على المخصصات المالية 
لكبار المسؤولين في قانون التقاعد الموحد بـ«الفاجعة 

والمخالف للشريعة والعدالة والدستور«.

الخارجية  للشؤون  الــدولــة  ــرة  وزيـ  2014/2/12-
سبل  لبحث  العراق  تزور  يليش  لين  الكندية  والقنصلية 
تعزيز التعاون التجاري والتعرف على فرص االستثمار 
هوشيار  العراقي  نظيرها  التقت  حيث  الــعــراق،  فــي 
رئيس  ونائب  المالكي،  نــوري  ــوزراء  ال ورئيس  زيباري، 

الجمهورية خضير الخزاعي ومسؤولين اخرين.

للقوات  العام  والقائد  الــوزراء  رئيس   2014/2/15-
لبحث  االنبار  محافظة  يزور  المالكي  نوري  المسلحة 
كبارالمسؤولين  مــع  معالجتها  وســبــل  فيها  ــة  ــ االزم
المحليين وشيوخ ووجهاء العشائر والقادة العسكريين.

والنجف  وكــربــالء  بابل  محافظات   2014/2/15-
تظاهرات  تشهد  وميسان  وبغداد  والبصرة  االشــرف 
جماهيرية تطالب بألغاء الرواتب واالمتيازات التقاعدية 

للرئاسات الثالثة والدرجات الخاصة.

في  االول  التربوي  المؤتمر  انعقاد   2014/2/15-
المجلس  رئيس  وبرعاية  الحكيم  السيد  بمكتب  بغداد 
االعلى االسالمي العراقي وحضور عدد من الشخصيات 
التدريسية  المالكات  من  وحشد  واالكاديمية  السياسية 

والطلبة والطالبات.
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كيم  العراق  في  الجنوبية  كوريا  سفير   2014/2/15-
هين مينغ يثمن دور رئيس لجنة العالقات الخارجية في 
مجلس النواب العراقي الشيخ همام حمودي في تعزيز 
وتطوير العالقات بين بغداد وسيئول، وجاءت تصريحات 
من  االولى  الدفعة  توديع  مراسيم  في  الكوري  السفير 
طلبة الدراسات العليا المقبولين في الجامعات الكورية 
عبر منظمة مؤتمر النخب والكفاءات العراقية بأشراف 

الشيخ حمودي.

الصدر  مقتدى  الصدري  التيار  زعيم   2014/2/15-
مكاتب  كــافــة  بــأغــالق  يقضي  مفاجئا  ــرارا  قـ يــصــدر 
اي  ان  ويعلن  العراق،  في  وملحقاتها  الصدر  الشهيد 
ال  واليمثل  اليمثله  برلماني  او  حكومي  منصب  او  كتلة 

الصدر.

رئيس  يعفي  العراقي  الوزراء  مجلس   2014/2/15-
من  المولى  تقي  محمد  الشيخ  والعمرة  الحج  هيئة 
يصدر  والمولى  االدارة،  وسوء  الفساد  بذريعة  منصبه، 
خلفيات  وراء  تقف  اعفائه  ــرار  ق ان  فيه  يؤكد  بيانا 
الموجهة  التهم  ــام  واالرق بالوثائق  ويدحض  سياسية، 

اليه.

-2014/2/16 لجنة العالقات الخارجية في مجلس 
النواب العراقي تحصل على المرتبة االولى في سرعة 
انجاز مشاريع القوانين خالل الدورة االنتخابية الثانية 

.)2٠١٤-2٠١٠(

ادوارد  االرمــيــنــي  الخارجية  وزيــر   2014/2/16-
نوري  الـــوزراء  رئيس  ويلتقي  العراق  يــزور  نالبانديان 
الخزاعي،  خضير  الجمهورية  رئيس  ونائب  المالكي، 
تطوير  ويبحث  ــاري،  ــب زي هــوشــيــار  الخارجية  ــر  ووزيـ
العالقات الثنائية بين الطرفين في مختلف المجاالت، 
العراق  بين  اتفاقيات  سبع  ابــرام  عن  زيارته  واسفرت 

وارمينيا.

-2014/2/17 رئيس حكومة اقليم كردستان نيجرفان 
مع  وفد كبير، ويجتمع  رأس  على  بغداد  البارزاني يزور 
المالكي ومع نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين 

النفط من  وتصدير  الموازنة  ازمة  لبحث  الشهرستاني 
االقليم.

الصدر  مقتدى  الصدري  التيار  زعيم   2014/2/18-
السياسي،  العمل  اعتزاله  قرار  ملتفزة  كلمة  في  يؤكد 
ويشن هجوما الذعا على الحكومة وكبار المسؤولين من 

دون ان يشير الى اسمائهم.
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اخالء منطقة الشرق األوسط من اسلحة الدمار 
الشامل

جهة اإلصدار )القاهرة الهيئة المصرية العامة 
للكتاب 2005(

الباحث الكاظـــــــم كريم مراد
كلية االعالم / جامعة بغداد

قراءة في كتب وصلت المجلة



اعداد/ هيأة التحرير

وضبط  النووي،  السالح  نزع  ان  الكتاب  مقدمة  في  جاء 
الشامل،  الدمار  أسلحة  من  خالية  مناطق  وإقامة  التسلح 
على  مطروحة  اهداف  جديدة  استراتيجية  توازنات  وبناء 
أولوياته،  مقدمة  في  بل  والعشرين،  الحادي  القرن  اجندة 
األوسط  الشرق  منطقة  سكان  من  غيرهم  مع  العرب  الن 
مهددون من دون غيرهم بتداعيات انتشار السالح النووي 
على  المحموم  والسباق  الشامل  الدمار  أسلحة  من  وغيره 
حيازة هذه األسلحة وكسر القيود التي تحول الوصول اليها.
بما  الذرية« سواء  الثورة  العشرون قرن«  القرن  » لقد كان 
حملته هذه الثورة من فتوح علمية الستخدام الطاقة النووية 
في األغراض السلمية، او بما الحقته باالنسانية من دمار 
وكوارث، زادت عما حدث من استخدام لألسلحة الكيميائية 
تمثلت  ــار،  اق من  تركته  بما  ــى  األول العالمية  الحرب  في 
بالضحايا والمشوهين من الجنس البشري، فضالعن ذلك 
من تصنيع وتخزين لألسلحة البيولوجية التي تنشر األوبئة 
وتؤثر  الحية،  الكائنات  وباقي  باإلنسان  وتفتك  واالمــراض 
اما  طويلة،  لسنوات  سلبية  تاثيرات  الطبيعية  البيئة  في 
اذ يجب ان يكون قرن  القرن الجديد، فلنا فيه راي اخر، 
انتقاء هول حيازة السالح النووي، وأسلحة الدمار الشامل 

ان لم نقل االتجاه لحيازتها والتهديد بها ».
الشامل  الدمار  أسلحة  ــواع  »أن بعنوان  األول  الفصل  جاء 
بمنع  الخاصة  المعاهدات  االتفاقيات/  والبروتوكوالت/ 
لتعريف  ضــروريــا  مدخال  كــان  الفصل  وهــذا  انتشارها«، 

القارئ على أسلحة الدمار الشامل وتصنيفاتها المتعددة كي 
ال يقع لديه أي لبس او خلط، ويستطيع ان يتتبع الخطوات 
واإلجراءات الدولية التي اتخذت للحيلولة من دون انتشارها 

في المرحلة الراهنة.
الذرية  األسلحة  بين  نميز  ان  الــصــدد  هــذا  فــي  ويمكن 
الحجمي،  التفجير  أسلحة  الكيميائية،  األسلحة  »النووية«، 
الجهود  ســارت  »البكتريولوجية«.اذ  البيولوجية  األسلحة 
األول  الجانب:  هــذا  في  متوازيين  اتجاهين  في  الدولية 
منع  والثاني  العسكرية،  األغــراض  في  االستخدام  تحريم 
العسكرية،  األغــراض  الى  السلمية  األغــراض  من  تحويلها 
المعاهدات  من  مجموعة  عن  الدولية  الجهود  واسفرت 
استعرضها  التي  التنفيذ  جميعهاحيز  دخلت  التي  الدولية 

الكاتب بابعادها وتفاصيلها كافة.
تناول الفصل الثاني، بالشرح والتحليل، قدرات )إسرائيل( 
استراتيجية  ان  على  التأكيد  تــم  اذ  األسلحة.  هــذه  فــي 
دفع  على  زعمائها،  يدعي  كما  تقوم  النووية  )إسرائيل( 
ان  اذ  عليها،  العربية  الــدول  من  محتمل  او  قائم  عــدوان 
قدرة إسرائيل على حشد الموارد البشرية التقليدية مقيدة، 
عن  الناتجة  العربية  األمــوال  فائض  تنامي  ان  عن  فضال 
العرب من الحصول على االسلحة  البترول يمكن  استثمار 
المتقدمة التي يمكن ان توسع الفجوة بينهم وبين )إسرائيل( 
في مجال األسلحة التقليدية، فال خيار امامها سوى السالح 
في  العرب  لردع  او  المحتمل  العربي  الهجوم  النووي ضد 
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حال توفر النية لهذا الهجوم، ففي حديث لموشيه ديان الى 
صحيفة يديعوت احرونوت ذكر: » اننا قد وصلنا الى نقطة 
بالغة الحرج في ما يتعلق باستخدامنا لقواتنا البشرية، اننا 
يجب ان نواجه قوة العرب المتنامية بأسلحة ذرية رادعة«.

موقف  المؤلف،  تناولها  التي  القضايا  ابــرز  اهــم  ان  كما 
الواليات المتحدة االمريكية من احتمال استخدام األسلحة 
الــواليــات  ان  فالمعروف  األوســــط.  الــشــرق  فــي  الــنــوويــة 
المتحدة لها سياسة مزدوجة، تمنع وتمنح حسب الظروف 
حقيقة  االنتشار  اصبح  السياسة  لهذه  ونتيجة  واالحــوال، 
نووية،  منطقة  األوســط  الشرق  منطقة  وأصبحت  واقعة، 
بل مرشحة لتكون المنطقة األولى التي يمكن ان تستخدم 
هيروشيما  في  استخدمت  ان  بعد  النووية،  األسلحة  فيها 
وناغازاكي، وادعاء الواليات المتحدة ان سياستها هي منع 
فسياستها هي  ادعــاء،  مجرد  هو  النووية  األسلحة  انتشار 
سياسة »االنتشار المميز« او »االنتشار المختار« وفي هذا 

المجال يمكن ان نتوقف عند المالحظات االتية:
كل األعضاء الدائمين في مجلس االمن أعضاء في النادي 
النووي وقد انضمت بريطانيا وفرنسا والصبن والهند تباعا 
الى النادي النووي تحت سمع وبصر الواليات المتحدة فهي 
التي ساعدت بريطانيا لتصبح دولة نووية، ولم تستطع ان 
تحول دون ان تصبح فرنسا دولة نووية، وغضت الطرف عن 

دخول الصين الى النادي النووي.
او  نووية  قوية  مراكز  بوجود  اإلقليمية  المناطق  في  سمح 
سمح لهذه المراكز بشق طريقها لتصبح نووية مثل: جنوب 
في  العظمى  اإلقليمية  القوة  لتكون  مرشحة  وهي  افريقيا 
القارة االفريقية، والهند في شبه القارة الهندية، وإسرائيل 

في الشرق األوسط.
وبذلك اخذت عضوية النادي الذري تتكاثر واصبح التزاحم 
النووي حقيقة واقعة، واصبح العالم االن في ظل مظالت 

نووية صغيرة تنتشر تحت مظالت نووية كبيرة.
ان اعتراضات الواليات المتحدة يتركز على »دول إضافية« 
المتحدة  الواليات  نظر  وجهة  ومن  الواقع«  »االمر  على  ال 
أيضا، ال فرق لديها بين ان يعيش العرب دائما تحت رحمة 
 « تحت  يعيشوا  ان  وبين  االسرائيلي،  التقليدي  التفوق 
االحتكار النووي اإلسرائيلي« فالوضع سيان بالنسبة اليها، 
بالنظام  تتحكم  )إسرائيل(  دامت  ما  راضية مطمئنة  وهي 
اإلقليمي بل قد يكون من االصلح لها ان تقوم إسرائيل بهذا 
الدور عن طريق السالح النووي ففيه تخفيف لالعباء التي 
تثقل كاهلها، فبدال من االستنزاف المستمر لمخازنها من 

األسلحة التقليدية يمكن ان تؤدي حيازة إسرائيل لألسلحة 
النووية الى استقرار األوضاع من دون الحاجة الى استنزاف 

او ابتزاز.
استخدام  في  اطالقا  التمانع  يجعلها  اخــر  سبب  وهناك 
الظروف  حتمت  اذا  اإلقليمي  الصراع  في  النووي  السالم 
اللجوء اليه. فإسرائيل تخوض حروبها االن بأسلحة تقليدية 
بالوكالة حيث حرية العمل اإلقليمية متوفرة فماذا يمنع ان 
ما  بالوكالة  نووية  بأسلحة  المستقبل  في  حروبها  تخوض 
دام يتعذر على »الدولة المنبع« استخدام تلك الوسيلة واذا 
النووية  القدرة  نمو  على  تسترت  المتحدة  الواليات  كانت 
اإلسرائيلية وساعدتها الى حد كبير فانها لم تفعل ذلك لكي 
تجعل السالح الذري في المخازن فهذا »ترف« التقدر عليه 
إسرائيل ويجب ان نعلم بان الواليات المتحدة تعالج موضوع 
المنطقة على أساس من فوائد استراتيجية  »التوازن« في 
ضمن سياستها العالمية وليس على أسس اقتصادية أي ما 

يمكن للعرب ان يحققوه لها من توفير الطاقة او األسواق.
ويؤكد المؤلف ان فرنسا، ال الواليات المتحدة، هي الطرف 
الرئيس الذي اخذ بيد )إسرائيل( في سعيها للحصول على 
القنبلة الذرية، فعلى مدار أربعة عشر عاما، من عام ١9٥3 
حتى عام ١9٦7، تعاونت فرنسا في البدء في ظل حكومة غي 
موليبه ثم في عهد شارل ديغول مع إسرائيل وبصفة سرية 
في مجال األسلحة التقليدية وكذلك في مجال التكنولوجيا 
النووية، وهنا دوافع تقف بوضوح وراء قرار موليبه ثم ديغول 

مساعدة إسرائيل على ان تصبح لها انياب ذرية:
أولها ان فرنسا كانت متورطة في حرب يائسة ضد الثوار 
الجزائريين، وربما كانت فرنسا تامل ان يؤدي التهديد الذي 
يمثله حصول إسرائيل على األسلحة النووية الى »ترهيب« 
جمال عبد الناصر والمصريين وحملهم على وقف دعمهم 

العداء االستعمار الفرنسي في الجزائر.
ثانيهما رغبة فرنسا في صنع قنبلتها النووية الخاصة من 
اجل ان تصبح مستقلة عسكريا عن المظلة النووية االمريكية 
فقدمت الى إسرائيل المساعدة التقنية في ميدان »انتاج« 
الماء الثقيل، وحصلت إسرائيل في المقابل على تكنولوجيا 
الكمبيوتر االمريكية، وكانت الواليات المتحدة قد فرضت 
حظرا على بيع أنواع معينة من الكمبيوتر الى فرنسا خشية 
ان تستخدمها األخيرة في تصميم القنابل الذرية،والسيما 

ان فرنسا أظهرت اهتماما واضحا في هذا الموضوع.
ووفقا لما ورد في كتاب هاركابي ووليم باور الواليات المتحدة 
واألسلحة النووية، »اصبح التعاون الفرنسي-اإلسرائيلي في 
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الميدان النووي وثيقا جدا بعد ان رفض جون فوستر داالس 
وزير الخارجية االمريكية في إدارة الرئيس ايزنهاور الطلب 
الذي تقدم به ديغول من اجل قيام عالقة نووية متميزة بين 
فرنسا والواليات المتحدة على غرار ما تتمتع به بريطانيا 
العظمى وقد ساهم هذا الرفض في نفور فرنسا من منظمة 
بها  ودفع  الستينات،  في  »الناتو«  االطلس  شمال  معاهدة 
حسب ما يدعي الى المزيد من التعاون الوثيق مع إسرائيل، 
ولعل اهم مساهمة فرنسية معروفة في ميدان العلوم الذرية 
لدى االسرائيليين في ذلك الوقت كانت بناء المفاعل الذري 

ديمونا.
التسلح  تعظيم  في  االمريكية  المتحدة  الواليات  دور  اما 
النووي اإلسرائيلي، فانه ال يقل أهمية عن الدور الفرنسي 
وكالة  كانت  وقــد  ــه.  ل ــال  ت توقيت  فــي  قــد جــاء  كــان  وان 
االستخبارات المركزية )CIA( االمريكية تعلم منذ اللحظة 
األولى النشاء مفاعل ديمونا ان الهدف من وراء اقامته في 

منطقة قاحلة النقب هو تطوير خيار عسكري.
اشارت مذكرة اعدها رئيس CIA(( الى داالس عام ١9٦١ 
 ١9٥٦ عام  في  ما  فترة  في  اصــدر  غوريون  بن  ديفيد  ان 
امرا بالبدء في إقامة المفاعل النووي الثاني: وهو مفاعل 
القنبلة  انتاج  في  تستخدم  التي  البلوتونيوم،  مــادة  النتاج 
الذرية وبدات المخابرات االمريكية في تقديم المساعدات 
سرا من اجل تمكين إسرائيل من امتالك السالح النووي، 
وكانت حملة السويس عام١9٥٦ عامال رئيسيا وراء تقديم 
تزويد  على  المتحدة  الــواليــات  فوافقت  المساعدة  هــذه 
إسرائيل بوسائل لتمكينها من الدفاع عن السكان ضد اية 
هجمات صاروخية بالستية روسية، حيث اشارت التقارير 
الى ان مصر وسوريا  المخابرات اإلسرائيلية  التي رفعتها 

ستزودان بها قريبا.
تامة،  بسرية  إسرائيل  مساعدة  صالحية   ))CIA خولت 
باألسلحة  أي هجوم محتمل  للرد على  قدرة  امتالك  على 
المتطورة وقد وردت هذه الحقيقة في وثيقة اعدها مسؤول 
في  ورد  ومما  بفالند.  فليبورا  يدعى   ))CIA في  كبير 
التقرير أيضا ان خطة للتعاون وضعت بين CIA(( والجهاز 
اليورانيوم  العسكري اإلسرائيلي يتضمن كميات كبيرة من 

المخصب في معامل »ابولو«.
وفي عام ١9٦٠ قدمت CIA(( تقريرا حول ما يجري في 
مفاعل ديمونا الى الرئيس األمريكي وأشار التقرير الى ان 
المفاعل يساعد اإلسرائيليين على انتاج قنبلة واحدة سنويا 

على األقل.

الشرق  دول  قدرات  المؤلف  استعرض  الثالث  الفصل  في 
األوسط في مجال أسلحة الدمار الشامل على عد ان دول 
المنطقة تاتي في بؤرة اهتمام الواليات المتحدة االمريكية، 
لما لها من مصالح حيوية وامنية واستراتيجية فيها، وفي 
هذا االطار تعرض المكانات كل من جمهورية مصر العربية 
والعراق وليبيا والجزائر والمملكة العربية السعودية وسوريا، 
واإلمكانات النووية اإليرانية والباكستانية ورأى المؤلف ان 
النووية  البرامج  مقومات  تمتلك  ال  العربية  البلدان  معظم 
الهادفة التي تمكنها من اللحاق بإسرائيل، كما انها تفتقد 
اإلرادة السياسية لذلك وان كان بعضها وفي مقدمتها مصر 
تملك اإلمكانات المادية لدعم هذا المشروع ويضاف الى 
بالشراء  عليها  الحصول  اليمكن  النووية  األسلحة  ان  ذلك 
كما انه ال يوجد ما يسمى القنبلة اإلسالمية، لكل ذلك فان 
التوازن العسكري النووي في الشرق األوسط هو لمصلحة 
إسرائيل بما ال يقل عن عقد قادم حيث يتوقف ذلك على 

باقي اطراف المعادلة في المنطقة.
تشكل  العربي  القومي  االمــن  متطلبات  ان  المؤلف  ورأى 
منظومة متكاملة بعضها يقع في البيئة الداخلية لكل دولة، 
والبعض  العربية  وعالقتها  العربي  محيطها  في  وبعضها 
كاألوضاع  العربية  والمجموعة  المنطقة  خارج  وهو  االخر 
اطار  تغييرات في  والدولية وما يطرا عليها من  اإلقليمية 

الفترة االنتقالية للنظام العالمي الجديد.
من  يكون  قد  الصعبة،  الراهنة  األوضــاع  هذه  ضوء  وفي 
العناصر  توفر  لعدم  امني  تــوافــق  الــى  التوصل  الصعب 
ادراك  اذاليوجد  العربي،  القومي  االمن  لمفهوم  األساسية 
والمصالح  واالهــداف  الغايات  اتفاق على  ثم اليوجد  ومن 
او  القومي  بعدها  في  ســواء  حمايتها  المطلوب  العربية 
حتى القطري واولويات تنفيذها، كذلك اليوجد اتفاق على 
العدائيات التي تهدد االمن القومي العربي وترتيب أولوياتها 
بعد إضافة بعد جديد غير مسبوق وهو التهديدات العربية-

العربية.
كما ان هناك نقطة جوهرية أخرى تفرض نفسها في هذا 
السياق وهي التوجيهات االقتصادية للنظام الدولي وهو ما 
يثير تساؤال من يسبق من، ومن يتقدم على من؟ هل يتقدم 
وخاصة  األخــرى،  القومي  االمــن  عناصر  على  االقتصاد 
العسكرية واألمنية، ام العكس؟ ام انهما مترادفان يجب ان 
يسيرا في اتجاه واحد؟.. واالجابة عن تلك التساؤالت تشير 
الى ان مستقبل العرب يلزمه استراتيجية شاملة سياسية 
واقتصادية وعسكرية وثقافية أيضا، حتى يمكن المحافظة 
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االختراق  سياسات  عن  بعيدا  العربي  القومي  االمن  على 
والهيمنه واستنزاف الطاقات العربية.

في  يوضع  ان  يجب  ولذا  شامل،  مفهوم  القومي  االمن  ان 
مكانه متقدمة في سلم أولويات الفكر االستراتيجي العربي، 
ال ان يواري خلف القوة االقتصادية التي تحتاج منا الى رؤية 

شاملة مستقبلية لمتطلباته.
العلمية  القدرات  ببيان  الفصل  هذا  المؤلف  اختتم  وقد 
والعربي  اإلسرائيلي  الجانبين  لدى  المستخدمة  والتقنية 
عوامل  أربعة  في  والمتمثلة  النووي  المجال  في  والمؤثرة 

رئيسية هي:
بنية تحتية صناعية متقدمة.

معاهد او مراكز بحوث متطورة.
راس المال الكافي.

مفاعالت حرق الوقود النووي
مداخل  البداية  في  المؤلف  استعرض  الرابع  الفصل  وفي 
والتي  الشامل  الــدمــار  أسلحة  مــن  خالية  منطقة  انــشــاء 
تنصرف الى المدخل العالمي. والمدخل المتعدد األطراف، 
المنفرد،  والمدخل  الثنائي،  والمدخل  اإلقليمي،  والمدخل 
ثم تطرق الى مفهوم انشاء مناطق خالية من اسلحة الدمار 
المناطق كما  انشاء هذه  بتدبير  الكفيلة  والتدابير  الشامل 
طرح المؤلف تصورا مقترحا الخالء منطقة الشرق األوسط 
من أسلحة الدمار الشامل، وهو ما يمثل قيمة مضافة كبيرة 
لهذا الكتاب تتعاظم أهميتها في هذه المرحلة العصبية من 

التفاعالت الدولية واإلقليمية لهذا الملف الشائك.
المصرية  المبادرة  والتدقيق  والتحليل  بالشرح  تناول  كما 
لنزع أسلحة الدمار الشامل من الشرق األوسط وافريقيا، 
وجهود مصر ودورها في اثارة القضية في المحافل الدولية 
المجتمع  لدفع  األصعدة  مختلف  وعلى  كافة  واإلقليمية 
الدولي لممارسة ضغوط كبيرة على إسرائيل كي تنظم الى 
انضمام  ان  باعتبار  النووية  األسلحة  انتشار  منع  منظومة 
إسرائيل يمثل حجر الزاوية للوصول على منطقة خالية من 

أسلحة الدمار الشامل.
ان الذي الشك فيه هو ان المجتمع الدولي يمارس ضغوطا 
متزايدة من اجل تحقيق عالمية عدم االنتشار، مع انه يسير 
قدما نحو انشاء مناطق خالية من أسلحة الدمار الشامل 
وبشكل خاص من األسلحة النووية، ولم تعد المناطق الخالية 
البيئة  في  اعتيادي  غير  موضوعا  النووية  األسلحة  من 
 2٠٠٤ الثاني/يناير  كانون  وحتى  العلمية،  االستراتيجية 
وباكستان  والهند  إسرائيل  عدا  العالم  دول  جميع  وقعت 

على معاهدات النشاء مثل هذه المناطق وتغطي المناطق 
الخالية من األسلحة النووية الن اكثر من ٥٠ في المئة من 
مساحة العالم، اما قرارات الشرعية الدولية ذات العالقة 
اتخذه  الذي  األوسط  بالشرق  الخاص  القرار  أهمها  فمن 
مؤتمر المراجعة وتمديد المعاهدة عام ١99٥، والذي يعد 
القرار الوحيد الذي يتبناه المؤتمر بشأن منطقة محددة-

الدول األطراف من خطورة  قلق  تعبيرا صريحا عن مدى 
الموقف في الشرق األوسط بسبب السياسات النووية التي 
لرقابة  النووية  منشآتها  اخضاع  وعــدم  إسرائيل،  تتبعها 
دولية، االمر الذي يعرض المنطقة والسلم الدوليين للخطر.

المصري  الرئيس  مبادرة  بين  مقارنة  المؤلف  وضع  وقد 
بوش  األميركي  الرئيس  ومــبــادرة  مــبــارك  حسني  محمد 
ومبادرة الرئيس ميتران الخالء منطقة الشرق األوسط من 

أسلحة الدمار الشامل.
وفي خاتمة كتابه يقول المؤلف ان من الممكن انشاء منطقة 
جديدا  عامال  وجعلها  الشامل  التدمير  أسلحة  من  خالية 
وعن  االنتشار  عن  وبعيدا  بثبات،  تسير  المنطقة  يجعل 
الشعور بعدم األمان الذي ال يفتأ يتزايد، غير انه اليمكن 
المستقبل  في  المنطقة  هذه  انشاء  الواقعية  الناحية  من 
التشعر  تمديد  عملية  في  أولــى  خطوة  انها  المنظور-أي 
انشاء  يكون  ان  الممكن  م  بل  مهددة،  بانها  دولة  اية  فيها 
في  فاعلية  اكثر  الشامل  الدمار  أسلحة  منطقة خالية من 
الرغم  على  االنتشار  منع  معاهدات  من  الخصوص.  هذا 
من األهمية الجوهرية لهذا الصك ولنظام الضمانات التابع 
للوكالة الدولية للطاقة الذرية-الخاص باألسلحة النووية-

المحدد فيه.
النزاعات  تدويل  في  األمــن  لمجلس  القانونية  الوسائل 

الداخلية وتسويتها ـ - - دراسة تحليلية تطبيقية ـ
 )3٦٠( في  يقع  )فرست سوفي(  الدكتور  تأليف  من  كتاب 
الحقوقية  زين  مكتبة  إصدار  من  وستين صفحة  ثالثمائة 

واألدبية، بيروت 2٠١3.
يعد إنتشار النزاعات الداخلية في داخل الدول في مختلف 
الحرب  إنتهاء  بعد  البارزة  الظواهر  العالم هو إحدى  بقاع 
هذه  وأن  العشرين  القرن  من  األخير  العقد  في  الــبــاردة 
النزاعات بحسب آراء المختصين في شؤون القانون الدولي 
للهدف  الخطر  تزال تشكل إحدى أهم مصادر  شكلت وال 
المتحدة عام ١9٤٥  األمم  أجله  الذي قامت من  الرئيسي 
قد  النزاعات  هذه  أن  القول  حد  الى  األمر  وصل  بحسب 
قامت من حيث خطرها على النزاعات الدولية بين الدول.
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السلم  حفظ  على  خطراً  تشكل  النزاعات  هــذه  أن  حيث 
هذه  مــع  التعامل  أن  يعني  ــك  ذل ــأن  ف الدوليين  ــن  واألمـ
النزاعات والعمل على تسويتها يدخل في نطاق إختصاص 
مجلس األمن الجهاز التنفيذي لمنظمة األمم المتحدة الذي 
مجال  في  الرئيسة  بالتبعات  القيام  جهة  الميثاق  له  أوكل 
صوت السلم واألمن الدوليين وإعادتهما الى نصابهما في 
حال وقوع ما يخل بهما سواء أكان ذلك بسبب نزاع دولي 
أم داخلي ويتصرف المجلس في هذا الصدد طبقاً للمادة 
)2٤( من الميثاق نيابة عن كل الدول األعضاء في منظمة 

األمم المتحدة.
المعوقات  من  بالعديد  هذا  األمــن  مجلس  تدخل  ويصدم 
أبرزها ما نصت عليه الفقرة السابعة من المادة الثانية من 
في  المنظمة  تدخل  عدم  مبدأ  وهو  المتحدة  األمم  ميثاق 
المسائل التي تعد من صميم اإلختصاص الداخلي للدول 
األعضاء والذي يعبر عنه بمسمى النظام المحجوز لسيادة 

الدولة الداخلية.
اختصاصه  وممارسته  النزاعات  لهذه  المجلس  وتــنــاول 
عليها يعبر عنه بمصطلح تدويل النزاعات الداخلية والذي 
يقصد به إخراج هذه النزاعات من الشؤون الداخلية للدول 
)النطاق المحجوز لسيادة الدول( الى حيز النطاق الدولي 
التي  ــراءات  اإلجــ إتــخــاذ  مــن  المجلس  يمكن  ــذي  ال األمــر 
يمتلكها طبقاً لنصوص الميثاق لتسويتها، أما الوسائل التي 
يستند إليها المجلس وهو بصدد تدويل النزاعات الداخلية 
السالم  حفظ  وعمليات  اإلنساني  التدخل  فهي  وتسويتها 
الدولية وإنشاء المحاكم الدولية لمالحقة مرتكبي الجرائم 
الدولية  للمحكمة  إحالتهم  أو  النزاعات  هــذه  إطــار  في 

الجنائية الدائمة.
تفعيل  إمكانية  فرضية  إثبات  بحثه  في  المؤلف  ويحاول 
دور مجلس األمن واإلرتقاء به في مجال تدويل النزاعات 
والثغرات  العلل  تشخيص  خــالل  من  وتسويتها  الداخلية 
أداء  على  تؤثر  والتي  المتحدة  األمم  ميثاق  في  الموجودة 
ليس  العلل  هذه  تشخيص  أن  ويرى  مختلفة  بأشكال  دوره 
باألمر الصعب فمن خالل التحليل الدقيق للنصوص الواردة 
عمله  وإجـــراءات  األمــن  مجلس  تكوين  بشأن  الميثاق  في 
ونظام التصويت فيه يقول أن هناك معوقات كثيرة ناجمة 
عن ذلك فضاًل عن معوقات أخرى في الميثاق بشكل عام 
العلل والثغرات أمر ضروري بل ضمني في  لمعالجة هذه 
من  الحاضر  الوقت  في  المجلس  لعجز  نظراً  الفترة  هذه 
التعامل مع بعض النزاعات الداخلية رغم خطورتها ويرى 

إطــار إصالح  يكون في  أن  المعوقات يجب  إزالــة هذه  أن 
اإلصالح  أن  يعتقد  حيث  المتحدة  األمم  لمنظومة  شامل 

الجزئي ال يفي بالغرض.
التعريف  عنوانه  تمهيدي  بفصل  كتابه  المؤلف  بدأ  وقد 
الداخلية،  النزاعات  تدويل  ومفهوم  الدولي  األمن  بمجلس 
أما الفصل األول فقد تناول فيه مبررات مجلس األمن في 
فخصصه  الثاني  الفصل  أما  الداخلية،  النزاعات  تدويل 
األمن  مجلس  يمتلكها  التي  القانونية  الوسائل  في  للبحث 
الثالث  الفصل  أما  ونشوبها،  الداخلية  النزاعات  لتدويل 
واألخير من الكتاب فتناول فيه المعوقات التي تواجه مجلس 
األمن في تدويل النزاعات الداخلية وسبل معالجتها، وختم 
المؤلف كتابه بمجموعة من اإلستنتاجات والمقترحات التي 

توصل إليها من خالل البحث.
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ندوة العدد

البنى التحتية في العراق.. الواقع والطموح

عقدت منظمة مؤتمر النخب والكفاءات العراقية حلقة نقاشية بعنوان 
» خدمات البنى التحتية، الواقع ومشاريع المستقبل » في بغداد 
بتاريخ 2014 / 2 / 1، ناقش فيها الموضوع رئيس لجنة الخدمات 
النيابية النائب فيان دخيل ومختصون من مجلس محافظة بغداد 

وامانة العاصمة ومعهد التخطيط الحضري في جامعة بغداد 
وبحضور رئيس المنظمة الشيخ د. همام حمودي وقد تناولت الحلقة 
النقاشية مجموعة اوراق حول مشاريع الماء ارئيسة في مدينة بغداد، 
وبحوث من دائرتي التصاميم والمواد الصلبة والبيئة في العاصمة. 

وقد خرج المجتمعون بالتوصيات االتية:



أمانة  في  الخدمات  لتنسيق  العليا  اللجنة  واســنــاد  دعــم 
وبما  والمادية  الفنية  واإلمكانات  الصالحيات  بمنح  بغداد 
يدعم عمل هذه اللجنة باالرتقاء بالمشاريع على وفق البنى 
التحتية والتعجيل باداءها الوظيفي بل تنسيق عمل الدوائر 
وضمن  المحددة  الفنية  المواصفات  من  النجاز  الخدمية 
النظر  إعادةب  الضروري  من  لها  المحددة  الزمنية  المدد 

هيكلية نظام التمويل

2. وعدم اقتصار هذا التمويل على ميزانية الدولة والعمل 
ذلك  وفــي  والمالية،  اإلداريـــة  الالمركزية  سياسات  على 

التاكيد على:

جباية أجور الخدمة ) ضرائب ورسوم( لقاء الحصول على 
من  العام  المال  على  المتجاوزين  على  الغرامات  الخدمة 
اإليــرادات في  توجه هذه  أن  التحتية، على  البنى  خدمات 
تطوير هذه البنى في أعمال الصيانة والتشغيل بما يضمن 
والتعليمات  والتشريعات  القوانين  النظرية  إعادة  من  ذلك 
البنى  مشاريع  لتمويل  جديدة  عمل  آليات  عن  البحث  و 
وإصــدار  المصرفية  األقـــراض  فــي  العمل  مثل  التحتية، 
شركات  تاسيس  التحتية،  للبنى  بنوك  تاسيس  السندات، 

مساهمة للبنى التحتية.

بتنفيذ  الرصينة  الشركات  مع  التعامل  على  التأكيد   .3
كفاءتها  أثبتت  التي  تلك  وخاصة  التحتية،  البنى  مشاريع 

بأنجاز مشاريع مماثلة وعلى وفق المواصفات الفنية.

الفنية  ــجــدوى  ال ــات  ــإعــداد دراســ ب الــجــدي  ٤. االلــتــزام 
واالقتصادية وعلى وفق الضوابط المحددة من الجهات ذات 
العالقة بالعراق.. ضرورة التركيز على تفعيل دور المهندس 
المقيم بتنفيذ المشاريع من الدور التقليدي ويتضمن ذلك 
مسؤولية التنفيذ. الى دور فاعل ومؤثر بكل ما.. استمراري 
العمل الجاد على وضع خطة منهجية بالتوعية البينية من 
قبل أمانة بغداد ويع مجاالت األعالم المختلفة المرئية منها 
التنسيق  يتم  وان  األمال  وهيئة  والثقافة  المقر  المسموعة 

بين ذلك مع وزارات التربية والب واالتصاالت.

. من الضروري أن تبادراللجنة النيابية للخدمات واالعمار 
يتوافق  بما  والتشريعات  القوانين  بيد  النظر  أعــادة  على 
منح  بة  الالمركزية  من  العراق  بين  الراهنة  التوجهات  مع 
مشاريع  وتنفيذ  تخطيط  على  القدرة  المحلية  السلطات 
البنى التحتية، وفي منح القطاع الخاص المزيد من المرونة 
بين تمويل هذه المشاريع بأساليب جديدة، تم اإلشارة الى 

البعض منها بين أعاله.

اعداد: المعهد العراقي للحوار
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8. دعم واسناد د عدم توجهات الدولة في أقامة مجمعات 
ــي  األراضـ تخصيص  ومــنــع  الــخــدمــات  متكاملة  سكنية 
لألغراض السكنية والواردة بقرار مجلس الوزراء المرقم، 

9 لسنة ١3. 2.

هذا وقد استلمت المنظمة مالحظات حول التوصيات 
من دائرة التصاميم بامانة العاصمة هذا نصها:

م/ مالحظات

حـــول تــوصــيــات مــؤتــمــر الــنــخــب والـــكـــفـــاءات الــعــراقــيــة 
المنعقد بتاريخ 2014/2/1

تحية طيبة..

اشارة الى رسالتكم المؤرخة بتاريخ 2٠١٤/2/3 بخصوص 
النخب  مؤتمر  بخصوص  قبلكم  من  المرسلة  التوصيات 
والكفاءات المنعقد بتاريخ 2٠١٤/2/١، نرفق لكم في ادناه 
مالحظات الفريق المشارك بالمؤتمر على التوصيات مدار 

البحث.

١ - الفقرة )١( من التوصياتاليوجد لدينا اي اعتراض او 
تحفظ عليها وتعتبر توصية مقبولة.

بالبحث عن  والخاصة  التوصيات  )2( من  رقم  الفقرة   -2
البنى  لمشاريع  المالية  ــور  واالم التمويل  ومصادر  اليات 
دراســة  الــى  فيتطلب  جــدا  كبير  الموضوع  والن  التحتية، 
ذات  االختصاصات  من  كبير  عــدد  فيها  يشارك  موسعة 
المدني  والمجتمع  والسياسين  كاالقتصاديين  العالقة 
واضحة  واعطاء صورة  بالموضوع  للبت  الخبرة  واصحاب 

عن الموضوع.

3-الفقرة )3( من التوصيات اليوجد لدينا اي اعتراض او 
وجعلهم  فيها  الــواردة  الفقرتين  فصل  سوى  عليها  تحفظ 
رقم  منهما  كل  وتحمل   )3( الفقرة  عن  مستقلة  فقرات 
والمهندس  الجدوى  دراسة  باعتبار  التوصيات  مستقل من 
مسؤولية  وليس  المستفيدة  الجهة  مسؤوليات  من  المقيم 

المكتب االستشاري والشركات المنفذه.

٤-الفقرة رقم )٤( من التوصيات اليوجد لدينا اي اعتراض 
او تحفظ عليها وتعتبر توصية مقبولة.

بعض  لدينا  التوصياتيوجد  مــن   )٥( ــم  رق الــفــقــرة   -  ٥
االعتراضات من قبلنا وكما يلي: -

نتحفظ على ماجاء  فاننا  بغداد  بامانة  االمر  تعلق  بقدر   ·
القوانين  في  النظر  اعادة  بخصوص   )٥( الفقرة  هذه  في 
العراق  في  الراهنة  التوجهات  مع  يتوافق  بما  والتشريعات 
على  القدرة  المحلية  السلطات  منح  في  الالمركزية  من 
لتالفي  حسما  التحتية،  البنى  مشاريع  وتخطيط  التنفيذ 
تداخل الصالحيات بين امانة بغداد ومحافظة بغداد ويؤدي 

الى ارباك العمل.

بخصوص ماجاء في هذه الفقرة )٥( بمنح القطاع الخاص 
الموضوع  جديدةوالن  باساليب  المشاريع  هذه  تمويل  في 
كبيرجدا فيتطلب الى دراسة موسعة يشارك فيها عدد كبير 
من االختصاصات ذات العالقة كاالقتصاديين والسياسين 
والمجتمع المدني واصحاب الخبرة للبت بالموضوع واعطاء 

صورة واضحة عن الموضوع.

٦- الفقرة )٦( من التوصياتاليوجد لدينا اي اعتراض او 
تحفظ عليها وتعتبر توصية مقبولة

للتفضل باالطالع... مع التقدير.

امانة بغداد - دائرة التصاميم
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مؤتمرات على الطريق



 1- المؤتمر العشرون االتحاد البرلماني العربي في دولة 
الكويت

الوفد العراقي....

الشيخ  الكويت  دولة  أمير  السمو  لدعوة من صاحب  تلبية 
صباح األحمد السالم الصباح تراسل السيد أسامة النجيفي 
رئيس مجلس النواب العراقي الوفد النيابة لحضور المؤتمر 
العشرون االتحاد البرلماني العربي في دولة الكويت الفترة 
١8 2٠ كانون 2 يناير 2٠١٤ م  والتي حضرها ١8 من رأسه 
البرنامج البرلمانات العربية وغابت أنها تونس مصر سوريا 
وجزر القمر وذلك انطالقا من أراده برلمانية عربية تدعم 
وحدة العمل البرلماني العربي في خدمة قضايا المجتمع 
برئاسة  العراقي  الوفد  وتألف  التقدم  تحقيق  ولي  العربي 
السيد أسامة النجيفي رئيس مجلس النواب العراقي وكل 

من
العالقات  لجنة  رئيس  حمودي  همام  الدكتور  الشيخ   ١.

الخارجية إلنيابية.
. 2 السيد حسن الشويرد

3الدكتورة عديله حمود حسين.
٤- السيد رافع عبد الجبار نوشي.

٥- السيدة صفية طالب السهيل.
٦- السيد عادل عبداهلل.

7- السيد جابر خليفة جابر.

8- السيد اياد نامق االمين العام لمجلس النواب
إدارة  عــام  أنــا محمد مدير  الــســادة ســالم  الــى   باإلضافة 
العالقات العامة والتشريع فوت والسيد انت حلمي مستشار 
عدنان  السيد  الرئاسية  الهيئة  الخارجية  العالقات  شؤون 
النواب  مجلس  في  العامة  العالقات  إدارة  موظف  حــذال 
وسيدي شهاب أحمد سكرتير الوفد موظف لجنة العالقات 

الخارجية.
ممثلو  مــراقــب  بصفة  المؤتمر  أعــمــال  فــي  شـــارك  كما 

المنظمات التالية:
))جامعة الدول العربية االتحاد البرلماني الدولي البرلمان 
الدول  مجالس  اتحاد  األفريقي  البرلماني  االتحاد  العربي 
مجالس  رابطة  اإلســالمــي  التعاون  منظمة  في  األعــضــاء 
والعالم  أفريقيا  في  الممثلة  والمجالس  والشورى  الشيوخ 
العالمين  األمناء  وجمعية  العربي  المغرب  اتحاد  العربي 

البرلمانات العربية((.
استقبال الوفد..

كان في استقبال الوفد العراقي السيد مرزوق علي الغانم 
االتــحــاد  ورئــيــس  الكويت  دولـــة  فــي  األمـــة  رئــيــس مجلس 
البرلماني العربي و السيد الدكتور محمد بحر العلوم سفير 
جمهورية العراق اموت في السلك الدبلوماسي العراقي وبعد 

انتهاء مراسم االستقبال تم نقل الوفد الى محل  اقامته.

اعداد: المعهد العراقي للحوار
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- بدأ أعمال المؤتمر..

الجلسة الصباحية: ١9 كانون ١ يناير 2٠١٤ ١8 ربيع األول 
١٤3٥ هـ

الجابر  األحمد  الشيخ صباح  الكويت  دولة  أمير  . حضور 
الصباح الذي أنا به عندهم ولي العهد الشيخ نواف االحمد 

الجابر الصباح.
. عزف السالم الوطني لدولة الكويت

. تالوة آيات من الذكر الحكيم.
في  االمة  مجلس  رئيس  الغانم  علي  مــرزوق  السيد  .كلمة 

دولة الكويت ورئيس االتحاد البرلماني العربي.
. كلمة السيد عبد الواحد راضي رئيس االتحاد البرلماني 

الدولي.
. كلمة السيد نور الدين بوشكوج آمين عام االتحاد البرلماني 

العربي.
. صورة تذكاريه للراسو الوفد البرلماني ولي األحد الشيخ 

نواف االحمد الجابر الصباح.
.عزف السالم الوطني لدولة الكويت.

الجلسة المسائية. جلسة العمل األولى: ١9 كانون ١ يناير 
2٠١٤ ١8 ربيع األول ١٤٠٠هـ بدأت الجلسة المسائية كنت 
جالسة العمل األولى بإقرار جدول أعمال المؤتمر العشرين 

لإلتحاد البرلماني العربي والذي تم البنود التالية:
انتخاب رئيس االتحاد البرلماني العربي.. ١
تقرير األمين العام األنشطة االتحاد البرلماني العربي . 2

وعمال الدورة الثالثة عشرة اللجنة التنفيذية لالتحاد 
والمصادقة على قراراتها.

القدس عاصمة الدولة فلسطين كلمات السادة رؤساء . 3
المجالس والوفود.

. بعد إقرار جدول األعمال انتقدت المؤتمر األول فقراتهم 
وهو انتخاب رئيس االتحاد البرلماني العربي الجديد حيث 
موافقة المؤتمر أنا تمديد رأسه االتحاد الشعبية الكويتية 
الغانم  السيد مرزوق  الحالي  رئيسها  المتمثلة في شخص 
الحكام  تنفيذ  جــاءت  والتي  الكويتي  األمــة  مجلس  رئيس 

ميثاق االتحاد البرلماني العربي ونظامها الداخلي.
المؤتمر  استمع  رئيس جديد  انتخاب  على  الموافقة  وبعد 
نور  السيد  لالتحاد  العام  األمين  من  المقدم  التقرير  إلى 
العام  خالل  أنشطته  االتحاد  أوضــاع  حول  بسكوت  الدين 
عقده  الذي  االتحاد  عشر  التاسع  المؤتمر  ممثل  الماضي 

في الكويت وتمت الموافقة على التقرير.

الــدورة  أعمال  عن  تقرير  أيضا  العام  األمين  قدمها  كما 
الثالثة عشر للجنة التنفيذية لالتحاد وقد صادقه المؤتمر 
إلى  قراءةتها  عدم  على  االتفاق  )تم  قراراتها  جميع  على 

توسيع ورقيا(
رؤساء  السادة  مداخالت  إلى  االستماع  المؤتمر  انتقل   ثم 
الوحيدة  البنت  نتناول  التي  الوفود  ورؤســاء  البرلمانات 
المدرج في جدول أعمال المؤتمر والمتألق القدس عاصمة 

الدولة فلسطين.
حيث استمع المؤتمر الى مدير األمن إدارة القراءة أو نظام 
فلسطين  دولة  في  الشريف  القدس  الجغرافي  المعلومات 
الذي قدمه تقريرا تصورين عرضه على الشاشة اإللكترونية 

والذي إشارة فيه الى النقاط التالية:.
لدولة   ٪١٠٠ تمتلك  جغرافية   ١9٤8 عــام  فــي  .الــقــدس 

فلسطين .
.القدس بين ١97١ -١9٦7 انقسمت إلى القدس الشرقية 

و القدس الغربية.
اإلسرائيلي  االحتالل  من  الصادرة  المجحف  القوانين   .

ساهمت في تضيق جغرافية القدس:
قانون مصادرة األراضي. 	
قانون األراضي الخضراء. 	
قانون بين الشوارع. 	
بخير  	 ــالك  ــ االم ــل  ك يعني  الــغــائــبــيــن  أمـــالك  ــون  ــان ق

فلسطينيين هي ملك للحارس.
تجنيس جنسية فلسطينية يعني مصادرة أمواله وامالكه 	
من  	 بــالــهــروب  فترة  بعد  سفر  يعني  أجنبية  جنسية 

المعاناة.
جنسية اسرائيلية يعني العيش به في ظل االحتالل. 	

الحاصلة  والتغيرات  القدس  الجغرافي  العرض  هذا  وبعد 
علي والمتحف بحق أبناء أها استمع أعضاء المؤتمر إلى 
الكلمات ممثلي المنظمات التي حضرت بصفة مراقب كما 
المؤتمر  عليها  وافق  التي  القرارات  بعض  المؤتمر  اتخذ 

العشرون لإلتحاد البرلماني العربي مثل:
صباح . ١ الشيخ  إلى  وامتنانه  شكر  برقية  توجيه  واحــد 

عن  تعبيرا  الكويت  دولــة  أمير  الصباح  االحمد  جابر 
شكرهم له لحضور المؤتمر وإذا ورعايته العماله.

برقية الشكر والتقدير إلى رئيس مجلس األمة الكويتي.. 2
قرار تمديد رأسه االتحاد الشعب الكويتي.. 3
العام لالتحاد . ٤ األمين  الذي قدم  تقرير  الموافقة على 

البرلماني العربي السيد نور الدين بوشكوج.
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الموافقة على القرارات السياسية حول القدس عاصمة . ٥
الدولة فلسطين بنودها ١7.

البرلمانية . ٦ بشؤون  المتعلقة  الــقــرارات  على  الموافق 
والمالية واإلدارية.

اهم ماجاء في كلمة السيد رئيس مجلس النواب
السيد  العراقي  الــنــواب  مجلس  رئيس  السيد  القى  وقــد 

أسامة النجيفي كلمة بمناسبة اكد خاللها على:
 أنا ثورات امتنا العربية البشرية األعلى قيمة من آية آية فور 
ثروات طبيعية واألمن كيف خيرا والتي تعاني االن من موت 
من عدن في بعض بلدان انام بسبب األرض كاسات األمنية 
ومن ال مو كسول خجول في بعضها اآلخر بحاجة إلى وضع 
ما  االمــوال  من  له  تخصص  متكامل  شامل  عربي  برنامج 
اآلن  القائمة  شريحة  عندي  كفاءة  تطوير  لغرض  يستحق 
انه سيموت اإلرهاب تعددت وتجاوزات منتجات متى جات 
وقع  علي  منيعا  مكانة  في  والزمان  المكان  في  خطورته 
يكون غدا كذلك  اليوم حصلنا فدوة قد ال  يكون  وما  فيه 
وذلك  المقبلة  أجيالنا  أن  شــرورة  نــدرك  أن  وعلينا  وعلي 
الحابل  يختلط  على  كل  وصفاته  هوه  ماهية  تحديد  عبر 
بالنابل وكافي ال يذهب غير اإلرهاب بوزارة اإلرهاب اوكي 
اإلنسانية  بالحقوق  والمطالبة  الرأي  عن  التعبير  يكون  ال 
الطبيعية هذا وانظر نوال ميس أمل عربي مشترك تحكي 
معه ووالدته حاضرة وفي إشارة الى القضية الفلسطينية 
أكد الرئيس النجيفي وطننا العربي لن يكون حقيقيا لم تحل 
االستيطاني  السياسة  استمرار  في  الفلسطينية  القضية 
بأنه  األمنية  التهديدات  اكبر  تمثل  إلسرائيل  هي  األشياء 
موقف شعب العراق كما هو معروف من قبل ثابت على أن 
ال حل القضية الفلسطينية  اال باإلعالن دولة فلسطين وقت 
سابها العضوية الكاملة في األمم المتحدة وعودة الالجئين 
عدم  على  إسرائيل  إصــرار  إن  ديارهم  إلى  الفلسطينيين 
اإلصغاء إلى اإلرادة الدولية هو اإلصرار على تهديد األمن 
قد جنحة  العربية  األسرة  كانت  الذي  العالم  في  والسالم 
إليه في المبادرة العربية للسالم وانت عارف أننا مدعوون 
إلى وقفة جادة التخاذ موقف عربي حاسم محاسن حيال 

هذه القضية

 الدورة 16 اللجنة التنفيذية لالتحاد 18 /1 /2014
اجتماعات اللجنة التنفيذية لالتحاد البرلماني العربي في 
الثالثة عشر لها قبل أن أغادر المؤتمر في  افتتاح الدورة 

السيد  العراق  عن  االجتماع  حضر  وقد  العشرين  دورتها 
اللجنة حيث تمت مناقشة مشروع  كلنا عضو  نادم  النائب 
مجملها  مهمة  بنود  تسعة  تضمنه  الــذي  األعمال  جــدول 
العربي وقدم سيدنا  البرلماني  يختص في أعمال االتحاد 
العراقي  النواب  آدم واإلخصاب االجتماعي رئيس مجلس 

جاء فيه:
انتخاب  الية   ( فقرة  اضافة  بعد  األعمال  جــدول  إقــرار   .

رئيس جديد االتحاد عام 2٠١٥(.
. األمين العام يوجد التعاون عقبات في فترة من المؤتمر 

السابق.
.)اإلمارات+ الكويت(: انتقادا وتحميل التقصير على األمين 

العام.

توصيات
البرلماني  	 االتــحــاد  رأســه  المرشح  التوصيات  حــول 

ــاق والــتــوصــيــل الــتــصــويــت لمرشح  ــف ــي تــم االت ــدول ال
الكامروني ) مارتن شونك( لم يليق مقترحنا لترشيح 
السيد ) شادية رفيق الباكستانية( القبول عدم المعرفة 

بسيرتها الذاتية لتفعيل التواص.
لجنة  	 قبل  من  االتحاد  الكلية  ومراجعة  النظر  إعــادة 

مصغره.
اعفاء ديوان تونس بين أن على طلبها مراجعة بجدولة  	

بقية الديون و تعالج الحقا.
المؤتمر 2١ القادم: المكان / المفروض في لبنان وإن  	

تعذر ففي  مصر وانت عذرا في المغرب )وفق تسلسل 
الحروف األبجدية(...... ..الزمان ادور 2٠١٥.

مسودة البيان القرار السياسي الوحيد القدس عاصمة  	
دولة فلسطين ثم مراجعته ومعالجة المسودة وخرجنا 
وفد  قرار:  المصادقة.  للمؤتمر  تقدم  بمسودة جديدة 
االتحاد  األمــن  مجلس  دول  ويلتقي  يصور  اتحاد  من 
ودوار  الدولي  البرلماني  االتحاد  العربي  البرلماني 
الفلسطينيين  على  إسرائيل  اعتداءات  يفضح  المؤثرة 
لحق  سعيد  وطلبت  الفلسطيني  والــحــق  والقضية 

فلسطين في إقامة دولة مستقلة عاصمتها القدس.

اللقاءات على هامش المؤتمر
1- السيد أسامة النجيفي يلتقي نظيره الكويتي

مجلس  رئيس  النجيفي  العزيز  عبد  وســام  سيد  مستقبل 
في   2١ /١ /٠١٤8 الموافق  السبت  الــيــوم  مساء  الــنــواب 
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مجلس  رئيس  الغانم  مــرزوق  السيد  بالكويت  إقامته  مقر 
القضايا  اللقاء  خــالل  الجانبان  واضحة  الكويتي  األمــة 
ذات االهتمام المشترك وسبل توطيد العالقة الثنائية بين 
البرلماني كما  المستوى  على  الشقيقين خصوصن  البلدين 
وتطورات  العراق  في  االنتخابات  موضوع  البحث  تناول 
المشاهدين األمني والسياسي في المنطقة بشكل عام وفي 
العراق على وجه الخصوص. هذا وثمن الرئيس نجي في 
العربية  البرلمانات  مؤتمر  عقد  في  الكبير  الكويت  دولة 
بشكل متكرر بنجاح ملفت مؤكدا أن هذا النجاح سيساهم 

في توحيد الروحية العربية في مجال البرلماني.
2- لقاء رئيس بمجلس األمة جزائري

وسام  اللي  العراقي  النواب  مجلس  رئيس  السيد  استقبل 
العالقات  فــي  يستجد  محمود  دكــتــور  والشيخ  النجيفي 
الخارجية النيابية في مقر إقامة رئيس المجلس ١8 /١ /2٠١٤ 
مجلس  رئيس  خليفة  واجــد  العربي  محمد  دكــتــور  سيد 
الشعب الوطني الجزائري ويرافقه سيد إبراهيم أبو لحية 
النجيفي  الخارجية مرحبا سيد وسام  الشؤون  لجنة  تيس 
بالوقت جزائري مبين مو لشعب بين البلدين الشقيقين من 
عالقات تاريخية متينة وما يحمله الشعب العراقي من حب 
واحترام الشعب الجزائري حيث أشار الرئيس إلى التجربة 
القيمة والخطوات الجدول المصيرية التي مرة بها الجزائر 
الوصول الى مر علي اليوم وأشار السيد وسام النجيفي إلى 
بعض معوقات هذه المرحلة من تاريخ العراق والتي نعتبرها 
يتعرض  التي  الخارجية  الهجمات  هو  من  انتقالية  مرحلة 
لها البلد والجسور العراقي الذي كتبه على جهوده في اال 
ستة أشهر واإلرهاب التأثيرات الدول اإلقليمية وغيرها من 
األسباب التي جعلت الديمقراطية لدينا متعثره ولكن العراق 
بلدا لها خيرات كثيرة وهو يمتلك أبناءها أقول منيرة كفيلة 
وبالخصوص  المتقدمة  الدول  إلى مصاف  بها  تنهض  بأن 
فيه  أتأمل  نيابية جديدة  انتخابات  مقبلين على  االن  نحن 
خيرا إن شاء اهلل وأشار الرئيس أيضا إلى اإلرهاب الذي 
ال دين له والذي يصف بدول اإلسالمية والعالم أجمع البد 
من التعاون الدولي جات لمكافحة اإلرهاب وإزالة أسباب 
انتشارها حيث إشارة إلى بعض الخطوات التالية القضاء 
والذي  الصحيح  اإلسالمي  بالدين  والتمسك.  الفقر  على 
هو دين سمح محبة وسالم، ونحن نرى في الجزائر دارنا 

واهلنا.

وشكر الرئيس نظيره الجزائري على اسقاط بالده الديون 
بدور  وأشاد  دوالر  مليون  والبالغة)٤٠٠(  العراق  على  التي 
هذه  فــي  جـــودي  كــريــم  السيد  الــجــزائــري  المالية  وزيـــر 

الموضوع.
العالقات  لجنة  رئيس  حمودي  همام  د.  الشيخ  وتساءل 
الخارجية عن نوع النظام في الجزائر وكيف تشكل الغرفة 
الثانية في مجلس الشعب الوطني الجزائري أي ) مجلس 
يتم  وكيف  الجمهورية  رئيس  وصالحيات  ومهامه،  االمــة( 

تعيين رئيس الوالية.
الشؤون  لجنة  رئيس  لحية  أبــو  إبراهيم  السيد  فــأجــاب 
الخارجية في مجلس الشعب الوطني الجزائري بأن نظام 
الحكم في الجزائر جهموري رئاسي بعد التعديل الدستوري 
الجديد ) حيث كان يجمع بين خصائص النظامين البرلماني 
العام  باالقتراع  الجمهورية  رئيس  فيه  وينتخب  والرئاسي( 
المباشر لعهدة رئاسية أمدها خمسة سنوات قابلة للتجديد 

مرتين.
ولرئيس الجمهورية سلطات واسعه كقيادة القوات المسلحة 
وابـــرام  الخارجية  والسياسية  الــدفــاع  سياسية  وإقـــرار 
المعهادات والمصادقة عليها وله حق اصدار العفو ويتولى 
تعيين الوزير األول ) رئيس الحكومة( ونوابة والموافقة على 

تشكيل الوزارة وتعيين الوالة والقادة العسكريين.
وفي السياق نفسه ذكر السيد أسامة النجيفي اننا نحن االن 

في مجلس النواب العراقي نشرع لمجلس االتحاد.
شبية  التجربة  ان  الى  حمودي  همام  د.  الشيخ  أشار  كما 
السيد  المجلس  رئيس  قدم  وفي ختام  في  اللودات  بنظام 
تذكارية  هدية  العراقي  الوفد  عن  نيابة  النجيفي  أسامة 
الشعب  مجلس  رئيس  خليفة  ولــد  العربي  محمد  للسيد 
الوطني الجزائري، مجدداً دعوته لنظيرة الجزائري لزيارة 

العراق.
اللجنة  عضو  عــودة  خلف  جابر  السيد  اللقاء  حضر  كما 

المالية في مجلس النواب العراقي.
يناير(   ( األول  كــانــون   ١9٠٠٠ الــســودانــي  الــوفــد  ولــقــاء 

2٠١٤/١8 ربيع األول ١٤3٥هـ.
النجيفي  أسامة  السيد  برئاسة  العراقي  الوفد  استقبل 
والشيخ د. همام حمودي رئيس لجنة العالقات الخارجية 
السيد  عــودة  خلف  جابر  السيد  المالية  اللجنة  وعضو 
الدكتور الفاتح عز الدين المنصور رئيس المجلس الوطني 
السوداني والوفد المرافق له في مقر إقامة رئيس النواب 

العراقي.
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ويعد ان رحب السيد رئيس المجلس بنظيرة السوداني عرج 
سيادته على الظروف التي مر بها العراق من أزمات بسبب 
التي  اإلرهابية  والهجمات  الكثيرة  الخارجية  التدخالت 
تعصف بالمنطقة التي القت بظاللها على العراق، وفي هذا 
السياق اكد سيادته ان هناك عقالء من كل األطراف في 
العراق لم يدخروا جهداً في سبي استقرار ونهوض العراق 

التي بهما تستقر المنطقة، ونحن نتفائل بالعودة والخير.
هي  الــســودان  تجربة  ان  الــديــن  عــز  الفاتح  السيد  ــد  وإك
الينا  وصــل  واإلرهـــاب  التطرف  الن  كانت صعبة  األخــرى 
لبث  استثناء  بال  الفئات  كافة  من  وقتل  برأسه  اطل  وقد 
التفرقة والحقد بين أبنائها، ولكننا وجدنا بوحدتنا وتكاتفنا 
الذي بدأناها بالحوار مع العلماء والعقالء وباالعتماد على 
المبذولة  الشباب خاصة والجهود  بين  الجماهيري  الوعي 
بوجهها  بالوقوف  استطعنا  المدني  المجتمع  منظمات  من 

وصدها.
إن  الــديــن.  عــز  الفاتح  السيد  الــكــالم  بالذكر.   والجدير 
في  وجدنا  األمان حيث  هو صمام  السودان  في  التصوف 
التصوف الوسطية والحل الزالت كل األزمات التي تأتي بها 

أفكار التطوف والتكفير واقصاء االخر.
العالقات  لجنة  رئيس  الحمودي  د.هــمــام  الشيخ  واشــار 
حالة  خلق  فــي  يكمن  الــحــل  أن  ــى  إل النيابية  الخارجية 
وسطية، ونحن هذه األيام نمر بذكره استشهاد السيد مهدي 
الحكيم نجل المرجع األمام السيد محسن الحكيم في ١8 
يناير١987 الذي اغتيل في السودان وكان ضحية لمصالحة 

بين أطراف النزاع انذاك.
 من جانبه أكد رئيس المجلس الوطني السوداني أن العراق 
واإلســالم،  العرب  قضايا  جميع  من  قريبا  أن  دائما  كانا 
فللعراق حضارة عريقة بعمق التاريخ، ونحن كشعب السودان 
نفتخر أننا كلنا من العراق حيث انه الكل في السودان يرجع 
بنسبه الى )الحسين بن علي( بنت فاطمة ابنة نبينا االكرم 

محمد »ص«.
 كما أكد أيضا أن المجلس الوطني السوداني سوف ترسل 
لكم دعوة لزيارة السودان با قرب فرصة ممكنة. ٤.الشيخ 

د.همام حمودي يلتقي نائب رئيس مجلس االمة الكويتي..
العالقات  لجنة  رئــيــس  حــمــودي  د.هــمــام  الشيخ  التقى 
االحد  يوم  العراقي، مساء  النواب  المجلس  في  الخارجية  
مصادف ١9 /١ /2٠١٤ السيد مبارك الخرينج نائب رئيس 
مجلس األمة الكويتي على هامش مؤتمر االتحاد البرلماني 
الكويتية جيدة  المبادرة  أن  العربي، أكيد في سماحته على 

رئيس  الكلمة  أوال، وجــعــل  وقــت  بأسرع  تفعيلها  أهمية  و 
مجلس األمة الكويتي السيد مرزوق الغانم من ضمن وثائق 
من  بنودها  طــرح  إلــى  ثانياً، باإلضافة  لألهميته  المؤتمر 
البرلمان  مثل) اتحاد  العالمية  المؤتمرات  في  تفعيلها  أجل 
التعاون  لمنظمة  األعضاء  الدول  مجالس  الدولي، والتحاد 

اإلسالمي وغيرها(.
للجنة  رئيس  حمودي  د. همام  الشيخ  سماحة  التقى  كما 
ــعــالقــات الــخــارجــيــة الــنــيــابــيــة، يـــوم األحـــد الــمــصــادر  ال
١9 /١ /2٠١٤ أيضا األمين العام التحاد البرلماني العربي 
االتحاد  مؤتمر  هامش  على  بوشكوج  الدين  نــور  السيد 
العام  األمين  مع  سماحته  بحث  العربي، حيث  البرلماني 
التي  المبادرة  بنود  العراق على دعم تفعيل  تاكيد  لالتحاد 
قدمت لي دعم فلسطين بأسرع وقت باعتبار فلسطين هي 
تفعيلها،  سبل  الى  سماحته  كذلك  مشيرا  األولــى  قضيتنا 
مثل إجراء عملية توأمة بين القدس عاصمة دولة فلسطين 

وعواصف مدن الدول العربية في جميع المجاالت:
- في مجال التعليم ) توأمة المدارس(

المستشفيات  في  المرضى  )عــالج  الصحة  مجال  - فــي 
العواصم والمدن العربية(

المين  عتاباً  الخارجية   العالقات  لجنة  رئيس  وجــه   كما 
مواجته  في  العراق  ذكــره  لعدم  الدين  نور  السيد  االتحاد 
لالرهاب في كلمته أمام المؤتمر، حيث اشار الشيخ همام 
موقفهما  المتحدة  واألمــم  العربية  الجامعة  إن  حمودي 

الداعم  لما قدمه العراق لمكافحة االرهاب وازالته.
6-صحيفة الدستور المصرية

المؤتمر  هامش  وعلى  المصرية  الدستور  صحيفة   إلتقى 
الشيخ  العربي  البرلمان  التحاد  العشرون  المؤتمر  هامش 
مساء  الخارجية  العالقات  لجنة  رئيس  حمودي  د.همام 
الرئيس  استعرض  حيث   ،2١ /١ /٠١٤9 مصادف  األحــد 
اللجنة أهم الموضوعات والقضايا السياسية على الساحة 
العراقية مثل التجربة العراقية في كتابة الدستور العراقي 
األمنية  االتفاقيات  ضمن  وضعها  التي  اآللية  و  الــدائــم 
في  األوضاع  العراق، وكذلك  من  األمريكية  القوات  لخروج 
األنبار ومكافحة اإلرهاب وازالة أسبابها، ومواضيع أخرى..

7-لقاء امير دولة الكويت

أمير  د. همام حمودي  الشيخ  براسة  العراقي  الوفد   إلتقى 
الظهر  الصباح  الجابر  الشيخ صباح األحمد  الكويت  دولة 
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تباحث  البيان،. حيث  في قصر   2١ /٠١٤/ 2١ االثنين  يوم 
الجانبان في أهمية يمكن العالقات بين البلدين والجارين، 
السنوات  فــي  الــشــان  فــي هــذا  تــم تحقيقه  بما  واإلشـــادة 
الماضية، وعبر الوفد العراقي عن امتنانه لحفاوة االستقبال 

وكرم الضيافة منذ وصوله الكويت.
 ومن جانبه أكد الشيخ صباح األحمد أمير دولة الكويت بان 
البلدين الشقيقين كانا ضحية لشخص واحد، وأن اهلل حبا 
العراق بكل شيء في األرض والشعب والنفط المكان، ونحن 
بيننا  موجود  غير  بيننا  والموجود  والمكان  باألهل  شركاء 
والبلدان األخرى. ونحن مستعدون الكل دعم يعود بالعراق 

إلى موقعه العربي واإلقليمي.
العالقات  لجنة  أعضاء  السادة  العراقي  الوفد  ضم   وقد 
الخارجية الشيخ حسن خضير الحمداني، السيد رأفع عبد 
حمود، السيد  عديلة  سهيل، الدكتورة  صفية  الجبار، السيدة 
لمجلس  العام  األمين  نامق  إيــاد  السيد  اهلل،  عبد  عــادل 
النواب العراقي والسيد محمد بحر العلوم السفير العراقي 

لدى الكويت.
شؤون  وزيــر  نائب  الكويتي  الجانب  من  اللقاء  حضر   كما 

الديوان األميري الشيخ علي الجراح
8-زيارة تفقدية لمحافظ البصرة

السيد  النواب  مجلس  رئيس  براسة  العراقي  الوفد   زار 
أسامة النجيفي والشيخ د. همام حمودي مساء يوم وصولهم 
السيد  البصرة  محافظة   2١ /١ /٠١٤8 الكويت  دولــة  إلى 
ماجد مهدي النصراوي في محل إقامته في الكويت لتفقد 
حالته الصحية بعد ان أجريت له عملية جراحية في القلب 

أثر إصابته بنوبة قلبية سببها انسداد 3 شرايين.
رئيس  دعا  حالته  واستقرار  صحته  على  االطمئنان   وبعد 
وجل  عز  المولى  حمودي  همام  والشيخ  الــنــواب  مجلس 

بالشفاء العاجل له والعودة السريعة للبالد.
النواب  مجلس  رئيس  المحافظ  السيد  شكر  جانبه  ومن 
على  حــمــودي  د.هــمــام  والشيخ  النجيفي  اســامــة  السيد 
الكبيرين  وامتنانه  شكره  مبدياً  بشخصه  البالغ  اهتمامهم 

لهما.
ــداء عــلــى شـــرف الــوفــد  9- الــشــيــخ نــاصــر يقيم مــادبــة غـ

العراقي

لبى الوفد العراقي المشارك في مؤتمر العشرون االتحاد 
البرلمان العربي دعوة الشيخ ناصر المحمد الصباح رئيس 

اقيم على شرف  مادبة غدا  السابق على  الكويتي  الــوزراء 
من  كبير  عــدد  حضرة   ،2٠١٤/2/١9 االحــد  يــوم  الــوفــد 
أكاديمية  والسياسيين  الكويتي  الدبلوماسي  الشخصيات 

باإلضافة الى عدد من كبار رجال األعمال وغيرهم.
١٠- السفير العراقي يقيم مادبة على شرف الوفد العراقي

 أقام السيد د. محمد بحر العلوم السفير العراقي لدى دولة 
الكويت مادبة الغداء على شرف الوفد العراقي يوم االثنين 
2٠ /١ /2٠١٤ حضرة عدد من نواب مجلس األمة الكويتي 
والسفير الكويت لدى العراق باإلضافة الى عدد من موظفي 
الكويت وأخرين من موظفي مجلس  العراقية في  السفارة 

النواب العراقي.

التوصيات
 -متابعة قرارات وتوصيات المؤتمر من قبل الجهات المعنية 
والتوأمة  لدعم فلسطين  الكويت  لتفعيلها من قبيل مبادرة 
في  يساهم  مما  العربية،  والمدن  والعواصم  القدس  بين 
تعزيز  نحو  وهي خطوة  لبالدنا  والتنمية  االزدهــار  تحقيق 

سمعة ومكانة العراق اقليميا ودوليا.
حجم  يناسب  للعراق، بما  والداعمة  الفعالة  - المشاركة 
العربية  والــدول  بينها  العالقات  تمتين  في  وتنوعه ويسهم 

الشقيقة.
في  االعضاء  الدولة  مجالس  التحاد  التاسع  2- المؤتمر 
/شباط   ١9-١٤ طهران  في  اإلســالمــي  التعاون  منظمة 

2٠١٤/
١- الوفد العراقي..

لمؤتمر  التاسعة  الــدورة  أعمال  العراقي في  الوفد  شــارك 
اتحاد مجالس الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي 
ــذي  ــ ١8-2٠١٤/2/١9 والـ للفترة  طهران  في  انعقد  الــذي 
سبقته اجتماعات اللجان الفرعية والتحضير لل فترة ١٤- 
2٠١8/2/١8 وبحضور ٥٠ دولة من مختلف مجالس الدول 
اجتمعوا  والذين  واإلفريقيه  واآلسيوية  العربية  اإلسالمية 
و  اإلسالمية  المجتمعات  تخص  التي  المواضيع  لمناقشة 
أهم التحديات والمخاطر التي تواجهها وبلورة التوصية تحت 
التضامن،التقدم،العدالة(  اإلسالمية،  ) المجالس  عنوان 
النواب  مجلس  رئيس  برئاسة  العراقي  الوفد  ضم  ولقد 

العراقي السيد أسامة النجيفي كل من:
-الشيخ د. همام حمودي رئيس لجنة العالقات الخارجية

-د.عديلة حمود / مقرر لجنة العالقات الخارجية
-د.اسماء الموسوي/ عضو لجنة العالقات الخارجية
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-الست آال طالباني/ عضو لجنة العالقات الخارجية
- االستاذ رافع عبد الجبار نوشي / عضو لجنة العالقات 

الخارجية
- االستاذ اركان زيباري/. عضو لجنة العالقات الخارجية

وباضافة كل من د. خليل رئيس قسم العالقات الدولية وكل 
من السيد شهاب أحمد واإلنسة سهى منعم كموظفين من 

لجنة العالقات الخارجية..
2- بدء أعمال المؤتمر ومشاركات الوفد العراقي في اللجان 

الدائمة
أ- اجتماع لجنة شؤون فلسطين- في يوم ١٤ /2 /2٠١٤

وكانت  إيــران  من  محمود  السيد  اللجنة  اجتماع  تــراس   -
عضوية فلسطين النائب األول للرئيس اللجنة الدائم.

- وكان هناك ترشيح للنائب الثاني وهي دولة تشاد وهناك 
من  ــرأة  أم الثاني  النائب  تكون  بــأن  الجزائر  من  اقــتــراح 

الجزائر وأيضا السنغال اقترحت بأن تحتل المنصب.
- وتم االتفاق على أن تحتل السنغال منصب النائب الثاني 

للجنة..
- تمت عضوية الجزائرفي األعضاء مجددا

 ٦ بعد  فلسطين  في  الثاني  االجتماع  يكون  أن  - اقــتــراح 
شهور-.

- سجال واختالفات في الرأي حول عضوية سوريا والحديث 
عن القضية السورية في لجنة فلسطين في البعض أيضا 
لم  التي  الــدول  يؤيد من  لم  اآلخــر  والبعض  وجــود سوريا 
تؤييد هي تركيا واإلمارات وعمان. وتم االتفاق إلى ترحيل 
وكان  التنفيذية  اللجنة  إلى  الــدول  عضوية  بشأن  القرار 
هناك تحفظ من قبل العراق/ أستاذ رافع عبد الجبار حول 
رفع الموضوع الى اللجنة التنفيذية وأقترح أن يكون هناك 
تصويت من قبل الدول األعضاء في اللجنة فاللجان الدائمة 
هي التي عليها اتخاذ القرار وال حاجة لرفعها إلى اللجنة 

التنفيذية.
- تم مناقشة آخر التطورات في الساحة الفلسطينية وهي

في  الصراع  في  المخيم  وزج  اليرموك  مخيم  حصار   -١
سوريا

2- حصار غزة- في ما يخص حرية السفر والتنقل بحرية 
التصدير... ومنع إسرائيل لدخول األسمنت الذي أحتاجه 

أهالي غزة لترميم بيوتهم
3- دعـــم صــمــود الــقــدس ضــد مــا تــمــارســه إســرائــيــل من 

سياسات تهجير السكان وغيرها

الضغوطات  مواجهة  فــي  الفلسطينية  القيادة  دعــم   -٤
األمريكية واإلسرائيلية.

قدمتها  فلسطين  بشأن  مقترحات  ثــالث  الــعــراق  ــان  - وك
الدكتورة أسماء الموسوي متلخصة بالتالي:-

١-  انت تشكل لجنة من مجموعة من الدول األعضاء لزيارة 
الفلسطينية  المصرية  العالقات  تحسين  أجل  من  مصر 
ومناقشة حصار غزة وإمكانية فتح معبر عن قناة عن طريق 

عمل سوق عربية: مصر هي المعبر الوحيد نغزة.
كسياح  احياها  وإمكانية  القدس  الى  الزيارات  2- تشجيع 
دينية بعيدا عن الطبيعة من خالل إيجاد الطريقة من قبل 
السلطة الفلسطينية في خدمة الجوازات دون المرور بحلقة 

االحتالل اإلسرائيلي
مات  االنقسام  وإنــهــاء  الفلسطينية  المصالحة  دعــم   -3
وتشكيل حكومة التوافق الوطني وكان هناك تايد كبير في 
المقترحات العراقية وتم األخذ بها اعتمادها وقد تم توجيه 
دعوة من جانب الفلسطينية للدول األعضاء إلرسال ممثلين 

برلمانين لزيارة المسجد األقصى.
ب - اجتماع لجنة حقوق اإلنسان والمرأة واألسرة في يوم 

2٠١٤/ 2/ ١٥
- عقدت لجنة المتخصصة الدائمة لحقوق اإلنسان والمرأة 
واألسرة اجتماعها األول في مدينة طهران يوم ١٥ -١٦ / 
2 / 2٠١٤ وترأست   اللجنة الدكتورة أسماء الموسوي من 
من  اللجنة  في  األعضاء  ممثلين  بحضور  العراقي  الوفد 
الدول  وبعض  واإلفريقيه  واآلسيوية  العربية  المجموعات 

غير األعضاء كمراقبين
وقد  بنوده  نقاش  و  األعمال  جــدول  االجتماع  . استعرض 
ختام  في  ادت  األعــضــاء  من  مــداخــالت  النقاش  تضمني 
االعتماد مشاريع القرارات المرفقة والتي ترفع إلى مؤتمر 

االتحاد
- كان هناك تساؤل من دكتور اسمه الموسوي أنا المقترح 
 ٥ اليوم  تسمية  بشأن  اإلسالمية  الجمهورية  من  المقدم 
أغسطس من كل عام يوم لحقوق اإلنسان في اإلسالم وكان 
محمد  استشهاد  يوم  النه  التاريخ  هذا  اختير  انه  الجواب 

الدرة ولقد تم اعتماد هذا التاريخ
- في ما يخص المادة التاسعة كانت مداخله رئيس اللجنة 
التي تسما  المجاميع  يتم عزل  بان  الموسوي  دكتور اسمه 
باسم اإلسالم وأن يكون ذلك عزال جاد وفعلي  ليس فقط 
مجرد كالم وأن يكون عمل مشترك وليس عمل منفرد. ما 

اقترحت أن تضاف فقرة أخرى تدين اإلرهاب.
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أن يكون هناك  اقترحت عليه  الموسوي  ان د. أسماء  كما 
قانون  اصـــدار  ثــم  ومــن  التكفير  لفتاوى  والشجب   أدانـــة 

يحاسب اصحاب تلك الفتاوي
. وفيما يخص القرار رقم 3 كان اقتراح الجانب العراقي/د. 
ال  والتي  الموجودة  اآليــة  استبدال  هو  الموسوي.  اسماء 
تنسجم مع النص باآلية بسم اهلل الرحمن الرحيم) المؤمنون 
عن  وينهون  بالمعروف  يــامــرون  بعض  أولــيــاء  والمومنات 

المنكر(.
هناك  يكون  وأن  المؤتمر  بمقررات  التزام  على  . التأكيد 
كما  متابعة  بدون  توصيات  توضع  وأن ال  والتطبيق  متابعة 
يحدث في كل دورة../ د. أسماء الموسوي إنصاف المرأة 
والمطالبة بزيادة تمثيلها السياسي في البرلمانات العربية 

اإلسالمية )الكوتا(.
من  الصادرة  الــقــرارات  تنفيذ  أهمية  على  اللجنة  توصي 
اللجنة في دورتها الحالية والدراسات السابقة، كما تطالب 
ما  عن  تقارير  في  العامة  األمانة  بموافاة   األعضاء  الدول 
تعميمها  يمكن  دورية، حتى  بصورة  القرارات  تنفيذ  في  تم 

واالستفادة من تجاربها.
الحضارات  وحــوار  والقانونية  الثقافية  اللجنة  ج. اجتماع 

واألديان ١٥ /2 /2٠١٤
وانتخب  ومسائية  صباحية  بجلستين  اللجنة   - اجتمعت 
في  الوطنية  الجمعية  ممثل  نيانغ(   مبي  )اإلمـــام  اللجنة 

جمهورية السنغال رئيسا للجنة.
العراقي السيد رأفع عبد الجبار عضو  الوفد  . حضر عن 
العراقي  الــنــواب  مجلس  فــي  الخارجية  العالقات  لجنة 

االجتماع.
رحب  حيث  اللجنة  أعمال  للمؤتمر   العام  األمين  . افتتح 
باعضاء اللجنة و تمنى لهم النجاح في مداوالتهم  ثم اناب 
عنه  السيد زاهد حسن القرشي مدير إدارة المؤتمرات في 
اتحاد مجالس الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي 

انت مثل األمانة في االجتماع
 استعرض السيد رئيس اللجنة جدول األعمال و ناقش بنوده 
األحد عشر و تضمن النقاش مداخالت من األعضاء أدت 
في الختام الى اعتماد مشاريع القرارات. قدم السيد رافع 
عبد الجبار مقترح العراق الى السيد رئيس اللجنة وأوصى 
بين  الحوار  دفع  بشأن  واحــد  رقم  قــرار  مشروع  بتضمين 
القيم  ضد  الغربية  الحمالت  لمواجهة  قدما  الحضارات 
باتجاه  تمحور  والتي  الخمسة  المقترح  نقاط  اإلسالمية 
العنف  ثقافة  على  والــقــضــاء  الديني  التطرف  مكافحة 

فتاوى  يصدرون  الذين  الفتنة  مثيري  ومحاسبة  ومالحقة 
التكفير وقتل االخر، باإلضافة إلى عقد اجتماعات اللجنة 
الفاعله  الدول  فيها  تشارك  مؤقتة  لجنة خاصه  تشكيل  و 

لقيادة الشان الديني الثقافي في العالم اإلسالمي.
إلى  ضمها  تم  وقد  كبيرا  ترحيبا  العراقي  المقترح   القى 

مشروع القرار رقم واحد فاصبحت بنودها ١٤،2١ بندا.
كبنود أساسية في  العراق  يكون مقترح  أن  الشاد  اقترح  و 
البيان الختامي وذلك بعد استشارة اللجنة التنفيذية العامة.

د. االجتماع الثالث للبرلمانيات المسلمات الذي انعقد في 
طهران / الجمهورية اإلسالمية اإليرانية يوم ١٦/2/2٠١٤

. ترأست المؤتمر السيدة الله افتخاري من إيران بعد ما 
القت رئيسة الدورة الثانية السيد رشيد سيد أحمد عضو 
المجلس الوطني في جمهورية السودان تقريرا عن موقف 
تنفيذ القرارات التي صدرت عن المؤتمر الثاني للبرلمانية 
المسلمات..ومن ثم تم انتخاب نائبتي الرئيس والمقررة...

وهم نائبا عن المجموعة اإلفريقية وهي السيدة هدى اوليرو 
العربية  المجموعة  عن  ونائبه  األوغندي  البرلمان  ممثلة 
وهي دكتورة فتحية عويسات ممثلة البرلمان الجزائري. اما 
البلد  برلمان  من  بيروكلوسبات  سيدة  هل  فكانت  المقررة 

المضيف.
ــعــراق د.اســمــاء الــمــوســوي عضو لجنة   . مــشــاركــة مــن ال
بنود  مناقشة  في  فعال  دور  لها  وكان  الخارجية  العالقات 

مقررات المؤتمر المرفقة طيا مع كافة التفاصيل..
مجالس الدول  التحاد  العامة  لجنة   ١٦ ــدورة  ال ه. اجتماع 

األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي ١7 شباط 2٠١٤.
 ترأس االجتماع السيد جالل عضو مجلس الشورة اإلسالمي 

في الجمهورية اإلسالمية اإليرانية.
العمل  وبرنامج  و  األعمال  جدول  اللجنة  رئيس   استعرض 
الرئيس  نائبي  وانتخاب  العام  األمين  تقرير  يضم  والــذي 
من المجموعتين العربية واآلسيوية والمقرر باإلضافة إلى 
االجتماعي هما  التنفيذية  اللجنة  تقريري  واعتماد  دراسة 

الثالثين والحادي والثالثين وملحقاتهما
 حضر االجتماع السيد رافع عبد الجبار والدكتورة أسماء 

الموسوي.
 كان للعراق مداخالت كثيرة منها صياغية و فنية وقدمت 
ومن  الختامي  البيان  إلى  نظامها  اللجنة  لرئيس  اقتراحا 

أهمها هذه المدخالت:
+ اضافت كلمة تكفير للمادة ٥٦
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+ اقتراح أن تكون هناك مقدمات معلوماتية ال داعي للدول 
االتحاد حتى تمكنها بتفعيل االفضل آيات التجارية . المادة 

٦3
لكل موضوع من  و تخصيص  المادة ٦7  إعــادة صياغة   +

المواضيع الرسول والقدس مادة خاصة بها.
. وكان مشروع البند الجديد الذي قدمه العراق إلى رئاسة 

اللجنة كاالتي:
] ندين و نشجب دخول المسلحين من دول ستة إلى داخل 
الحدود العراقية للقيام بأعمال تستهدف المواطنين مدنيني 
والموسسات الرسمية العراق يكون عبر عن دعمنا للجهود 

العراقية في محاربة اإلرهاب[.
النجيفي  أسامة  السيد  برئاسة  العراقي  الوفد  و. مشاركة 
لشؤون  الثالث  االجتماع  أعمال  في  النواب  مجلس  رئيس 

فلسطين لرؤساء الدول أعضاء ١9 /2 /2٠١٤
. اهم ما جاء في كلمة السيد بسام النجيفي رئيس مجلس 

النواب
األعــداء  حــاول  مهما  ومسلم  عربي  كل  قضية   +فلسطين 

نسيانها.
+ واجبنا دعم فلسطين سياسيا وماديا وهذا ممكن وعندنا 

كثير لدعم لفلسطين.
+ البد من تقديم التسهيالت تقطع غزة من خالل:

١. عودة العالقة مع مصر.
2. نحيد بالقضية الفلسطينية عن قضية مصر الداخلية.

3. مساعدة الفلسطينيين للبقاء في أراضيهم فلسطين.
3. تحقيق المصالحة الفلسطينية بجهود منظمة التعاون.

+ نقترح وفد عالي المستوى من رؤوساء البرلمانات النقاذ 
فلسطين.

+ نأكد الدعم الكامل للشعب الفلسطيني من العراق شعبا 
وحكومة

+ للعراق شهداء فلسطين)٤8()٦7()73(
لفلسطين  والتسهيالت  الدعم  تقديم  على  الجميع  + حث 

والفلسطينيين.
3.لقاءات الوفد العراقي على هامش الموتمر

رافع  االستاذ  الموسوي،  )د.اسماء  العراقي  الوفد  أ. لقاء 
عبد الجبار( مع الوفد الجزائري في يوم ١٤ /2 /2٠١٤

- الحديث عن تقوية العالقات الثنائية بين العراق الجزائر 
مع  الجزائر  لمواقف  العراقي  الجانب  قبل  من  اإلشــادة  و 

العراق وإسقاط الديون عنه

الحاضر  هو  غلط  المؤتمر  هامش  على  اللوبيات  - خلق 
دراســة  في  مميز  دور  من  لها  لما  الــدول  لكل  الحقيقي 
القضايا المطروحة قبل االجتماع النهائي) المقصود داخل 
المجموعة العربية لدعم المبادرات العراقية(/ أستاذ رافع 

عبد الجبار.
- كون في الجزائر عضوا في اللجنة التنفيذية، طلب الوفد 
العراقي دعم المبادرة العراقية الخاصة بالقضية السورية 
الساحة  في  الكبير  التباطء   الموسوي  أسماء  د.  وذكــرت 
العربية ادى الى  انت تخرج القضية السورية  الى الساحة 
إلى  ادت  الــدائــرة  اتسعت  ما  كل  أنــه  يعني  وهــذا  الدولية 
من خالل  العربية  للمبادرة.  غياب  الحل ...وهناك  صعوبة 
الجامعة العربية وعليه يجب عدم تفويت الفرصة من خالل 
منظمة المؤتمر اإلسالمي لطرح المبادرة العراقية  في ما 
من  الجزائر صوته  يكون  أن  العراق  ويطمح  يخص سوريا 

خالل عضويته في اللجنة التنفيذية.
- رحب الجانب الجزائري بالمبادرة العراقية واشاد بضرورة 
أرجاء  في  السالم  يسود  حتى  السوري  الشعب  مساعدة 
االمة االسالمية.. ولكنه في الوقت نفسه ملتزم بمبدأ عدم 
التدخل في الشؤون الداخلية وهذا ما نصت عليه دستورهم 
بعضهم  قضيتهم  حل  السوريين  يجد  أن  تتمنى  والجزائر 
مبادرة  عن  يتخض  ما  انتظار  رؤيتهم  بعض...وكانت  مع 
المعارضة  بين  اللقاء  على  المشرف  اإلبراهيمي  األخضر 
والحكومة ...وأكد االستاذ رأفع عبد الجبار اال أن الدستور 
العراقي أيضا ينص على عدم التدخل في الشؤون الداخلية 
ايه ولكن حق الدم السوري يعني حفظ األمن واالستقرار 

في داخل العراق..
- طرح مبادرة العراق الثانية في ما يخص محاربة التطرف 
مكة  وثيقة  عليه  نصت  ا لما  وإكمال  المنطقة  في  الديني 
وثيقة عمان اللتان  نصت على أن يكون هناك احترام للدم 
مجموعة  وإصدار  العملي  التطبيق  الى  المسلم ..واالنتقال 
من القرارات وأن تكون لها قوة القوانين وأنشاء لجنة خاصه 
لمتابعة االمور ومحاربة العنف..  وكان هناك تاييد من قبل 
الوفد الجزائري لهذه المبادرة وأشارة  الى ان هناك تعديل 
في دستور الجزائر وهي إضافة مادة في القانون العقوبات 
تعاقب أي شخص يخالف احترام المذاهب والدين والعرق 

والجنس أي ضد أي تمميز عنصري..
- تفعيل لجنة الصداقه بين العراق والجزائر

 معلومة تفيد بأن تمثيل النساء في البرلمان الجزائري ٪32.
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ب- لقاء الوفد العراقي)د. اسماء الموسوي، االستاذ رافع 
عبد الجبار( مع الوفد الفلسطيني في يوم ١٤/2/2٠١٤

طرح المبادرتين من الجانب العراقي فيما يخص المشكلة 
السورية وادانة االرهاب و طلب الدعم لتمرير المبادرتين.

االشارة الى الوضع السوري وكون بطل المشهد هم االطفال 
والنساء الذين هم ضحية غياب حل عربي..

السعي الى ان تكون منظمة التعاون االسالمي هي الداعمة 
والراعية وللمبادرة حل نحو الحوار وايجاد سلمي سياسي 

وعدم تدويل القضية / استاذ رافع عبد الجبار.
والتاكيد على  العراقية  للمبادرة  الفلسطيني  الجانب  تأييد 
دعمها والعمل على حل جميع المشاكل بيد العراق وسوريا 

ومصر..
لها  تتعرض  ومــا  تهويدها  ومحاولة  القدس  عن  الحديث 
الروحية..  العاصمة  تكون  بشان  قــرار  ومقترح  ازمــة  من 
واالشارة من الجانب الفلسطيني الى ما يتعرض له الرئيس 
يكون هناك ضغط  ان  تهديدات وضــرورة  من  الفلسطيني 
للقضية  الحلول  ايجاد  بخصوص  العربية  البرلمانات  من 

الفلسطينية.
على  التركيز  وعدم  العربي  المجتمع  في  القطبيبات  تعدد 
تطبية واحدة يكون افضل من جانب االستحقاق اوال ومن 
هنا  الواحدة  ثانيا)والقطبية  واالفكار  االراء  تعدد  جانب 

يقصد بها القطبية الخليجية(/د.اسماء الموسوي.
الفلسطينية  للقضية  حل  هو  السورية  القضية  حل  عملية 
من جانب اخر واشارت الى المخطط االسرائيلي لتجزئة 

الجزاء وهو خطط لتقسيم جميع الدول العربية.
. القضاء على التكفيريين والخطاب الطائفي...

هناك  يكون  وان  مبادرات  اصحاب  العرب  يكون  ان  يجب 
بمبادرات  واالسالمية  العربية  الدول  كل  متكامل من  جهد 

فعلية وخطوات عملية / د. اسماء الموسوي.

ج ـ القاء الوفد العراقي )د. اسماء الموسوي، استاذ رافع 
عبد الجبار( مع الوفد السوري يوم 2014/2/14

اشادة بالموقف العراقي المشرف من قبل السفير السوري 
في طهران بخصوص المبادرة العراقية للقضية السورية.. 
وكون سوريا تشعر بالفخر بالعراقيين على مستوى الحكومة 

والبرلمان..
لمواجهة  مشتركة  واتــخــاذ  الصوت  توحيد  على  التأكيد 
يعني  الرؤى.. فاستهداف سوريا  وتوحيد مواقف  االرهاب 

استهداف المنظومة كاملة )العراق - سوريا_لبنان(.

التي تدعم االرهــاب في  الــدول  االشــارة بشكل مباشرالى 
العراق وسوريا._

بوابة العراق هو سوريا وما يحصل العراق من حملة ضد 
داعش اكيد سيكون_

له تاثير على سوريا وان الحل السلمي هو االمثل لحل االزمة 
السورية، والعراق جاء بمبادرتين الى هذا المؤتمروطلب من 
جميع الوفود دعمه للخروج بمقررات امن المؤتمر / استاذ 

رافع عبد الجبار.
التأكيد ان العراق وسوريا في معركة واحدة ويواجهون نفس 
التحديات وكل الدالئل تشير الى ان المعركة في مراحلها 
وشعبا  الحكومة  الشعبين  بين  انسجام  وهناك  االخيرة... 
احد  فهناك  االنسجام  كامل  لديها  السياسية  النخب  حتى 
اخوها  استشهد  العراقي  البرلمان  في  عضوة  االخــوات 
سوريا.. كما ان ما يقوم به في العراق فهورد جميل لمواقف 
سوريا المشرفة مع الشعب العراقي في السابق / د. اسماء 

الموسوي
زيارات الوفود العراقية للسيدة زينب عليها السالم لتشجيع 

السياحة ورفع العملية االقتصادية في سوريا...

د. لقاء الوفد العراقي مع الوفد البحريني في يوم 
2014/2/15

البحرينية  العراقية  الصداقة  لجنة  تفعيل  على  التاكيد 
ووصفها بانها لجنة اخوية وليس صداقة وتجاوز الظروف 

التي لم تسمح بتفعيلها.
العراق  بين  واالجتماعي  العشائري  الترابط  عن  الحديث 
في  موجودة  عراقية  العشائر  وجــود  حيث  من  والبحرين 

البحرين والعكس..
طلب الجانب العراقي من الجانب البحريني الدعم بأدانة 
الفتاوى التكفيرية ومنع هذه الفتاوى ان تصدر تجاه الدول 

االخرى..
عدم االكتفاء بمؤتمر جنيف2 كمبادرة اليجاد للحل للقضية 
مصالح  تخدم  االمريكية  الروسية  السورية..فالمبادرة 
الغرب وعليه البد من ايجاد مبادرة عربية وفي ذلك اشارة 

الى المبادرة العراقية ودعهما.
للجنة  الــعــراق  ترشيح  بخصوص  الــدعــم  على  الحصول 
التنفيذية لمؤتمر اتحاد مجالس الدول االعضاء في منظمة 

التعاون االسالمي.

ه.لقاء الوفد العراقي مع الوفد االردني2014/2/15
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حضر اللقاء السيد رافع عبد الجبار عضولجنة العالقات 
الخرجية في مجلس النواب العراقي والدكتور خليل الجاف 

رئيس قسم العالقات الدولية.
االردن مكانتها الكبيرة لدى العراق شعباً وحكومة.

نحن نتمنى دعمكم في دعم مقترحنا
-الن مايهمنا هو تكفير االرهاب، ومالحقة اصحاب الفتاوى 

التكفيرية وحفظ كرامة االنسان المسلم.
اوالدنا بحاجة الى ثقافة ضد التكفير.

على   ( لهم  العراق  دعم  بحاجة  انه  االردنــي  الجانب  أكد 
اقتصاد، نفط، استثمار(.

و. لقاء السيدرافع عبد الجبار بالوفد العماني 
المشارك في 16/ شباط 2014.

-كلمة ترحيبية من الجانبين.
نبذة تاريخية عن ارض وحضارة سومر.

الدخول  السلطان هادئة وحكيمة مبنية على عدم  سياسة 
في شؤون االخرين.

العراق وشعبه كان ضحية تدخالت للنظام السابق، والتي 
مازلنا ندفع ثمنها.

نطلب دعمكم لمرشح العراق في عضوية اللجنة التنفيذية 
عن المجموعة العربية.

البرلمانيين  بين  الصداقة  اللجان  عبر  التواصل  نتمنى 
الخارجية  العالقات  لجنة  عبر  العراقي  النواب  ومجلس 
ضمنها  ومن  الخليجالعربي  دول  مع  صداقة  لجنة  شكلت 
سلطنة عمان ومن ضمنها الشيخ حسن خضير الحمداني.

كما دعى الدكتور خليل الجاف الجانب العماني فتح سفارتها 
في العراق ومدالجسور بين الشعبين الشقيقين.

الــعــراق  فــي  الــوضــع  ان  العماني  الــوفــد  ــد  اك جانبه  مــن 
الوقوف  االمــان. والبد من  له  يؤلمنا ويؤسفنا ونسأل اهلل 
لتجزئة  ومحاولتها  الغربية  الحمالت  لصد  واحــداً  صفاً 

المسلمين... تجزئة الجزء.

ز. لقاء الوفد العراقي مع الوفد الكويتي 2014/2/16
ألتقى الوفد العراقي على هامش المؤتمر بالوفد الكويتي 

المشارك وبحث الجانب مجموعة من النقاط اهمها:
الفرصة  توفير  على  وشكر  الجانبين  من  ترحيبية  كلمة 

المناسبة لهذا اللقاء.
دعم مقترح العراق في مكافحة االرهاب والفتاوى التكفيرية.

دعم مرشح العراق لعضوية اللجنة التنفيذية عن المجموعة 
العربية.

تمتين العالقات بين الشعبين الشقيقيين الجارين من خالل 
مد جسور الصداقةالبرلمانية بين المجلسين.

ر. كلمةرئيس مجلس النواب السيد اسامة النجيفي 
2014/2/19

اسامة  االســتــاذ  برئاسة  العراقي  النيابي  الــوفــد  شــارك 
عبدالعزيز النجيفي رئيس مجلس النواب في اعمال مؤتمر 
التعاون  منظمة  في  االعضاء  الــدول  برلمانات  اتــحــادات 
مجلس  رئيس  القى  وقــد  طــهــران.  في  المقام  االســالمــي 
االسالمية  االمة  أن  فيها  أكد  كلمة  المؤتمر  النواب خالل 
تهدد  خطيرة  بنيوية  الهتزازات  تتعرض  االمم  سائر  دون 
وجودها وحاضرها ومستقبلها، تأزرت على حدوثها عوامل 
داخلية ارادت ان تفت في عضدها وتشتت شملها، وعوامل 
اخرى خارجية كان ورائها اعداء االسالم التاريخيين. وقد 
ابناء  بين  الزائفة  الهوات  تعميق  في  الهزات  هذه  تسببت 

الدين الواحد واهراء االواصر بينهم. «
منها  يعاني  التي  المشكالت  ان حصر   « سيادته  اكد  كما 
واحدة  سلة  في  اقطاره  مختلف  في  االسالمي  المجتمع 
في  الحوار  خــالل  من  لها  التصدي  في  مؤتمرنا  وشــروع 
مختلف اقطاره في سله واحدة وشروع مؤتمرنا في التصدي 
لها من خالل الحوار بين جميع االطراف المتنازعة سواء 
ماكان منها بين دولة ودولة او بين نظام وشعب، ذلك اننا، 
تأهياًل  االكثر  الحاضنة االسالمية هي  ان  نعتقد جازمين 

لمعالجة كل االزمات.
وتناول الرئيس النجيفي خالل كلمته القضية الفلسطينية اذ 
قال » أن بقاء القضية الفلسطينية رهينة العنت الصهيوني 
على  واصــرار  بصلف  العربية  المؤتمرات  كل  جابه  الــذي 
مواصلة النهج االستيطاني، سيظل مثار كل االهتزازات في 
الى تشديد عزيمتنا  عالمنا االسالمي، االمرالذي يدعونا 
االول  بالمقام  يؤمن  القضية  لهذه  سريع  حل  ايجاد  على 
القدس  وعاصمتها  المستقلة  الفلسطينية  الدولة  اقامة 
الشريف ويعيد كل الالجئين الفلسطينين في الشتات الى 

ديارهم.
دولة  بناء  ان تجربة  بالتأكييد على  الكلمة  واختتم سيادته 
وعــورة  رغــم  ماضية  الــعــراق  في  الدستورية  المؤسسات 
شديدة  وخــارجــيــة  داخــلــيــة  بتحديات  المفخخ  طريقها 
وخطيرة، وان ما انجز منها خالل السنوات العشر الماضية 
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المشوار حتى  الى مواصلة  يدفعنا  على جسماة تضحياته 
تضع  دستوريةديمقراطية  عراقية  دولة  في  اهدافه  بلوف 

االنسان بقيمته العليا وحقوقه الطبيبعة هدفاً لها.

س.لقاء رئيس مجلس النواب العراقي مع السيد علي 
االريجاني رئيس مجلس الشورى االيراني 2014/2/19.

المؤتمر  هــامــش  على  الــمــشــارك  الــعــراقــي  الــوفــد  لتقى 
ــدول االعــضــاء فــي منظمة  ــ ــحــاد مــجــالــس ال الــتــاســع الت
السيد  وبرئاسة  طهران  في  المنعقدة  االسالمي  التعاون 
النجيفي وعضوية السيادات والسادة أعضاء لجنة  أسامة 
العالقات الخارجية في مجلس النواب العراقي كل من: ] 
الشيخ د.همام حمودي، السيد اركان زيباري، السيد رافع 
عبد الجبار، د.عديلة حمود، السيدة آال طالباني، والدكتور 
مجلس  الريجاني، رئيس  علي  السيد  الموسوي[  اسماء 
الشورى اإلسالمية للجمهورية اإلسالمية اإليرانية ورئيس 
المؤتمر التاسع. ابتداءاً شكر السيد أسامة النجيفي باسم 
هذا  وأنجاح  إقامة  على  اإليراني  الجانب  العراقي  الوفد 
المؤتمر الكبير على اكمل وجه.وكرم الضيافة واالستقبال 
أجل  من  والمعنوية  منها  اللوجستية  الوسائل  كل  توفير  و 
على  القضايا  أهــم  الجانبان  بحث  الموتمرين. كما  راحــة 
ألقت  الــتــي  وبالخصوص  والعالمية  اإلقليمية  الساحة 
بظاللها على الدول اإلسالمية و أهم التطورات والتحوالت 
للوقوف  المطلوبة  والتحديات  الصعبة  المرحلة  هذه  في 
بوجه الحمالت الغربية المعادية والمنتهكة لحقوق اإلنسان 
السياق  وفــي  ــســان.  اإلن كــرامــة  مــن  النيل  منها  مــحــاولــة 
الوضع  في  المستجدات  آخر  الجانبان  واستعرض  نفسه 
العراقي ومكافحة اإلرهاب واإلرهابيين، والسورية وجنيف 
وإنهاء  السورية  االزمــة  التي من شأنها حل  2، والــحــوارات 

معاناة الشعب السوري .ومواضيع أخرى.
العراقي  الوفد  من  المقدمة  المبادرات  و  ٤. المقترحات 

للمؤتمر
أ- مقترح إصدار قوانين تصب باتجاه:]١. مكافحة التطرف 
ومحاسبة  العنف،3. مالحقة  ثقافة  على  الديني،2. القضاء 
االخر،  وقتل  التكفير  فتاوى  الذين يصدرون  الفتنة  مثيري 
لجنة  ٥. وتشكيل  اللجنة،  اجتماعات  عقد  إلى  ٤. اإلضافة 
لقيادة الشأن  الفاعلة  ــدول  ال فيها  تشارك  مؤقتة  خاصه 

الديني الثقافي في العالم اإلسالمي[.
)2٦(وهذا  بالرقم  الختامي  للبيان  جديد  بند  مشروع  ب- 

نصه:

)) نجي ونشجب دخول المسلحين من دول شتى إلى داخل 
الحدود العراقية للقيام بأعمال تستهدف المواطنين المدني 
للجهود  دعمنا  عن  ونعبر  العراقية  الرسمية  والمؤسسات 

العراقية في محاربة اإلرهاب((.
النقاط  مــن  المكونة  الــســوريــة  االزمـــة  لحل  مــبــادرة  ج.- 
الثمانية رفعتها لجنة العالقات الخارجية في 3٠ /9 /2٠١3 
الى الدكتور نجاد حسينيان األمين العام لالتحاد البرلمانية 

اآلسيوي والتي ضمت:
))١. الدعوة لوقف إطالق نار فوري وشامل في عموم سوريا، 
2. وقف عمليات تزويد أي طرف من أطراف الصراع بالمال 
والسالح، 3. انسحاب جميع المقاتلين األجانب من أراضي 
المحايد  المتحدة  األمن  تحقيق  استمرار  دعم   .٤ سوريا، 
التدخل  ٥. رفـــض  الكيمياوي،  االسلحة  اســتــخــدام  حــول 
األجنبي ال سيما العسكري في سوريا، ٦. أنهاء العقوبات 
صندوق  إطــالق   .7 ســوريــا،  على  االقتصادية المفروض 
أعمار  وأعـــاده  السوريين  الالجئين  عــودة  لدعم  العربي 
سوريا، 8. التزام النظام والمعارضة بجدول زمني إلجراء 
الطريق إلجراء  ودولي ووضع خارطة  باشراف عربي  حوار 

انتخابات حرة في سوريا يعقبها تداول سلمي للسلطة((.
لجنة  في  العراقي  النواب  مجلس  رئيس  السيد  د. مقترح 

شؤون الفلسطين:
عودة العالقة مع مصر.

 نحيت بالقضيةالفلسطينية عن قضية مصر الداخلية.
مساعدة الفلسطينين للبقاء في اراضيهم في فلسطين.
تحقيق المصالحة الفلسطينية بجهود منظمة التعاون.

النقاذ  البرلمانات  رؤوساء  من  السمتوى  عالي  وفد  نقترح 
فلسطين.

لفلسطين  والتسعيالت  الدعم  تقديم  على  الجميع  حث 
والفلسطينين.
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