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 يف العراقاإلرىاب بتناهً  ًعالقتولتطرف ا

 :الملخص 

ان االرهاب من المشاكل الخطٌرة والمعقدة على المجتمع الدولً بالكامل ولٌس على بلد ما 
وكذلك تؤثٌره اصبح ٌمتد وٌتسع فاصبح لهذه الظاهر خطر جسٌم على الفرد والمجتمع وبخاصة 

اب ٌنحرفون باتجاه خطٌر وبشع ٌحمل افكار مزٌفة باسماء فبة الشباب حٌث اصبح الكثٌر من الشب
عدٌدة ومنها الدٌن لٌشمل مشاعر الشباب تحت مسمٌات واكاذٌب وخدع واهٌة لعقول بعض 
الشباب بالتالً عرضت سالمة المجتمع واالفراد الخطر والقت الرعب فً نفوس العراقٌٌن 

ا نراه فً الموصل من تدمٌر لمعالمها والمنشؤت واالمالك وم باألرواحوالحقت اضرار بالؽة 
الحضارٌة والعلمٌة ما هو اال نتٌجة ما استهواه نفوس الشباب بانضمامهم الى المنظمات االرهابٌة 
المنحرفة عن الدٌن والقانون لذا ٌجب على كل مإسسات الدولة العراقٌة ومنظمات المجتمع 

المجامٌع المنظمة بتحصٌن الشباب المدنً وضع سٌاسة منظمة مدروسة للقضاء على االرهاب و
العراقً والعمالً ضد اي مجموعة ارهابٌة عن طرٌق خبراء امنٌون , ونفسٌون وتربوٌون , 
النها افكار منحرفة وضالة ٌجب تحصٌن الشباب منها ولٌس عملٌة سهلة كما ٌتوقعها البعض 

وتوعٌتهم ضد مخاطر  فاثارها تمتد الى سنٌن الى اجٌال اذ لم تعالج فً سبٌل تحصٌن الشباب
الفكر التكفٌرٌن وااللتحاق بالجماعات االرهابٌة , موضحٌن ان المنهج التكفٌري , ٌحتاج الى 
معالجة خاصة , وخطة متكاملة تستوعب تدخل كل فبات المجتمع العراقً وعلى راسهم العلماء , 

تحصٌنهم ضد ما والدعاة واصحاب الفكر من اجل االتفاق على منهج موحد لتوعٌة الشباب , و
ٌثبت الٌهم من المواقع على االنترنت عن طرٌق تؤهٌل المعلمٌن لالهتمام بمنهج االعتدال , فضال 
عن عقد الندوات التعلٌمٌة للتوعٌة بوسطٌة االسالم وسماحتة للطالبعلى المستوى االبتدابً 

 نحرفة .والمتوسط وحتى الجامعً لكً نحمً شبابنا ونحصنهم ضد االرهاب واالفكار الم

 واالرهاب بالعراق والتطرؾ البحث مقدم لحل مشكلة العنؾ هذا 

 العنؾ  فً العراقالتطرؾ كٌؾ ٌمكن تحصٌن الشباب بالقضاء على  مشكلة البحث :

واالرهاب جاء نتٌجة ظروؾ سٌبة عاشها العراق لذا والتطرؾ لما كان العنؾ  فرضٌة البحث :
بالتخلص من هذه الظروؾ وتحسٌن االوضاع االقتصادٌة ٌمكن التؽلب على االرهاب والعنؾ 

 واالجتماعٌة والدٌنٌة والسٌاسٌة .

ٌهدؾ البحث الى التوصل الى نتاج علمً ملموس للقضاء على االرهاب والعنؾ  هدف البحث :
 فً العراق وتحصٌن الشباب ضد اي افكار منحرفة .

مهمه وذات طابع ستراتٌجً تهتم بكل  تؤتً اهمٌة البحث من كونة ٌعالج قضاٌا اهمٌة البحث :
 طبقات المجتمع العراقً .

وما نتج  ٖٕٓٓتشمل الدراسة والبحث االحوال العراقٌة وخاصة بعد  الحدود الزمانٌة للبحث :
 عنها من تداعٌات امنٌة خطٌرة تمثلت بمجامٌع ارهابٌة )داعش (
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 تناول البحث محاور عدة اهمها : هٌكلٌة البحث :

 -ثالث محاور وهً :ولذا جاء ب 

 المحور االول : تعرٌف االرهاب ومعنى االرهاب 

 وأسبابه  والتطرف المحور الثانً : االرهاب

 االرهاب  التطرف المحور الثالث : طرق عالج

 :المقدمة 

سٌم على ٌحتل موضوع االرهاب حٌزا كبٌرا من االهتمام لما لهذه الظاهرة من خطر ج
من تدمٌر لممتلكات االفراد والدولة وانتهاك للحرمات وتدنٌس  هالفرد والمجتمع بما ٌخلف

الى تهدٌد لحٌاة البشر وفً  باإلضافةاالمنٌٌن ,  لألبرٌاءوقتل وخطؾ  لألمنللمقدسات , ضٌاع 
العراق برزت اهمٌة دراسة هذا الموضوع بحكم معاناة العراقٌٌن الختالؾ صور الجرابم 

ع واهٌة لعقول بعض الشباب بالتالً عرضت سالمة االرهابٌة وتحت مسمٌات واكاذٌب وخد
المجتمع واالفراد للخطر والقت الرعب فً نفوس العراقٌٌن والحقت الضرر بالبٌبة الطبٌعٌة 
واالقتصاد والمنشؤة واالمالك سواء كانت عامة او خاصة ما ادى الى عرقلة سٌر الحٌاة الطبٌعٌة 

 فً اجزاء مختلفة من الوطن .

 كٌؾ ٌمكن تحصٌن الشباب بالقضاء على العنؾ والتطرؾ واالرهاب بالعراق .:  مشكلة البحث

: تؤتً اهمٌة البحث من كونة ٌعالج قضاٌا مهمه وذات طابع ستراتٌجً تهتم بكل  هدف البحث
 . وتحصٌن الشباب ضد اي افكارمنحرفة طبقات المجتمع العراقً

مهمه وذات طابع ستراتٌجً تهتم بكل : تؤتً اهمٌة البحث من كونة ٌعالج قضاٌا  اهمٌة البحث
 طبقات المجتمع العراقً .

وما نتج  ٖٕٓٓ: تشمل الدراسة والبحث االحوال العراقٌة وخاصة بعد  الحدود الزمانٌة للبحث
 عنها من تداعٌات امنٌة خطٌرة تمثلت بمجامٌع ارهابٌة )داعش ( .

ها لكن سوؾ ٌتم التركٌز ولذا فان مفهوم االرهاب ٌحتاج دراسة جوانب عدٌدة ال حصر ل
 وطرق معالجة ظاهرة االرهاب . هثم اسباب هى معنى االرهاب وانواععل

 المحور االول : تعرٌف االرهاب ومعنى االرهاب

تعرؾ كلمة ارهاب بانها وصؾ ٌطلق على الذٌن ٌسلكون سبٌل العنؾ واالرهاب لتحقٌق       
اهدافهم السٌاسٌة واالرهاب هو رعب تحدثة اعمال عنؾ كالقتل والقاء المتفجرات او التخرٌب 

سلطة او  إلقامةواالرهابً هو من ٌلجا الى االرهاب بالقتل او القاء المتفجرات او التخرٌب 
الحكم االرهابً هو نوع من الحكم االستبدادي ٌقوم على سٌاسة الشعب بالشدة تفوٌض اخرى و

والعنؾ بقٌة القضاء على الحكومات والحركات التحررٌة واالستقاللٌة , وٌختلؾ الوطن العربً 
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ورجال االعمال على اعطاء تعرٌؾ المنظمات االرهابٌة باختالؾ الموقؾ السٌاسً الذي ٌتخذونة 
تخدمت اوصاؾ مختلفة عند االشارة الٌهمتجاههم ومن ثم اس

(ٔ)
. 

واالعمال االرهابٌة اصبحتا شابعتً االستعمال فً ادبٌات السٌاسة   terror فاإلرهاب
ه االوسع بهدؾ تحقٌق الدولٌة واٌضا مفهوم االرهاب ٌعرؾ بانة التروٌع وافتقاد االمن بمعنا

 .منافع معٌنة

ارضاخ الجماعة الرابة وفرض معادلة مؽاٌرة ٌعرؾ االرهاب بانة عمل عنفوي ٌستهدؾ 
بمنطق القوه من خالل الخوؾ وهو وسٌلة ٌستخدمها االفراد والجماعات ضد الحكومات وٌهدؾ 
الى زرع الخوؾ والقلق فً محٌطة وٌكون االرهاب وسٌلة ٌستخدمها االفراد والجماعات ضد 

ٌنة , االرهاب ٌشبة الفاٌروس الحكومة , وٌمكن ان تستخدمها وترعاها حكومات ضد مجامٌع مع
ٌمكن ان ٌنتشر اذا توفرت له الظروؾ المالبمة كما حصل فً العراق
(ٕ)

. 

 ٌنقسم االرهاب الى عدة انواع ومنها :

 الجرٌمة المنظمة العابرة  .ٔ
 االرهاب برعاٌة الدول .ٕ
 االرهاب االٌدٌولوجً .ٖ
 االرهاب السٌاسً  .ٗ
 القوة المقدسة .االرهاب الدٌنً الذي ٌقصً المنافسٌن بمنطق  .٘
االرهـــــاب االعالمً الذي ٌدعــوا الى العنف .ٙ

(ٖ)
ولذلك فهناك انواع متعددة من االرهاب ,  

ذات اشكال والوان متعددة وان اختلفت انواعها اال ان مصبها واحــد وهو الفساد ) وٌسـقون فً 
اخالقً  االرض الفساد ( فهناك ارهــاب عقابدي وارهـــاب عملً وارهاب فكري واخر

وجمٌعها مإذٌة جدا , ولكنها متفاوتة التوقٌت . تقسم المجامٌع االرهابٌــة الى ثالث والٌات هن  
 )والٌة بؽداد , والٌة االنبار , والٌة نٌنوى ( ٌقسمون الى :

 خلٌة اختصاص اشعال الحرابق الثارة الرعب  (4ٗ)

 خلٌة ذات تدرٌب عالً اؼتٌاالت متخصصة   (ٓٗٔ)

 ز رهابناحتجا (ٓٙ)

 جاهزٌن لهجوم مسلح  (2ٖٕ)

 تفجٌرات  (ٕٔٔ٘)

 خطؾ شخصٌات  (ٗ٘)

 اختطاؾ عام  (4ٙٔ)
                                                           

الحسني , السيد محمد , تحديات العالـ العربي في ظؿ المتغيرات الدكلية , اعماؿ المؤتمر الدكلي الثاني الذم نظمة مركز الدراسات ( ٔ)
 .ٔٔ, صٜٜٗٔ-ٔ-ٕٚ-ٕ٘العربي االكربي القاىرة 

 .ٕٔ, صٕٜٜٔبغداد ,الساعدم , كريـ مزعؿ شبي , مفيـك اإلرىاب, دراسة في القانكف الدكلي كالداخمي كمية القانكف , جامعة  ( ٕ)
الجاسر, عبد اهلل, دكر كسائط األعالـ في مكاجيو التطرؼ كاإلرىاب, بحث منشكر في تحديات العالـ العربي في ظؿ المتغيرات  (ٖ)

 .ٕٔ,صٜٜٗٔ/ٔ/ٕٚ/ٕ٘دكلي الثاني في مركز الدراسات العربي األكربي بالقاىرة لمفترهأعماؿ المؤتمر ال
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 تورٌد , اتصال , تامٌن طرق أخرىعملٌات   (ٕٗ)

هجوم ؼٌر مؤلوؾ  (ٓٔ)
(ٔ)

. 

ان االرهاب وتنظٌمات داعش دابما هً اضعؾ من قوه الجٌش العراقً البطل والدلٌل 
قرٌة بالكامل كً تقتل شخص او تحقق هدؾ لكن الجٌش عند على ذلك ان داعش تقدم على حرق 

دخولة المدٌنة ٌحافظ على سالمة االبرٌاء النازحٌن حٌث ٌوقؾ العملٌات النقاذ الموجودٌن مثلما 
حصل فً الفلوجة ومن ثم التصدي للمجامٌع االرهابٌة الن دور هذه المجامٌع حرق وقتل وتروٌع 

المواطنٌن
(ٕ)

ٌكون عمل هذه المجامٌع االرهابٌة سري لكن الجٌش عملهم الى ذلك  باإلضافة ,
علنً وما ٌدل على ضعفهم انهم ٌجندون االطفال حٌث ٌضعون نقاط اعالمٌة فً جمٌع الشوارع 

وٌصورون لهم انهم سٌذهبون الى  لألطفالٌظهر عصابات داعش واعمالهم االرهابٌة وٌحبذونها 
وؾ داعش كما ان استعمال العاب االسلحة ادى الى حور عٌن مما ٌدفع الطفل الى االلتحاق بصن

تنشبة الطفل باتجاه خاطىء
(ٖ)

. 

 المحور الثانً : االرهاب والتطرف وأسبابه

ٌعد االرهاب ظاهرة معقدة ومتشابكة فً بروزها فً المجتمع حٌث تتداخل العوامل        
الشخصٌة والثقافة والسٌاسٌة االقتصادٌة لتشكٌل ظاهرة االرهاب التً تحقق اهدافها بممارسة 
العنؾ والقتل , وهناك بعض العوامل التً تزٌد من حدة التطرؾ واالرهاب واستمرارها منها 

الحكومة واالقتصار على الوسابل  بإرهابتطرؾ ومواجهه ارهاب االفراد والجماعة معاملة ال
 القمعٌة دون البحث والتعامل مع جذور المشكلة .

وٌعد االرهاب من الظواهر االجتماعٌة التً تنشا وترعرع فً ظل عوامل نفسٌة 
هذه العوامل واجتماعٌة خاصة وتحت ظروؾ سٌاسٌة واقتصادٌة وثقافٌة معٌنة وتشترك جمٌع 

بشكل او باخر فً انتاج ظاهرة االرهاب فً الواقع االجتماعً ومن ثم فان اٌة معالجة جادة لهذه 
الظاهرة تتطلب معرفة دقٌقة لهذه العوامل والظروؾ التً تساعد على وجود هذه الظاهرة 
(ٗ)

.  

  :االسباب االقتصادٌة  .ٔ

ادت التؽٌرات االقتصادٌة التً حدثت فً الدول العربٌة الى تكثٌؾ حركة الهجرة من 
الرٌؾ الى المدٌنة وانتشار االحٌاء العشوابٌة الفقٌرة فً مدن بعض الدول وقد ضمت هذه االحٌاء 
العشوابٌة النسبة العالٌة من المتطرفٌن وذلك بفعل عجز بعض سكانها عن التكٌؾ مع قٌم المدٌنة 

ختلفة عن قٌمهم فً الرٌؾ , وبسبب تفشً البطالة وخاصة بٌن الشباب وتوثر االزمات الم
االقتصادٌة فً الطبقات الدنٌا فً المقام االول و حٌث تعانً بشدة من تدهور ظروفها المعٌشٌة 

                                                           

عبد الحميد ,  ٙٔ,صٕٔٓٓأبك الدكس )احمد(, اإلرىاب كالتطرؼ كالعنؼ في الدكؿ العربية المكتب الجامعي الحديث , اإلسكندرية  (ٔ)
في بيت الحكمة )الفكر التكفيرم كاستراتيجية المكاجيو( بتاريخ  حسف سعد , كمية العمـك السياسية , جامعة النيريف كرقة عمؿ قدمت

ٔٔ/ٛ /ٕٓٔٙ. 
,  ٕٖ,صٕ٘ٔٓ العزم , الشيخ محمد , االرىاب انكاعة اساليبة طرؽ عالجة , مركز الرابط لمبحكث كالدراسات االستراتيجية, (ٕ)

ٛ/ٛ/ٕٓٔٙ . 
   Any .com www.Nafsٕٗٓٓنفساني , انكاع االرىاب (ٖ)
 الفكاز , عمي , داعش كفكبيا الخنكع , بحث قدـ لبيت الحكمة في ندكة قراءات عراقية في فكر تنظيـ داعش االرىابي , (ٗ)
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بفعل انتشار البطالة وتدهور الخدمات وظهور الطبقة من االثرٌاء الذٌن ٌسلكون سلوكا استفزازٌا 
سبة للفقراء وتودي االزمات االقتصادٌة الى ازدٌاد البطالة والتضخم وؼالء االسعار وبالتالً بالن

تزداد حدة التفاوت الطبقً
(ٔ)

. 

 :االسباب االجتماعٌة  .ٕ

والتفاوت فً  ةمات وعدم العدالة فً توزٌع الثروالنقص فً مصادر الثروة والسلع والخد
توزٌع الدخول والخدمات والمرافق االساسٌة كالتعلم والصحة واالسكان والكهرباء بٌن الحضر 
والرٌؾ وتكدس االحٌاء بفقراء المزارعٌن النازحٌن من القرى عن زٌادة اعداد المبعدٌن من 

المدارس والجامعات الذٌن ال ٌجدون فرص العمل
(ٕ)

. 

 : االسباب السٌاسٌة.ٖ

مستوى المشاركة السٌاسٌة وخاصة بالنسبة للشباب ومن مختلؾ الطبقات فً اتخاذ تدنً 
القرارات التً تخص حٌاة المواطن بما فً ذلك الحٌاة الٌومٌة سواء داخل االسرة او المدرسة او 

الحً السكنً او العمل عن طرٌق العضوٌة الفعالة والنشٌطة فً التنظٌمات الشعبٌة والرسمٌة
(ٖ)

. 

 : دائرة الشورى والدٌمقراطٌة او انعدامهاتضٌٌق .ٗ

الشورى والدٌمقراطٌة على الرؼم من  بمبدأؼالبٌة نظم الحكم فً البالد العربٌة  تؤخذلم 
عدة عقود من السنٌن على اقامة نموذج الدولة الحدٌثة فٌها وتعد تجربة الدٌمقراطٌة تجربة جدٌدة 
وهشة وربما تكون شكلٌة , اذا هم الدٌمقراطٌة فتح قنوات قانونٌة للحوار والتعبٌر عن الراي 

ب ٌجعل الكثٌر منهم ضحٌة العنؾ والفكر , ان العجز عن الحوار وخاصة مع جٌل الشبا
المإسسً . فتنمو لدٌهم  ظاهرة التطرؾ الدٌنً

 
الى قلة المناطق الخضراء والنوادي  باإلضافة,  

الرٌاضٌة للشباب والمناطق مكتضة بالسكان بالتالً ٌتحقق التطرؾ العنٌؾ سواء كان فً 
المناطق الشٌعٌة فً بؽداد او السنٌة
(ٗ)

. 

 : ساتهومؤسازمة التعلٌم  .٘

تعتمد نظم التعلٌم فً االقطار العربٌة على التلقٌن والحفظ والتكرار حشو ذهن الطالب 
دون اعمال للعقل ودون تحلٌل او نقد وبذلك ٌصبح من السهل على الطالب ان ٌتقبل على ما تملٌة 
علٌة سلطة امٌر الجماعة دون تحلٌل او نقد او معارضة فٌكون سهل لالنخراط مع اي جماعة 
.ولهذا ٌجب ان ٌكون هناك تعلٌم ونهج متوازي مقارنة االدٌان لٌعرؾ كل مذهب او دٌن افكار 

المذاهب واالدٌان االخرى
(٘)

.
  

                                                           

لبيت  كمعالجة االثار , كرشة عمؿ في بيت الحكمة , حكؿ الفكر التكفيرم , بحث قدـ  المكاجيةاالسدم , حميد  , استراتيجية   (ٔ)
 . ٕٙٔٓ/ٛ/ ٛفي فكر تنظيـ داعش االرىابي , الحكمة في ندكة قراءات عراقية 

 .ٕٖ, مصدر سابؽ . واساليبة طرؽ عالج أنكاعوالعزم , الشيخ محمد , االرىاب  (ٕ)
 .ٕٓ. صٕٓٔٓ, منتدل الكفيؿ , شبكة الكفيؿ العالمية , كأىدافو إشكالوالعيبي , جاسـ , االرىاب  (ٖ)
 .ٕٔ, صٕٓٔٓكسبؿ العالج ,  اليكارم , محمد , االرىاب المفاىيـ كاالساليب (ٗ)
في تحديات   عز الديف , احمد جالؿ , االساليب العاجمة كطكيمة االجؿ لمكاجة التطرؼ كاالرىاب في المنطقة العربية , بحث منشكر (٘)

-ٔ-ٕٚ-ٕ٘اىرة العالـ العربي في ظؿ المتغيرات الدكلية اعماؿ المؤتمر الدكلي الثاني الذم نظمة مركز الدراسات العربي االكربي الق
 .ٖٕ, ص ٜٜٗٔ



 

(022) 

 :للدٌن  الخاطئالفهم  .ٙ

هنا ٌعتبر من اهم العوامل واالسباب االساسٌة التً ادت اللى انخراط الكثٌر من الشباب 
 ومبادبهللدٌن  الخاطاللدٌن ان الفهم  الخاطاوحتى االطفال فً طرٌق االرهاب هو الفهم 

االفكار التً ٌعتنقونها كما ان  بملًءالدور  بؤخذ, ٌعطً فرصة للجماعات المتطرفة  وأحكامه
ؼٌاب الحوار والمناقشة ٌرسخ الفكر والتطرؾ لدى الشباب
(ٔ)

, فالمذاهب واالدٌان  فً العراق  
متعددة  , كذلك هناك اسباب كثٌرة للتطرؾ الدٌنً واالرهاب ولذلك ٌجب القضاء على اسباب 
االرهاب حتى نستطٌع مواجهه التطرؾ والوقوؾ بوجهه والتوصل الى معالجة ظاهرة االرهاب 

 عن طرٌق القضاء على اسباب االرهاب او الحد منها .

 والتطرف :دوافع االرهاب 

 شعور الجماعة االرهابٌة بالؽبن والظلم ومحاولة استرجاع حقوقها بطرق القوه  .ٔ
التؤثر بالنص الدٌنً المتشدد والنصوص التً تبٌح دماء واموال واعراض ؼٌر معتنقً   .ٕ

 الدٌن والمذهب الذي تتبناه االرهاب .
الضعٌفة من  ؼطرسة الدول العظمى وسعٌها فً تقدٌر وسطوتها وهٌمنتها على الدول .ٖ

خالل زرع الخالٌا االرهابٌة الظاربة فً امن وسالمة تلك الدول بؽٌة اجبارها ان تستؽٌث 
 بقوة نفس الدول الراعٌة لالرهاب .

قٌام الدول الراعٌة لالرهاب بتحطٌم اقتصادٌات الدول الصؽٌره من خالل ضرب وخلخلة  .ٗ
ة اساسا على ثقافة الدم والمتاثرة االمن فٌها عبر تدرٌب وتهٌبة الخالٌا االرهابٌة الناشب

 .بالنصوص الدٌنٌة المتشددة 
النصوص الدستورٌة التً ترتكز علٌها بعض الحكومات فً ممارسة اقصاء او ابادة بحق  .٘

جماعة او مكون اجتماعً ما
(ٕ)

. 

 وان الذي زاد واوسع دائرة االرهاب والتنظٌمات المسلحة هو:

  .االرهاباالفتقار لبرنامج قوي لمكافحة  .ٔ
 . لإلرهابضعؾ االجراءات الدفاعٌة المانعه  .ٕ
 .قدم نظم جمع المعلومات الكتشاؾ التهدٌدات االرهابٌة  .ٖ
عدم االتفاق مع بعض االطراؾ على صٌاؼة واضحة لذا ٌجب ان تضع الدولة العراقٌة  .ٗ

الجانب بٌبة مناسبة للقضاء على عصابات داعش وخاصة البٌبة الثقافٌة لمعالجة العنؾ من 
التربوي واالجتماعً والسٌاسً وخاصة معالجة دراسة مادة التربٌة االسالمٌة من 
المراحل الدراسٌة كافة لمعالجة الوضع حتى ٌنشىء الطفل فً بٌبة خالٌة من التشوٌش 

وٌكون قادر على الوقوؾ بوجهه اي تنظٌم ارهابً ٌحاول االعتداء على بلدها
(ٖ)

. 

                                                           

 .ٕ٘ٗالديف )احمد جالؿ ( االساليب العاجمة كطكيمة االجؿ لمكاجيو االرىاب  , مصدر سابؽ , ص عز (ٔ)
زاىد , عبد االمير كاظـ  , استراتيجية المكاجيو كمعالجة االثار , جامعة الككفو كرقة عمؿ قدمت حكؿ الفكر التكفيرم في بيت الحكمة   (ٕ)

 .ٕٙٔٓ/ٛ/ٔٔبتاريخ 
عبد الحميد , معتز محي  , البيئة السياسية المحركة لتنظيـ داعش , بحث قدـ لبيت الحكمة في ندكة قراءات عراقية في فكر تنظيـ  (ٖ)

 .ٕٙٔٓ/ٛ/ٛداعش االرىابي , 



 

(024) 

ٌة ودورها الكبٌر فً تطوٌر وتوسٌع دابرة االرهاب الن وجود الى البٌبة الحضر باإلضافة 
من  هبما موجود داخلة من طاقات وتمنع الساحات الواسعة والمتنزهات للتعبٌر عن اراء الشاب

االرهاب
(ٔ)

. 

 اثار االرهاب :

الظروؾ على المواطنٌن  لتضٌٌقمشروع داعش هو مشروع خطٌر وكبٌر فً العراق 
النفسٌة لداعش على المناطق المحررة ) االثار التً تركتها  التؤثٌراتوخاصة فً الحالة النفسٌة 

داعش على المناطق المحررة ( من الناحٌة االجتماعٌة اثرت داعش على االسرة والعالقات 
تكون هذه االسر  االجتماعٌة داخل االسرة سواء الجانب المساوي النفسً الذي ادى الى ان

مضطربة نفسٌا سلوك ٌلجىء الى العنؾ داخل االسرة فخروج الطفل عن الدراسة والبطالة 
والتفكك االسري كان اداة مهمه لالٌقاع بٌد االرهاب ولدٌنا بعض النسب التقرٌبٌة الثار االرهاب 

دٌة نتٌجة %خسابر اقتصا٘ٙ% نسبة الشباب المتعاطفٌن مع داعش , ٖٖالناتج من داعش ومنها 
عدد المنظمات االرهابٌة المتؤثرة بداعش , داعش فً بداٌة االمر كانت  1ٕٔٔالبطالة اقتصادٌا , 

االن اصبح ضد الجمٌع وقد اصبح عدد  ٕٔٔٓ% مكون معٌن ضد الشٌعة من عام 2ٓتستهدؾ 
ملٌون مهاجر ونازح ,  مما  4ٖٙ1ٕٓٔعدد المصابٌن  ٕ٘ٔٓالؾ سنة  4ٕٖٔٙٙالضحاٌا 

ثالثة ملٌون  ٘,ٖالؾ طفل تم تجنٌدهم ,  ٓ٘ٔقبض ال ٌشعرون بالندم بسبب ؼسل االدمؽة ٌلقً ال
ونص تركوا العابلة وانظموا لداعش اصبحت تؤثٌرات اجتماعٌة وتشقق ٌجب عالج االرهاب 
لٌس باالسلحة وانما بالفكر فخطر الفتاوي التكفٌرٌة لها دور كبٌر فً االرهاب والذي هو خارج 

رؾ ماذا ٌحدث النة ٌذهب للجزٌرة نت النها الشبكة العراقٌة لٌس لها قناة فضابٌة العراق ال ٌع
اتباللؽة االنكلٌزٌة وهذا ٌترك اثار كبٌرة لدى االفراد بسبب االشـــاع

(ٕ) 
. 

 طرق عالج االرهاب والتطرف :المحور الثالث 

انتشرت ظاهرة االرهاب بشكل واسع وكبٌر خالل السنوات الماضٌة , ومازالت الى االن     
تمارس شتى انواع القتل االجرامً واالرهابً الذي ٌحصد ٌومٌاً مبات القتلى من العراقٌٌن 

تمٌز بٌن دٌانة اوقومٌة اوطابفة االبرٌاء دون
(ٖ)

. 

عالم لوجدنا انه لٌس هناك تعرٌؾ ثابت لالرهاب ولواخذنا التعرٌفات التً تناولت االرهاب فً ال
الن ماٌعتبر ارهاباً هنا ٌعتبر مقاومة هناك بمعنى ان كل شخص ٌنظر الى االرهاب بما ٌتناسب 
وٌسنجم مع طبٌعة تواجهاته وتطلعاته وبما ٌخدم مصالحه الضٌقة الخاصة.. فقتل مبات العراقٌٌن 

ة الخراج المحتل من العراق وحتى لوكان نتٌجة هذه ٌومٌاً من وجهة نظر دول المنطقة هو مقاوم
المقاومة القابمة على تفخٌخ العجالت وزرع العبوات الناسفة فً الشوارع قتل االطفال والنساء , 
فً حٌن نجد اعمال مماثلة تنفذ فً دول اخرى تعتبر هذه الممارسات اعماالً ارهابٌة واجرامٌة . 

 ٖٕٓٓلعراق لالطاحة بنظام البعث تعرض العراق بعد عام وبعد دخول القوات االمرٌكٌة الى ا

                                                           

الفكر  جنيؼ , دارعكض , شفيؽ عكض , المعايير القانكنية كالدكلية لمكافحة االرىاب , ضحايا في مرمى االرىاب , سكيسرا  (ٔ)
 .ٕٛص ٕٕٓٓالجامعي ,

, بحث قدـ  عبد الحميد , معتز محي  , البيئة السياسية المحركة لتنظيـ داعش , كرشة عمؿ في بيت الحكمة , حكؿ الفكر التكفيرم  (ٕ)
 .ٕٙٔٓ/ٛ/ٛلبيت الحكمة في ندكة قراءات عراقية في فكر تنظيـ داعش االرىابي , 

 .ٕٛير القانكنية كالدكلية لمكافحة االرىاب, ضحايا في مرمى االرىاب ,سكيسرا جنيؼ,مصدر سابؽ , صعكض,شفيؽ عكض , المعاي (ٖ)



 

(020) 

الى انواع من االجرام من قبل تنظٌم القاعدة العراق واصبح اكبر ساحة لتفرٌخ االرهاب وتحولت 
ساحاته وشوارعه الى مسرحاً للعملٌات االرهابٌة التً اخفت كل معالم الحٌاة الجمٌلة بهذا البلد 

الذي تركته القوات االمرٌكً والذي جعل االؾ االطنان من بسبب الفراغ السٌاسً واالمنً 
االسلحة بٌد عامة الناس خصوصاً بعد ان تركت الحدود العراقٌة مفتوحة لكافة الجماعات 
والمنظمات االرهابٌة ومن مختلؾ الجنسٌات التً وجدت فرصتها لتصفٌة حساباتها مع الوالٌات 

ورا كبٌر فً جلب االرهاب الى العراق من خالل المتحدة االمرٌكٌة , ولعبت دول المنطقة د
تسهٌل دخوله عبر اراضٌها وتبرٌر اعماله االجرامٌة على انها اعمال بطولٌة تستهدؾ المحتل 
واخذت تشجع القتل الطابفً الذي ٌهدؾ الى شق وحدة الصؾ العراقً ..وساهمت دول المنطقة 

انها فً الوقت الذي تمتنع فٌه عن بصورة مباشرة فً عملٌات تموٌل االرهاب فً العراق ف
مساعدة الشعب العراقً وتقاطع حكومته الوطنٌة المنتخبة بل وتشجع على اسقاطها وافشالها نجد 
انها تتعاون بشكل كبٌر مع الجماعات المسلحة التً تستهدؾ العلماء واساتذة الجامعات 

المنطقة على توفٌر والصحفٌٌن ورجال االمن من الشرطة والجٌش العراقً , وحرصت دول 
كافة المستلزمات المادٌة واللوجستٌة لالرهابٌٌن وتبنت عملٌة تدرٌبهم داخل وخارج العراق 

وتشٌر بعض المصادر بان  ,وبالتحالؾ مع بقاٌا النظام البعثً واجهزته المخابراتٌة الوحشٌة 
لقاعدة فً العراق احدى الدول الجوار خصصت مٌزانٌة كاملة تقدر بملٌاري دوالر سنوٌاً لدعم ا

فضالً عن اسنادهم بفتاوى القتل والتكفٌر االجرامٌة واالرهاب فً العراق هو نتٌجة السٌاسات 
الخاطا ,التً جعلت العراق ساحة مكشوفة للجمٌع وعلى الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة اذا كانت 

وذها وعالقاتها جادة فً القضاء على االرهاب واخراج العراق من عنق الزجاجة ان تستخدم نف
للضؽط على دول المنطقة واجبارهم على وقؾ تموٌل االرهابٌٌن وضبط حدودهم لمنع تسلل 

 المقاتلٌن عبر اراضٌها
(ٔ)

للقضاء على سٌطرة داعش المجامٌع االرهابٌة على بعض االراضً  ,
 العراقٌة التً  قامت بالتً  :

 .العراق قام تنظٌم داعش بتهرٌب القطع االثرٌة التارٌخٌة من -

 .تهجٌر السكان من مناطقهم السكنٌة وتدمٌر بٌوتهم -

 .السٌطرة على دوائر الدولة االساسٌة فً الموصل واالنبار -

 .قطع الطرق بٌن المحافظات العراقٌة واالنبار والموصل  -

 .تدمٌر المعالم االساسٌة للمحافظتٌن من مراقد دٌنٌة وعلمٌة وتارٌخٌة -

  .ة كاملةتهجٌر وسباٌا القضٌ -

 .التعرض للقطعات العسكرٌة العراقٌة واسرهم والتمثٌل فٌهم  -

 .الزحف نحو المركز مدٌنة بغداد لفرض السٌطرة علٌها -

استطاع الجٌش العراقً والحشد الشعبً ان ٌحقق بعض االنجازات عن طرٌق استرداد 
 المناطق المحتلة من قبل المتطرفٌن من تنظٌم داعش االرهابً .

                                                           

ناصر, عمي ظاىر,  , استراتيجية المكاجيو كمعالجة االثار , كمية االداب , جامعة بغداد كرشة عمؿ اقيمت في بيت الحكمة بتاريخ  (ٔ)
ٔٔ/ٛ/ٕٓٔٙ. 



 

(022) 

لمعالجة تفشً هذه الظاهرة الخطٌرة التً تعرض لها العراق البد من اتخاذ الكثٌر من الطرق 
ة والوسابل للحد او الٌقاؾ تفشً الظاهرة التً ٌعانً منها العراق والتً كبدتة خسابر جسٌمة مادٌ

 االثرٌة ومن اهم الطرق لمعالجة االرهاب هً :  هوبشرٌة وتحطٌم لمعالم

ة اٌا كان شكلها ومنفذوها وعلٌه فالدعوة لتجفٌؾ منابع االرهاب ٌجب ان عدم تبرٌر الجرٌم .ٔ
تنطبق على ممارسات الحكومات ازاء شعوبها وممارسات الدول العظمى ازاء دول العالم 

 الضعٌفة .
 .ؼلق المنافذ الحدودٌة بٌن العراق ودول الجوار  .ٕ
النترنت وكل وسٌلة تدعو الى تجفٌؾ منابع االرهاب االعالمٌة من قنوات وادعاءات ومواقع ا .ٖ

  .التطرؾ الدٌنً سواء ) شٌعٌة سنٌة مسٌحٌة صاببٌة (
 وضع قانون ٌدعو الى فرض عقوبة الي رجل دٌن ٌدعوا الى التطرؾ واالرهاب  .ٗ
توعٌة المواطنٌن وزرع حب االنتماء من خالل المدارس االبتدابٌة وتعلمهم االخالص فً  .٘

على ارواح الناس واٌقاؾ سفك الدماء والتحلً  العمل والشعور بالمسإولٌة والحفاظ
بالشجاعة
(ٔ) 

. 
تدعٌم المشاركة الشعبٌة التً تقضً ضرورة القضاء على البطالة ومواجهة مشكلة المناطق  .ٙ

العشوابٌة فً بعض المدن وهذه تساهم فً احساس شرٌحة كبٌرة من المجتمع بانة ٌعانً من 
لدولة ٌجب االهتمام بشرابح المجتمع والنهوض بها االهمال وتجاهل الدولة , ان جمٌع اجهزة ا

اجتماعٌا وثقافٌا
(ٕ)

 . 

والمهم هنا ٌجب ان ٌكون دور كبٌر االعالم العراقً ضد داعش وتكذٌب االشاعات التً تثٌر 
له دور نفسً مهم لدفع معنوٌات الجٌش والمواطنٌن حٌث تسعى دابما  هب للمواطنٌن الناالرها

الروح  ألضعاؾعصابات داعش بعد كل انتصار ٌحققة الجٌش الى المماولة بتشوٌش واالعالم 
الى ذلك هناك شخصٌات كثٌرة  باإلضافةالمعنوٌة والمساندة من المواطنٌن مع الجٌش والحشد 

فقط البؽدادي بل شخصٌات كبٌرة فً الجٌش السابق اوجدت وطورت داعش فً العراق لٌس 
تشارك بالمعارك مع داعش ضد الجٌش العراقً البطل فً حربة ضد االرهاب ٌجب على  لألسؾ

االشخاص الذٌن ٌقاتلون ضد ابناء جلدتهم هإالءالدولة فضح 
(ٖ) .

 

 :كٌف نحصن شبابنا من االفكار المنحرفة واالرهاب 

(ٗ)﴾الَِّذيَن َآَمُنوا ُقوا َأنْ ُفَسُكْم َوَأْىِليُكْم نَارًا َوُقوُدَىا النَّاُس َواْلِحَجارَةُ يَا َأي َُّها ﴿ :قال تعالى
علٌنا ان , 

نحصن شبابنا من اي فكر ضال ومنحرؾ وعلٌنا ان نفهم امرا مهما حتى فً المجتمعات التً ال 
ث ثقافة مخالفة لثقافتهم تدٌن باي دٌن نجدها تقؾ بالمرصاد امام اي فكر ٌشتت عقول شبابنا او ٌب

او فكر ٌخالؾ ما تتسم به تلك المجتمعات وتقؾ بحزم ضد اي فكر دخٌل قد ٌإثر على عقول 
ابناءها , اذ كان هذا شؤن المجتمعات التً ال تدٌن رؼم ذلك تخاؾ على عقول ابناءها واذ كان 

ها فكٌؾ بنا نحن امة هذا شؤن المجتمعات التً ال تدٌن رؼم ذلك تخاؾ على عقول ابناءها وشباب

                                                           

 .ٖٗب السياسي ) العراؽ , كاليمف , كافغانستاف ( عماف االردف , محمد, جاسـ , االرىاب كاالرىا (ٔ)
 .ٕٙٔٓ/ٛ/ٛمطمؽ , رسكؿ ,حقائؽ ككثائؽ عف فكر عصابات داعش , ندكة بيت الحكمة عف فكر داعش االرىابي بتاريخ   (ٕ)
 .ٕٓالعزم , الشيخ محمد , االرىاب انكاعة اساليبة طرؽ عالجة , مصدر سابؽ ص  (ٖ)
 . ٙالتحريـ : ( سكرة ٗ)
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ر فكلكم راع وكلكم االسالم والتً حملنا امانة التبلٌػ وامانة االمر بالمعروؾ والنهً عن المنك
فعندما ٌكون ابناءنا قد تشربوا على مبادىء االسالم واهل بٌت النبوه وتحصنوا  همسبول عن رعٌت

م اكتسبوا ما ٌمٌزون بٌن الخٌر بما فٌه الكفاٌة فاي فكر هدام هو فً طرٌقهم اذ ٌنال منهم النه
والشر ولذا فالالسر دور مهم واساسً فً اعداد الشباب ومتابعة ابناء ها وكذلك دور المإسسات 
التعلٌمٌة ومإسسات المجتمع المدنً وما تقدمة من ندوات تثقٌفٌة فلو كان لهذا الشاب من الوعً 

ٌروج له العدو فعندما نحافظ  ابدا لما ٌعد وهم الكثٌر ولهم من الثقافة ما ٌحصنهم فلن ٌنصدعوا
عقول الشباب ونحصنهم من اي فكر هدام حتى عندما ٌخرجون لمعترك الحٌاة ٌكونون  على

 مسلحٌن بالعلم والوعً جٌدا فال ٌنال اي فكر شاذا او هدام .
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 االستنتاجات

بعد ان تطرقنا فً عرض موجز الى مفهوم ظاهرة االرهاب والتطرؾ بمكن ن نستنتج بعض 
 :ـالنقاط ومنها 

 .االرهاب ال دٌن له بل هً مجرد افكار .ٔ
ان التشرٌع الجنابً لم ٌعالج الجرٌمة االرهابٌة باعتبارها جرٌمة مستقلة ولم ٌسعى الى تحدٌد  .ٕ

 المقصود بها بجدٌة .
 .سكرٌة مستمرة فً مواجهه حركات داعش االرهابٌة ال تزال العملٌات الع .ٖ
الى دخول مجامٌع ارهابٌة من  ٖٕٓٓاالرهاب مصطلح عالمً وتعرض العراق بعد عام  .ٗ

 .شتى دول العالم 

عانى العراق من خسابر جسٌمة مادٌة وبشرٌة من قبل الزمر االرهابٌة التً تسعى الى تدمٌر  .٘
 العراق بمسمٌات مختلفة واهداؾ متباٌنة ادت الى استنزاؾ موارد العراق 

ٌتم دعم هذه الزمر من قبل دول جارة لنقل وتصفٌة حساباتهم  فً داخل العراق وتاجٌج الفتن  .ٙ
 شعب العراقً .الطابفٌة بٌن مكونات ال

 التوصٌات

االهتمام بالمإسسات التً تعنى باالسرة وتكٌؾ المإسسات التطوعٌة والجمعٌات الدٌنٌة التً  .ٔ
 تعنى بحماٌة االطفال وحلول المشكالت االسرٌة .

 العناٌة باالقتصاد ومحاربة الفقر والعمل على مقاومة الفساد االداري واالقتصادي .  .ٕ
وتحفٌزهم بما ٌستقطب المتمٌزٌن من ابناء المجتمع واعدادهم  الحرص على اختٌار المعلمٌن .ٖ

بشكل صحٌح من حٌث تطوٌر القدرات واالسالٌب بما ٌعزز االمن الوطنً فً كافة 
  .المجاالت

العمل على توطٌن االنتماء الوطنً فً نفوس الشباب والحٌلولة دون استؽاللهم كادوات  .ٗ
 لعراق واستقاللة . تحركها قوى اجنبٌة تحاول النٌل من وحدة ا

المساواة بٌن طبقات المجتمع كافة , ومعالجة ظاهرتً التخلؾ والبطالة التً تعتبر من  .٘
 مخلفات الحرمان االقتصادٌة واالجتماعٌة.

اعادة توزٌع الثروة وموارد التنمٌة وتلبٌة حاجات الفرد االساسٌة واالبتعاد عن السلوك  .ٙ
 العدوانً المالزم لظاهرة االرهاب .

مل على خلق ثقة متبادلة بٌن المواطن والدولة من جهة وبٌن المواطن وافراد المجتمع الع .4
 المحٌطٌن به من جهه اخرى .

  .اعادة تؤهٌل قطاعات الدولة الحٌوٌة كخطوة مهمه للقضاء على البطالة .1
 وجوٌا ( . –وبحرٌا  –ضبط حدود الدولة جؽرافٌا ) برٌا  .2

 حرٌة سواء كان داخل المدرسة او المإسسة .اعطاء حق للفرد على ابداء راٌة بكل  .ٓٔ

 المصادر

  ٕٔ. ص ٕٓٔٓالهواري , محمد , االرهاب المفاهٌم واالسالٌب وسبل العالج ,  ٕٓ

شووفٌق عوووض , المعوواٌٌر القانونٌووة والدولٌووة لمكافحووة االرهوواب , ضووحاٌا فووً مرمووى  عوووض ,  ٧
 .1ٕ, ص مصدر سابقاالرهاب , سوٌسرا جنٌؾ , 
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 ًآثــــاره االجتـــواعٍة عـــلى العــراق اإلرىــاب

 الــمقـــدمـة :  

ٚاٌغ١اع١ح ٚاٌفىش٠ةح ٌّةا ٠ٕيةٛٞ ػ١ٍةٗ ِةٓ سشةاس عةٍث١ح اإلس٘اب ِٓ أُ٘ اٌظٛا٘ش االظرّاػ١ح   

وث١شج ػٍٝ ح١اج اٌفشد ٚاٌعّاػح ٚاعرمشاسُ٘ ٚأِةُٕٙ ٚػٍةٝ اٌّسعغةاخ دااةً اٌّعرّةغ  نٙةٛ ِةٕٙط 

ًْ اٌغث١ً اٌٛح١ذ ٌٍٛطٛي إٌٝ ِثرغةاُ٘  ٚا٘ةذانُٙ ٘ةٛ ل١ةاُِٙ  ٚنىش ٌذٜ ظّاػح ِٓ األنشاد ٠عذْٚ أ

رٍف األعا١ٌة  ٚاٌيشق ٌةزا ٘ةٛ ظش٠ّةح ِم١رةح ذةز٘ة ت ١ةاج تاٌؼٕف ٚاٌرش١٘ة ِٓ االي اعرخذاَ ِخ

 .اٌىص١ش٠ٓ ِٓ األتش٠اء
ؼذ اإلس٘اب ِٓ اٌّشىالخ اٌخيشج اٌرٟ ذٙذد اٌّعرّؼاخ ٚاٌؼةاٌُ تسعةشٖ ٚتظةٛسج ااطةح ٠ٚ

 وّا ٚاإلس٘اب   ٚرٌه ٌّا اسذىثٗ اإلس٘ات١ْٛ ِٓ ظشائُ تشؼح ٠ٕذٜ ٌٙا ظث١ٓ اإلٔغا١ٔح. اٌؼشاقنٟ 
 .. اٌغةعٓ أٚاٌرٙع١ةش  أٚ اٌرشةش٠ذ  أٚ ً ٌّةا لةاَ تةٗ ِةٓ اٌمرة ِٚؼمةذ وث١ةش ٛعِٛضة – ِؼٍةَٛ ٘ةٛ

 األٔةٛاع ٘ةزٖ ِةٓ ٚاحةذ إِٔةٟ ٚوةً أَ الرظادٞ أَ ػغىشٞ  أَ ع١اعٟ   أَ نىشٞ إس٘اب ٚعٛاء
ْ   ٠غر ك  ِٕٗ ذؼأٟ صٌد ِٚا ٌرغ١ٍط اٌضٛء ػٍٝ ِا ػأد ٘زا ت صٕا ظاء ٌزٌه تاٌرفظ١ً  ٠ث س أ
ًْ ِٕٚٙةا  ػذ٠ةذج شؼٛب ٚ أصِةاخ ايةشج  اٌؼةشاق وةاْ ِٚةا صاي ِغةشحاً ألحةذاز شةؼثٕا اٌؼشالةٟ  أل

أؼىغةةد ػٍةةٝ ةث١ؼةةح اٌّعرّةةغ ػٍةةٝ اٌّغةةر٠ٛاخ اٌّخرٍفةةح ِٕٚٙةةا  ٘ةةذدخ عةةالِح اٌذٌٚةةح ٚشةةؼثٙا

 االظرّاػ١ح.

١ةح اإلس٘ات ششعةح ِةٓ لثةً اٌمةٜٛ ٘عّةاخ ِةٓ اٌؼةشاق ػأةاٖ ِةا إتةشاص٠ٙةذ  اٌث ةس إٌةٝ  

ح١ً إٌاط  ِٚا ذشذة ػٍٝ رٌه ِٓ سشاس اظرّاػ١ح ػٍٝ اٌّعرّغ اٌؼشالةٟ ٚل١اِٙا تمرً  ٚذذ١ِش ٚذش

  ِٓ ذفىه األعش  ٚاٌ شِاْ  ٚاٌؼٛق  ٚاٌعٛع  ٚاٌرٛذش اٌؼظثٟ  ٚاٌخٛ  ػٍٝ األتٕاء .
إٌةةٝ ذؼش٠ةةف اإلس٘ةةاب ٌغةةحً األٚي ِمذِةةح ِٚث صةة١ٓ ٚااذّةةح  ذيةةشق اٌّث ةةس ٠ضةةُ اٌث ةةس 

ِغ اإلشاسج إٌٝ أتةشص  3002ظٙٛسٖ نٟ اٌؼشاق تؼذ ػاَ ٚاطيالحاً  ٚت١اْ األعثاب اٌرٟ أًدخ إٌٝ 

ًُ ا٢شةةاس االظرّاػ١ةةح  ٚإٌفغةة١ح ٌ س٘ةةاب ػٍةةٝ  آٓل أ٘ةة ةةا اٌّث ةةس اٌصةةأٟ نمةةذ تآلةة١ً ًِ اٌّعةةا١ِغ اإلس٘ات١ةةح  أ

 احرٛخ اٌخاذّح ػٍٝ االطح ٌالعرٕراظاخ اٌرٟ ذٛطً إ١ٌٙا اٌثاحصاْ .اٌّعرّغ اٌؼشالٟ  ٚ
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 اإلرهــاب وأسباب ظهــوره فً الـــعــــــراق: المبحــث األول

     : تعرٌف اإلرهاب :اوالا 

فً النفوس شعوراً بالرعب والفزع والهول. وجاءت مشتقات  ثاإلرهاب لؽًة كلمة تبع   

اللَِّو َوِمْن رِبَاِط اْلَخْيِل تُ ْرِىُبوَن ِبِو َعُدوَّ ﴿ :كقوله تعالى الفعل رهب فً أكثر من موضع فً القرآن الكرٌم
الرهبة الخوؾ والفزع, وأرهبه, وَرًهَبُه, و  لقد جاءت فً اللؽة العربٌة أًن ", و(ٔ)﴾َوَعُدوَُّكمْ 

: استدعى رهبته حتى َرِهَبُه الناس" استرهبه:  أخافه وَفًزَعُه. واسترهبه
(ٕ)

  . 

أًما اإلرهاب اصطالحاً فقد عرفته الموسوعة العربٌة على أًنُه " اسوتخدام العنوؾ أو التهدٌود   
به إلثوارة الخووؾ والوذعر" 
(ٖ)

كموا عرفتوه موسووعة العلووم االجتماعٌوة بؤًنوُه " محاولوة مقصوودة  ,
لبث الرعب فً السكان بوسابل مختلفة, وٌكون إًما مون جانوب الدولوة, أو مون جانوب حوزب ٌهودؾ 

لى إسقاط الدولة " إ
(ٗ)

 . 

             ٌعرفووه مووا لإلرهوواب , لعوول أبرزهووا,  توقووام أحوود المووإرخٌن بإحصوواء مبووة وثمانٌووة تعرٌفووا  
ؤًنُه " سلوك رموزي ٌقووم علوى االسوتخدام المونظم للعنوؾ, أو التهدٌود باسوتخدامه , وبشوكل ٌترتوب ب

علٌه خلق حالة نفسٌة مضطربة, جوراء الخووؾ والهلوع وعودم الشوعور باألموان لودى المسوتهدفٌن , 
قهراً إلرادتهم , وهضما لحقهم فً الحرٌة واالستقالل وتقرٌر المصٌر" 
(٘)

 . 

أّنهموا  اللفوظ , للداللوة علوى اإلرهواب , بٌودفً ٌزٌة هناك كلمتان متقاربتان وفً اللؽة اإلنجل
والووذي ( التووً تعنووً اإلرهوواب بمعنوواه الشووابع Terrorismمختلفتووان فووً المعنووى, الكلمووة األولووى )

وا الكلموة الثانٌوة ) توجهه ( Terrorمجموعات إرهابٌة ضد حكومة ما, أو ضد أنظمة اجتماعٌة, أمَّ
الحكومة , لقمع حركة ما مناوبة لها  همارستمضاد , أي اإلرهاب الذي وتعنً الفعل ال

(ٙ)
  . 

به اً فٌما لم ٌظهر تعرٌؾ دولً لإلرهاب, ٌكون واضحا ومعترف  
 

لوم تقودم األموم المتحودة  إذ, 
بسبب تباٌن المواقؾ بٌن الدول, وخاصة تلك التً تمٌز بٌن اإلرهاب الفوردي جامعاً مانعاً,  اً تعرٌف

األموور الووذي ٌووإدي إلووى خلووط لدولووة, وبووٌن اإلرهوواب والنضووال الشوورعً ضوود المحتوول, وإرهوواب ا
 األوراق والتخبط فً المفاهٌم, وجعل إشوكالٌة تعرٌوؾ اإلرهواب انتقابٌوة, تخودم أهوداؾ دول معٌنوة

دون أخوورى ومصووالحها موون
(٧)

نَّ مكافحووة اإلرهوواب تتطلووب أموورٌن اثنووٌن .. األول إوطبقوواً لووذلك فوو ,
مسوتوى الودولً, بعٌوداً عون االنتقابٌوة, أو االزدواجٌوة, أو المتفق علٌه لإلرهاب على  تقدٌم تعرٌؾ

تعدد المعاٌٌر األمرٌكٌة والبرٌطانٌة .. واألمر الثانً, اتباع سٌاسة دولٌة متوازنوة مون لودن اإلدارة 
األمرٌكٌة تجاه القضاٌا الدولٌة
(8)

   . 

                                                           

   .  ٓٙسكرة األنفاؿ , اآلية ( ٔ)
 .   ٖٙٗ, مادة رىب, ص  ٜٜٗٔ, بيركت, ٖ( أبك الفضؿ جماؿ الديف محمد بف مكـر بف منظكر, لساف العرب, طٕ)
 . ٛ٘٘, ص ٜٜٓٔ, الرياض, ٔ, جٕالميسرة, ط ( المكسكعة العربيةٖ)
 . ٜٚ٘, صٜٜٜٔعادؿ اليكارم سعد مصمكح, القاىرة , , نقميا إلى العربية: ( مكسكعة العمـك االجتماعيةٗ)
 .   ٛ, ص ٕٔٓٓ, بيركت,  ٔ( عبد الغني عماد , ثقافة العنؼ في سكسيكلكجيا السياسة الصييكنية , ط٘)
 .    ٖٔٔ, ص ٕٕٓٓ, بغداد,  ٛٔتكفيؽ فارس العكدات, اإلىاب كالقانكف الدكلي , مجمة دراسات دكلية, ع (ٙ)
 .    ٓٗ,   ص ٕٚٓٓمكافحة اإلىاب الدكلي بيف تحديات المخاطر الجماعية ككاقع المقاربات االنفرادية, بيركت,  (  إدريس لكريني,ٚ)
 .    ٕٔ, ص ٕٕٓٓ( عمي سعيد بدكاف, اإلىاب الدكلي كانعكاساتو عمى فمسطيف كالدكؿ العربية , بغداد , ٛ)



 

(021) 

اإلشوووكالٌات المعاصووورة للصوووراعات علوووى شووواع الحووودٌث عووون اإلرهووواب بوصوووفه أهوووم و  
حتوى عوّده زادت معوانً اإلرهواب واختلفوت, قود , و كافوة المستوٌات المحلٌة, واإلقلٌمٌوة, والدولٌوة

معركوة , وهكوذا. وٌنطلوق اإلرهواب مون اعتبوارات عودة , مون بٌنهوا  عوّده آخورونثورة , و بعضهم
أو القوٌم, واالعتبوارات التوً ٌتقٌود  ه,فٌو و النظام الذي ٌعٌشأالتً ٌإمن بها الشخص,  اإلٌدٌولوجٌا

بها, وٌدافع عنها
(ٔ)

    . 

فووً الصووراع بووٌن دولهووا  مثوولإنَّ جووذور اإلرهوواب الحوودٌث تعووود إلووى القووارة األوربٌووة, وت  
ْن انتقوول إلووى الصووعٌد الوودولً موون خووالل األوربٌووٌن أنفسووهم, أوالمجموعووات المسوولحة , ثووم مووا لبووث 
االسوووتعمارٌة, التوووً قاموووت بووواحتالل عووودد مووون دول العوووالم,  عنووودما أسسوووت شوووركاتهم ومنظمووواتهم

علووى رأسووها  –واسووتٌطانها, واضووطهاد سووكانها األصوولٌٌن. وتؽاضووت الكثٌوور موون الوودول الكبوورى 
رهاب الدولة , وبات التركٌز على إرهاب األفرادإعن –الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة 

(ٕ)
  . 

 : اإلرهــاب ودوافــع أسباب :ثانٌاا 

 حجوج وإٌجواد تبرٌره محاولة ٌعنً ال اإلرهاب َولَّدُ تُ  التً والدوافع, األسباب استعراض إنَّ   
 لم التً الظاهرة طبٌعة على الوقوؾ هو الهدؾ وإنما المجتمعات, من العدٌد فً وتوسعه النتشاره

 , امسٌاسوٌة ام اجتماعٌوة, كانوت سوواء لهوا وآلٌات,أسوباب هنواك بول والعودم, الفوراغ مون توجود
 القوانون وانعودام الفورص, أو تكوافإ العدالوة, وانعودام والفقور, والجهول, الظلوم, كانتشوار اقتصوادٌة

 عنود الوقووؾو ومتشوعبة, معقدة اإلرهاب فؤن ظاهرة األسباب, وعلى وفق ما تقدم من ذلك وؼٌر
, المحلوً المجتموع فوً سووي ؼٌور وضوعاً  ٌعكس فاإلرهاب السهلة, بالعملٌة لٌس وأبعادها أسبابها,
 فوً السوابدة والقوٌم للواقوع, والتنكور والتهموٌش, لالسوتٌاء وصفاً  األحٌان معظم فً وٌكون والدولً

 واإلرهواب .اإلنسوانٌة بوالقٌم حتوى وال بوالحوار, توإمن وال, بواخخر تإمن ال ظاهرة فهو المجتمع,
 فالعقلٌة , اإلنسانٌة القٌم لجمٌع الكامل بالنسؾ وٌإمن والبصٌرة المنطق عن البعد كل بعٌداً  ٌكون

 واإلنكار, والحقد بالكراهٌة, وتتسم المجتمع, فً موجود هو ما رفض فً مصدرها تجد اإلرهابٌة
  .للقٌم كافة األخالقً

ٌوورى جهوواز المخووابرات العراقٌووة حسووب مووا نشوور علووى موقعووه علووى شووبكة اإلنترنٌووت أنَّ 
بشووكل توودرٌجً واصووبح ظوواهرة ؼٌوور  ٖٕٓٓاإلرهوواب بوودأ ٌظهوور بعوود سووقوط النظووام السووابق عووام 

طبٌعٌة قادمة من خوارج الحودود, وأَخوَذ أشوكال متعوددة مثول " الوذبح, الخطوؾ, االؼتٌواالت, حورق 
ى إلووى فقوودان األموون وتفجٌوور المإسسووات الحكو مٌووة, السووٌارات المفخخووة, العبوووات الناسووفة " , وأدَّ

واالستقرار وبدأ المواطن العراقً ٌشعر باإلحباط 
(ٖ)

. 

نوا إرجاعوه إلوى ٌمكن لكونودوافعوه  اإلرهواب, أسوباب حصور صوعوبة مون الورؼم وعلوى
 األسباب اختٌة:  

   

 

                                                           

 .  ٛ٘,  ص  ٕٔٓٓ, القاىرة, ٖ٘لعرب(, مجمة كجيات نظر , ع ( محمد حسنيف ىيكؿ , مف نيكيكرؾ إلى كابكؿ )عف األزمة كأ)
 .   ٓٔص,    ٜٜٚٔ, بيركت , ٕٙ( عبداهلل خميفة الشايجي , إرىاب الدكلة في النظاـ العالمي المعاصر , مجمة المستقبؿ العربي , ع ٕ)
 .  http://www.inis.gov.iqمكقع جياز المخابرات العراقية عمى شبكة اإلنترنيت عمى الرابط اإللكتركني :( ٖ)

http://www.inis.gov.iq/


 

(029) 

 االسباب السٌاسٌة :: اوالا 

فً حال انعدام العدالة االجتماعٌة, أو حرموان بعوض القووى, تبورز  ٌمكن القول بشكل عام,  
الدوافع كؤسباب فً حودوث العنوؾ واإلرهواب خاصوة إذا كوان المجتموع )فسٌفسواء( مون القومٌوات, 
وا فٌموا ٌخوص العوراق فووإنَّ فبوة معٌنوة مون القومٌووة  واألدٌوان, والطوابوؾ ولوم تونعم بالدٌمقراطٌووة, أمَّ

للجوء إلووى العنووؾ, انتقامووا لمووا فقدتووه موون سوولطة وامتٌووازات وحكووم العربٌووة بوودأت عناصوورها بووا
قود تسولمتُه الفبوة األخورى  ٖٕٓٓدكتاتوري, العتقادها أّن نظام الحكم الجدٌد فوً العوراق بعود عوام 

التووً تختلووؾ عنهووا فووً الفكوور والعقٌوودة, وعلووى الوورؼم موون اشووتراكها فووً البرلمووان والحكومووات 
العنؾ الطابفً الذي ٌتسم باإلرهاب الموجوه ضود الطورؾ اخخور  المتعاقبة, ادت إلى بروز ظاهرة

لعوولَّ الخطوواب السٌاسووً واإلعالمووً و .ممووا ولوود األحقوواد بووٌن الطوابووؾ التووً ٌتكووون منهووا المجتمووع
لووبعض القوووى السٌاسووٌة ٌعكووس موقفووا مزدوجووا وٌشووٌر إلووى الكثٌوور موون المفارقووات التووً ال تبوورر 

الواقع ٌشٌر لما هو أسوأ من ذلك بانتقال هوذا الصوراع بوٌن  استمرار مشاركتها فً الحكومة بل إنَّ 
األطراؾ المشتركة فً الحكم إلى الجمهور واتخاذه شكال دموٌواً وطابفٌواً مقٌتواً بواسوطة تنظٌموات, 

ومٌلٌشٌات مسلحة تابعة لها
(ٔ) 

.  

والحزبٌوة كان للصٌؽة المعتمدة فً التشكٌل الحكومً والقابمة علوى المحاصصوة الطابفٌوة,   
الضٌقة واعتماد نظرٌة التووازن بوٌن المكونوات, قود حملوت منوذ الٌووم األول أسوباب الشولل والعجوز 
عوون تؤدٌووة مهماتهووا, فووال ربووٌس الوووزراء ٌمكنووه أْن ٌمووارس سوولطاته وفووق صووالحٌاته المؤلوفووة فووً 

القسري فوً اتخواذ   البلدان األخرى, وال التشكٌل الوزاري ٌستطٌع أْن ٌعمل بحرٌة إالَّ َعْبَر التوافق
القوورارات
(ٕ)

وهووً تشووكل سووبباً ربٌسووٌاً لشووٌوع ظوواهرة توووزع الوووالءات داخوول األجهووزة التنفٌذٌووة  , 
 بوالتؽٌٌر ٌإمنوون كوانوا مون بعض وقوع سهل واختراقها من جانب قوى مسلحة ؼٌر رسمٌة, مما

للُمعارضوة,  أسولوباً  أو منهجواً  بوصوفه اإلرهواب وانتهواجهم اإلرهواب دعواة أٌودي فوً الودٌمقراطً
السٌاسً الجدٌد  بالنظام تإمن ال التً الدول من الخارجً الدعم على حصل منهم الكثٌر أنَّ  السٌما

فً العراق, فضالً عن إعدام الربٌس األسبق صدام حسٌن وكبار رجال نظامه وانتقام المسوتفٌدٌن, 
والخراب فً العوراق وعرقلوة  والمقربٌن من ذلك النظام, كرد فعل على ذلك لنشر الرعب والدمار

الدولة العراقٌة فً إدارة شإونهامسٌرته الدٌمقراطٌة وإظهار ضعؾ 
(ٖ) 

. 

ٌضاؾ إلى ما تقودم ذكوره أنَّ بعوض دول الجووار أرادت ان ٌكوون العوراق سواحة لإلرهواب   
بالمكونوات ألجل الحفاظ على أمنها, وتحقٌق مصالحها وال ٌهمها قتل العراقٌٌن من خالل  تالعبها 

الفكرٌة, واالجتماعٌة, والسٌاسٌة لألحزاب والطوابؾ, وتستؽلها لبث اإلرهاب داخل العراق, مموا 
أدى إلى تحول العوراق لسواحة للجماعوات والودول التوً ترؼوب فوً تصوفٌة حسواباتها موع الوالٌوات 

لمإسسوات المتحدة األمرٌكٌة وحلفابها مستؽلة ضعؾ السٌطرة على الحدود وعدم تكامل الجوٌش وا
األمنٌووة
(ٗ)

ظهووور الحركووات السوولفٌة المتشووددة والجماعووات المتضووررة موون سووقوط النظووام وكووان ل ,
السوووابق, والمدعوموووة مووون دول الجووووار لتحقٌوووق مصوووالحها فوووً إٌوووذاء العوووراقٌٌن وقوووتلهم وتووودمٌر 

                                                           

 . ٚٗ, ص  ٕ٘ٓٓحامد البياتي, اإلرىاب في العراؽ كخطكرة انتقالو إلى دكؿ المنطقة كالعالـ, بغداد, ( ٔ)
  ني : , ظاىرة اإلىاب كتأثيرىا عمى العراؽ, مجمة سطكر االلكتركنية, عمى الرابط اإللكترك ( سامية عزيز محمدٕ)

news.html-http://www.sutuur.com/humanrights/9229 . 
 . ٜٗحامد البياتي, المصدر السابؽ, ص ( ٖ)
 المصدر السابؽ . ,( سامية عزيز محمدٗ)

http://www.sutuur.com/humanrights/9229-news.html
http://www.sutuur.com/humanrights/9229-news.html


 

(042) 

لممتلكاتهم. و  رضواً عم العراقوً الفرد جعل للدٌن الخاطا الفهم وأن العبادة خاصة دور بعض تحوَّ
 الووالءات بسٌادة تمٌزت اجتماعٌة بٌبة وجود ضوء فً السلوك, فً والتطرؾ الفكري لالنحراؾ

 الجهوات مون الفكرٌوة السوموم المناسوب لبوث المنواخ العراق, إذ وفور فً الضٌقة والعرقٌة الطابفٌة
السٌاسوٌة  األحوزاب وبعوض اإلعوالم وسوابل بعض, والعراق فً والسلم األمن زعزعة ُتحاول التً
ى لإلرهاب, بما داعمة ولوجستٌة فكرٌة حواضن إلى العوراق فوً اإلرهاب شوكة من قوَّ

(ٔ)
, لوذلك 
كانت من اخطر نتوابج االحوتالل األمرٌكوً علوى المجتموع العراقوً زرع بوذور الفتنوة الطابفٌوة بوٌن 
ابناء الشعب الواحد لتبدأ مرحلة حمالت من التصفٌة والتفجٌورات والتهجٌور القسوري وأثوارة الحقود 

بووٌن  والعنووؾ, وصوووال إلووى الحوورب االهلٌووة )ؼٌوور المعلنووة( التووً جعلووت موون التعوواٌش والتوافووق
العراقٌٌن ؼٌر ممكنا تمهٌداً لتقسٌم البالد تنفٌذاً لمشروع االحتالل, الذي وضوع فوً اجندتوه الونفط , 

وضمان أمن إسرابٌل, و اذالل الشعب العراقً وسرقة أمواله وجعل فبة تطؽً علوى االخورى 
(ٕ)

 .
  بعوود 4ٕٓٓ_ ٕٙٓٓ السوونوات فووً وتصووبح الحوورب االهلٌووة حتمٌووة وهووذا مووا بوورز بشووكل واضووح

سامراء فً )ع( العسكرٌٌن اإلمامٌن مرقدي تفجٌر حادثة
(ٖ)

. 

 : االقتصادٌة االجتماعـٌة و  األسباب ثانٌاا:

العوامل االجتماعٌة المتمثلة بالتخلؾ, والجهل, والتودهور الصوحً وتودهور خودمات الدولوة 
أهلها, ومن ثم فً بعض المناطق تجعل تلك المناطق مفتوحة لنشر الفكر المتطرؾ فٌها, واستمالة 

التعاطؾ مع اإلرهواب أموالً فوً االنتقوال إلوى وضوع اجتمواعً أفضول كموا تصووره لهوم المنظموات 
ا أ .اإلرهابٌة األسباب االقتصادٌة فتستخدم فً اإلرهواب بعودة زواٌوا, فاالقتصواد الضوعٌؾ للدولوة مَّ

الوودنٌا للخووروج ضوود ٌهٌوا لإلرهوواب تربووة خصووبة إلثووارة الكراهٌووة ضوود الدولووة, وتشووجٌع الطبقووات 
الدولة, والقٌام بؤعمال العنؾ, واإلرهاب ضد النظام العام, ومن أجل ذلوك أٌضواً تسوعى المنظموات 
اإلرهابٌة إلى ضرب االقتصاد القومً وتعطٌل المرافوق االنتاجٌوة, واالسوتثمارٌة حتوى توتمكن مون 

ن جهوة أخورى ٌموارس دوراً التؤثٌر على الدولة والدعوة ألهدافها السٌاسٌة, والعامل االقتصوادي مو
فً دعم العملٌات اإلرهابٌة التً تحتاج المال لشراء األسلحة والتقنٌة الحدٌثة
(ٗ)

  .  

 للمووارد ونهوب, سولب مون المحتول عملوه فوً العوراق, وموا التنموٌوة المشوارٌع ضوعؾ إنَّ   
 المطوردة الزٌوادة وكوذلك المجتموع, فوً االقتصوادٌة والمشاكل والجهل تفشً الفقر أدى إلى الحٌوٌة

 الخ... ومساكن ومستشفٌات ومدارس ومشرب مؤكل من المتزاٌدة احتٌاجاتهم وفً السكان عدد فً
 العوراق فوً األمنوً الوضوع توردي نتٌجوة االستثمار نسب تراجع بسبب العمل فرص عدد وتراجع

 األمور بمالقوا السٌاسوً النظوام من وسخطهم العراقٌٌن بعض ذلك أدى إلى استٌاء , كل ٖٕٓٓ بعد
 علوى) تموردهم (إلعوالن المناسبة التبرٌرات ٌجدون اإلرهاب وراء انساقوا ممن بعض جعل الذي

 واألعموال القوانون علوى الخارجوة األعموال فظهورت ,ُمتطورؾ وبشوكلٍ  وقراراتوه السٌاسوً النظوام
 التوً القتول أعموال بسوبب والٌتوامى األرامول أعوداد تزاٌود موع ُمتزامنواً  ذلوك جواء وقود . اإلرهابٌوة

                                                           

, مقػاؿ  ٖٕٓٓكأثره في تيجيػر األقميػات الدينيػة بعػد االحػتالؿ األمريكػي لمعػراؽ عػاـ  (  نصير محسف عبد الحسيف, تغير منظكمة القيـٔ)
 www.uobabylon.edu.iq/publications/basic_edition23/basic_eمنشكر عمى الرابط اإللكتركني : 

 .  ٖٕٕ, صٕٓٔٓ, بيركت, ٔ( خالد عيسى طو, العراؽ كمسيرة الدـ, طٕ)
 .  ٖٚٔ, صٕٛٓٓ, بيركت ٔإحتالؿ العراؽ, ط ( مصطفى عمي العبيدم, صفحاتٖ)
  .    ٔ٘, ص ٜٜٓٔ( إسماعيؿ الغزاؿ, اإلىاب كالقانكف الدكلي, بيركت,ٗ)



 

(044) 

سلحهالم اإلرهابٌة, والمٌلٌشٌات الجماعات بواسطة أو, مباشر بشكل االحتالل مارسها
(ٔ)

 , فضالً  
 دٌمؽرافوً تؽٌٌور عملٌوات مون تبعوه وموا والخارجً الداخلً المنظم القسري التهجٌر تداعٌات عن

ق األسر تفكك أدت إلى ُمتعمد  واقوع بعود إلوى فٌموا لتحوٌلوه تمهٌوداً  العراقً االجتماعً النسٌج وتمزَّ
 الخواص للقطواع التابعوة بالشوركات الخاصوة االسوتثمار خطط وعرقلة تراجع ضوء متصارع, فً

 فوً االجنبٌوة والشوركات الودول توردد على العراق, عالوةً  أعمار إلعادة األجنبٌة الدول فً والعام
 فٌهوا, وبسوبب العواملٌن مون كبٌور عودد واختطواؾ قتول بسوبب اإلعمار, إعادة برامج فً المشاركة

 العمول فُورص علوى سولبً وبشوكلٍ  انعكوس مموا مشوارٌعها, لتنفٌوذ الوالزم األمون اسوتتباب عودم
 علوى السوٌارات وتفجٌور االؼتٌاالت مسلسل واستمرار االقتصادي تردي الواقع للعراقٌٌن, السٌما

 األجنبٌوة والودول الشوركات مون الكثٌور تراجع أدى إلى السكانٌة والتجمعات للدولة العامة المرافق
 عسوٌرة مهموة أموام العراقٌوة الحكوموة وضوع مما . العراقٌة السوق فً االستثمارٌة مشارٌعها عن
 ونادي الؽنٌة الؽربٌة الدول وضعتها التً االشتراطات ظل فً االقتصادٌة البنى وتؤهٌل إعادة فً

الدٌون تلك لشطب الدولٌٌن والبنك النقد وصندوق للمانحٌن بارٌس
(ٕ)

.   

 اإلرهابٌوة األعمال ُتعطً قد التً المناخات وأد فً االقتصادٌة العوامل دور إؼفال ٌُمكن ال  
 واستقراره رضاه كان كلما أسرته واحتٌاجات بُمتطلباته ٌفً الفرد دخل كان فكلما . ُمتزاٌداً  زخماً 

 أنَّ  وٌشوعر ُمجتمعوه عن راٍض  ؼٌر فذلك ٌجعله ُمضطرباً  قلٌالً  دخله كان إما إذا ثابتاً, االجتماعً
وهُ  تمع, خاصةلمجا على ونقمة كراهٌة إلىهذا الرضا عدم ٌتحول قد ٌُنصفه, بل لم وطنه  ٌورى وأنَّ

 لتلوك موضووعٌة أسوباب وجوود كبٌور, وبودون تموعلمجا فوً آخورٌن أعضواء وبوٌن بٌنه التفاوت إنَّ 
 إذا حوق, السوٌما ومون دون وجوه طوابفً أو اثنوً, أو عرقوً, أسواس علوى تكوون قود التوً الفوروق
 الخودمات مون وؼٌرهوا والصوحة والتعلوٌم والسوكن المعٌشوة, مسوتوى بتودنً الفروقوات هوذه اقترنت

 الفساد حاالت استشراء بسبب تقدٌمها فً تلكؤ الحكومة, والتً تقدمها أنْ  ٌُفترض التً الضرورٌة
 عالجوت التوً البرلمانٌة والتشرٌعات القوانٌن من العدٌد تشرٌع مع الفساد ذلك تزامن اإلداري وقد
 الدرجات موظفً من وؼٌرهم والوزراء العراقً البرلمان ألعضاء واالعتبارٌة المالٌة االمتٌازات

 ن تسوعةمو أكثور تضوم التوً الفقٌورة, الطبقوة حسواب علوى ُمترفة طبقة خلق رتبت بطرٌقة الخاصة
 العراقٌوة اإلنمابً والتعاون التخطٌط وزارة إلحصابٌة وفقاً  الفقر خط تحت ٌعٌشون عراقً مالٌٌن
دَ  واألؼنٌاء, مما الفقراء, بٌن الفجوة تتسع أنإلى أدى  , مما  الشعور بانعدام عام شعور إلٌجاد َمهَّ

 نسوبة ارتفواع ُمسوتؽلٌن اإلرهوابٌون الشوعورَ  هوذا لٌسوتثمر الوطنٌوة, والمسوإولٌة الووطنً باالنتمواء
 لإلحصوابٌات طبقواً  العراقٌوة العاملوة القووة مون %ٖٓ بنحوو قُودَّرت العوراق, التوً فوً البطالوة

الفسواد اإلداري المنتشور فوً أجهوزة الدولوة ومإسسواتها, وتفشوً ظواهرة وٌمكننا إضافة الحكومٌة. 
الرشوة التً من الممكن أْن تدعم بها عملٌات اإلرهاب لدعم الجماعات المسلحة
 (ٖ)

 .   

كل هذه الدوافع وؼٌرها كانت وراء العدٌد من األعمال اإلرهابٌة التً ُتَماَرُس ضد األفوراد   
 والمجتمع, والمإسسات العامة على َحّد سواء. 

 

                                                           

  المكقع    بحث منشكر عمى, انعكاسات االحتالؿ األمريكي البريطاني عمى التنمية االجتماعية في العراؽ ,( عبد الرزاؽ محمد الييتئ)
                                                                    http://www.ejtemay.com/showthread.php?t=4183   .  

 المصدر السابؽ . ,(  عبد الرزاؽ محمد الييتيٕ)
 السابؽ .المصدر  ,( سامية عزيز محمدٖ)
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(040) 

 : اإلرهابٌةالمنظمات  :ثالثاا 

ومن أجل أْن تكون الصورة واضحة عن العملٌات اإلرهابٌة فوً العوراق البودَّ مون االطوالع   
ات, والمجامٌع اإلرهابٌة التً مارسته فً العراق ومنهاعلى أبرز المنظم

(ٔ)
: 

بقاٌا نظام صدام من أجهزة األمن والمخابرات وقووات فودابًٌ صودام وؼٌرهوا مون التشوكٌالت   .ٔ
 العسكرٌة, واألمنٌة التً تضررت مصالحها بسقوط نظام صدام .

اتبواع التٌوار السولفً  المجموعات العراقٌة المتطرفة مثل جند اإلسالم وأنصوار اإلسوالم وبعوض .ٕ
 الوهابً الذٌن ٌكفرون المسلمٌن وٌمٌلون إلى استخدام السالح والعنؾ .

المجموعات ؼٌر العراقٌة المتطرفة مثل تنظٌم القاعدة التوابع ألسوامة بون الدن وتنظوٌم التوحٌود  .ٖ
 التابع ألبً مصعب الزرقاوي وؼٌرها .

ن, وأربواب هووس السورقة وهووس الحرٌوق العصابات اإلجرامٌة المتكونة من القتلة, والمجرمٌ .1
ومحترفوووً جووورابم الووودعارة واالؼتصووواب ومووودمنً الخموووور والمخووودرات الوووذٌن أطلوووق صووودام 
سراحهم قبل سقوط نظامه والوذٌن شوكلوا عصوابات لالختطواؾ والتعوذٌب والقتول وتعواونوا موع 

ٌوة فوً  بعض المجموعات اإلرهابٌة من أجل الحصول على األموال فالوذي ٌملوك ؼرٌوزة عدوان
   .ذاته ٌكون أقرب إلى العمل اإلرهابً ولدٌه االستعداد لالنضمام إلى المنظمات اإلرهابٌة

 اآلثــــار االجــــتمــاعٌة لإلرهــــاب فً العـــراق:  المبحـــث الثــانً

من خالل الحروب التً شهدها العراق وموا تبعهوا مون عملٌوات إرهابٌوة واسوتمرارها نوـمت 
ً المجتمع العراقوً وهوً ظواهرة )عسوكرة المجتموع( و)أدلجوة تفكٌوره( علوى نحوو ظـاهرة مهمة فـ

معووٌن, إذ بووـدأ الشووباب ٌتطبعووون بطووابع العنووؾ موون خووالل ثقافووة الحوورب, وموون خووالل الصووور 
والقصص واألحادٌث, ومن ثم انعكس ذلك على األطفال وأناشوٌدهم التوً توـمجد بوالحرب والقتوال, 

ا عبارة عن الدبابة والصاروخ والبندقٌة والمسدس والطابرة , إضافوـة و اقتناإهم اللعب التً أؼلبه
إلووى بووروز ظوواهرة األزٌوواء العسووكرٌة ولبسووها موون قبوول الشووباب واألطفووال
(ٕ)

كمووا انتشوورت ظوواهرة ,
ووـما هووً عووادة متبعووة  إطووالق العٌووارات النارٌووة, علووى الوورؼم موون كونهووا لٌسووت ولٌوودة الحوورب وإنَّ

العراقوووً سوووواء فوووً النوووـزاعات العشوووابرٌة, أو مناسوووبات الوووزواج, ومتؤصوولة بوووٌن أبنووواء المجتموووع 
والممات, والختان, والفوز فً مبارٌات كرة  القدم وأحٌانا حتى فً المناسوبات الوـخاصة بسوبب أو 
بدون سبب , وقـد أدت هذه الحاالت من إطوالق العٌوارات  النارٌوة إلوى الكثٌور مون اإلصوابات بوٌن 

األفراح إلى أحزانالناس, وأحٌانا كثٌرة قلبت 
(ٖ)

 . 

وٌرى الباحثان أن للعملٌات اإلرهابٌة التً شوهدها العوراق توؤثٌراً كبٌوراً فوً زٌوادة اسوتخدام 
السالح وسهولة إطـالق النار, والحصول على السالح إذ أصوبح ال ٌوـخلو بٌوت عراقوً مون وجوود 

 السـالح تقرٌبا إضافـة إلى توفر العتاد بشكل ٌسٌر.

                                                           

 . ٛٗحامد البياتي, المصدر السابؽ, ص ( ٔ)
 .   ٗٔ, ص  ٕٗٓٓمنى العينو جي, العنؼ في المجتمع العراقي, بغداد,  (ٕ)
 .  ٘ٔ( المصدر نفسة , ص ٖ)



 

(042) 

ظوووام السوووابق, وانهٌوووار مإسسوووات الدولوووة العراقٌوووة إلوووى عملٌوووة تحوووول كموووا أدى سوووقوط الن
اجتموواعً فووً العووراق وأبوورز مظاهرهووا الرجوووع إلووى األوضوواع االجتماعٌووة القبلٌووة , ممووا جعوول 
الفرصة مإاتٌه لمجتمع مضاد ٌعاد تشكٌله فً جٍو من الصوراع الفوضووي العبثوً بكول موا ٌحتوٌوه 

طفورات مفاجبوة  ٖٕٓٓر: أحدثت المرحلة التً تلوت عوام من عناصر جدٌدة, أو جٌدة, وبمعنى آخ
مولوودة طٌفوواً موون االختالفووات واالنقطوواع, وموون العزلووة إلووى االنفتوواح, وهووذه التبوودالت موون شووؤنها أْن 
تسووبب فووً قطووع األواصوور بووٌن األجٌووال, والنخووب ولووو بشووكل نسووبً, مووا أدى إلووى ؼٌوواب اللؽووة 

المشتركة فً التفاهم والتعامل والتفكٌر
(ٔ)

. 

اوجد دخول القوات العسكرٌة االمرٌكٌة وما حملته معها مون ثقافوة نوعوا مون الصوراع بوٌن 
الثقافة الوافدة التً تحملها هذه القوات وبٌن الثقافة العراقٌة األصلٌة التً ٌحملهوا الشوعب العراقوً, 

ٌووع السوٌما إن االخٌور عوواش مودة موون الوزمن فووً حالوة موون االنؽوالق نتٌجووة منوع النظووام السوابق لجم
انوواع التواصول موع العوالم الخوارجً مون صوحافة وبوث فضوابً )تلفزٌوون وانترنٌوت(, فضوالً عون 
               العقوبوووات االقتصوووادٌة والحصوووار االقتصوووادي الوووذي فووورض علوووى العوووراق اثووور احتاللوووه للكوٌوووت 

 22ٓٔعام 
(ٕ)

 . 

والسولب, والنهوب و أدى _فً الوقوت ذاتوه_ سوقوط النظوام السوابق إلوى انتشوار أعموال العنوؾ, 
واالنحراؾ التً نتج عنها تداعً المجتمع من الداخل وفقد إرادته بعد أْن اختلفت منظومتوه القٌمٌوة 

وأصبح التماٌز فٌه واضحاً من خالل
(ٖ)

                                       : 

 بروز طبقة مٌسورة ومرفهة, وتتحكم بالكثٌر من األمور االقتصادٌة . .ٔ

 تعٌش فً فقر ساحق ومسلوبة اإلرادة .طبقة كادحة  .ٕ

 ؼٌاب الطبقة الوسطى التً فقدت مقوماتـها واتجهت نـحو االنـحدار .  .ٖ

 نسوبة عنود الكرٌمة للحٌاة األدنى الحد وانعدام المهمشٌن عدد زٌادة الطبقٌة إلى الهوة هذهأدت 
نسوبة عوـالٌة مون أطفوال  العوراق تعوٌش مآسوً  فوآالؾ األسور فقودت  السوكان, فنجود أنَّ  مون كبٌورة

أولٌاءهووا بسووبب النووـزاعات وضووؽوط الحٌوواة , واضووطر آالؾ األطفووال للعموول دون السوون القانونٌووة 
لمسوواعدة أسوورهم وتوودهور الحٌوواة األسوورٌة , وانعكوواس ذلووك علووى األطفووال وجعلهووم ضووحاٌا للعنووؾ 

اعٌة , والتعاسة الناجموة عون مسوتقبل مظلوم قود أدى إلوى تحطوم إضافة إلى المعاناة النفسٌة واالجتم
عوابل كثٌرة 
(ٗ)

ا الشباب   التعلوٌم أنَّ  وٌجود الحٌاة فً تدرٌجٌاً  األمل ٌفقد فً العراق فمعظمهم , أمَّ
 بحٌاة وال مناسب بمسكن الحلم ٌستطٌع ال ولذلك البقة وظٌفة على الحصول من ٌمكنه لم الجامعً
 ودفعهوم إلوى أدمؽتهم ؼسل أعمال تمارس إرهابٌة منظمات وراء ٌندفع تجعله مما مستقرة زوجٌة
 أو الصناعٌة منشآتها كتدمٌر باقتصادها اإلضرار وإحداث الدولة اإلرهابٌة ضد األعمال ةممارس

                                                           

    . .www.altawhid.org, منشكر عمى الرابط اإللكتركني :ٕٓٔٓ, قراءة الكضع االجتماعي العراقي, ( احمد الحسني البغدادمٔ)
 .ٕٕ, صٕٗٓٓ, ٗٚ( حسيف دركيش العادلي, الثقافة العراقية بيف خيارات االستالب كاالنغالؽ كاالنفتاح, مجمة النبآء , بغداد, ع 2)
 . ٚٔ( منى العينو جي , المصدر السابؽ, ص ٖ)
,  ٕٗٓٓكالمحددات الخارجية, بيػركت, المكاريث التاريخية كاألسس الثقافية  –(عبد الكىاب حميد رشيد, التحكؿ الديمقراطي في العراؽ 4)

 .ٕٚ٘ص



 

(041) 

 أضرار إنزال العملٌات إلى هذه وتهدؾ . والرعب الذعر إلثارة لها التابعة المنشآت أو التجارٌة,
الهامة الدخل مصادر من ومصدراً  اقتصادٌاً  مورداً  تشكل بوصفها المإسسات بتلك مادٌة

 (ٔ) 
 . 

ونتٌجووة لووذلك تولوودت انعكاسووات خطٌوورة علووى المجتمووع العراقووً منهووا مووا كووان موجوووداً سووابقا 
وتنامى ومنها مالم ٌكن موجوداً أصال فؤصبح من المسولمات فوً المجتموع, كارتفواع نسوبة الفقور إذ 

ملٌوووون عراقوووً بعووود  ٙ,٘, ارتفعوووت إلوووى حووووالً ٖٕٓٓ% قبووول عوووام ٖ٘لـوووـ تجووواوزت نسوووبتها ا
% ٌواجهوون تودهوراً حواداً فوً معٌشوتهم,  ٌٓٗعٌش معظمهم تحت مستوى خط الفقر بٌنهم ٖٕٓٓ

ممووا أدى إلووى اتسوواع ظوواهرة البوواحثٌن عوون الوورزق بووٌن القمامووة وحقووول األلؽووام, فضووال عوون تنووامً 
ظاهرة خطؾ النساء, واألطفال واالتجوار بهوم, أو تهورٌبهم  ظاهرة االتجار باألعضاء البشرٌة, أو

خارج العراق, وهذه الظواهر ُتَعدُّ دخٌلوة علوى المجتموع العراقوً, ولوم ٌؤلفهوا سوابقا وعورؾ بخلووه 
منهووا تقرٌبوواً, ٌضوواؾ إلووى ذلووك تنووامً ظووواهر التعصووب الطووابفً, والوودٌنً, والقووومً, ممووا تسووبب 

جتمع العراقً بالخطربمشكالت كبٌرة هددت وحدة وأمن الم
(ٕ)

, عدا عن كون التوجه الجدٌود نحوو 
العشٌرة والمدعوم من سلطات االحتالل قود ٌتعوارض موع مفهووم الدولوة الحدٌثوة والمجتموع المودنً 
والدٌمقراطٌة التً كانت أحد المبررات للؽزو واالحتالل األمرٌكوً للعوراق, ناهٌوك عون أنَّ األسور 

موون تووردي أؼلووب الخوودمات األساسووٌة موون كهربوواء ومٌوواه صووالحة  العراقٌووة بؤفرادهووا جمٌعوواً عانووت
للشرب وخدمات الصحة, والتعلٌم, والبلدٌة, وإعوادة العوراق إلوى عهود موا قبول الصوناعة, وإعادتوه 
كذلك إلى عهد ما قبول العقود االجتمواعً الوذي تحودث عنوه كول مون )تومواس هووبز( و)جوون لووك( 

لخارجٌووة األمرٌكووً جووٌمس بٌكوور وزٌووَر خارجٌووة و)جووان جوواك روسووو( وهووذا مووا وعوود بووه وزٌوور ا
22ٔٔالعراق طارق عزٌز قبل حرب الخلٌج الثانٌة عام 

(ٖ)
 . 

تعوانً التودهور المعٌشوً  جماعوات أو, أفوراد عون ٌصودر ما ؼالباً  اإلرهاب مما تقدم نرى إنَّ   
لتوً تمٌول والقنوط مما أدى إلى انحراؾ السولوكٌات ا والٌؤس بالعجز, خالله من تصؾووالبطالة  

 وتحقوق نفسوها عن والظلم القهر ترفع أنْ  هذا بعملها تتصور وقد. إلى العنؾ والجرٌمة واإلرهاب
 الشور تربووا علوى وأشوخاص منظموات هنواك أنْ  إضوافة إلوى اإلرهواب, طرٌوق تسلك عندما آمالها

 طرٌوق بسولك الشورٌرة وأهووابهم رؼبواتهم, لتحقٌوق الحوالل طورق بؽٌور الموال وكسوب والعودوان
  .هذه  الشرٌرة مآربهم لتحقٌق اإلرهاب

 حٌوث مون التنووع وشودة والمذهبٌوة الدٌنٌوة بالتعددٌوة اتصوؾ لعراقوًا تموعلمجا إضوافة إلوى أنَّ 
 فقوط لوٌس الجوار, أثورت دول من أو بعدهابها وقر للبٌبة والعرقٌة, تبعاً  الطابفٌة األفراد انتماءات

 للدولوة السٌاسوً البنواء مسوتوى على وإنما فحسب, العراقً للمجتمع الطبقً التكوٌن مستوى على
 بعود والسوٌما لإلرهوابٌٌن وموضووعٌة لوجسوتٌة حواضون وجوود رتب أٌضاً وبما ةالحدٌث العراقٌة

, إذ فرضت المنظمات اإلرهابٌة علوى أبنواء  المجتموع العراقوً التمواٌز بوٌن أبنواء هوـذا ٖٕٓٓعام 
 تموعلمجا ٖٕٓٓنٌسوان  بعود العوراق األمرٌكوً االحوتالل المجتموع علوى هوذا األسواس كموا أدخول

 ُبنٌوة تخلخول واالجتماعٌوة أدى إلوى السٌاسوٌة العالقوات من ومتشابك جدٌد نمط فً برمته العراقً
 الصودامات أنوواع لكول ُمفتوحوة سواحة العوراق مون وجعول والموذاهب الطوابوؾ بٌن التعاٌش أسس

                                                           

 .ٖٖ, ص ٕ٘ٓٓ , بغداد,ٔط, القيكد كالفرص   التحكالت الديمقراطية في العراؽ, كعبد الجبار احمد عبد اهلل  ( حسنيف تكفيؽ ابراىيـٔ)
 المصدر السابؽ . , ( عبد الرزاؽ محمد الييتيٕ)
 المصدر السابؽ ., (عبد الرزاؽ محمد الييتيٖ)
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 واالجتماعٌوة والخدمٌوة واالقتصوادٌة االجتماعٌوة الُبنوى ضوعؾ المسولحة, وكول ذلوك ترافوق موع
مركزٌة  أم فٌدرالٌة, الدولة وشكل الجدٌد العراق تشكٌل حول خالفات والعلمٌة ووجود

(ٔ) 
   . 

كما أنَّ األعمال اإلرهابٌة تنعكس آثارها على الجمٌع, وال تقتصر على من ٌقوم بها فقط, وقد 
وهذه   ابر فً األرواح والممتلكات.ألحقْت الممارسات اإلرهابٌة التً وقعت فً العراق خس

 األضرار ال تقتصر على الخسابر المادٌة؛ بل تشمل الخسابر المعنوٌة أٌضاً, وهذه الخسابر أكثر
أنَّ تلك األحداث وما بعدها  دراسة أظهرتضرراً على المستوى البعٌد من الخسابر المادٌة, إذ 

إجراإها على فبات عمرٌة مختلفة من العراق تحدث تهدٌداً داخلٌاً وقد توصلت الدراسة التً تم 
أنَّ لدٌهم صعوبة فً التعاٌش, والتكٌؾ, والسٌطرة على نوبات الؽضب حتى مع األشخاص 

وأنَّ هإالء  مع أحداث الحٌاة ؼالباً ما ٌكون بطرٌقة عدابٌة, المحبٌن, والمقربٌن لهم, وتعاملهم
 التشاإمٌة النظرةضالً عن فلدٌهم إحساس داخلً بالتهدٌد والخوؾ من المستقبل 

(ٕ)
وفً ظل  ,

بروز ظواهر ؼرٌبة على المجتمع العراقً ومنها التهجٌر الطابفً والعرقً القسري لمبات 
اخالؾ من الطوابؾ واألعراق من مناطق إلى مناطق أخرى من العراق ألسباب وعوامل متعددة 

هوٌة مما أدى إلى هجرة واسعة منها تدهور الوضع األمنً وانتشار ظواهر الخطؾ والقتل على ال
من العراقٌٌن إلى الدول المجاورة أو الدول األخرى
(ٖ)

 . 

ومن آثار اإلرهاب المعاصر فً العراق على الصعٌدٌن المحلً والخارجً أٌضاا 
 (ٗ)

  : 

بروز عودم األمون واالسوتقرار فوً البلود الوذي ٌمور بمرحلوة انتقالٌوة لتطبٌوق النظوام الودٌمقراطً  .ٔ
 .االتحاديالتعددي 

عرقلووة خطووة الحكومووة فووً تطبٌووق برامجهووا الخاصووة باسووتتباب األموون وتقوودٌم الخوودمات العامووة  .ٕ
 .للشعب, ومنها الماء, والكهرباء, والوقود, والخدمات األخرى

هجرة األطباء إلى خارج البالد نتٌجة لتعرضهم للتهدٌدات المستمرة واالؼتٌاالت مموا أدى إلوى  .ٖ
 .لعملٌات التفجٌرٌة اإلرهابٌةعرقلة عالج المصابٌن فً ا

إشوواعة الفوضووى وحالووة الرهبووة والخوووؾ لوودى المووواطنٌن نتٌجووة لعملٌووات الترحٌوول والتهجٌوور  .ٗ
هجرة أكثر من ملٌونً شخص إلى خارج الوبالد و .القسري من منطقة إلى أخرى داخل العراق

 . باألخص بعد التفجٌر األول لمرقدي اإلمامٌن العسكرٌٌن فً سامراء

ركة التعلٌم فً البلد نتٌجة السوتهداؾ الجامعوات والطلبوة واؼتٌوال األسواتذة الجوامعٌٌن عرقلة ح .٘
 .مما أسفر عنه هجرة أصحاب الكفاءات والعقول العلمٌة إلى الدول األخرى

 .عرقلة الحركة السٌاحٌة فً العراق مما أثر على التطور االقتصادي فً البلد .ٙ

 .بة العالج فٌهاتلوث البٌبة العراقٌة وشٌوع األمراض صع  .4

                                                           

 .ٖ٘حسنيف تكفيؽ إبراىيـ, المصدر السابؽ, ص(  ٔ)
, منشػػػكرة عمػػػى الػػػرابط االلكتركنػػػي:       ٕ٘ٓٓ, ٛٚ( عبػػػداهلل أحمػػػد اليكسػػػؼ , اإلىػػػاب أضػػػراره كعالجػػػو, مجمػػػة النبػػػآء االلكتركنيػػػة, ع ٕ)

https://annabaa.org/nbahome/nba78/004.htm . 
 ( عبد الرزاؽ محمد الييتي,  المصدر السابؽ .ٖ)
 المصدر السابؽ .  ( سامية عزيز محمد,ٗ)

https://annabaa.org/nbahome/nba78/004.htm
https://annabaa.org/nbahome/nba78/004.htm
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عدم إمكانٌة تعوٌض المتضررٌن من العملٌات التفجٌرٌة بالشكل األصولً لكثرة العملٌات اإلرهابٌوة  .1
 .وإصابة أعداد هابلة من المواطنٌن

 .إرباك الحكومة العراقٌة فً تطبٌق خططها االقتصادٌة واالستثمارٌة  .2

النظووام السووابق او المووواطنٌن  توجووه أكثوور موون ملٌووونً مووواطن عراقووً سووواء موون المحسوووبٌن علووى .ٓٔ
 :المهاجرٌن نتٌجة العملٌات اإلرهابٌة إلى دول الجوار مما أدى إلى

أ. وصول عدد من األثرٌاء العراقٌٌن إلى بعض دول الجوار, مما أدى إلى ارتفواع أسوعار إٌجوارات 
م علوى العقارات السكنٌة وؼٌر السكنٌة مما اتعب الموواطنٌن فوً تلوك الودول فوً إمكانٌوة حصووله

 .بدل إٌجار بسعر مناسب لهم

ب. وصووول عوودد موون الووذٌن هربوووا موون بطووش اإلرهووابٌٌن إلووى دول الجوووار دون الووتمكن موون نقوول 
أموالهم, مما سبب فً خلق حالة مؤساوٌة للوضع المعٌشً لهم لدى الدول التً لجبوا إلٌها والذي 

 .أدى إلى ظهور آثار سلبٌة على مجتمعات تلك الدول

هاجرٌن من العراق ألسباب أمنٌة ٌضطرون إلى اللجوء إلى عصابات لتهرٌبهم إلى الدول ج. إنَّ الم
 .األوربٌة ودفع مبالػ هابلة مقابل ذلك مما سٌزٌد من عدد الالجبٌن ومشاكلهم فً تلك الدول

د. انتقال بعض الخالٌا القٌادٌة لإلرهوابٌٌن والجماعوات الدٌنٌوة المتشوددة األخورى والبعثٌوة إلوى دول 
الجووار مموا أدى إلوى تخوووؾ تلوك الحكوموات موون وصوول اإلرهواب إلووى دولهوم وانتشوار األفكووار 

 .الدٌنٌة المتطرفة هناك

ٌّور قوٌم التعامول المتبوادل بوٌن  ونتٌجة النتشار ظاهرة اإلرهاب فً العوراق فقود نموت بعوض القوٌم كتؽ
مووال العووام, وحوواالت الموظووؾ والمووواطن, حٌووث انتشوورت ظوواهرة الرشووا واالخووتالس والتجوواوز علووى ال

التزوٌر واالحتٌال وؼسٌل األموال بشكل كبٌر, وموع أنَّ تفشوٌها كوان سوابقاً لالحوتالل, لكون لوم ٌكون بهوذا 
إذ أصووبح االخووتالس والسوورقة  ,(ٔ)الحجووم واالنتشووار الواسووع, وال بهووذا التؽٌٌوور الملحوووظ فووً قووٌم التعاموول

والرشوة, نوعا من "الشطارة " والفنون التً ٌجٌدها أؼلب الموظفٌن فً مإسسات الدولة, وتنامت كذلك 
نزعة الحصول على األموال, بؽض النظور عون شورعٌتها ومصودرها, المهوم هوو الحصوول علٌهوا, وفقوا 

فوً حوٌن كانوت مثول هوذه القوٌم معٌبوة لقٌم الشطارة التوً شواعت بوٌن أوسواط المجتموع علوى نحوو واسوع, 
ومنبوذة, وال ٌقبلها العراقوً لنفسوه, وكانوت تعود نوعوا مون االنحوراؾ وفقودان الشورؾ, ولوٌس نوعوا مون 
الشطارة كما هً اخن. لذلك فإنَّ تنامً مثل هوذه الظوواهر السولبٌة, ٌعود تؽٌورا خطٌورا, فوً منظوموة قوٌم 

 .    (ٕ)ًالمجتمع وٌهدد نسٌجه االجتماعً وأمنه الوطن

كموا ٌالحوظ رؼوم وجووود المبوات مون تنظٌموات المجتمووع المودنً المسوجلة وؼٌور المسووجلة التوً ظهورت فووً 
العراق فً مرحلة ما بعد االستبداد, إالَّ أنَّ استمرار تدهور األوضاع األمنٌوة واالجتماعٌوة واالقتصوادٌة قود أثور 

ر القبٌلوة والعشوٌرة والمسوجد فوً أعقواب تفكوك أجهوزة سلباً فً عمل الكثٌر من هذه التنظٌمات, كموا أنَّ تمودد دو
الدولة العراقٌة ومإسساتها قد قدم للناس بدٌال موضووعٌاً لتنظٌموات المجتموع المودنً الحدٌثوة, مموا جعول الكثٌور 
منها محدود التؤثٌر والفاعلٌة, ولذلك فإّن المجتمع العراقً الٌوم ٌفتقور إلوى شوبكة مون منظموات المجتموع المودنً 

 .(ٖ)درة على توفٌر قنوات تلتحم عبرها وبواسطتها مصالح التكوٌنات العرقٌة والطابفٌة المختلفةالقا

 
                                                           

 .ٖ, صhttp://arab.140.dk/index.php ( عماد عمك, التحكالت االجتماعية في العراؽ... اإلشكاليات كالحمكؿ, بحث عمى المكقع1)
 ( نصير محسف عبد الحسيف, المصدر السابؽ .(2
 .ٖٚحسنيف تكفيؽ إبراىيـ, المصدر السابؽ, ص( 3)
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 الخــــاتـــمة

بعوود أن تعرفنووا خووالل دراسووتنا المتواضووعة هووذه علووى بعووض األسووباب التووً أدت إلووى ظهووور 
اإلرهوواب, وأبوورز تؤثٌراتووه علووى مسووتوى المجتمووع فووً العووراق, بقووً لنووا أْن نخووتم بالخالصووات 

 واالستنتاجات التً توصل إلٌها الباحثان وهً كاختً : 

جمٌوووع الشوووعوب وٌجوووب إدانتهموووا  ٌشوووكل اإلرهووواب تهدٌووودا مسوووتمرا للسووولم واألمووون والسوووتقرار .ٔ
 .والتصدي لهما بصورة شاملة من خالل اعتماد استراتٌجٌة شامله وفاعلة من أجلة

إنَّ جوورابم اإلرهوواب تحووت كوول مسوومٌاتها وظووروؾ ارتكابهووا وبؽووض النظوور عوون كوول الوودوافع  .ٕ
 .المزعومة ٌجب أْن ٌدان دون تحفظ على الجرابم

العراق, وظهر بشكل واضح بعد سقوط النظوام السوابق,  إنَّ نمط هذه الجرابم انتشر كالوباء فً .ٖ
بالنظر لتشكٌل العصوابات التوً تتخوذ مون هوذا األسولوب احترافوا لهوا,ْ وهوذا الونمط الخطٌور فوً 
األسوولوب الجرمووً المتبووع, وأنَّ تولٌهووا األجهووزة المختصووة مكانووة تتناسووب مووع خطورتهووا, وأْن 

ا ومحاربتها باألسالٌب التوً تنظوؾ العوراق تعمل جمٌع المإسسات البحثٌة لدراستها وتشخٌصه
 .منها

تشوجٌع التسوامح والتعواٌش وتعمٌوق من اجل القضاء على اإلرهواب, ٌورى الباحثوان, ضورورة   .ٗ
نشوور القووٌم اإلنسووانٌة الفاضوولة وإشوواعة روح التسووامح والتعوواٌش وحووث وسووابل اإلعووالم علووى 

وتشوورٌع قوووانٌن  .ت اإلعالمٌووةاالمتنوواع عوون نشوور المووواد اإلجرامٌووة الخطٌوورة موون خووالل القنوووا
لمحاربة الجرابم اإلرهابٌة بؤشكالها كافه سوواء كانوت تهرٌوب األسولحة أم المخودرات أم ؼسوٌل 

 .األموال أم القتل
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 الــمـــصــادر

 القران الكرٌم 

 :الكتب  :اوالا 

 .   22ٗٔ, بٌروت,ٖأبو الفضل جمال الدٌن محمد بن مكرم بن منظور, لسان العرب, ط .ٔ

إدرٌس لكرٌنً, مكافحة اإلرهاب الدولً بٌن تحدٌات المخاطر الجماعٌة وواقوع المقاربوات  .ٕ
 .   4ٕٓٓاالنفرادٌة, بٌروت, 

 .22ٓٔإسماعٌل الؽزال, اإلرهاب والقانون الدولً, بٌروت, .ٖ

                 ب فووووً العووووراق وخطووووورة انتقالووووه إلووووى دول المنطقووووة والعووووالم, حاموووود البٌوووواتً, اإلرهووووا .ٗ
 .ٕ٘ٓٓبؽداد, 

   التحوووالت الدٌمقراطٌووة فووً العووراق, وعبوود الجبووار أحموود عبوود ه  حسوونٌن توفٌووق إبووراهٌم .٘
 .  ٕ٘ٓٓ , بؽداد,ٔط, القٌود والفرص

 .  ٕٓٔٓ, ٔط, بٌروت, العراق ومسٌرة الدم, خالد عٌسى طه .ٙ

 .ٕٔٓٓ,بٌروت, ٔالؽنً عماد, ثقافة العنؾ فً سوسٌولوجٌا السٌاسة الصهٌونٌة, طعبد  .4

عبوود الناصوور حرٌووز , النظووام السٌاسووً اإلرهووابً اإلسوورابٌلً: دراسووة مقارنووة مووع النازٌووة  .1
 . 224ٔوالفاشٌة والعنصرٌة فً جنوب إفرٌقٌا , القاهرة ,

الموارٌث التارٌخٌوة واألسوس  –التحول الدٌمقراطً فً العراق , عبد الوهاب حمٌد رشٌد .2
   . ٕٗٓٓ, بٌروت, الثقافٌة والمحددات الخارجٌة

علً سوعٌد بودوان, اإلرهواب الودولً وانعكاسواته علوى فلسوطٌن والودول العربٌوة , بؽوداد ,  .ٓٔ
ٕٕٓٓ       . 

 . 1ٕٓٓ, ٔبٌروت ط, صفحات إحتالل العراق, مصطفى علً العبٌدي .ٔٔ

 .  ٕٗٓٓاقً, بؽداد, منى العٌنه جً , العنؾ فً المجتمع العر .ٕٔ

 : الرسائل الجامعٌة: ثانٌاا 

, (ٖٕٓٓ_2ٙ1ٔالتحووـوالت فووً بنٌووـة المجتمووـع العراقووـً  ), سوولٌم إبووراهٌم عوٌوود الناشووً
لٌوووة, الجامعوووة المعهووود العوووالً للدراسوووات السٌاسوووٌة والدو ماجسوووتٌر ؼٌووور منشوووورة,رسوووالة 

 .ٕ٘ٓٓالمستنصرٌة, 

 :البحوث  :ثالثاا 

حسٌن دروٌش العادلً, الثقافة العراقٌة بٌن خٌارات االسوتالب واالنؽوالق واالنفتواح, مجلوة  .ٔ
 .  ٕٗٓٓ, 4ٗالنبآء , بؽداد, ع 
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 .ٕٕٓٓ, بؽداد,  1ٔدراسات دولٌة, عتوفٌق فارس العودات, اإلرهاب والقانون الدولً ,  .ٕ

مجلووة المسووتقبل  عبووده خلٌفووة الشوواٌجً , إرهوواب الدولووة فووً النظووام العووالمً المعاصوور , .ٖ
 .   224ٔ, بٌروت , ٕٙالعربً , ع 

محمد حسنٌن هٌكل , من نٌوٌورك إلى كابول )عن األزموة والعورب(, مجلوة وجهوات نظور  .ٗ
 .ٕٔٓٓ, القاهرة, ٖ٘, ع 

 :الموسوعات  :رابعاا 

 .22ٓٔ, الرٌاض, ٔ, جٕالمٌسرة, ط الموسوعة العربٌة .ٔ

العربٌوة: عوادل الهوواري سوعد مصولوح, القواهرة , , نقلهوا إلوى موسوعة العلوم االجتماعٌوة .ٕ
ٔ222 . 

 : ة المعلومات الدولٌة )اإلنترنٌت(شبك :خامساا  

منشوور علوى الورابط , ٕٓٔٓ, قوراءة الوضوع االجتمواعً العراقوً, أحمد الحسنً البؽدادي .ٔ
 .   .www.altawhid.orgااللكترونً :

العووراق, مجلووة سووطور االلكترونٌووة, , ظوواهرة اإلرهوواب وتؤثٌرهووا علووى سووامٌة عزٌووز محموود .ٕ
 على الرابط اإللكترونً :

               news.html-http://www.sutuur.com/humanrights/9229    

مٌوووة انعكاسوووات االحوووتالل األمرٌكوووً البرٌطوووانً علوووى التن, عبووود الووورزاق محمووود الهٌتوووً .ٖ
بحوووووووووث منشوووووووووور علوووووووووى الموقوووووووووع اإللكترونوووووووووً: , االجتماعٌوووووووووة فوووووووووً العوووووووووراق

http://www.ejtemay.com/showthread.php?t=4183 

, 41اإلرهوواب أضووراره وعالجووه, مجلووة النبووآء االلكترونٌووة, ع ,  عبووده أحموود الٌوسووؾ .ٗ
, منشووووووووووووووووووووووووووووووورة علووووووووووووووووووووووووووووووى الوووووووووووووووووووووووووووووورابط اإللكترونووووووووووووووووووووووووووووووً :                             ٕ٘ٓٓ

https://annabaa.org/nbahome/nba78/004.htm 

 بحوث علوى الموقوع, التحوالت االجتماعٌوة فوً العوراق... اإلشوكالٌات والحلوول, عماد علو .٘
http://arab.140.dk/index.php  . 

 :موقوووع جهووواز المخوووابرات العراقٌوووة علوووى شوووبكة االنترنٌوووت علوووى الووورابط اإللكترونوووً  .ٙ
http://www.inis.gov.iq . 

وأثووره فووً تهجٌوور األقلٌووات الدٌنٌووة بعوود  تؽٌوور منظومووة القووٌم, نصووٌر محسوون عبوود الحسووٌن .4
 , مقال منشور على الرابط اإللكترونً : ٖٕٓٓاالحتالل األمرٌكً للعراق عام 

   www.uobabylon.edu.iq/publications/basic_edition23/basic_e 

     

http://www.sutuur.com/humanrights/9229-news.html
http://arab.140.dk/index.php
http://www.inis.gov.iq/
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 الٌاقع ًالطوٌح  3002شكالٍة النظام الدميقراطً يف العراق بعد عام إ
 

 : المقدمة

تعد الدٌمقراطٌة الركٌزة االساسٌة فً تحقٌق نظام سٌاسً متقدم وبناء, ٌقوم على اسس العدل      
والمساواة وتحقٌق الوفاق والوبام بٌن ابناء الشعب الواحد, عن طرٌق بناء دولة مإسسات تؤخذ 

 على عاتقها بناء دولة المواطنة, وتحقٌق الرفاه االقتصادي للمواطنٌن على حد سواء.

وتعد الدول التً تؤخذ بالنظام الدٌمقراطً بصورته الصحٌحة من الدول المتقدمة سٌاسٌاً      
وإقتصادٌاً وثقافٌاً, ألن النظام الدٌمقراطً السلٌم الذي ٌإسس دولة مإسسات دستورٌة, ٌإدي الى 

 تحقٌق التنمٌة الشاملة وٌسهم فً االستقرار السٌاسً واالمنً.

مجال الدٌمقراطً تجربة حدٌثة بالنسبة لتجارب العدٌد من الدول التً وتجربة العراق فً ال     
كما فً الحالة  –أخذت بالنظام الدٌمقراطً, وفً حقٌقة االمر أخذ العراق بالدٌمقراطٌة التوافقٌة 

التً تنص على تقسٌم المناصب بٌن القوابم الفابزة فً االنتخابات, وبالنظر الى نوع  -اللبنانٌة
ان ؼالبٌتها قوابم ذات صبؽة طابفٌة أو قومٌة, وهذا ما أدى الى صراع سٌاسً مبنً القوابم نجد 

, وهً إحدى ٖٕٓٓعلى أسس مذهبٌة وقومٌة أدت الى والدة ماسمً بالمحاصصة منذ عام 
 إشكالٌات النظام الدٌمقراطً العراقً.

بالخلل الذي أصاب  ولمعرفة كٌؾ ٌمكن ان نضع حلول واقعٌة لتلك االشكالٌة علٌنا ان نعترؾ    
 الدٌمقراطٌة لنستطٌع ان نحله وان نجعل الدٌمقراطٌة العراقٌة إنموذجاً حقٌقاً لدول المنطقة.

من السإال االتً: ما هً العوابق واالشكالٌات التً  مشكلة الدراسةوعلى وفق ماتقدم تنطلق      
ابة على السإال السابق من ؟ سنحاول االجٖٕٓٓتقؾ امام نجاح الدٌمقراطٌة فً العراق بعد عام 

, والمإسسات السٌاسٌة والدستورٌة فً ٖٕٓٓخالل دراسة بٌبة النظام السٌاسً العراقً بعد عام 
المنهج الدولة, واهم االشكالٌات التً تقؾ عابقاً أمام نجاح الدٌمقراطٌة, لذلك سوؾ نستخدم 

ابمة دراسة واقعٌة لنحصل على الذي ٌقوم على دراسة الحقابق السٌاسٌة الق االستقرائً الواقعً
نتابج علمٌة ٌمكن ان تشكل تعمٌمات فكرٌة نستفٌد منها فً دراسة موضوعنا, لنقٌم االداء 

 الدٌمقراطً ونقؾ على مكامن الخلل ونحاول اٌجاد حلول واقعٌة لالشكالٌات المذكورة.

والبٌبة التً ٌعمل من تكمن فً التعرؾ على الواقع السٌاسً العراقً  اهمٌة الدراسةكما ان      
خاللها النظام السٌاسً العراقً, واهم االشكالٌات التً تقؾ عابق امام نجاح الدٌمقراطٌة بشكلها 

 الحقٌقً.
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 :ٖٕٓٓأوالا: بٌئة النظام السٌاسً العراقً بعد عام 

ٌعٌش قبل الدخول فً إشكالٌة النظام الدٌمقراطً فً العراق, البد من دراسة البٌبة التً      
, لنتعرؾ على هٌكلٌته ومإسساته ٖٕٓٓبداخلها النظام السٌاسً القابم فً العراق بعد عام 

 .ٕ٘ٓٓالدستورٌة, وآلٌات عمل تلك المإسسات وفقاً للدستور العراقً الدابم لعام 

 : البٌئة السٌاسٌة. ٔ

واالقتصادٌة لكل نظام سٌاسً بٌبة تإثر فٌه وٌتؤثر بها, وفً كافة المجاالت السٌاسٌة      
, علٌنا ان ٖٕٓٓواالجتماعٌة, وعند الحدٌث عن البٌبة السٌاسٌة للنظام السٌاسً العراقً بعد عام 

 نتحدث عن كٌفٌة تحول العراق الى النظام الدٌمقراطً.

, بعد الؽزو االمرٌكً للعراق, ٖٕٓٓبدأت عملٌة التحول الدٌمقراطً فً العراق عام      
لً. أو ماٌسمى بنظام الحزب الواحد, أو الحزب القابد, الذي ٌقوم على واسقاط نظام البعث الشمو

                 جعل سلطات الدولة بٌد شخص واحد فقط, ٌتحكم بسٌاسة الدولة ومواردها االقتصادٌة 
والبشرٌة
 (ٔ)

 . 

بدأت مالمح النظام السٌاسً الدٌمقراطً الجدٌد بتشكٌل مجلس الحكم االنتقالً من قبل الحاكم     
( عضواً استناداً الى ٕٗ, حٌث تكون المجلس من )ٖٕٓٓالمدنً للعراق بول برٌمر فً تموز 

ة ( شخصٌة شٌعٌة, وخمسٖٔاالنتماءات الطابفٌة والقبلٌة االساسٌة فً العراق, وضم فً تشكٌله )
أكراد, وأربعة من السنة العرب, وتركمانً واحد, ومسٌحً واحد

 (ٕ)
. 

وضم المجلس فً إطار تشكٌله عدة مجموعات حزبٌة انقسمت على أحزاب دٌنٌة, وأحزاب      
قومٌة, وأحزاب لٌبرالٌة, وحزب اشوري, فضالً عن الحزب الشٌوعً, وقد قدمت االحزاب 

مرشحٌها الختٌار الحقابب الوزارٌة الجدٌدة, وأعلن مجلس الممثلة فً مجلس الحكم قوابم بؤسماء 
الحكم أسماء الوزراء, وكما هو متوقع فقد جاء تشكٌل الحكومة على شاكلة المجلس, إذ اعتمد 

( وزارة, وكذا ٕ٘المجلس التقسٌم الطابفً والعرقً فً توزٌع الحقابب الوزارٌة التً تضم )
تورٌة التً أخذت على عاتقها وضع دستور مإقت الحال مع تؤسٌس اللجنة التحضٌرٌة الدس

للبالد, حٌث تم التقسٌم على أسس طابفٌة وعرقٌة اٌضاً, واحتدم الصراع بٌن اعضاء اللجنة على 
الدستور وصٌؽة الفٌدرالٌة

 (ٖ)
وعلى ذلك فقد اسس االحتالل أولى لبنات المحاصصة الطابفٌة  , 

لً, وهً إحدى كبرى االشكالٌات السٌاسٌة للدٌمقراطٌة التً بقً ٌعانً منها العراق الى وقتنا الحا
 العراقٌة.

, تم إعتماد الدستور المإقت أو ماسمً ٖٕٓٓوفً السادس عشر من تشرٌن الثانً عام      
( المستشار القانونً للحاكم المدنً  Noah Feldmanبقانون إدارة الدولة, بالتعاون مع ) 

, على هذا القانون ٕ٘ٓٓتور العراق الدابم لعام (, وقد بنً دس Paul Bremerللعراق ) 

                                                           

سرل ىاشـ محمد, ازمة الديمقراطية في الدكؿ العربية كأثرىا عمى المشاريع الكحدكية, تمكز لمطباعة كالنشر كالتكزيع, دمشؽ,  (ٔ)
 .ٖ٘, صٕٔٔٓ

السياسي في الكطف العربي", مركز محسف عكض , االصالح السياسي في العراؽ, بحث مشارؾ مشارؾ في أعماؿ مؤتمر "االصالح  (ٕ)
 .ٖٗٙ-ٖٕٙ, ص ٕٙٓٓدراسات كبحكث الدكؿ النامية, كمية االقتصاد كالعمـك السياسية, جامعة القاىرة, 

 .ٖٗٙالمصدر نفسو, ص (ٖ)
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مرسخاً المحاصصة الطابفٌة والعرقٌة فً العراق, والتً وضع أسسها قانون ادارة الدولة 
المإقت, وتشكٌلة مجلس الحكم االنتقالً
(ٔ)

لٌؤخذ العراق بنظام المحاصصة الطابفٌة بدٌل  ,
الدٌمقراطٌة التوافقٌة التً تستخدم عادة فً الدول التً تؤخذ بالنظام الدٌمقراطً التعددي, كحالة 
العراق, لكن األخٌر لم ٌؤخذ بالدٌمقراطٌة التوافقٌة إال من الناحٌة الشكلٌة, ما أدى الى تعمٌق 

ات المختلفة وانعكس ذلك بشكل سلبً على مجمل االوضاع االنقسامات الداخلٌة بٌن المكون
 االقتصادٌة واالجتماعٌة واالمنٌة.

 :ٕ٘ٓٓالدستور العراقً الدائم لعام  .ٔ-ٔ

كانت أولى بوادر العمل الدستوري فً العراق, تشكٌل لجنة لكتابة دستور دابم للبالد, إال     
لى تشكٌلها, فقد جاءت اللجنة من عدة ان المالحظ لهذه اللجنة ؼلبة الطابع الطابفً والعرقً ع

اعضاء ٌنتمون الى طوابؾ وقومٌات وادٌان مختلفة, بعٌداً عن التكنوقراط, وعلى هذا 
االساس انقسم واضعوا الدستور وسط شٌوع ظاهرة عدم الثقة فٌما بٌنهم, مما انعكس على 

نًصٌاؼة الدستور التً جاءت معبرة عن الوالءات الطابفٌة دون البعد الوط
(ٕ)

لٌلتحق ,  
 الدستور الدابم بقانون ادارة الدولة ومجلس الحكم من حٌث تكوٌنه الطابفً.

( مادة, نصت المادة االولى منه على إن ٗٗٔتكون الدستور العراقً الدابم من دٌباجة و )    
"جمهورٌة العراق دولة اتحادٌة واحدة مستقلة ذات سٌادة كاملة, نظام الحكم فٌها جمهوري 

ً )برلمانً( دٌمقراطً وهذا الدستور ضامن لوحدة العراق"نٌاب
 (ٖ)

وهنا أكد الدستور على . 
 صٌؽة النظام الدٌمقراطً للنظام السٌاسً العراقً.

تناولت مواد الدستور االخرى, االسس التً ٌقوم علٌها النظام الدٌمقراطً, وآلٌات اجراء      
االنتخابات الختٌار اعضاء السلطة التشرٌعٌة, حٌث جاء فً المادة السادسة, "ٌتم تداول 

السلطة سلمٌاً عبر الوسابل الدٌمقراطٌة المنصوص علٌها فً هذا الدستور"
 (ٗ)

وهذا تؤكٌد  , 
 االطار الدٌمقراطً للسلطة. على

وأقر الباب الثانً الحقوق والحرٌات المدنٌة والسٌاسٌة للمواطنٌن, فقد اكدت المادة الربعة      
عشر من الدستور على ان "العراقٌون متساوون امام القانون دون تمٌٌز بسبب الجنس أو 

لوضع االقتصادي أو العرق أو القومٌة أو الدٌن أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو ا
االجتماعً". وبالنظر الى هذه المادة سنجد انها متناقضة مع دٌباجة الدستور التً جاء فٌها 
"ومستلهمٌن فجابع العراق شٌعة وسنة, عرباً وكرداً وتركماناً, ومن مكونات الشعب 

جمٌعاً"
(٘)

 لوطنً.إذ أكدت الدٌباجة على عنصر الطابفٌة والقومٌة دون النظر الى البعد ا ,

                                                           

مسعد  "النيضة أك السقكط", في: احمد يكسؼ احمد كنيفيف ٕٓٔٓ-ٜٕٓٓاحمد ابراىيـ محمكد كأخركف, حاؿ االمة العربية  (ٔ)
 .ٕ٘ٔ, صٕٓٔٓ)محرراف(, مركز دراسات الكحدة العربية, بيركت, نيساف, 

, مركز دراسات ٕ٘ٗعبد الحسيف شعباف, االزمة العراقية الراىنة كمستقبؿ الدكلة كالسناريكىات المحتممة, المستقبؿ العربي, ع,  (ٕ)
 .ٕٙ, صٕٙٔٓالكحدة العربية, بيركت, تشريف االكؿ 

 .ٕ٘ٓٓاقي الدائـ لسنة ( , الدستكر العر ٔـ )  (ٖ)
 .ٕ٘ٓٓ( مف الدستكر العراقي الدائـ لعاـ ٙـ )  (ٗ)
 .ٕ٘ٓٓديباجة الدستكر العراقي الدائـ لعاـ  (٘)
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وبدالً من ان ٌكون الدستور القاسم المشترك األعظم الذي تلتقً عنده االرادات المختلفة      
للقوى واالحزاب والمنظمات السٌاسٌة, فإذا به ٌصبح تعبٌراً عن المشكالت والصراعات التً 

التً عانتها الدولة العراقٌة ما بعد االحتالل, وهذه كلها تنطلق وتنصب فً صٌؽة المحاصصة 
اعتمدها
 (ٔ)

. 

وعلى ذلك فقد تلقى النظام الدٌمقراطً فً العراق ضربة جدٌدة مزقت كٌاناته السٌاسٌة      
واالجتماعٌة, وهزت أركان مإسساته التً اخذت منذ ذلك الوقت بالمحاصصة الطابفٌة 

 نموذجاً لتوزٌع المناصب.

 :السلطة التشرٌعٌة  .ٕ-ٔ

, تكونت السلطة التشرٌعٌة من مجلسٌن, األول ٕ٘ٓٓلعام وفقاً للدستور العراقً الدابم      
مجلس النواب, والثانً مجلس االتحاد, فاألول ٌمثل عموم الشعب وٌتم انتخاب أعضاءه 
باالنتخاب المباشر الحر, أما الثانً فإنة ٌمثل الوالٌات واألقالٌم التً سٌتم انشابها الحقاً, 

ا المجلس )مجلس االتحاد( واختصاصاته وترك الدستور كل ماٌتعلق بالعضوٌة فً هذ
والعالقة بٌنه وبٌن مجلس النواب الى اصدار قانون الحق من مجلس النواب
 (ٕ)

 . 

إن ترك مسؤلة تشكٌل مجلس االتحاد وعضوٌته وكٌفٌة تمثٌل االقالٌم والمحافظات     
مجلس تابعاً واختصاصاته الى مجلس النواب ٌعد أمراً فً ؼاٌة الخطورة, إلنه سٌجعل هذا ال

لمجلس النواب ولٌس مساوٌاً له, وهذا ٌعد خرقاً للنظام الفدرالً الدٌمقراطً, حٌث تكون 
السلطة التشرٌعٌة فً النظام المذكور متكونة من مجلسٌن متقاربٌن فً االختصاصات 

والصالحٌات
 (ٖ)

 . 

أي قانون ٌخص , ولحد االن لم ٌتم التصوٌت على ٕ٘ٓٓومنذ ِوضع الدستور الدابم لعام      
 مجلس االتحاد, مما ٌعد خرقاً دستورٌاً وفشالً فً سٌاسة مجلس النواب العراقً.

ٌتكون مجلس النواب من عدد من االعضاء بنسبة مقعد واحد لكل مابة الؾ نسمة من      
نفوس العراق ٌمثلون الشعب بؤكمله, ٌتم انتخابهم بطرٌق االقتراع العام السري المباشر 

وٌراعى تمثٌل سابر مكونات الشعب فٌه
(ٗ)

( مقعدا ٖٕٓوفً المحصلة فقد تم تخصٌص ),  
, ٕٓٔٓ( مقعدا تعوٌضٌا, وفً انتخابات عام ٘ٗباالضافة الى ) ,ٕ٘ٓٓللمحافظات لعام 

( مقعدا, حسب الزٌادة السكانٌة وبنمو سكانً وصل الى ٕٖ٘ازداد عدد المقاعد الى )
ٕ٘ٓٓ%( لكل محافظة سنوٌا, حسب احصابٌات وزارة التجارة لعام 1,ٕ)

 (٘) 
. 

وذكر الدستور صالحٌات مجلس النواب ودوره واختصاصاته بتشرٌع القوانٌن االتحادٌة,      
والرقابة على اداء السلطة التنفٌذٌة, وانتخاب ربٌس الجمهورٌة, وتنظٌم عملٌة المصادقة على 

                                                           

 .ٕٚعبدالحسيف شعباف, المصدر السابؽ , ص  (ٔ)
 .ٜ, صٕٙٓٓبغداد, المنظمة العراقية لتنسيؽ حقكؽ االنساف, ىيكمية مجمس النكاب العراقي كدكره في الحياة العامة,  (ٕ)
, كمية ٖٙ-ٖ٘: الكاقع كافاؽ المستقبؿ, قضايا سياسية, ع ٕ٘ٓٓسحر كامؿ خميؿ, السمطة التشريعية في العراؽ في ضكء دستكر  (ٖ)

 .ٖٚٛ, صٕٗٔٓالعمـك السياسية, جامعة النيريف, بغداد, 
 .ٕ٘ٓٓ( مف الدستكر العراقي الدائـ لعاـ ٜٗـ )  (ٗ)
 .ٖ٘ٛسحر كامؿ خميؿ, المصدر السابؽ , ص  (٘)



 

(001) 

المعاهدات واالتفاقٌات الدولٌة بقانون ٌسن بؤؼلبٌة اعضاء مجلس النواب, وكذلك الموافقة 
عٌٌن كل من:على ت

 (ٔ)
. 

ربٌس واعضاء محكمة التمٌٌز االتحادٌة وربٌس االدعاء العام وربٌس هٌبة االشراؾ  . أ
 القضابً باالؼلبٌة المطلقة, بناًء على اقتراح من مجلس القضاء االعلى.

 السفراء واصحاب الدرجات الخاصة باقتراح من مجلس الوزراء.  . ب
قابد فرقة فما فوق, وربٌس جهاز  ربٌس اركان الجٌش, ومعاونٌه, ومن هم بمنصب  . ت

 المخابرات, بناء على اقتراح من مجلس الوزراء.

وٌحق لمجلس النواب مساءلة ربٌس الجمهورٌة, واعفاءه باالؼلبٌة المطلقة لعدد اعضاءه, فً     
 حاالت الحنث فً الٌمٌن الدستورٌة, وانتهاك الدستور, والخٌانة العظمى.

ولعضو مجلس النواب توجٌه االسبلة لربٌس الوزراء والوزراء فً أي موضوع ٌدخل فً     
اختصاصاتهم, وكذلك ٌحق الي عضو فً مجلس النواب توجٌه استجواب لربٌس الوزراء أو احد 
الوزراء وٌتم ذلك بموافقة خمسة وعشرٌن عضواً من اعضاء مجلس النواب, فضالً عن أن 

سحب الثقة من احد الوزراء باالؼلبٌة المطلقة, وله الحق أٌضاً بسحب  لمجلس النواب صالحٌات
الثقة من ربٌس مجلس الوزراء, والموافقة على اعالن الحرب وحالة الطوارئ بناء على طلب 

مشترك من ربٌس الجمهورٌة وربٌس مجلس الوزراء
 (ٕ)

كما له حق المناقشة والتوصٌت على , 
الموازنة العامة للدولة
 (ٖ)

 . 

وبالرؼم من الصالحٌات واالختصاصات الواسعة لمجلس النواب, إال انه ٌعانً من ضعؾ      
شدٌد فً ادابه السباب متعددة, منها ماهو سٌاسً, ومنها ماٌتعلق بالمحاصصة الطابفٌة الممثلة 

 داخل المجلس, ومنها ماٌتعلق بؽٌاب المعارضة السٌاسٌة, فضالً عن عثرات النظام االنتخابً. 

فاالسباب السٌاسٌة تتعلق بالتدخالت االقلٌمٌة والدولٌة, فالتؤثٌر االمرٌكً واضح من خالل      
الضؽط المتواصل على الكتل السٌاسٌة الممثلة فً مجلس النواب لتمرٌر بعض القوانٌن 
لمصلتحها, منها على سبٌل المثال ال الحصر )االتفاقٌة االمنٌة المشتركة (, فضالً عن التدخالت 

قلٌمٌة من بعض دول الجوار, حٌث تقوم تلك الدول بالتؤثٌر على القرارات المركزٌة المتخذة اال
عن طرٌق اذرعها السٌاسٌة فً مجلس النواب
 (ٗ)

 . 

وفٌما ٌخص المحاصصة الطابفٌة, فقد قام النظام السٌاسً العراقً منذ بداٌة االحتالل      
لس الحكم االنتقالً, ومروراً بكافة المناصب االمرٌكً على المحاصصة الطابفٌة, بدًء من مج

السٌاسٌة واالمنٌة فً الدولة, واهمها السلطات الثالثة
 (٘)

وهذا االمر أثر سلباً على عمل ,  
 المجلس ومثل ضربة اخرى للنظام الدٌمقراطً.

                                                           

 .ٕ٘ٓٓ( مف الدستكر العراقي الدائـ لعاـ ٔٙـ )  (ٔ)
 .ٕ٘ٓٓ( مف الدستكر العراقي الدائـ لعاـ ٔٙـ )  (ٕ)
 .ٕ٘ٓٓالدستكر العراقي الدائـ لعاـ ( مف ٕٙـ )  (ٖ)
 .ٕٓ, صٕٓٔٓ,مركز دراسات الكحدة العربية, بيركت,ٖٖٚ كليد الزبيدم, العراؽ: مستكيات الصراع بيف ارادتيف, المستقبؿ العربي,ع (ٗ)
, ايمكؿ, ٖٓٚ سعد محمد, اشكالية الديمقراطية التكافقية كانعكاساتيا عمى التجربة العراقية, المستنصرية لمدراسات العربية كالدكلية, ع (٘)

 .ٖٚ, صٜٕٓٓ
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ومن االسباب االخرى التً ادت الى ضعؾ عمل مجلس النواب, ؼٌاب المعارضة السٌاسٌة,      
تعد جوهر النظام الدٌمقراطً, والسبب ٌعود الى مشاركة كافة االحزاب والكتل السٌاسٌة  التً

الفابزة فً االنتخابات فً تشكٌل الحكومة, وهذا االمر عطل الدور الرقابً الذي ٌضطلع فٌه 
المجلس, وهو محور اساسً  لتحقٌق النظام الدٌمقراطً
(ٔ)

 . 

(, الذي ٌعطً 4.ٔنظام سانت لٌؽو المعدل ) –العراق وٌعد النظام االنتخابً المتبع فً      
عثرة أخرى فً طرٌق عمل مجلس  -امكانٌة الفوز للكتل الكبٌرة على حساب الكتل الصؽٌرة 

النواب, فقد جاء المجلس ممثالً للكتل واالحزاب الكبٌرة فقط, على حساب الكتل واالحزاب 
تخابات التشرٌعٌةالصؽٌرة, وهذه الطرٌقة تمنع إحداث تؽٌٌر فً االن

(ٕ)
مما ٌإدي الى تعثر , 

 النظام الدٌمقراطً وتراجعه.

 : السلطة التنفٌذٌة .ٖ-ٔ

, فإن السلطة التنفٌذٌة تتكون من ربٌس الجمهورٌة ٕ٘ٓٓوفقا لدستور العراق الدابم لعام      
المادة وربٌس مجلس الوزراء, وتمارس هذه السلطة صالحٌاتها وفقاً للدستور والقانون, إذ حددت 

( آلٌة انتخاب ربٌس الجمهورٌة بؤؼلبٌة ثلثً اعضاء مجلس النواب, ولمدة اربع سنوات  4ٓ)
قابلة للتجدٌد لدورتٌن فقط
 (ٖ)

 . 

 : رئٌس الجمهورٌة

نظم الدستور صالحٌات ربٌس الجمهورٌة بعدد من النقاط:     
 (ٗ)

. 

اصدار العفو الخاص بتوصٌة من ربٌس مجلس الوزراء باستثناء بعض الحاالت التً  -     
 تتعلق بالحق الخاص والمحكومٌن بارتكاب الجرابم الدولٌة واالرهاب والفساد المالً واالداري.

المصادقة على المعاهدات واالتفاقٌات الدولٌة, بعد موافقة مجلس النواب وتعد مصادقاً  -     
 ها بعد مضً خمسة عشر ٌوما من تارٌخ تسلمها.علٌ

ٌصادق وٌصدر القوانٌن التً ٌسنها مجلس النواب, وتعد مصادقاً علٌها بعد مضً خمسة  -     
 عشر ٌوماً من تارٌخ تسلمها.

دعوة مجلس النواب المنتخب لالنعقاد خالل مدة ال تتجاوز خمسة عشر ٌوما من تارٌخ  -     
 النتخابات, وفً الحاالت المنصوص علٌها فً الدستور.المصادقة على نتابج ا

 منح االوسمة والنٌاشٌن بتوصٌة من ربٌس مجلس الوزراء وفقاً للقانون. -     

 قبول السفراء , واصدار المراسٌم الجمهورٌة, والمصادقة على احكام االعدام. -     

 لتشرٌفٌة واالحتفالٌة.ٌقوم بمهمة القٌادة العلٌا للقوات المسلحة لالؼراض ا -     

                                                           

 .ٖٜٖسحر كامؿ خميؿ, المصدر السابؽ ف ص  (ٔ)
كالدكلية,  النظاـ االنتخابي في العراؽ بيف طريقة سانت ليغك كسانت ليغك المعدلة, مركز الدراسات االستراتيجيةىيفاء احمد محمد,  (ٕ)

 .http://www.cis.uobaghdad.edu.iq, عمى االنترنت , ٖٕٔٓجامعة بغداد, 
 .ٕ٘ٓٓ( مف الدستكر العراقي الدائـ لعاـ ٓٚـ )  (ٖ)
 .ٕ٘ٓٓالدستكر العراقي الدائـ لعاـ ( مف ٖٚـ )  (ٗ)

http://www.cis.uobaghdad.edu.iq/
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           وبالنظر الى صالحٌات ربٌس الجمهورٌة نجد انها صالحٌات محدودة وتشرٌفٌة فً       
ؼالبٌتها

 (ٔ)
كما هو الحال فً النظام السٌاسً البرٌطانً, حٌث تكون صالحٌات الملك أو الملكة   , 

تشرٌفٌة شكلٌة
 (ٕ)

 فً حٌن ٌتمتع ربٌس مجلس الوزراء العراقً بصالحٌات واسعة ومهمة. , 

الدابم, االمتٌازات التً ٌحصل علٌها ربٌس  ٕ٘ٓٓ( من دستور عام 4ٗوحددت المادة )     
الجمهورٌة, من راتب ومخصصات, ولكن لم ٌذكر تفاصٌلها
 (ٖ)

 . 

 : رئٌس مجلس الوزراء

( 41واسعة ومسإولٌات كبٌرة, فقد نصت المادة ) ٌتمتع ربٌس مجلس الوزراء بصالحٌات     
من الدستور على ان ربٌس مجلس الوزراء ٌتمتع بصالحٌات فهو المسإول التنفٌذي المباشر عن 
السٌاسة العامة للدولة, والقابد العام للقوات المسلحة وٌقوم بإدارة مجلس الوزراء وٌترأس 

لس النواباجتماعاته وله الحق بإقالة الوزراء بموافقة مج
(ٗ)

 . 

وٌباشر مجلس الوزراء صالحٌاته بعد أن ٌإدي ربٌس المجلس وأعضاءه الٌمٌن الدستورٌة      
امام مجلس النواب
(٘)

                            ( من الدستور, صالحٌات مجلس الوزراء 1ٓوحددت المادة ),
كاالتً:
(ٙ)

. 

تخطٌط وتنفٌذ السٌاسة العامة للدولة, واقتراح مشروعات القوانٌن, واصدار االنظمة  -     
 والتعلٌمات والقرارات بهدؾ تنفٌذ القوانٌن.

واعداد مشروع الموازنة العامة والحساب الختامً وخطط التنمٌة, والتوصٌة الى مجلس  -     
 سفراء واصحاب الدرجات الخاصة.الوزراء بالموافقة على تعٌٌن وكالء الوزارات وال

 ت واالتفاقٌات الدولٌة والتوقٌع علٌها أو من ٌخوله.افضالً عن التفاوض بشؤن المعاهد -    

     

 

 

 

 

 

                                                           

, ٕٕٔٓالنيريف, , جامعةٖٓ,ٜٕالحسف جكاد,مستقبؿ النظاـ السياسي العراقي, قضايا سياسية, كمية العمـك السياسية,ع  ليث عبد (ٔ)
 .ٗ٘ص

 .ٔ٘, صٕٗٓٓالبرلماف, ترجمة )عمي الصاكم(, القاىرة, بكؿ سيمؾ كركدرم كالترز, كيؼ يعمؿ   (ٕ)
 .ٕ٘ٓٓ( مف الدستكر العراقي الدائـ لعاـ ٗٚـ )  (ٖ)
 .ٙ٘ليث عبد الحسف جكاد, المصدر السابؽ , ص  (ٗ)
 .ٕ٘ٓٓالدستكر العراقي الدائـ لعاـ ( مف ٜٚـ )  (٘)
 .ٙ٘ليث عبد الحسف جكاد, المصدر السابؽ , ص (ٙ)
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( امتٌازات ربٌس مجلس الوزراء واعضاء مجلس الوزراء ومن 1ٕكما حدد الدستور فً المادة )
هم بدرجتهم وفق قانون ٌعد لذلك
 (ٔ)

 . 

عن طرٌق المحاصصة الطابفٌة حالها كحال  تؤتًٌإخذ على السلطة التنفٌذٌة, انها  وما     
رباسة مجلس النواب, حٌث شاع العرؾ ان تتقاسم الكتل السٌاسٌة المناصب العلٌا فً الدولة, فقد 
اعطً منصب رباسة الوزراء للشٌعة, ومنصب رباسة الجمهورٌة للكورد, ومنصب رباسة 

خالؾ فقرات الدستور التً لم تحدد طابفة معٌنة أو مذهب معٌن للحصول مجلس النواب للسنة, ب
 على منصب سٌادي وهذا ما ٌجعل النظام الدٌمقراطً العراقً فً اشكالٌة حقٌقٌة.

فإذا نظرنا الى النظم الدٌمقراطٌة التً سبقت العراق, فال نجد اي نظام دٌمقراطً ٌقوم على      
 ٌق المحاصصة الطابفٌة, باستثناء الحالة اللبنانٌة.تقاسم المناصب فً الدولة عن طر

 : السلطة القضائٌة .ٗ-ٔ

, من مجلس القضاء االعلى والمحكمة ٕ٘ٓٓتتكون السلطة القضابٌة بموجب دستور عام      
االتحادٌة العلٌا ومحكمة التمٌٌز االتحادٌة, وجهاز االدعاء العام, وهٌبة االشراؾ القضابً 

والمحاكم االتحادٌة
(ٕ)

على ان السلطة القضابٌة مستقلة وتتوالها  ٕ٘ٓٓفقد نص دستور عام , 
المحاكم على اختالؾ انواعها ودرجاتها وتصدر احكامها وفق القانون
(ٖ)

. 

الفقرة  فً ٕ٘ٓٓوٌتضح أن استقاللٌة القضاء العراقً التً اكد علٌها الدستور العراقً لسنة      
لٌس لها أٌة قٌمة فعلٌة مالم تقترن بالقناعة الوجدانٌة والفعل وباألٌمان   (2ٔ( من المادة ))أوال

الصادق بضرورة هذه االستقاللٌة, على أن ال ٌؽٌب عن بالنا أن جمٌع السلطات التً تعاقبت على 
كانت دساتٌرها الدابمة أو المإقتة تنص على استقاللٌة القضاء, ومنذ التؽٌٌر فً   حكم العراق

حتى الٌوم لم تستوعب السلطتان التشرٌعٌة والتنفٌذٌة مبدأ فصل السلطات وال و ٖٕٓٓنٌسان 
استوعبت أٌضا مبدأ استقاللٌة القضاء, ربما لنقص فً الثقافة القانونٌة وقصور فً فهم تطور 

    ومحاوالت فرض السلطتٌن على القضاء  العملٌة السٌاسٌة, فالتدخل فً عمل المحاكم مستمر,
خل السٌاسة فً عمل السلطة القضابٌة من خالل بعض اللجان ومنها, لجنة قابم , وٌتضح تد

إضافة إلى الهٌبات   التحقق فً مجلس الوزراء ٌرأسها قاض ولكنها تتبع السلطة التنفٌذٌة ,
القضابٌة التحقٌقٌة الخاصة التً تتبع مكتب ربٌس الوزراء , كما ان محكمة القضاء اإلداري تتبع 

شورى الدولة والمعهد القضابً ٌتبعان السلطة التنفٌذٌة متمثلة بوزٌر  ومجلس  وزٌر العدل,
العدل , وؼٌرها من الهٌبات واللجان القضابٌة المتعددة التً تتبع السلطة التنفٌذٌة
 (ٗ)

 . 

 :ٖٕٓٓالبٌئة االجتماعٌة للنظام السٌاسً العراقً بعد عام . ٕ

ٌإثر استقرار البنى االجتماعٌة واالقتصادٌة بشكل كبٌر على أداء النظام السٌاسً فً أي      
دولة, وعلى عملٌة التحدٌث السٌاسً واالقتصادي بشكل عام, ونجاح عملٌة التحدٌث تتطلب واقعاً 

                                                           

 .ٕ٘ٓٓ( مف الدستكر العراقي الدائـ لعاـ ٕٛـ )  (ٔ)
 .ٕ٘ٓٓ( مف الدستكر العراقي الدائـ لعاـ ٜٛـ )  (ٕ)
 .ٕ٘ٓٓ(  مف الدستكر العراقي الدائـ لعاـ ٚٛـ )  (ٖ)
 .http://almadapaper.net, االنترنت ٖٕٔٓزىير كاظـ عبكد, استقاللية القضاء العراقي بيف الحقيقة كالكاقع, (ٗ)

http://almadapaper.net/


 

(001) 

كالً سٌاسٌاً وامنٌاً مستقراً, وهذا ما نجده فً الؽالب فً الدول التً تؤخذ بالنظام الدٌمقراطً ش
 ومضموناً, على عكس حالة العراق.

ٌبلػ عدد سكان العراق حسب اخر احصابٌة أجراها الجهاز المركزي لالحصاء التابع لوزارة      
%(ٔٙ,ٕ( ملٌون نسمة, بمعدل نمو سكانً بلػ )4ٖ), أكثر من4ٕٔٓط العراقٌة فً عام التخطٌ

 

(ٔ)
وٌتكون المجتمع العراقً من خلٌط متنوع من الدٌانات والطوابؾ والقومٌات المختلفة, ووفقاً  , 

%( من سكان العراق هم من 24, فإن )ٕٓٔٓالحصابٌات الحكومة العراقٌة التً قدمتها عام 
والصاببة %( من الدٌانات االخرى كالمسٌحٌٌن واالٌزٌدٌٌنٖالمسلمٌن, وإن )

 (ٕ)
 . 

لتنوع الطابفً والقومً والدٌنً فً العراق بشكل كبٌر على االستقرار المجتمعً, إذ وقد أثر ا     
تدخلت عدة عوامل فً تؤجٌج الصراعات الطابفٌة فً العراق منها عملٌات النهب التً رافقت 

, وتطورت تلك االشكالٌات بعد تفجٌر مرقد االمامٌن العسكرٌٌن ٖٕٓٓاحتالل العراق عام 
, وما رافقها من تهجٌر قسري وتنامً روح االنتقام واشتعال الحرب ٕٙٓٓام )علٌهما السالم( ع

الطابفٌة, فقد لعبت االجندات الطابفٌة دوراً فً تؽذٌة السلوك ؼٌر المنضبط فً السلوك الجمعً, 
مع ضعؾ فً سلطة الدولة, وتوقؾ عملٌة التنمٌة االقتصادٌة, وارتفاع نسب البطالة, وتعاظم 

رمان, وتمخض عن هذه التداعٌات تعاظم دور المإسسة االجتماعٌة التقلٌدٌة حاالت الفقر والح
القبلٌة, وتمؤسست الكثٌر من الممارسات االجتماعٌة وحازت آلٌاتها على االعتراؾ 

االجتماعً.
(ٖ)

وظهرت تحدٌات كبٌرة منها فقدان الحكم الرشٌد, وعدم وجود دولة مإسسات, , 
وانتشار الفساد االداري والمالً
(ٗ)

 . 

 :ٖٕٓٓالبٌئة االقتصادٌة للنظام السٌاسً العراقً بعد عام  .ٖ

أفرزت االشكالٌات السٌاسٌة واالجتماعٌة انتشار البطالة والفقر, إذ بلؽت نسبة البطالة فً       
%( حسب دراسة اعدها مجلس النواب العراقً, بزٌادة عن عام ٖ,٘ٔ) ٕٙٔٓالعراق عام 

%(1,ٓٔالمذكورة ), فً حٌن بلؽت فً السنة 1ٕٓٓ
(٘)

بٌنما بلؽت نسبة الفقر بٌن عامً ,
%( بٌن السكان ؼٌر النازحٌن, أما السكان النازحٌن داخل العراق فقد ٖ,ٖٔ(, )4ٕٔٓو ٕٕٔٓ)

%(1,1ٕ) 4ٕٔٓبلؽت نسبة الفقر بٌنهم فً عام 
 (ٙ)

وٌترتب على البطالة والفقر نتابج سلبٌة  , 
تنعكس على المجتمع, حٌث ٌنمو فً صفوؾ الفقراء والعاطلٌن عن العمل, التهمٌش واالقصاء 
االجتماعً, وٌزداد بٌن صفوفهم االؼتراب السٌاسً  اي عدم االكتراث بالشإون السٌاسٌة, 

البطالة بالبعض الى االنضمام الى وتزداد الجرٌمة, وتتعرض المرأة واالطفال للعنؾ, وقد تدفع 
 .صفوؾ الجماعات المتطرفة واالرهابٌة

                                                           

 /.https://mop.gov.iq, االنترنت ٕٚٔٓالجياز المركزم لإلحصاء, كزارة التخطيط العراقية,  (ٔ)
 .ٜ, صٖٕٔٓمعيد القانكف الدكلي كحقكؽ االنساف, االقميات كالفئات الضعيفة في العراؽ, بغداد, حزيراف  (ٕ)
, المركز العربي لمدراسات االستراتيجية ٖٕٓٓكساـ حسيف العيثاكم, التحديث كاالستقرار في النظاـ السياسي العراقي بعد عاـ  (ٖ)

 .ٖٓ, صٕٛٔٓكالسياسية كاالقتصادية, برليف, 
 .ٖٔ, صٕٛٔٓ, بغداد, كانكف الثاني, ٕٕٕٓ-ٕٛٔٓكزارة التخطيط العراقية, استراتيجية التخفيؼ مف الفقر في العراؽ  (ٗ)
 . www.ar.parliament.iq, االنترنت ٕٛٔٓمجمس النكاب العراقي, البطالة في العراؽ )قراءة احصائية(,  (٘)
 .ٖٙ(, المصدر السابؽ , صٕٕٕٓ-ٕٛٔٓكزارة التخطيط العراقية, استراتيجية التخفيؼ مف الفقر في العراؽ ) (ٙ)

http://www.ar.parliament.iq/


 

(009) 

مما ٌإثر على االستقرار االمنً داخل العراق 
(ٔ)

 . 

وٌعانً العراق كذلك من اعتماده على اقتصاد احادي وهو النفط فقط, الذي ٌعد المصدر      
راعٌة, وشٌوع مظاهر التخلؾ الربٌس فً تموٌل المٌزانٌة, مع تراجع القطاعات الصناعٌة والز

مستوٌات االنتاجٌة فً مختلؾ االنشطة االقتصادٌة, مما أثر سلباً على االقتصاد العراقً  روتدهو
الكلً
(ٕ)

ألسباب متعددة منها تدهور االوضاع االمنٌة, وانتشار المظاهر المسلحة, وتدفق ,
د المالً واالداري, وتصاعد المسلحٌن الى داخل العراق عبر الحدود, إضافة الى انتشار الفسا

الصراعات العنٌفة, والتحوالت التً حدثت فً مرتكزات الهوٌة, وتراجع الرقابة وحكم القانون, 
وظهور الوالءات الفرعٌة
(ٖ)

. 

, ٕٗٔٓوقد كان من نتابج تلك االشكالٌات ظهور تنظٌم داعش واحتالله عدة محافظات عام      
( ٖ,ٖوبدء موجات نزوح كبٌرة من المدن المحتلة, فقد وصل عدد النازحٌن داخل العراق نحو )

ملٌون نازح, ؼالبٌتهم من محافظة نٌنوى, وتحول االقتصاد العراقً الى اقتصاد الحرب, حٌث 
%( من حجم ٙ,ٕٕ) 4ٕٔٓم االنفاق على االمن والدفاع والعملٌات العسكرٌة فً بلػ حج

( على الصحة1,ٖ( على التربٌة والتعلٌم, و )ٖ,2الموازنة العامة للدولة, مقابل )
(ٗ)

وبالنتٌجة , 
 أدت تلك االشكالٌات الى نتابج عكسٌة أودت بالنظام الدٌمقراطً نحو الهاوٌة.

بٌن البنى السٌاسٌة واالجتماعٌة واالقتصادٌة, فنجاح التنمٌة ٌتضح ان هناك عالقة      
االقتصادٌة مرتبط ببناء نظام دٌمقراطً حقٌقً, ٌرفض التخندقات الضٌقة على حساب الوالء 
للوطن, ونجاح النظام الدٌمقراطً العراقً بحاجة الى استقرار أمنً وسٌاسً, واستقرار مجتمعً 

رٌق رفض الطابفٌة فً الحٌاة السٌاسٌة, ومحاربة الفساد ٌدفع نحو النمو االقتصادي, عن ط
 االداري والمالً الذي ٌعطل بدوره مسٌرة التنمٌة.

 :ٖٕٓٓثانٌاا: االشكالٌة السٌاسٌة للنظام الدٌمقراطً العراقً بعد عام 

من أزمة حقٌقٌة أثرت على عمل النظام  ٌٖٕٓٓعانً النظام الدٌمقراطً فً العراق بعد عام     
ٌة واالجتماعٌة واالمنٌة, نتٌجة عناصر عدٌدة دالسٌاسً فً كافة المستوٌات السٌاسٌة واالقتصا

شكلت محور االزمة, منها عدم تطبٌق الدٌمقراطٌة بشكلها الصحٌح, وتوزٌع المناصب على 
أسس طابفٌة وعرقٌة, األمر الذي جعل النظام الدٌمقراطً العراقً أمام خطر حقٌقً, إذ لم ٌتم 

 , ولحد االن.ٖٕٓٓالتً ٌعانٌها والخلل الذي أصابه منذ عام  لإلشكالٌاتالحلول المناسبة وضع 

تقدم, سوؾ نتطرق الى أهم االشكالٌات التً تإثر على عمل النظام الدٌمقراطً  وعلى وفق ما    
العراقً ومنها العابق الدستوري, والمحاصصة الطابفٌة فً توزٌع المناصب التً بدأت مع 

مجلس الحكم االنتقالً من قبل سلطات االحتالل االمرٌكً بعد سقوط النظام السابق عام تشكٌل 
 وهً كاالتً:, فضالً عن ؼٌاب المعارضة السٌاسٌة داخل مجلس النواب, ٖٕٓٓ

                                                           

, كمية االدارة كاالقتصاد, الجامعة ٛكاالفاؽ المستقبمية, مجمة الدنانير, ع  ٖٕٓٓابتياؿ محمد رضا, االقتصاد العراقي بعد عاـ  (ٔ)
 .ٕٕ, صٕٚٓٓالعراقية, بغداد, 

, كمية ٓٔ, ع الكاقع كالطمكحات, مجمة الدنانير ٖٕٓٓىمسة قصي عبدالمطيؼ كعمر عدناف, التنمية االقتصادية في العراؽ بعد عاـ  (ٕ)
 .ٔٚٔ-ٓٚٔ, صٕٚٔٓ, بغداد, االدارة كاالقتصاد, الجامعة العراقية

 .ٖٓٔ-ٜٕٔكساـ حسيف العيثاكم, المصدر السابؽ , ص  (ٖ)
 .٘, المصدر السابؽ , صٕٕٕٓ-ٕٛٔٓة التخطيط العراقية, استراتيجية التخفيؼ مف الفقر في العراؽ ر كزا (ٗ)



 

(022) 

 : العائق الدستوري. ٔ

قبل الدخول فً تفاصٌل العابق الدستوري, البد من تعرٌؾ الدستور, لنتعرؾ على داللة      
المصطلح ونرفع الؽموض الذي قد ٌواجه البعض عند دراسة الموضوع, فالدستور لؽة " ٌتنسب 
الى األصل الفارسً وتفٌد االشارة الى ما ٌتعلق بالحكم "فدست" ٌد "ور" صاحب, وكذلك تعنً 

الترخٌص". أما اصطالحاً فٌعرؾ الدستور بؤنه " القانون والقواعد التً تنظم بطرٌق  اإلذن أو
مباشر أو ؼٌر مباشر توزٌع السلطة فً الدولة" كما عرفه  الدكتور منذر الشاوي بؤنه " مجموع 
 القواعد المكتوبة أو العرفٌة التً تحدد أو تبٌن الطرٌقة التً تمارس بها مباشرة القوة الحاكمة من

قبل األفراد القابضٌن علٌها"
 (ٔ)

 . 

فالدستور عامل أساسً ٌرتبط بنجاح أو فشل النظام الدٌمقراطً فً أٌة دولة دٌمقراطٌة,       
وٌعتمد ذلك على مدى فاعلٌته شكالً ومضموناً, حٌث ٌعد الدستور ضماناً للعمل الدٌمقراطً, وهو 

لدستورٌة الدٌمقراطٌة, وٌحدد مهام صناع الذي ٌحدد مدٌات وآلٌات عمل المإسسات السٌاسٌة وا
القرار فً النظام السٌاسً, فضالً عن انه ٌعطً الشرعٌة لعمل كافة أجهزة الدولة المختلفة, 

 وٌنظم عمل القوانٌن وتشرٌعها.

وبذلك ٌعد الدستور الضمانة الربٌسٌة, لعملٌة انتقال السلطة فً النظام الدٌمقراطً وعدم      
, نجد انه جاء ؼٌر ٕ٘ٓٓجهة واحدة, وبالنظر الى دستور العراق الدابم لعام احتكارها من قبل 

 .ٖٕٓٓمالبم للظروؾ السٌاسٌة التً ٌعانً منها العراق منذ عام 

ومن المآخذ على الدستور, انه وضع فً ظل وجود االحتالل االمرٌكً, وان عملٌة كتابته      
 عن السرعة فً كتابته, ففً كافة الدول واالستفتاء علٌه شابها الكثٌر من الؽموض, فضالً 

الدٌمقراطٌة ٌؤخذ كتابة الدستور وقتاً طوٌالً, لكون الدستور هو الوثٌقة االساسٌة التً ترتكن الٌها 
الدول فً عملها لمدة طوٌلة, ال سٌما ان كان دستوراً دابماً, فالبد من كتابته بتؤن وباخذ مزٌد من 

 التناقضات, ولكونه وثٌقة حساسة تحدد مسارات عمل الدولة.الوقت لضمان خلوه من الشوابب و

وفً الحقٌقة عند وضع الدستور العراقً, لم ٌؤخذ المشرع العراقً بعٌن االعتبار الوقت      
 فً وقت قصٌر ال ٕ٘ٓٓكمحدد مهم لكتابة الدستور. حٌث وضع الدستور العراقً الدابم لعام 

نعكس على محتوٌات الدستور ومواده, وتحدٌداً المادة ٌكاد ٌتجاوز بضعة أشهر, وهذا االمر ا
( منه وعالقة مجلس الوزراء بمجلس النواب, فالتسرع فً اعداده وتشرٌعه ٌعنً فقدان ٔٗٔ)

الرإٌة والحكمة والتفتٌش عن الثؽرات والعٌوب والتطلع نحو المستقبل
(ٕ)

 . 

      

 

 

 

                                                           

 .٘ٙٔ-ٗٙٔ, ص ٜٙٛٔحساف محمد شفيؽ العاني, األنظمة السياسية كالدستكرية المقارنة, مطبعة جامعة بغداد,  (ٔ)
, كمية العمـك السياسية, جامعة النيريف, ٖٓ-ٜٕحافظ عمكاف حمادم, المشركع الديمقراطي العراقي دراسة نقدية, قضايا سياسية, ع  (ٕ)

 .٘ٚ, صٕٕٔٓ



 

(024) 

لدستور ٌنتمون الى طوابؾ كما ان الدستور جاء تحت ضؽوط أمرٌكٌة, وان واضعً ا
ومذاهب مختلفة, ولم ٌكونوا من التكنوقراط, باالضافة الى ان اؼلب مواد الدستور أخذت من بنود 

(, مستشار الحاكم االمرٌكً  Noah Feldmanقانون ادارة الدولة المإقتة الذي وضعه )
(Paul Bremer )

(ٔ)
 . 

وهذا االمر انسحب على محتوٌات بنود الدستور التً جاءت بافكار الطابفٌة وقنبلة موقوتة       
الزمات من الصعوبة ان تتفق علٌها االحزاب والكتل السٌاسٌة, كؤزمات الفٌدرالٌة, وقانون النفط 

( وؼٌرهآٗٔوالؽاز, والمادة )
(ٕ)

النظام  لذلك أصبح الدستور العراقً عقبة أمام تقدم ونجاح ,
 الدٌمقراطً فً العراق.

 :المحاصصة التوزٌعٌة )الطائفٌة( .ٕ

تحتل المسؤلة الطابفٌة فً العراق قدراً هاماً فً جوانب السٌاسة, واهتمام المجتمع, وبالرؼم      
من ان جذور الطابفٌة تنحدر من اصول دٌنٌة, وانها تتخذ من الدٌن ؼطاء لها, إال ان دوافعها 

الدٌن, الن ماهو سٌاسً فً الطابفٌة ٌفوق ماهو دٌنً, والدلٌل ماحدث من  واهدافها بعٌدة عن
ٌمكن ان تمت بؤي صلة الى الدٌن االسالمً عملٌات عنؾ وسفك دماء ال

(ٖ)
فقد استخدمت  ,
الطابفٌة الؼراض سٌاسٌة محاصصاتٌة, وانعكست على الوضع العام بشكل كبٌر
(ٗ)

.  

وقد كانت بداٌة الطابفٌة, بتشكٌل مجلس الحكم االنتقالً من قبل سلطة االحتالل االمرٌكً      
على أسس طابفٌة وعرقٌة ال تنسجم مع طبٌعة المجتمع العراقً وال تلبً طموحات أبنابه, 
                وسرعان ما أوقعت تلك السٌاسات الشعب العراقً فً مطبات ال نهاٌة لها من االحباط

المتواصل
 (٘)

 . 

وٌنبؽً االعتراؾ ان بعض األحزاب السٌاسٌة العراقٌة _ حسب المفوضٌة العلٌا المستقلة      
 -( حزباً ٕٗٓبلػ ) 1ٕٔٓلالنتخابات فإن عدد االحزاب والكٌانات السٌاسٌة المسجلة لدٌها عام 

ساهمت فً تنفٌذ أجندات السٌاسة االمرٌكٌة وخططها, بعضها بقصد مسبق الرتباطاتها المشبوهة 
معه, وبعضها ساهم فً تصعٌد األزمات ألهداؾ مصلحٌة بعٌدة عن الوالءات الوطنٌة, من خالل 
مساهمتها فً تؽذٌة مشروع الطابفٌة والقومٌة الذي جاء به االحتالل االمرٌكً, واستثمرت 
النوازع القومٌة والدٌنٌة البدابٌة لدى الشعب استثماراً ؼٌر وطنً لتإسس خنادق حصٌنة تروج 

التً أوجدت لنا  ٕٙٓٓة جدٌدة هً ثقافة الوالء الطابفً والقومً, وهذا ماجسدته انتخابات لثقاف
أحزاباً شٌعٌة وسنٌة وكردٌة ومسٌحٌة وتركمانٌة, فاتجه المواطن الى خٌاره الوحٌد, وهو 

 .التخندق فً طابفته أو دٌنه أو قومٌته

                                                           

 .ٕٛٔالمصدر السابؽ , ص احمد ابراىيـ كاخركف,  (ٔ)
دراسات الكحدة  , مركزٖ٘ٗياس خضير البياتي, تفكيؾ المشيد العراقي: مفخخات الطائفية السياسية كاالعالمية, المستقبؿ العربي, ع  (ٕ)

 .ٕ٘, صٕٚٓٓالعربية, بيركت, كانكف الثاني, 
, دار الشؤكف الثقافية العامة, ٖٕٓٓالعراقي بعد عاـ  عباس عبكد سالـ, عراؽ مابعد الدكتاتكرية: قراءات في المشيد السياسي (ٖ)

 .ٖٚٔ, صٖٕٔٓبغداد, 
 .٘ٔٔص , ٕٔٔٓ, دار الشؤكف الثقافية العامة, بغداد, ٖٕٓٓ-ٗ-ٜعدناف االسدم, المتغيرات السياسية في العراؽ ما بعد  (ٗ)
حر, التجمع الثقافي في شارع المتنبي, ع صفر, بغداد, صادؽ االزرقي, المحاصصة الطائفية كالقكمية كالبناء العراقي المنشكد, فكر  (٘)

 .ٓ٘٘, صٕ٘ٓٓحزيراف 



 

(020) 

سٌة الطابفٌةمإدٌاً الى تعمٌق فكرة التعصب واشعال فتٌل الحرب السٌا  
 (ٔ)

 . 

استمر التخندق الطابفً والقومً الى ٌومنا هذا, مع عدم وجود رإٌة سٌاسٌة واضحة      
لألحزاب السٌاسٌة العراقٌة ممكن ان تنقذ النظام الدٌمقراطً من هفواته, وتخرج العراق من 
مؤزق الطابفٌة والقومٌة والعرقٌة, هذا المؤزق الذي أثمر عن صراعات طابفٌة وعرقٌة أثرت 

السٌاسً واالقتصادي واألمنً, وراح ضحٌتها األألؾ من العراقٌٌن بؽض النظر  على الوضع
وما تالها من أعوام, نتٌجة  ٕٙٓٓعن انتمابهم المذهبً أو القومً أو الدٌنً. ال سٌما فً عام 

 تفجٌر مرقدي االمامٌن العسكرٌٌن )علٌهما السالم( فً سامراء.

, حٌث لم تحقق العملٌة السٌاسٌة أٌة نقلة فً ٕٓٔٓ واستمرت نفس الوتٌرة فً انتخابات عام     
مجال ضرب المشروع الطابفً, فجاءت االنتخابات على شاكلة سابقتها من حٌث التخندق الطابفً 
والعرقً والقومً لألحزاب والتٌارات السٌاسٌة, فتشكلت قوابم ذات صبؽة طابفٌة وقومٌة ودٌنٌة, 

بعٌداً عن الوالءات الوطنٌة 
(ٕ)

, ال ٖٕٓٓتم تقاسم المناصب بنفس الطرٌقة المتبعة منذ عام كما , 
سٌما الرباسات الثالثة, وبهذه النتٌجة لم ٌتمكن سٌاسٌو العراق من تحقٌق نظام دٌمقراطً حقٌقً 

 وفعال, بل اتجه هذا النظام نحو الهاوٌة معلناً انتكاسته لمرة أخرى.

م ٌنقذ األزمة الطابفٌة, بل كان بداٌة ل ٕٔٔٓوحتى االنسحاب االمرٌكً من العراق عام     
مرحلة تدهور جدٌدة فً المجالٌن السٌاسً واألمنً
(ٖ)

فقد حدثت تظاهرات فً محافظات نٌنوى , 
واالنبار وصالح الدٌن وكركوك, ضد سٌاسات الحكومة المركزٌة, استؽلتها الجماعات االرهابٌة 

ظات أخرى)داعش(, لتقوم بعدها باحتالل مدٌنة الموصل وعدة محاف
(ٗ)

حتى سقط بٌد التنظٌم  , 
أكثر من ثلث العراق ومع انتهاء العملٌات العسكرٌة بتحرٌر المدن المحتلة من قبل )داعش(, 
وانتصارات القوات االمنٌة بمختلؾ صنوفها على المجامٌع االرهابٌة, لم ٌتمكن سٌاسٌو العراق 

ٌة والمواطنة العراقٌة على نظام من االنتصار فً المعركة السٌاسٌة بتؽلٌب المصلحة الوطن
بنفس الوتٌرة  1ٕٔٓالمحاصصة الطابفٌة, بل استمرت المحاصصة حتى بعد انتخابات عام 

 السابقة, أي بتقسٌم المناصب على أسس طابفٌة وقومٌة وعرقٌة.

وٌمكن أن نعتبر ان عامل التخندق الطابفً والمحاصصة الطابفٌة للمناصب, إحدى كبرى      
, نتٌجة سٌاسات سلطات ٖٕٓٓت التً ٌعانً منها النظام الدٌمقراطً العراقً بعد عام االشكالٌا

االحتالل االمرٌكً التً قسمت المناصب على أسس طابفٌة وقومٌة وعرقٌة, ولم ٌنجح سٌاسٌو 
العراق بتخطً تلك االشكالٌة بل عملوا على تعمٌقها وترسٌخها بشكل كبٌر, لعدم امتالك ؼالبٌتهم 

سٌة ممكن ان تنقل العراق نحو مستقبل أفضل, وعلى هذا االساس بقى النظام رإٌة سٌا
 الدٌمقراطً العراقً ٌراوح مكانه دون وجود حلول لإلشكالٌات التً وقع فٌها.  

                                                           

 .ٔ٘ياس خضير البياتي, المصدر السابؽ , ص  (ٔ)
كنيفيف مسعد,   : رياح التغيير, في: احمد يكسؼ احمدٕٔٔٓ-ٕٓٔٓاحمد ابراىيـ محمكد كمحمد سعد كاخركف, حاؿ األمة العربية  (ٕ)

 .ٜٕٔ, صٕٔٔٓ, بيركت, ايارمركز دراسات الكحدة العربية
, ربيع ٜٗٔع سيد أبك زبد عمر, تطكرات االحداث في العراؽ كتداعياتيا عمى الثكرات العربية, شؤكف عربية, جامعة الدكؿ العربية,  (ٖ)

 .٘ٗ, صٕٕٔٓ
, ٕٙٔٓبغداد,  : مذكرات مكاطف عراقي, دار سطكر لمنشر كالتكزيع, ٕٗٔٓ-ٖٕٓٓذنكف بف متى المكصمي, المكصؿ بيف احتالليف  (ٗ)

 .٘٘ص



 

(022) 

 : غٌاب المعارضة السٌاسٌة .ٖ

ال ٌوجد تعرٌؾ شامل للمعارضة فً ادبٌات علم السٌاسة, بل تعرٌفات عدٌدة ومختلفة, فقد      
عرٌفها على أنها "أحزاب أو قوى وجماعات سٌاسٌة تمتلك برنامجاً محدداً, ٌهدؾ باالساس تم ت

الوصول الى السلطة, وتمتلك االدوات التً تمكنها من تحقٌق هذا الهدؾ"
 (ٔ)

 . 

( وفً افتراضه "إن )أ( ممارس للسلطة ومقرر  Robert A. Dahlوٌرى روبرت دال )     
لسٌاستها لبعض الوقت, وأن )ب( ؼٌر ممارس للسلطة وؼٌر مقرر لسٌاستها, وهذا ٌعنً ان )ب( 
             هو المعارضة, وٌضٌؾ دال بؤن )ب( ربما تمارس السلطة فً حٌن ان )أ( فً وضع 

المعارضة
 (ٕ)

ن المعارضة تإدي دوراً هاماً فً الرقابة على وبناءاً على التعرٌفٌن السابقٌن, فإ ,
أداء االؼلبٌة التً تشكل الحكومة فً االنظمة الدٌمقراطٌة, وهذا مانجده فً النظم السٌاسٌة التً 
تؤخذ بالنظام الدٌمقراطً شكالً ومضموناً, كالوالٌات المتحدة االمرٌكٌة, والمملكة المتحدة, 

 وؼٌرها.

, ٖٕٓٓالعراقً, فإننا نشهد ؼٌاب للمعارضة السٌاسٌة, منذ عام أما فً النظام السٌاسً      
والسبب ٌعود الى عمق االزمة التؽٌٌرٌة داخل النظام, الذي أضحى ؼٌر قادر على اٌجاد 
مإسسات سٌاسٌة وآلٌات دستورٌة تحافظ على النظام الدٌمقراطً, مما ؼٌب دور المعارضة 

السٌاسً لألحزاب والكتل السٌاسٌة, ومحاوالتها السٌاسٌة بشكل واضح, فضالً عن ؼٌاب الوعً 
االشتراك فً تشكٌل الحكومة لإلستبثار باالمتٌازات والمناصب الحكومٌة
(ٖ)

 . 

ونتٌجة لذلك فإن ؼٌاب المعارضة ٌعد خلالً فً النظام الدٌمقراطً العراقً, الن االنظمة     
بمثابة حكومة ظل تتحدى سٌاسات  الدٌمقراطٌة الناجحة ٌكون فٌها معارضة سٌاسٌة حقٌقٌة تصبح

الحكومة القابمة وتشخص الخلل فً أدابها, وهذا االمر ٌحرج الحكومة التً تحاول ان تقوم من 
 عملها لكسب الرأي العام, وهذا االمر ٌفقده النظام الدٌمقراطً العراقً.

 : ٖٕٓٓثالثاا: اإلشكالٌة االجتماعٌة للنظام الدٌمقراطً العراقً بعد عام 

, من اشكالٌات سٌاسٌة واجتماعٌة ٌٖٕٓٓعانً النظام الدٌمقراطً فً العراق بعد عام      
واقتصادٌة أثرت فً عمل نظامه السٌاسً وعلى الوضع العام, درسنا االشكالٌة السٌاسٌة للنظام 
الدٌمقراطً العراقً وكانت من اهمها المحاصصة الطابفٌة, واألن ندرس االشكالٌات االجتماعٌة 

السٌاسٌة, وأهمها  لإلشكالٌاتتً لها أثر كبٌر اٌضاً على فشل النظام الدٌمقراطً ألنها مكملة ال
 ضعؾ المواطنة وظهور الوالءات الفرعٌة.

 

 

                                                           

ماجستير )غير  ادىاـ فكاؾ احمد البدراني, الدكر السياسي لممعارضة في النظـ الممكية: األردف كالبحريف مف منظكر مقارف, رسالة (ٔ)
 .ٙٔ, صٖٕٔٓكث كالدراسات العربية, قسـ الدراسات السياسية, القاىر, منشكرة(, معيد البح

)2) Robert A.Dahl Polyarch:Participation and Opposition ,New Hoven,Ct: yal  University press, 
1970, P 20. 

, السميمانية, ٔحافظ عمكاف حمادم, المعارضة السياسية : دراسة تحميمية لشركطيا ككظائفيا, المجمة العممية لجامعة جيياف, ع  (ٖ)
 .ٔٛٔ, ص ٕٛٔٓشباط 



 

(021) 

 : ضعف المواطنة وغلبة الوالءات الفرعٌة

قبل الدخول فً واقع المواطنة فً العراق, البد من تعرٌؾ المواطنة, حٌث ال تنكشؾ داللة      
طلح إال اذا تم تعرٌفه, وتحدٌده مكاناً وزماناً. فالمواطنة لؽًة "مشتقة من كلمة الوطن, المص

واألخٌر هو المنزل الذي ٌقٌم به اإلنسان, وهو موطنه ومحله وأوطنه أي اتخذه وطناً"
 (ٔ)

 . 

أما اصطالحاً فقد تم تعرٌؾ المواطنة على انها " صفة المواطن الذي له حقوق وعلٌه      
واجبات, تفرضها طبٌعة انتمابه الى وطن", والمواطنة من منظور نفسً هً " شعور باالنتماء 
والوالء للوطن, وللقٌادة السٌاسٌة التً تعد مصدر اإلشباع للحاجات االساسٌة وحماٌة الذات من 

خطاء المصٌرٌة", إذا المواطنة عالقة متبادلة بٌن مجموعة بشرٌة تقٌم على أرض واحدة, اال
لكنها لٌست بالضرورة منتمٌة الى عرق واحد, أو دٌن واحد, إنما ٌحكمها إطار مدنً مإسس 
على المشاركة فً القٌم األساسٌة, أي ان جمٌع المواطنٌن سواسٌة بدون أدنى تمٌٌز قابم على 

لجنس أو اللون أو المستوى االقتصادي أو االنتماء السٌاسً أو المستوى الفكريالدٌن أو ا
(ٕ)

 . 

والحقٌقة ان المواطنة تكمن عبر قبول األخر واالعتراؾ به, وعدم التعالً علٌه من قبل      
االؼلبٌة الدٌنٌة أو العرقٌة او القومٌة, حٌث ٌكون جمٌع األفراد, وفقاً لحقوق المواطنة متساوون 

الحقوق والواجبات على اساس التساوي فً انتمابهم لوطن الواحد, بما ٌعنً تقدٌم والء الوطن ب
على ؼٌره من الوالءات, وحٌن ٌكون الشعب متعدداً قومٌا ودٌنٌاً ومذهبٌا, كحالة العراق, فإنه 
 ٌحتاج الى اطار ٌوحد بٌن الطوابؾ واالدٌان المختلفة, ولٌس هناك سوى الوالء للوطن إطاراً 

عاماً ٌستوعب التناقضات والتنوعات
(ٖ)

 . 

من حالة التسلط والصهر والدمج القسري  ٖٕٓٓحدثت انتقالة مفاجبة فً المجتمع بعد عام      
إلى حالة التشتت واالنفالت بإسم الحرٌة والدٌمقراطٌة, وكل ذلك جرى بفعل ؼٌاب القانون, 

والسٌاسً, مما فسح المجال لعملٌات السلب وانهٌار سلطة الدولة مع تدنً مستوى الوعً الثقافً 
مستؽلة  -إقلٌمٌة ودولٌة –والنهب والقتل وتنامً روح االنتقام والثؤر التً ؼذتها أطراؾ خارجٌة 

حالة الفوضى التً خلفها االحتالل
(ٗ)

وقٌامه بحل الجٌش والشرطة, ولكن مع كل عملٌات القتل  , 
والعنؾ التً راح ضحٌتها االالؾ من العراقٌٌن, إال ان هذا الشعب ظل متماسكاً على مدى ثالث 
سنوات تقرٌباً, حتى وقوع حادثة تفجٌر مرقد األمامٌن العسكرٌٌن )علٌهما السالم( فً شباط سنة 

بة بداٌة الشرارة التً اشعلت فتٌل الحرب الطابفٌة التً , فقد كانت تلك الحادثة بمثإٙٓٓ
استمرت لعدة سنوات, ما أفضى الى انهٌار حالة التعاٌش التً طالما كانت سابدة فً صفوؾ 

المجتمع العراقً فً المرحلة السابقة
 (٘)

. 

                                                           

 .ٔ٘ٗ, صٜٛٙٔ, دار صادر, بيركت, ٖٔابف منظكر, لساف العرب, المجمد  (ٔ)
 .ٔٔ-ٜ, ص ص ٕٔٔٓلصحكة لمنشر كالتكزيع, القاىرة, عامر الشماخ, فكرة المكاطنة بيف النظرية كالتطبيؽ, ا (ٕ)
, ص ص ٕٙٓٓماجد الغرباكم, التسامح كمنابع الالتسامح: فرص التعايش بيف االدياف كالثقافات, مركز دراسات فمسفة الديف, بغداد, (ٖ)

ٖٛ-ٛٙ. 
, ص ٕ٘ٓٓكز دراسات الكحدة العربية, بيركت, حسنيف تكفيؽ ابراىيـ, النظـ السياسية العربية: االتجاىات الحديثة في دراستيا, مر  (ٗ)

 .ٜٖٖ-ٖٖٛص
كالسياسية,  طو حميد حسف العنبكي, إشكالية التكفيؽ بيف االمف الكطني كالحقكؽ كالحريات العامة في العراؽ, مجمة العمـك القانكنية  (٘)

 .ٔٓٔ, صٕٗٔٓعدد خاص, كمية القانكف كالعمـك السياسية, جامعة ديالى, 



 

(021) 

 ونتٌجة لتدهور االوضاع االمنٌة وانتشار عملٌات القتل على الهوٌة على أسس طابفٌة      
ومذهبٌة, اضطر المواطن أن ٌلجؤ الى الوالءات الفرعٌة وهً التخندقات الضٌقة كالطابفة والقبٌلة 
والعشٌرة والمذهب والدٌن ...الخ, لحماٌة نفسه من االستهداؾ, وهذا االمر دفع الى والء 
المواطن للمسمٌات الضٌقة على حساب الوالء للوطن, مما سبب فً ضعؾ المواطنة وبروز تلك 

 والءات, التً أسهمت بشكل كبٌر فً ضرب المشروع الدٌمقراطً العراقً.ال

لقد كانت الخطوة االولى التً أدت الى تكرٌس الوالءات الفرعٌة هً السٌاسة التً رسمها     
االحتالل على أساس المكونات االجتماعٌة ال على أساس االتجاهات الفكرٌة والسٌاسٌة, أي 

ت, مما اضعؾ الشعور بالمواطنة وؼلبة الوالءات الفرعٌة كالعشٌرة اعتماد نظرٌة دولة المكونا
والطابفة على الوالء للوطن
(ٔ)

وإن أردنا ان نبنً النظام الدٌمقراطً العراقً بشكل صحٌح, علٌنا ,
ان نقضً على الوالءات الفرعٌة على حساب الوالء للوطن, ألن الوالءات الفرعٌة ال تستطٌع 

راطٌة سلٌمة عابرة لتخومها اإلثنٌة وشاملة لكل االرض التً تسكنها إقامة حٌاة سٌاسٌة دٌمق
االثنٌات المتعددة فً إقلٌم واحد, فالثقافة الفرعٌة ٌمكن ان تستؽل على مستوى الجماعة الفرعٌة, 
ولٌس على مستوى المجتمع كله, بمعنى ان الثقافة الفرعٌة تمثل هوٌة انتماء الفرد الى جماعته 

ال ٌمكن ان تمنحه شعوراً باالنتماء الى المجتمع الوطنً, أي المجتمع المختلط المحلٌة, لكنها 
العابر للحدود االثنٌة والطابفٌة والقومٌة
 (ٕ)

 . 

وٌعد عامل ضعؾ المواطنة والوالءات الفرعٌة فً العراق, إحدى االشكالٌات االجتماعٌة      
, وبسبب التنوع الدٌنً والقومً ٖٕٓٓللنظام الدٌمقراطً التً ٌعانً منها العراق بعد عام 

والثقافً فً العراق, وعدم قدرة الساسة العراقٌٌن على تهٌبة االجواء المناسبة لكسب ثقة 
 نٌن, فقد نجحت كافة الوالءات الفرعٌة على حساب المواطنة العراقٌة.المواط

 : ٖٕٓٓرابعاا: االشكالٌة االقتصادٌة للنظام السٌاسً العراقً بعد عام 

, من واقع اقتصادي متردي نتٌجة عوامل عدٌدة, منها إعتماد ٌٖٕٓٓعانً العراق بعد عام      
الوطنٌة وعدم وجود رإٌة سٌاسٌة واقتصادٌة تإدي  العراق على النفط فقط, مع انهٌار الصناعات

الى نجاح عملٌة التنمٌة االقتصادٌة, فضالً عن انتشار الفساد االداري والمالً الذي كان له دور 
كبٌر فً تدهور الواقع االقتصادي العراقً وانتشار الفقر والبطالة, وعلى هذا االساس سوؾ 

عد تحدي واضح امام نجاح النظام الدٌمقراطً, واستكماالً نتطرق الى هذه النقطة بالتحدٌد النها ت
 السٌاسٌة واالجتماعٌة. لإلشكالٌات

 : الفساد االداري والمالً

ٌعد الفساد المالً واالداري من المشكالت االساسٌة التً تواجه الحكومات فً مختلؾ       
الدول, وهً تحٍد واضح للتنمٌة االقتصادٌة واالجتماعٌة, وظاهرة شابعة منذ زمن بعٌد, وعندما 
تتفاقم هذه الظاهرة, فإن ذلك ٌعنً وجود مقومات تدعم وتساند شٌوعها, ومنها فقدان آلٌات 

والعقاب بما ٌنسجم مع القانون وتإدي الى استفحال الفساد االداري, وهذا ما حصل فً المحاسبة 

                                                           

الخزعمي, التعايش السممي في العراؽ: ضمانات النجاح كاليات التفعيؿ, أعماؿ المؤتمر السنكم الثاني لكمية العمـك امؿ ىندم  (ٔ)
 .ٜٙٔ, صٕٔٔٓالسياسية كاالجتماعية, جامعة السميمانية, 

, مركز كطف لمدراسات, ٘عايش, عمحمد عبدالجبار الشبكط, اليكيات الفرعية كبناء الدكلة الكطنية الديمقراطية الحديثة, المكاطنة كالت (ٕ)
 .ٓٙ, صٕٚٓٓبغداد, كانكف االكؿ, 
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الدول التً تعرضت للحروب والحصار معاً, كذلك ٌتجسد الفساد االداري والمالً فً مخالفة 
القوانٌن والتعلٌمات السابدة والتجاوز علٌها, وهو ما ٌإدي الى اتخاذ قرارات ذات نتابج عكسٌة ال 

م مع القانون والحق, وتنتهك حقوق االخرٌنتنسج
 (ٔ) 

 .ٖٕٓٓوهذا ما حدث فً العراق بعد عام ,

فقد بدأت بوادر الفساد االداري والمالً فً العراق تظهر منذ الحصار االقتصادي فً مطلع       
التسعٌنات من القرن العشرٌن,بسبب الحروب والعقوبات االقتصادٌة, وبالذات بعد البدء بتطبٌق 

مذكرة التفاهم ) النفط مقابل الؽذاء والدواء( وسقطت ذمم كثٌر داخل السلط وخارجها.
(ٕ)

 

, حٌث شكل الفساد بعد ذلك التارٌخ ٖٕٓٓوقد تفاقمت بعد االحتالل االمرٌكً للعراق سنة       
ظاهرة عامة وشٌوعها كان على كل المستوٌات
(ٖ)

بعد ان كان المواطن العراقً ٌطمح الى   , 
التطور االقتصادي وإعادة اعمار المنشؤت المدمرة, لكن أفة الفساد المالً واالداري كانت حجر 

عثرة أمام مشارٌع اعادة االعمار فً العراق
 (ٗ)

 . 

, تربع العراق على قمة هرم ٖٕٓٓوخالل االعوام التً تلت االحتالل االمرٌكً للعراق عام      
( من مجموع 41ٔالمرتبة الثانٌة وبتسلسل ) 2ٕٓٓ – 1ٕٓٓالفساد الدولً, واحتل للعامٌن 

لسلطة الوطنٌة الفعالة ذات الصالحٌات القوٌة ( دولة, نتٌجة ضعؾ سلطة القانون وؼٌاب ا1ٓٔ)
واالنفتاح الذي رافق تؽٌٌر النظام, وٌمكن القول ان وجود االحتالل االمرٌكً والفراغ القانونً 

, وما افرزه من صراع وانتشار الفوضى واالقتتال الداخلً والتهجٌر القسري ٖٕٓٓبعد عام 
و اخالق أو دٌنً, وانتشار المظاهر المسلحة وسٌادة الجرٌمة بشكل كبٌر بدون رادع قانونً أ

خارج اطار القانون, اسهم فً تكوٌن حاضنات للفساد, ال سٌما داخل النخب السٌاسٌة, حٌث لم 
تتمكن تلك النخب من بلورة خطاب وطنً موحد على حساب الخطاب الطابفً الصادر عن 

ة وبعضها ٌعد حاضنة للفساد قٌادات متعددة مختلفة فً التوجهات االٌدلوجٌة متؤثره بالسلط
ومتساومة فٌما بٌنها على التستر على عملٌات وصفقات الفساد
(٘)

وامتد هذا الفساد الى مختلؾ , 
المجاالت, ومن بٌنها الموظفٌن الحكومٌٌن فً مختلؾ وزارات ودوابر الدولة
 (ٙ)

 . 

وٌترتب على الفساد أثار عدٌدة منها, تدنً كفاءة االستثمار العام, واضعاؾ الجودة فً البنٌة      
التحتٌة العامة وذلك بسبب الرشاوى, وتردي حالة توزٌع الدخل والثروة من خالل استؽالل 

لة ٌتبعه من ق اصحاب النفوذ لمواقعهم الممٌزة فً المجتمع, وهروب االموال خارج البالد, وما
فرص العمل, وهروب الكفاءات االقتصادٌة, نظراً لؽٌاب التقدٌر وبروز المحسوبٌة والمحاباة فً 
اشؽال المناصب , كذلك الحد من النمو االقتصادي وسوء توزٌع الدخل, كما ٌإثر الفساد اٌضاً 

                                                           

, مركز ٜٓٗ بشرل محمد سامي كحاكـ محسف, الفساد االدارم كالمالي كأثاره االقتصادية كاالجتماعية في العراؽ, المستقبؿ العربي, ع (ٔ)
 .ٚٚ, ص ٖٕٔٓدراسات الكحدة العربية, بيركت, أذار 

 .ٕٕص , ٕٗٓٓانتيت!: مف االمـ المتحدة الى العراؽ محتالن, المركز الثقافي العربي, الدار البيضاء, محمد الدكرم, المعبة   (ٕ)
, مركز دراسات الكحدة ٓ٘-ٜٗسرمد كككب الجميؿ, رؤية في حيثيات الفساد المالي في العراؽ, المجمة العربية لمعمـك السياسية, ع  (ٖ)

 .ٔٗٔالعربية, بيركت, ص
, ٕٚٓٓمرزكؽ, اشكاليات التحكؿ االقتصادم في العراؽ: مبادئ ىادية في االقتصاد السياسي,مركز العراؽ لمدراسات, عاطؼ الفي (ٗ)

 .ٜٚص
, مركز دراسات الكحدة العربية, ٜٖٛىيثـ كريـ صيكاف, فساد الطبقة السياسية في العراؽ: دراسة اقتصادية, المستقبؿ العربي, ع,  (٘)

 .ٕٚ, صٕٔٔٓبيركت,  تمكز 
 .ٔٗٔسرمد كككب الجميؿ, المصدر السابؽ , ص  (ٙ)
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لبٌة, على تراجع مستوٌات المعٌشة وانتشار الجرابم بسبب ؼٌاب القٌم والشعور بالظلم لدى الؽا
 .وزٌادة كلفة الخدمات الحكومٌة مثل التعلٌم والسكن وؼٌرها من الخدمات االساسٌة

وهذا االمر ٌنعكس بدوره على الفبات األكثر حاجة 
 (ٔ)

 . 

ان استمرار حاالت الفساد االداري والمالً فً العراق ٌإدي الى وضع النظام الدٌمقراطً      
ذت بالنظام الدٌمقراطً شكالً ومضموناً, عملت على العراقً فً موقؾ حرج, فالدول التً أخ

تجسٌد التنمٌة السٌاسٌة واالقتصادٌة, ومحاربة الفساد المالً واالداري وأصبحت من الدول 
 المتقدمة.

وبصورة أخرى فإن نجاح اٌة دولة كانت فً التنمٌة االقتصادٌة ال ٌقتصر على الدول      
سٌاسٌة ناضجة, وإن كان ذلك ال ٌحدث فً الدول التً ال الدٌمقراطٌة فقط, بل ٌحتاج الى رإٌة 

تؤخذ بالنظام الدٌمقراطً إال فً بعض الحاالت. كدول االمارات العربٌة المتحدة, التً نجحت فً 
عملٌة التنمٌة االقتصادٌة, وأصبح االقتصاد االماراتً من االقتصادٌات الرابدة فً العالم, حتى 

%( من الناتج المحلً االجمالً الوطن4ًٓاالمارات ) وصل حجم القطاع ؼٌر النفطً فً
(ٕ)

. 
ورؼم ذلك فإن عملٌة التحدٌث االقتصادي تحتاج فً الؽالب الى نظام دٌمقراطً حقٌقً, إضافة 

 .ٖٕٓٓالى رإٌة سٌاسٌة واستقرار سٌاسً وامنً, وهذا ما ٌفقده العراق منذ عام 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

تغريد داكد سمماف, الفساد االدارم كالمالي في العراؽ كأثره االقتصادم كاالجتماعي,الغرم لمعمـك االقتصادية كاالجتماعية, المجمد  (ٔ)
 .٘ٓٔ-ٗٓٔ, صٕ٘ٔٓ, كمية االدارة كاالقتصاد, جامعة الككفة, ٖٖالعاشر, ع

 .ٗٔ-ٖٔ, ص صٕٛٔٓاالماراتية, االمارات العربية المتحدة كاالقتصادات الرائدة في العالـ, كزارة االقتصاد  (ٕ)
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 ستنتاجاتاالخاتمة وال

إن عملٌة نجاح النظام الدٌمقراطً فً العراق, ٌحتاج الى رإٌة سٌاسٌة حقٌقٌة تضع المشاكل      
على طاولة النقاش, وتشخص الخلل فً مكامن النظام السٌاسً العراقً, ثم تضع الحلول 
المناسبة, والبداٌة تكون فً تعدٌل الدستور بما ٌضمن تحقٌق المواطنة واالبتعاد عن المحاصصة 

ابفٌة والوالءات الفرعٌة, والقضاء على الفساد االداري والمالً, وهذا االمر ٌحتاج الى الط
 مصالحة وطنٌة حقٌقٌة بٌن االطراؾ السٌاسٌة العراقٌة المختلفة.

وٌمكن لنا ان نضع عدة استنتاجات واقعٌة طرحت من خالل دراستنا عن اشكالٌة النظام      
 .ٖٕٓٓالدٌمقراطً فً العراق بعد عام 

كتب على عجالة, وان اؼلب مواده اخذت من قانون ادارة الدولة  ٕ٘ٓٓان دستور عام  .ٔ
(, Paul Bremer( مستشار الحاكم المدنً ) Noah Feldmanالمإقت الذي وضعه ) 

فقد جاء الدستور الدابم ملؽماً بؤفكار ال ٌمكن ان تتفق علٌها االطراؾ السٌاسٌة العراقٌة 
 النفط والؽاز وؼٌرهما, مما جعله مشكلة مزمنة.كالفٌدرالٌة وقانون 

وان الدستور أٌضاً لم ٌلبً طموحات الشعب العراقً بقٌام بلد مزدهر خالً من      
الصراعات بسبب بعض الفقرات التً تإل حسب مصالح األحزاب السٌاسٌة وال ننسى طبٌعة 

لتنفٌذٌة, والتً تؽطً كل نظام الحكم الذي ٌإدي الى االرتباط بٌن السلطتٌن التشرٌعٌة وا
منهما على فساد االخرى, فضالً عن عدم وجود معارضة سٌاسٌة تراقب أعمال الحكومة. كما 

 فً االنظمة الدٌمقراطٌة المتقدمة.

توصلت الدراسة اٌضاً ان النظام السٌاسً العراقً ٌعانً من ؼلبة المحاصصة الطابفٌة, حٌث  .ٕ
ٌة, أدت الى فقدان الثقة داخل المجتمع, مما اضعؾ انقسم المجتمع العراقً الى كٌانات وهم

النظام الدٌمقراطً, إذ تتمثل دولة المحاصصة بتوزٌع المناصب العلٌا الهامة على أساس 
محاصصاتً, وكذلك الحال مع الوظابؾ االخرى فً الدولة, وكان نتٌجة ذلك ان ٌتبوأ 

ً واستشراء الفساد االداري المناصب أشخاص ؼٌر مإهلٌن مما ٌإل الى ضعؾ االداء الوظٌف
والمالً, وٌإدي الى إصابة النظام الدٌمقراطً فً مقتل, هذا النظام الذي ٌقوم على تقسٌم 

 المناصب وفق االستحقاق االنتخابً بصورة دٌمقراطٌة بعٌداً عن المحاصصة الطابفٌة.
رعٌة, على توصلت الدراسة بؤن النظام الدٌمقراطً العراقً ٌعانً من ؼلبة الوالءات الف .ٖ

المواطنة العراقٌة, بسبب نظام المحاصصة القابم على تقسٌم المناصب وشعور الكثٌر من 
االقلٌات بالؽبن والتهمٌش, إضافة الى تدهور االوضاع االمنٌة وعملٌات القتل على الهوٌة بعد 

 , حٌث فقدت الثقةٕٙٓٓتفجٌر مرقد االمامٌن العسكرٌٌن )علٌهما السالم( فً سامراء سنة 
بٌن مكونات الشعب العراقً المختلفة, واشتعلت الحرب الطابفٌة التً سفكت دماء الكثٌر من 
العراقٌٌن, وامتدت الى أكثر من سنتٌن, مما دفع المواطن ان ٌستند الى طابفته أو مذهبه أو 
قبٌلته ...الخ, لحماٌة نفسه من االستهداؾ, مع ضعؾ الدولة وعجزها عن حماٌة المواطنٌن, 

ؼلبت الوالءات الفرعٌة على حساب المواطنة, وسبب ذلك هشاشة فً عملٌة التعاٌش لذلك 
 السلمً بٌن المكونات المختلفة.

, وأصبح الفساد ٖٕٓٓكذلك توصلت الدراسة الى وجود فساد إداري ومالً, ال سٌما بعد عام  .ٗ
الكبار,  مستشري فً أؼلب وزارات ودوابر الدولة, بمباركة ومشاركة العدٌد من المسإولٌن

حتى أصبح الفساد إحدى آفات النظام الدٌمقراطً العراقً, مع انتشار مافٌات الفساد وعملٌات 
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ؼسٌل االموال, على إثر ذلك تربع العراق على رأس قمة الفساد المالً لعدة أعوام, لذلك ٌعد 
 . ٖٕٓٓعامل الفساد االداري والمالً, ضربة أخرى للنظام الدٌمقراطً العراقً بعد عام 

توصلت الدراسة الى ان السلطتان التشرٌعٌة والتنفٌذٌة تدخلتا فً عمل السلطة القضابٌة, وربما  .٘
 ٌعود ذلك الى نقص فً الثقافة القانونٌة وقصور فً فهم تطور العملٌة السٌاسٌة.
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 التوصٌات

فً ضوء االستنتاجات التً توصلت الٌها الدراسة, فإن نجاح النظام الدٌمقراطً فً العراق      
 ٌحتاج الى حلول ومعالجات ٌوصً بها الباحث وهً:

ضرورة تعدٌل الدستور بما ٌتالبم مع تطورات الظروؾ السٌاسٌة واالقتصادٌة, إضافة الى  .ٔ
على اختٌار ربٌس للدولة من بٌن عدة مرشحٌن تؽٌٌر نظام الحكم من نٌابً الى رباسً, ٌقوم 

 بؽض النظر عن انتمابهم العرقً أو الطابفً وفق شروط معٌنة.
ان نجاح النظام الدٌمقراطً ٌحتاج الى بناء دولة مإسسات حقٌقٌة, حتى وإن كانت الدولة   .ٕ

ها, تحمل فسٌفساء متنوعة, فإن الدٌمقراطٌة التوافقٌة كفٌلة بجعل الدولة تنهض من كبوت
والعراق لم ٌؤخذ بالدٌمقراطٌة التوافقٌة إال من الناحٌة الشكلٌة بعٌداً عن جوهرها الحقٌقً, 
وأدى ذلك الى طؽٌان نظام المحاصصة الطابفٌة, فلذلك ٌتطلب ان ٌقوم صناع القرار فً 
العراق بالؽاء نظام المحاصصة الطابفٌة, وان ٌكون االختٌار على اساس االستحقاق االنتخابً 

 التكنوقراط بؽض النظر عن انتمابهم.و
ٌتطلب نجاح الدٌمقراطٌة فً العراق تؽلٌب المواطنة على كافة المسمٌات الفرعٌة, وٌؤتً   .ٖ

ذلك عن طرٌق الؽاء التمٌٌز بٌن الموطنٌن على أسس االنتماء الطابفً أو الدٌنً أو المذهبً, 
وم التمٌٌز على أساس المواطنة واهتمام الحكومة بالمواطن العراقً بدون تمٌٌز طابفً, وٌق

 الحقٌقٌة والوالء للوطن, مع االحتفاط المواطن بهوٌته الفرعٌة.
القضاء على الفساد أو تقلٌله بشكل كبٌر عن طرٌق الؽاء نظام المحاصصة وتعدٌل الدستور   .ٗ

بما ٌتالبم مع مصلحة المواطن, وتؽٌٌر نظام الحكم الى رباسً, فضالً عن محاكمة 
ن عملٌات الفساد المالً واالداري وسوء استخدام السلطة, والؽاء المحسوبٌة المسإولٌن ع

والمحاباة فً عملٌة توزٌع المناصب الوظٌفٌة, وفرض العقوبات الصارمة على مرتكبً 
 جرابم الفساد حتى وإن كان المسإول عن الفساد من صناع القرار.

 التؤثٌراتاستقاللٌة القضاء بعٌداً عن ٌتطلب نجاح النظام الدٌمقراطً فً العراق, العمل على   .٘
 السٌاسٌة والحزبٌة, وضرورة العمل وفق مبدأ فصل السلطات.

العمل على اٌجاد فرص مناسبة ومتساوٌة للعاطلٌن عن العمل, السٌما أصحاب الشهادات   .ٙ
العلٌا, عن طرٌق تشؽٌل المصانع وتفعٌل دور القطاع الخاص وتشجٌع المستثمرٌن لالستثمار 

 العراق.داخل 
ٌجب ان ٌقوم صناع القرار فً العراق بتؽلٌب مصلحة المواطن على المصالح الشخصٌة,   .4

حتى تعود الثقة بٌن المواطن والمسإول, وذلك عن طرٌق تنفٌذ كافة التوصٌات آنفة الذكر, 
قادمة وإن لم ٌشهد العراق تحدٌثاً سٌاسٌاً واقتصادٌاً حقٌقٌاً, فربما نشهد خالل السنوات القلٌلة ال

 عواصؾ جدٌدة قد تعصؾ بالنظام السٌاسً العراقً برمته.
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 3002اإلرىاب الفكري يف العراق يف املرحلة ها بعد 

 التحدٌات ًسبل املٌاجية
 

 

ABSTRACT: 
If the terrorist crimes are severe in their materialism and their results, the 

terrorist ideas do not deviate from these characteristics. They do not remain 
within the limits of freedom of expression, but rather go out to produce a new 
pattern. From terrorism, is marketed to the recipients and imposed on them by 
certain means, and techniques are becoming widespread and not entirely 
controllable. If Iraq has achieved a qualitative victory over terrorist groups and 
imposed a new security equation on the ground, it is not possible to eliminate 
the final form of terrorist crimes in isolation from the removal of terrorist 
thought from the minds and the elimination of terrorist minds need to establish 
strong educational foundations and the preparation of curricula capable of 
Building a space for religious, ethnic and national tolerance. The crime of 
terrorism - before it turned into a materialistic behavior - was a terrorist 
ideology, nestled in consciences, grew in the hearts, fed on ideological tables 
that stigmatized its sectarianism, fed by the media, , To turn into serious 
crimes decriminalized to the owners and the bombing of displacement and 
rape against their partners in citizenship and humanity. Hence the problem of 
this research and the importance of the subject, how can Iraq's constitutional 
authority and institutions and universities to achieve victory over intellectual 
terrorism? , And what are the chances of success? The difficulties it faces and 
the ways to deal with it legally and technically .                                                  
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 :الملخص 

ال ٌمكن العالج أٌة ظاهرة سلبٌة فً المجتمع بمعزل عون الوقووؾ علوى جوذورها االساسوٌة 

ومعالجتها من األساس وإذا كانت الجرابم االرهابٌة تتسم بالشدة فً مادٌاتها ونتابجهوا فوإن األفكوار 

ت فهوً ال تبقوى عنود حودود حرٌوة التعبٌور بول تخورج عنهوا لتنوتج االرهابٌة ال تحٌد عون هوذه السوما

نمطوواً جدٌووداً موون اإلرهوواب ٌووتم تسوووٌقه الووى المتلقووٌن وفرضووه علووٌهم بوسووابل معٌنووة وتقنٌووات باتووت 

واسعة االنتشار ؼٌور قابلوة للسوٌطرة علٌهوا كلٌواً . وإذا كوان العوراق قود حقوق إنتصواراً نوعٌواً علوى 

معادلة أمنٌة جدٌدة على األرض مون خوالل فصوابل الحشود الشوعبً المجموعات اإلرهابٌة وفرض 

بالصورة النهابٌة علوى الجورابم اإلرهابٌوة  القضاء والجٌش والقوى األمنٌة االخرى اإل أنه ال ٌمكن

بمعزل عن قلع الفكر اإلرهابً, فالجرٌمة اإلرهابٌة قبل أن تتحوول الوى سولوك موادي كانوت عقٌودة 

بر ونمت فً القلوب وتؽذت على موابد فكرٌوة مقٌتوة شوحنتها الطابفٌوة إرهابٌة تعشعشت فً الضما

وؼذتها األموال ودفعتها وسابل اإلعالم الى الفضواء الخوارجً لتتحوول الوى جورابم خطٌورة أباحوت 

ألصحابها التفجٌر والتهجٌر واإلؼتصاب بحق شركابهم فً المواطنوة واإلنسوانٌة . ومون هنوا تبورز 

كن للعراق سلطة ومإسسات أن تحقوق النصور علوى اإلرهواب الفكوري أهمٌة الموضوع , فكٌؾ ٌم

 وما فرص نجاحه والصعوبات التً تواجهه وسبل معالجته تشرٌعٌاً وتقنٌاً .
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 : المـقـدمـة

تمثل ظاهرة االرهاب تهدٌداً حقٌقٌاً للسلم واالمن الدولٌٌن, وتشكل إحدى التحدٌات الخطٌرة      
التً تواجه المجتمع الدولً فلم ٌعد العالم بشرقه وؼربه الٌوم بمنؤى عن آثاره ومآسٌه بالتوازي 

اد والجماعات مع ثورة تقنٌات االتصاالت وإرتفاع عدد التنظٌمات االرهابٌة وشبكاتها بٌن االفر
وإذا كان القضاء على هذه التنظٌمات بالحرب المٌدانٌة بحاجة الى إعداد العدة مادٌاً وعسكرٌاً مع 
تعزٌز التعاون الدولً فً مختلؾ المجاالت وهذا بحد ذاته لٌس مستحٌالً ولكنه لٌس باألمر الٌسٌر 

الدعم الذي تتلقاه هذه  فالحرب على األرهاب الدولً تنوء بحملها دولة لوحدها فً ظل تنامً
التنظٌمات من دوابر متعددة سراً وعالنٌة . وفً قبال ذلك كله ال ٌمكن تحقٌق النصر التام على 
التنظٌمات االرهابٌة والقضاء على الجرٌمة االرهابٌة كلٌاً بمعزل عن القضاء على األفكار 

هان وتؤججت فً الصدور حتى األرهابٌة فالجرٌمة االرهابٌة ولٌدة عقٌدة إرهابٌة عاشت فً األذ
خرجت على شكل أفعال إجرامٌة فً الواقع الخارجً. ومن هنا تبرز أهمٌة هذا الموضوع فً 
الوقت الذي ٌحقق العراق إنتصاراً باهراً على تنظٌم داعش الذي كان ضارباً جذوره فً مساحة 

ذٌن لبوا نداء الوطن بلؽت أكثر من ثلث جؽرافٌته . وجاء هذا االنتصار بفضل دماء الشهداء ال
والمقدسات لٌنقض الحسابات وٌقلب المعادالت ولٌعٌد الى الوطن وحدته ولحمته. وإذا كانت 
الدراسات األمنٌة والعسكرٌة إرتكزت على استراتٌجٌة الحرب ضد داعش وتوازنات القوى فً 

منٌة فإن حسابات الربح والخسارة فً معركة شرسة خاضتها فصابل الحشد الشعبً والقوات اال
مثل هذه الدراسات قلما تعتكؾ على أسس هذه الظاهرة االجرامٌة وعمقها الفكري. ومن األهمٌة 
بمكان أن تنهض مإسسات الدولة كافة  فً برامجها لخوض الحرب مجدداً مع إرهاب الفكر الٌوم 

اد بعد إنطواء صفحة داعش فً العراق وهذا ٌمثل تحٍد ٌجب االلتفات الٌه والعمل على إٌج
 مقدماته الموضوعٌة وصوالً الى الؽاٌة المنشودة فً هذا المجال. 

ومن هنا جاءت هذه الدراسة التً إتبعت المنهج التحلٌلً والمقارن لتثٌر إشكالٌة ربٌسٌة 
تتمثل بماهٌة االرهاب الفكري وحدود عالقته بحرٌة التعبٌر ومدى إمكانٌة عّد هذا النمط من 

العراقً وكٌؾ تتم  مواجهته من الناحٌتٌن القانونٌة والتقنٌة من خالل اإلرهاب جرٌمة فً القانون 
 تقسٌم البحث الى مبحثٌن :     

 . المبحث االول : مفهوم االرهاب الفكري

 .المطلب االول : تعرٌف االرهاب الفكري وتمٌٌزه عما ٌتشابه معه 

 .المطلب الثانً : مدى إمكانٌة عد االرهاب الفكري جرٌمة  

 .الثانً : آلٌات مواجهة األرهاب الفكري المبحث

 .المطلب االول : التصدي التشرٌعً لالرهاب الفكري 

 .المطلب الثانً : التصدي التقنً لألرهاب الفكري
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 مفهوم االرهاب الفكري:  المبحث االول

ال ٌمكن العالج أٌة ظاهرة سلبٌة فً المجتمع بمعزل عن الوقوؾ على جذورها االساسٌة 
ومعالجتها من األساس وإذا كانت الجرابم االرهابٌة تتسم بالشدة فً مادٌاتها ونتابجها فإن األفكار 
االرهابٌة ال تحٌد عن هذه السمات فهً ال تبقى عند حدود حرٌة التعبٌر بل تخرج عنها لتنتج 

االرهاب  نمطاً جدٌداً من اإلرهاب ٌتم تسوٌقه الى المتلقٌن وللوقؾ على مفهوم هذه الصورة من
ال بد من تعرٌفه من جهة وتمٌٌزه عن الحرٌة الفكرٌة المكفولة دستورٌاً وبٌان التكٌٌؾ القانونً 

 المناسب له من خالل مطلبٌن .

 : المطلب األول

 : تعرٌف االرهاب الفكري وتمٌٌزه عما ٌشتبه معه

ْرَهبُ  الى الفعل َرِهبَ  لإلرهابٌرجع الجذر اللؽوي  االرهاب الفكري لغة :اوال :  ٌَ   , بالكسر, 
َء َرْهباً و َرَهباً و َرْهبًة:  الشً  َرْهبًة و ُرْهباً, بالضم, و َرَهباً, بالتحرٌك, أَي خاَؾ. و َرِهبَ 

ْهبُ  ْهبى خاَفه. و االسم: الرُّ َهبوتُ  , و الرُّ َهُبوتى , و الرَّ . ٌقال:  َرَهُبوتٌ   ؛ و َرجلٌ  , و الرَّ
بَ   ُتْرَهبَ   ٌٌر ِمْن َرَحُموٍت, أَي ألَنخَ   َرَهُبوتٌ  َده؛ و   َخٌٌر من أَْن ُتْرَحَم. و َتَرهَّ ؼٌَره إِذا َتَوعَّ

ِصُؾ َعٌراً و أُُتَنه: ٌَ  أَنشد األَزهري للعجاج 

َبا,  ُتْعِطٌهِ    على اْضِطَماِر الَكْشِح َبْواًل َزْؼَربا ..وَرْهباها: الذي َرْهباها, إِذا َتَرهَّ
ْهبُ  هَتْرَهبُ  دا. و قال اللٌث: الرَّ با إِذا َتوعَّ   , جزم, لؽة فً , كما ٌقال هالٌك و َهْلَكى. إِذا َتَرهَّ

َهب ْهباُء اسم من الرَّ َهبِ   , قال: و الرَّ ْؼباُء إِلٌه. وفً  الرَّ ْهباُء من ّهِ, و الرَّ , تقول: الرَّ
ْهبُة: ا عاِء: َرْؼبًة و َرْهبًة إِلٌك.والرَّ ْهبِة, حدٌث الدُّ ْؼبِة و الرَّ لَخْوُؾ و الَفَزُع, جمع بٌن الرَّ

ْؼبِة.؛ قال ابن األَثٌر: هكذا جاَء فً رواٌٍة, أَي  م فً الرَّ ْؼبَة وحدها, كما َتقدَّ ثم أَعمل الرَّ
َبه  , و هو منصوب على المفعول له. و أَْرَهَبه َرهَبِته  من أَجل : أَخاَفه و  و اسَتْرَهَبه  و َرهَّ

عه  َفزَّ
 (ٔ)

. 

َر. و رجل َر فً أمره و َتَفكَّ ٌٌر: كثٌر التف  وٌعنً الفكر الِفْكُر: اسم التفكر. َفكَّ كر. و الِفْكَرةُ و ِفكِّ
دالِفْكُر واح

(ٕ)
 . 

 : ثانٌا : االرهاب الفكري إصطالحاا 

ا كانت بواعثه أو أؼراضه ,  ًٌّ عرؾ االرهاب بؤنه "كل فعل من أفعال العنؾ أو التهدٌد أ
ٌقع تنفًٌذا لمشروع إجرامً فردي أو جماعً , وٌهدؾ إلى إلقاء الرعب بٌن الناس , أو تروٌعهم 
بإٌذابهم , أو تعرٌض حٌاتهم أو أمنهم للخطر , أو إلحاق الضرر بالبٌبة أو بؤحد المرافق أو 

مالك العامة أو الخاصة , أو اختالسها أو االستٌالء علٌها , أو تعرٌض أحد الموارد الوطنٌة األ
للخطر" 
(ٔ)

. 

                                                           

 .ٖٚٗص ٔـ . ,  ج ٜٙ٘ٔ, دار صادر ,بيركت ,ٔابف منظكر , محمد بف مكـر , لساف العرب, ج  (ٔ)
,ص   ٘ىػ( , كتاب العيف , تحقيؽ: د ميدم المخزكمي, ك د. إبراىيـ السامرائي, دار كمكتبة اليالؿ ج٘ٚٔ( الخميؿ بف أحمد  )تٕ)

ٖ٘ٛ .    
 .(ٛٔٛٓٔىػ , العدد ) ٛٔٗٔ\ٔٔ\ٜٕنظر : المادة األكلى مف االتفاقية العربية لمكافحة اإلرىاب , جريدة الرياض , الصادرة بتاريخ  (ٔ)
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ا على  ًٌ وعرفه المجمع الفقهً االسالمً لعدوان الذي ٌمارسه أفراد أو جماعات أو دول بؽ
والتهدٌد اإلنسان )دٌنه , ودمه , وعقله , وماله , وعرضه( , وٌشمل صنوؾ التخوٌؾ واألذى , 

والقتل بؽٌر حق , وما ٌتصل بصور الحرابة وإخافة السبل , وقطع الطرٌق , وكل فعل من أفعال 
العنؾ أو التهدٌد , ٌقع تنفًٌذا لمشروع إجرامً , فردي أو جماعً , ٌهدؾ إلى إلقاء الرعب بٌن 

أحوالهم للخطر , الناس , أو تروٌعهم بإٌذابهم , أو تعرٌض حٌاتهم , أو حرٌتهم , أو أمنهم , أو 
ومن صنوفه إلحاق الضرر بالبٌبة أو بؤحد المرافق واألمالك العامة أو الخاصة , أو تعرٌض أحد 

 -الموارد الوطنٌة ,أو الطبٌعٌة للخطر , فكل هذا من صور الفساد فً األرض الذي نهى ه 
عنه بالقول " -سبحانه وتعالى 

(ٔ)
. 

ستخدام أو تهدٌد باستخدام العنؾ ضد أفراد , وعرؾ الفقه القانونً االرهاب بؤنه " ا
وٌعرض للخطر أرواًحا بشرٌة برٌبة , أو تهدٌد الحرٌات األساسٌة لألفراد ألؼراض سٌاسٌة 

بهدؾ التؤثٌر على موقؾ أو سلوك مجموعة مستهدفة بؽض النظر عن الضحاٌا المباشرٌن"
(ٕ)

 

والتطرؾ فالعنؾ بمفهوم القسوة وٌرى بعض الباحثٌن بؤن مصطلح االرهاب مترادؾ مع العنؾ 
فً التعامل والتفاعل مع اخخرٌن,وقد ٌكون لصالح الطرؾ اخخر لٌعدل من سلوكه وٌحسن حاله. 
وهذا ٌعنً العنؾ بمعناه الواسع ألنه ٌهدؾ إلى تصحٌح أوضاع ومواقؾ لٌنشؤ الفرد تنشبة 

تمسكه بؤحد الطرفٌن. صالحة وسوٌة. والتطرؾ وهو اتخاذ احد الطرفٌن بحٌث ٌؽالً الفرد ب
وٌشٌر هذا التطرؾ إلى العداء واالعتداء للشخص الذي ٌتخذ الطرؾ اخخر وكالهما حٌنما ٌشد 
كل منهما من طرفه ٌنعكس العداء ألنفسهما فقد ٌنقطع الحبل وٌودي بحٌاتهما معا؛ ألنهما ٌرٌدان 

 .(ٖ)أن ٌخٌفا وٌفزعا كل منهما اخخر, وهو ما ٌقصد باإلرهاب

عرؾ االرهاب الفكري بؤنه " محاولة فـرد أو مجموعـة مـن األفراد أو الجماعات , وإذ   
فرض رأي أو فكر أو مذهب أو دٌن أو موقؾ معٌن من قـضٌة مـن ٌا ضا الق , بالقوة 
واألسالٌب العنٌفة , على أناس أو شعوب أو دول , بدال مـن اللجـوء إلـى الحوار والوسابل 

ذه الجماعات أو األفراد تحاول فرض هذه األفكار بالقوة ألنها تعتبر المشروعة الحضارٌة , وه
نفسها على صواب واألؼلبٌة مهما كانت نسبتها على ضالل , وتعطً نفسها وضع الوصاٌة علٌها 

 .(ٗ)تحت أي مبرر "

وعرؾ أٌضا برمً مخالفٌهم من المـذاهب اخخـرى باالبتداع والشرك و الجهمٌة 
وأنهم اعداء السنة والتوحٌد وٌدخل فً ذلـك أخترع تقسٌم التوحٌد الى توحٌد والتعطٌل واإللحاد , 
الوهٌة وتوحٌد ربوبٌة
 (ٔ)

. 

                                                           

 المكرمة . ىػ , رابطة العالـ اإلسالمي , مكة ٕٕٗٔشكاؿ  ٕٙات المجمع الفقيي اإلسالمي , الدكرة السادسة عشرة في قرار  (ٔ)
 ٕٗ, ص ٗ٘ٛد. عصاـ صادؽ رمضاف, االبعاد القانكنية لالرىاب الدكلي , مجمة السياسة الدكلية , العدد  (ٕ)
رشاد  البيطار , كرقة عينية لظاىرة اإلرىاب, مؤتمر جامعة الحسيف بف طالؿ الدكلي ا.د. رسمية سعيد عبد القادر حنكف   ك  ا. ليمى  (ٖ)

 .ٕٛٓٓ/ٚ/ٕٔ-ٓٔاإلرىاب في العصر الرقمي" عماف / االردف في 
االمف الفكرم , بحث تحقيؽ  د. سعيد بف سعيد ناصر حمداف , د. سيد جاب ااهلل السيد عبد ااهلل , دكر المؤسسات االجتماعيػة فػي (ٗ)

 . مقدـ الى المؤتمر الكطني لألمف الفكرم
 .ٚص. ٕٚٓٓ بيركت , دار الميزاف ,ٕحسف بف عمي السقاؼ , السمفية الكىابية افكارىا االساسية كجذكرىا التاريخية , ط ,  (ٔ)
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بٌنما ٌرى االخرون بان االرهاب الفكري هو عدوان بشري مبنً على اسس فكرٌة وذلك 
باستخدام مختلؾ وسابل الضؽط النفسً والبـدنً واالجتمـاعً واالقتصادي من اجل التحكم فً 

رادة الفرد والمجتمع لتحقٌـق اهـداؾ فكرٌـة أو دٌنٌـة أو سٌة سٌا أو اجتماعٌة أو كل ذلك معاً ا
(ٔ)

. 

وعرؾ اإلرهاب الفكري أٌضاً بانه عدوان بشري ٌنبنً على أسس فكرٌة للحٌلولة دون 
الفرد معرفة االنسان للحقٌقة باستخدام وسابل نفسٌة واقتصادٌة واجتماعٌة وثقافٌة للتحكم بإرادة 

والمجتمع بؽٌة تحقٌق أهداؾ فكرٌة وسٌاسٌة ودٌنٌة وإجتماعٌة أو جٌمع االهداؾ المذكورة وهو 
ضرب من اإلرهاب قابم على فرض عقٌدة معٌنة أو رإٌة فلسفٌة أو سٌاسٌة أو فهم إجتماعً  

ذى على اإلنسان دون أن تكون له حرٌة التفكٌر ودون أن ٌترك له الحق فً تقٌٌمها خوفاً من األ
الذي سٌلحق به جراء رفضه لألمور المفروضة علٌه
(ٕ)

. 

( المعدل نجد خلوه 2ٙ2ٔ/ٔٔٔوبالرجوع الى قانون العقوبات العراقً النافذ ذي العدد )
من تعرٌؾ دقٌق لإلرهاب الفكري فضالً عن عدم تعرٌفه للجرٌمة اإلرهابٌة بشكل عام وجاء 

لٌسد هذا النقص التشرٌعً معرفاً الجرٌمة ( ٕ٘ٓٓ/ٖٔقانون مكافحة اإلرهاب ذو الرقم )
االرهابٌة بؤنها" كل فعل اجرامً ٌقوم به فرد او جماعة منظمة استهدؾ فردا او مجموعة افراد 
او جماعات او مإسسات رسمٌة او ؼٌر رسمٌة اوقع االضرار بالممتلكات العامة او الخاصة بؽٌة 

طنٌة او ادخال الرعب او الخوؾ والفزع بٌن االخالل بالوضع االمنً او االستقرار والوحدة الو
الناس او اثارة الفوضى تحقٌقا لؽاٌات ارهابٌة". وٌفهم من عبارة " ؼاٌات إرهابٌة " الدوافع 
النفسٌة والفكرٌة والخلفٌات العقابدٌة المنحرفة دفعت بالجناة الى ترجمتها باألفعال الجرمٌة المادٌة 

 اس .بؽٌة إداخل الخوؾ أو الفزع بٌن الن

ومن خالل ما تقدم , ٌمكن تعرٌؾ االرهاب الفكري بؤنه كل فكر منحرؾ فً العقٌدة وفً   
الرإٌة السٌاسٌة واالجتماعٌة والفلسفٌة واالقتصادٌة ٌخرج الى الواقع الخارجً بالقول والكتابة 

أو ٌهدؾ الى فرضها على األفراد أو الجماعات  بؤٌة وسٌلة كانت سواء كانت باستعمال القوة 
التهدٌد بها من شؤنها إدخال الخوؾ والرعب بٌن الناس تحقٌقاً لؽاٌات إرهابٌة وبذلك ٌشكل هذا 

 النمط من االرهاب  تهدٌداً فعلٌاً لألمن الفكري لألنسان وحرٌة التعبٌر المكفولة وطنٌاً ودولٌاً .

ٌرة وفً ظل هذا السٌاق , تظهر العالقة الحمٌمة بٌن اإلرهاب والفكر فهما على وت
تصاعدٌة طردٌة فكلما كان الفكر متشدداً فً أصوله متطرفاً فً بنٌانه وضٌقاً فً أفقه كان 
اإلرهاب حاضراً معه ومنتشراً وال تنفك هذه العالقة اال بالقضاء على مصادر التؽذٌة الفكرٌة 

عسكرٌة لهذه الجماعات أو تلك كما ال ٌتحقق االستتباب االمنً فً أٌة دولة من الدول بالحرب ال
لوحدها بعٌداً عن معالجة األفكار ونشر قٌم التسامح فً المجتمعات . ومن هنا قال علماء التربٌة 
أن كل عمل ال بد أن تسبقه خطوات تخطٌطٌة تتمثل بالعلم به ثم االقتناع به ثم توجٌه اإلرادة 

لتنفٌذه
(ٔ)

. 

                                                           

جامعة بابؿ ,   القانكف ,د صعب ناجي عبكد كزينب عبدالسالـ عبدالحميد , مجمة المحقؽ الحمي لمعمـك القانكنية كالسياسية , كمية  (ٔ)
 .ٕٙٔٓ,  ٛ, السنة ٕالعدد 

 .ٖٕ, صٕٛٓٓ  د.جالؿ الديف محمد صالح , االرىاب الفكرم أشكالو كممارستو , جامعة نايؼ العربية لمعمـك األمنية , , الرياض , (ٕ)
, ٔط   د.مصطفى محمد مكسى , االرىاب االلكتركني , دراسة قانكنية أمنية فمسفية إجتماعية , دار الكتب كالكثائؽ المصرية , (ٔ)

 .ٜٕ, صٜٕٓٓ
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: ثالثا : تمٌٌز االرهاب الفكري عن الحرٌة الفكرٌة    

تمثل الحرٌة الفكرٌة من أهم الحرٌات التً جاءت الشرابع السماوٌة على تقدٌسها وصٌانتها     
من اإللؽاء فال قٌمة لإلنسان اال باحترام فكره وعقٌدته وتعبٌره وإذ وضع القرآن الكرٌم لهذه 

ََل  ﴿ :لىالحرٌة مكانة خاصة فً منظومته التربوٌة لإلنسان مع اخخر المختلؾ دٌنٌاً فً قوله تعا
يِن َقْد تَ بَ يََّن الرُّْشُد ِمَن اْلَغيِّ  فال ٌمكن تحقق االمتثال التام مع موجبات الدٌن والتفاعل  (1)﴾ِإْكَراَه ِفي الدِّ

مع ؼاٌاته واالنصهار فً بٌبته واعتناق هوٌته بؽٌر االلتزام الطوعً بعٌداً عن االكراه وأسالٌبه, 
واعد راسخة لتحقٌق االمن الفكري للمجتمع االنسانً وإزالة بواعث وجاءت التربٌة القرآنٌة بق

َوََل َتُسبُّوا الَِّذيَن يَْدُعوَن ِمْن ُدوِن اللَِّو فَ َيُسبُّوا اللََّو َعْدًوا ِبَغْيِر  ﴿: اإلرهاب الفكري كما فً قوله تعالى
لى الهداٌة الطوعٌة بعد بٌان الحجة.. فال , رعاًٌة للفكر وصٌانًة لمكنونات العقل ودفعاً ا (2)﴾ِعْلم  

عجب أن تؤتً اإلعالنات العالمٌة والدساتٌر الوطنٌة لتإكد على هذه الحرٌة فً نصوصها . 
وتحتل حرٌة العقٌدة وحرٌة التعبٌر جوهر حرٌة اإلنسان الفكرٌة . وعلٌه سنمٌز اإلرهاب الفكرٌة 

 اعاً :عن حرٌة العقٌدة وعن حرٌة التعبٌر فً فقرتٌن تب

 :تمٌٌز االرهاب الفكرٌة عن حرٌة العقٌدة  .أ

 ٕ٘ٓٓتعد حرٌة العقٌدة إحدى الحرٌات األساسٌة التً كفلها الدستور العراقً النافذ لسنة 
فً المادة األربعٌن منه التً نصت " لكل فرد حرٌة الفكر والضمٌر والعقٌدة " بالمقابل قضت 

 المادة الثانٌة منه:

 دٌن الدولة الرسمً, وهو مصدٌر أساس للتشرٌع:اإلسالم  -:أوالا 

 ال ٌجوز سن قانوٍن ٌتعارض مع ثوابت أحكام اإلسالم. .أ 

 ال ٌجوز سن قانوٍن ٌتعارض مع مبادئ الدٌمقراطٌة.. ب 

 ال ٌجوز سن قانوٍن ٌتعارض مع الحقوق والحرٌات األساسٌة الواردة فً هذا الدستور. .ج 

حفاظ على الهوٌة اإلسالمٌة لؽالبٌة الشعب العراقً, كما وٌضمن ٌضمن هذا الدستور ال -:ثانٌاا 
كامل الحقوق الدٌنٌة لجمٌع األفراد فً حرٌة العقٌدة والممارسة الدٌنٌة, كالمسٌحٌٌن, 

 واإلٌزدٌٌن, والصاببة المندابٌٌن".

اًء ولم ٌقؾ عن هذا الحد بل حظر الدستور التعرض الى حرٌة العقٌدة اال وفقاً للقانون وبن  
على قرار قضابً فً المادة الخامسة عشر منه التً نصت " لكل فرٍد الحق فً الحٌاة واألمن 
والحرٌة, وال ٌجوز الحرمان من هذه الحقوق أو تقٌٌدها إال وفقاً للقانون, وبناًء على قراٍر صادٍر 

من أكثر  من جهٍة قضابٌٍة مختصة" , ولتعلق قواعد االحوال الشخصٌة بالعقٌدة الدٌنٌة كونها
االوضاع األجتماعٌة على صلة من الدٌن تؤصٌالً وتنظٌماً وسعت المادة إحدى وأربعون 
الدستورٌة من دابرة هذه الحرٌة لٌكون اإللتزام باالحوال الشخصٌة تحدده حرٌة العقٌدة إذ قضت 

اتهم أو " العراقٌون أحراٌر فً االلتزام بؤحوالهم الشخصٌة, حسب دٌاناتهم أو مذاهبهم أو معتقد

                                                           

 .ٕٙ٘:البقرة  (ٔ)
 . ٛٓٔ:االنعاـ (ٕ)
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اختٌاراتهم, وٌنظم ذلك بقانون". وإتماماً لتنظٌم الحرٌة الدٌنٌة وضمان ممارسة لوازمها أكدت 
بالقول "أتباع كل دٌٍن أو مذهٍب المادة الثالثة واألربعون/ أ على حرٌة ممارسة الشعابر الدٌنٌة 
 أحراٌر فً ممارسة الشعابر الدٌنٌة, بما فٌها الشعابر الحسٌنٌة" .

خالل استقراء هذه النصوص الدستورٌة ٌتبٌن حرص المشرع الدستوري على ومن 
ترسٌخ هذه الحرٌة وتؤكٌد اهمٌتها بداللة ورودها فً أكثر من موضع والتصرٌح بها وبٌان 
مصادٌقها ذلك أن ممارسة الشعابر الدٌنٌة ال تنفك عن حرٌة العقٌدة كما أن االلتزام بقواعد 

عن العقٌدة الدٌنٌة ولخطورتها منعت المادة الثالثة واألربعون  األحوال الشخصٌة لٌس بمعزل
الدستورٌة من تقٌٌد او مصادرة جوهر هذه الحرٌة وإن كان التقٌٌد كان بقانون صادر من جهة 

رسمٌة
(ٔ)

. 

وإلضفاء مزٌد من الحماٌة القانونٌة على العقابد الدٌنٌة وحرٌة ممارستها جرم المشرع   
عتداء علٌها بدًء من تحقٌرها مرورها بتشوٌشها وتعطٌلها وانتهاًء العراقً جمٌع ضروب اإل

( من قانون العقوبات العراقً ذي الرقم 4ٕٖبتخرٌب أو إتالؾ األبنٌة المعدة للعبادة فً المادة )
 ٌعاقب بالحبس مدة ال تزٌد على ثالث سنوات: المعدل التً تقضً " 2ٙ2ٔلسنة  /ٔٔٔ

 العالنٌة على معتقد الحدى الطوابؾ الدٌنٌة او حقر من شعابرها.من اعتدى باحدى طرق  . ا

من تعمد التشوٌش على اقامة شعابر طابفة دٌنٌة او على حفل او اجتماع دٌنً او تعمد منع او  . ب
 تعطٌل اقامة شًء من ذلك.

اخر  من خرب او اتلؾ او شوه او دنس بناء معدا القامة شعابر طابفة دٌنٌة او رمزا او شٌبا . ج
 له حرمة دٌنٌة.

من طبع او نشر كتابا مقدسا عند طابفة دٌنٌة اذا حرؾ نصه عمدا تحرٌفا ٌؽٌر من معناه او اذا  .د
 استخؾ بحكم من احكامه او شًء من تعالٌمه.

من  -من اهان علنا رمزا او شخصا هو موضع تقدٌس او تمجٌد او احترام لدى طابفة دٌنٌة.و .هـ
 دٌنٌا بقصد السخرٌة منه. قلد علنا نسكا او حفال

ٌعاقب بالحبس مدة ال تقل عن سنة وال تزٌد على ثالث سنوات كل من تعرض باحدى طرق  .ٕ
 العالنٌة للفظ الجاللى سبا او قذفا باٌة صٌؽة كانت".

وعلى مستوى القانون الدولً نجد أن اإلعالن العالمً لحقوق اإلنسان قد ضمن حرٌة العقٌدة 
                 التً أكدت على أن " لكل شخص حق فً حرٌة الفكر والوجدان  ( منه1ٔفً المادة )

والدٌن "
(ٔ)

التً  2ٙٙٔولم تؽب هذه الحرٌة عن العهد الدولً للحقوق المدنٌة والسٌاسٌة لسنة  ,
 ( مإكدة علٌها بالقول "1ٔجاءت المادة )

                                                           

أك تحديدىا  ر( مف الدستكر العراقي النافذ )) ال يككف تقييد ممارسة أٍم مف الحقكؽ كالحريات الكاردة في ىذا الدستك ٙٗالمادة )قضت  (ٔ)
 بقانكف أك بناءن عميو, عمى أف ال يمس ذلؾ التحديد كالتقييد جكىر الحؽ أك الحرية.(( . إال

)لكؿِّ شخص حؽٌّ  ٜٛٗٔ( مف اإلعالف العالمي لحقكؽ اإلنساف الصادر عف الجمعية العامة لألمـ المتحدة لسنة ٛٔنصت المادة ) (ٔ)
ية الفكر كالكجداف كالدِّيف, كيشمؿ ىذا الحؽُّ حرِّ  يتو في إظيار دينو أفي حرِّ قامة  كيتو في تغيير دينو أك معتقده, كحرِّ معتقده بالتعبُّد كا 

 الشعائر كالممارسة كالتعميـ, بمفرده أك مع جماعة, كأماـ المأل أك عمى حدة(.
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فً أن ٌدٌن بدٌن ما, كل إنسان حق فً حرٌة الفكر والوجدان والدٌن. وٌشمل ذلك حرٌته  .ٔ
وحرٌته فً اعتناق أي دٌن أو معتقد ٌختاره, وحرٌته فً إظهار دٌنه أو معتقده بالتعبد وإقامة 

 الشعابر والممارسة والتعلٌم, بمفرده أو مع جماعة, وأمام المأل أو على حدة.
فً ال ٌجوز تعرٌض أحد إلكراه من شؤنه أن ٌخل بحرٌته فً أن ٌدٌن بدٌن ما, أو بحرٌته  .ٕ

اعتناق أي دٌن أو معتقد ٌختاره"
(ٔ)

. 

ومما تقدم ٌتبٌن أن حرٌة العقٌدة حق أصٌل من حقوق اإلنسان ال ٌمكن لإلنسان التخلً عنه    
كما ال ٌمكنه التمتع به اال فً فضاء من الحرٌة إبتداء من اإلٌمان به وصوالً الى ممارسة 

حرٌة فً حدود المصلحة العامة ؼٌر مهدد موجباته وإعتناق هوٌته الكاملة على أن تكون هذه ال
للنظام العام داخل الدولة ومن هنا تبرز الحدود الفاصلة بٌن حرٌة العقٌدة واإلرهاب الفكري بشكل 
جلً , فالعقابد الدٌنٌة للفرد مصونة دستورٌاً ودولٌاً ما زالت عقابد األخرٌن فً سالم , وتتسق 

السلٌمة فإن إنحرفت عن مسارها واتخذت من  قداسة هذه الحرٌة مع ممارستها فً حدودها
اإلكراه والترهٌب سبٌالً الى نشرها ومذهباً للتروٌج عنها انقلبت الحرٌة الدٌنٌة الى إرهاب فكري 

 الذي تنبذه الشرابع السماوٌة كلها والمواثٌق الوضعٌة البشرٌة .

 :تمٌٌر اإلرهاب الفكري عن حرٌة التعبٌر  .ب

إلسالمٌة على تؤصٌل حرٌة التعبٌر وتنظٌم حدودها إحتراماً لكرامة حرصت الشرٌعة ا       
اإلنسان الذي فضل على كثٌر ممن خلق بعقله وتحمله المسإولٌة بإتمام الحجة علٌه فالتعبٌر عن 
الرأي مالزم لوجوده بالشكل الذي ال ٌصادر حقوق اخخرٌن المتساوٌن معه فً هذا الحق , ولهذا 

ُقْل يَا َأْىَل  ﴿: ة مكرسة هذا المعنى فً لؽة المتحاورٌن منها قوله تعالىجاءت التربٌة القرآنٌ
.   (3)( َوََل َأنْ ُتْم َعاِبُدوَن َما َأْعُبُد﴾2ََل َأْعُبُد َما تَ ْعُبُدوَن ) ﴿: , وقوله تعالى (2)﴾ اْلِكَتاِب تَ َعاَلْوا ِإَلى َكِلَمة  َسَواء  

(4)ِإيَّاُكْم َلَعَلى ُىًدى َأْو ِفي َضََلل  ُمِبين ﴾﴿َوِإنَّا َأْو  :وقوله تعالى 
﴿َوََل َتُسبُّوا الَِّذيَن يَْدُعوَن وقوله تعالى :  

﴾ (ٔ)ِمْن ُدوِن اللَِّو فَ َيُسبُّوا اللََّو َعْدًوا بِغَْيِر ِعْلم 
, من هذه اخٌات ٌمكن اسنباط قواعد للحوار الحضاري  

بعٌداً عن اإلفراط فً إطالق حرٌة التعبٌر من جهة و والتفرٌط فً مصادرة الرأي اخخر من 
جهة ثانٌة, فال ٌكتمل بنٌان السلم المجتمعً مع التطرؾ فً الخطاب والعنؾ فً التعبٌر وال تفلح 

 بها والتفاعل معها اال مع إحتفاظ الفكر بحرٌته .  أٌة رسالة فً بلوغ أهدافها واإلٌمان

                                                           

المتحدة لسنة   ـم( مف العيد الدكلي لمحقكؽ المدنية كالسياسية الصادرة عف الجمعية العامة لألٛٔقضت الفقرة الثالثة مف المادة ) (ٔ)
تككف ضركرية لحماية  ي. ال يجكز إخضاع حرية اإلنساف في إظيار دينو أك معتقده, إال لمقيكد التي يفرضيا القانكف كالتٖ)ٜٙٙٔ

. تتعيد الدكؿ األطراؼ في ٗ األساسية. النظاـ العاـ أك الصحة العامة أك اآلداب العامة أك حقكؽ اآلخريف كحرياتيـالسالمة العامة أك 
 دينيا كخمقيا كفقا لقناعاتيـ الخاصة(. ىذا العيد باحتراـ حرية اآلباء, أك األكصياء عند كجكدىـ, في تأميف تربية أكالدىـ

 .ٗٙ:آؿ عمرافسكرة  (ٕ)
 . ٖػ ٕ:الكافركف( سكرة ٖ)
 .ٕٗ :سبأ( سكرة ٗ)
 .ٛٓٔ: األنعاـ( سكرة ٔ)



 

(012) 

وجاء الدساتٌر الوطنٌة فً معظمها واضعة هذه الحرٌة فً متونها منها الدستور العراقً 
( من الفصل الثانً وتحت 1ٖكفل حرٌة التعبٌر عن الرأي فً المادة ) الذي ٕ٘ٓٓالنافذ لسنة 

 بما ال ٌخل بالنظام العام واالداب . عنوان )الحرٌات العامة ( بالقول :تكفل الدولة

 حرٌة التعبٌر عن الرأي بكل الوسائل. اوال ا :

 حرٌة الصحافة والطباعة واالعالن واالعالم والنشر . ثانٌا ا:

 ثالثا ا: حرٌة االجتماع والتظاهر السلمً وتنظم بقانون .

لحقوق االنسان وال سٌما وجاء هذا الحق الدستوري تؤكٌداً لما جاء فً اإلعالنات العالمٌة 
( منه التً تقضً بؤن " لكل شخص 2ٔفً المادة ) 2ٗ1ٔاالعالن العالمً لحقوق االنسان لسنة 

حق التمتع بحرٌة الرأي والتعبٌر, وٌشمل هذا الحق حرٌته فً اعتناق اخراء دون أي تدخل, 
الحدود الجؽرافٌة ", وفً واستقاء األنباء واألفكار وتلقٌها وإذاعتها بؤي وسٌلة كانت دون تقٌد ب

 ( من العهد الدولً الخاص بالحقوق المدنٌة والسٌاسٌة على:2ٔالمضمون ذاته أكدت المادة )

 لكل فرد حق اتخاذ اخراء دون تدخل. .ٔ
لكل فرد الحق فً التعبٌر, وهذا الحق ٌشمل حرٌة البحث عن المعلومات او األفكار من أي  .ٕ

حدود الجؽرافٌة, وذلك أما شفاهة او كتابة او طباعة, نوع وتسلمها ونقلها بؽض النظر عن ال
 وسواًء كان ذلك فً قالب فنً او بؤٌة وسٌلة أخرى ٌختارها.

( من هذه المادة تحمل فً طٌاتها واجبات ٕان ممارسة هذه الحقوق التً تنص علٌها الفقرة ) .ٖ
جب ان ٌنص خاصة, وكذلك فإنها قد تكون خاضعة لبعض التقٌٌدات, ولكن هذه التقٌٌدات ٌ

 علٌها القانون وهً ضرورٌة من اجل:

 احترام حقوق الؽٌر وسمعتهم. .أ

 حماٌة األمن القومً او النظام العام او الصحة العامة او األخالق.  .ب

ومن هنا ال ٌمكن إعطاء حرٌة التعبٌر معناها الحقٌقً اال فً ظل بعض التقٌٌدات التً 
دم ولكن هذه التقٌٌدات مشروطة بؤن تكون منصوص باتت ضرورٌة لحماٌتها من التشظً والتصا

خرٌن والنظام العام داخل علٌها فً القانون ومحققة لؽاٌات سامٌة وعلى رأسها حماٌة حقوق اخ
الدولة
 (ٔ)

. 

ومن ؼٌر رٌب  فإن حرٌة التعبٌر عن الرأي مضمونة فً الدستور العراقً ولكنها 
وفال ٌبقى هذا الحق فً دابرة المشروعٌة لحظة  واخدابخالل بالنظام العام  مشروعة بعدم اال

انتهاكه لمصلحة أسمى منها وهً النظام العام واخداب العامة وبالمقابل فإن الدستور كفل جمٌع 
( منه ضمن دابرة التقٌٌد 1ٖالوسابل المتاحة للتعبٌر عن الرأي بداللة االطالق الواردة فً المادة )

                                                           

المعترؼ بيا  ةليؤكد عمى حماية حقكؽ اإلنساف كالحريات األساسي ٜٜٛٔ/ٕٔ/ٜٕ/ في ٗٗٔ/ٖ٘كقد جاء قرار الجمعية العامة  (ٔ)
مف العيد الدكلي الخػاص بػالحقكؽ ٜٔكالمادة ٜٓ٘ٔ( مف االتفاقية االكربية  لحقكؽ االنساف لسنة ٓٔككػذلؾ المػادة  ) دكليان.

مػف الميثاؽ العربي   ٕٖكالمادة ٜٜٙٔ لعاـف مف االتفاقية االمريكية لحقكؽ االنسأٖكالمادة ( )ٜٙٙٔالمدنيػة كالسياسية لسنة 
 لحقكؽ االنساف .



 

(014) 

األفكار واخراء على األخرٌن باإلكراه أوالترهٌب أو المشروطة فً النص وعلٌه فإن فرض 
 العنؾ او التحرٌض ٌعد إرهاباً فكرٌاً . 

وفً أحدث حكم قضابً تكرس حرٌة التعبٌر فً برامج التواصل اإلجتماعً ما قضت به 
المحكمة الفدرالٌة فً والٌة نٌوٌورك األمرٌكٌة ضد الربٌس ترامب بعد قٌامه بحظر مجموعة من 

على حسابه فً توٌتر إثر تعلٌقات لهم معللة الحكم بؤنه إنتهاك للدستور ومما جاء فً  متابعٌه
 :األمرٌكٌة  CNNالحكم الذي نشرته شبكة 

that President Trump is in violation of the Constitution when he 
blocks users on Twitter. 

It's a remarkable development in one of the more peculiar debates 
of Trump's presidency, and a victory for the First Amendment 
advocates who brought the lawsuit last year. 

In her ruling, Judge Naomi Reice Buchwald wrote that "no 
government official -- including the President -- is above the law, 
and all government officials are presumed to follow the law as has 
been declared." 

"We hold that portions of the @realDonaldTrump account -- the 
'interactive space' where Twitter users may directly engage with the 
content of the President's tweets -- are properly analyzed under the 
"'public forum' doctrines set forth by the Supreme Court, that such 
space is a designated public forum, and that the blocking of the 
plaintiffs based on their political speech constitutes viewpoint 
discrimination that violates the First Amendment," Buchwald 
wrote.

(1)
 

وقد تنقلب حرٌة التعبٌر الى اإلرهاب الفكري وتخرج من المشروعٌة التً تحٌط بها لحظة 
مصادرة اخراء وإحالل رأي معٌن علٌها بالقوة أو اإلكراه كما هو الحال مع التنظٌمات االرهابٌة 

ن التً تسوق أفكارها باستعمال القوة المفرطة وتروج لمشارٌعها الدموٌة باإلكراه مع ما تحمل م
 ؼاٌات ؼٌر مشروعة قدٌماً وحدٌثاً . 

من خالل ما تقدم ٌتجلى الفرق بٌن حرٌة الفكر بصوره الكافة وإرهاب الفكر فاالخٌرة 
تنهض مع فرض األفكار باالكراه واستعمال القوة أو التهدٌد بها فً شحن األذهان وتعببتها تمهٌدا 

او التحرٌض على العنؾ بحرٌة التعبٌر  لؽاٌات إرهابٌة فال ٌمكن توصٌؾ عملٌات التكفٌر الدٌنً
المضمونة فً الدستور واالتفاقٌات الدولٌة . وبذلك تتنوع أسالٌب ممارسة االرهاب الفكري فقد 
تمارس من خالل التحرٌض على العنؾ أو التطرؾ الدٌنً أو التعصب القبلً  أو العنصري أو 

 الطابفً أو السٌاسً . 

                                                           

(1)  https:twitter.com.cnn. 



 

(010) 

 : اإلرهاب الفكري جرٌمة المطلب الثانً : مدى إمكانٌة عد

عند الوقوؾ على صور اإلرهاب الفكري وتحلٌل عناصرها وإستقراء النصوص القانونٌة      
النافذة ٌتجلى أن هذه األفعال تمثل إنتهاكاً جسٌماً لحق اإلنسان فً حرٌة الفكر وإعتداًء على األمن 

داخل الدولة ومن هنا حرصت الفكري لألفراد والجماعات وخطراً حقٌقٌاً على السلم األهلً 
  ن : /ثانٌا( من الدستور العراقً على أـ4ٖالدساتٌر على حماٌة األفراد منها وإذ نصت المادة )

)) تكفل الدولة حماٌة الفرد من االكراه الفكري والسٌاسً والدٌنً (( واإلكراه الفكري والسٌاسً 
لة الدستورٌة تلقً عبء المسإولٌة والدٌنً ما هو اال مصادٌق لإلرهاب الفكري . وهذه الكفا

كامالً على عاتق السلطات االتحادٌة فً أن تتخذ كافة السبل القانونٌة واإلجرابٌة لتحقٌق االمن 
الفكري ومنع تعرض رعاٌاها لصور لإلرهاب الفكري على ؼرار مسإولٌتها عن توفٌر األمن 

لنمط من االرهاب جرٌمة ٌعاقب وال عجب أن المنظومة القانونٌة جعلت هذا ا ,والسكٌنة لهم 
فالتحرٌض على الحرب األهلٌة واالقتتال الطابفً ٌمثل صورة من صور , علٌها القانون 

االرهاب الفكري وهً من الجرابم الماسة بؤمن الدولة الداخلً التً ٌمكن أن تتحقق فً زمنً 
افذ عن تجرٌم إثارة ( من قانون العقوبات العراقً الن2٘ٔالحرب والسلم, وقد تحدثت المادة )

الحرب األهلٌة أو االقتتال الطابفً سواء أكان ذلك بالتسلٌح أو بالحمل على التسلٌح بعضهم ضد 
البعض اخخر أو بالحشد على االقتتال, وٌعاقب مرتكب تلك األفعال بالسجن المإبد عند عدم 

وقوع الحرب والفتنة بٌن  تحقق الجرٌمة, وتكون العقوبة اإلعدام إذا تحقق ما إستهدفه الجانً وهو
( من القانون نفسه عن التحرٌض على ٔ/أ .21ٔمكونات الشخص المختلفة . وإذ تحدثت المادة )

( وعلٌه فإن قٌام وسابل األعالم 24ٔ-2ٓٔإرتكاب الجرابم المنصوص علٌها فً المواد )
لقضاء العراقً ( تكون مسإولة أمام ا2٘ٔالجرابم الواردة فً المادة ) بالتحرٌض على ارتكاب 

( )) ٌعاقب بالسجن مدة ال تزٌد على عشر سنٌن من حرض  ٔ/ أ .  21ٔوبذلك قضت المادة )
( ولم ٌترتب على 24ٔ – 2ٓٔعلى إرتكاب جرٌمة من الجرابم المنصوص علٌها فً المواد )

وقد شدد المشرع عقوبة المحِرض إذا وجه نشاطه إلى أحد أفراد القوات  ((.هذا التحرٌض أثر.
المسلحة بؤن جعلها السجن المإبد , وذلك إلحتمال وقوع الفتنة واالقتتال الطابفً بشكل أسهل, أذ 

 أن األمر ال ٌحتاج إلى تسلٌح.

وتكٌؾ التحرٌض اإلعالمً على الحرب األهلٌة بالجرٌمة اإلرهابٌة وفق أحكام قانون   
( من المادة الثانٌة ٗقرة ), حٌث قضت الفٕ٘ٓٓ( لسنة ٖٔة اإلرهاب العراقً ذي الرقم )مكافح

منه على تجرٌم التحرٌض بالقول  " العمل بالعنؾ والتهدٌد على إثارة فتنة طابفٌة, أو حرب 
أهلٌة, أو اقتتال طابفً وذلك بتسلٌح المواطنٌن, أو حملهم على تسلٌح بعضهم بعضاً, 

عدام كل من شارك وأذ عاقب المشرع العراقً فً هذا القانون باإل ,( وبالتحرٌض أو التموٌل (
فً إثارة الفتنة الطابفٌة, أو الحرب األهلٌة سواء أكان فاعالً أصلٌاً, أو شرٌكاً , محرضاً أو 

مخططا,ً أو مموالً"
(ٔ )

. 

وجرم المشرع العراقً جرٌمة التحرٌض على قلب نظام الحكم المقرر فً العراق, أو      
ما ٌثٌر النعرات المذهبٌة, أو الطابفٌة, أو على كراهٌته, أو االزدراء به أو تحبٌذ أو تروٌج 

                                                           

 .ٕ٘ٓٓلسنة  ٖٔالمادة الثانية مف قانكف مكافحة االرىاب العراقي ذم الرقـ  (ٔ)



 

(012) 

التحرٌض على النزاع بٌن الطوابؾ واألجناس فً أثارة شعور الكراهٌة والبؽضاء بٌن سكان 
العراق, بؤن عاقب بالسجن مدة ال تزٌد على سبع سنوات, أو الحبس
(ٔ)

 .              

االجتماعً, جرم المشرع اإلعتداء بإحدى طرق وضماناً للسلم األهلً, وحفاظاً على النسٌج      
العالنٌة على معتقدات الطوابؾ الدٌنٌة فً العراق, أو تحقٌر من شعابرها, أو تعمد التشوٌش على 

إقامتها بالحبس مدة ال تزٌد على ثالث سنوات, أو بؽرامة ال تزٌد على ثالثمابة دٌنار
(ٕ)

. 

إلى  االنضمامتحرٌض القوات المسلحة على  وجرم المشرع العراقً فً قانون العقوبات     
العدو, أو اإلستسالم له, أو زعزعة إخالصهم للبالد, أو ثقتهم بالدفاع عنها وشدد العقوبة الى 

( منه بالسجن المإبد من ٌحرض الجند فً زمن الحرب على ٔٙٔ(. وعاقبت المادة )ٕٖاإلعدام )
  االنخراط فً خدمة دولة أجنبٌة, أو سهل لهم ذلك .

ولخطورة هذه الجرابم وإرتباطها باألمن القومً للدولة , عاقب المشرع العراقً فً المادة 
( من قانون العقوبات بالسجن مدة ال تزٌد على عشر سنٌن من ٌحرض على ارتكاب 4ٓٔ)

( ولو لم ٌترتب على تحرٌضه 2ٙٔ – ٙ٘ٔجرٌمة من الجرابم المنصوص علٌها فً المواد من )
 أثر.

من قانون العقوبات العراقً  االعتداد بإحدى الطرق العالنٌة على  4ٕٖة وجرمت الماد
 المعتقدات الدٌنٌة للطوابؾ والمذاهب الدٌنٌة فً العراق إذ قضت "

 ٌعاقب بالحبس مدة ال تزٌد على ثالث سنوات او بؽرامة ال تزٌد على ثلثمابة دٌنار. .ٔ
 الطوابؾ الدٌنٌة او حقر من شعابرها.من اعتدى باحدى طرق العالنٌة على معتقد الحدى  .ٕ
من تعمد التشوٌش على اقامة شعابر طابفٌة دٌنٌة او على حفل او اجتماع دٌنً او تعمد منع او  .ٖ

 تعطٌل اقامة شًء من ذلك.
من خرب او اتلؾ او شوه او دنس بناء معدا القامة شعابر طابفٌة دٌنٌة او رمزا او شٌبا آخر  .ٗ

 له حرمة دٌنٌة.
كتابا مقتبسا عند طابفة دٌنٌة اذا حرؾ نصه عمدا تحرٌفا ٌؽٌر من معناه او اذا  من طبع ونشر .٘

 استخؾ بحكم من احكامه او شًء من تعالٌمه.
 من اهان علنا رمزا او شخصا هو موضع تقدٌس او تمجٌد او احترام لدى طابفة دٌنٌة. .ٙ
 من قلد علنا ناسكاً او حفال دٌنٌا بقصد السخرٌة منه."  .4

ه المادة أن االعتداء على المعتقدات عبر الخطاب االعالمً أو تشوٌه أو إهانة وٌتجلى من هذ
الشعابر الدٌنٌة أو رموزها ٌشكل إرهاباً فكرٌاً ٌعاقب علٌه القانون بعقوبة الحبس مدة ال تزٌد على 

 ثالث سنوات أو بؽرامة ال تزٌد على ثالثمابة دٌنار . 

االعالمً  دوراً بارزاً فً قتل ما ٌربو على  وإذ لعب االرهاب الفكري عن طرٌق التحرٌض
إتهمت المحكمة الجنابٌة الدولٌة الخاصة  224ٔنصؾ ملٌون إنسان من أقلٌة التوتسً . وفً سنة 

برواندا ثالثة رواندٌٌن بجرٌمة التحرٌض اإلعالمً على اإلبادة الجماعٌة , أحدهم محرر 
ألؼلبٌة التً نشرت مقاالت الذعة ( وهً صحٌفة مملوكة لهوتو وهً اKanguraالصحٌفة )

                                                           

 . ٜٜٙٔ( لسنة  ٔٔٔ( , قانكف العقكبات العراقي ذك الرقـ )  ٕٓٓ( , المادة )  ٕالفقرة )  (ٔ)
 ( قانكف العقكبات العراقي . ٕٖٚالمادة )  (ٕ)
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ًْ محطة اإلذاعة  ضد التوتسً فً األشهر التً سبقت اإلبادة , كما إتهمت المحكمة نفسها مإسَس
والتلفزٌون الحرة التً كانت تقدم نشرات تلفزٌونٌة حددت فٌها مواقع التوتسٌٌن للقتل فً 

عن المتهمٌن الرواندٌٌن العاملٌن  , تقدم محامو الدفاع4ٕٓٓبرامجها. وفً كانون الثانً من سنة 
فً وسابل األعالم المملوكة للنظام الحاكم, للطعن باألحكام الصادرة من المحكمة المذكورة, 

أكدت بموجبها  4ٕٓٓ/ٕ/1ٕوعلى إثرها أصدرت الدابرة االستبنافٌة فً المحكمة قرارها فً 
وهما ) فردٌناندوجان ,  التهمة على التحرٌض المباشر لربٌسً محطة اإلذاعة والتلفزٌون

( حسن نؽٌزي وقد حكمت علٌهم بالسجن  Kanguraوبوسكوبارا ٌاؼوٌزا ( ومإسس صحٌفة )
سنة ٖ٘_  ٕٖلفترة تتراوح بٌن 

 (ٔ)
. 

وواضح مما تقدم أن أفعال التحرٌض على العنؾ أو إثارة الحرب األهلٌة أو إثارة الكراهٌة, 
النعرات المذهبٌة, أو الطابفٌة, أو التحرٌض على النزاع أو االزدراء أو تحبٌذ أو تروٌج ما ٌثٌر 

بٌن الطوابؾ واألجناس فً أثارة شعور الكراهٌة والبؽضاء بٌن سكان العراق ال تكون اال 
بالشحن والتعببة الفكرٌة وااللفاظ ذات الدالالت المثٌرة والتً تدفع األخر الى إرتكاب الجرٌمة 

تتجلى خطوة االرهاب الفكري فهو مقدمة موضوعٌة للجرٌمة  بصورتها المادٌة ونتابجها ومن هنا
 االرهابٌة بصورها المختلفة .

 وسائل مواجهة االرهاب الفكري:  المبحث الثانً

شكلت مواجهة القوات األمنٌة العراقٌة ضد التنظٌم االرهابً " داعش " صفحة مشرقة فً     
ث مساحة العراق جاءت فتوى الجهاد تارٌخ العراق المعاصر فبعد استباحة ما ٌربو على ثل

الكفابً للمرجعٌة الدٌنٌة العلٌا فً النجؾ االشرؾ لتحث العراقٌٌن فً التصدي والدفاع عن وحدة 
األرض والمقدسات فؤبدع الشعب بكل الوانه فً رسم معالم االنتصار والمنازلة التارٌخٌة الكبرى 

ا كانت المواجهة العسكرٌة المادٌة الصفحة السوداء وإذ وانطوتوتحررت األرض المؽتصبة 
بحاجة الى إعداد خطط وبناء استراتٌجٌة كاملة تدرٌبا وتسلٌحا منظمٌن فإن المواجهة االرهاب 
الفكري ال تخرج من هذه المعادلة فالجرابم االرهابٌة قبل تنفٌذها تعٌش فً أذهان االرهابٌٌن 

قول ومهدت المناخ لتنفٌذ الجرابم وخطاباتهم التحرٌضٌة فنمت هذه األفكار وتعبؤت فً الع
االرهابٌة وبذلك فؤن الجرٌمة االرهابٌة نسبقها االفكار االرهابٌة واذ أرٌد القضاء على المشارٌع 
االرهابٌة نهابٌا فإنه ال ٌمكن تحقٌق هذا الهدؾ اال بإزالة الفكر االرهابً فً عقول المتلقٌن 

مواجهة االرهاب الفكري مع أسالٌب ممارسة وخطاب المتصدٌن ومناهج الدارسٌن . وتتسق سبل 
هذا الشكل من االرهاب كونه ٌمثل تعببة للعقول بعقابد ضالة وأفكار إجرامٌة ترؼٌباً وترهٌباً من 
خالل الخطاب اإلعالمً والمدارس الدٌنٌة المتطرفة والمناهج التً تدعو الى التكفٌر والتضلٌل 

وسابل اإلعالم اإللكترونٌة مثل وسابل التواصل  فضالً عن ممارسة هذه الصور اإلجرامٌة عبر
اإلجتماعً والقنوات األخرى, ومن هنا كان لزاماً تنقٌة البٌبة اإلجتماعٌة من األفكار اإلرهابٌة 

 وعلٌه سنقسم هذا المبحث الى مطلبٌن : الخطٌرة من خالل مواجهتها تشرٌعٌاً وتقنٌاً,

 : الفكري المطلب االول : المواجهة التشرٌعٌة لألرهاب

                                                           

(1) Wibke kristin Timmermann : Incitement in international criminal law, International Review of Red 
cross , Volume 88 , No , 864 , .December 2006 pp. 
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القانون االسمى فً الدولة وهو الوثٌقة االساسٌة التً  ٌٕ٘ٓٓشكل الدستور العراقً لسنة 
تبٌن مالمح النظام السٌاسً والقاعدة االساسٌة للقوانٌن الداخلٌة واللوابح والقرارات ولم تؽب عن 

( منه الدولة 4ٖ)هذا الدستور محاربة االرهاب بصورتٌه المادٌة والفكرٌة بعد أن ألزمت المادة 
 ( منه لتقضً "4حماٌة أفرادها من اإلكراه الفكري جاءت المادة  )

:ـ ٌحظر كل كٌاٍن او نهٍج ٌتبنى العنصرٌة او االرهاب او التكفٌر أو التطهٌر الطابفً, او  اوالا  
ٌحرض أو ٌمهد أو ٌمجد او ٌروج أو ٌبرر له, وبخاصة البعث الصدامً فً العراق 
ورموزه, وتحت أي مسمًى كان, وال ٌجوز ان ٌكون ذلك ضمن التعددٌة السٌاسٌة فً 

 العراق, وٌنظم ذلك بقانون.

:ـ تلتزم الدولة بمحاربة االرهاب بجمٌع اشكاله, وتعمل على حماٌة اراضٌها من ان تكون  ثانٌاا 
 مقراً أو ممراً أو ساحًة لنشاطه."

حٌث أن التطهٌر الطابفً والتكفٌر والعنصرٌة تمثل صوراً سوداء من االرهاب الفكري 
الدٌنٌة أو السٌاسٌة أو التحرٌض علٌها وجاء الحظر الدستوري بمنع تبنً هذه الصور فً العقٌدة 

أو التروٌج لها فً المناهج والخطاب واألعالم والمواقع كافة وإستناداً لهذا الحظر الدستوري 
شرع مجلس النواب العراقً قانون حظر حزب البعث والكٌانات واألحزاب واألنشطة العنصرٌة 

ٕٙٔٓ( لسنة ٕٖواإلرهابٌة والتكفٌرٌة ذا الرقم رقم )
(ٔ)

. 

وإذ عرفت المادة االولى من هذا القانون العنصرٌة  بالسلوكٌات والمعتقدات التً تعلً من   
 شؤن فبة لتعطٌها الحق فً التحكم بفبة أخرى وتسلب حقوقها كافة كونها تنتمً لدٌن أو عرق ما.

انة والتكفٌر بؤنه اتهام اإلنسان بالكفر بما ٌجرده عملٌا من حقوقه اإلنسانٌة وٌعرضه لاله
والقتل والطرد من المجتمع. أما التطهٌر الطابفً فقد عرفته بعملٌة الطرد بالقوة لسكان ؼٌر 
مرؼوب فٌهم من منطقة معٌنة على خلفٌة تمٌٌز دٌنً أو عرقً او قومً او سٌاسً أو 

  -ٕ-استراتٌجً أو العتبارات إٌدٌولوجٌة أو مزٌج من الخلفٌات المذكورة. بٌنما قضت المادة 
سرٌان أحكام هذا القانون على حزب البعث )المنحل( وعلى كل كٌان أو حزب أو نشاط أو منه ب

نهج ٌتبنى العنصرٌة أو اإلرهاب أو التكفٌر أو التطهٌر الطابفً والقومً أو ٌحرض أو ٌمجد أو 
 ٌروج له.

ومنع القانون حزب البعث الصدامً والكٌانات واالنشطة االخرى التً تحرض وتروج 
و العنصرٌة أو التطهٌر الطابفً من ممارسة أي نشاط سٌاسً كما فً المادة الرابعة منه للتكفٌر ا

 بالقول "  

ٌمنع حزب البعث من ممارسة أي نشاط سٌاسً أو ثقافً او فكري أو اجتماعً وتحت أي  :أوال
 مسمى وبؤي وسٌلة من وسابل االتصال أو اإلعالم.

ٌنتهج أو ٌتبنى العنصرٌة أو اإلرهاب أو التكفٌر أو  ٌمنع تشكٌل إي كٌان أو حزب سٌاسً :ثانٌاا 
التطهٌر الطابفً أو ٌحرض علٌه أو ٌمجد له أو ٌروج له أو ٌتبنى أفكار او توجهات 

 تتعارض مع مبادئ الدٌمقراطٌة والتداول السلمً للسلطة".

                                                           

 ـ/ السنة الثامنة كالخمسكف. ٕٙٔٓتشريف األكؿ  ٚٔق/  ٖٛٗٔمحـر  ٙٔ( ٕٓٗٗنشر بجريدة الكقائع العراقية: العدد) (ٔ)
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انات ( من هذا القانون على كافة األحزاب والكٌٗبسرٌان أحكام المادة ) -ٙ-وقضت المادة 
والتنظٌمات السٌاسٌة التً تنتهج أو تتبنى العنصرٌة أو اإلرهاب أو التكفٌر أو التطهٌر الطابفً أو 
تحرض علٌه أو تمجد له أو تتبنى أفكارا أو توجهات تتعارض مع مبادئ الدٌمقراطٌة والتداول 

هاب الفكري أو السلمً للسلطة. وبذلك قطع الطرٌق أمام هذه االنشطة والكٌانات التً تمارس االر
العنصرٌة من ممارسة النشاط السٌاسً وحمل القانون دابرة االحزاب فً المفوضٌة العلٌا 

المستقلة لالنتخابات مسإولٌة دخول هذه األنشطة فً الحراك السٌاسً
(ٔ)

 . 

ولم تخُل نصوص هذا القانون من العقوبات بل جاءت بطابفة من العقوبات تصل الى السجن 
وتتوزع هذه العقوبات على االنتماء لالنشطة المحظورة أو التروٌج لها أو لمدة عشر سنوات 

  -1-التحرٌض علٌها فً الخطاب او األعالم وشتى صوره كما فً المادة 

( عشر سنوات بعد نفاذ هذا القانون كل من انتمى ٓٔالتً  تعاقب بالسجن مده ال تزٌد على ) :اوالا 
ره وأرابه بؤٌة وسٌلة أو هدد أو كسب إي شخص إلى حزب البعث المحظور أو روج ألفكا

 لالنتماء إلى الحزب المذكور.

( عشر سنوات إذا كان الفاعل من المنتمٌن إلى ٓٔتكون العقوبة السجن مده ألتقل عن ) :ثانٌاا 
حزب البعث قبل حله أو من المشمولٌن بإجراءات المساءلة والعدالة. وتكون العقوبة السجن 

ست سنوات كل من ساهم أو ساعد من خالل وسابل اإلعالم بنشر ( ٙمدة ال تقل عن )
أفكار وآراء حزب البعث واألنشطة العنصرٌة واإلرهابٌة والتكفٌرٌة وٌشمل مالك المإسسة 

اإلعالمٌة
(ٕ)

. 

وتتجلى فلسفة المشرع من تجرٌم األنشطة العنصرٌة واألرهابٌة ومعاقبة مروٌجها فً 
لألفراد من اإلعتداء والمصادرة كون هذه األنشطة قابمة على ترهٌب الحفاظ على األمن الفكري 

العقول فً مشارٌعها وهً تتعارض مع القٌم والمبادئ اإلنسانٌة والتوجهات الدٌمقراطٌة القابمة 
 على التداول السلمً للسلطة وال تعترؾ بالعٌش المشترك فً المجتمع اإلنسانً .

مإبد فالتحرٌض على الحرب االهلً واالقتتال الطابفً ولم تقؾ المسؤلة عن عقوبة السجن ال
( من قانون مكافحة االرهاب العراقً ٌٗشكل جرٌمة إرهابٌة تعاقب علٌها باإلعدام وفق المادة )

االفعال  ُتعد  : "من قانون مكافحة االرهابإذ قضت المادة الثانٌة  ٕ٘ٓٓلسنة  ٖٔذي الرقم 
عمل بالعنؾ والتهدٌد علـى اثـارة فتنـة طابفٌة أو حرب اهلٌة أو ـ الٗ : االتٌة من االفعال االرهابٌة

اقتتال طابفً وذلك بتسلٌح المواطنٌن أو حملهم على تسلٌح بعـضهم بعضاً وبالتحرٌض أو 
 .. ) التموٌل

                                                           

( لسنة ٕٖمف قانكف حظر حزب البعث كالكيانات كاألحزاب كاألنشطة العنصرية كاإلرىابية كالتكفيرية ذم الرقـ )-أكال -ٚ-ينظر المادة  (ٔ)
كالكيانات كالتنظيمات   بالتي نصت " تتكلى دائرة األحزاب في المفكضية العميا المستقمة لالنتخابات مراقبة كمتابعة األحزا ٕٙٔٓ

 السياسية كالتحقؽ مف عدـ ممارستيا أيان مف األنشطة المحظكرة بمكجب ىذا القانكف".
( لسنة ٕٖ( مف قانكف حظر حزب البعث كالكيانات كاألحزاب كاألنشطة العنصرية كاإلرىابية كالتكفيرية ذم الرقـ )ٜينظر المادة ) (ٕ)

مدة ال تزيد عمى عشر سنكات كؿ مف انتيج أك تبنى العنصرية أك التكفير أك التطيير التي تعاقب بالسجف ل -ٓٔ-كالمادةٕٙٔٓ
الطائفي أك التطيير القكمي أك حرض عميو أك مجد لو أك ركج لو أك حرض عمى تبني أفكار أك تكجيات تتعارض مع مبادئ 

عمى كؿ مف ارتكب األفعاؿ المحددة في  جف المؤبدالتي شددت العقكبة الى الس  -ٔٔ-الديمقراطية كالتداكؿ السممي لمسمطة.كالمادة
 .قكل األمف الداخمي ( مف ىذا القانكف, إذا كاف الفاعؿ مف منتسبي الجيش أكٓٔك ٜك ٛالمكاد )
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تروٌج االفكار  المعدل2ٙ1ٔلسنة ٕٙٓومنع قانون المطبوعات العراقً ذو الرقم 
ال ٌجوز أن ٌنشر فً  (( منه ٙٔرٌات حٌث قضت المادة )االستعمارٌة واالنفصالٌة فً الدو

ـ ما ٌشكل طعناً ٙ ...... ـ ما ٌروج ألفكـار اسـتعمارٌة واالنفـصالٌة واإلقلٌمٌةٖالمطبوع الدوري 
باألدٌان المعترؾ فٌها فً الجمهورٌة العراقٌة
(ٔ)

 (. 

ٌكون حاضراً فً تطبٌق  فً قبال هذه المواجهة القانونٌة كان لزاماً على القضاء العراقً أن
القوانٌن بحزم وإتقان قطعاً للطرٌق أمام هذا الشكل من اإلرهاب ولكً تإتً هذه النصوص 
التشرٌعٌة أكلها فما جدوى القوانٌن إن لم ٌتسق معها التطبٌق الصحٌح وفً هذا السٌاق قضت 

وص محكمة النقض المصرٌة فً قضٌة " نصر حامد أبو زٌد " الذي سخر من بعض النص
( منه حرٌة الرأي فً حدود ٔٗالقرآنٌة أثناء محاضرته " بؤن الدستور المصري ٌكفل فً المادة )

القانون , هذه الحرٌة التً ٌجب أن تكون وفقاً للضوابط والحدود التً ٌسمح بها النظام األساس 
, ولو أنه  للدولة والقواعد التً ٌقوم علٌها هذا النظام وفً صدارتها أحكام الشرٌعة اإلسالمٌة

إحتفظ باعتقاده فً سرٌرة نفسه دون اإلعالن عنها فإن الشرٌعة ال تفتش فً مكنون النفوس وال 
تتنقب عن سرابرهم الن ذلك متروك هلل وحده "
(ٕ)

. 

وال رٌب أن المواجهة التشرٌعٌة لألرهاب الفكري مهم فً الوقت الذي تسعى التنظٌمات 
بؤفكارها وتروج الى العنؾ وتسعى الى نشر ثقافة التكفٌر االرهابٌة الى تؽذٌة العقل الجمعً 

وتنمٌة الخطاب العنصري والتربٌة على التطرؾ فً التعاطً مع المختلؾ الدٌنً والعرقً 
والمذهبً بالمقابل فإن من الخطؤ بمكان إختزال مواجهة االرهاب الفكري بالعقوبات بمعزل عن 

من العقول عبر أعداد الخطط لتنمٌة الوعً الوطنً  سٌاسة تشرٌعٌة شاملة تقلع األرهاب الفكري
وبرامج ترسخ السلم األهلً وتجذر التسامح ومراجعة شاملة للمناهج الدراسٌة والمنشورات 
ومراقبة الخطاب االعالمً الرقمً والفضابً والدٌنً وفرض سٌطرة نوعٌة على خطب الجمعة 

من الفكري ال ٌتحقق من خالل النصوص وبناء استراتٌجٌة لألمن الوقابً بصوره الكافة فاأل
القانونٌة لوحدها أن لم ترفد هذه النصوص بثقافة مجتمعٌة قابمة على التفاهم والحوار على أساس 

 المشتركات ونبذ العنؾ تحقٌقاً للسلم واالمن األهلٌٌن .

 : المطلب الثانً : المواجهة التقنٌة

المواقع االلكترونٌة وهٌمنة التواصل االجتماعً الذي فً ظل الثورة المعلوماتٌة الهابلة وكثرة     
جعل العالم كله مرتبطاً مع بعضه وسرعة إنتشار الخبر والوصول الٌه تسعى التنظٌمات 
االرهابٌة الى تسخٌر هذه الشبكة العنكبوتٌة لتروٌج أفكارها العنصرٌة وبث خطاباتها الطابفٌة من 

ها الربٌسٌة لتنفٌذ برامجها االرهابٌة األمر الذي ٌفرض خاللها حتى أمست هذه الشبكة إحدى قنوات
على عاتق الدولة ومإسساتها االتحادٌة مواجهة هذا الخطر المهدد لألمن الوطنً العراقً من 
خالل مراقبة هذه المواقع ووضع تقٌٌدات تقنٌة صارمة ضد المواقع االلكترونٌة التً تبث سموماً 

 هابً  .أرهابٌة وتحاول تروٌج للفكر االر

                                                           

 المعدؿ .ٜٛٙٔ( لسنة ٕٙٓ( مف قانكف المطبكعات العراقي رقـ )ٙٔالمادة ) (ٔ)
القانكنية  أ.ـ.د صعب ناجي عبكد كزينب عبدالسالـ عبدالحميد , أساس مكافحة اإلرىاب الفكرم , مجمة المحقؽ الحمي لمدراسات (ٕ)

 .ٛٔ٘,صٙٔٓكالسياسية , العدد الثاني ,السنة الثامنة 
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فلقد أستخدم تنظٌم داعش تقنٌة االنترنت الى أبعد حد لتسوٌق مشروعه االجرامً من   
خالل الرعب والخوؾ وكسب ود الشباب المتشدد واعتمد سٌاسة إؼراق المواقع االلكترونٌة 
بالعنؾ واالناشٌد الدٌنٌة الحماسٌة والشعارات الجهادٌة واأللفاظ الطابفٌة ونصرة أبناء المذهب 
ضد االخر فضال عن إتقان عملٌات التصوٌر الفلمً وإتقان االخراج فً بث االفالم والصور فً 
المواقع االلكترونٌة كالفٌس بوك وتوٌتر والٌوتٌوب وٌعد فلم سلسلة صلٌل الصوارم المكونة من 

أجزاء من أقوى المشاهد التً صورت العملٌات االجرامٌة التً قام بها أرهابٌو داعش وهً  ٗ
دأ بعرض خرٌطة الشرق االوسط ثم تصور مشاهد سٌطرة داعش على مدن العراق . كما بث تب

هذا التنظٌم  أٌضا فلم " نهاٌة ساٌكس بٌكو " وٌظهر فٌه مقاتل ٌتحدث باللؽة االنكلٌزٌة واقفاً بٌن 
واحدة الحدود العراقٌة السورٌة معلنا نهاٌة هاتٌن الدولتٌن وانه ال حدود بٌنهما بل خالفة ودولة 

مزعومة
(ٔ)

. 

فالتسوٌق الدٌنً  ومثلت التقنٌة الرقمٌة والفضاء االلكترونً الذراع  األٌمن لهذا التنظٌم
والتالعب النفسً كان ٌسٌر على وفق جملة من المساند وااللٌات والتخوم الرمزٌة والسلوكٌة, 

وقد لجؤ الداعٌة فً نرى منٌا ما هو دولً, واالخر أقلٌمً واالخر محلً)بٌبة مناطق االستباحة( 
داعش الى إستخدام كافة االدوات المعقدة )الرقمٌة منها والصورٌة( مرورا بالتقلٌدٌة 
كؤدوات)وسابط,( ومن ثم كان اإلستخدام  لتلك االدوات ٌتمثل بتنوع وتكرار واشباع المضمون 

ٌقى, وتصدٌر بضربات من االستماالت العاطفٌة والدٌنٌة والجمالٌة من قبٌل )االناشٌد, والموس
وصوال الى انتقاء الصور والكلمات والشعارات والمقاطع التارٌخٌة  (الدمجالصور واالرتباط )

واختٌار االصوات والوقابع االخرى التً تعد مؤثورة لدى العرب والمسلمٌن
 (ٕ)

. 

ولم تتخذ السلطات االتحادٌة فً العراق أٌة خطوة على مستوى تقنٌات االتصاالت ضد   
من التشرٌن  4ٌٔوم   المواقع اإلرهابٌة ومالجبها التكفٌرٌة سوى تصوٌت مجلس النواب العراقً

على قرار ٌقضً بحظر مواقع تنظٌم "داعش" وجمٌع المواقع االخرى ووسابل  ٕ٘ٔٓالثانً /
على قرار ٌلزم ٕ٘ٔٓاٌلول  ٗٔض على "االرهاب, كما سبق ان صوت فً االعالم التً تح

 وزارة االتصاالت بحجب المواقع االباحٌة من شبكة األنترنت. 

ولم تقم وزارة االتصاالت العراقٌة خطوات جادة فً القضاء على االرهاب اإللكترونً فً 
اتهم اإلفتراضٌة فً مواقع ظل تنامً قدرات هذه التنظٌمات فً المجال التقنً وإدزٌاد حساب

 اإلرهابٌةالتواصل االجتماعً وإتقانهم لمشاهد التحرٌض والتروٌج المنظمٌن ألفكارهم 
( صفحة إلكترونٌة منشؤة باللؽة ٓٙوخطاباتهم الطابفٌة وإذ رصد أحد المراكز البحثٌة نحو )

( ألؾ صفحة بلؽات مختلفةٓٗالعربٌة تبث محتوًى تكفٌرٌاً و)
(ٖ)

قٌام وزارة االتصاالت مما ٌحتم ,
بنهضة تقنٌة شاملة لحجب هذه المواقع االرهابٌة فضالً عن مسإولٌتها القانونٌة بعدم قٌامها 
بحجب المواقع االباحٌة التً باتت تهدد االمن األسري والفكري والدٌنً للعابلة العراقٌة 

                                                           

, ٕٔالمجمد  جامعة بغداد ,د.نصيؼ جاسـ حمداف , الحرب الرقمية لتظيـ داعش , بحث منشكر في مجمة كمية التربية االساسية  (ٔ)
 . ٜٔ,ص ٕ٘ٔٓ, ٜٔالعدد

أ.ـ.د كامؿ القيـ , حرب الرمكز كتسكيؽ مثيرات العنؼ كاالرىاب )رؤية في تسكيؽ الدعاية كالحرب النفسية لتنظيـ داعش( مركز بابؿ  (ٕ)
  .ٙ, ص ٕ, العدد  ٘لمدراسات االنسانية ,المجمد , 

 د.أسامة األزىرم ..الندة البرلمانية لإلتحاد البرلماني العربي .  (ٖ)
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لؽالبٌة الشعب العراقً فالمصلحة العامة تقضً بؽلق هذه المواقع حفاظاً على الهوٌة االسالمٌة 
 وصٌانة لألمن الفكري من االفكار االرهابٌة .

إن الحفاظ على النظام العام الوطنً من الفوضى وصٌانة السلم األهلً من األمواج 
التكفٌرٌة والحفاظ على مقومات األسرة العراقٌة من المد اإلباحً من أهم أولوٌات الدولة فال تالم 

على شبكة األنترنت ونظمت أصول البث الرقمً وقٌدت ما ٌهدد الحكومة إن فرضت رقابتها 
( من الدستور ٙٗاألمن الفكري واألسري وال ٌعد فعلها إنتهاكاً للحرٌات الفردٌة سٌما أن المادة )

اإلتحادي أجازت تقٌٌدها بقانون أو بناًء علٌه على أن ال ٌمس هذا التقٌٌد او التحدٌد جوهر هذه 
 الحرٌات.

اقع االلكترونٌة والصفحات الشخصٌة المروجة للطابفٌة والعنصرٌة والتكفٌر إن حجب المو
على وسابل التواصل اإلجتماعً من قبل وزارة اإلتصاالت العراقٌة إمتثاالً لقرار مجلس النواب 
العراقً ال ٌعد إجراًء إدارٌاً فاقداً للمشروعٌة بل ٌستند على إساس متٌن من الدستور والقانون من 

ون األمن الفكري من جهة ثانٌة , فالمادة السابعة من الدستور اإلتحادي حظرت جهة وٌص
للعنصرٌة او لإلرهاب او للتكفٌر أو للتطهٌر الطابفً وجاء قانون حظر  الكٌانات التً تروج

( ٕٖحزب البعث والكٌانات واألحزاب واألنشطة العنصرٌة واإلرهابٌة والتكفٌرٌة ذو الرقم رقم )
نداً علٌها ومن هنا كان لزاماً على الحكومة العراقٌة اإلمتثال للقانون الذي ٌمثل مست ٕٙٔٓلسنة 

إرادة الشعب فً تنقٌة البٌبة الرقمٌة من هذا اإلرهاب الذي بات أشد خطراً من اإلرهاب المادي 
حفاظاً للسلم األهلً ودرًء للمخاطر المترتبة على شٌوعه فً المجتمع 
(ٔ)

. 

ٌمة بعٌدة عن الملوثات الوافدة وضماناً لألمن األسري العراقً الذي ولتحقٌق بٌبة فكرٌة سل
رنت إحدى عواملها الربٌسة وتجنباً من هزات التً تبات مهدداً بفعل العولمة التً تشكل شبكة اإلن

قد تعصؾ بالبناء األسري وحماٌة لتماسكه اإلجتماعً وحرصاً على القٌم اإلجتماعٌة والدٌنٌة 
لضامن لدٌمومة المجتمع إذ تعظم الحاجة الى ؼلق المواقع اإلباحٌة على شبكة التً تعد الوقود ا

اإلنرنت التً باتت عامالً مزعزعاً لإلستقرار النفسً والمجتمعً فً ظل تنامً معدالت الطالق 
والتحرش الجنسً من خالل إلزام وزارة اإلتصاالت باإلمتثال لقرار مجلس النواب القاضً 

ما أن هذا اإلجراء ٌصب فً المصلحة العامة وال ٌكلؾ الدولة مبالػ بحجب هذه المواقع سٌ
باهضة وفق بٌانات وزارة اإلتصاالت العراقٌة ذاتها
 (ٕ)

. 

 

                                                           

شبكة  شدد الككيؿ الفني االقدـ لكزير االتصاالت امير البياتي عمى أىمية  حجب المكاقع االباحية كالقضايا االمنية كاالرىابية مف (ٔ)
استخداـ االنترنت   ع عمى تجارب الدكؿ المتقدمة في كيفيةاالنرنت كىذا يحتاج تثقيؼ لحماية االطفاؿ مف استخداـ االنترنت مع االطال

البرلماف مسكدة مشركع لحثيـ   منذ المرحمة االكلى دراسيا ضمف منياج تربكم متكامؿ بمكازاة التعميـ كتـ رفع الى لجنة الخدمات في
مسؤكلية تخص كؿ الجيات كاف حجب المكاقع    عمى اقراره مع دعكة كزارة التربية لتبني المشركع بما يتالئـ مع المجتمع العراقي كىي

كالتطرؼ كالطائفية , حيث اف الكزارة عضك في المجنة تمؾ  تقرره لجنة عميا كنحف ننفذ تكصياتيا بخصكص حجب مكاقع تدعك لالرىاب 
مؾ البكابات مع مصادقة حجب المكاقع غير المرغكب بيا مف خالؿ ت كما اننا نسعى لتشكيؿ بكابات نفاذ دكلية لمنفاذ يصبح باإلمكاف

 لككالة الفضاء العراقية.لممزيد يتنظر : ىيئة الرأم في الكزارة عمى تشكيؿ النكاة االساسية
http://www.nasiriaelc.com/2015/12/72381 جريدة الناصرية االلكتركنية. 

(ٕ)   .http://aynaliraqnews.com/index.php?aa=news&id22=45388     ٕ٘ٔٓسبتمبر  ٘ٔفي . 

http://www.nasiriaelc.com/2015/12/72381
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 الخاتمة

    :أوال: النتائج 

ٌمثل اإلرهاب الفكري شكالً آخراً لإلرهاب المادي إذ ٌفرق عنه من جهة الموضوع  .4
عن حرٌة التعبٌر لٌتخذ فكراً مسوقاً الى المتلقٌن  وٌسبقه من زاوٌة الظهور , فاألول ٌخرج

باإلكراه بوسابل معٌنة وتقنٌات باتت ؼٌر قابلة للسٌطرة , أما من زاوٌة الظهور فالجرٌمة 
اإلرهابٌة قبل تنفٌذها على األرض كانت عقٌدة إرهابٌة نمت فً العقول وتؽذت فً 

فٌذ من خالل فرضها على اخخرٌن الصدور ثم انتقلت الى مراحل اإلعداد والتحضٌر والتن
 تحقٌقاً لؽاٌات إرهابٌة .

ال ٌمكن إحراز النصر الحقٌقً على الجماعات اإلرهابٌة والقضاء علٌهم كلٌاً بمعزل عن  .0
القضاء على األفكار اإلرهابٌة, واإلنتصار األخٌر ٌبدو أشد صعوبة  من النصر العسكري 

مج وطنٌة دإوبة وتؽذٌة فكرٌة ممنهجة فهو بحاجة الى استراتٌجة عالمٌة شاملة وبرا
ترسخ قٌم التسامح وتعزز المشترك اإلنسانً وتنمً روح المحبة والسالم بٌن األمم 
والشعوب والطوابؾ.فإن استطاعت االستراتٌجٌة العسكرٌة ان تقضً على التنظٌمات 

تؽذى علٌها اإلرهابٌة هنا وهناك لكنها ؼٌر قادرة على إنهابها فكرٌاً , ألن الفكر الذي ت
 بحاجة الى إعادة تدوٌر وصٌاؼة جدٌدة وعلى مختلؾ األصعدة.

إن اإلرهاب الفكري قابل للظهور بٌن إحضان أٌة مدرسة أو فلسفة أو عقٌدة متى إنحرفت  .2
عن مسارها اإلنسانً وخرجت الى الواقع الخارجً بالقول أو الكتابة وحاولت فرضها 

انت سواء بالقوة أو التهدٌد بها من شؤنها إدخال على األفراد أو الجماعات بؤٌة وسٌلة ك
 الرعب بٌنهم مما ٌشكل تهدٌداً لألمن الفكري اإلنسانً .

إن العالقة بٌن اإلرهاب والفكر حمٌمٌة وعلى وتٌرة متصاعدة , فكلما كان الفكر متشدداً  .1
هذه  فً أصوله , متطرفاً فً قواعده , ضٌقاً فً بناه فإن اإلرهاب حاضر معه وال تنفصم

العالقة اال بالقضاء على مصادر التؽذٌة الفكرٌة لهذه األصول اإلرهابٌة ومعالجتها من 
 األساس .

تفترق اإلرهاب الفكري عن الحرٌة الفكرٌة التً تمثل حرٌة العقٌدة وحرٌة التعبٌر   .1
جناحٌها , والعالقة بٌنهما عالقة تضاد وتنافر , فاالول تنهض قوابمه مع إستعمال القوة 

لتهدٌد بها فً تعببة األذهان وشحنها بعقٌدة معٌنة تمهٌداً لؽاٌة إرهابٌة بٌنما تدور وا
األخٌرة مع إطالق األفكار والعقابد فً فضاء من الحرٌة وجوداً وعدماً ومناقشتها 

 وتالقحها دون قٌد سوى المصلحة العامة وإحترام اخخر المختلؾ فكرٌاً وعقدٌاً.

مجرماً فً القانون العراقً وٌتخذ هذا التجرٌم صوراً متنوعة  ٌمثل اإلرهاب الفكري فعالً  .1
فقد ٌكون اإلرهاب الفكري جرٌمة ماسة بؤمن الدولة الداخلً كالتحرٌض على اإلقتتال 
الطابفً والحرب األهلٌة حتى لو لم تترتب على التحرٌض الحرب أو االقتتال الطابفً 

راقً وقد ٌكون جرٌمة إرهابٌة كما فً ( من قانون العقوبات الع2٘ٔوفق مقتضى المادة )
( من قانون مكافحة اإلرهاب .... فداللة التحرٌض ال تخرج ٕالفقرة الرابعة من المادة )
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عن الشحن الفكري والتعببة الذهنٌة للقٌام بالفعل وال ٌؽٌر من الوصؾ القانونً وقوع 
 التحرٌض بوسٌلة معٌنة .

ستورٌاً وقانوناً من المشاركة فً الحٌاة السٌاسٌة إن ممارسة اإلرهاب الفكري تعد مانعاً د  .1
فً العراق فالتروٌج لألفكار اإلرهابٌة والتحرٌض على اإلقتتال الطابفً والتبنً للمشارٌع 
للمتطرفة والتوجهات المعارضة للدٌمقراطٌة فً اإلعالم الرقمً أو المكتوب او المسموع 

لٌة قانونٌة من دخول هإالء المروجٌن والمربً تحمل المفوضٌة العلٌا لإلنتخابات مسإو
 أو ممارسة أي نشاط سٌاسً. االنتخاباتفً 

 :ثانٌاا : التوصٌات

 فً ختام هذه الدراسة توصلت الى إبداء بعض المقترحات :

دعوة مجلس النواب العراقً الى سن تشرٌع خاص ٌجرم إنشاء المواقع االلكترونٌة  .ٔ
مٌناً لألمن االسري من التفكك ووقاٌة للسلم االهلً الخاصة باالنشطة االرهابٌة واألباحٌة تؤ

من التصدع واإلقتتال وٌلزم وزارة االتصاالت بحجب هذه المواقع ومتابعتها تقنٌاً بما 
 ٌإمن لها من بسط رقابتها على قنوات التواصل االجتماعً والٌوتٌوب.

نً بتطبٌق أحكام دعوة المفوضٌة العلٌا المستقلة لالنتخابات الى ممارسة دورها القانو .ٕ
قانون حظر حزب البعث والكٌانات واألحزاب واألنشطة العنصرٌة واإلرهابٌة والتكفٌرٌة 

التً حملت دابرة االحزاب  -أوال -4-وال سٌما نص المادة  ٕٙٔٓ( لسنة ٕٖذي الرقم )
فً المفوضٌة مسإولٌة مراقبة االحزاب والكٌانات والتحقق من عدم ممارستها لالنشطة 

ة فً القانون كالتحرٌض الطابفً والتروٌج لألفكار البعثٌة والعنصرٌة المحظور
 واألرهابٌة لضمان عدم مشاركتها فً االنتخابات والحٌاة السٌاسٌة .  

دعوة دواوٌن االوقاؾ الى مراقبة الخطاب الدٌنً فً مإسساتها ومدارسها ومخرجاتها   .ٖ
جمع والمساجد ضماناً لألمن وفرض رقابة صارمة على مطبوعتها وموظفٌها من أبمة ال

 الفكري وقطعاً للطرٌق أمام المتطرفٌن فً تروٌج مشارٌعها االجرامٌة .

دعوة وزارة التربٌة العراقٌة الى تطعٌم مناهجها بؤفكار التسامح وقبول االخر والتركٌز  .ٗ
على الوحدة الوطنٌة ونبذ العنؾ وإشاهة ثقافة السالم وتقدٌس الهوٌة الوطنٌة وعلوٌتها 

 لى الهوٌات واالثنٌات االخرى .ع

دعوة جهاز االمن الوطنً الى بناء استراتٌجٌة متكاملة لمواجهة االرهاب الفكري وتؤسٌس  .٘
مرصد للفتاوى التكفٌرٌة والقنوات المتطرفة والمنشورات االرهابٌة حماٌة للنظام العام 

 واألمن الفكري واألسري .
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 3002بعد  القٍن السٍاسٍة ًحتٌالتيا يف عراق ها

 

 

 :المقدمة

, وذلك ألنها موضوع متعّدد االهتمامات valueال ٌمكن تحدٌد مفهوم واضح ودقٌق للقٌمة 
للقٌمِة بعٌداً عن فً مواضٌع العلوم اإلنسانٌة وقد ٌبدو نوعاً من المؽامرة أن نعطً مفهوماً 

ة ٌَّ امتداداتها السابقة, وعلٌه البد من التعامل مع المصطلح بدالالته التداول
(ٔ)

.  

اً, كان فً الفلسفة وخصوصاً مع  ٌَّ إنَّ أقدم حقل معرفً تناول القٌمة باعتبارها موضوعاً علم
ٌَّة خارج نطاق فً نظرٌة الُمثل العلٌا التً كاَن ٌعتقد بؤنَّ لها قٌمتها ال platoافالطون  موضوع

العالم المحسوس, وما العالم المحسوس إالَّ انعكاساً للُمثل, فتتمثَّل القٌمة عنده اشتراك هذه 

االنعكاسات فً ذلك العالم العالً
(ٕ)

, وربَّما كان هذا التصّور االفالطونً له تؤثٌراته فً األخالق, 
بع المثل األعلى, بمعنى أنَّ ا لبحث عّما ٌكون ولٌس عّما هو كابن هو تمثٌل فاألخالق ال بد أن تتَّ

القٌمة بمجالها األخالقً, فالمسلم مثالً حٌنما ٌصلًّ أو ٌجتنب الؽٌبة فإنَّه ٌمارس موضوع قٌمة 
الفعل المشدود نحو المثل األخالقً األعلى الذي أتاحه اإلسالم لذلك اإلنسان, ولكن القٌم لٌست 

ن فقط, بل تتجاوز ذلك لتكون واقعاً ٌفرض ذاته على الشعور مجّرد أمور تتحّقق فً فاعلٌة اإلنسا
اً كما هو واضح فً مدرسة علم اإلجتماع عند دور كهاٌم  ٌَّ الفردي وٌولِّد شعوراً جمع

Durkheim
(ٖ)

ٌَّة الخاصة ,  وال تبقى ضمن تلك الحدود وإنَّما تصل إلى حدود الممارسة الفرد
ٌَّة مثالً المتحؾ ٌعرض ُتحفاً  ة  أي الجمال ٌَّ والحدٌقة تحتوي على أزهار وقٌمة الزهرة أو التحفة الفن

ٌكمن فً التذّوق الفردي أو الشخصً لها, فالبعض ٌعد القٌمة فً ذلك التذّوق الجمالً أي حٌنما 
اً نسبٌاً ٌتؤّثر بالرفض أو القبول من قبل  ٌَّ ٌنفعل بها اإلنسان, لكن هنا تبقى القٌمة موضوعاً فرد

ٌَّة وآخر ال ٌثّمن هذا النتاج بل ٌمتدح  )ماٌكل أنجلو(ٌعّد نحت المتذّوق فالبعض  له قٌمٌة جمال
ة مثل ُدعات الفن للفن, )سلفادور دالً(لوحات  ٌَّ , وقد تخرج من هذا األساس لتكون موضوع

فالزهرة لها جمالها الذاتً دون أن تتؤّثر بالمتلقًّ, ها هنا فصالً بٌن الذات العارفة والموضوع 
ٌٌِّنالمدرك,  ٌّم والقٌمة, وهذا معنى تسّرب بطرٌقة ما إلى األنثروبولوج جاء فً  :أي بٌن المق

                                                           

المجاالت  ( التداكلية تعني ىنا: عالقة المصطمح بمستخدميو كدراستيا مف ىذه الناحية تكفر المعنى األساسي كاستخداماتو بعيدان عفٔ)
 االصطالحية الجافة.

الكتاب السابع )أسطكرة الكيؼ(, ترجمة )زكي نجيب محمكد(, دار الكتاب الجميكرية,  افالطكف,( انظر في نظرية المثؿ اإلفالطكنية: ٕ)
 .ٜٛٙٔالعربي لمطباعة كالنشر, القاىرة,  

 .٘, ص ٖٜٛٔ, بيركت, ٔ( انظر: بكؿ سيزارم, القيمة, ترجمة )عادؿ العكا(, منشكرات عكيدات, طٖ)
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اً ٌتّم التمٌٌز بٌن المعنى  ٌَّ معجم األثنولوجٌا واألنثروبولوجٌا أنَّ " فكرة القٌمة ُتتَّخذ محتوى معٌار

والقٌمة "
(ٔ)

ٌَّة,   .ولذلك هً " أصل التراتب

وقابمة على معطٌات مجتمع " 
(ٕ)

ٌّز بٌن المادة فا , لذي ٌقوم بدراسة القٌمة علٌه "أن ٌم

والموضوع الذي ٌتٌح لنا اعتبار تلك المجتمعات كموضوعات دراسة"
(ٖ)

وهذا االعتبار ٌجعل  ,
ٌّر ولذلك عّدت أصالً  من القٌمة مادًة والمجتمع موضوعات لتلك الماّدة من حٌث الثبات والتؽ

ٌَّة وهذا ما ٌتٌح لنا استعمالها بالمعنى للتراتبٌة وعلٌه تكتسً القٌمة صفة المعٌ ة والموضوع ٌَّ ار
إلى إٌضاح ) تعنً السٌاسً. وال إؼفال للقٌمة بمعناها االقتصادي والذي هو معروؾ وال ٌحتاج 

 (.الثمن أو السعر

ٌَّة هً أنَّ القٌمة أساس  ومن هذا األداء التداولً المترامً األطراؾ نخلص إلى نتٌجة إجراب
ة التً تكون  الجتماع فبات ٌَّ ٌَّنة تّتصؾ بالتباعد أو االقتراب, فالتباعد ٌعنً القٌمة المعنو ة مع ٌَّ بشر

ٌَّة ) ة, تنظٌم ٌَّ ٌَّة, مذهب ٌَّة, دٌن  (.حزبأخالق

ٌَّة أي رابطة الدم والعرق )أي االرتباط العشابري أو  واالقتراب ٌرّكز على الصفة البٌولوج
 القبلً (... وما إلى ذلك.

ٌّن طبٌعة اإلجراءات التً سنّتخذها فً مشروع دراستنا هذه, وبعد هذا اإل ٌجاز المفهومً نب
 وفق الفرضٌات اختٌة:

ٌَّة, تكون حزب, قبٌلة, عشٌرة, عالقات  أوالا  : القٌمة تعّبر عن العالقة االعتبارٌة لجماعة بشر
 دولٌة, تدّخل دولً... إلخ.

ٌّة أخرى,  ثانٌاا  ٌّة فٌما بٌنها ومع جماعات بشر : القٌمة كمادة أي العالقة التً تربط الجماعة البشر
ٌَّة هً القٌمة التً تربط الجماعات. ٌَّة أو القوم ٌَّة أو الحزب  وهنا قد ٌكون المعتقد أو المذهب

: انحالل القٌمة أي تفّكك العالقة بٌن الرابطة الجماعٌة والمجتمع ودخول قٌم بدٌلة, لكن لٌس  ثالثاا 
من السهولة أن تنحل القٌمة بدخول القٌم البدٌلة وإنَّما ٌندمجان وٌظهران كقٌمة تحّولٌة, وها 

ارها هنا هل تعود القٌمة التحّولٌة إلى أصولها السابقة بشّتى تمّثالتها؟ أو تفرز فً مس
 الطوٌل أو القصٌر قٌماً متوّسطة فً المستوى األول بالتحّول إلى قٌم ثابتة؟.

ة البحث والتً تحٌل إلى افتراض القٌمة كشرط نظري  ٌَّ هذه هً اإلجراءات النظرٌة لفرض
وهذا ٌجعلنا نستعمل  ٖٕٓٓ/ٗ/2فً تفّحص مسٌرة األحزاب وافرازاتها فً عراق قبل وبعد 

 وتارٌخٌة واستقرابٌة.  ادوات منهجٌة تحلٌلٌة

وقسم بحثنا الى مبحثٌن: ٌتناول المبحث األول, القٌم وآثاراها السٌاسٌة فً العراق. وسنبحث,     
 ها هنا, عن أجوبة لألسبلة التالٌة:

                                                           

, ٔٔكاالنثركبكلكجيا, ترجمة )مصباح الصمد(, المؤسسة الجامعية لمدراسات كالنشر, ط (  بياربكنت كميشاؿ إيزار, معجـ االثنكلكجيأ)
 .ٔٗٚـ, ص ٕٙٓٓبيركت, 

 (  المصدر نفسو, نفس الصفحة.ٕ)
 (  المصدر نفسو, نفس الصفحة.ٖ)
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 ؟ٖٕٓٓما هً القٌم التً سادت فً المجتمع العراقً قبل وبعد   .ٔ
 ما هً طبٌعة القٌم التً أثَّرت على السٌاسة العراقٌة؟ .ٕ
ٌُطرح السؤال التالً: .ٖ  بعد الجواب عن السؤالٌن السابقٌن إن كان ممكناا 

هل كانت تلك القٌم التً ظهرت وأّثرت على السٌاسة هً ثابتة أو متؽٌرة أو أّنها تبقى قٌماً 
 تحّولٌة؟

 فً حٌن ٌتناول المبحث الثانً, التحّول من نظام الحزب الواحد إلى نظام تعّددٌة األحزاب
تبّدل القٌمة السٌاسٌة(. وسنبحث هنا عن أجوبة ألسبلة تمّس الواقع لقٌم التحّولٌة( أو ))إفرازات ا

 :ٖٕٓٓالعراقً بعد 

وانتهاًء بعام  2ٙ1ٔما هً القٌم التً سادت فً نظام الحزب الواحد ابتداًء من عام  .ٔ
 ؟ٖٕٓٓ

 ؟ ٖٕٓٓفً تعّددٌة األحزاب بعد  -إن وجدت-ما هً القٌم التحّولٌة  .ٕ
ٌَّة؟ما هً  .ٖ ٌّة أم تضامن  عالقة القٌم السابقة بالقٌم الالحقة, أكانت صراع

 

 القٌم وآثارها السٌاسٌة فً العراق:  المبحث األول

 : المطلب األول: القٌم التً سادت المجتمع العراقً

 : مٖٕٓٓقبل  :أوالا 

تكتنؾ طرٌقه ال ٌمكن ألي باحث أن ٌستخرج مفهوم القٌمة بامتدادها الذي مّر سابقاً إالَّ أن 
صعوبات جّمة وذات أبعاد متشابكة ومتشّعبة, وهذا بطبٌعته ٌعالَج بكتٍب واسعة ومّتسعة وهذا ما 

 ال ٌسمح به بحثنا هنا.

لذلك سنؤخذ القٌمة بؤساس نظري ٌعتمد على أدوات علم االجتماع والوسابل السٌاسٌة فً فهم 
ٌُتَتّبع بتارٌخ موجز ٌإّدي الؽرض لموضوع وظٌفة وآثار ظاهرة القٌمة فً المجتمع العراقً,  و

 بحثنا.

ٌَّة مشتقّة من التفاعل االجتماعً  إنَّ القٌمة فً المجال االجتماعً تعنً بـ"عناصر تركٌب

ٌّة " ٌّة االجتماع لتشّكل المكّونات الجوهرٌة للنظر
(ٔ)

اً, مؤخوذ  , ٌّ وهذا ٌعنً أّن القٌمة تحمل تركٌب
ٌّة سواء كان على أساس عالقات النفع المتبادل أو من التفاعل االجتماعً بٌن الم كّونات المجتمع

ٌّة ومن  العرق أو الدٌن... إلخ, فهو ٌحمل لما ٌحدث فً المجتمع من اجتماع من مكّوناته التركٌب
ٌّة إذا أخذنا بنظر  هذا ٌمكن القول إنَّ القٌمة االجتماعٌة بوصفها عالقة بٌن األفراد تكون طبٌع

ٌّة أو كما جاء فً القول المشهور )) إنَّ اإلنسان االعتبار أّن ظا هرة االجتماع اإلنسانً طبٌع
حٌوان اجتماعً بالطبع (( وبمعنى آخر تكون قٌمة مبتنٌة على أساس الحاجة إذا قلنا أّن اإلنسان 
ٌحتاج إلى أخٌه اإلنسان فً ممارسات شإون حٌاته العامة, وعلى أساس هذه الحاجة تصّور 

ٌّة لشإون بشكل اقتصادي  وآخر بشكل سٌاسً وهو ؼاٌتنا, ألنَّ السٌاسة ُتعنى بالممارسة التنظٌم
 المجتمع وحاجاته.

                                                           

 .ٖٙٙ)قيمة(, ص , مادةٜٓٛٔ(  ديكف ميشؿ, معجـ عمـ االجتماع, ترجمة ) إحساف محمد الحسف(, دار الرشيد لمنشر, بغداد, ٔ)



 

(011) 

فالقٌمة بهذا المعنى السٌاسً تؤخذ الحاجة والممارسة فً مرتكزاتها, ومن خالل ذلك ٌمكننا 
ٌطانً أن نشّخص القٌم السٌاسٌة فً العراق وابتداًء من العصر العثمانً ومروراً بالعصر البر

ٌّن فٌها طبٌعة تلك القٌم السٌاسٌة.  والملكً وانتهاًء بالجمهوري, لنتب

 فً العصر العثمانً:  .أ

مٌالدٌة وخضع العراق 1ٕ٘ٔتعاقب الُؽزاة على حكم العراق منذ سقوط دولة العّباسٌٌن عام 
دمج العراق بقٌادة سلٌم القانونً وأ ٖٗ٘ٔعام حٌث دخلت العراق سنة 1ٖٗللهٌمنة العثمانٌة لمدة 

بالسلطة العثمانٌة, وفً هذه الهٌمنة والسٌطرة العثمانٌة تعّرض العراق والعراقٌٌن إلى صنوؾ 
من استؽالل بشع مّما أّدى للبعض إلى القول "أصبحت فٌه تركٌا موطناً لإلجراءات العقٌمة 

ة البشرٌة"والعمٌاء,... أصبح فٌها الوضع التركً فً العراق من الضعؾ, الذي ال تسنده القوّ 
(ٔ)

, 
ة فً إدارة الدولة فً  ٌَّ مّما أضاؾ صعوبة على الحٌاة العامة للناس وأتبع العثمانٌون سٌاسة طابف
ٌّد ذلك أّن " كثٌر من  ٌَّة الطابفٌة وترجٌح فبة على أخرى, وٌإ العراق ٌعتمد على القٌمة المذهب

تمٌٌز طابفً هو نتاج سٌاسة الدولة الكّتاب والباحثٌن العراقٌٌن ٌعتبرون أّن ما ٌعانٌه العراق من 

ٌّة الطابفٌة" العثمان
(ٕ)

ٌّة شرخاً كبٌراً فً ,   وٌضٌؾ العلوي قابالً: "أوجدت السٌاسة التركٌة العثمان
جسد المسلمٌن العراقٌٌن, سواء كان فً تطبٌقها العملً فً حكم العراق ومن خالل اعالمها الذي 

مسلمٌن السّنة"مارس نوعاً من ؼسٌل الدماغ لرعاٌاه من ال
(ٖ)

. 

ٌّون فً العراق إلى أبعاد سٌاسٌة واضحة  وٌكمن سبب التمٌٌز الطابفً الذي اتبعه العثمان
تعود إلى اعتبار المذهب السنً مذهب الدولة الرسمً, هذا من ناحٌة ومن ناحٌة أخرى من أجل 

وإعطاءهم سلطات الحفاظ على دولتهم بزج الذٌن ٌنتمون إلى ذلك المذهب فً دوابر الدولة 
واسعة من أجل قمع المخالفٌن لذلك  "مارس األتراك سٌاسة تعّسفٌة ضد الشٌعة فؤهملوا مدنهم 
ٌّة المهّمة, ال لسبب إالَّ لكونهم ٌنتمون إلى مذهب هو ؼٌر مذهب  وُحّرمت علٌهم الوظابؾ الحكوم

الدولة الرسمً "
(ٗ)

. 

ٌّة  ٌّة فً إدارة الدولة فً العراق تعود لذلك ٌمكن القول أّن أساس ظهور القٌمة السلب الطابف
إلى العثمانٌٌن وبموجبها قُّسم المجتمع العراقً إلى طبقتٌن طبقة ُتفهم على أّنها مع الدولة وأخرى 
على أّنها ضّد الدولة وهذا له دوره فً تحوٌل صراع الحاجة من السٌاسة إلى الدٌن بوجهه 

تحولة سلباً من الدٌن اإلسالمً الذي ال ٌسمح عموماً بتلك الطابفً. وبالتؤكٌد أّنها قٌمة تحّولٌة م
اً  ٌّ الممارسات إلى قٌمة سلبٌة طابفٌة تتؽّطى بالدٌن, لذلك جّوزوا ألنفسهم سحق اخخر إعالم

 وعملٌاً والشاهد على ذلك ظهور اقتتال طابفً فً العراق إّبان الحكم العثمانً.

 عصر االستعمار البرٌطانً:.ب

ستعمار البرٌطانً أفضل حاالً من سابقه العثمانً, فقد استمّرت مسٌرة لم ٌكن عهد اال
التمٌٌز الطابفً رؼم أّن هنالك توّحداً فً الموقؾ الداخلً العراقً ضد االستعمار البرٌطانً 

                                                           

 .ٕٜ, صٜٜٛٔ, ترجمة )سميـ طو(, الفجر لمنشر كالتكزيع, بغداد ٔ(  ىنرم فكستر, نشأة العراؽ الحديث, جٔ)
 .ٕٓ, صٕٙٓٓ(  ميدم حسف الخفاجي, المشركع الطائفي العربي كأثره عمى الكاقع السياسي العراقي, المط, ال مكاف, ٕ)
 .ٕٕ(  المصدر نفسو, صٖ)
 .ٖٕو, ص(  المصدر نفسٗ)
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وظهور قٌمة الدٌن فوق المذهب كشًء إٌجابً تمّثل باشتراك الشٌعة والسنة فً الحرب ضّد 
ٌّة التً اضطهدتهم من قبل ضد االنكلٌز  ,البرٌطانٌٌن المستعمرٌن فوقؾ الشٌعة مع الدولة العثمان

فً معارك الشعٌبة وؼٌرها, حّتى ُتّوجت هذه القٌمة بثورة العشرٌن وعّبرت عن تهدٌٍد خطٍر 
ٌّة مّما جعل القابمٌن على اإلدارة البرٌطانٌة بإعادة القٌمة الطابفٌة فنجحت بذلك  للمصالح البرٌطان

ٌّة متمّثلة وأّسست أو ٌّات سن ل وزارة عراقٌة بقٌادة عبد الرحمن النقٌب والتً تحتوي على شخص
بـعبد الرحمن النقٌب ربٌساً مّما أثار حفٌظة الشٌعة فً تلك الفترة فاختاروا محمد مهدي بحر 

ى العلوم وزٌراً للمعارؾ إلسكاتهم واستمّر الحال حّتى فً الوزارة الثانٌة التً لم تحتِو إالَّ عل
وزٌر واحد شٌعً هو عبد الكرٌم الجزابري, وازداد األمر سوءاً فً الوزارة الثالثة التً لم تتوّفر 
على أي وزٌر شٌعً وكذلك فً الوزارة الرابعة باستثناء عبد الحسٌن الجلبً وزٌر المعارؾ, 

حظ ذلك والذي ٌّطلع على تقسٌم الوزارات العراقٌة فً عهد االنتداب واالحتالل البرٌطانً ٌال
ٌّة واالعتماد " على  التمٌٌز الطابفً الواضح وكان قصد البرٌطانٌٌن فً ذلك تهمٌش الشٌعة األكثر
ٌّة نفسها مضطّرة ألن تحتمً بالمستعمر لٌضمن بقاءها فً  ٌّة وبالتالً تجد هذه األقل السّنة ألّنهم أقل

السلطة "
(ٔ)

. 

 العصر الملكً: .ت 

لتخفٌؾ من وطؤة التمٌٌز الطابفً الذي مارسه العثمانٌون ٌبدو أّن الملك فٌصل األول حاول ا
والبرٌطانٌون وهذا ٌظهر من خالل إلقاء نظرة لخرٌطة الوزارات العراقٌة التً احتوت على عدد 
أكثر من الوزراء الشٌعة, لكن بقت القٌمة الطابفٌة فً العصر الملكً لتّتخذ ُبعداً آخر وهو الُبعد 

ٌّة مإّسسة القومً, ٌقول الملك فٌصل  فً مذكراته "بؤّن العراق مملكة تحكمها حكومة عربٌة سن
اً إلى  ٌّ ٌّة شٌعٌة منتسبة عنصر ٌّاً وأكثر على أنقاض الحكم العثمانً, وهذه الحكومة تحكم قسماً كرد

نفس الحكومة "
(ٕ)

, والمالحظ أّن فً هذه الفترة بدأت األحزاب العراقٌة بالتشّكل على أُسس 
ٌّة فٌها نفحة ٌّارات متنافسة فٌما بٌنها وهذه تمّثل إضافة  وطن التوّحد من ثورة العشرٌن لكن بدت ت

ٌّة إضافًة إلى القٌمة القومٌة والطابفٌة, لكن فً عهد  قٌمة أخرى وهً القٌمة الصراعٌة الحزب
الملك ؼازي بدت عملٌات قمع طابفً واضح استمّر حتى عهد الوصً عبد اإلله وسمح للجٌش 

لسٌاسة ألكثر من مّرة وُحكم على الكثٌر من السٌاسٌٌن, وهذا ٌمّهد لبداٌة انقالب بؤن ٌتدّخل با
 عسكري ٌإّسس فٌه العصر الجمهوري فً العراق.

ٌّة, الصراعٌة الحزبٌة, إضافًة إلى  وها هنا ٌمكن أن نالحظ ظهور قٌم جدٌدة هً القوم
ٌّة الموروثة من العثمانٌٌن والبرٌطانٌٌن.  القٌمة الطابف

  لعصر الجمهوري:ا .ث

ٌّة عام  م  2٘1ٔتؤّسست الجمهورٌة األولى فً العراق بعد االنقالب العسكري على الملك
وتسلّم الزعٌم عبد الكرٌم قاسم زمام األمور مختاراً وزارة الدفاع مقّراً لحكومته وُنالحظ فً هذه 

ألّي منها, حٌث ُحلّت  المرحلة أّن عبد الكرٌم قاسم قد وقع فً اللعبة الحزبٌة رؼم عدم انتمابه
األحزاب فً العهد الملكً وأجٌز بعضها بالعمل لكن عبد الكرٌم قاسم سمح لألحزاب الُمجازة فً 
ذلك العهد للعمل مجّدداً, فبرزت أحزاب مثل حزب القومٌٌن والحزب الشٌوعً وحزب البعث, 

                                                           

 .ٖٔ(  ميدم حسف الخفاجي, المشركع الطائفي العربي كأثره عمى الكاقع السياسي العراقي, مصدر سابؽ, صٔ)
 . ٖ٘-ٖٗ(  ميدم حسف الخفاجي, المشركع الطائفي العربي كأثره عمى الكاقع السياسي العراقي, مصدر سابؽ, ص صٕ)



 

(019) 

ٌُحّتم علٌه أس لوب المناورة مع كل والحقٌقة "إّن الحرج الذي مّر به عبد الكرٌم قاسم كان 
األطراؾ, ولتؤلٌب طرؾ على آخر وضرب جماعة بؤخرى, من أجل أن ٌستدب له الوضع بشكل 

كامل"
(ٔ)

وبهذا ال ٌمكن أن نحكم على ظهور قٌم جدٌدة وإّنما ضلّت تراوح فً مجالها. وبعد  ,
جمع أؼلب قاسم سٌطر على الحكم عبد السالم عارؾ فجمع كل تلك القٌم لتظهر من جدٌد والذي ٌ

ٌّة الحّكام الذٌن  ٌّة وعداءاً للشٌعة مقارنًة ببق          المحلّلٌن والكّتاب على أّنه "... كان األكثر طابف

سبقوه "
(ٕ)

ٌّن كٌفٌة وجود قٌم من نوع آخر من قبل السلطة تتوّجه نحو  ٌُب , وهنالك تصرٌح خطٌر 
عهد قاسم( "أّن عبد السالم عارؾ  اإللؽاء فٌذكر " السٌد هدٌب الحاج حمود )وزٌر الزراعة فً

بؤّنهم ٌنفّذون الثورة  2٘1ٔتموز  ٗٔذكر ألحد الضّباط األحرار الموجودٌن معه فً الفوج لٌلة 

وهناك ثالث جماعات ٌجب استبصالهم وهم: األكراد, والمسٌحٌون, والشٌعة"
(ٖ)

. 

فهو, وإن كان ٌنتمً وإذا كان عارؾ على هذه الشاكلة فإنَّ أحمد حسن البكر ال ٌختلؾ عنه 
ٌّة طابفٌة بحتة, "... إنَّ األحزاب  ٌّة وٌتعالى على الطابفٌة, لكّنه ٌفّكر بذهن إلى حزب ٌّدعً بالقوم

باع المذهب الشٌعً القومٌة العربٌة تفهم العروبة على أّنها التسّنن أي االنتماء للمذهب السّنً أّما أت

ٌّون تمٌم أو من بنً هاشم أو ربٌعة "( حّتى ولو كانوا من بنً فهم )عجٌم شعوب
(ٗ)

ٌّد ذلك ما ,   وٌإ
ٌّة  ٌذكره الدكتور جواد هاشم )وزٌر التخطٌط فً السبعٌنٌات( عن لعبة البعث فً الورقة الطابف
ٌّة فقد كانت ُتمارس بشكل علنً منذ البداٌة وٌقول أّنه دخل مّرة فً مكتب  فٌقول: " أّما الطابف

آخرٌن هما الدكتور  حامد الجبوري وزٌر الدولة لشإون رباسة الجمهورٌة... فوجد فٌه وزٌرٌن
أحمد عبد السّتار الجواري وزٌر التربٌة والفرٌق حّماد شهاب وزٌر الدفاع... كانا فً حدٌث عن 
محافظات العراق, فٌقول سمعُت شهاب ٌقول للجواري إنَّ جمٌع سّكان المنطقة التً تقع بٌن 

               العربً المحمودٌة وجنوب العراق هم عجٌم وال بد من التخلّص منهم وتنقٌة الدم 

العراقً "
(٘)

ٌّة بالطابفٌة فً إدارة الدولة فهً قٌمة طابفٌة ٌّة.-, وهذه قٌمة انصهرت فٌها القوم  قوم

صدام حسٌن( تبدو القٌمة بوجوه سلبٌة مختلفة أولها الطابفٌة وثانٌها القومٌة ومع الطاؼٌة )
ٌّة.  وثالثها المناطق

ٌّة فهً امتداد لما سبق رؼم دخول عدد كبٌر من الشٌعة واألكراد فً صفوؾ  أّما الطابف
 الجٌش العراقً إالَّ أّنهم لم ٌستحصلوا على مراكز مرموقة.

ٌّة تظهر فً التمٌٌز بٌن العرب والكرد حّتى وصلت فً أوج ظهورها بقصؾ مدٌنة  والقوم
 حلبجة الكردٌة بالؽازات الساّمة.

مارسها ذلك النظام من نقل بعض الناس  والمناطقٌة تظهر بعملٌات التهجٌر الواسعة التً
من مناطقهم إلى مناطق أخرى وكذلك الحفاظ على التركٌبة الطابفٌة القومٌة فً توزٌع المساكن 

 أو أراضً سكنٌة.

                                                           

 .ٜٛٔمجيد خدكرم, العراؽ الجميكرم, ال مط, بيركت, بال تاريخ, ص  (ٔ)
 .ٔٗميدم حسف الخفاجي, المشركع الطائفي العربي كأثره عمى الكاقع السياسي العراقي, مصدر سابؽ, ص ( ٕ)
 .ٕٗ(  المصدر نفسو, صٖ)
 .ٙٗ(  المصدر السابؽ, صٗ)
 .ٜٗ(  المصدر نفسو, ص٘)



 

(012) 

 :ٖٕٓٓبعد  :ثانٌاا 

بعد أن سادت القٌم الطابفٌة والقومٌة والعنصرٌة كآٌدلوجٌة فً ممارسة السلطة وظهور 
عام مّما ٌجعلنا نقول أّن كل القٌم السابقة اندرجت ٖ٘الذي ظل معشعشاً طٌل نظام الحزب الواحد 

حّتى حمل معه قٌم جدٌدة  ٖٕٓٓ/ٗ/2تحت قٌمة الحزب الواحد السلبٌة, وما أن أتى ٌوم 
 وسنتوقّؾ هنا لتحلٌلها.

)استشهاد السٌد محمد باقر الحكٌم(  ٖٕٓٓ /1 /2حّتى  ٖٕٓٓ/ٗ/2فً الفترة الممتدة من
ٌّة فالكل ٌتطلّع إلى شكل العراق الجدٌد وظهرت المقولة التً رّددها أبناء كانت ا لقٌمة إٌجاب

ٌّة( باعتبار أّن قٌمة التوّحد تكمن فً الرجوع إلى  ٌّة دولة دولة إسالم ٌّة ال سن العراق )ال شٌع
 اإلسالم وحده دون الطابفٌة البؽٌضة, لكن حلم الربٌع هذا عّجل علٌه الخرٌؾ لٌسقط أوراقه

أرضاً, لتظهر القٌمة الطابفٌة, بعدها, بشكل مسلّح وواسع, هذا من جهة, ومن جهة اخرى وجود 
التعّددٌة الحزبٌة وما لها من قٌم صراعٌة ألقت بضاللها على المجتمع وظهور قٌمة تصنٌفٌة 

لعراق لطبقات المجتمع قٌمة أبناء الداخل وأبناء الخارج التً تحّملت سجاالً بٌن َمن كانوا خارج ا
وَمن كان داخل العراق, ولو نظرنا إلى البرلمان العراقً فً حسنه, أو مجلس الحكم, لوجدنا أّن 
الفبة األكبر فٌه هً ألبناء الخارج وبدأت نظرة أبناء الداخل ألبناء الخارج أّنهم ٌهّمشون دورهم 

ٌُلؽوهم وٌّتهمونهم بالوقوؾ إلى جانب الطاؼٌة.  و

/ 2م حتى تودت القٌم الطابفٌة بدخول داعش محافظة نٌنوى فً هكذا بٌن صعود ونزول للقٌ
ثم جاءت فتوى المرجعٌة لتعٌد إلى الساحة السٌاسٌة القٌمة الوطنٌة, ووقفت فً المقابل  ٕٗٔٓ/ ٙ

 قٌم أخرى كالمدنٌة التً حاولت أفراغ القٌمة الوطنٌة من مصدرها الدٌنً)المرجعٌة(.  

 أّثرت على السٌاسة العراقٌة. طبٌعة القٌم التً -المطلب الثانً

 دور القٌم فً نشأة األحزاب السٌاسٌة .أ 

معنى الحزب:" حزب, قوم "
والقوم هم " الجماعة من الناس " ,(ٔ)

(ٕ)

إذن, فالحزب ٌعنً  ,
 مجموعة من الناس.

 .(ٖ) ﴾ ُكلُّ ِحْزب  ِبَما َلَدْيِهْم َفرُِحونَ ﴿:قال تعالى 

 فرحٌن؟ هل هو شًء مادّي؟ أم أّنه شًء معنوي؟فما الذي لدى الحزب لكً ٌجعلهم 

لٌس بالضرورة الشًء المادي هو الذي ٌقود إلى الفرحة أو الشعور بالفرحة, بل إّن ما تلقٌه 
المادة من ُبعد معنوي هو الذي ٌقود إلى الفرحة, فمثالً المال ال ٌقود إلى الِؽنى لوال الشعور 

 والرضى قناعة فكرٌة. بالؽنى, أّما الفرحة فهً آتٌة من الرضى.

 وعبارة )حزب بما لدٌهم( تعنً أّن الجماعة لدٌهم شًء.

 )وفرحون( تعنً وجود قناعات فكرٌة تجمعهم وتقودهم إلى الرضى بما لدٌهم.

                                                           

 .ٕ٘ٔ, صٕٜ٘ٔطبعة الكاثكليكية, بيركت, (  لكيس معمكؼ, المنجد, المٔ)
 .ٖٓٚ(  المصدر نفسو, صٕ)
, آية ٖ)  .ٕٖ(  القرآف الكريـ, سكرة الرـك



 

(014) 

وٌكون هذا التجّمع حزباً بمعناه اللؽوي البحت الكتمال أركانه وهً )الجماعة من الناس 
لجماعة ( ومن هنا إذا كان هذا التجّمع هادفاً إلى الوصول وكذلك الرابطة التً تقوم علٌها تلك ا

 إلى السلطة أو المشاركة فٌها, فإنَّه ٌكون حزباً سٌاسٌاً.

ٌّن وتجمعهم  ؾ الحزب السٌاسً بؤنَّه " مجموعة من الناس ٌنتظمهم تنظٌم مع وبذلك ٌعرَّ

ٌَّنة وٌهدفون للوصول إلى السلطة أو المشاركة فٌها" مصالح ومبادئ مع
(ٔ)

. 

ومن هنا ٌمكن القول أنَّ هدؾ أي تنظٌم ٌحّدد موضوعه فإذا كان هدفه الوصول إلى السلطة 
كان سٌاسٌاً وما إلى ذلك, لكن ما هً العوامل التً تساهم فً نشؤة األحزاب السٌاسٌة؟ فقد تكون 

ٌّة لكن ٌمكن اعتبار هذه ٌَّة, دٌنٌة أو محل ٌّة, اقتصادٌة, أٌدولوج العوامل  هذه العوامل اجتماع
صفات متعّددة لشًٍء واحد هو القٌمة التً تعّبر عن بعدٌن ُبعد ذاتً وآخر موضوعً, وفً الذات 
نة فالماء مثالً نشعر بقٌمته الذاتٌة حٌنما ٌشتّد علٌنا  ٌَّ تكون الحاجة هً الباعث وراء ابتؽاء قٌمة مع

ٌنما ٌحتاج مجتمع ما العطش فنبحث عنه, فتدخل تلك العوامل فً هذا الجانب من القٌمة, فح
اً عن الشرط القْبلً للقٌمة وهو الحاجة, هذا  ٌَّ نا ال بد أن نبحث منهج إلقامة نظام سٌاسً جدٌد فإنَّ
من ناحٌة البعد الذاتً للقٌمة, أما من ناحٌة البعد الموضوعً لها فإنَّ الناس ٌجتمعون على أساس 

 أو الزمان ) التباعد والتقارب(. عالقة تقوم على العرق أو المعتقد أو الفكر أو المكان

ٌَّة بمعنى أّنها تصادر القٌم  هذا من ناحٌة, ومن ناحٌة أخرى ٌمكن أن تكون القٌمة سلب
ٌَّة بخالؾ ذلك, وعلٌه توجد قٌم فرعٌة واصفة أي تصؾ  األخرى وتفرض وجودها وتكون إٌجاب

لٌة محل الدراسة, فالقٌمة الثابتة تلك األساسٌة التً ذكرت سلفاً, مثل القٌمة الثابتة والقٌمة التحوّ 
ُتقاس باستبعاد المتحّول, والقٌمة التحّولٌة تستبعد القٌمة الثابتة إن لم تفرز قٌم أخرى, وهذه حركة 
ٌُبنى علٌها الصراع السٌاسً أو عالقتها بالتطّور السٌاسً والحضاري لمجتمع من  جدلٌة 

 المجتمعات.

ٌُصّوره )ألفن توفلر( فً  حركة الموجات الحضارٌة, فحٌنما انتقل اإلنسان من وهذا الجدل 
الموجة األولى إلى الموجة الثانٌة ) الزراعة إلى الصناعة ( استمر الجدل بٌنهما لٌتحّول الزراعً 
إلى صناعً كاألؼذٌة المعلّبة الٌوم, وال ٌتوقّؾ هذا الجدل حّتى مع حضارة الموجة الثالثة أي 

ٌَّة, فإذا كانت األسرة مكونة من الدعامٌتٌن العالم الرقمً لتنتهً بقٌمة إن سانٌة ثابتة وهً الفردان
ٌَّتٌن )األم واألب( أي ذكر + أنثى = أسرة )هذه قٌمة ثابتة ( لكن إنسان  + تقنٌة           األساس
)دجتالٌة( = ؟, فالقٌمة مجهولة إالَّ أّنها ُتحّدد مسار اإلنسان بالفردانٌة أي إنسان فرد+حاسبة=؟, 

نعلم إلى أٌن ُتإّدي هذه النتٌجة؟ هل تإدي إلى إنسان الماترٌكس أو إنسان الُجنٌدر بحسب  ال
اً على العالم  ٌّ ٌُسٌطر تقن أحالم علم الجٌنوم؟ وهذا ما دفع التصّور نحو القطب الواحد الذي 

 وٌفرض سٌاسة القٌمة الواحدة والتً ُتسّمى الٌوم بالعولمة.

ٌَّة بوصفها ثابتة أو وعلى هذا األساس نعرؾ أّن طبٌ عة القٌمة سواء كانت ذاتٌة أو موضوع
متحّولة ُتإّثر على نشؤة األحزاب السٌاسٌة, وعلٌه ٌمكن أن نعّرؾ الحزب السٌاسً بؤّنه: مجموعة 

ٌَّنة من أجل الوصول إلى السلطة أو المشاركة فٌها.  من الناس جمعتهم قٌمة مع

 

                                                           

 .٘ٙ, صٜٜٓٔ(   طارؽ الياشمي, األحزاب السياسية, منشكرات جامعة بغداد, بغداد, ٔ)



 

(010) 

 ٖٕٓٓ/ٗ/9ألحزاب السٌاسٌة فً العراق حّتى طبٌعة القٌم التً أثَّرت على نشأة ا .ب 

خ كبداٌة مستقّرة دون جدال باعتبار هذه  إنَّ بداٌة ظاهرة األحزاب السٌاسٌة فً العراق ُتإرَّ
عقب االنقالب الدستوري العثمانً فتؤسست  2ٓ1ٔالمجموعة حزب أو لٌست بحزب من عام 

وجمعٌة العلم األخضر, وٌشٌر حسن  الجمعٌة العراقٌة وجمعٌة اإلصالح البصرٌة وجمعٌة العهد

شّبر
(ٔ)

إلى أنَّ العراق ابتدأ فً تؤسٌس األحزاب والجمعٌات لكّنها تفتقد إلى التوجٌه الحركً , 
بوجود كٌان المحفل الكاثولٌكً فالبداٌة كانت مسٌحٌة فرضتها الهٌمنة  112ٔالسلٌم, كان عام 

ٌّة, وبعده  سّتة جمعٌات وأّول تسمٌة  2ٓ1ٔتؤسس عام اإلسالمٌة علٌها من قبل الدولة العثمان
الشورى, الجمعٌة الوطنٌة, الجمعٌة العراقٌة, فرع جمعٌة االتحاد  –لحزب )حزب المشور 

والترقًّ العثمانٌة, جمعٌة العصابة الحمراء, نادي الترقًّ الجعفري العثمانً( وظهرت حّتى عام 
ٌّات متعّددة لكن ال ٌمكن أن نعطً وصفاً لق 2ٖٔٔ ٌّات ألّنها لم تؤخذ دوراً جمع ٌمة هذه الجمع

انتفضت أحٌاء النجؾ األشرؾ  2ٔ٘ٔفاعالً بالسلطة بل كانت مهّمتها تثقٌفٌة ال أكثر, وفً عام 
ٌّة  نوا حكومة محل ضد األتراك نتٌجة إلجراءاتهم التعّسفٌة ضد األهالً, فطردوهم من المدٌنة وكوَّ

اً مّما ٌدلل على أّن هذه الحركة ساهمت فً تكوٌن مٌال 2ٔ4ٔمستقلة حّتى مجًء اإلنكلٌز عام  ٌَّ د
حزب ضد االحتالل البرٌطانً ُعرؾ فٌما بعد )بـحزب النجؾ السّري( وتوالت بعد ذلك األحزاب 

والجمعٌات كـجمعٌة النهضة اإلسالمٌة والجمعٌة الوطنٌة اإلسالمٌة وجمعٌة حرس االستقالل
(ٕ)

. 

لقٌمة كانت ذاتٌة أي نابعة من الحاجة للوقوؾ بصوٍت ونستشّؾ من خالل هذه األسماء أنَّ ا
واحد ضّد االحتالل البرٌطانً الذي كان على األبواب, لذلك كانت قٌمتها التحّولٌة بعد العصر 
العثمانً تتصؾ بالقٌمة الوطنٌة واإلسالمٌة, وهذه القٌم رّبما تكون السبب وراء تكوٌن تلك 

 األحزاب.

ل تؤسس حزبان جدٌدان رؼم تخّوؾ الملك فٌصل فً ذلك وبعد تتّوج الملك فٌصل األو
فٌذكر عبد الرزاق الحسنً فً كتابه الموسوم تارٌخ العراق السٌاسً الحدٌث أّن فهمً المدّرس 
كبٌر أمناء الملك فٌصل األول كبس على مجموعة من السٌاسٌٌن العراقٌٌن منهم ناجً السوٌدي, 

ا الشبٌبً, وهم ٌعّدون لتؤسٌس حزب سٌاسً جدٌد, جالل بابان, محمد مهدي البصٌر, محمد رض
إالَّ أنَّ الملك فٌصل أخبرهم " أّنه لٌس من المصلحة أن ٌشتؽل العراقٌون فً تؤلٌؾ األحزاب 

السٌاسٌة الٌوم "
(ٔ)

, ومع ذلك ظهر حزبان جدٌدان هما الحزب الوطنً العراقً بزعامة جعفر أبو 
ٌّة النهضة العراقٌة بزعام  – 2ٕٕٔة أمٌن الجرجفجً, وتوالت فً حقبة عام التّمن, وجمع

ة األحزاب مثل الحزبٌن السابقٌن والحزب الحر العراقً وحزب االستقالل الوطنً 2ٖٕٔ ٌَّ م تعدد
وحزب الشعب وحزب العهد العراقً... وؼٌرهم, لكن هذه األحزاب المتعّددة كانت فً بداٌتها 

ٌّة مختلفة حول ذات قٌمة وطنٌة بعٌدة عن الطابفٌة نوعاً ما, إ الَّ أّنها أفرزت قٌم تنافسٌة تحول
ٌّار مساوم ٌرٌد أن ٌحقّق رؼباته ببقاء قوات االحتالل البرٌطانً, وآخر  االحتالل البرٌطانً فت
ٌّة, وثالث ٌقّدر األمور من الحكمة  ٌبتعد عن ذلك لكّنه ٌتخذ منهج التحاور مع اإلدارة البرٌطان

                                                           

 .ٗٔ-ٖٔص, ص ٜٜٛٔ( انظر: حسف شّبر, العمؿ الحزبي في العراؽ, دار التراث العربي, بيركت, ٔ)
( انظر: حنو بطاطك, العراؽ الطبقات االجتماعية كالحركات الثكرية مف العيد العثماني حتى قياـ الجميكرية, الكتاب األكؿ, ترجمة ٕ)

 .ٖٛ, صٜٜٓٔ)عفيؼ الرزاز(, مؤسسة األبحاث العربية, بيركت, 
 .ٕٓٗ, صٕٜٛٔمطبعة دار الكتب, بيركت, , ٘( عبد الرزاؽ الحسني, تاريخ العراؽ السياسي الحديث, الجزء الثاني, طٔ)



 

(012) 

ؼبات البرٌطانٌٌن وطموحات العراقٌٌن, وهكذا فإنَّ التٌارات والواقعٌة وحاول التوفٌق بٌن ر
 السٌاسٌة بدأت متنافسة ومتصارعة مّما أثَّر على المجتمع.

اً فظهرت قوى  ٌَّ وبعد انتهاء العصر الملكً كانت ظاهرة األحزاب تنحسر انحساراً جزب
وٌظهر حزب سٌاسٌة متصارعة, لكن ظهور أحزاب جدٌدة مثل الحزب الشٌوعً وحزب البعث 

اإلتحاد الكردستانً كحزب قومً كردي وحزب القومٌٌن كحزب قومً عربً, وٌمكن إرجاع 
ة وهنا أخذ الجٌش دور  ٌَّ سبب انحسار األحزاب إلى قٌام الجٌش باالنقالب العسكري ضد الملك
ٌَّة ؼٌر مّتزنة لقٌادة شإون  األحزاب فً إقامة النظام السٌاسً. وظهر عبد الكرٌم قاسم كشخص

 العراق مما جعل تلك األحزاب تتالعب بالدولة.

ٌَّة بقٌادة 2ٙ1ٔ – 2ٖٙٔوفً عام  ة عسكر م كان االنقالب البعثً ضد عبد الكرٌم قاسم بقوَّ
الحرس القومً فبدا هذا االنقالب متوّجهاً نحو الشعب إالَّ أنَّه بدأ بقمع الشعب وبدت البوادر 

ٌَّز  األولى لظهور نظام الحزب الواحد فقام بقمع األحزاب األخرى كالشٌوعٌٌن وؼٌرهم وتم
ٌَّة الصحافة وإشاعة الطابفٌة من جدٌد, وفً عام  م بدا البعث هو السلطة 2ٙ1ٔبتقلٌص حر

ٌُسمح بنظام تعّدد األحزاب فكانت القٌمة التً اتخذها قٌمة طابفٌة قومٌة  األولى والحزب القابد ولم 
ٌَّة فعانى الشعب العراقً ما عانا من  تقسٌم واضطهاد, وخٌر شاهد على ذلك قمع حزب سلب

سه السٌد )محمد باقر الصدر( ومنع الشٌعة من السٌر إلى اإلمام الحسٌن )علٌه  الدعوة الذي أسَّ
ٌّة الممارسات الدٌنٌة بكل األطٌاؾ  ة تقتضً حر ٌَّ ٌَّة فالتعدد السالم(, كممارسة لطابفة تمّثل األؼلب

ٌَّة الدكتاتور  ٌَّة منعت ذلك.العراقٌة, لكن تفرد

لٌظهر صدام حسٌن لتتحّول الممارسة السٌاسٌة إلى دولة الخوؾ أو دولة حكومة ابن 
 تكرٌت.

ٌُشٌر مقال فً مجلّة )سبورت الٌت البرٌطانٌة( إلى " أنَّ صدام حّول العراق إلى دولة  و

لعالم "بولٌسٌة تتحّكم برقاب الناس بقسوة بالؽة... إنَّ صدام ٌدٌر أفضع جهاز تعذٌب فً ا
(ٔ)

. 
وحّدد سلطة الجٌش ومنعه من التحّرك داخل الوضع السٌاسً حّتى ال تتكّرر االنقالبات السابقة 
والؽاٌة هً الحفاظ على النظام الحاكم, وال ٌمكن أن نحدد القٌمة األساسٌة التً تحدد نشؤة الحزب 

لقٌمة األساسٌة لنشؤة الحاكم أو الحزب البعث الصدامً ألن هنالك اختالؾ فً بداٌة النشؤة, فا
حزب البعث كانت تعتمد على القومٌة وإحٌاء التراث العربً وهذا ٌّتفق مع شعارهم الذي ٌدعو 
إلى توّحد األمة العربٌة لكن مع صدام فً العراق كانت نشؤة ثانٌة لحزب البعث تحمل قٌمة واحدة 

و صدام( وهذه القٌمة هً أنَّ البعث هو صدام وصدام هو العراق, وهذا الكل فً الواحد )ه
 أفرزت قٌم أخرى ٌمكن أن ندرجها تحت اسم البطل الذي ٌصنع التارٌخ.

ولذلك ٌمكن القول أنَّ قٌمة التفّرد الصدامٌة كانت األساس فً نشؤة حزب البعث بالمعنى 
الصّدامً, لذلك ال ٌمكن افتراض وجود أي حزب ٌخالفه. وعلٌه أقبل صدام على إعدام مفّكر 

كبٌر )السٌد محمد باقر الصدر( ألّنه وجد فٌه الشخص الذي ٌقضً على نظامه, ولم العراق ال
 ٌكتؾ بذلك بل قام بعملٌات اؼتٌال وزج فً السجون وإعدام واسعة.

                                                           

 .ٖ٘, صٕ٘ٓٓ( مجيد زادة باقرم, سياست, انتشارات صفا, طيراف, ٔ)
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, وأثَّر تؤثٌراً سلبٌاً على العراق كما أّنه ٖٕٓٓ/ ٗ/2التفّرد الصدامً حّتى ٌوم  وبقً هذا
ٌّة وؼٌرها  ٌَّة ومناطق  أشرنا إلٌها سابقاً.أفرز قٌم طابف

ومن خالل هذا االستعراض لتارٌخ موجز لنشؤة األحزاب فً العراق ُتعرؾ أّن القٌم التً 
ٌَّة عام  م لتعّبر بعد 112ٔسّببت النشؤة هً فً البداٌة كانت طابفٌة مع وجود الجمعٌة الكاثولبك

ستمر بعده لكن ذلك عن قٌم وطنٌة كانت لها ضرورتها فً مواجهة االستعمار البرٌطانً وت
 بظهور خجول.

ٌَّة  وفً بداٌات نهاٌة العهد الملكً ظهرت أحزاب تحمل قٌم قومٌة وطابفٌة وآٌدولوج
)الشٌوعٌون( وتستمر هذه القٌم حّتى بداٌات العهد الجمهوري ولتصبح مع صدام قٌمة تفّردٌة ال 

القٌمة ولَّدت قٌم طابفٌة ٌُمكن وصفها بالقومٌة أو الطابفٌة أو حّتى البعثٌة, لكن إفرازات تلك 
أنَّ القٌمة اإلٌجابٌة الوحٌدة هً القٌمة الوطنٌة سواء كانت بشخصٌات  ومناطقٌة. ومن هذا ٌظهر

 طابفٌة أو قومٌة.

 ٖٕٓٓتحوالت القٌم السٌاسٌة بعد:  المبحث الثانً

 :التحّول من نظام الحزب الواحد إلى نظام تعّددٌة األحزاب :المطلب األول

  التحّول وعدم االستقرار: .أ 

تكونت ونمت أؼلب األحزاب العراقٌة فً الخارج كما هو معروؾ وواضح كالمجلس 
األعلى للثورة اإلسالمٌة فً العراق )المجلس اإلسالمً العراقً( فً الثمانٌنٌات وسبقه فً 

ٌة, وفً الوجود إذ تؤسس فً العراق إالَّ أنَّه استمّر فً الخارج وهو حزب الدعوة اإلسالم
ٌّات أُعلن عن تؤسٌس حزب المإتمر الوطنً العراقً بقٌادة الدكتور أحمد الجلبً, أما  التسعٌن

ٌّات لكّنه توقّؾ عن العمل وعاود إلى العمل فٌما                    بعد الحزب اإلسالمً فتؤسس فً الستٌن
نظام صدام حسٌن , وؼٌرها من األحزاب المإسسة قبل ذلك الٌوم, وما أن سقط ٖٕٓٓ/ ٗ/2

حتى أعلن عن بداٌة مرحلة جدٌدة فً العراق تظهر فٌها أحزاب جدٌدة كحزب الفضٌلة وحركة 
حزب ه وحزب الحوار الوطنً وجٌش المهدي وؼٌرها, كما بدا االنقسام واالنشقاق فً 

 األحزاب الكبٌرة.

انفعال مضاد  كانت تحمل قٌمة انفعالٌة أي ٖٕٓٓ/ ٗ/ 2ذه االحزاب التً تؤسست قبل وه
ٌّة.  لتوّجهات النظام فً بؽداد, لذلك ظهرت بؤسماء إسالمٌة وطابفٌة ووطن

لكن التحّول من مرحلة االنفعال إلى مرحلة الفعل جعل تلك األحزاب تفّكر بقٌمة جدٌدة 
ٌمكن وصفها بالتحّولٌة, وعلى ضوءها ٌمكن رسم مالمح تصّورات تلك األحزاب لشكل العمل 

فالمجلس األعلى وؼٌره من األحزاب اإلسالمٌة ٌدعون إلى أحزاب إسالمٌة لكن لٌست السٌاسً, 
على ؼرار إٌران, أما األحزاب العلمانٌة فتدعو إلى حكومة دٌمقراطٌة, فً حٌن تدعو األحزاب 
ٌَّة دٌمقراطٌة, وأساس ذلك الحفاظ على مستقبل الكرد فً  الكردٌة إلى حكومة فٌدرالٌة اتحاد

 العراق.

هذه األحزاب لم ٌتح لها فً البداٌة العمل السٌاسً فً ظل وجود الحاكم المدنً )بول  لكن
برٌمر األمرٌكً( حٌث ُوجدت القوات األمرٌكٌة وإداراتها أنَّ الوضع فً العراق معقّد وخصوصاً 

ة, مسوؼاً إلى صٌا ٌَّ ؼة بعد انهٌار الدولة, وكانت تنظر إلى العراق, فً تقسٌماته الطابفٌة واإلثن
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"تحذٌرات بؤنَّ صدمة التؽٌٌر سُتشّضى العراق إلى أجزاء أثنٌة وطابفٌة "
(ٔ)

, وحاولت معالجة 
ذلك من خالل وضع جدول ألعضاء مجلس الحكم االنتقالً ٌتكّون على أساس القومٌة والمذهبٌة, 
 )الشٌعة العرب, السنة العرب, األكراد, المسٌحٌون, التركمان( وبدا تشكٌل الوضع العراقً

الجدٌد صعباً, وٌبدو أنَّ المرجعٌة الدٌنٌة بقٌادة آٌة ه العظمى السٌد علً السٌستانً أرجعت 
تحدٌد شكل العراق الجدٌد إلى العراقٌٌن, حٌث تمّسكت بعد شهرٌن من االحتالل بمطلب صٌاؼة 

 الدستور من قبل جمعٌة تؤسٌسٌة منتخبة وكان األمر مثل ما أرادته المرجعٌة.

الستعراض نرٌد أن نصل إلى ؼاٌة مفادها: ظهور تحوالت القٌم, أو القٌم بعد هذا ا
ٌّة جدٌدة بل كانت الطابفٌة والقومٌة واضحة من خالل  التحولٌة؛ فبدًء لم تظهر أي قٌمة تحول
مجلس الحكم االنتقالً, لكن الالّفت للنظر ظهور تحّول فً القٌمة الطابفٌة التً ظهرت كعنصر 

 ٌَّ اً إلى محاربة المحتل لكّنه ال ٌتوّرع من قتل العراقٌٌن كحركة التوحٌد والجهاد مسلّح ٌهدؾ إعالم
وكتابب ثورة العشرٌن وتنظٌم القاعدة فً بالد الرافدٌن وجٌش المهدي وأصحاب القضٌة وجند 
ما توّحدت فً البداٌة )جٌش المهدي وهٌبة  السماء, فإنَّها لم تتوّحد كما كانت فً ثورة العشرٌن وإنَّ

لماء المسلمٌن فً معركتً الفلوجة والنجؾ( لكن سرعان ما بدأ االقتتال الطابفً فٌما بٌنهما ع
وخصوصاً بعد تفجٌرات االمامٌن فً سامراء, لتحمل ظاهرة التهجٌر السٌاسً ووضع خرٌطة 
ٌّة فً العراق وبدأ إؼالقها من قبل طابفتها, وفً بؽداد على سبٌل المثال أصبحت  طابفٌة مناطق

اً, فالشٌعة لهم مناطقهم والسّنة كذلك, لتظهر ظاهرة العنؾ المسلّح والجرٌمة أحٌا ٌَّ بها مؽلقة طابف
المنّظمة والقتل األجٌر وتبادل عملٌات العنؾ بٌن الطرفٌن وساهم هذا فً تحدٌد عمل الدولة 

الت وأصبحت الدولة فً منطقة معزولة )المنطقة الخضراء( ال تتحّكم بالشارع مما سمح بالتدخّ 
الواسعة من قبل دول الجوار اإلقلٌمً لالستفادة من الساحة العراقٌة المتؤججة فً تصفٌة 
الحسابات مع الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة كإٌران وسورٌا وأخرى تمّثلت بالحفاظ على البعد 
الطابفً السّنً فً العراق كالسعودٌة وتركٌا ومصر وقطر وأؼلب الدول العربٌة, حتى تدخلت 

 بعدبذ بشكل مباشر.من 

قٌم طابفٌة  1ٕٓٓإلى بداٌة عام  ٖٕٓٓوكانت القٌم السابدة فً هذه المرحلة ابتداًء من 
ة السٌاسٌة لتجاوز الطابفٌة المسلّحة  ٌَّ مسلّحة والتحّول فٌها أّنه جرَّ العراقٌٌن إلى اتخاذ الطابف

 وظهرت المحاصصة الطابفٌة داخل تشكٌلة الحكومة العراقٌة.

  ع اإلرادات:صرا .ب 

ٌَّة ؼٌر المستقّرة وما إن بدا االستقرار على  فً ما سلؾ ذكره قد تناولنا وصفاً للقٌمة التحول
ٌَّة األحزاب لكن بصراع  شكل العراق الجدٌد فً سّن الدستور والتصوٌت علٌه حّتى ظهرت تعدد

إلى السلطة, وفً اإلرادات, فالقٌمة بٌنها قٌمة صراعٌة حٌث تتصارع األحزاب الكبٌرة وصوالً 
صراعها هذا تسحق األحزاب الصؽٌرة وُتلقً بضاللها على الواقع كالصراع بٌن التٌار الصدري 

 والمجلس األعلى وكذلك الحزب اإلسالمً وعناصر الصحوة فً األنبار.

وانتهجت برباسة المالكً منهجاً أظهر العشابرٌة كقٌمة سٌاسٌة واضحة فً صراع 
ٌُعرؾ بـ)مجالس اإلسناد وشٌوخ العشابر(.اإلرادات وخٌر مثال علٌ  ها ما 

                                                           

 .ٜٙ, صٕٚٓٓ( مجمكعة مؤلفيف, بكش في أكر, ترجمة )أمير دركيش(, مركز أكر لمدراسات, بال مكاف, ٔ)
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هذه نظرة لصراع اإلرادات من ناحٌة الداخل وٌمكن أن نقول صراع األحزاب السٌاسٌة فً 
العراق وخصوصاً الكبٌرة منها ٌقؾ وراءه إرادات دولٌة ألنَّ أؼلب تلك األحزاب تلتجا إلى دول 

تحاول تمرٌرها من خالل األحزاب التً  حماٌة ومن المعروؾ أنَّ لكل دولة إرادة سٌاسٌة
تدعمها, وبالنتٌجة فإنَّ تلك الدول تحاول تحقٌق هدفاً مزدوجاً من خالل دعمها لألحزاب, وهو: 
وجود حزب فً داخل العراق ٌقّدم تسهٌالت استثمارٌة أو ؼٌر ذلك, وإرسال رسابل مبّطنة إلى 

ات السٌاسٌة إذا قلنا أّنه داخلً فهو ٌمّثل الوالٌات المتحدة من خالل ذلك الحزب, فصراع اإلراد
ٌَّة الحزبٌة وهذا إٌجابً للدفع بالمسٌرة الدٌمقراطٌة, ؼٌر أن الصورة لٌست هكذا  إفرازاً للتعدد
ألنَّ اإلرادة السٌاسٌة ألؼلب األحزاب الكبٌرة متضّمنة إلرادات دول الحماٌة مّما ٌجعل العراق 

ما ٌفّسر تحّول صراع اإلرادات السٌاسٌة من مجاله هذا ساحة مفتوحة لتصفٌة الحسابات وهذا 
ٌَّة مستوردة من الخارج لتقوم  إلى مجال الصدام المسلّح, وعلٌه ٌمكن أن نقول أن هناك قٌمة تؤثٌر

( خٌر 1ٕٔٓبفعلها السلبً فً الداخل. ولعل عقدة تشكٌل الحكومة الٌوم)بعد االنتخابات النٌابٌة 
ٌَّة.مصداق على تلك القٌمة التؤ  ثٌر

ٌَّة حول تحوالت القٌمة السٌاسٌة فً العراق :المطلب الثانً  االستراتٌجٌات المستقبل

ٌَّم شبحه  مّما سبق ٌمكن أن نحدد أّن القٌمة السٌاسٌة المتحولة هً " مثلث النزاع الذي خ
لمسند إلى على الدولة العراقٌة منذ تؤسٌسها وٌستمر فً تؤرٌخها المستقبلً: دور الزعامة التقلٌدٌة ا

ٌّة الكردٌة مندفعة إلى  السّنة الذي أفضى إلى تمّرد سّنً بسبب الخوؾ من فقدان السلطة, والقوم
ه ٌدفع  الحكم الذاتً مقروناً بإشارات إلى مٌول انفصالٌة ممكنة, أّما التهمٌش الشٌعً السابق فإنَّ

قادة الشٌعة إلى فرض إرادتهم على مإسسات العراق الجدٌدة "
(ٔ)

د به أنَّ  , وهذا ٌطرح شٌباً ٌحدَّ
ٌّة فً العراق الجدٌد كان لها أرثها التارٌخً السابق فجاء التصور لٌستشرؾ معالم  القٌمة التحول
المستقبل العراقً بموجب االنفعال السابق, وٌمكن االستنتاج من هذا أنَّ القٌم التً ستستقر فً 

ٌُنبؤ بوجود أحزاب ثالثة كبٌرة مإسسة على ذلك: العراق قابمة على أساس القومٌة والطابفٌة مّما 
حزب شٌعً عربً, حزب سّنً عربً, حزب كردي. لكن هذا التؤوٌل المستقبلً ٌبدو أّنه ؼٌر 
مستقر أٌضاً بسبب االنتخابات الخاّصة بالمجالس النٌابٌة األخٌرة, االنتخابات التً كانت فوق 

القٌمة الوطنٌة البعٌدة عن ذلك؟ ٌمكن قبوله بمجال  الطابفٌة نوعاً ما, وهل هذا دلٌل على استقرار
 بعٌد ألّن القوابم كانت ذات صبؽة وطنٌة وإن لم تخل من الطابفٌة والقومٌة.

ها هنا هل ٌمكن أن نقول إّن القٌمة انفّكت وتحّولت إلى قٌمة وطنٌة بفعل مشروع المصالحة 
 ٌمكن أن نؽفل ذلك, ؼٌر أّن الواقع الوطنٌة؟ أو كردة فعل على اإلرهاب الداعشً؟ بالتؤكٌد ال

ٌّة كقٌمة تحّولٌة لم  ؼٌر هذا, فالعملٌة ال زالت تتجادل بموجب الفعل ورّد الفعل, فالظاهرة الوطن
تكن آتٌة من الرد على االحتالل كما حصل فً ثورة العشرٌن, ولم تؤِت من خالل المصالحة 

حالة للخروج من ٌؤس الموت الذي تملٌه الوطنٌة, ألّنها رّدة فعل ضد أعمال القتل والعنؾ و
القٌمة الوطنٌة( ثابتة ومستقرة وترسم مالمح مستقبل الطابفٌة, وهذا ال ٌعنً أّنها ) العملٌات

 العراق, بل هً هّشة وعرضة للتهدٌد قد ٌكون مفتعالً إللؽابها ووضع الطابفٌة من جدٌد.

ا حدا به إلى التركٌز على مشروع هاملتون قد استوعب تلك المشكلة ممّ  –وكان تقرٌر بٌكر 
المصالحة الوطنٌة لٌرسم مالمح العراق بالمستقبل, وعلى ضوء ذلك ٌمكن أن ندرس تحوالت 

                                                           

 .ٖٜ( مجيد زادة باقرم, مصدر سابؽ, صٔ)
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القٌمة لدى األحزاب السٌاسٌة العراقٌة وهً مّتجهة للنظر إلى مستقبل العراق, فحزب الدعوة 
م دولة القانون والحكومة جناح المالكً قد تحّول من طرح مشروع الدولة اإلسالمٌة إلى مفهو

القوٌة وهذا واضح من خالل ممارساته السٌاسٌة وبرامجه االنتخابٌة الداعٌة إلى األؼلبٌة 
السٌاسٌة؛ وعلى مستوى المنشقٌّن منه ) تٌاراإلصالح الوطنً( ظهرت فكرة إصالح الدعوة 

ٌَّة لٌظهر بـ اإلصالح الوطنً, أي تحوٌل القٌمة من الدٌنٌة  وتخلٌّه عن مبادبه الثمانٌنٌة والسبعٌن
ٌَّة, وكذلك ٌبدو  إلى الوطنٌة, فً حٌن ٌبقى حزب المإتمر الوطنً على مبادبه الوطنٌة العلمان
الموقؾ مع الحزب اإلسالمً فٌتحّول من الطابفٌة إلى الوطنٌة لكن بتدّرج بسٌط, والمجلس 

ٌّر اسمه إلى األعلى ٌتخلّى عن الثورة اإلسالمٌة وكون اإلسالم هو أساس الدولة  فً العراق, فٌؽ
المجلس األعلى اإلسالمً العراقً, وهنا المسلم أخذ معناه الوطنً أي العراقً دون أخذ مفهوم 

 اإلسالمً الذي ٌتجاوز كل تلك الحدود.

وأما حزب األمة العراقٌة ٌفترض أّن العراق أّمة واحدة بؽّض النظر عن أطٌافها والجامع 
متداده التارٌخً الحضاري فتكون المناسبات لألطٌاؾ المختلفة هً الموضوعً لها هو العراق با

مناسبات لألمة العراقٌة وٌمثل هذا االتجاه المفّكر المعروؾ سلٌم مطر والسٌاسً مثال اخلوسً, 
 ونوعاً ما أٌاد جمال الدٌن.

ل وهذا بطبٌعته ٌفترض أنَّ مسار هذا التحّول هو إظهار القٌمة الوطنٌة وممارستها من قب
الشعب العراقً رؼم تعدد األحزاب وصراع اإلرادات لكن صراع اإلرادات نفسه وبمساهمة دول 
نة تنفع الحزب ودولة الحماٌة قد تظهر الطابفٌة من جدٌد وتلؽً هذه القٌمة  ٌَّ الحماٌة وألسباب مع

 الوطنٌة.

ة هّشة ومن خالل هذا التحلٌل واالستعراض السابق ٌظهر أنَّ القٌمة الوطنٌة هً ممارس
تنفعل بالظروؾ من حولها مما ٌجعلها عرضة للتؽٌر وعدم الثبات, ولمعالجة هذه المشكلة 
ٌُعنى بدراسة سٌاسٌة  والتوافر على حل لها نقترح وجود مجموعة من الباحثٌن األكادٌمٌٌن 
ٌَّة وعلى كل المستوٌات وتكّون مجال فرٌق عمل ٌصل إلى نتابج ُتإخذ  وتؤرٌخٌة وأنثروبولوج

تبار من ِقبل الدولة, هذا من جهة, ومن جهة أخرى نقترح إشاعة مفهوم اإلنسان العراقً ألنَّ باع
الوطنٌة عرضة للقومٌة والطابفٌة, واألمة مفهوم وإن كان له داللة لطٌفة إالَّ أنَّه دخل مثقّالً بآالم 

 النظام السابق الذي ٌكثر من استعمال مفردة األّمة.

ُتخذت كؤساس للعراقٌة فإّنها تتجاوز الوطنٌة والقومٌة والطابفٌة, فالقٌمة اإلنسانٌة إذا ا
اً ال ٌلؽً الوطنٌة بل ٌمنع تؤثرها بالقومٌة والطابفٌة كما أّنه ٌخفّؾ من حّدة القومٌة  ٌّ تجاوزاً إٌجاب
والطابفٌة إذا فهمنا أّن السّنً العربً هو إنسان عراقً وكذلك الكردي والشٌعً واألزٌدي 

 لتركمانً... إلخ, فكلّهم بمنظار العالم ومنظار أنفسهم إنسان عراقً.والمسٌحً وا

ٌُتاح لهذه القٌمة االستقرار والثبات والدفع بالعراق نحو األمام وٌضّمد جراحاته  ومن هنا 
ٌّة والنهضة لٌكن الوازع نحو االعمار والتنمٌة.  ببلسمه وهنا ٌمر نسٌم الحر

 ومن أجل ترسٌخها نوصً بما ٌؤتً: 

ٌَّة تحت المال  .ٔ ٌَّة تتابع ممارسة األحزاب وتدقّق مالها ووضع المالٌة الحزب وجود هٌبة رقاب
ٌُستخدم ضّد الشعب العراقً.  العام حّتى ال 
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نوصً بتؤسٌس المعهد األكادٌمً العراقً الخاص بدراسة المجتمع العراقً وظاهرة األحزاب  .ٕ
 فٌه وتقدٌم االقتراحات والتوصٌات.

 المؽرض ورّده بإعالٍم ُمضاد.متابعة اإلعالم  .ٖ
ٌُعاد كتابة األنظمة الداخلٌة لألحزاب بما ٌّتفق والدستور والمسٌرة الدٌمقراطٌة. .ٗ  أن 
ٌَّة. .٘ تها وانفكاكها عن المحاباة الحزب ٌَّ  تعزٌز سلطة القضاء والعمل على حٌادتها وموضوع
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 الخاتمة

 وأخٌراً ٌمكن القول: 

 إن تلبث قلٌالً حّتى تتحّول إلى اقتصادٌة, سٌاسٌة,...إلخ. ن القٌمة تبتدأ إنسانٌة لكّنها ماا

وحاولنا فً هذا البحث أن نرّكز على مفهوم القٌمة وتحّوالتها فً العراق فاستنتجنا أنَّ القٌمة 
كانت طابفٌة فً األصل العثمانً ووطنٌة فً بداٌة الثورة ضّد االحتالل البرٌطانً لتكون قومٌة 

ٌّة حّتى عبد الكرٌم قاسم, وبداٌة العهد الجمهوري ولتستقر كقٌمة البطل وطابفٌة ونوعاً ما وطن
الذي ٌصنع التارٌخ ونزاعاته وتوجهاته فً عهد صدام حسٌن, وكشفنا عن كون تلك القٌم هً 
السبب وراء نشؤة األحزاب فً العراق وانتهٌنا إلى أنَّ القٌمة فً العراق الجدٌد ومستقبله ال بد أن 

ة أساس النهضة والتنوٌر, تكون وطنٌة لك ٌَّ ن بخضوعها إلى قٌمة أعلى وهً القٌمة اإلنسان
 وتوافرنا على مقترحاٍت وتوصٌات.

وٌمكن أن نقول أخٌراً أّن أحزابنا السٌاسٌة كانت تتَّخذ تلك القٌم نتٌجة النفعالها بالظروؾ 
ة. ٌَّ ٌَّة أم إٌجاب  المحٌطة سلب

ا نصبو إلى الٌوم الذي تبدأ فٌه ا ألحزاب من مرحلة الفعل دون االنفعال الذي ٌرسم لها وإننَّ
االستقرار والمحافظة على اإلنسان العراقً ووصوله إلى القّمة الحضارٌة, فقد أزؾ الموعد 

ٌّات. تنا العراقٌة التابهة فً جدل الهو ٌَّ  وحانت الساعة ألن ُتعرؾ إنسان
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 قائمة المصادر

 الكتب المقدسة: -أوالا 
 .ٕٖالقرآن الكرٌم, سورة الروم, آٌة       

 
 المعاجم والموسوعات: -ثانٌاا 

بٌاربونت ومٌشال إٌزار, معجم االثنولوجٌا واالنثروبولوجٌا, ترجمة )مصباح الصمد(,  .ٔ
 م.ٕٙٓٓ, ٔٔالمإسسة الجامعٌة للدراسات والنشر, بٌروت, ط

                                   ., دار الرشٌددٌكن مٌشل, معجم علم االجتماع, ترجمة ) إحسان محمد الحسن( .ٕ
 . 21ٓٔللنشر, بؽداد, .ٖ
 .2ٕ٘ٔلوٌس معلوؾ, المنجد, المطبعة الكاثولٌكٌة, بٌروت, .ٗ
 الكتب العربٌة والمترجمة -ثالثا

   افالطون, الكتاب السابع )أسطورة الكهؾ(, ترجمة )زكً نجٌب محمود(,                                           .ٔ
 م.2ٙ1ٔدار الكتاب العربً للطباعة والنشر, القاهرة, 

 .21ٖٔ, بٌروت, ٔبول سٌزاري, القٌمة, ترجمة )عادل العوا(, منشورات عوٌدات, ط .ٕ
 .212ٔحسن شّبر, العمل الحزبً فً العراق, دار التراث العربً, بٌروت,  - .ٖ
العثمانً حتى قٌام  حنه بطاطو, العراق الطبقات االجتماعٌة والحركات الثورٌة من العهد .ٗ

الجمهورٌة, الكتاب األول, ترجمة )عفٌؾ الرزاز(, مإسسة األبحاث العربٌة, بٌروت, 
ٔ22ٓ. 

 .22ٔطارق الهاشمً, األحزاب السٌاسٌة, منشورات جامعة بؽداد, بؽداد,  .٘
 , مطبعة دار٘عبد الرزاق الحسنً, تارٌخ العراق السٌاسً الحدٌث, الجزء الثانً, ط .ٙ

 .21ٕٔلكتب, بٌروت, ا
مجموعة مإلفٌن, بوش فً أ ور, ترجمة )أمٌر دروٌش(, مركز أور للدراسات, بال   .4

 .4ٕٓٓمكان, 
 مجٌد خدوري, العراق الجمهوري, ال مط, بٌروت, بال تارٌخ. .1
 .ٕٓٓمجٌد زادة باقري, سٌاست, انتشارات صفا, تهران,  .2

 اسً العراقً,مهدي حسن الخفاجً, المشروع الطابفً العربً وأثره على الواقع السٌ .ٓٔ
 .ٕٙٓٓالمط, ال مكان, 

, ترجمة )سلٌم طه(, الفجر للنشر والتوزٌع, ٔهنري فوستر, نشؤة العراق الحدٌث, ج .ٔٔ
 .212ٔبؽداد, 
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 طلبة اجلاهعات امنٌذجا   التطرف الفكري ًتأثريه على اجملتوع
 

 : المقدمة

حٌنموووووا بووووورز التطووووورؾ الفكوووووري كخوووووروج عووووون القواعووووود الفكرٌوووووة والقوووووٌم والمعووووواٌٌر        
واالسوووالٌب السووولوكٌة الشوووابعة فوووً المجتموووع أضوووحى مووون الضوووروري التطووورق لوووه السوووٌما بعووود 
ان تحولوووت الكثٌووور مووون االفكوووار الوووى سووولوك إرهوووابً ٌحاسوووب علٌوووه القوووانون والوووذي قووود ٌوووإثر 

ٌووووداً الشووووباب موووون طلبووووة الجامعووووات ,والتووووؤثٌرات بشووووكل وبووووآخر علووووى شوووورابح مختلفووووة وتحد
المختلفوووة التوووً ٌمكووون ان ٌتعووورض لهوووا الطالوووب الجوووامعً بعووود التخووورج بسوووبب انتشوووار ظووواهرة 
البطالوووة وعووودم اٌجووواد فووورص العمووول المناسوووبة , مووون هنوووا أخوووذت هوووذه الدراسوووة البحثٌوووة االهمٌوووة 

وإٌجووواد االسوووباب  لمنوووع انتشوووار التطووورؾ الفكوووري بوووٌن جٌووول الشوووباب داخووول الحووورم الجوووامعً
الحقٌقٌوووة النتشووواره بوووٌن الجٌووول مووون منطلوووق ان التطووورؾ كمفهووووم عوووام هوووو اعوووتالل  العقووول عووون 
المعرفوووة واإلدراك  وانعكووواس عووون الحقٌقوووة ,ناهٌوووك عووون اعتبووواره  سووولوك ؼٌووور سووووي وبالتوووالً 
ٌصوووعب تجرٌموووه, الن التطووورؾ ال ٌحاسوووب علٌوووه القوووانون لكونوووه قوووابم علوووى االفكوووار والنواٌوووا 

وسوووابل  عالجوووه هوووو الحووووار, ولعووول اختٌارنوووا لطلبوووة الجامعوووات  ضووومن هوووذه الدراسوووة واحووودى 
,ٌوووؤتً مووون االهمٌوووة الكبٌووورة لهوووذه الشووورٌحة المهموووة والوووى اهمٌوووة دورهوووا الحقٌقوووً فوووً بنووواء 
المجتموووع المتماسوووك بوووالقٌم والمبوووادئ  البعٌووودة عوووون االفكوووار المنحرفوووة ,  مووون خوووالل  السووووعً 

لتسووووامح والعموووول علووووى تعزٌووووز دٌمقراطٌووووة الووووراي والووووري الووووى التربٌووووة  الصووووحٌحة  وقووووٌم ا
االخووووور, وخلوووووق ادأب للحووووووار المنطقوووووً والمقبوووووول لووووودٌهم  وبنووووواء منظوموووووة مووووون االسوووووس 
والمرتكوووزات التوووً تنموووً لووودى الطالوووب المهوووارة والمثوووابرة واالبوووداع واالبتكوووار فوووً عملوووه, مووون 

الجهووود لمعوورؾ خووالل زجووه فووً العموول المناسووب  فضووال عوون الحوورص المسووتمر فووً  تكثٌووؾ 
ودراسووووة  جٌوووول الجامعووووات  تعووووالٌم ومفوووواهٌم  االسووووالم الحقٌقٌووووة ,  ومحاولووووة  تجنبووووه االفكووووار 
والطروحووات ؼٌوور المقبولووة والتووً تسووبب لووه فراؼووا فكرٌوواً ٌضوور بووالمجتمع  لهووذا ٌتكووون بحثنووا 
الموسووووووم  "  التطووووورؾ الفكوووووري  و توووووؤثٌره علوووووى المجتموووووع )طلبوووووة الجامعوووووات انموذجووووواً(من 

عنووووان المبحوووث االول : الجوووذور االولوووى للتطووورؾ وٌضوووم مطلبوووٌن عنووووان المطلوووب  مبحثوووٌن
االول )البوووووداٌات االولوووووى للتطووووورؾ وأهوووووم مفاهٌموووووه والوووووذي ٌسوووووتعرض االنطالقوووووة االولوووووى 
للتطوووورؾ منووووذ والدة البشوووورٌة فضووووالً عوووون شوووورح مفهوووووم التطوووورؾ فووووً اللؽووووة واالصووووطالح 

ا عنوووووان المطلووووب الثووووانً فعنوانووووه ناهٌووووك عوووون بٌووووان الفوووورق  بووووٌن )التطوووورؾ واالرهوووواب( أموووو
)التطووووورؾ وتؤثٌراتوووووه االخووووورى وٌسوووووتعرض أسوووووباب التطووووورؾ ومسوووووتوٌاته ( أموووووا عنووووووان 
المبحوووث الثوووانً ) دور المجتموووع  فوووً مواجهوووة التطووورؾ الفكوووري والوووذي ٌضوووم مطلبوووٌن عنووووان 
المطلوووب االول : أثووور الجامعوووات فوووً مكافحوووة التطووورؾ واالرهووواب أموووا المطلوووب الثوووانً فعنوانوووه 

ل تحصوووٌن الشوووباب )طلبوووه الجامعوووات( مووون التطووورؾ الفكوووري وبٌوووان أثووواره السووولبٌة والسوووبل سوووب
 المناسبة لمواجهته  ثم الخاتمة واالستنتاجات وأهم المصادر .  
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 : أهمٌة البحث

توووؤتً أهمٌوووة دراسوووتنا لهوووذا الموضووووع لكوووون التطووورؾ الفكوووري ٌعووود مووون أهوووم الظوووواهر 
آخر علووووى سوووولوكٌات الشووووباب موووون الطلبووووة ... المنتشوووورة بالجامعووووات والووووذي ٌووووإثر بشووووكل وبوووو

 وربما ٌتحول الى ارهاب نتٌجة العدٌد من العوامل االجتماعٌة واالقتصادٌة والسٌاسٌة.

    : أهداف البحث

 هناك العدٌد من االهداؾ التً ٌبتؽٌها البحث منها : 

 بٌان مدى أهمٌة التطور الفكري للتطرؾ  كسلوك . .ٔ
 من طلبة الجامعات . شرح أهم تؤثٌراته على الشباب .ٕ
 استعراض أهم االسباب التً دعت الشباب الى التطرؾ . .ٖ
 وضع أهم االلٌات وصٌػ المعالجات لظاهرة التطرؾ. .ٗ
 شرح الفرق بٌن االرهاب والتطرؾ الفكري. .٘

 :مشكلة البحث 

 تطرح مشكلة البحث العدٌد من التساإالت أهمها:

 من طلبة الجامعات.هل ٌقتصر انتشار التطرؾ الفكري فقط على الشباب  .ٔ
 كٌؾ ٌإثر التطرؾ الفكري على سلوكٌات الشباب أثناء الدراسة فً الجامعات. .ٕ
هووووول وضوووووعت الجامعوووووات معالجوووووات واقعٌوووووة لألسوووووباب التوووووً دعوووووت الوووووى التطووووورؾ  .ٖ

كاألسووووباب االقتصووووادٌة مووووثالً وإٌجوووواد الحلووووول المناسووووبة النتشووووار البطالووووة بووووٌن الشووووباب 
 )الجامعً( بعد التخرج.

الخطوووواب المعتوووودل لتجنووووب الخطوووواب الطووووابفً والووووذي ٌحوووورض علووووى  موووواهً محووووددات .ٗ
 العنؾ .

 :منهجٌة البحث 

ٌعتموووود البحووووث الموسوووووم " التطوووورؾ الفكووووري وتووووؤثٌره عوووول المجتمووووع )طلبووووة الجامعووووات 
انموذجووواً(... علوووى المووونهج التوووارٌخً والتحلٌلوووً فوووً آن واحووود , وذلوووك مووون خوووالل التطووورق الوووى 

 ذي انطلقت منه فضال عن مفاهٌمه وأسسه.الجذور االولى للتطرؾ واالساس ال
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 الجذور االولى للتطرف: المبحث االول 

 :المطلب االول: البداٌات االولى للتطرف وأهم مفاهٌمه 

ٌعوود التطوورؾ والؽلووو فٌووه موون اهووم المفوواهٌم التووً وجوودت منووذ والدة البشوورٌة اذ وجوود قبوول 
ارسوووال البووواري عوووز وجووول الرسووول وذلوووك بعووود آدم علٌوووه السوووالم إذ بووودأ الؽلوووو أثنووواء بعثوووه نووووح 
علٌووه السووالم ووجووود الؽلووو واضووحاً فووً فهووم الصووالحٌن فكووان الؽلووو سووبباً فووً كفوورهم وشووركهم 

الؽلووو عنوود بنووً )إسوورابٌل( موون الٌهووود والنصووارى وهووذا مووا قالووه تعووالى  مووع ه ...  كمووا ظهوور
" ٌوووا أهووول الكتووواب ال تؽلوووو فوووً دٌووونكم " 
(ٔ)

, كموووا ظهووور الؽلوووو عنووودما سوووعوا الخووووارج بالفتنوووة  
علوووى  االموووام علوووً بووون ابوووً طالوووب "علٌوووه السوووالم " فكانوووت مظووواهر تطووورؾ الخووووارج ٌتمثووول 

فوووً ؼلووووهم فوووً دٌووونهم 
(ٕ )

لقوووول بوووؤن التطووورؾ بووودأ مووون هنوووا ... وعلوووى هوووذا , لوووذلك نسوووتطٌع ا
االساس البد من معرفة مفهوم التطرؾ لؽَة واصطالحاً , من خالل االتً
(ٖ )

 : 

 :أوالا : مفهوم التطرف فً اللغة 

ٌوووؤتً فوووً اللؽوووة مووون تطووورؾ ٌتطووورؾ ... أي مووون تطووورؾ فوووً أرابوووه والمتجووواوز حووودود 
االموووور واالبتعوووواد عوووون الوسووووطٌة  االعتوووودال ... وهووووو حوووود الشووووًء وحرفووووه وعوووودم الثبووووات فووووً

 والخروج عن المؤلوؾ. 

 : ثانٌاا: التطرف اصطالحاا  

لوووم نجووود فوووً الكتوووب والمصوووادر المعنوووى المقصوووود لهوووذه الكلموووة سوووواء , انهوووا تعنوووً الؽلوووو 
والتوووً تكوووون عوووادة مصووواحبة لكلموووة التطووورؾ فهموووا متالزمتوووان والمعنوووى واحووود , فوووالؽلو هوووو 

االرتفووواع فوووً الشوووًء , وكموووا قوووال ابووون االثٌووور " إٌووواكم والؽلوووو فوووً الووودٌن 
(ٗ )

, فوووالتطرؾ هوووو 
ة والقووووٌم والمعوووواٌٌر السوووولوكٌة فووووً المجتمووووع وقوووود ٌتحووووول موووون الخووووروج عوووون القواعوووود الفكرٌوووو

وقوووود ٌكووووون لفووووظ معٌوووواري اي مخووووالؾ , مجوووورد فكوووور الووووى سوووولوك ظوووواهري وعموووول واضووووح 
للسووووي والوووذي تحوووودده العوووادات والتقالٌوووود والمعووواٌٌر القانونٌووووة والدٌنٌوووة السووووابدة فوووً المجتمووووع 

مووون الناحٌوووة القانونٌوووة هوووو ضووومن الناحٌوووة االجتماعٌوووة هوووو البعووود عووون الخوووط السووووي للمجتموووع و
الخوووروج واالنحوووراؾ عووون الضووووابط االجتماعٌوووة والقانونٌوووة التوووً تحكوووم سووولوك االفوووراد فوووً 

المجتمع وقد ٌلجؤ الٌه الفرد بسبب الجهل وقد ٌكون هو من مقدمات االرهاب
(٘) 

 . 

 

 

 

 

                                                           

 .ٕ٘, صٕٙٔٓبع االرىاب المعاصر , دار الفرقاف , مصر,  الطبعة االكلى , ( عبد اهلل بف محمد النجمي , منٔ)
 . ٕٛص   ٕٙٔٓ( كريستكؼ ركيتر , السمطة السكداء ,ترجمة محمد سامي الحباؿ ,سكرية ,ٕ)
 .  ٖٓص  ٕ٘ٔٓ( جاد الحؽ عمي جاد الحؽ , التطرؼ الديني كابعاده  امنيان كسياسيان كاجتماعيان ,القاىرة ,ٖ)
 .ٙٙصدر نفسو ,ص( المٗ)
 . ٘ٗ, ص ٕ٘ٔٓ( حنة أرندت ,العنؼ كالتطرؼ كاالرىاب, تعريب ابراىيـ العريس , دار الساقي, بيركت ,الطبعة الثانية ,٘)
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 :ثالثاا : الفرق بٌن التطرف واالرهاب 

معقوووودة وذلووووك  موووون خووووالل اعتبووووار   ٌمثوووول  االخووووتالؾ بووووٌن االرهوووواب والتطوووورؾ مسووووؤلة
التطوووورؾ واالرهوووواب كوووووجهٌن لعملووووة واحوووودة لووووذلك سوووونحاول بٌووووان الفوووورق بووووٌن االثنووووٌن موووون 

خالل االتً 
(ٔ)

  : 

ان التطووورؾ ٌووورتبط بمعتقووودات وأفكوووار بعٌووودة عمووووا هوووو معتووواد ومتعوووارؾ علٌوووه سٌاسووووٌاً 
مادٌووووة عنٌفووووة فووووً واجتماعٌووووا ودٌنٌوووواً دون ان توووورتبط تلووووك المعتقوووودات واالفكووووار بسوووولوكٌات 

مواجهووووة المجتمووووع أو الدولووووة أمووووا إذا أرتووووبط التطوووورؾ بووووالعنؾ المووووادي أو التهدٌوووود بووووالعنؾ 
ٌتحووول الووى ارهوواب فووالتطرؾ دابموواً فووً دابوورة الفكوور
(ٕ) 

, أمووا عنوودما ٌتحووول الفكوور المتطوورؾ 
الووووى أنموووواط عنٌفووووة موووون السوووولوك موووون اعتووووداءات علووووى الحرٌووووات أو الممتلكووووات او االرواح أو 

التنظٌمووووات المسوووولحة , التووووً تسووووتعمل فووووً مواجهووووة المجتمووووع والدولووووة فهووووو عندبووووذ  تشووووكٌل
ٌتحووووول الووووى ارهوووواب 
(ٖ) 

, فووووالتطرؾ ال ٌعاقووووب علٌووووه القووووانون بٌنمووووا االرهوووواب هووووو جرٌمووووة 
 .ٌعاقب علٌها القانون فالتطرؾ هو انحراؾ عن الفكر الصحٌح

اعتبوووار ان االخٌووور ومووون ثوووم ٌصوووعب تجرٌموووه , فتطووورؾ الفكووور ال ٌعاقوووب علٌوووه القوووانون ب 
ال ٌعاقووووب علووووى النواٌووووا واالفكووووار فووووً حووووٌن ان السوووولوك االرهووووابً المجوووورم , ٌنطبووووق علٌووووه  
القووانون وموون ثووم ٌووتم تجرٌمووه فووالتطرؾ اذن ٌختلووؾ عوون االرهوواب موون خووالل طوورق معالجتووه 
فوووالتطرؾ فوووً الفكووور تكوووون وسوووٌلة عالجوووه بوووالحوار, أموووا إذا تحوووول التطووورؾ الوووى التصوووادم 

حوووودود الفكوووور الووووى نطوووواق الجرٌمووووة ممووووا ٌتطلووووب تؽٌٌوووور موووودخل المعالجووووة فهووووو ٌخوووورج عوووون 
واسوووووولوبها
(ٗ) 

, وعلووووووى هووووووذا االسوووووواس  ٌمكوووووون القووووووول ان االرهوووووواب كمفهوووووووم فووووووً اللؽووووووة 
واالصووووطالح ٌكووووون كوووواالتً : ففووووً اللؽووووة موووون )أرهووووب( ,)ٌرهووووب(اي ٌخوووواؾ موووون العنووووؾ 

واضووومم الٌوووك جناحوووك والقٌوووام بؤعموووال تخلوووق الرعوووب فوووً الووونفس وكموووا ٌقوووول القوووران الكووورٌم " 
( , واصووووووووطالحاً ترجمووووووووة حرفٌووووووووة للكلمووووووووة الفرنسووووووووٌة ٕٖموووووووون الرهووووووووب " القصووووووووص )

(Terrorisme التوووووً اسوووووتحدثت اثنووووواء الثوووووورة الفرنسوووووٌة , هوووووً ترجموووووة حرفٌوووووة للكلموووووة )
(Terroismeاالنكلٌزٌووووة )

 
لهووووذا ٌعوووورؾ بؤنووووه القتوووول واالؼتٌووووال والتخرٌووووب والتوووودمٌر ونشوووور 

توووزاز واالعتوووداء وقووود عرفوووه الوووبعض بؤنوووه اسوووتخدام او تهدٌووود الشوووابعات والتهدٌووود وصووونوؾ االب
باسوووتعمال العنوووؾ ضووود أفوووراد او تهدٌووود للحرٌوووات االساسوووٌة وهوووً فعووول مووون افعوووال العنوووؾ لهوووذا 

 فهو ٌختلؾ عن التطرؾ ... الذي ذكرناه . 

 

 

 

                                                           

 ٕٙ,ص.ٕ٘ٔٓ,القاىرة ,ٔ( د. ىشاـ الحديدم ,االرىاب بذكره كبثكره زمانو كمكانو كشخكصو , طٔ)
( ركجيػػػػو جػػػػاركدم , االرىػػػػاب الغربػػػػي , تعريػػػػب داليػػػػا الطػػػػكفي كآخػػػػركف , مكتبػػػػة الشػػػػركؽ الدكليػػػػة , القػػػػاىرة , الطبعػػػػة  االكلػػػػى , ٕ)

 .  ٛٙ, ص  ٕٗٓٓ
 .  ٘ٛ( المصدر نفسو , ص ٖ)
 .  ٚٚ, ص ٕٚٓٓ( تيرم ايجمتكف , االرىاب المقدس , تعريب اسامة أسبر , بدايات لمنشر , دمشؽ ,الطبعة االكلى , ٗ)
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 التطرف وتأثٌراته االخرى:  المبحث االول

 : أسباب التطرف وتأثٌره:  المطلب الثانً

العدٌد من االسباب التً تإدي الى ظهور التطرؾ وهًهناك 
(ٔ)

 : 

 التخلؾ والجهل والفقر  .ٔ
 الظلم والتهمٌش واالقصاء. .ٕ
 االزمات السٌاسٌة والمشكالت االجتماعٌة التً ٌمر بها اي بلد فضال عن اسباب اخرى منها . .ٖ

إذ ٌعد المنهج التربوي أداة لتقوٌم وتكوٌن االصالح بشكل عام هو المناهج التربوٌة:  .ٔ
تقلٌص الزابد من الطبابع والؽرابز وتنمٌة الضعٌؾ بشكل ٌخلق التوازن فً السلوك 

 االنسانً وتجنب الؽضب فً السلوكٌات. 
وتتمثل هذه الضؽوط فً حاالت االحتقان المتولدة عن قٌم أخالقٌة الضغوط االجتماعٌة :  .ٕ

المنبثقة عن قٌم أخالقٌة واضحة فً المجتمعات المنؽلقة التً تعكؾ عن احتضان   خاصة
 آالمها ومشكالتها بما ٌإدي الى  بناء سلوكٌات وافكار خاطبة . 

مشكلة التشؽٌل )العاطلٌن عن العمل()البطالة( وهذا السبب ٌعد حاالت االحباط الناتجة عن:  .ٖ
كما ٌقول ابن خلدون فً مقدمته ٌإدي الى خلق من أبرز االسباب وأهمها خطورة , فالبإس 

 الٌؤس , والٌؤس ٌإدي قوة المؽالبة وبالتالً ٌقود الى التطرؾ .  
قد ٌضاعؾ هذا السبب ظاهرة تجاهل المطالب المشروعة فً الحرٌة وكرامة الفرد:  .ٗ

 التطرؾ وٌوسع قاعدته وٌجعله مظهراً من مظاهر االحتجاج . 
أبرز عوامل التكوٌن النفسً السلٌم , فالمدرسة مثالً  والتً تمثل انعدام  التنمٌة السلٌمة : .٘

كمدرسة تربوٌة تسهم فً تحقٌق االمن والحال نفسه بالنسبة للجامعة , فضالً عن التربٌة 
الدٌنٌة السلٌمة من أهم العوامل المإدٌة الى االمن النفسً والى االستقامة من السلوكٌة والى 

لتعاٌش السٌما إذ كان الخطاب الدٌنً خطاباً معتدالً نبذ العنؾ والى قرار روح ا
(ٕ) 

 ,
وتؤسٌساً على ما تقدم ٌمكن ان تقول بؤن هناك أسباب ٌمكن ان تسهم فً التخفٌؾ من ظاهرة 

التطرؾ ومن أبرزها
(ٖ)

  : 

أوالا :
 

 احترام الشعوب فً مدى احتضان تراثها وثقافتها وقٌمها وعقابدها .

 الثقافٌة مظهراً حضارٌاً معترفاً به .اعتبار التعددٌة ثانٌاا : 

االهتمام بالمشكالت االجتماعٌة للمواطن المتعلقة بحقوقه الفطرٌة فً العمل والحرٌة  ثالثاا : 
 والدٌمقراطٌة . 

 وضع سٌاسة تنموٌة متكاملة لكً ٌشعر المواطن باألمن واالستقرار .رابعاا : 

                                                           

 . ٜٓ( المصدر نفسو , ص ٔ)
, الحػػػادم عشػػػر مػػػػف ايمػػػكؿ االرىػػػاب كاالرىػػػاب المضػػػاد , تعريػػػػب ريػػػـ منصػػػكر االطػػػرش , دار الفكػػػػر  ٜ-ٔٔ( نعػػػـك تشكمسػػػكي, ٕ)

 . ٓ٘,ص  ٖٕٓٓ, دمشؽ , الطبعة االكلى , 
 .    ٖ٘( المصدر نفسو , ص ٖ)
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نات الفكرٌة والثقافٌة  واالجتماعٌة وتمكٌن تشجٌع منابر الحوار بٌن مختلؾ المكوخامساا : 
كل فرد من التعبٌر عن قناعاته واختٌاراته فً اطار االلتزام بؤخالقٌات الحوار الهادؾ  

 والموضوعً  فً تكوٌن رأي عام ٌجسد ثقافة االمة . 

التزام جمٌع المكونات برفض العنؾ كؤسلوب مختلؾ للتعبٌر عن الذات واالحتكام  سادساا :
 القانون فً حالة التجاوز .  الى

  :مستوٌات التطرف  -

ٌوجد التطرؾ على مستوٌات متعددة منها... المستوى االقتصادي والسٌاسً والدٌنً الذي 
ٌؤتً من اختالل وظٌفً اقتصادي وسٌاسً وتواجهه مٌول شاذة ومنحرفة
(ٔ)

. 

 

 دور الجامعات فً مواجهة التطرف الفكري واالرهاب:  المبحث الثانً

 :المطلب االول : أثر الجامعات فً مكافحة التطرف واالرهاب 

ان السوووإال الوووذي نطرحوووه هنوووا قبووول التطووورق الوووى أهمٌوووة وأثووور الجامعوووات هوووو هووول ان أوالا: 
وتقلٌللللل  الجامعووووة معوووودة لهووووذا العموووول وهوووول تتحموووول المسووووإولٌة فووووً مواجهووووة التطوووورؾ

اب بتأكٌدٌللللة مطلقللللة االفكللللار المتطرفللللة  واٌجللللاد الحلللللول المناسللللبة النتشللللارها؟ الجللللو
السوووٌما وانهوووا اي الجامعوووة تووورتبط نقلللول ان الجامعلللة تسلللهم  فلللً تقلٌلللل هلللذه االفكلللار, 

بالتربٌووة والتعلووٌم واالموون الووذي تؽرسووه  فووً نفوووس المتعلمووٌن , فضووالً عوون إسووهامها فووً 
نشووور  مبوووادى الوسوووطٌة واالعتووودال ...والتقلٌووول مووون وجوووود االفكوووار المتطرفوووة مووون خوووالل 

موووون تقوووودٌم  المناسووووبة لووووذلك وموووون أجوووول نجوووواح العملٌووووة التعلٌمٌووووة البوووود أعووووداء المنوووواهج
النتاجات االتٌة منها:
(ٕ)

 . 

 المحافظة على تماسك المجتمع ووحدته وتوازنه وفق أسالٌب علمٌة. .ٔ
 اكتساب الطلبة القٌم والمفاهٌم الدٌنٌة الصحٌحة .  .ٕ
 معنى التسامح .ارتقاء المناهج بالفكر الصحٌح ونبذ االفكار المتطرفة وتحقٌق  .ٖ
 إبعاد الشخصٌات التً تحمل أفكار متطرفة عن العمل التربوي . .ٗ

 وهذا ٌتطلب من الجامعات : 

مراقبوووة كووول أشوووكال الصوووراعات الشخصوووٌة بوووٌن الطلبوووة وكافوووة أشوووكال العنوووؾ والمٌوووول  .ٔ
 ؼٌر السوٌة . 

عقوووووود النوووووودوات واستضووووووافة الشخصووووووٌات والمسووووووإولٌن ذوي العالقووووووة بموضوووووووعات  .ٕ
 االنحراؾ الفكري . 

 تعزٌز ممارسة الدٌمقراطٌة وحرٌة الرأي وآداب الحوار . .ٖ

                                                           

(1 )  http // www@lank about.com/intelletuav-tevvorism.htm. 
( عمػػػي حػػػرب , االرىػػػاب كصػػػناعة المرشػػػد , الطاغيػػػة , المثقػػػػؼ , الػػػدار العربيػػػة لمعمػػػـك , ناشػػػركف , بيػػػركت , الطبعػػػة االكلػػػػى , ٕ)

 .  ٔٓٔ, ص  ٕ٘ٔٓ
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بنوواء منظومووة موون القووٌم لوودى الطلبووة  موون اجوول ان ٌكونوووا  قووادرٌن علووى تمٌٌووز مووا تبثووه  .ٗ
تطرؾوسابل االعالم وذلك لتحصٌنهم من مفاهٌم الؽلو وال

(ٔ)
. 

ومووون هوووذا المنطلوووق ٌمكووون ربوووط الجامعوووات بوووالمجتمع ... مووون خوووالل تكثٌوووؾ الجهوووود لحوووث 
الطلبوووة وأسووورهم علوووى معرفوووة مفووواهٌم االسوووالم الصوووحٌحة , واللجووووء الوووى المجتمعوووات الدٌنٌوووة 
الموثووووق بهوووا . وذلوووك الن عووودم وجوووود مرجعٌوووات حكٌموووة ... قووود ٌخلوووق فراؼووواً فكرٌووواً ... والوووى 

الذٌن ٌسعون لتحقٌق أهدافهم الهدامةبروز الجهلة 
 (ٕ)

. 

   : ثانٌاا : أهم الوسائل لمكافحة التطرف فً الجامعات

هنووواك العدٌووود مووون الوسوووابل المهموووة التووووً ٌمكووون مووون خاللهوووا مواجهوووة مشوووكلة التطوووورؾ 
              الفكووووري ووضووووع آلٌووووات محووووددة للحوووود موووون انتشوووواره فووووً الحوووورم الجووووامعً ... وأهووووم هووووذه

الوسابل
(ٖ)

: 

بوووووروز اعتدالٌوووووة االسوووووالم والعمووووول علوووووى ترسوووووٌخه لووووودى جٌووووول الشوووووباب مووووون الطلبوووووة  .ٔ
 ومحاربة الؽلو والتطرؾ .

 محاولة كشؾ االفكار المنحرفة مبكراً لدى الطلبة واٌجاد الحلول المناسبة لها . .ٕ
إهمووووال الثقافووووة وجوانبهووووا قوووود ٌعطووووً انعكاسوووواً سوووولبٌاً علووووى الشووووباب الن الكثٌوووور موووونهم  .ٖ

 تعددة ضمن هذا الجانب . ٌتمتعون بهواٌات م
اٌجوووواد فوووورص عموووول للطلبووووة بعوووود تخوووورجهم الن انعوووودام الوظووووابؾ ٌجعلهووووم ٌشووووعرون  .ٗ

 بفراغ ...وشعوراً بالبطالة وبالتالً التؤثٌر باألفكار المتطرفة الهدامة . 
 خلق التسامح ووحدة الرأي إلعطاء نموذج االعتدال بشكل صحٌح وسلٌم .  .٘
 لمواقع االلكترونٌة والحد من المواقع المشبوهة.حث الطلبة على عملٌة االنتقاء ا .ٙ
السوووعً الوووى انشووواء مركوووز اسوووتراتٌجً دولوووً لمكافحوووة التطووورؾ ٌكوووون مقوووره الوووربٌس  .4

او اي مإسسووووة لهووووا االهووووداؾ نفسووووها  –فووووً وزارة التعلووووٌم العووووالً والبحووووث العلمووووً 
 والسعً اٌضاً  الى استحداث وحدات لمكافحة التطرؾ فً كل كلٌة أو جامعة . 

 : )طلبة الجامعات انموذجاا( تأثٌر التطرف فً المجتمع:  المطلب الثانً

 التأثٌرات السلبٌة :  - أ

ٌمكووون ان ٌتووورك التطووورؾ الفكوووري آثووواراً سووولبٌة كبٌووورة , اذا لوووم ٌوووتم القضووواء علٌوووه ولعووول هوووذه 
االثار هً
(ٗ)

  : 

                                                           

 . ٕٕ,  ص  ٕٕٓٓاض , الطبعة االكلى , ( بال , االرىاب كالعكلمة , أكاديمية نايؼ العربية لمعمـك االمنية , الرئ)
( د. كفػػػػاء محمػػػػد أحمػػػػد المرعػػػػي , دكر الجامعػػػػة فػػػػي مكاجيػػػػة التطػػػػرؼ الفكػػػػرم كالعنػػػػؼ لػػػػدل الشػػػػباب فػػػػي المجتمػػػػع  المصػػػػرم ٕ)

 .  ٕٗ, ص ٕٓٓٓ)دراسة تحميمية( , جامعة االسكندرية , كمية التربية , قسـ أصكؿ التربية , 
بػػػػيف التطػػػػرؼ كاالعتػػػػداؿ فػػػػي االتجاىػػػػات الدينيػػػػة كبعػػػػض سػػػػمات الشخصػػػػية ,رسػػػػالة ماجسػػػػتير  ( طػػػػو احمػػػػد المسػػػػتكاكم , العالقػػػػةٖ)

 .  ٘ٗ, ص ٕٜٛٔغير منشكرة ,كمبسة اآلداب ,جامعة عيف الشمس ,القاىرة ,
( جػػػالؿ الػػػديف محمػػػد صػػػالح , االرىػػػاب الفكػػػرم , أشػػػكالو كممارسػػػاتو , جامعػػػة نػػػايؼ العربيػػػة لمعمػػػـك االمنيػػػة , ريػػػاض , الطبعػػػة ٗ)

 .  ٘٘, ص  ٕٛٓٓالكلى , ا
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االثوووور الووووذاتً علووووى المتطوووورؾ نفسووووه ... فووووالتطرؾ قوووود ٌجعوووول الشووووخص خارجوووواً عوووون  .ٔ
االسوووتقامة مموووا ٌتووورك آثووواراً نفسوووٌة كبٌووورة الن التطووورؾ نقسوووه هوووو مووورض ٌصووواب بوووه 

 الفكر.
االثووور السووولوكً ... اي ان التطووورؾ الفكوووري لووون ٌقوووؾ عنووود حووودود الفكووور بووول ٌووونعكس  .ٕ

علووووى السوووولوك فووووً المجتمووووع ...وربمووووا ٌووووإدي الووووى العوووودوى واالنتشووووار بووووٌن افووووراد 
 المجتمع .

ي ان االسووواس فوووً تشوووكٌل النظوووام االجتمووواعً االثووور السووولبً علوووى االمووون المجتمعوووً: ا .ٖ
قوود ٌخوول بووه المتطوورؾ ألنووه ٌسووتند الووى معوواٌٌر سوولبٌة بحكووم انحرافووه عوون االعتوودال فووً 

 الفهم واالستقامة فً التفكٌر.
االثوور السوولبً علووى المنظومووة الفكرٌووة واالجتماعٌووة وقوود تؤخووذ شووكالً آخوور مثوول تٌووار او  .ٗ

 تنظٌم فً المجتمع.
وكووول موووا ٌووونجم عنوووه مووون اثوووار تخرٌبٌوووة للووونفس البشووورٌة بشوووكل لهوووذا فوووالتطرؾ الفكوووري 

عوووام, وعلوووى المنظوموووة  الفكرٌوووة واالجتماعٌوووة ,فقووود ٌتووورك اثوووراً بالؽووواً علوووى الكٌانوووات  
والمسووٌرة الحضووارٌة لألمووم والشووعوب ألنووه قوود ٌعرقوول هووذه المسووٌرة وربمووا ٌسووبب فووً 

 بٌان قصورها .
امنه الثار الى العدٌد من العواملوقد تعود هذه ا 

ٔ
. 

العاموول التووارٌخً: والووذي ٌعوود موون العواموول المهمووة فووً نشوووء ظوواهرة التطوورؾ وكوول  .أ
مووووا ٌسوووووقه التووووارٌخ موووون اقوووووال واحادٌووووث ورواٌووووات مزٌفووووة جعلووووت العقوووول البوووواطن 
ٌختوووزن صوووورا للكراهٌوووة ورفوووض االخووور وهوووذا سوووهل عملٌوووة انتشوووار التطووورؾ فوووً 

 المجتمعات ؼٌر واعٌة.
عامووول مووون العوامووول الموووإثرة والوووذي قووود ٌوووإثر ألؼوووراض   العامووول السٌاسوووً: هوووذا ال .ب

 متعددة مثل بث الخطابات المتطرفة من قبل صناع القرار.
العامووول االقتصوووادي: توووإدي البطالوووة ضووومن هوووذا العامووول دورا مهمووواً فوووً اسوووتقطاب  .ج

 الكثٌر من الشباب وتحدٌداً طلبة الجامعات.
,ان التطوووورؾ نفسووووه  لووووذلك نسووووتطٌع القووووول ان للتطوووورؾ اثوووواراً واضووووحة منهووووا

ٌووورتبط بالتعصوووب االعمووووى او العنوووؾ مموووا ٌووووودي الوووى  مزٌوووداً موووون الصوووراعات التووووً 
تفكوووك المجتموووع وتسوووهم بتووودهوره فكرٌووواً وعقابووودٌا, فضوووال عووون جعلوووه عملٌوووة التنمٌوووة فوووً 
تراجووووع مسووووتمر  فووووً الوقووووت الووووذي ٌتطلووووب تنمٌووووة القوووودرات العقلٌووووة علووووى  االبتكووووار 

كوووووار المتخلفوووووة التوووووً توووووإدي الوووووى خلوووووق التناقضوووووات  والتنمٌوووووة والتجدٌووووود وتجنوووووب االف
الكبٌووورة فٌموووا ٌقووورأه الفووورد او موووا ٌوووراه او موووا ٌتعلموووه وهوووذا بووودوره ٌخلوووق اخوووتالال كبٌووورا 
فوووً الووورإى والتصوووورات االمووور الوووذي ٌصوووبح فٌوووه المجتموووع فاقووودا السوووتقاللٌته ومقدرتوووه 

اعات  علووووى تحدٌوووود مصووووٌره وعوووودم تكاملووووه والتووووً تقووووود بالنهاٌووووة الووووى تنووووامً الصوووور
 وتهدٌد الفرد باالنحراؾ ورفض التعاٌش.

 
 
 

                                                           

 .ٕٕ(  المصدر نفسو,صٔ)
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 :كٌفٌة مواجهة التطرف الفكري فً الجامعات  .ب 

وعلوووووى هوووووذا االسووووواس ٌمكووووون للجامعوووووات ان تواجوووووه التطووووورؾ ... مووووون خوووووالل أمووووورٌن 
هماأساسٌٌن 

(ٔ)
  : 

إعووووداد منوووواهج عامووووة للتربٌووووة الوطنٌووووة تكوووورس فٌهووووا حووووب الوووووطن واالنتموووواء والحفوووواظ  .ٔ
االسوووالمٌة وٌووورد علوووى الشوووبهات كافوووة التوووً ٌكوووون فٌهوووا المتشوووددون الوووذٌن علوووى الهوٌوووة 

 ٌشوهون فكر الطلبة .
ضووورورة ان ٌبنوووً االسووواتذة )الطلبوووة( وتحصوووٌنهم فكرٌووواً, وبوووذلك تخلوووق تقوووارب نفسوووً  .ٕ

بوووٌن الطالوووب واالسوووتاذ الجوووامعً والسوووعً ان تكثٌوووؾ االنشوووطة الطالبٌوووة الثقافٌوووة والفنٌوووة 
ٌووووؤتً موووون تعلووووٌم الشوووواب موووون طفولتووووه تعووووالٌم الوووودٌن  موووون أجوووول رعاٌووووة الطلبووووة وهووووذا

 الصحٌحة .
السوووعً الوووى اظهوووار وسوووطٌة االسوووالم واعتدالوووه وتوازنوووه والعمووول علوووى ترسوووٌخ االنتمووواء  .ٖ

 لدى الشباب )الطالب الجامعً(بالدٌن االسالمً.

   :  وسائل التحصٌن -ج

ب هنوووواك العدٌوووود موووون الوسووووابل التووووً ٌمكوووون ان ٌتحصوووون موووون خاللهووووا الشوووواب )الطالوووو
ومنها  الجامعً(

(ٕ)
: 

اٌقوووواؾ الممارسووووات التووووً تؽووووذي العنووووؾ والتطوووورؾ بووووٌن الشووووباب وذلووووك موووون خووووالل  .ٔ
 الحرص الى عدم انضمامهم للجامعات المتطرفة .

 وضع استراتٌجٌات وخطط لمكافحة التطرؾ الفكري داخل الحرم الجامعً . .ٕ
والوسووووطٌة الحوووورص المسووووتمر علووووى عقوووود النوووودوات التووووً توووودعو الووووى قووووٌم التسووووامح  .ٖ

 وتجنب الفكر الضال , وذلك من أجل بناء منظومة فكرٌة  صحٌحة.
العموووول علووووى تهووووذٌب وتشووووذٌب المنوووواهج الدراسووووٌة موووون االفكووووار المنحرفووووة واعووووادة  .ٗ

 صٌاؼة العدٌد من المقررات الدراسٌة .
اعوووداد وتؤهٌووول االسوووتاذ الجوووامعً مووون خوووالل مشووواركته فوووً العدٌووود مووون الووودورات التوووً  .٘

 ة واالعتدال . تحثه على الوسطٌ
  :دور االعالم فً مكافحة التطرف الفكري  .د

 ضرورة مشاركة وسابل االعالم كافة بعملٌة توعٌة الشباب .  .ٔ
تكثٌوووؾ مراكوووز البحوووث الخاصوووة بنبوووذ التطووورؾ فوووً إعوووداد البحووووث والدراسوووات التوووً  .ٕ

تكوووافح التطووورؾ ناهٌوووك عووون طووورق اخووورى للحووود مووون هوووذا الفكووور ... مووون خوووالل محووواور 
عدة منها
(ٖ)

: 

                                                           

(حزيراف  ٕالعدد) (ٙٔ( د. صالح كاظـ جابر, القيـ الدينية كدكرىا في اسطره العقمية العراقية ,مجمة القادسية لمعمـك االنسانية ,المجمد )ٔ)
 .ٙٙص  ٖٕٔٓ,كمية اآلداب ,جامعة القادسية ,العراؽ ,

سػػػعكد االسػػػالمية   اليكسػػػؼ, دكر المدرسػػػة فػػػي االرىػػػاب كالعنػػػؼ كالتطػػػرؼ, جامعػػػة االمػػػاـ محمػػػد بػػػف( د.عبػػػد اهلل بػػػف عبػػػد العزيػػػز ٕ)
 .ٚٔ, ص ٕٔٔٓ, المممكة العربية السعكدية ,

 .  ٕٔ, ص ٕٗٔٓ( قحطاف الدكرم , الديف كاالرىاب , دار الرشاد , بغداد , الطبعة االكلى , ٖ)



 

(092) 

رؼووووم انووووه ال ٌكفووووً للقضوووواء علووووى هووووذه الظوووواهرة لكوووون ٌحتوووواج  الجانللللب االمنللللً : .ٔ
 تطبٌق الحزم لتطوٌق حالة العنؾ المتصاعدة .

وهوووذا ٌعووود مووون الجوانوووب المهموووة الن الفكووور ال ٌقوووارع اال بوووالفكر الجانلللب الثقلللافً :  .ٕ
واالسووووباب الذاتٌووووة والموضوووووعٌة والثقافٌووووة التووووً هٌووووؤت منوووواخ التطوووورؾ ومحاولووووة 
القضووووواء علٌهوووووا ... وتشوووووجٌع الحووووووار فوووووً المجتموووووع القاضوووووً بنشووووور التعددٌوووووة 

 والتسامح والتنمٌة على طاولة النقاش . 
مسووووتنٌر ٌوووورد علووووى شووووبكات التواصوووول ضوووورورة ان ٌكووووو هنوووواك اعووووالم مضوووواد و .ٖ

االجتمووواعً وكووول موووا ٌتعلوووق بووواألعالم الرقموووً ٌحوووث الشوووباب علوووى تجنوووب المواقوووع 
 المشبوهة.

الحووورص المسوووتمر علوووى اعوووادة النظووور فوووً البووورامج الدٌنٌوووة االذاعٌوووة والتلفزٌونٌوووة  .ٗ
 والسعً الى انتقالها الى اطر تحرٌرٌة.

ث الهوووودؾ والمحتوووووى ضوووورورة التركٌووووز علووووى خطووووب الجمعووووة الدٌنٌووووة موووون حٌوووو .٘
 وبؤسلوب عقالنً ٌبنً العقل وٌناقش اهم المستجدات. 

وانطالقووواً لكووول موووا طووورح  البووود مووون تووووفٌر كووول وسوووابل  التحصوووٌن  السوووٌما وان هنووواك 
وسوووابل اخووورى  والمتمثلوووة بتعزٌوووز الخطووواب بالعمووول التطووووعً والمشووواركة المجتمعٌوووة 

لوووووق روح التعووووواٌش ووضوووووع خطوووووط لفوووووتح افووووواق جدٌووووودة  للتعووووواون بوووووٌن الطوابوووووؾ وخ
الفكوووري والتؤكٌووود  علوووى وجوووود الشوووراكات بوووٌن منظموووات المجتموووع المووودنً    والسوووعً 
الوووى الشوووراكة الصوووادقة القابموووة علوووى الحووووار المنطقوووً والمقبوووول ناهٌوووك علوووى تنمٌوووة 
روح القٌووووادة الجماعٌووووة والثقووووة وتشووووجٌع الطلبووووة علووووى العموووول خدمووووة للصووووالح العووووام 

 والدٌمقراطٌة  والتنوع والتعاٌش السلمً والتركٌز على ثقافة التعددٌة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

(094) 

 الخاتمة

خالصوووة القوووول ان التطووورؾ الفكوووري وتوووؤثٌره علوووى المجتموووع وتحدٌوووداً طلبوووة الجامعوووات 
ٌعووود مووون الموضووووعات المهموووة التوووً ٌحتووواج التركٌوووز علٌهوووا مووون, منطلوووق ان  التطووورؾ  ٌمثووول   

ٌواجووووه فٌهووووا العووووالم تحوووودٌات االرهوووواب احوووودى القضوووواٌا المهمووووة فووووً المرحلووووة الحالٌووووة التووووً 
واشووووكاله المتعووووددة ,  ومووووا افوووورزه موووون تطوووورؾ فكووووري أضووووحى ٌشووووكل خطووووراً كبٌووووراً علووووى 
شووورابح المجتموووع ومنهوووا شووورٌحة الشوووباب وتحدٌوووداً طلبوووة الجامعوووات لهوووذا فالمسوووإولٌة التوووً تقوووع 

ر الخطووواب علوووى المإسسوووة التعلٌمٌوووة ٌعووود كبٌوووراً علوووى اعتبوووار ان تؤثٌراتوووه تتعووودد بسوووبب انتشوووا
المتطووورؾ البعٌووود عووون االعتووودال والوسوووطٌة. لهوووذا جووواءت هوووذه الدراسوووة لتكوووون عنوانووواً لتووووفٌر 
السوووبل المناسوووبة لتحصوووٌن الشوووباب والطلبوووة الجوووامعٌٌن مووون هوووذا الفكووور الوووذي تحووواول التنظٌموووات 
االرهابٌوووووة اسوووووتقطابه بؤشوووووكال متعوووووددة وأسوووووالٌب مختلفوووووة تخوووووالؾ القوووووٌم والمفووووواهٌم الدٌنٌوووووة 

, مووون هنوووا حاولوووت هوووذه الدراسوووة اٌجووواد السوووبل المناسوووبة للقضووواء علوووى هوووذا الفكووور الصوووحٌحة 
المنحووورؾ مووون خوووالل اعوووداد منووواهج دراسوووٌة معتدلوووة تنبوووذ التطووورؾ واالرهووواب وتووودعو الوووى 
التسوووامح فضوووال عووون خلوووق جٌووول متعاضووود متعووواون ٌخووودم بلوووده وٌوووإمن بوووالفكر المنفوووتح القوووابم 

اركة فوووً الحٌووواة الٌومٌوووة عووون طرٌوووق توووووفٌر علوووى الرٌوووادة واالبوووداع وإعطابوووه فرصوووة المشووو
فووورص العمووول   المناسوووبة, بشوووكل ٌسووومح لوووه   بابتكوووار روح المبوووادرة  واالٌثوووار واالبتعووواد عووون 
التعصوووب  واالفكوووار الدخٌلوووة البعٌووودة عووون العقٌووودة والووووالء, مووون هنوووا فالدراسوووة ركوووزت علوووى 

تشوواره بووٌن الطلبووة اسووباب التطوورؾ الفكووري فووً المجتمووع ووضووعت الٌووات مناسووبة للحوود موون ان
, والعمووول علوووى تحصوووٌن الطالوووب الجوووامعً منوووه ولعووول ابووورز هوووذه الصوووٌػ والمعالجوووات هوووً 
زج الطالووب فووً الوودورات التثقٌفٌووة التووً تحفووزه علووى العموول بنشوواط وقوووة ,والسووعً الووى تنمٌووة 
قدراتووووه العقلٌووووة والبدنٌووووة موووون اجوووول اخووووذ دوره الحقٌقووووً فووووً المجتمووووع, وفسووووح المجووووال لووووه 

ٌاتووووه وتحقٌووووق طموحووووه  وٌتطلووووب ضوووومن هووووذه العالجووووات السووووعً الووووى تؽٌٌوووور لممارسووووة هوا
 المناهج الدراسٌة ,ووضع محددات لدراستها  بدءاً من المدرسة انتهاًء بالجامعة .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

(090) 

 أهم المصادر والمراجع

عبووود ه بووون محمووود النجموووً , منبوووع االرهووواب المعاصووور , دار الفرقوووان , الطبعوووة االولوووى ,  .ٔ
ٕٓٓٙ . 

تعرٌووووب ابوووراهٌم العوووورٌس , دار السوووواقً , , أرنوووودت , العنووووؾ والتطووورؾ واالرهوووواب  حنوووة .ٕ
 .  ٕ٘ٔٓبٌروت , الطبعة الثانٌة , 

روجٌوووه جوووارودي , االرهووواب الؽربوووً , تعرٌوووب دالٌوووا الطووووفً واخووورون , مكتبوووة الشوووروق  .ٖ
 .  ٕٗٓٓالدولٌة , القاهرة , الطبعة االولى , 

تٌوووري اٌجلتووووون , االرهووواب المقوووودس , تعرٌوووب اسووووامة السوووٌد , بووووداٌات للنشووور , دمشووووق ,  .ٗ
 .  4ٕٓٓالطبعة االولى , 

الحووووادي عشوووور موووون اٌلووووول , االرهوووواب واالرهوووواب المضوووواد ,  2-ٔٔنعوووووم تشومسووووكً ,  .٘
 .  ٖٕٓٓتعرٌب رٌم منصور االطرش , دار الفكر , دمشق , الطبعة االولى , 

علووووً حوووورب , االرهوووواب وصووووناعة المرشوووود , الطاؼٌووووة المثقووووؾ , الوووودر العربٌووووة للعلوووووم ,  .ٙ
 .   ٕ٘ٔٓناشرون , بٌروت , الطبعة االولى , 

بوووال , االرهووواب والعولموووة , أكادٌمٌوووة نووواٌؾ العربٌوووة للعلووووم , االمنٌوووة , الرٌووواض , الطبعوووة  .4
 .  ٕٕٓٓاالولى , 

جهوووة التطووورؾ الفكوووري والعنوووؾ لووودى وفووواء أحمووود محمووود المرعوووً , دور الجامعوووة فوووً موا .1
الشوووباب فوووً المجتموووع المصوووري , دراسوووة تحلٌلٌوووة , جامعوووة االسوووكندرٌة , كلٌوووة التربٌوووة , 

 .   ٕٓٓٓقسم أصول التربٌة , 
طوووه احمووود المسوووتكاوي ,العالقوووة بوووٌن التطووورؾ واالعتووودال فوووً االتجاهوووات الدٌنٌوووة وبعوووض  .2

داب ,جامعوووة عوووٌن الشووومس سووومات الشخصوووٌة ,رسوووالة ماجسوووتٌر ؼٌووور منشوووورة ,كلٌوووة اخ
 .21ٕٔ,القاهرة ,

د. صووووالح  كوووواظم جووووابر ,ا لقووووٌم الدٌنٌووووة ودورهووووا فووووً اسووووطره العقلٌووووة العراقٌووووة ,مجلووووة  .ٓٔ 
(حزٌوووووران ,كلٌوووووة اخداب ,جامعوووووة ٕ(,العووووودد,)ٙٔالقادسوووووٌة للعلووووووم االنسوووووانٌة ,المجلووووود )

 . ٖٕٔٓالقادسٌة ,
امنٌووواً وسٌاسوووٌا واجتماعٌووواً ,القووواهرة  جووواد الحوووق علوووً جووواد الحوووق, التطووورؾ الووودٌنً وابعووواده. ٔٔ

,ٕٓٔ٘.   
 .ٕٙٔٓكرٌستوؾ روٌتر, السلطة السوداء ,ترجمة محمد سامً الحبال ,سورٌة ,. ٕٔ
 .ٕ٘ٔٓد. هشام الحدٌدي ,االرهاب بذوره وبثوره زمانه ومكانه وشخوصه ,القاهرة, .ٖٔ

 

    

 

  



 

(092) 

 يف العراق  النظن االدارٌة: املركزٌة ًالالهركزٌة ًتطبٍقاتيا
 

 
كبٌراً, فهً متداولة لدى اؼلب تنال مواضٌع النظم االدارٌة المركزٌة والالمركزٌة اهتماماً 

الدول السابرة فً ركب الدٌمقراطٌة وذلك لعدة اسباب, منها تخفٌؾ العبء عن الجانب الحكومً, 
ومنها تقدٌم خدمات افضل للمواطنٌن. اذ تمارس الحكومة فً اي دولة من دول العالم, وظٌفتٌن 

 ون المواطنٌن.اساسٌتٌن: وظٌفة الحكم والسٌاسة, ووظٌفة االدارة وتمشٌة شإ

وتقوم النظم االدارٌة الالمركزٌة والمركزٌة فً الدولة المعاصرة على اساسٌن متعارضٌن 
 وان كانا متكاملٌن, هما: 

  :االساس االول

ٌتمثل فً المحافظة على وحدة الدولة وتماسكها, وهذا ٌتحقق بتركٌز سلطة البت فً 
جمٌع افراد الدولة بؤٌدي السلطات المركزٌة الشإون االدارٌة ذات الطابع القومً التً تهم 

 االتحادٌة وٌتحقق ذلك باتباع التنظٌم االداري المركزي.

  :االساس الثانً

ٌتجلى فً ضرورة اشراك سكان الوحدات االدارٌة االقلٌمٌة المتمتعة بالشخصٌة المعنوٌة 
ن حدود جؽرافٌة والمستقلة عن السلطة المركزٌة االتحادٌة فً ممارسة شإونهم المحلٌة ضم

 معٌنة وٌتحقق هذا باتباع التنظٌم االداري الالمركزي االقلٌمً. 

 اشكالٌة البحث: 

تعد المركزٌة والالمركزٌة هً شكل من اشكال الحكم تتوزع فٌه السلطات السٌاسٌة 
واالدارٌة بٌن الحكومة المركزٌة والسلطات المحلٌة المنتخبة بموجب احكام القانون ؼاٌتها ادارة 
الشإون المحلٌة وبالتعاون مع سلطة المركز, وان السلطة المحلٌة تستمد صالحٌاتها من 
االنتخابات ولٌس بتفوٌض من المركز الٌها, وهذا المبدأ اعتمدته دول عدة ألسباب, منها ان 
العبء الكبٌر الواقع على اكتاؾ السلطة المركزٌة ٌلجاإها الى طلب مشاركات السلطات المحلٌة 

ة لتحمل جزء من ذلك العبء, وهذا ٌعنً اشراك الشعب فً االعباء العامة, إذ ٌمكن المنتخب
المجالس المحلٌة من االدارة واالشراؾ والمراقبة للنشاطات والفعالٌات المحلٌة, كما ان السلطات 

 المحلٌة قرٌبة من مشاكلها المحلٌة وهً أدرى بها واألرجح لمعالجتها. 

 

 



 

(091) 

  أهمٌة البحث:

ع المركزٌة والالمركزٌة فً الوقت الحاضر باهتمام كبٌر لدى ؼالبٌة الدول ٌحظى موضو
وخاصة تلك السابرة فً ركب المسٌرة الدٌمقراطٌة, لكونه العامل المساعد فً تخفٌؾ اعباء 
الحكومة المركزٌة ولتزاٌد االحتٌاجات والمطالٌب الناجمة جراء التقدم التكنولوجً والعلمً 

المشاركة الواسعة للجماهٌر ولمنظمات المجتمع المدنً فً اتخاذ  والحضاري, وهذا ٌتطلب
القرارات فً كل ما ٌتعلق بالنواحً االقتصادٌة واالجتماعٌة والسٌاسٌة واالدارٌة وكل ما ٌخص 

 تنمٌة الفرد والمجتمع ورفاهٌته. 

  هدف البحث:

 ٌهدؾ البحث الى التعرؾ على: 

 عناصرها وسماتها؟ ماهً النظم االدارٌة, وما هً انواعها و .ٔ
 ماهً االسس القانونٌة لنظام الالمركزٌة االدارٌة فً العراق؟  .ٕ
 ماهً اهم النماذج العالمٌة لنظام الالمركزٌة االدارٌة والسٌاسٌة؟  .ٖ
 ٕ٘ٓٓماهً الصالحٌات واالختصاصات للمحافظات واالقالٌم بحسب الدستور العراقً لعام  .ٗ

 ؟ 

 فرضٌة البحث: 

تنطلق فرضٌة البحث من ان: االسلوب السٌاسً واالداري االفضل هو الذي ٌمزج بٌن 
المركزٌة والالمركزٌة, إذ ال توجد دولة فً عالمنا المعاصر تبنً تنظٌمها السٌاسً واالداري 
على اي من االسلوبٌن منفرداً من الناحٌة العملٌة أو الفعلٌة, ومن اجل ذلك نجد ان الدستور 

السٌاسٌة واالدارٌة التً تصدر تنفٌذاً له, تعمل على اٌجاد توازن بٌن السلطات  والتشرٌعات
 المركزٌة للدولة والسلطات المحلٌة للوحدات االدارٌة المكونة لها.    

 هٌكلٌة البحث:

ٌنطوي البحث باإلضافة الى المقدمة والخاتمة, عدة مباحث, ٌتضمن المبحث االول: ماهٌة 
المركزٌة والالمركزٌة االدارٌة. والمبحث الثانً: نظرة لتجارب الالمركزٌة االدارٌة فً العالم. 
وتضمن المبحث الثالث: تطور الالمركزٌة بالعراق وصوالً لمجالس المحافظات ونقل 

 ا. الصالحٌات له

 

 ماهٌة المركزٌة والالمركزٌة االدارٌة :المبحث االول

 : تعرٌف الالمركزٌة االدارٌة: أوالا 

تقوم الالمركزٌة االدارٌة على اساس توزٌع الوظٌفة االدارٌة بٌن السلطة المركزٌة من 
جهة, وبٌن هٌبات ادارٌة مستقلة من جهة اخرى, ولكنها تخضع للسلطة المركزٌة فً مباشرتها 

تصاصاتها. إذ إنها درجة من عدم تركٌز السلطة, أي تشتت السلطة وتوزٌعها بٌن االشخاص الخ
والمستوٌات االدارٌة المختلفة فً المنظمة او على مستوى الدولة. وهً ))نظام اداري لتوزٌع 
السلطات االدارٌة بٌن الحكومة المركزٌة والهٌبات االدارٌة المحلٌة المنتخبة فً المحافظات التً 
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تتولى ادارة شإونها المحلٌة بالتنسٌق مع السلطات المركزٌة وتحت رقابتها, وذلك بقٌام هذا 
النظام على توزٌع الوظابؾ االدارٌة بٌن الحكومة المركزٌة فً العاصمة وبٌن هٌبات محلٌة او 
مصلحٌة منتخبة بحٌث تكون هذه الهٌبات فً ممارستها لوظٌفتها االدارٌة تحت اشراؾ ورقابة 

حكومة المركزٌة((ال
(ٔ)

وهً ))نقل السلطة من الدولة الى شخص اخر من اشخاص القانون العام, ,
قد ٌكون شخصاً اقلٌمٌاً اقل اتساعاً من الدولة او شخصاً عاماً مرفقٌاً ذا اختصاص متخصص 

بطبٌعته((
(ٕ)

والالمركزٌة االدارٌة هً نظام اداري ٌقوم على اساس توزٌع الوظٌفة االدارٌة بٌن  ,
الحكومة المركزٌة فً العاصمة وبٌن اشخاص االدارة المحلٌة فً االقالٌم, او بٌن السلطة 
المركزٌة وهٌبات محلٌة او مرفقٌة, وتتمتع هذه االشخاص بالشخصٌة المعنوٌة المستقلة مع 

لحكومة المركزٌةخضوعها لرقابة ا
(ٖ)

وتتضمن الالمركزٌة باالعتراؾ بالشخصٌة االعتبارٌة  , 
العامة لجزء من اقلٌم الدولة, مع ما ٌترتب على ذلك من تمتع الهٌبة المنتخبة الممثلة له بقدر من 

االستقالل فً ادارة مرافقه المحلٌة تحت رقبة السلطة المركزٌة 
(ٗ)

 . 

التجاه نحو الالمركزٌة االدارٌة, وتتمثل فً:مزاٌا ومبررات ودوافع ا :ثانٌاا 
(٘)

. 

تعد الالمركزٌة االدارٌة تطبٌقاً للدٌمقراطٌة فً المجال االداري, وهً مكملة للدٌمقراطٌة  .ٔ
السٌاسٌة, حتى ان االخٌرة ال معنى لها ان لم تصاحبها الدٌمقراطٌة المحلٌة. ٌتجلى ذلك 
فً اشراك سكان المناطق واالقالٌم فً ادارة شإونهم المحلٌة عن طرٌق انتخاب هٌباتهم 

ختٌار افضل العناصر التً تصلح إلدارة المرافق المحلٌة وفً حصولهم على المحلٌة وا
الخبرة والدراٌة فً ممارسة الشإون العامة, لهذا قٌل ان الالمركزٌة هً الدٌمقراطٌة 

 االدارٌة التً ٌدٌر الشعب بواسطتها شإونه المحلٌة. 
عاصرة فً إدارة تخفؾ الالمركزٌة االدارٌة من العبء الواقع على عاتق الدولة الم .ٕ

المرافق والمشروعات العامة والمتكاثرة الستمرار نتٌجة الزدٌاد تدخل الدولة فً مجاالت 
وانشطة جدٌدة كانت عازفة عنها فً الماضً, والتً تإدي كثرة اعمالها وتركٌزها فً 
هٌبة واحدة الى االختناق, فضالً عن ان تركٌز سابر النشاطات )االجتماعٌة, االقتصادٌة, 

لثقافٌة, والسٌاسٌة( فً العاصمة قد ٌتسبب فً االختالؾ بدرجات التطور والنمو بٌن ابناء ا
المجتمع الواحد, دفع ذلك الى اعتماد نظام الالمركزٌة االدارٌة, بتولً الهٌبات الالمركزٌة 
المحلٌة ادارة المرافق والمصالح المحلٌة, والهٌبات والمإسسات االدارٌة ذات الطابع 

 المتمٌز.
تمتاز الالمركزٌة االدارٌة بؤن الهٌبات الالمركزٌة, سواء المحلٌة او المرفقٌة, تكون أقدر  .ٖ

من االدارة المركزٌة فً ادارة المصالح والمرافق المحلٌة أو الهٌبات والمإسسات 
المعترؾ لها بالشخصٌة المعنوٌة بعٌداً عن التعقٌدات واالجراءات االدارٌة المعقدة التً 

 ارة المركزٌة. تعرفها االد
                                                           

 .  ٙٛ, صٜٙٙٔ, دار الفكر العربي, مصر, ٕسميماف محمد الطماكم, مبادئ القانكف االدارم: دراسة مقارنة, ط( ٔ)
 . ٕٓٔد. مصطفى ابك زيد, الكسيط في القانكف االدارم, المكتبة القانكنية, دار الجامعة, مصر الجديد, ب. ت, ص( ٕ)
 .  ٕٙ, صٕٓٔٓمعة دىكؾ, , مطبعة جاٖد. مازف ليمك راضي, القانكف االدارم, ط( ٖ)
 . ٜٚ, صٕٗٓٓماجد راغب الحمك, القانكف االدارم, دار الجامعة الجديدة لمنشر, االسكندرية, ( ٗ)
, ٕط  د. منذر الشاكم, القانكف الدستكرم,.  ٔٙ – ٓٙ, ص صٕٗٓٓ( ينظر: د. فكزت فرحاف, القانكف االدارم العاـ, بيركت, ٘)

. د. عبد الغني بسيكني عبد اهلل, القانكف االدارم, المعارؼ,  ٕٔٔص – ٕٓٔ, صٕٚٓٓرة, , العاتؾ لطباعة الكتاب, القاىٔج
 . ٕٙٔ – ٓٙٔ, ص صٕ٘ٓٓاالسكندرية, 
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إن نظام الالمركزٌة االدارٌة هو أقدر على مواجهة االزمات العصبٌة والطاربة من النظام  .ٗ
المركزي, والتً تحدث من حٌن خخر فً النطاق االقلٌمً او المٌدان المرفقً, وهو من 
جانب اخر ٌخلق نوعاً من التضامن بٌن ابناء الوحدة المحلٌة بحٌث تتشابك المصالح 

 فر الجهود لمواجهة االزمة, وهذا االمر قلما نجده فً النظام المركزي.  وتتضا
توجد فً معظم الدول, مناطق معٌنة تربط بٌن سكانها روابط خاصة قوامها المصالح  .٘

 المشتركة بٌن هإالء السكان. 
النمو المتزاٌد فً نشاط الدولة, سواء كان ذلك فً االدارة الحكومٌة او فً المٌدان  .ٙ

 ي او فً المٌدان االجتماعً وؼٌره. االقتصاد
ظهور فكرة االخذ بالتخطٌط فً شتى المٌادٌن, وامكانٌة االستفادة من هذا التخطٌط فً  .٧

المجاالت االقتصادٌة واالجتماعٌة التً عملت الدولة الحدٌثة جاهدة على ؼزوها ومنافسة 
 االفراد بشؤنها. 

ل تحت حد, ادى الى استحالة تركٌز ازدٌاد وظابؾ الدولة وتشعبها لدرجة انها ال تدخ .8
النشاط الحكومً فً المركز او العاصمة, وما ٌصاحب هذا التركٌز من عرقلة وعقبات 

 تقؾ حجر عثرة فً طرٌق الحٌاة الدٌمقراطٌة وخطط التنمٌة االقتصادٌة واالجتماعٌة.  
ل اقلٌم او وحدة ٌوفر االخذ بنظام الالمركزٌة االدارٌة العدالة فً توزٌع الضرابب, فٌنال ك .9

محلٌة نصٌبه من الضرابب إلدارة مرافقه المحلٌة, أما فً ظل المركزٌة االدارٌة فإن 
مرافق العاصمة والمدن الكبرى تحظى بعناٌة كبرى فً هذا المجال على حساب المدن 

 الصؽرى والقرى. 

عناصر الالمركزٌة االدارٌة, وتتمثل فً: :ثالثاا 
(ٔ)

. 

متمٌزة الى جانب المصالح العامة الوطنٌة, أي وجود مصالح  وجود مصالح محلٌة ذاتٌة .ٔ
تهم عموم منطقة معٌنة )محلٌة( كالمحافظة او القضاء وٌكون االعتراؾ بوجود مثل هذه 
المصالح المحلٌة من قبل المشرع, الذي ٌترك ألبناء تلك المنطقة امر تسٌٌر المصالح 

الدستور او القانون, وٌنشا القانون  المحلٌة واشباع الحاجات, وٌكون هذا االعتراؾ فً
 الشخص الالمركزي بمنحه الشخصٌة المعنوٌة التً هً امر البد منه لقٌام الالمركزٌة.

تنظٌم هٌبات مستقلة إلدارة المصالح الذاتٌة, ان اعتراؾ المشرع بوجود مصالح تتمٌز  .ٕ
بطابعها الخاص ال ٌكفً لقٌام النظام الالمركزي, فقد ٌترتب على هذا االعتراؾ استقالل 
عن شخصٌة الدولة, ومن التمتع بالحق فً اكتساب الحقوق, وتحمل االلتزامات, لذلك 

محلٌة وتحقٌق المصالح المحلٌة الى هٌبة تمثل ابناء المنطقة ٌعهد بإشباع الحاجات ال
المعٌنة. وٌعد انتخاب الهٌبات التً تتولى االشراؾ على المصالح المحلٌة انتخاباً مباشراً 
من قبل ابناء المنطقة او المحافظة المعنٌة الطرٌقة المثلى لتشكٌل هذه الهٌبات وبذلك 

 ٌة تجاه السلطات المركزٌة. ٌتحقق استقالل هٌبات االدارة المحل
خضوع الهٌبات الالمركزٌة لرقابة السلطة المركزٌة, ان استقالل هٌبات االدارة المحلٌة  .ٖ

تجاه السلطات المركزٌة, ال ٌعنً عدم خضوعها إلشراؾ ورقابة السلطات المركزٌة فً 
قوم على اساس الدولة, ألن ذلك ٌهدد الوحدة السٌاسٌة للدولة, لذلك فؤن النظام الالمركزي ٌ

                                                           

.  ٙ٘ٛص  ,ٜٕٓٓد. ماىر صالح عالكم الجبكرم, الكسيط في القانكف االدارم, كزارة التعميـ العالي كالبحث العممي, بغداد, ( ينظر: ٔ)
 . ٖٙ. كد.مازف ليمك راضي, مصدر سبؽ ذكره, ص ٕ٘ٔ – ٔ٘ٔد اهلل, مصدر سبؽ ذكره, ص صد.عبد الغني بسيكني عب
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بقاء ممارسة الهٌبات المحلٌة الختصاصاتها خاضعة إلشراؾ ورقابة السلطة المركزٌة, 
وتمثل هذه الرقابة عنصراً اساسٌاً لقٌام الالمركزٌة االدارٌة. اال ان تنظٌم الرقابة االدارٌة 

رة من االمور المعقدة التً ٌجب ان ٌوازن المشرع فٌها بٌن ضرورات تحقٌق اهداؾ االدا
المحلٌة التً اقتضت االخذ بنظام الالمركزٌة االدارٌة وبٌن توزٌع االختصاصات الوظٌفٌة 
االدارٌة على هٌبات مركزٌة ومحلٌة, وضرورة تؤكٌد وحدة الدولة وسلطتها على كامل 

 اقلٌمها.   

اشكال الالمركزٌة االدارٌة, وتتمثل فً: :رابعاا 
(ٔ)

. 

ضعؾ لالمركزٌة االدارٌة وهو تخوٌل بعض موظفً عدم التركٌز االداري: هو الشكل اال .ٔ
الوزارة فً االقالٌم او المحافظة سلطة البت فً بعض االمور دون الرجوع الى الوزٌر 
فهً سلطات تبعٌة ولٌست سلطات اصلٌة, فٌجب أن تفهم على انها الحجر االول لتحلل 

 لها فً المحافظات. الصالحٌات بٌن المركزٌة فً العاصمة وتحوٌلها للمدٌرٌات التابعة
التفوٌض: هو ان تفوض او تخول الحكومة المركزٌة مسإولٌة صنع القرار وادارة  .ٕ

الوظابؾ العامة الى جهات شبه مستقلة ولكنها مسؤلة من قبل الحكومة المركزٌة وٌجب 
تحقق التفوٌض ان تحدد المسإولٌة, وهنا تجدر االشارة الى ان تفوٌض السلطة هو التخلً 

لتنازل عن هذه السلطة, فللمفوض حق المساءلة لمن فوضه على انجاز عنها او ا
 المسإولٌات والواجبات الواجب تحقٌقها, وهناك فرق بٌن المسإولٌة والمساءلة. 

النقل: وبها تنقل سلطات صنع القرار والتموٌل واالدارة الى وحدات ادارٌة, اذن هً نقل  .ٖ
ات االدارٌة المحلٌة باستقالل ذاتً فً مباشر للصالحٌات وهو اعلى درجة لتمتع الوحد

الشإون االدارٌة والمالٌة, وعلى ذلك تظهر فً هذا النظام الى جانب الدولة او االدارة 
المركزٌة اشخاص معنوٌة محلٌة او مرفقٌة ٌطلق علٌها االدارة الالمركزٌة او السلطات 

 االدارٌة الالمركزٌة.    

 زٌة االدارٌة فً العالمنظرة لتجارب الالمرك: المبحث الثانً

 :  نظام الالمركزٌة االدارٌة فً اٌطالٌا :أوالا 

بعد انهٌار النظام الفاشً فً اواخر الحرب العالمٌة الثانٌة ظهرت موجة جدٌدة باعتماد 
تضع الدستور االٌطالً, فوضعت  2ٗ4ٔالالمركزٌة االدارٌة, إذ وضعت الجمعٌة التؤسٌسٌة عام 

( منطقة اختصاصاتها اراضً اٌطالٌا 2ٔ( من الدستور, حٌث تولت )ٖٖٔالى  ٗٔٔالمواد )
د وظابفها واختصاصاتها وطرق مباشرتها لهذه الوظابؾ, كذلك نص الدستور بكاملها وتحدٌ

االٌطالً على ان انشاء مناطق جدٌدة ٌتم بموجب قانون دستوري ولٌس بقانون عادي, وكذلك 
دمج المناطق والؽابها, وان الجمعٌة الوطنٌة هً التً وضعت اربعة قوانٌن نظمت بموجبها 

( التً تإلؾ المناطق االدارٌة فً اٌطالٌا 2ٔ)صالحٌات اربع من المناطق الـ 
(ٔ)

. 

                                                           

لشؤكف   اصيؿ حامد ابراىيـ, مفيـك الالمركزية كرؤية في كيفية تفعيميا في العراؽ, بحث مقدـ في مؤتمر الالمركزية لكزارة الدكلة( ٔ)
 . ٕٖٖ – ٖٖٔ, ص صٕٕٔٓشباط  ٕٛ – ٕٚلمفترة    المحافظات, عف ))دراسات حكؿ الالمركزية((, 

نقالن عف: طاىر محمد مايح الجنابي, الالمركزية في المجاؿ النظرم, بحث مقدـ في مؤتمر الالمركزية لكزارة الدكلة لشؤكف ( ٔ)
 . ٚ٘, ص صٕٕٔٓشباط  ٕٛ – ٕٚالمحافظات, عف ))دراسات حكؿ الالمركزية((, لمفترة 
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وٌتمتع نظام المناطق فً اٌطالٌا بالخصابص التالٌة:
(ٔ)

. 

ٌعتبر منزلة بٌن المنزلتٌن بالنسبة للنظام الفرنسً لإلدارة المحلٌة والنظام االنكلٌزي لإلدارة  .ٔ
ارٌة صارمة, اما المحلٌة: فالنظام الفرنسً ٌضٌق الحرٌات المحلٌة بإخضاعها لرقابة اد

النظام االنكلٌزي فؤنه ٌوسع الحرٌات المحلٌة وتتضاءل فً ظله الرقابة االدارٌة الى حد انها 
تصبح معه صورٌة. اما النظام االٌطالً فؤنه ٌحصن هذه االختصاصات بطرٌقة اقوى وامنع 

 ٌة. حتى ٌبدو الى ان هذا النظام ٌجنح بالالمركزٌة االدارٌة الى الالمركزٌة السٌاس
انه ٌستمد وجوده من احكام الدستور ولٌس من احكام القوانٌن العادٌة: ذلك ان من النظام فً  .ٕ

فرنسا تنشؤ المحافظات والمدن والقرى وتحدد اختصاصاتها ووظابفها بالقوانٌن العادٌة, 
فاألعراؾ والعادات والتقالٌد والقوانٌن العادٌة هً التً تحدد اختصاصات ووظابؾ الهٌبات 

حلٌة فً انجلترا. أما اٌطالٌا فؤنها تنفرد بخاصٌة النظم المحلٌة, إذ أن الدستور هو الذي الم
 ٌحدد احكام المناطق االدارٌة. 

ان كل منطقة من مناطقها االدارٌة لها نظام اساسً: ٌحدد هذا النظام اختصاصاتها وطرق  .ٖ
تناسق مع احكام الدستور تؤلٌفها وكٌفٌة مباشرتها للوظٌفة الموكولة الٌها, وهذا النظام م

والقوانٌن االخرى, وان بعضاً من هذه المناطق قد حددت انظمتها القوانٌن الدستورٌة والبعض 
 االخر منها حددت انظمتها هٌبات ٌقال لها مجلس المنطقة. 

تجمع المناطق االدارٌة فً اٌطالٌا الى جانب االختصاصات االدارٌة اختصاصات تشرٌعٌة  .ٗ
: اذ تتمتع المناطق االٌطالٌة بقدر محدود من حق التشرٌع, فقد نصت المادة وتنفٌذٌة محدودة

( من الدستور االٌطالً على ان المناطق تباشر حق التشرٌع على سبٌل الحصر فً 4ٔٔ)
 القضاٌا الداخلٌة ضمن اختصاصاتها. 

مالها الرقابة على اعمال المناطق رقابة متمٌزة: تمارس المناطق االدارٌة فً اٌطالٌا اع .٘
ونشاطها فً ظل رقابة ادارٌة وهً تندرج من االعتراض الموقؾ للتنفٌذ الى االبطال ثم الى 

 حق الحل, وهذه الرقابة ٌباشرها مفوض الحكومة المركزٌة.  

 :االتحاد السوٌسري  :اا ثانٌ
الدولة السوٌسرٌة ال تنقسم إلى أقسام أو محافظات, بل هً تتؤلؾ من مجموعة دوٌالت سبق 

أن وجدت قبل أن توجد الدولة االتحادٌة, وكانت تتمتع باستقاللها وشخصٌتها قبل أن تتفق فٌما لها 
بٌنها على تشكٌل االتحاد, فالالمركزٌة جاءت نتٌجة قرار المجموعة ولم تكن هً أال أجزاء أو 

فً أقسام خلقتها الدولة األم, ولذلك بقٌت هً صاحبة القرار فً كثٌر من الشإون التً تعنٌها 
نطاق حكمها الذاتً, ولقد بدأ االتحاد بٌن هذه الدوٌالت فً ؼضون القرن الثالث عشر, عندما 
صدر المٌثاق الثالثً التارٌخً باالتحاد من الوالٌات السوٌسرٌة الثالث وهً )شفٌتس واوري 

والٌات واونترفالد(, ومن الوالٌة األولى اشتق أسم االتحاد الفٌدرالً السوٌسري, ثم سارت باقً ال
 السوٌسرٌة فً طرٌق االتحاد مع األخرٌات

(ٔ)
هما: , وتقوم سٌاسة سوٌسرا على مبدأٌن أثنٌن

(ٕ)
. 

 صٌانة االستقالل الخارجً للدولة االتحادٌة .  .ٔ
 المحافظة على نوع من الحكم الذاتً للدوٌالت .  .ٕ

                                                           

 . ٛ٘ – ٚ٘المصدر نفسو, ص ص( نقالن عف: ٔ)
 .٘ٛ,صٕٔٓٓ, ٔ( د.عبد الكريـ عمكاف, النظـ السياسية كالقانكف الدستكرم, مكتبة دار الثقافة لمنشر كالتكزيع, عماف, طٔ)
 ( المصدر نفسو .ٕ)
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القابمة م حمل معه تحوالت جذرٌة شملت إلؽاء الموانع 1ٗ1ٔفالنظام الذي جاء مع دستور 
بٌن المقاطعات على صعٌد المبادالت التجارٌة والرسوم الجمركٌة, التً كانت تفرضها الوالٌات 
على بعضها, كما وحَد بٌن األوزان والمقاٌٌس والعمالت, ومنح الحرٌة النتقال األشخاص 
واألموال, كما منح الحكومة الفٌدرالٌة سلطة مركزٌة تبٌح لها حق توجٌه االقتصاد وحق 

تفاوض بشؤن االتفاقات التجارٌة, وتعٌٌن التعرٌفة الجمركٌة والسٌاسة العامة للمواصالت ال
والنقل, وتتمثل السلطة التنفٌذٌة  بالمجلس الفٌدرالً السلطة التنفٌذٌة وهو الحكومة أٌضاً, فقد 

ٌذٌة كانت النزعة فً السابق هً محاولة إضعاؾ السلطة التنفٌذٌة, ومن خالل تشكٌل السلطة التنف
أو الحكومة ٌتضح لنا مدى الصالحٌات ومدى تقٌدها, إذ ٌتكون المجلس الفٌدرالً الذي هو عبارة 
عن سلطة جماعٌة من سبعة أعضاء منتخبٌن باألكثرٌة المطلقة من قبل البرلمان لمدة أربع 

ما سنوات, وهإالء األعضاء ٌطلق علٌهم المستشار لالتحاد, ٌرأسون سبع إدارات عامة تتقاسم فٌ
بٌنها الوزارات وٌسمٌها السوٌسرٌون إدارة عامة, وٌضم كل منها أمانة عامة )مكتب مستشار 
االتحاد أو الوزٌر(, فضالً عن مجموعة من اإلدارات التً ٌقوم أكثرها بالمهام التً توكل عادة 
إلى وزارات مستقلة فً الدول األخرى. وهذه الوزارات تتمثل فً وزارة الشإون الخارجٌة, 

زارة الداخلٌة, وزارة العدل والشرطة, وزارة الدفاع, وزارة المالٌة, وزارة االقتصاد العام, و
وزارة النقل والمواصالت والطاقة, وٌقوم المجلس الفٌدرالً من جانب بتطبٌق القوانٌن, التً 

تحاد ٌشرعها البرلمان الفٌدرالً بمجلسٌه  وٌدٌر الشإون المالٌة, وٌقترح المٌزانٌة العامة لال
وٌعٌن الموظفٌن االتحادٌٌن بصفته مجلس الوزراء, أي السلطة التنفٌذٌة لالتحاد, كما ٌرأسه من 
جانب أخر كل أعضابه السبعة مرة فً السنة بالتناوب وٌصبح هذا العضو حٌنبٍذ ربٌساً لهذا 
المجلس, أي ربٌس للوزراء من ناحٌة وربٌس لالتحاد السوٌسري فً الوقت نفسه من ناحٌة 

خرى, إذ لٌس فً سوٌسرا ربٌس جمهورٌة وال ربٌس اتحاد ذو صالحٌات على مستوى رإساء أ
الجمهورٌة فً الدول األخرى, وهكذا فؤن ربٌس المجلس الفٌدرالً لٌس له صالحٌات أوسع من 
زمالبه الستة اخخرٌن, سوى أنه ٌمثل الدولة االتحادٌة تمثٌالً شكلٌاً فً المراسم الرسمٌة وٌستقبل 

فراء األجانب وما شابه ذلك, فباتت مسإولٌة المجلس الفٌدرالً مسإولٌة جماعٌة ومقر الس
البرلمان والحكومة )أي المجلس الفٌدرالً( هو العاصمة بٌرن
(ٔ) 

. 
والدٌمقراطٌة السوٌسرٌة تبدأ من القاعدة أي من الدوٌالت, حٌث تتطلب بطبٌعة الحال أن ال 

دوٌالت وفً شإونها الداخلٌة, أال فً حدود ما ٌقرره تتدخل حكومة االتحاد فً صالحٌات ال
دستور االتحاد, وهو الدستور الذي وافق علٌه أفراد الشعب والدوٌالت من خالل االستفتاءات 
المتتالٌة التً مَر بها, والشًء نفسه ٌقال بشؤن عدم تدخل الدوٌالت فً صالحٌات الدولة 

الدولة جمٌعاً ٌتقاسمها االتحاد مع الدوٌالت, أي أن االتحادٌة, وعلى هذا األساس فإن السلطة فً 
لكل من الدوٌالت ودولة االتحاد صالحٌات وسلطات حكومٌة ٌختص بها, وهً تتعاون معاً فً 
حكم البالد وفً حكم نفسها بنفسها, أن تقاسم الصالحٌات والسلطات بٌن دولة االتحاد الفٌدرالً 

لطات والصالحٌات جمٌعاً, وهو حق ٌنشؤ فً دستور والدوٌالت السوٌسرٌة ٌكون على صعٌد الس
االتحاد نفسه, حٌث أن الدستور السوٌسري ٌركز على أن األصل هو صالحٌة الدوٌالت فهً 
صاحبة السٌادة األولٌة, وما استثنى من ذلك ٌذكره دستور االتحاد على أنه داخل فً صالحٌة 

ن دستور االتحاد السوٌسري "الدوٌالت هً الدولة الفٌدرالٌة, ومن ذلك تقول المادة الثالثة م
صاحبة السٌادة على أرضها وشعبها إال فً حدود ما ٌستثنٌه الدستور لصالح دولة االتحاد, ففً 

                                                           

 .  ٜٓ – ٛٛص ص( د.عبد الكريـ عمكاف, مصدر سبؽ ذكره, ٔ)
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ماعدا ذلك تتمتع الدوٌالت بكافة الحقوق والصالحٌات التً لم ٌعهد بها إلى الحكومة الفٌدرالٌة", 
ا الدستور لم ٌفرضه االتحاد على المقاطعات, ألن والحقٌقة تقؾ خلؾ هذا الواقع تكمن فً أن هذ

االتحاد الفٌدرالً السوٌسري هنا ال ٌعنً وجود دولة مركزٌة قوٌة كبرى ذات شخصٌة مستقلة 
سبقت فً وجودها دوٌالت تفرعت عنها ففرضت دستورها المركزي بقوة السالح مثالً على هذه 

كاتها, بل هو دستور ارتضته الدوٌالت والشعب المقاطعة أو على تلك الدولة التً ضمتها إلى ممتل
معاً فهو من صنعها لما فٌه من صالحهم جمٌعاً, وٌتم تعدٌله على ٌدهم كلما اقتضت الضرورة
(ٔ)

. 
 :النظام اإلداري فً الهند "المحلٌات"  :ثالثاا 

ترتبط والٌة إضافة إلى عدد من الوالٌات أو المناطق التً  ٌٕٕضم النظام السٌاسً الهندي 
بالمركز إدارٌاً بشكل مباشر, وٌتركز أكثر سكان الهند فً هذه الوالٌات وتمثل األرٌاؾ أكثر من 

% من سكان الهند, وقد شرح الدستور الهندي العالقة بٌن الحكومة المركزٌة والوالٌات, 1ٓ
وحدد ما هو مشترك بٌن الوالٌة والمركز وما هو من اختصاص الوالٌة وما هو من اختصاص 
الحكومة المركزٌة, ومن القضاٌا المشتركة هو التنسٌق فً األمور المالٌة والتخطٌط وفً تنسٌق 
الخدمات الحكومٌة وقٌام المشارٌع المشتركة ألجل إنجازها فً والٌة معٌنة التً تعم بخٌرها على 

ذلك عموم الهند مثال ذلك بناء السدود, وتعد الشإون الداخلٌة من مهام الحكومة المركزٌة و
ألهمٌتها, فوزٌر الشإون الداخلٌة ٌعد مسإوالً مباشراً على األمور اإلدارٌة والمالٌة واالقتصادٌة, 
وتصل درجة تدخل وزٌر الشإون الداخلٌة فً الحكومة المركزٌة فً أمور الشإون الداخلٌة 

فٌه, وكما  للوالٌة حتى فً أمور التعلٌم, وفً إدارة إقلٌم من األقالٌم فً حالة إعالن الطوارئ
ترتبط بالمركز بعض المناطق الموجودة داخل الوالٌة وذلك تبعاً ألهمٌتها السٌاسٌة أو 

السٌاحٌة
(ٕ)

. 
وتتمركز السلطة التنفٌذٌة فً ٌد المحافظ والذي ٌتم تعٌٌنه من قبل ربٌس الجمهورٌة, وٌؤتً 

والٌة المذكورة, وٌعد ذلك من خالل فوز حزبه باألؼلبٌة البرلمانٌة فً السلطة التشرٌعٌة فً ال
المحافظ ممثالً للسلطة المركزٌة فً والٌته وٌكون مسإوالً أمام السلطة التشرٌعٌة فً الوالٌة, 
وٌحق للمحافظ أن ٌعٌن ربٌساً للوزراء حٌث ٌكون مجلس الوزراء مسإوالً مسإولٌة جماعٌة أمام 

عضواً وأهم  ٕٕو  ٓٔ الجمعٌة التشرٌعٌة فً الوالٌة , وٌتحدد أعضاء مجلس الوزراء بٌن
الوزارات المحلٌة هً المالٌة واإلدارة العامة والداخلٌة والؽذاء والتموٌن والتعلٌم والزراعة 
والؽابات والطب والصحة واألشؽال العامة والعدل, مما ٌدلل ذلك أن وزارة الدفاع والشإون 

الخارجٌة تنحصر بالسلطة المركزٌة لعموم الهند فقط 
(ٔ) 

. 
إن التنظٌم الالمركزي فً الهند هو عامل بالػ األثر فً ترسٌخ الوحدة الوطنٌة, فقٌام االتحاد 
الهندي من والٌات ممثلة على صعٌد الحكم المركزي, وممارسة لنوع محدود من الحكم الذاتً 
جنب البالد مؽامرات االنفصال والتمزق, وأن الحكم الذي تمارسه الوالٌات فً االتحاد الهندي 
بؤنه حكم محدود ذلك ألنه ٌقوم على رأسها حكم مركزي قوي النفوذ واسع االختصاصات, 
فالنظام الهندي ٌعطً الدولة االتحادٌة اختصاصات معٌنة بنص الدستور, ولكن كل ما سكت عنه 
الدستور ٌبقى أٌضاً من اختصاصها, حٌث تتمركز السلطة فً الدولة االتحادٌة مع السماح 

                                                           

 .  ٖٜ – ٜٔ( المصدر نفسو, ص صٔ)
( محمد جكاد عمي, النظاـ السياسي في اليند, معيد الدراسات األسيكية كاألفريقية, الجامعة المستنصرية, حمقة دراسية عف"النظـ ٕ)

 .  ٖٓ–ٕٛ, صٜٙٛٔآذار  ٛالسياسية في العالـ الثالث", 
 .  ٕٖ - ٖٔ( المصدر نفسو, ص صٔ)
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ة جزء منها, وهو ما ٌستجٌب لحاجات بلد شاسع األطراؾ ٌنقسم سكانه إلى للوالٌات بممارس
فسٌفساء من العناصر المختلفة فً أصولها وعقابدها ومستوٌاتها
(ٔ) 

. 
 

 تطور الالمركزٌة بالعراق وصوالا لمجالس المحافظات ونقل الصالحٌات لها: الثالث المبحث

فً العراق وؼٌره من الدول, ٌرجع الى  إن االتجاه نحو تبنً نظام الالمركزٌة االدارٌة
مزاٌا هذا النظام وقدرته على تنمٌة المجتمع والدولة وضمان االمن واالستقرار فٌهما, على 
االسس والركابز العامة التً ٌعتمدها هذا النظام, إال ان نجاح نظام الالمركزٌة االدارٌة ٌستند 

 مركزٌة وحكامها, والهٌبات والسلطات المحلٌة. بالدرجة االساس على طبٌعة العالقة بٌن السلطة ال

كانت السلطات التنفٌذٌة والتشرٌعٌة بٌد الحاكم الذي ٌرأسهمها, ولم ٌكن  ٖٕٓٓقبل عام 
المعدل  2ٙ2ٔ( لسنة 2٘ٔالنظام االداري واضح المعالم, فقد تضمن قانون المحافظات رقم )
تمارسها مجالس للوحدات  أسس نظام اداري ال مركزي ٌقوم على منح صالحٌات واسعة

االدارٌة, وهذه المجالس تكون منتخبة إال أن هذه االنتخابات لم تجر ابداً, األمر الذي جعل 
الوحدات االدارٌة تدار من موظفٌن تابعٌن لإلدارة المركزٌة, لهذا كان النظام االداري ال مركزٌاً 

ن هذا الوصؾ كثٌراً صدور فً نصوص التشرٌع ومركزٌاً فً الواقع والتطبٌق, ولم ٌؽٌر م
واجراء انتخابات لمجالس  22٘ٔ( لسنة ٕ٘قانون )مجالس الشعب المحلٌة( بموجب القانون رقم )

محلٌة فً المحافظات واالقضٌة والنواحً, إال أن هذه المجالس كانت مجرد واجهات شكلٌة تطبق 
أوامر اإلدارة المركزٌة ورأي النظام على وجه التحدٌد
(ٕ)

   . 

نٌسان  2شهد العراق تحوالً جذرٌاً فً نظامه االداري, منذ سقوط النظام السابق فً 
, إذ اصبحت المحافظات تتمتع بشخصٌة معنوٌة حقٌقٌة, وتدار من هٌبات )مجالس ٖٕٓٓ

مبدأ  ٕ٘ٓٓالمحافظات( مستقلة عن الحكومة المركزٌة, إذ استوحى الدستور العراقً الدابم لعام 
( 4ٔ, واالمر االداري )ٕٗٓٓمن قانون ادارة الدولة للمرحلة االنتقالٌة لسنة  المركزٌة االدارٌة

( من الدستور العراقً ))ان ٔ, إذ نصت المادة )ٕٗٓٓالصادر عن سلطة االبتالؾ المإقتة لسنة 
جمهورٌة العراق دولة اتحادٌة واحدة مستقلة ذات سٌادة كاملة, نظام الحكم فٌها جمهوري نٌابً 

( ٙٔٔقراطً وهذا الدستور ضامن لوحدة العراق((, فالدستور العراقً فً المادة )برلمانً دٌم
نصت على ))ٌتكون النظام االتحادي فً جمهورٌة العراق من عاصمة واقالٌم ومحافظات ال 
مركزٌة وادارٌة محلٌة((, وكان قد نص الدستور على ذكر اختصاصات السلطة االتحادٌة على 

( مع اختصاصات مشتركة فً المواد ٔٔٔ – 2ٓٔابع وفً المواد )سبٌل الحصر فً الباب الر
( وترك باقً االختصاصات التً لم ترد فً االختصاصات الحصرٌة ٗٔٔو  ٖٔٔو  ٕٔٔ)

(, وان المادة ٘ٔٔللسلطات االتحادٌة, الى االقالٌم والمحافظات ؼٌر المنتظمة فً اقلٌم المادة )
افظات التً لم تنتظم فً اقلٌم الصالحٌات االدارٌة , الفقرة ثانٌاً( ذكرت ))تمنح المحٕٕٔ)

والمالٌة الواسعة, بما ٌمكنها من ادارة شإونها على وفق مبدأ الالمركزٌة االدارٌة, وٌنظم بذلك 
بقانون(( وعزز تلك الصالحٌات فً الفقرة )خامساً( )ال ٌخضع مجلس المحافظة لسٌطرة او 

                                                           

 . ٖٗ - ٕٗ, ص صٜٔٛٔ, الدار البيضاء, ٔالمعاصرة, دار الكتب لمطباعة, ط( عبد اليادم بك طالب, النظـ السياسية العالمية ٔ)
 .  ٖٔٔد. ماىر عالكم الجبكرم, مصدر سبؽ ذكره, ص( ٕ)
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بوزارة, وله مالٌة مستقلة(, وذلك ٌعنً اعتراؾ اشراؾ اٌة وزارة او اٌة جهة ؼٌر مرتبطة 
المشرع بالسلطات المحلٌة )المحافظات( وشخصٌتها المعنوٌة وذمتها المالٌة المستقلة
(ٔ)

. 

واكمل قانون مجالس المحافظات, عناصر الالمركزٌة االدارٌة فً ما ٌتعلق بطرٌقة 
المجالس المحلٌة المتمثلة فً انتخاب المحافظ ومجلس المحافظة وذكر اختصاصاتهما فضالً عن 

االقضٌة والنواحً, كما نص القانون على خضوع مجلس المحافظة والمجالس المحلٌة لرقابة 
(, كما منح القانون مجلس النواب اقالة المحافظ باألؼلبٌة ٕمجلس النواب )الفقرة ثانٌاً المادة 

(, ))وهً عدم 4ت فً )المادة المطلقة بناء على اقتراح ربٌس الوزراء لنفس االسباب التً ورد
النزاهة او استؽالل المنصب الوظٌفً, والتسبب فً هدر المال العام, وفقدان احد شروط 
العضوٌة, واالهمال او التقصٌر المتعمدان فً اداء الواجب والمسإولٌة((, ))وللمحافظ ان 

ٌوماً من تارٌخ تبلٌؽه ٌعترض على قرار االقالة, امام المحكمة االتحادٌة العلٌا خالل خمسة عشر 
بالقرار وعلى المحكمة ان تبت فً االعتراض خالل شهر من تارٌخ تسجٌله((
(ٕ)

. 

وٌتمتع مجلس المحافظة بالشخصٌة االعتبارٌة والذمة المالٌة المستقلة رؼم ان المشرع لم 
( من ٌٕٕٔشر إلى ذلك فً قانون المحافظات ؼٌر المنتظمة فً إقلٌم, ؼٌر أن نص المادة )

لدستور ٌإكد تمتعها بهذه الشخصٌة واالستقالل المالً واالداري, ومجلس المحافظة هو اعلى ا
سلطة تشرٌعٌة ورقابٌة ضمن الحدود االدارٌة للمحافظة ولها حق اصدار التشرٌعات المحلٌة فً 
حدود المحافظة بما ٌمكنها من إدارة شإونها وفق مبدأ الالمركزٌة االدارٌة بما ال ٌتعارض مع 

من قانون المحافظات( ثم اكد  ٕلدستور والقوانٌن االتحادٌة كما موضح فً )أوالً من المادة ا
( بإن اختصاصات مجلس المحافظة هو ))إصدار التشرٌعات 4القانون فً )ثالثاً من المادة 

المحلٌة واالنظمة والتعلٌمات لتنظٌم الشإون االدارٌة والمالٌة بما ٌمكنها من ادارة شإونها وفق 
مبدأ الالمركزٌة االدارٌة وبما ال ٌتعارض مع الدستور والقوانٌن االتحادٌة((, وله أٌضاً اصدار 
جرٌدة تنشر فٌها كافة القرارات واالوامر التً تصدر من المجلس كما موضح فً )البند الثانً 

(4عشر من المادة 
(ٖ)

    . 

وظائف والمتمثلة فً:وٌمارس مجلس المحافظة باإلضافة الى الوظٌفة اإلدارٌة, عدة 
(ٗ)

. 

المراقبة واالشراؾ والمتابعة على اعمال رإساء الوحدات االدارٌة وعلى كافة اجهزة االدارة  .ٔ
العامة ومختلؾ القطاعات على مستوى المحافظة لضمان حسن تقدٌمها للخدمات, وله اٌضاً 

ٌع انشطة الهٌبات استجواب المحافظ واقالته, واقالة ربٌس المجلس او ناببه والرقابة على جم
التنفٌذٌة باستثناء المحاكم والوحدات العسكرٌة والكلٌات والمعاهد لضمان حسن اداء اعمالها 
عدا الدوابر ذات االختصاص االتحادي, واعفاء اصحاب المناصب العلٌا فً المحافظة 
باألؼلبٌة المطلقة ألعضاء المجلس بناء على طلب خمس عدد اعضاء المجلس او بناء على 

 اقتراح من المحافظ ولمجلس الوزراء كذلك حق االقالة باقتراح من الوزٌر.
رسم السٌاسة العامة وهً من اهم الوظابؾ التً تمارسها مجالس المحافظات والتً تتمثل فً  .ٕ

 التنسٌق بٌن المجلس والوزارات للنهوض بالواقع الخدمً والتنموي للمحافظة. 
                                                           

 .ٕ٘ٓٓينظر: الدستكر العراقي الدائـ لعاـ ( ٔ)
 .ٕ٘ٓٓينظر: الدستكر العراقي الدائـ لعاـ ( ٕ)
 . ٕٛٓٓفي اقميـ لعاـ  ( مف قانكف المحافظات الغير منتظمةٚينظر المادة )( ٖ)
 المصدر نفسو .( ٗ)
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 اداء الخدمات على جمٌع االصعدة فً المحافظة .   .ٖ

إن رقابة السلطة المركزٌة على مجالس المحافظات والمجالس المحلٌة فً العراق بموجب 
المعدل هً أقرب للرقابة التً  1ٕٓٓلسنة  ٕٔقانون المحافظات ؼٌر المنتظمة فً اقلٌم رقم 

هذه المجالس قدراً كبٌراً من االستقاللٌة عن تمارس على الهٌبات فً النظام االنكلٌزي, مما ٌتٌح ل
السلطة المركزٌة. وٌتجلى ذلك من خالل استقالل هذه المجالس فً قراراتها عن السلطة المركزٌة 
متى ما كانت فً حدود الوحدة االدارٌة التً تمثلها وضمن الصالحٌات التً حددها القانون 

المذكور. وٌتمثل هذا االستقالل بما ٌلً:
(ٔ)

. 

 تملك السلطة المركزٌة اي صالحٌة فً المصادقة على قرارات السلطات المحلٌة, حٌث ال .ٔ
 انها تكون نافذة حال صدورها. 

ال تملك السلطة المركزٌة صالحٌة الؽاء القرارات الصادرة من هذه المجالس اال بحكم قضابً  .ٕ
 وعن طرٌق المحافظ فً الحاالت التً نص علٌها القانون, وهً: 

  القرارات مخالفة للدستور والقوانٌن النافذة.اذا كانت 

 .اذا لم تكن من اختصاصات المجلس 

  .اذا كانت مخالفة للخطة العامة للحكومة المركزٌة او الموازنة االتحادٌة 
لٌس للسلطة المركزٌة ممارسة اختصاصات هذه المجالس بداعً عجز هذه المجالس عن   .ٖ

اداء مهامها الموكلة الٌها بموجب القانون وان حصل ذلك فؤن القرارات الصادرة من السلطة 
 االتحادٌة فً هذا الشؤن تكون باطلة كونها مشوبة بعٌب االختصاص الموضوعً.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

د. انكر جاسب الطريؼ, الالمركزية كاالقاليـ بيف التشريع كامكانية التطبيؽ, بحث مقدـ في مؤتمر الالمركزية لكزارة الدكلة لشؤكف ( ٔ)
 . ٜٕٗ – ٕٛٗ, ص صٕٕٔٓشباط  ٕٛ – ٕٚلمفترة  المحافظات, عف ))دراسات حكؿ الالمركزية((,
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 الخاتمة

ان الالمركزٌة االدارٌة فً جوهرها ومرامٌها ما هً اال نوع من التطور الدٌمقراطً وثمرة 
من ثمراته, اذ ٌتولى القابمون على الشإون المحلٌة مناصبهم وسلطاتهم عن طرٌق االنتخاب 
الحر المباشر من الشعب فً محافظاتهم, وان االخذ بنظام الالمركزٌة االدارٌة ال ٌخل بحال من 

وال بوحدة الدولة البسٌطة او االتحادٌة, من حٌث ان لها دستورها الواحد وسلطاتها التشرٌعٌة االح
والتنفٌذٌة والقضابٌة الموحدة, وجل النظام االداري الالمركزي انه ٌقوم على توزٌع 
االختصاصات االدارٌة بٌن الجهاز المركزي للدولة والوحدات االدارٌة فٌها وان تمنح هذه 

لطة البت والتقرٌر فً ما ٌتعلق باالختصاصات التً خولها اٌاها القانون, على ان الوحدات س
 تخضع لرقابة واشراؾ السلطة المركزٌة.  

 وعلى الرغم من ذلك, ٌعانً النظام الالمركزي االداري فً العراق من عدة مشاكل أهمها: 

هناك فراغ تشرٌعً ناجم عن نظام هجٌن ٌتطلب تعدٌل الدستور, وتعدٌل قانون المحافظات,  .ٔ
( من الدستور التً تتعارض مع المادة ٘ٔٔفهناك مواد دستورٌة تتسم بالتصارع كالمادة )

(ٕٕٔ .) 
خضوع االدارات الحكومٌة فً المحافظات للنظام المركزي, اي لوزارات الحكومة االتحادٌة  .ٕ

ر على صالحٌات السلطة المحلٌة وٌثٌر الصعوبات العملٌة امام اداء الخدمات مما ٌإث
وخصوصاً فً ؼٌاب التنسٌق بٌن الجهتٌن وفً عدم خضوع المحافظ ألي تسلسل اداري فً 

 ( من الدستور.ٕٕٔظل المادة )
تشابك الصالحٌات بٌن محافظة بؽداد وامانة بؽداد بالعاصمة واختصاص المحافظة ببقٌة  .ٖ

 ظة بؽداد. محاف
تجاوز مجالس المحافظات لصالحٌاتها الرقابٌة الى ممارسة العمل االداري الخاص بالمحافظ  .ٗ

مما ٌثٌر تنازع االختصاص خاصة فً ضوء الصراعات السٌاسٌة بٌن الكتل السٌاسٌة التً 
 تهٌمن على المحافظ من جهة, وعلى مجلس المحافظة من جهة اخرى.

اصاتها الالمركزٌة الى اختصاصات فٌدرالٌة وخاصة فً تجاوز السلطات المحلٌة الختص .٘
 مجال تشرٌع القوانٌن مما ٌربك العالقة بٌن المحافظات والمركز.

فقدان الرقابة االدارٌة للحكومة المركزٌة على السلطات المحلٌة االمر الذي ٌإدي الى فشل  .ٙ
 درالً.  النظام الالمركزي سواء بالتحول الى النظام المركزي او النظام الفٌ

 وٌأتً البحث بعدة اقتراحات, اهمها: 

اعادة النظر فً الهٌكل التنظٌمً واالداري واالقالٌم والمناطق, واعادة النظر فً األسس  .ٔ
, وتوضٌح التداخل أو 1ٕٓٓلسنة  ٕٔالقانونٌة لبناء الدولة كـ )التعدٌالت على القانون 

 الؽموض فً توضٌح مفهوم الالمركزٌة االدارٌة فً الدستور العراقً(.  
ر الدعم السٌاسً لالمركزٌة االدارٌة من خالل رإٌة واضحة ٌنبؽً التؤكٌد على أهمٌة توفٌ .ٕ

ووضع آلٌات هذه الرإٌة فً فترة زمنٌة محددة لتعزٌز ثقة المواطن فً اجراءات وخطط 
 الحكومة.

تعدٌل نصوص الدستور ذات الصلة باختصاصات السلطة االتحادٌة وسلطات االقالٌم  .ٖ
ضوح ال ٌقبل اللبس والتؤوٌل وخاصة فٌما والمحافظات ؼٌر المنتظمة فً اقلٌم لتحدٌدها بو
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( أو الؽاءها لعدم تفعٌلها ٖٕٔ( من الدستور, وعدم وضوح المادة )ٌٕٕٔتعلق بالمادة )
 بإصدار قانون التفوٌض.

اعادة تفوٌض وتخوٌل الصالحٌات من االعلى الى االدنى او نقل صالحٌات الى المحافظات,  .ٗ
والمهارات االدارٌة لكً تتمكن من االدارة وفق نظام ال وتقوٌة الهٌبات الدنٌا واعداد الكوادر 

 مركزي.
على السلطة االتحادٌة ان ال تنظر الى مجالس المحافظات نظرة التشكٌك فً قدراتها ومنحها  .٘

ما تستحق من صالحٌات واختصاصات دستورٌة وقانونٌة وادارٌة ومالٌة تمكنها من اداء 
 مهامها وتخفؾ العبء علٌها. 

المحافظات ان ال تنظر الى العالقة مع السلطة االتحادٌة على انها قابمة على على مجالس  .ٙ
تحصٌل المكاسب والمنافع والصالحٌات ؼٌر الضرورٌة من باب التنافس مع ؼٌرها من 
مجالس المحافظات او االقالٌم, وبالتالً علٌها ان ال ترفع سقؾ مطالبها اعلى مما هو 

 ت ذات العالقة. منصوص علٌه فً الدستور والتشرٌعا
توفٌر الضمانات القانونٌة والمالٌة والحرص على تفعٌل الضمانات الدٌمقراطٌة كمبدأ فصل  .٧

 السلطات, حقوق االنسان, التركٌز على دور االعالم الحر. 
 تحقٌق مإشرات الحكم الرشٌد كـ )الشفافٌة, تكافإ الفرص, الحصول على الخدمات, الكفاءة(.  .8
دة تدرٌب الموظفٌن واعادة توزٌعهم( البد أن ٌبدأ به بالتوازي مع بناء القدرات كـ )اعا .9

الالمركزٌة االدارٌة كـ )عملٌة الالمركزٌة االدارٌة ٌجب ان تكون جزءاً ال ٌتجزء من اصالح 
 الجهاز االداري للدولة(.
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 المصادر

اٌؼشاق  ت س ِمذَ نٟ اط١ً حاِذ اتشا١ُ٘  ِفَٙٛ اٌالِشوض٠ح ٚسؤ٠ح نٟ و١ف١ح ذفؼ١ٍٙا نٟ  .1

ِسذّش اٌالِشوض٠ح ٌٛصاسج اٌذٌٚح ٌشسْٚ اٌّ انظاخ  ػٓ )دساعاخ حٛي اٌالِشوض٠ح(  ٌٍفرشج 

 .3003شثاة  32 – 32
أٛس ظاعة اٌيش٠ف  اٌالِشوض٠ح ٚااللا١ٌُ ت١ٓ اٌرشش٠غ ٚاِىا١ٔح اٌريث١ك  ت س ِمذَ نٟ  .2

ساعاخ حٛي اٌالِشوض٠ح(  ٌٍفرشج ِسذّش اٌالِشوض٠ح ٌٛصاسج اٌذٌٚح ٌشسْٚ اٌّ انظاخ  ػٓ )د

 .3003شثاة  32 – 32

 .3002اٌذعرٛس اٌؼشالٟ اٌذائُ ٌؼاَ  .3
  داس اٌفىش اٌؼشتٟ  3ع١ٍّاْ ِ ّذ اٌيّاٚٞ  ِثادئ اٌمأْٛ االداسٞ: دساعح ِماسٔح  ة .4

 . 0611ِظش  
 ةا٘ش ِ ّذ ِا٠ح اٌعٕاتٟ  اٌالِشوض٠ح نٟ اٌّعاي إٌظشٞ  ت س ِمذَ نٟ ِسذّش اٌالِشوض٠ح .5

شثاة  32 – 32ٌٛصاسج اٌذٌٚح ٌشسْٚ اٌّ انظاخ  ػٓ ))دساعاخ حٛي اٌالِشوض٠ح((  ٌٍفرشج 

3003 . 
 .3002ػثذ اٌغٕٟ تغ١ٟٛٔ ػثذ هللا  اٌمأْٛ االداسٞ  اٌّؼاس   االعىٕذس٠ح   .6
ػثذ اٌىش٠ُ ػٍٛاْ  إٌظُ اٌغ١اع١ح ٚاٌمأْٛ اٌذعرٛسٞ  ِىرثح داس اٌصمانح ٌٍٕشش ٚاٌرٛص٠غ   .7

 .3000  0ػّاْ  ة
  اٌذاس 0ػثذ اٌٙادٞ تٛ ةاٌة  إٌظُ اٌغ١اع١ح اٌؼا١ٌّح اٌّؼاطشج  داس اٌىرة ٌٍيثاػح  ة .8

 .0620اٌث١ضاء  
 .  3002نٛصخ نشحاْ  اٌمأْٛ االداسٞ اٌؼاَ  ت١شٚخ   .9

 . 3002لأْٛ اٌّ انظاخ اٌغ١ش ِٕرظّح نٟ ال١ٍُ ٌؼاَ  .11
 .3002اٌعذ٠ذج ٌٍٕشش  االعىٕذس٠ح  ِاظذ ساغة اٌ ٍٛ  اٌمأْٛ االداسٞ  داس اٌعاِؼح  .11
 . 3000  ِيثؼح ظاِؼح د٘ٛن  2ِاصْ ١ٌٍٛ ساضٟ  اٌمأْٛ االداسٞ  ة .12
ِا٘ش طاٌح ػالٚٞ اٌعثٛسٞ  اٌٛع١ط نٟ اٌمأْٛ االداسٞ  ٚصاسج اٌرؼ١ٍُ اٌؼاٌٟ ٚاٌث س  .13

 . 3006اٌؼٍّٟ  تغذاد  
٠ٛح ٚاألنش٠م١ح  اٌعاِؼح ِ ّذ ظٛاد ػٍٟ  إٌظاَ اٌغ١اعٟ نٟ إٌٙذ  ِؼٙذ اٌذساعاخ األع١ .14

 . 0621سراس  2اٌّغرٕظش٠ح  حٍمح دساع١ح ػٓ "إٌظُ اٌغ١اع١ح نٟ اٌؼاٌُ اٌصاٌس"  
        ِظيفٝ اتٛ ص٠ذ  اٌٛع١ط نٟ اٌمأْٛ االداسٞ  اٌّىرثح اٌما١ٔٛٔح  داس اٌعاِؼح  ِظش .15

 اٌعذ٠ذ  ب. خ.
 .3002اب  اٌما٘شج    اٌؼاذه ٌيثاػح اٌىر0  ض3ِٕزس اٌشاٚٞ  اٌمأْٛ اٌذعرٛسٞ  ة .16
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 3002-3002السعٌدي على العراق  –التنافس االٌرانً 
 

                                                     

         

 تقدٌم : 
السوعودي علوى العوراق حالوة اسوتثنابٌة فوً المنطقوة العربٌوة  –ٌشكل تارٌخ التنافس االٌرانً       
ور المملكة العربٌة السعودٌة وسعٌها لنشر مذبا الوهابً فً المنطقة , وهو ما تعارض موع همنذ ظ

المذهب الشٌعً المتمركز فً اٌران والعراق , وبموا أن العوراق ٌعتبور منطقوة اسوتراتٌجٌة سٌاسوٌة 
اقتصادٌة مهمة فً الوطن العربً فقد سعت الدولتٌن ومنذ حقب بعٌدة الى السوٌطرة علوى مقودرات 

 عراق من خالل فرض نفوذها السٌاسً والدٌنً علٌه . ال
اصبح العراق ساحة مفتوحة للتنافس الدولً واالقلٌموً علٌوه , كموا اصوبح   ٖٕٓٓوبعد عام       

ساحة لتصفٌة الحسابات بٌن الدول االقلٌمٌة , فدخل ضمن ما ٌعرؾ بـــ)الحرب بالنٌابة( , السوٌما 
عودٌة نفسوها راعٌوة للموذهب السونً , فٌموا عودت اٌوران نفسوها بٌن السعودٌة واٌران . اذ عدت الس

السووعودي علووى العووراق منووذ ذلووك التووارٌخ  -راعٌوة للمووذهب الشووٌعً . والشووك ان التنووافس االٌرانووً
وحتووى الوقووت الحاضوور اثوور بشووكل كبٌوور علووى االوضوواع السٌاسووة فووً العووراق نتٌجووة لوودعم هوواتٌن 

 . مما جعل حدوده مسرحاً لتنافس تلك الدولتٌن.الدولتٌن االطراؾ التً تعدها موالٌة لها 
 اهمٌة البحث :

-ٖٕٓٓالسوعودي علوى العوراق للفتورة  –وتكمن اهمٌة البحث فً دراسوة التنوافس االٌرانوً        
وما نتج عون ذلوك التنوافس مون تودمٌر للعوراق سٌاسوٌاً واقتصوادٌاً واسوتراتٌجٌاً , السوٌما أن  4ٕٔٓ

العربوً االشوتراكً بزعاموة الوربٌس العراقوً االسوبق صودام حسوٌن نهاٌة نفوذ نظام حوزب البعوث 
أنى من الوجود السعودي فً العراق بٌنما ساهم فوً جعول اٌوران اقورب دولوة للعوراق واكثور دولوة 
تووإثر فٌووه سٌاسووٌاً واسووتراتٌجٌاً , لووذا أرتبٌنووا تقوودٌم البحووث لدراسووة مووا آل الٌووه العووراق بسووبب ذلووك 

 التنافس. 
 فرضٌة البحث : 

تحوواول الدراسووة اختبووار صووحة الفرضووٌة التالٌووة وهووً : ان سووقوط نظووام صوودام حسووٌن فووً        
السوعودي علوى اوجوه فوً المنطقوة العربٌوة , اذ أن هٌمنوة  –جعل التنافس االٌرانً  ٖٕٓٓالعراق 

السووعودٌة علووى العووراق سووتإدي الووى  هٌمنووة القوووى االمرٌكٌووة علووى اٌووران وبالتووالً انهوواء الوجووود 
ً فً المنطقة كما حدث للعراق , وان اٌران سعت الى فرض نفوذها على العراق للحد مون االٌران

التوع السعودي االمرٌكً فوً المنطقوة وبالتوالً اٌقواؾ المود السوعودي علوى العوراق وجعلوه قواعود 
 عسكرٌة لضرب اٌران فٌما بعد   .  

 اشكالٌة البحث واهم المصادر : 
عالقات الدولٌة والتنافس الدولً عدة اشكالٌات منها , تبرز عنودما ٌواجه الباحث  المتصدي لل      

ٌالحظ القوارئ المتوابع كٌوؾ اتاحوت الظوروؾ السٌاسوٌة االقلٌمٌوة والدولٌوة للودولتٌن للتنوافس حوول 
العراق والفرصةالتً اتٌحت لهما بعد سقوط التظام العراقً , فضالً عن االسالٌب التً اسوتخدمتها 

 وذا على الساحة العراقٌة وبالتالً جعل العراق مسرخاً للتنافس الدولً .الدولتٌن فً فرض نف
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 : اهداف البحث
السعودي حول العراق واسبابه للحقبة  -ٌتناول هذا البحث بالتفصٌل طبٌعة التنافس االٌرانً       

وركز على مواقؾ الدولتٌن من االحتالل االمرٌكً للعراق , وتشكٌل اول .  4ٕٔٓ-ٖٕٓٓ
,ومساعً اٌران القامة عالقات مع السعودٌة , واٌجاد  ٕ٘ٓٓحكومة منتخبة فً العراق عام 

تفاهم بشان العراق منذ تلك الحقبة , وتزاٌد التدخل السعودي فً العراق بعد اعالن الوالٌات 
, وسعٌها لدعم القبابل السنٌة بحجة حماٌتهم من  ٕٙٓٓالمتحدة عن انسحابها من العراق منذ 

ة .وعلى الرؼم من محاوالت القادة السٌاسٌٌن من الشٌعة فً العراق اقناع السعودٌة بالتقرب الشٌع
من العراق واعادة فتح سفارة السعودٌة فً بؽداد اال انها رفضت , وعدت حكومة المالكً تابعة 

 الٌران.

عرؾ بالربٌع وركز البحث اٌضا على التطورات االقلٌمٌة التً شهدتها المنطقة بعد قٌام ما ٌ     
العربً , والحرب الٌمنٌة , والحرب فً سورٌا ,  واثر تلك التطورات على طبٌعة التنافس 
االٌرانً السعودي على العراق , ومواقؾ الدولتٌن من ظهور داعش فً العراق وسقوط الموصل 

ران , ثم تناول البحث التطورات فً السعودٌة ومساعً االخٌرة للتقارب مع العراق , وموقؾ اٌ
 .     4ٕٔٓمن هذا التقارب حتى عام 
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  : المقدمة

ساحة مفتوحة للتنافس الدولً واالقلٌمً علٌه , كما اصبح  ٖٕٓٓاصبح العراق بعد عام       
)الحرب بالنٌابة( ,  ساحة لتصفٌة الحسابات بٌن الدول االقلٌمٌة , فدخل ضمن ما ٌعرؾ بـــ

السٌما بٌن السعودٌة واٌران . اذ عدت السعودٌة نفسها راعٌة للمذهب السنً , فٌما عدت اٌران 
السعودي على العراق منذ ذلك  -نفسها راعٌة للمذهب الشٌعً . والشك ان التنافس االٌرانً

ق نتٌجة لدعم هاتٌن التارٌخ وحتى الوقت الحاضر اثر بشكل كبٌر على االوضاع السٌاسة فً العرا
 الدولتٌن االطراؾ التً تعدها موالٌة لها . مما جعل حدوده مسرحاً لتنافس تلك الدولتٌن 

أظهرت السٌاسات الخارجٌة للسعودٌة وإٌران فً منطقة الخلٌج العربً االختالفات بٌن         
التحالؾ والمٌل إلى  البلدٌن , ومع مرور الوقت اختلفت سٌاساتهم الخارجٌة فٌما ٌتعلق باختٌار

التعاون أو الصراع فٌما بٌنهما , اذ ان موقع العراق المحاذي للدولتٌن كانت مجال مناسب 
لمراجعة ومقارنة سلوك السعودٌة وإٌران فً المنطقة , فقد تشكلت السٌاسة الخارجٌة السعودٌة 

ا كطرؾ ربٌسًتجاه جارتها الشمالٌة العراق من قبل ثالث حروب خلٌجٌة شارك العراق فٌه
(ٔ)

 .
, التً دعمت فٌها 211ٔإلى  21ٓٔأثناء حرب الخلٌج األولى اي الحرب العراقٌة اإلٌرانٌة من 

السعودٌة نظام صدام حسٌن
(ٕ)

ضد "التهدٌد اإلسالمً" القادم من اٌران كما ٌصفونه اذ وجت  ,
وهً حرب الخلٌج  22ٓٔالحرب فرصة للرد على اٌران, ثم جاءت حرب الكوٌت فً اب 

التً كانت نقطة تحول فً السٌاسة السعودٌة تجاه العراق بسبب  ٖٕٓٓ)الثانٌة( , واخٌراً حرب 
راق بشكل خاصتنافسها مع اٌران فً المنطقة بشكل عام والع

(ٖ)
اما فٌما ٌتعلق بالعالقات  ,

لتنهً نظام الشاهنشاهً وتحول اٌران  242ٔاالٌرانٌة سابقاً فقد جاءت ثورة اٌران  –العراقٌة 
الى المذهب الشٌعً متزامنة مع وصول صدام حسٌن للحكم المناهض للمذهب الشٌعً وما أن 

ب اتهام اٌران لنظام صدام باعدام رموز الشٌعة تسلم الجانبان الحكم بدأ توتر العالقات بٌنهما بسب
المعارضٌن لحكمه , فً حٌن اتهم العراق اٌران بمحاولة استقالل المذهب الشٌعً الثارة القالقل 
فً الدول المجاورة بهدق تصدٌر الثورة  وخاصة للعراق , االمر الذي حعل السعودٌة تتقرب من 

رانٌة حتى انها دفعت العراق للدخول فً حرب مع العراق كون الدولتٌن رافضتٌن للثورة االٌ
وقدمت للعراق المساعدات المالٌة والعسكرٌة واالقتصادٌة , فً حٌن استمر  21ٓٔاٌران عام 

                                                           

(1) Ellinor Zeino-Mahmalat, Saudi Arabia’s and Iran’s Iraq Policies in the Post-Gulf War  Era, 
Hamburg , 2012, P.12. 

حزب البعث , برز إباف االنقالب الذم قاـ بو  ٖٜٚٔ( , كلد عاـ ـٖٕٓٓنيساف عاـ  ٜكحتى  ـٜٜٚٔ) لػجميكرية العراؽرابع رئيس  (ٕ)
كضعو في ىـر دكلة البعث  كالذم ٜٛٙٔعاـ  حزب البعث, لعب صداـ حسيف دكران رئيسيان في انقالب ٜٛٙٔتمكز  ٚٔثكرة  - العراقي

الحككمية كالقكات المسمحة . أصبح رئيسان  كأمسؾ صداـ بزماـ األمكر في القطاعات المكاء أحمد حسف البكركنائب لمرئيس البعثي 
ـ بعد أف قاـ بحممة لتصفية معارضيو كخصكمو في داخؿ  ٜٜٚٔلجميكرية العراؽ كأمينا قطريا لحزب البعث العربي االشتراكي عاـ 

. كقبؿ أف تمر الذكرل الثانية النتياء الحرب مع ٜٛٛٔاب عاـ  ٛانتيت في  حربان مع إيرافدخؿ صداـ  ٜٓٛٔحزب البعث, كفي عاـ 
حرب الخميج .التي أدت إلى نشكب ٜٜٓٔاب عاـ  ٕفي  العربي  غزا صداـ الككيت كأصبح مصدر تيديد ألمف الخميجإيراف 
 احتمت القكات المسمحة األمريكية كامؿ أراضي الجميكرية العراقيةحيث ٖٕٓٓظؿ العراؽ بعدىا محاصران دكليان حتى عاـ  ٜٜٔٔالثانية

االكؿ  كانكففي  حكـ اإلعداـ بو,كُنفِّذ عممية سميت بالفجر األحمرفي  ـٖٕٓٓاـ بحجة امتالؾ العراؽ ألسمحة الدمار .قبض عميو ع
 https://arabic.rt.com/tags/saddam.  ٕٙٓٓعاـ 

(3) Ellinor Zeino-Mahmalat,Op.Cit.P.12. 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/1979
https://ar.wikipedia.org/wiki/9_%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/2003
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B9%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B9%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B9%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_17_%D8%AA%D9%85%D9%88%D8%B2_1968
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B9%D8%AB
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%83%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B2%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A_%D9%84%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B2%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A_%D9%84%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/2003
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AC%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85_%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D9%85_%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/30_%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%B1
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اذ مع تؽٌر النظام الصدامً بالحكم الشٌعً  ٖٕٓٓتوتر العالقات االٌرانٌة مع العراق حتى عام 
اصبحت العالقات اكثر تقاربا بٌن الدولتٌن
(ٔ)

. 

بعد مخاوؾ  242ٔالسعودٌة شهدت توتر منذ عام –وفٌما ٌتعلق بالعالقات االٌرانٌة       
االخٌرة من تصدٌر الثورة االٌرانٌة الى داخل اراضٌها , السٌما انها تعتبر نفسها حامٌة للمذهب 

حربه السنً الوهابً , لذا شنت حمالتها ضد الحكومة االٌرانٌة الجدٌدة , كما ساندت العراق فً 
باثارة اعمال الشؽب بعد رفعهم  21ٕٔضد اٌران حتى انها اتهمت الحجاج االٌرانٌٌن عام 

شعارات معادٌة السرابٌل وتم اعتقالهم , حٌث استمر توتر العالقات بٌن الدولتٌن ولم تشهد تحسن 
ان اال فً فً عهدي الربٌسٌن أكبر هاشمً رفسنجانً  ومحمد خاتمً, اال ان توتر العالقات سرع

وتزاٌد التوتر بعد  2ٕٓٓما عاد بٌن البلدٌن بسبب تطور البرنامج النووي االٌرانً منذ عام 
السقوط الصدامً فً العراق وتصاعد الوجود االٌرانً فً العراق على حساب الوجود السعودي 

السعودي فً العراق –مما جعل العراق مسرحاً للتنافس االٌرانً  ٖٕٓٓبعد عام 
(ٕ)

  . 

 :ٖٕٓٓالسعودٌة تجاه العراق بعد حرب  –االٌرانٌة السٌاسة 

بقٌادة الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة أخذت القٌادة السعودٌة موقؾ  ٖٕٓٓخالل حرب        
المراوؼة من خالل االمتناع رسمٌا عن أي مشاركة فً الحرب وفً نفس الوقت تقدٌم دعم الؽٌر 

إلى  ٖٕٓٓ, ومنذ إسقاط النظام العراقً فً عام مباشر للعملٌة العسكرٌة االمرٌكٌة ضد العراق 
, ٌمكن وصؾ السٌاسة السعودٌة فً العراق على أنها  ٕ٘ٓٓالدستور العراقً فً انتخابات عام 

أفضل سٌاسة استقرار. فقد كانت ملتزمة بالحفاظ على العراق كدولة موحدة ومستقلة وذات سٌادة 
فً المنطقة
(ٖ)

 . 

فً حٌن كان هدؾ السٌاسة الخارجٌة اإلٌرانٌة األساسٌة فٌما ٌتعلق بالعراق هو الحفاظ على        
العراق ككٌان موحد واستعادة الوطنٌة العراقٌة, فقد ركز اهتمام إٌران الربٌسً على حماٌة 

ذ كان المركز اإلقلٌمً والحفاظ على وحدة العراق الوطنٌة ووحدة أراضٌه ومنعها من التفكك , ا
العراق  األولوٌة القصوى فً السٌاسة الخارجٌة اإلٌرانٌة التً كانت تفضل وجود عراق مستقر 
نسبٌاً ولكنه ضعٌؾ, القٌادة , كون إٌران تهدؾ إلى منع عودة ظهور الحكومة العراقٌة واحتكارها 

ً العراق على للسلطة فً المستقبل, لذا دعت القٌادة اإلٌرانٌة إلى إجراء انتخابات دٌمقراطٌة ف
أمل أن تكون حرٌة االنتخابات الدٌمقراطٌة من شؤنها تمكٌن المجتمع العراقً الشٌعً وتؤمٌن 
حكومة مستقبلٌة موالٌة لها من ناحٌة أخرى , فً الوقت نفسه كانت إٌران تخشى من إقامة دولة 

إلسالمً فً عراقٌة دٌمقراطٌة على حد سواء ونظام دٌنً عراقً متنافس ٌمكنه تحدي النظام ا
إٌران , لذا كان أفضل سٌنارٌو إلٌران فً العراق هو عراق مستقل ومستقر وموحد ومتوازن مع 
وجود حكومة ودودة مإٌدة إلٌران وٌسٌطر علٌها الشٌعة ,وعلٌه أقامت إٌران عالقات مناسبة مع 

                                                           

دراسة في المتغيريف السيمسي كاالقتصمدم , دار الجناف  ٖٕٓٓالعراقية بعد عاـ  –محمد حسيف شذر الكحيمي , العالقات االيرانية (ٔ) 
 .  ٕٙ-ٕ٘ص, - ٕٙٔٓلمنشر كالتكزيع ,  

 .  ٛٗٔ-ٓٗٔ, ص ٕٙٔٓالتكتر , ٓاالنفراج ٓعرفات عمي جرغكف , العالقات االيرانية الخميجية الصراع  (ٕ)
(3) Andrew Terrill, The Saudi-Iranian Rivalry and the Future of Middle East Security (Carlisle, PA: 

U.S .Army War College Strategic Studies Institute (SSI), 2011), P.45. 
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الحكومة العراقٌة المإقتة
(ٔ)

حٌث اعترفت بمجلس الحكم العراقً, 
(ٕ)

ن قبل اإلدارة الذي ُعٌن م ,
(Paul Bremerالمدنٌة األمرٌكٌة فً العراق برباسة )بول براٌمر

(ٖ)
لتنظٌم الشإون الداخلٌة  ,

والخارجٌة للعراق ونشر الحرٌة حسب ادعابه وانهاء التمرد العراقً فً مدٌنة الفلوجة , اال ان 
ضةالمقاومة لالحتالل االمرٌكً استمرت رؼم سٌاسة العنؾ االمرٌكً ضد المعار

(ٗ)
. 

                                                           

(1) William R. Polk, Understanding Iraq: A Whistlestop Tour from Ancient Babylon to   Occupied 
Baghdad (New York: Harper Collins, 2005), P.3.; Ellinor Zeino-Mahmalat, Op.Cit., P.12. 

, حيث كانت ٖٕٓٓحسب التسمسؿ الزمني عقب الحرب األمريكية البريطانية عمى العراؽ في آذار  العراؽثاني ىيئة إدارية تشكمت في  (ٕ)
تمكز/  ٕٔأكؿ الييئات التي تكلت شؤكف =العراؽ بعد اإلحتالؿ. كتشكؿ مجمس الحكـ في  بكؿ بريمربرئاسة  سمطة االئتالؼ المكحدة

فترة الصالحيات المحدكدة  , كامتدتالعراؽكمنح صالحيات جزئية في إدارة شؤكف  سمطة االئتالؼ المكحدةـ, بقرار مف  ٖٕٓٓ
. ككاف الحككمة العراقية المؤقتةـ, حيث تـ حؿ المجمس ليحؿ محمو  ٕٗٓٓحزيراف  ٔـ كلغاية  ٖٕٓٓتمكز ٕٔلمجمس الحكـ مف 

. صداـ حسيفعارضة لمرئيس العراقي السابؽ م مجمس الحكـ يتألؼ مف ممثميف عف أحزاب كتكتالت عراقية مختمفة كانت في السابؽ
ـ, حيث كافقت الجامعة  ٕٗٓٓبمجمس الحكـ العراقي كممثؿ شرعي لمعراؽ في األكؿ مف حزيراف/ عاـ  الجامعة العربيةكاعترفت 

. إال أف السمطة الحقيقية كانت بيد قكات الجامعة العربيةالعربية عمى أف يجمس ممثؿ مجمس الحكـ في المقعد المخصص لمعراؽ في 
 ../http://www.aljazeera.net/specialfiles/pagesاإلحتالؿ األمريكية

, حيث كاف مسؤكال سياسيا, كاقتصاديا كتجاريا في ٜٙٙٔانضـ إلى السمؾ الدبمكماسي عاـ  ٜٔٗٔسياسي امريكي , كلد عاـ   (ٖ)
السفير في سفارة أمريكا  كاف نائب السفير كالقائـ بأعماؿ ٜٜٚٔ-ٜٙٚٔ. كفي الفترة بيف عامي كماالكم أفغانستافسفارتي بالده في 

الخارجية األمريكييف. كعيف الرئيس  . كما تكلى منصب المساعد التنفيذم كالمساعد الخاص لستة مف كزراءالنركيجفي  بأكسمك
عيف سفير في كزارة  ٜٙٛٔ. كفي عاـ ٖٜٛٔلمدة ثالث سنكات منذ  ىكلندا, بريمر سفيرا لبالده في ركنالد ريجافاألمريكي السابؽ 

كتنفيذ السياسات الدكلية لمكافحة اإلرىاب التي تتبعيا  الخارجية األمريكية لشؤكف مكافحة اإلرىاب, حيث كاف مسؤكال عف تطكير
األمريكييف بشأف اإلرىاب في األعكاـ الثالثة التالية.  , بعدىا  الكاليات المتحدة. كما كاف كبير مستشارم الرئيس ككزير الخارجية

كماكميناف, كىي شركة تقدـ خدمات لمشركات لمساعدتيا عمى التعامؿ مع   اصبح يرأس شركة استشارية لألزمات, تابعة لشركة مارش
, كاستعادة منتجاتيا مف األسكاؽ, كالعنؼ في مكاف العمؿ كاإلرىاب , لذا الطبيعية الككارثمة قد تكاجييا مثؿ أك التعافي مف أم أز 

. ٖٕٓٓايار   ٙفي  العراؽرئيسا لإلدارة المدنية لإلشراؼ عمى إعادة إعمار  جكرج بكشعينو الرئيس األمريكي 
http://harpers.org/archive/2004/09/0080197 

تمؾ الصراعات  كانت الصرعات العرقية في العراؽ كاضحة بسبب تعدد المذاىب الدينية التي كاف اشدىا كاف بيف السنة كالشيعة كاالكراد (ٗ)
  العرقية كالدينية في العراؽ يمكف أف تعزل إلى ثالثة تجارب تاريخية

البريطاني  لحككمة لمجمع بيف السنة كالشيعة كاألكراد تحت االنتداباكالن : كانت أكؿ تجربة تاريخية لتأسيس الدكلة العراقية كتشكيؿ ا      
-مجمكعة عرقية . ككاف التكحيد الكطني ليذه المجمكعات الثالث بداية الصراعات العرقية كالدينية في العراؽ اذ اف كؿٕٜٔٔلعاـ 

 دينية ناضمت لتحقيؽ أىدافيا السياسية الخاصة بيا .

مزيدا    ثانيا: سياسة نظاـ صداـ حسيف المعركفة انذاؾ بالتمييز كالقمع ضد بعض الجماعات العرقية كالفئات الدينية مما تسبب في     
مف التكترات العرقية كالطائفية في العراؽ . ككانت التجربة التاريخية الثالثة ىي فشؿ  خطة اعادة اعمار العراؽ بعد حرب الخميج 

 .ٖٕٓٓنيا أثارت المزيد مف الصراعات العرقية كالدينية حتى حرب عاـ أل  ٜٜٔٔالثانية 

Paul Rogers, A War Too Far Iraq, Iran and the New American Century , England, 2006, P.62.; 
Yitzhak Nakash,. “The Conversion of Iraq's Tribes to Shiism.” Int. J. Middle East Stud26 

(1994), P.20. 26 (1994), 20. 
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ووضع الدستور وانسحاب العدٌد من  ٕ٘ٓٓوفً ضوء التطورات السٌاسٌة بعد انتخابات        
االحزاب السنٌة من االنتخابات
(ٔ)

, تسلم الشٌعة للحكم فً العراق االمر الذي جعل اٌران الدولة  
المفضلة للحكومة العراقٌة الجدٌدة , وتلعب إٌران دوراً أكثر تؤثٌراً فً مستقبل العراق أكثر من 
الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة ,فقد كان الٌران عالقات بالجماعات الشٌعٌة فً جنوب العراق ٌمكن 

إٌجابً على كسب الدعم من العراقأن ٌكون لها تؤثٌر 
(ٕ)

. 

ومن جانبها , تجنبت السعودٌة االتصال مع الحكومة العراقٌة فً بؽداد بعد تسلم الشٌعة         
للحكم . ولم تتقبل الوضع الجدٌد الذي بدأ بتفضٌل اٌران علٌها. فقد اتهمت السعودٌة الوالٌات 

ا إلى إ ًٌ ٌران. , وعلٌه قطعت السعودٌة تماما العالقات مع المتحدة االمرٌكٌة بتسلٌم البالد فعل
العراق عندما تم اإلطاحة بنظام صدام حسٌن وتم استبدال الحكومة السنٌة بؽالبٌتها الحكومة 
الشٌعٌة ,ورفضت استعادة العالقات الدبلوماسٌة وإنشاء السفارة فً بؽداد. وكان رفض السعودٌة 

على هذا الصعود الجدٌد لحكومة ٌقودها الشٌعة فً فً فتح سفارة فً الواقع وسٌلة احتجاًجا 
العراق وبدعم اٌرانً
(ٖ)

, السٌما ان السعودٌة تعتبر حارس الهٌمنة السّنٌة فً  للعراق, وهً دولة 
دٌنٌة مهمة للمسلمٌن بسبب األماكن المقدسة فً مكة المكرمة والمدٌنة التً تقع داخل حدودها. 

نٌة وللحفاظ على "معقل القومٌة العربٌة السابق , فضال عن وباعتبارها مكان والدة الهوٌة الس
خشٌة السعودٌة من سٌطرة الشٌعة على الموارد النفطٌة .السٌما مع الدعم االٌرانً للحوثٌٌن 

الشٌعة فً الٌمن االمر الذي جعل السعودٌة تسعى لألطاحة بالحكم الشٌعً فً العراق
(ٗ)

ومن  , 
السعودي على  –ٌاسة فً العراق فقد اتضح التنافس االٌرانً خالل تلك االحداث والتؽٌرات الس

العراق بشكل واضح من خالل تنافس الدولتٌن على التقارب من الحكومة العراقٌة ومن خالل 
 دعم كل منهما لالطراؾ التً تدعمها فً حال وصولها للحكم . 

العراق مسرح للحرب  وهكذا فؤن مع الفراغ الناجم عن انسحاب القوات األمرٌكٌة اصبح      
األهلٌة المدعومة من الدول المجاورة , والتً ساهمت فً تصاعد التنافس بٌن السعودٌة وإٌران 
لكسب استراتٌجٌتها السٌاسٌة واالستراتٌجٌة والتفوق الدٌنً فً العراق. اذ تواجه السعودٌة 

اقتحدٌات ؼٌر قابلة للحل مع انسحاب الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة من العر
(٘)

اذ أن السنة  ,
لذا اخذوا ٌسعون الستعادة قوتهم , العراقٌٌن ؼٌر راضٌن أساساً عن تؽٌٌر النظام الصدامً 

                                                           

(1) Michael Howard, “Main Sunni Party Pulls out of Iraqi Elections,” The Guardian,   December 27, 
2004.;  

(2)Atefeh BAGHISHADBAD, The Impact of The Syria’s Crisis on The Rivalry between Iran and Saudi 
Arabia in The Region: Iran’s Point of View,(N.D).P123; .Geoff Simons, Future Iraq: US Policy in 
Reshaping the Middle East, (London: Sagi Books, 2003 , P.173. 

(3) Yoel Guzansky, Iraq and the Arabs following the American Withdrawal., (N.P), 2012, PP.39-42; 
Tali Rachel Grumet, New Middle East Cold W ar: Saudi Arabia and I ran ' s Rivalry, Thesis 
Presented to The Faculty of the Joseph Korbel School of International Studies niversity of 
Denver In Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree Master of Arts, University of 
Denver,2015,P.16. 

(4)Tariq Ali, The Clash of Fundamentalisms: Crusades, Jihads and Modernity, (London: Verso , 
2002, P.75.,; Yoel Guzansky, Op.Cit.,P.39.  

(5) Geoff Simons, Op.Cit.,)P.173.; Yoel Guzansky,Op.Cit.PP.39-40. 
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السٌاسٌة من الشٌعة عن طرٌق معارضة الحكومة المركزٌة الشٌعٌة والمشاركة فً نشاط 
المتمردٌن ضد الشٌعة المإٌدٌن للتدخل االمرٌكً واالٌرانً فً العراق
(ٔ)

  . 

أصبح صعود القوة اإلٌرانٌة ونفوذها فً العراق واضًحا بشكل خاص فً فترة ما بعد           
االحتالل فً العراق ,وكان الخوؾ السعودي من التوسع االٌرانً واضح حتى قبل التوؼل 
االمرٌكً فً العراق . فقد حذرت الحكومة السعودٌة الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة من ان االطاحة 

حسٌن سٌإدي الى تعمٌق سٌطرة اٌران وزٌادة نفوذها فً الجنوب الشٌعً ,لذا عدت  بنظام صدام
السعودٌة التوؼل االمرٌكً فً العراق هو تقدٌم االخٌر على طبق من فضة لإلٌرانٌٌن , االمر 
الذي أجبر السعودٌة فٌما بعد لزٌادة مساعداتها لألقلٌة السنٌة فً العراق والتً تشارك فً صراع 

الشٌعة على طابع األمة العرقٌة , كما توجه العدٌد من السعودٌٌن إلى العراق لمحاربة  دموي مع
كال األمرٌكان والشٌعة
(ٕ)

وهو ما دفع ربٌس الوزراء السابق العراقً نوري المالكً ,
(ٖ)

باتهام  ,
المخابرات السعودٌة بإنشاء مكون سنً مسلح للعمل ضد الشٌعة
(ٗ)

  . 

اما اٌران فقد كانت قلقة للؽاٌة بشؤن تمكٌن الُسّنة على الشٌعة فً العراق مما ٌإدي الى        
سٌاسات مناهضة إلٌران ومعادٌة للشٌعة , اال ان أهم األحداث التً أثرت على السعودٌة 

سٌس فً العراق والتً أدت إلى تؤ ٕ٘ٓٓوعالقاتها االقلٌمٌة مع العراق واٌران هو انتخابات عام  
الحكومة الشٌعٌة التً تقٌم عالقة وثٌقة مع إٌران. لٌس هناك شك فً أن خسارة العراق وإعطابه 

التً  242ٔللمنافسة أمر ؼٌر مقبول من قبل السعودٌة التً رفضت الحكم االٌرانً بعد ثورة 
اذ اخذت تتوجه نحو العراق لٌكون لها حلٌؾ ضد الحكم الشٌعً  انهت الحكم السنً االٌرانً

                                                           

(1) Ervand Abrahamian, A History of Modern Iran, (New York: Cambridge University Press,  2008), 
PP.185-9; Ellinor Zeino-Mahmalat,Op.Cit.P.186. 

(2) Roger Mac Ginty, "The Pre-War Reconstruction of Post-War Iraq," Third World   Quarterly, Vol. 
24 , No. 4 (2003): PP.601-617, http://0-
www.jstor.org.lib.aucegypt.edu/stable/pdfplus/3993427.pdf.; Yitzhak Nakash, Op.Cit. P.20;Yoel 
Guzansky, Op.Cit., P.39.  

صداـ  في زمف الرئيس العراقي السابؽ عراقي شيعيحياتو السياسية بصفتة معارض  المالكي, بدأ ٜٓ٘ٔسياسي عراقي كلد عاـ (ٖ) 
بسبب خالفات, كخالؿ  ثـ عاد إلى سكريا  إيرافانتقؿ إلى  ٕٜٛٔكفي سنة  سكريافي أكاخر السبعينييات, فر مف حكـ اإلعداـ إلى  حسيف

كأقامكا عالقات مع  صداـ حسيف ,قاـ بتنسيؽ أنشطة مناىضة لػ  الدعكة اإلسالمية=حزب فترة عممة في الخارج, أصبح أحد كبار قادة 
ػ نجح المالكي  العراؽكقكات التحالؼ في  المتحدة الكاليات ك تعاكف المالكي مع  بصداـ حسيفمسؤكلييف إيرانييف الذيف سعكا في اإلطاحة 

خالؿ كاليتيف كفي كالية ثانية  رئيس الكزراءكلقد تكلى منصب  ٕٙٓٓأيار/  ٕٓفي أداء اليميف الدستكرم  كالحككمة االنتقالية العراقية
حتى  ٕٗٔٓ, تسمـ منصب نائب رئيس الجميكرية السابؽ ايمكؿ الكطني كاألمفأيضا  ككزارة الدفاعبالككالة  كزارة الداخميةكتكلى 

 /https://arabic.rt.com/tags/maliki,. لممزيد:ٕ٘ٔٓاب

(4) Abeer Shaheen, From Dictatorship to Democracy: Iraq under Erasure, Submitted in partial 
fulfillment of the requirements for the egree of Doctor of Philosophy  in the  Graduate School of 
Arts and Sciences, Columbia Uuiversity, 2015, PP.150-158;Yoel Guzansky, .Cit.P.40. 
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االٌرانً الجدٌد فقبل الثورة االٌرانٌة لم تشكل اٌران اي تهدٌد للسعودٌة
(ٔ)

. كما ان اٌران لم تكن  
تتوقع ان ٌكون سقوط نظام صدام حسٌن سرٌع وسهل كما حدث. بعبارة أخرى اكتسبت اٌران 

ومع ذلك , فإن المسإولٌن   ٖٕٓٓالمزٌد من القوة اإلقلٌمٌة فً المنافسة مع السعودٌة بعد عام  
على خالؾ الحكومة اإلٌرانٌٌن كانوا ٌعتزمون الحفاظ على عالقاتهم وتطوٌرها مع السعودٌة 

السعودٌة
(ٕ)

, سعى أحمدي نجاد ٕ٘ٓٓ. فمنذ عام  
(ٖ)

إلى استعادة العالقة مع السعودٌة ولم تكن  
هناك توترات فً رحالته من الجانب السعودي , اال ان التدخل االمرٌكً كان ٌمنع اقامة عالقات 

 وٌة والعراق ولبنان وسورٌاودٌة بٌن البلدٌن , فضالً عن خالفاتهما المذهبٌة وحول االسلحة النو
اي المساعدات العسكرٌة التً تقدمها اٌران لتلك الدول كان سبب عدم اقامة عالقات ودٌة  والٌمن
بٌنهما
(ٗ)

كما سافر حسن روحانً , 
(٘)

كبٌر المفاوضٌٌن االٌرانٌٌن لبرنامج اٌران النووي انذاك ,  
السعودي القامة نظام اقلٌمً مشترك بهدؾ التعاون مع الجانب  ٕ٘ٓٓالى السعودٌة فً حزٌران 

اال ان الجانب السعودي رفض المقترح االٌرانً , وقد ادركت اٌران صعوبة التعاون مع السعودٌة 
االمرٌكً –بسبب الخالؾ االٌرانً 

(ٙ)
ٌتضح ان اٌران شكلت تهدًٌدا محتمالً للسعودٌة فً العراق ,

تحمل مخاطر تإثر سلًبا على استقرار النظام على المستوى اإلقلٌمً والدولً , وفً الوقت نفسه 
المحلً فً السعودٌة التً كان علٌها أن تدٌر عملٌة التوازن المتمثلة فً احتواء النفوذ اإلٌرانً فً 

 عالقاتها مع الحكومة العراقٌة.  السٌاسة العراقٌة بدون مواجهة مباشرة إلٌران أو تعلٌق
                                                           

(1) Philip Robins, The Future of the Gulf(Brookfield: Gower Publishing Company , 1990), P.20. ; 
Halliday, The Middle East inInternational Relations: Power, Politics and Ideology, (Cambridge: 
Cambridge University Press, 2012), P.153. 

(2) Abeer Shaheen,Op.Cit.P.44.  
اإليرانية. تكلى  , كىك الرئيس السادس لمجميكريةلجميكرية إيراف اإلسالميةثـ رئيسنا  طيراف, أصبح عمدةن لبمدية إيرانيسياسي  (ٖ)

مير عمى حساب منافسو ٜٕٓٓ, كأعيد انتخابو فعاـ  ىاشمي رفسنجانيبعد تغمبو عمى منافسو  ٕ٘ٓٓمياـ رئاسة الجميكرية منذ 
لمعارضيف لسياسة الكاليات المتحدة ا ., أحمدم نجاد مف أشداالنتخابات الجديدةبعد عقد  ٖٕٔٓ, كظؿَّ رئيسنا حتى حسيف مكسكم

سرائيؿ خالؿ فترة كاليتو, كانت إيراف كاحدة مف كبار  . الخميج العربيكدكؿ  كسكريا كفنزكيال كركسيالكنو عزز العالقات بيف إيراف  كا 
مف خالؿ تشجيع التبادؿ =التجارم الثنائي,    . سعى أحمدم نجاد لممصالحة مع الدكؿ العربية تافأفغانسمانحي المعكنة إلى 

العالقات مع الدكؿ سعى الرئيس اإليراني إلعادة  , الخميج العربيكخارج  مجمس التعاكف الخميجيكالمحاكالت اإليرانية لمدخكؿ في 
 ./https://arabic.rt.com/tags/ahmadi_nejadالعربية الرئيسية األخرل,

(4) Saleh al-Mani, “The Ideological Dimension in Saudi-Iranian Relations,” in Jamal S. alSuwaidi, 
Iran and the Gulf: A Search for tability, bu Dhabi, Emirates Center for Strategic Studies and 
Research, 1996, PP. 158–174. 

 محافظة سمناف, بالقرب سرخوفي مدينة  ٜٛٗٔ, كلد حسف في عاـ لمجميكرية اإلسالمية اإليرانية كالرئيس السابع إيرانيسياسي  (٘)
, ٜٜٙٔفي عاـ  افجامعة طير , درس في ٜٓٙٔفي مدينتو عاـ  الحكزة العمميةشمالي إيراف, كانخرط في سمؾ الدراسات الدينية في 

جامعة غالسكك , ثـ كاصؿ دراستو في الغرب كتخرج مف  ٕٜٚٔكحصؿ عمى درجة البكالكريكس في القانكف القضائي في عاـ 
,  كاإلنجميزية المغة العربية. يجيد ٜٜٜٔمع أطركحة الماجستير " ثـ حصؿ عمى درجة الدكتكراه في عاـ  ٜٜ٘ٔفي عاـ  كالدكنياف

عامان. كفي فترة تكليو منصب كبير المفاكضيف النككييف في إيراف,  ٙٔلمدة  المجمس األعمى لألمف القكميب سكرتير شغؿ  منص
لمنصب رئاسة الجميكرية في إيراف , فاز  ٖٕٔٓ(؛ كرشح حسف ركحاني نفسو في انتخابات يكنيك)حزيراف( عاـ ٕ٘ٓٓإلى  ٖٕٓٓ)

 . /ttps://arabic.rt.com/tags/Rowhani.  .  ٕٚٔٓبكالية ثانية عاـ 
,ترجمة ابتساـ بف خضراء,بيركت, –بنفشو كي نكش,العالقات السعكدية (ٙ) , ٕٚٔٓااليرانية منذ بدايات القرف العشريف حتى اليـك

 . ٜٕٗص
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  :ٕٓٔٓ-ٕٙٓٓتوترات الداخلٌة فً العراق السعودي وأثره فً ال –التنافس االٌرانً 

ألمحت السعودٌة استعدادها للتدخل  ٕٙٓٓكانون االول   –فً الفترة ما بٌن تشرٌن الثانً       
فً العراق , السٌما فً ضوء االنسحاب الوشٌك للقوات األمرٌكٌة من العراق , فقد اشار نواؾ 

عبٌد
 

ل فً العراق إذا كانت الوالٌات المتحدة مستشار الحكومة السعودٌة بؤن حكومته ستتدخ
االمرٌكٌة ستنسحب منه من أجل حماٌة السكان السنة , واخذت السعودٌة بتموٌل التمرد السنً فً 
العراق بهدؾ قٌام حرب اهلٌة داخلٌة تعد حرب بالوكالة بٌن الجانبٌن االٌرانً والسعودي . ودعم 

التً اتهموها بالملٌشٌات الشٌعٌة , فبدأت السعودٌة القبابل السنٌة العراقٌة ضد القبابل الشٌعة 
تستقبل شٌوخ القبابل السنٌة العراقٌة فً العاصمة السعودٌة الرٌاض وتحرضهم لالنفصال عن 
العراق واقامة إقلٌم سنً بهدؾ الحد من النفوذ االٌرانً فً الجنوب , السٌما مع مساعدات اٌران 

العدٌد من الدعوات السلفٌة السعودٌة المناهضة للشٌعة ,  لحزب ه اللبنانً ضد اسرابٌل فبرزت
والمعروؾ أن السعودٌة هً وكٌل للسٌاسات اإلقلٌمٌة األمرٌكٌة وتسعى لتقوٌض حكومة الشٌعة 

فً العراق 
(ٔ)

. 

الحكومة العراقٌة علناً . اال ان العداء وعلى الرؼم من أن الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة تدعم      
إلٌران ٌتم التعبٌر عنه من خالل المواقؾ السعودٌة العدابٌة إلٌران , بٌنما كانت وسابل  االمرٌكً

مثل وكالة أنباء الجمهورٌة اإلسالمٌة , وفارس نٌوز ,  -اإلعالم اإلٌرانٌة الرسمٌة وشبه الرسمٌة 
بٌن عادة ما تصور الدور السعودي فً العراق بطرٌقة إٌجابٌة وتقلل التوتر  -ومهر األخبار 

إٌران والعرب الجٌران وخاصة السعودٌة , اال ان الموقؾ السعودي كان متشدد من اٌران كون 
االخٌرة لها تؤثٌر على جمٌع الشٌعة فً الدول العربٌة المجاورة  وباالخص البحرٌن التً تتمٌز 

عربٌة بقلة عدد سكانها والذٌن ٌشكلون اؼلبٌة شٌعٌة , اذ ان السعودٌة كانت ترى ان اول دولة 
ٌمكن ان تسقط باحضان اٌران هً البحرٌن
(ٕ)

  . 

وفً ؼضون تلك االوضاع , استمرت إٌران فً توسٌع وتعزٌز عالقاتها مع الحكومة        
العراقٌة عندما تم انتخاب نوري المالكً

 
, وعٌنت سفٌرا لها  ٕٙٓٓربٌساً لوزراء العراق عام 

العراقٌة الجدٌدة , لذا  تمكنت من تعزٌز العالقات فً العراق. وأصبحت من أهم مإٌدي الحكومة 
اإلٌرانٌة العراقٌة ووجهت دعوات بانتظام للمسإولٌن السٌاسٌٌن العراقٌٌن والعسكرٌٌن للحضور 
إلى إٌران وتعمٌق العالقات بٌن البلدٌن فً الجانبٌن االقتصادي وأالمنً ومشارٌع مشتركة كبٌرة 

ل المعلومات األمنٌة, إذ أعلنت القٌادة اإلٌرانٌة دابًما دعمها للطاقة ومشارٌع أخرى للحدود وتباد
لحكومة المالكً والفصابل االسالمٌة الشٌعٌة
(ٔ)

  . 
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ولمواجهة التدخل االٌرانً فً العراق سعت السعودٌة الى التقرب من حكومة بؽداد فحاولت      
ت مهر نٌوز , وهً مصدر إلقاء الضوء على عودة الدبلوماسٌٌن السعودٌٌن إلى العراق , ونقل

إعالمً ٌرتبط ارتباطا وثٌقا بالحكومة اإلٌرانٌة ,عن وزٌر الخارجٌة سعود الفٌصل السعودي 
قوله: "أسباب ذلك" اي توسع النفوذ االٌرانً فً العراق هو عدم وجود سفارة سعودٌة فً العراق 

رتباطا وثٌقا مع محسن بسبب قضاٌا أمنٌة وسٌاسٌة" , وذكر موقع على شبكة اإلنترنت ٌرتبط ا
رضابً , القابد السابق لقوات الحرس الثوري اإلسالمٌة , بؤنه وافقت السعودٌة على إعادة 
تؤسٌسها لسفارتها فً بؽداد بشرط أن الحكومة العراقٌة ستنهً وجود الملٌشٌات الصدرٌة كما 

لثنابٌة مع العراق, رؼم ٌسمونها , لذا تؤخرت السعودٌة باالنفتاح على العراق, وتعزٌز العالقات ا
قٌام مسإولٌن عراقٌٌن شٌعة وقادة تٌارات سٌاسٌة ودٌنٌة بزٌارات متكررة إلى السعودٌة
(ٔ)

, فقد  
سبق أن زار عدد من رإساء الكتل واالحزاب العراقٌة الشٌعة السعودٌة إبان فترة حكم الملك 

السعودي الراحل عبد ه بن عبد العزٌز
(ٕ)

بٌس الوزراء نوري المالكً , ومنهم رٕٙٓٓعام , 
وناقش جمٌع قضاٌا التعاون بٌن البلدٌن من جانب التجارة واالقتصاد والطاقة  ٕٙٓٓفً تموز 

وؼٌرها .ؼٌر أن تلك الزٌارات وقتها لم تتمكن من تحسٌن األجواء بٌن العراق والسعودٌة, وال 
ودٌٌن بٌان مشترك مع بٌن قادة تلك التٌارات والرٌاض. على العكس اصدر رجال الدٌن السع

رجال الدٌن العراقٌٌن السنة فً كانون االول من العام نفسه متهمٌن الشٌعة بتهجٌر السنة واشاروا 
الى ضرورة مساعدة السنة فً العراق ومن الموقعٌن على البٌان
(ٖ)

, فضال عن ذلك عمدت الى 
انفقت  ٕٙٓٓفخالل عام مساندة المعارضة السنٌة وتهرٌب االسلحة الٌهم مع الدعم المالً 

المالٌٌن لدعم المعارضة السنٌة فً العراق
(ٗ)

    . 

افتتح العراق سفارة فً الرٌاض بٌنما السعودٌة تجنبت حتى إرسال سفٌر  4ٕٓٓوفً عام       
مقٌم إلى بؽداد على الرؼم من أنها وعدت الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة  بالقٌام بذلك, وهً إشارة 

ا تفعل ذلك ألنها ال تثق فً الحكومة العراقٌة. فهً تنظر إلى العراق وقادته من واضحة إلى أنه
الشٌعة كرهابن إٌرانٌة منذ انتخاب المالكً , فً حٌن قام أحمدي نجاد بمقاٌضات فً هذا االتجاه 

, وقدم الدعوة إلى السعودٌة للتعاون مع إٌران فً  4ٕٓٓخالل فصلً الربٌع والصٌؾ لعام 
" التً خلفتها القوات األمرٌكٌة المؽادرة. بٌنما كان رد الفعل السعودي صامًتا , "ملء الفراغ

ان شعب البحرٌن ٌرؼب بالعودة لحضن  4ٕٓٓالسٌما ان اٌة ه علً خامنبً قد صرح فً 
الدولة االم وٌقصد بها اٌران مما اثار الجانب السعودي
(ٔ)

 . 
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حبٌن وزٌر  1ٕٓٓجرت محادثة وفً نٌسان  وعلى الرغ من من تلك التطورات , اال انه      
الخارجٌة السعودي سعود الفٌصل ووزٌر الخارجٌة اإلٌرانً منوشهر متكً أثناء اجتماع فً 
الكوٌت, سؤل الفٌصل متكً: "ما هو مستوى تدخلك فً البصرة؟" فؤجابه متكً "لٌس بقدر 

ء القتال فً البصرة فً نٌسان تدخلك". وكان قصد الفٌصل هو االستشهاد بالدور اإلٌرانً فً إنها
. كما اشار ربٌس المجلس االعلى االسالمً العراقً عمار الحكٌم خالل اجتماع مجلس  1ٕٓٓ

التعاون الخلٌجً فً الرٌاض والتً ناقش فٌها المشاركون الوضع االمنً فً العراق عن وجود 
دون ان ٌذكر السعودٌة  مإامرة من وكالة االستخبارات االقلٌمٌة لإلطاحة بنظام نوري المالكً

وانما كان اشارة الٌها
(ٔ)

  . 

كان انهاء الوجـــــــــــــود االٌرانً فً العراق هو الهدؾ الربٌسً للسٌاسة الخارجٌة         
 Dick السعــــــودٌة , والتً تم تصورها خالل زٌارات نابب الربٌس األمرٌكــً دٌك تشً 

 Cheney
(ٕ)

. فقـــــــد   Ryan Crockerوالسفٌر األمرٌكً لدى السعودٌة رٌان كروكر , 
ت واالجتماعـــــــــــات بٌن ـــــــلجٌران العــــــراق فً الكوٌ 1ٕٓٓكان مإتمــــــــر نٌسان 

Condoleezza Rice كوندلٌزا راٌس 
(ٖ)

والمسإولٌن العرب "بداٌة فترة جدٌدة من األزمة , 
اإلقلٌمٌة مع مشاركة سعودٌة. وتعاون الوالٌات المتحدة والسعودٌة فً العراق ضد اٌران , 

, نشرت عدة مقاالت افتتاحٌة فً الصحافة السعودٌة تلمح إلى  1ٕٓٓواعتبارا من تشرٌن االول 
مقالة مع ربٌس تحرٌر صحٌفة الحٌاة اند المدٌر استعداد السعودٌة فتح سفارة فً بؽداد , منها 

                                                                                                                                                                                                 

Robert Baer., The Devil We Know.New York: Random House,  Inc., 2008.P.149.;Yoel Guzansky, 
Op.Cit.P.42. 

(1( Ellinor Zeino-Mahmalat,Op.Cit.P.205.; Yoel Guzansky, Op.Cit.P.42. 
, كنشأ  في مدينتي نبراسكاعاصمة كالية  لينككفكلد في  ٜٔٗٔريتشارد بركس "ديؾ" تشيني سياسي كرجؿ أعماؿ أمريكي , كلد في  (ٕ)

العمـك , كناؿ مف األخيرة درجة البكالكريكس كالماجستير في جامعة كايكمنغثـ  جامعة ييؿكدخؿ  [ٔ]. كايكمنغ, ككاسبر, سامنر, نبراسكا
بدأ حياتو السياسية كمتدرب لدل عضك الككنغرس كلياـ شتايغر, كشؽ طريقو إلى البيت األبيض خالؿ زمف كالية الرئيسيف . السياسية

, تـ انتخاب ٜٛٚٔ. كفي عاـ ٜٚٚٔإلى  ٜ٘ٚٔنيكسكف كفكرد, حيث شغؿ منصب رئيس األركاف في البيت األبيض في الفترة مف عاـ 
؛ أعيد انتخابو خمس ٜٜٛٔإلى عاـ  ٜٜٚٔالذم يمثؿ منطقة الككنجرس في كايكمنغ مف عاـ  مجمس النكاب األمريكيتشينى في 

إلى  ٜٜٛٔ, كشغؿ المنصب ألغمب فترة كالية بكش مف عاـ جكرج بكش األبخالؿ رئاسة   كزير الدفاعمرات, تـ اختيار تشيني ليككف 
, مف بيف إجراءات أخرل. ترؾ تشيني ٜٜٔٔ, أشرؼ عمى عممية عاصفة الصحراء عاـ كزارة الدفاع. كخالؿ فترة عممو في  ٖٜٜٔ

-https://arabic.cnn.com/tag/dyk  لممزيد : ىاليبرتكفكأصبح بعدىا المدير التنفيذم لشركة منصبو في عيد الرئيس كمينتكف 
tshyny 

في عاـ  ككلكرادكفي كالية  دنفر,.انتقمت أسرتيا إلى مدينة أالباما, في كالية  ٜٗ٘ٔعالمة سياسية كدبمكماسية أمريكية , كلدت عاـ  (ٖ)
 جامعة نكتر داـ, كبعد ذلؾ حصمت عمى الماجستير مف جامعة دنفرمف  العمـك السياسية, كحصمت عمى درجة البكالكريكس في ٜٚٙٔ

ثـ سعت نحك  جيمي كارتر. عممت في كزارة الخارجية زمف إدارة جامعة دنفركحصمت عمى الدكتكراه مف كمية العالقات الدكلية في 
, تركت ٕٓٓٓكانكف االكؿ   ٚٔ. في ٜٜٜٔإلى  ٖٜٜٔالزمالة األكاديمية في جامعة ستانفكرد, حيث عممت الحقا كمديرة مف 

كزير منصبيا كانضمت إلى إدارة بكش في مجمس األمف القكمي كمستشارة الشؤكف السكفياتية كأكركبا الشرقية . شغمت منصب 
, ككانت رايس ثاني مف تكلى  المنصب مف األمريكييف األفارقة )بعد ككلف باكؿ( كثاني امرأة ٜٕٓٓإلى  ٕ٘ٓٓبالفترة مف  الخارجية

(. ككانت قبؿ تكلييا كزارة الخارجية تعمؿ كمستشارة لألمف القكمي في فترة الرئيس بكش األكلى بيف مادليف أكلبرايتفي المنصب )بعد 
   : لممزيد , كىي أكؿ امرأة تتكلى  المنصب.ٕ٘ٓٓ - ٕٔٓٓعامي 

                                                             https://www.almasryalyoum.com/news/details/1227807 

https://www.britannica.com/biography/Dick-Cheney
https://www.britannica.com/biography/Dick-Cheney
https://en.wikipedia.org/wiki/Ryan_Crocker
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D9%86%D9%83%D9%88%D9%86%D8%8C_%D9%86%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%83%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%83%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%B1_(%D9%86%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%83%D8%A7)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%B1_(%D9%86%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%83%D8%A7)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%86%D8%BA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D9%83_%D8%AA%D8%B4%D9%8A%D9%86%D9%8A#cite_note-1
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%86%D8%BA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AC_%D8%A8%D9%88%D8%B4_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%85%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%86%D9%81%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D9%84%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/1967
https://ar.wikipedia.org/wiki/1967
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%AF%D9%86%D9%81%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D9%86%D9%88%D8%AA%D8%B1_%D8%AF%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%AF%D9%86%D9%81%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%8A%D9%85%D9%8A_%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A
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ا واسًعا ,  ًٌ العام لقناة العربٌة الفضابٌة للسعودٌة , جاء فٌها أن حكومة المالكً تستحق دعًما عرب
تإكد ان السعودٌة تخشى من  2ٕٓٓفضالً عن ذلك فؤن الوقابع االمرٌكً نشر مقاالت عدة عام 

لمسلمٌن مما سٌضعؾ من دوره الوهابٌة السعودٌة حتى الصعود االٌرانً وانها ستصبح نموذج ل
ان السعودٌة اخذت تنظر الٌران كونها الدولة االخطر حتى من اسرابٌل , السٌما مع تزاٌد قوة 
الحوثٌٌن الٌمنٌٌن بدعم اٌرانً , مما دفع السعودٌة لدعم الحكم السنً فً الٌمن عسكرٌا وسٌاسٌاً 

بهدؾ مواجهة اٌران والمد الشٌعً
(ٔ)

 . 

 السعودي –الربٌع العربً واثره فً تصاعد التنافس االٌرانً 

 ٧ٕٔٓ-ٕٓٔٓعلى العراق 

التنافس بٌن البلدٌن, وعمدت كل من اٌران  ٕٓٔٓأجج "الربٌع العربً نهاٌة عام          
والسعودٌة إلى اتباع سٌاسة مركبة تهدؾ أساسا إلى تحقٌق هدفٌن, هما: منع انتقال الثورات إلى 

مظاهرات داخلٌة , وكانت  2ٕٓٓداخل كل منهما؛ السٌما ان إٌران  شهدت عقب انتخابات 
تصادٌة صعبة بسبب العقوبات الؽربٌة المفروضة علٌها على خلفٌة ملفها النووي. تعٌش ظروفا اق

وفً المقابل فإن الظروؾ السٌاسٌة واالجتماعٌة فً السعودٌة كانت مهٌؤة النتقال موجة الثورات 
إلٌها رؼم قوة اقتصادها بفضل عابدات النفط المرتفعة .وسعت كل من إٌران والسعودٌة لتجٌٌر 

بٌع العربً" لمصلحتها؛ فدعمت اٌران الثورة فً البحرٌن, وحاولت االنفتاح على نتابج "الر
مصر أثناء حكم الربٌس المعزول محمد مرسً . أما فً الٌمن فساعدت الجمهورٌة اإلسالمٌة 

)االٌرانٌة الحوثٌٌن, وزودتهم باألسلحة واألموال الالزمة حتى أصبحوا قوة كبرى
ٕ

 )   

إلٌران, كان العراق حلٌفا ٌعتمد علٌه السٌما مع هبوط التواجد السٌاسً والعسكري بالنسبة         
, فقد سمحت الحكومة العراقٌة بمرور الطابرات اإلٌرانٌة ٕٔٔٓ-ٕٓٔٓاالمرٌكً فً العراق 

فوق أراضٌها لنقل السالح والرجال لدعم نظام بشار األسد
(ٖ)

فً سورٌا بعد االنتفاضة الشعبٌة , 
, كما سمح بمرور آالؾ المقاتلٌن العراقٌٌن الشٌعة إلى سورٌا للقتال إلى جانب ٕٔٔٓضده عام 

                                                           

(1) Frederic Wehrey, Saudi-Iranian Relations Since the Fall of Saddam Rivalry,  Cooperation, and 
Implications for U.S. Policy, ublished 2009 by the RAND  orporation,  P.13., Darren A. 
Sundys, Major,Op.Cit.P.2.; Tali Rachel  Grumet,Op.Cit.103. 

(2) Tali Rachel Grumet,Op.Cit. P.115. 
 ٜ٘ٙٔأيمكؿ عاـ  ٔٔ, كلد بشار حافظ عمي سميماف األسد يـك حافظ األسدكابف الرئيس السابؽ  الجميكرية العربية السكريةرئيس ( ٖ)

ؿ أقمية في البالدكاف طبيبا, كتخصص في طب في دمشؽ بسكريا في أسرة تنتمي لحزب البعث الحاكـ كمف الطائفة العمكية التي تشك
 ٕٓٓٓة في عاـ يارة كقد استمـ الرئاسسفي حادث  باسؿ األسدبعد كفاة أخيو  ٜٜٗٔالعيكف في لندف حتى عكدتو إلى دمشؽ عاـ 

بعد كفاة أبيو عقب تعديؿ استثنائي لدستكر الجميكرية العربية السكرية متعمؽ بعمر رئيس البالد كاستفتاء صكرم عاـ. كىك في ذات 
الحاكـ في البالد منذ  لحزب البعث العربي االشتراكي, كاألميف الُقطرم ٕٓٓٓالكقت, قائد الجيش كالقكات المسمحة السكرية منذ عاـ 

لممزيد :  ٕٔٔٓآذار عاـ  ٘ٔبدأت في  مكجة احتجاجاتبدأ  األسد. قبؿ دخكلو السياسة, شيد حكـ بشار ٖٜٙٔ
http://www.alalam.ir/news 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B9%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_2011
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نظام األسد. االمر الذي اثار السعودٌة التً تسعى ألنهاء الحكم السوري
(ٔ)

والتً سعت الى دعم  , 
المعارضة السورٌة فقد كانت الراعً الربٌسً لمإتمرات تسمى بـــ"أصدقاء سورٌا" تهدؾ إلى 

ات المعارضة السورٌة. وكان المإتمر األول ُعقد  باسم أصدقاء سورٌا فً تونس فً دعم جماع
اذار   ٖدولة بما فً ذلك السعودٌة. والمإتمر الثانً عقدت فً  4ٓمع مشاركة  ٕٔٔٓشباط   ٕ٘

تموز  ٙوالٌة والمنظمات الدولٌة , اما المإتمر الثالث فعقد فً  1ٖفً اسطنبول بمشاركة  ٕٕٔٓ
فً مراكش المؽرب ولعبت  ٕٕٔٓكانون  ٔٔارٌس , وعقد المإتمر الرابع فً فً ب ٕٕٔٓ

السعودٌة دوًرا مهًما باستبعاد اٌران كمشارك , فضال عن تهرٌب االسلحة للمعارضة السورٌة 
والدعم المالً لوسابل االعالم والقنوات مثل العربٌة والحٌاة والشرق االوسط للضؽط على 

اٌران
(ٕ)

 . 

 ٕٕٔٓوفً ضوء الك التطورات االقلٌمٌة اتخذت السعودٌة سٌاسة جدٌدة علٌه شهد عام        
العراقٌة . بهدؾ ابعاد اٌران فقد تم تبادل  –تؽًٌٌرا ملحوظا فً العالقات بٌن الدولتٌن السعودٌة 

 السجناء بٌن العراق والسعودٌة,  وقد ذكرت السعودٌة انها تدرس أٌضا فتح الوحٌد المعبر
)باستثناء منح مرور إلى عدد قلٌل من  22ٔٔالحدودي المشترك , الذي كان مؽلق منذ عام 
سفٌرها إلى األردن  –للمرة األولى منذ عقدٌن  -الحجاج(. كما أعلنت السعودٌة أنها كانت تعٌن 

للعمل كسفٌر ؼٌر مقٌم فً العراق
(ٖ)

. 

, بعد اجتٌاح تنظٌم داعش ٕٗٔٓق عام فً حٌن كان لموقؾ اٌران االٌجابً فً دعم العرا        
االرهابً ألكثر من ثلث العراق وانضمام االالؾ من السعودٌٌن الى داعش فكان له االثر الكبٌر 
فً تعزٌز دور اٌران ونفوذها السٌاسً والعسكري فً العراق , كما ان انهاء مشكلة البرنامج 

واالمم المتحدة  ٔ+٘ي بٌنها وبٌن الدول النووي االٌرانً مع الؽرب وامرٌكا بعقد االتفاق النوو
, ورفع بعض العقوبات الدولٌة عنها كان له اثر واضح على توسع نفوذها بشكل اكبر ٕ٘ٔٓعام 

لٌس فً العراق فحسب بل امتد الى الٌمن وسورٌا والخلٌج
(ٗ)

مما دفع السعودٌة بعد خروج  ,
إعادة افتتاح سفارتها فً بؽداد عام نوري المالكً من السلطة الى التقارب من العراق من خالل 

وتعٌٌن سفٌرا لها فً بؽداد, اال انه سرعان ما بدأت حملة واسعة النطاق من قبل الساسة  ٕ٘ٔٓ
والعراقٌٌن الشٌعة ضد فتح تلك السفارة على عكس العالقة مع اٌران التً تتسم بالتؤٌٌد الرسمً 

مما ادى الى قطع  ٕٙٔٓالشٌخ النمر مطلع عام  والشعبً , السٌما مع قٌام ال سعود باعدام اٌة ه
السعودٌة على اثر قٌام احتجاجات اٌرانٌة ضد ال سعود –العالقات الدبلوماسٌة االٌرانٌة 

(ٔ)
. 

                                                           

)1  ( Daniel J. Jackson ,Kuwaiti Relations with Iraq in the post-Saddam Era: Strategic Hedging, 
Regional Effects & the Structural Power of Small States, ,MA Thesis Supervisor: Dr. Crystal A. 
Ennis Middle Eastern Studies Leiden University, (N.D) , P.34. 

(2  ( Atefeh BAGHISHADBAD, Op.Cit.P.125. 
(3  ( Frederic Wehrey, Op.Cit.P.15.; Yoel Guzansky, Op.Cit.P.42. 
(4( Atefeh BAGHISHADBAD, Op.Cit.P.128. 
(1( Ervand Abrahamian, Op.Cit, 185 ; Halliday, Op.Cit, 141.; Daniel J. Jackson,   Op.Cit.P.34.  
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وبعد تولً الملك سلمان بن عبد العزٌز       
(ٔ)

لمقالٌد الحكم فً السعودٌة, بدأ نوع من االنفتاح , 
تعٌٌـــــــن اول سفٌر للملكة السعودٌة  فً العـــــراق وهو ثامر بٌن العراق والسعودٌة , اذ تم 

السبهان
(ٕ)

عاما, ورؼم تحسن  ٕ٘, بعد قطٌعة دامت ألكثر من ٕٙٔٓكانون الثانً  ٗٔفً  ,
العالقات بٌن البلدٌن, اال ان تصرٌحات السفٌر وتدخله فً الشؤن العراقً قادت الى مطالبات 

بتؽٌٌره
(ٖ)

بعد ثمان اشهر على تولٌه المنصب وتعٌٌن عبد العزٌز الشمري, وقد تم استبداله 
(ٗ)

 ,
قابما باألعمال فً سفارة السعودٌة لدى العراق, وهً خطوة اعتبرها المحللون واالعالم تخفٌضا 

اال ان ذلك لم ٌوقؾ تقدم العالقات بٌن الدولتٌن, فقد زار  لمستوى التمثٌل الدبلوماسً بٌن البلدٌن.
لسعودي عادل الجبٌروزٌر الخارجٌة ا

(٘)
, تلتها زٌارة ربٌس الوزراء  4ٕٔٓالعراق فً شباط , 

العراقً حٌدر العبادي
(ٙ)

, وكان 4ٕٔٓحزٌران  2ٔالى السعودٌة بدعوة من السعودٌة فً ,  
                                                           

,. كىك أحد أىـ كالقائد األعمى لكافة القكات العسكرية الكزراء كىك رئيس مجمس ٖٜ٘ٔكلد عاـ السابع,  ةممؾ المممكة العربية السعكدي (ٔ)
, إذ ىك أميف سر العائمة كرئيس مجمسيا, كالمستشار الشخصي لممكؾ المممكة, كانت بداية دخكلو العمؿ العائمة المالكة السعكديةأركاف 

طقة الرياض حتى عيف اميرا لمرياض كظؿ في إمارة من ٜ٘٘ٔكعاـ  أميران لمنطقة الرياض بالنيابةعندما عيف  ٜٗ٘ٔالسياسي بتاريخ 
,  األمير نايؼ بف عبد العزيز آؿ سعكد عيف كلي العيد  نائب رئيس مجمس الكزراء كزير الداخمية, بعد كفاة أخيو الشقيؽ  ٜٓٙٔعاـ 
كتعيينو نائبان لرئيس مجمس الكزراء  كليان لمعيدأمران ممكيان باختياره  العاىؿ السعكدم عبد اهلل بف عبد العزيز آؿ سعكدأصدر  ٕٕٔٓكفي 

بعد كفاة  ـٕ٘ٔٓادـ الحرميف الشريفيف الممؾ سمماف بف عبد العزيز, ممكان لممممكة العربية السعكدية, في كزيران لمدفاع .  تمت مبايعة خ
 /https://arabic.rt.com/tags/salman_bin_abdulaziz: الممؾ عبد اهلل بف عبد العزيز آؿ سعكد

, ككاف قبميا جميكرية العراؽفي  لمممكة العربية السعكديةككاف قبميا سفيرا  بكزارة الخارجية السعكديةكزير دكلة لشؤكف الخميج العربي  (ٕ)
ساعد لقائد مجمكعة الشرطة العسكرية الخاصة ككاف قبميا م ركف عميدبرتبة  جميكرية لبنافيشغؿ منصب الممحؽ العسكرم السعكدم في 

  لممزيد:  بكزارة الدفاع السعكديةلألمف كالحماية 
http://www.almanar.com.lb/tag/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9 

(3)Frederic Wehrey, Op.Cit.P.15. 
أف تـ تعيينو خمفان لمسفير  , منذجميكرية العراؽالحالي في  المممكة العربية السعكديةدبمكماسي سعكدم كضابط برتبة عميد, كسفير  (ٗ)

 ./https://www.elcinema.com/person/1108280 ـ: لممزيدٕٙٔٓتشريف االكؿ  ٗٔفي  ثامر السبيافالسعكدم السابؽ 
الكاقعة شماؿ  مدينة المجمعة, كلد في  ٕ٘ٔٓ  نيسافابتداءن مف  لمخارجية السعكدية خامس كزيركىك  سعكدم كدبمكماسي سياسي( ٘)

العممية قة في المجتمع السعكدم,كفي أكلى سنكات انخراطو في . لعائمة محافظة كمرمك المممكة العربية السعكديةعاصمة  الرياض
,    ثـ ناطؽن بمساف حدةسفارة السعكدية في الكاليات المت؛ حيث كاف مساعدنا في كالحككمية السياسية بالمناصمف  , تقمد العديد السياسية

, كمستشارنا خاصنا سفارة  السعكديةفي , ثـ رئيسنا إلدارة المكتب اإلعالمي االمـ المتحدةعضكن في الكفد السعكدم في  , ثـ سفارة  السعكدية
الديكاف في آف كاحد, ثـ مستشارنا في  عبداهلل بف عبدالعزيز آؿ سعكدفي ديكاف كلي العيد آنذاؾ األمير    لشؤكف السياسة الخارجية 

/ , ثـ أصبح  ٕ٘ٔٓتشريف االكؿ   ٕٔ/ إلى    ٕٚٓٓكذلؾ في الفترة شباط  سفيرنا السعكدية في الكاليات المتحدة, ثـ الممكي السعكدم
 ارتو لمعراؽلممزيد عف زي /https://arabic.rt.com/tags/adel_al_Jubeir: لمخارجية السعكدية كزيرنا

http://www.thenational.ae/world/middle-east/20170225/4995/saudiforeign-minister-visits-iraq-in-
first-such-trip-for-27-years 

, كحصؿ عمى شيادة  الماجستير عاـ بريطانيافي بداية السبعينات إلكماؿ دراستو في  العراؽىاجر مف   ٕٜ٘ٔ( سياسي عراقي , كلد عاـ ٙ)
البريطانية, في تخصص اليندسة الكيربائية, أصدر كراسا يشرح فيو مسيرتو  جامعة مانشستر, مف ٜٓٛٔ, ثـ الدكتكراه عاـ ٜٚٚٔ

. ككاف ٜٚٙٔ, ضمف حممتو لمدعاية اإلنتخابية الحزبية, ذكر فيو أنو انتمىْ   إلى حزب الدعكة عاـ حزب الدعكة اإلسالمية"الجيادية" مع 
ب عاـ . كحصؿ عمى عضكية القيادة التنفيذية لمحز ٜٚٚٔعاـ بريطانيااختير مسؤكال لتنظيمات الحزب في عمره آنذاؾ خمسة عشر عاما. ك 

, مما لندف, لكنو بقى يدير المكتب مف بيركتاختير مسؤكال لمكتب الشرؽ األكسط لمحزب, الذم كاف مقره في  ٜٓٛٔ.  كفي عاـ ٜٜٚٔ
 لندفالـ, إال قميال كبقي في كلد اشكاالت داخؿ الحزب أدت إلى استبدالو.سمى حزب الدعكة العبادم متحدثا باسمو, لكنو ال يظير إلى اإلع

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9_%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84_%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/1954
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D9%8A%D9%81_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2_%D8%A2%D9%84_%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/2012
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2_%D8%A2%D9%84_%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/2015
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2_%D8%A2%D9%84_%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2_%D8%A2%D9%84_%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%83%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D8%A7%D9%85%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1_%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9_(%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/29_%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/2015
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B5%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83%D9%8A_(%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83%D9%8A_(%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83%D9%8A_(%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/2007
https://ar.wikipedia.org/wiki/21_%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/2015
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1_%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1_%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9_(%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9)
https://arabic.rt.com/tags/adel_al_Jubeir/
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/1977
https://ar.wikipedia.org/wiki/1977
https://ar.wikipedia.org/wiki/1980
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/1967
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/1977
https://ar.wikipedia.org/wiki/1979
https://ar.wikipedia.org/wiki/1979
https://ar.wikipedia.org/wiki/1980
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%86


 

(204) 

الهدؾ من الزٌارة حسب ما ذكر هو تعزٌز التعاون وتطوٌر العالقات بٌن الدولتٌن فً جمٌع المجاالت 
والتجارٌة, والحدود, والقطاع الخاص, ورجال األعمال, وتبادل المصالح, وؼٌرها, ثم االقتصادٌة, 

تلتها بعد شهر زٌارة وزٌر الداخلٌة قاسم االعرجً, وهً بدعوى من السعودٌة اٌضا, وتم التطرق 
الزٌارة حسب المصادر الى تبادل المعلومات االستخبارٌة ومكافحة اإلرهاب, ولم تتوقؾ على  فً 
رات الرسمٌة بل تبعتها زٌارات شخصٌات عراقٌة اخرى بطلب من السعودٌة اٌضا, والهدؾ منها الزٌا

, وآخر الزوار العراقٌٌن للسعودٌة (ٔ)هو زٌادة التواصل مع السعودٌة ومد جسور من الثقة بٌن الدولتٌن
ه تنسٌق كان وزٌر النفط جبار اللعٌبً, الذي التقى ولً العهد محمد بن سلمان فً جدة وبحث مع

السٌاسات البترولٌة وفتح المنافذ البرٌة وتسٌٌر رحالت مباشرة وتشجٌع التبادل التجاري واالستثمارات 
 .(ٕ)المشتركة

 –السعودٌة تقدماً , فقد تقدمت العالقات العراقٌة  –وفً الوقت الذي شهدت فٌه العالقات العراقٌة      
اتفاقٌة التعاون العسكري  4ٕٔٓتموز  ٖٕق واٌران فً االٌرانٌة أٌضاً فقد حدث ان وقع كال من العرا

لمكافحة االرهاب والتطرؾ, وهذا ٌمثل من وجهة نظر الباحثٌن ضربة لجهود السعودٌة الرامٌة الى 
مواجهة النفوذ االٌرانً فً الشرق األوسط بشكل عام وفً العراق بشكل خاص .كما أعلنت وزارة 

ٌرانٌة العراقٌة هً مسؤلة ثنابٌة ال عالقة لها بؤي حكومة أخرى, الخارجٌة االٌرانٌة أن العالقات اإل
من خالل  ,(ٖ)ووجهت الرسالة الى كل من اعضاء مجلس التعاون الخلٌجً والى السعودٌة بشكل خاص

السعودي تجاه العراق بشكل  –تلك التطورات فً سٌاسة البلدٌن تجاه العراق ٌتضح التنافس االٌرانً 
واضح فكل منهما ٌسعى لفرض نفوذه فً المنطقة من خالل سٌاسة التقارب مع العراق مما جعل العراق 

 مسرحا للتنافس بٌن الدولتٌن

دٌة ال ٌعنً انهاء الدور االٌرانً فً العراق بشكل فوري ان تحسٌن العالقات بٌن العراق والسعو     
وسرٌع, الن هدؾ االنفتاح هو محاولة بداٌة الحتواء الجانب اإلٌرانً فً العراق وعملٌة إعادة إٌران 
تدرٌجٌا إلى الخلؾ لٌس عبر طردها, فلٌس للسعودٌة إبعاد إٌران من العراق بٌن لٌلة وضحاها وال حتى 

د ,مهما بلػ تطور العالقات بٌن السعودٌة والعراق, فان هناك امور ومواقؾ عدٌدة على المستوى البعٌ
مختلؾ علٌها ال ٌمكن للدولتٌن تجاوزها, وبعض هذه المواقؾ هً سبب الخالؾ االٌرانً السعودي, 

هابً واهمها الرفض الشعبً )الشٌعً( لهذه العالقة, واختالؾ الفكر الدٌنً بٌن الدولتٌن, اذ ٌعد الفكر الو
الفكر المحرك للسٌاسة السعودٌة خارجٌا, وهو الفكر الذي انتج العدٌد من المجموعات االرهابٌة التً 
كان لها الدور البارز فً قتل وتهجٌر مالٌٌن العراقٌٌن, وتدمٌر البنى التحتٌة للعراق, كما ان السعودٌة 

نه سٌكون منافسا لها, لهذا فان وتؤثٌر اقلٌمً فً المنطقة, ألال ٌمكنها ان تقبل بعراق ذات قوة 
التقارب العراقً االٌرانً تفرضه الظروؾ الداخلٌة االقلٌمٌة والدولٌة, ولٌس السٌاسة الخارجٌة 

وزٌارات المسإولٌن العراقٌٌن
(ٔ)

 . 

  

                                                                                                                                                                                                 

إياد . تسمـ منصب كزير االتصاالت في الحككمة االنتقالية التي ترأسيا العراؽ, الذم عاد فيو إلى ٖٕٓٓمنذ ذلؾ الحيف, حتى عاـ ـ
. كالمجنة المالية =في ٕ٘ٓٓكاالستثمار النيابية في البرلماف عاـ  االقتصاد.  ترأس لجنة ٕ٘ٓٓرلماف عاـ , ثـ نائبا في البعالكم

العراقي, كتكلى   رئيس الكزراءكىك ٖٕٔٓ, ككاجو صراعات سياسية عديدة بخصكص مكازنة البمد المالية لعاـ ٕٓٔٓالبرلماف ك  عاـ 
 /https://arabic.rt.com/tags/haider_abadi:  ٕٗٔٓكمنصبو في عاـ 

(1) Atefeh BAGHISHADBAD, Op.Cit.P.127.; Frederic Wehrey, Op.Cit. P.44. 
(2(Frederic Wehrey, Op.Cit. 45. 
(3)tefeh BAGHISHADBAD, Op.Cit.P.130.; Frederic Wehrey, Op.Cit. PP.44-48. 

    (1(Frederic Wehrey, Op.Cit. P.49. 
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 الخاتمة

السعودٌة ٌحددها نستقبل عالقات كال  -واخٌرا ٌمكن القول ان مستقبل العالقات االٌرانٌة     
ن مع العراق وان عالقتهما مع العراق  ٌحددها متؽٌرات داخلٌة وخارجٌة . وٌبدو ان هناك الدولتٌ

منها   4ٕٔٓعوامل داخلٌة دفعت وتدفع السعودٌة نحو تعمٌق عالقاتها مع العراق منذ عام 
انشؽال ولً عهد السعودٌة الجدٌد محمد بن سلمان بإجراء اصالحاته الداخلٌة نتٌجة تعثر االقتصاد 

عودي بعد االنخفاض الحاد فً اسعار النفط واستنزاؾ االقتصاد السعودي بسبب الحرب التً الس
شنتها السعودٌة ضد الٌمن , وادت تلك االصالحات الى ردود افعال عنٌفة من جانب االمراء 
السعودٌٌن وبعض رجال الدٌن الناقمٌن . والشك ان هذه المصاعب تتطلب من السعودٌة تؤمٌن 

لعراق , االمر الذي ٌتطلب فتح صفحة جدٌدة مع القٌادة العراقٌة , وقد نصح حدودها مع ا
االمرٌكٌون الجانب السعودي بضرورة كسب العراق عبر اقامة روابط اقتصادٌة معه مستؽلٌن 
حاجة العراق الى اموال السعودٌة العادة اعمار المدن السنٌة التً خربتها حرب داعش , عالوة 

كٌٌن عن دعم العراق اقتصادٌا من خالل االعتماد على ما ستقدمه السعودٌة على ذلك تخلً االمرٌ
لحكومة حٌدر العبادي التً اتبعت سٌاسة قابمة على حفظ التوازن بٌن العراق واٌران واالنفتاح 
على جمٌع الدول المجاورة بدون استثناء , لكن هذه العالقات والتنافس االٌرانً السعودي سٌظل 

ث من تطورات على مستوى االزمتٌن السورٌة والٌمنٌة  وؼٌرها فً العالم رهٌنة لما سٌحد
 العربً.  
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 حرب أسقاط اهلٌٌة الٌطنٍة 
 

 المقدمة :
ٌسعى االحتالل واالستعمار دابماً فً البحث عن مواطن الضعؾ عند الشعوب المحتلة, أو       

اٌقاظ وتشجٌع نقاط ضعؾ ٌمكن من خاللها تفتٌت الوحدة الوطنٌة والسلم المجتمعً كً ٌحافظ 
لنهب خٌرات وثروات البلد ومصادرة قرارها السٌاسً وفرض  -ؼٌر الشرعً –على وجوده 

عات األخرى من خالل صناعة تخندقات عدٌدة ذات مسحة قومٌة أو دٌنٌة أو اجندتها على المجتم
 مذهبٌة, مع خلق شعور مجتمعً بنبذ هوٌته الحضارٌة الجامعة. 

حتى  –لقد أدرك الؽرب بؤن االحتالالت عن طرٌق الحروب والقوة العسكرٌة المسلحة 
ما ٌصطؾ أبناء البلد للدفاع عن  لكنها لن تدوم طوٌالً, إذ سرعان –وإن حققوا فٌها بعض التفوق 

أرضهم وعرضهم ومالهم, وبالتالً تتحول المدن المحتلة الى مستنقع ال ٌعرؾ المحتل السبٌل الى 
الخروج منه, ولعلنا لسنا ببعٌدٌن عن الثورات والحروب واالنتفاضات التً قادها الوطنٌون 

ٌن المجٌدة التً انطلقت شرارتها العرب والمسلمٌن لطرد المحتل فً القرن الماضً كثورة العشر
من جنوب ووسط العراق ضد االحتالل اإلنكلٌزي, والثورة العربٌة الكبرى وثورة الجزابر ضد 
االحتالل الفرنسً والحرب الطوٌلة التً خاضها ثوار لٌبٌا بزعامة الشهٌد عمر المختار ضد 

 االحتالل اإلٌطالً وؼٌرها كثٌر فً باقً البلدان العربٌة. 

ذا أوجد الؽرب مسؤلة تفتٌت األمة, الحل األمثل فً سبٌل أدامة سٌطرته وهٌمنته علٌه, ل  
على اعتبار بث التفرقة والتناحر القومً والدٌنً وتدمٌر الحضارة اللواتً هم أسس المواطنة 
 الصادقة التً من خاللها تجتمع فٌها كلمة البلد باختالؾ انتماءاتهم, إذ أن للمواطنة دور كبٌر فً

كٌانٌة الفرد ووجوده, تجاوزاً لخصوصٌته الفردٌة ووالءاته الضٌقة كالقومٌة والعشابرٌة 
والطابفٌة, مثلما لها دور كبٌر فً تماسك لحمة الدولة ووجودها الكٌانً الواحد
(ٔ)

 . 

وبذلك فقد اخذ الصراع شكالً جدٌداً منذ قرن ونٌؾ من الزمن, فبات حرباً ثقافٌة تستهدؾ 
والمعتقدات, وهً الحرب األكثر خطورة, وهذا ما ٌستدعً أن ٌتزود اإلنسان بالزاد األدمؽة 

المناسب لرد هذه الهجمة, وفً ذلك ٌقول اإلمام الخمٌنً " رض": )أما فً المجال الثقافً, فؤنا 
أشعر بقلق شدٌد بكل ما للكلمة من معنى, ال بل وأحمل الكثٌر من الهواجس(. فهذه الحرب التً 

تكتفً بالسٌطرة المادٌة سواء أكانت سٌاسٌة أو اقتصادٌة أو عسكرٌة, فهً تهدد الذات تشن ال 
والهوٌة الحضارٌة والشخصٌة لإلنسان
(ٕ)

  . 

                                                           

( العمار, منعـ صاحي, "التغيير السياسي كمستدعيات ترسيخ قيـ المكاطنة", المكاطنة كاليكية العراقية عصؼ احتالؿ  كمسارات تحكـ, ٔ)
 .  ٖٓ, صٕٔٔٓالمؤتمر الثالث لمركز حمكرابي لمبحكث كالدراسات االستراتيجية, بيركت, 

 .ٖقائد الثكرة اإلسالمية, صنائيني, عمي محمد, معرفة الحرب الناعمة مف كجية نظر ( ٕ)
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إن هذه الحرب تشترك بتنفٌذها الصهٌونٌة العالمٌة بكل اجنحتها "الٌهودي والمسٌحٌة   
الصهٌونً متمثالً بالخط  واإلسالم -خصوصا فً الوالٌات المتحدة وبرٌطانٌا –الصهٌونٌة 

التكفٌري الذي ٌشكل المنفذ المباشر لعملٌة تفتٌت الشرق األوسط خاصة األمتٌن العربٌة 
واإلسالمٌة"
(ٔ)

فالرؼبة بتمزٌق المجتمع العراقً )الهوٌة/ الثوابت المجتمعٌة(, تعد أولوٌة لقوى  ,
لسنٌن والعقود السابقة, االحتالل بشكل خاص ولمجمل الدول الؽربٌة, وقد ساهمت تراكمات ا

ففعلت فعلها فً تعطٌل عملٌة البناء المادي والمعنوي لألمة, وكرست بشكل أو بآخر الشعور لدى 
مختلؾ الجماعات األثنٌة والطابفٌة بالشخصٌة المنفصلة, وأحٌت ارتباط األفراد بالوالءات 

صداً مشتركاً لدى الجمٌع, وال الفرعٌة, مما جعل من المواطنة العراقٌة مفهوماً عابماً ال ٌخدم مق
ٌعبر عن الذات العراقٌة, عندما بدت المواطنة الفعالة, فعل انقاذ لما أصاب تلك الذات من تذرر 
وتفتت. على أن المتابع ألوضاع العراق فً ضل االحتالل, ٌالحظ صعوداً لمفهوم "عهر 

الهوٌة"
(ٕ)

ً ظل االحتالل أطروحات , فؤخذت تتصارع وتتنازع فٌها موضوعة الهوٌة الوطنٌة ف
ورإى عدة, تؽذت فً مجملها من معٌن االختالؾ ولٌس )الخالؾ( المتعدد الجوانب, فً بعض 

منها كانت تراكمات النظم السٌاسٌة وأنماط الحكم طوال تارٌخ العراق, بما فٌه الدولة الحدٌثة
(ٖ)

 . 

أهدافها دون دعم تآمري من بطبٌعة الحال لم تستطع الدول االستعمارٌة المحتلة من تحقٌق     
بعض دول الجوار العربً, فالسعودٌة سعت منذ نشؤتها التً ترافقت مع الدعوة الوهابٌة بدعم 
وحماٌة المملكة المتحدة البرٌطانٌة, ثم حصلت على دعم الوالٌات المتحدة األمٌركٌة حٌنما بدأت 

نٌة والتً مهدت تلك العالقة او التحالؾ معالم القوة األمٌركٌة تظهر عالمٌاً بعد الحرب العالمٌة الثا
األمٌركً ان تكون الجزٌرة العربٌة تحت السٌطرة األمٌركٌة مقابل الحماٌة المباشرة  -الوهابً

وضمن اتفاقات أمنٌة وسٌاسٌة واقتصادٌة, تمظهرت من خالل المواقؾ السعودٌة من القضاٌا 
لها موقؾ حاسم منها سوى بعض اإلعالم العربٌة, وعلى األخص القضٌة الفلسطٌنٌة التً لم ٌكن 
العابر الذي لم ٌكن صادراً عن نٌات صادقة تجاه القضٌة
(ٗ)

 . 

فٌما ٌتعلق بالدور السعودي فً العراق, فقد اقتضت المصالح األمٌركٌة بؤن تقوم السعودٌة    
 بدعم نظام صدام حسٌن فً حربه على الجمهورٌة اإلسالمٌة اإلٌرانٌة لمدة ثمانً سنوات

(, ولكون السعودٌة ال تبنً سٌاسات ذاتٌة وعالقات مع اخخرٌن, اال ضمن 211ٔ-21ٓٔ)
توجٌه أمٌركً واضح المهام والتوظٌؾ, لذلك كان اندكاك الموقؾ السعودي باتجاه العراق 

(ٖٕٓٓبالمشروع االمٌركً إذ دعمت الحرب االمٌركٌة التً ؼزت العراق عام )
(٘)

      . 

                                                           

,  بغداد, ٔ( الخزعمي, ىيثـ مزعؿ, " االستراتيجية الصييكنية لمشرؽ األكسط", مركز حمكرابي لمبحكث كالدراسات االستراتيجية, طٔ)
 .٘, صٕٚٔٓ

لدراسات االستراتيجية, , إصدار مركز حمكرابي لمبحكث كأ( مجمكعة باحثيف, بصمات الفكضى "أرث االحتالؿ األمريكي في العراؽ", طٕ)
 . ٔٔٔ, صٖٕٔٓبيركت, 

( مجمكعة باحثيف," االحتالؿ كعصؼ اليكية الكطنية لمعراؽ", أعماؿ المؤتمر الثالث الذم عقده المركز في شير آيار, مركز حمكرابي ٖ)
 . ٓٔ, ص ٕٔٔٓلمبحكث كالدراسات االستراتيجية, بغداد,

", مجمة -السعكدية كقطر أنمكذجان  -التحديات: تدخؿ الدكؿ االقميمية برعاية كمتابعة أميركية( صالح, محسف, "الثكرات العربية: السياؽ ك ٗ)
 .ٕٗٔ, صٕ, عٕٕٔٓحمكرابي, بيركت, 

 . ٕ٘ٔ( صالح, الثكرات العربية, ص٘)



 

(201) 

فً الوقت نفسه وجدت أمٌركا فً قطر الدولة الفرٌدة فً المنطقة العربٌة التً تخدم مصالحها,   
(, 22٘ٔخاصة بعد االنقالب األبٌض الذي قاده الشٌخ حمد بن خلٌفة ضد والده فً العام )

واقتناعه بؤن أمٌركا هً وحدها القادرة والمستعدة لتوفٌر أمنها بعد أن رأت هشاشة وضعؾ دول 
(22ٓٔخلٌج أبان دخول العراق للكوٌت عام )ال

(ٔ)
, من هنا فؤن المعاهدة المعقودة بٌن امٌركا 

وإمارة قطر بعد انقالب األبن على األب رسمت األدوار التنفٌذٌة لهذه اإلمارة
(ٕ)

 . 

ناهٌك عن العزلة التً فرضتها األنظمة العربٌة على النظام السٌاسً العراقً الجدٌد بعد   
ظام صدام ألسباب طابفٌة واضحة بسبب تبوء الشٌعة الى بعض المناصب القٌادٌة فً اإلطاحة بن

 إدارة البالد. 

البرٌطانً فً  -إضافة لذلك فقد لعبت اسرابٌل دورا مهما فً التخطٌط لالحتالل االمرٌكً  
االسرابٌلً, لتفتٌته -(, ولما بعد االحتالل إلخراجه من معادلة الصراع العربًٖٕٓٓنٌسان )

ولهذا فقد كانت من اكثر المستفٌدٌن من العدوان على الشعب العراقً. وحاولت خلق الفتن 
الطابفٌة بٌن الشٌعة والسنة واالكراد والتركمان, تنفٌذاً لمخططاتها من تجزبة العراق منذ اكثر من 
نصؾ قرن, وخاصة ان العراق من الدول التً سعت الحركة الصهٌونٌة واسرابٌل الى اضعافها 

تفتٌتها بسبب وجود اقلٌات عرقٌة وقومٌة واثنٌة فٌه, منذ بداٌة الصراع فً المنطقةو
(ٖ)

 . 

مشروع  -ترافقت مع الرإٌة االسرابٌلٌة صدور قرار الكونؽرس االمرٌكً لتقسٌم العراق 
الى ثالثة اقالٌم لكل من السنة والشٌعة واالكراد باعتبار ان الخٌار االمثل لٌس  -جوزٌؾ باٌدن

لخروج االمرٌكً من الورطة العراقٌة, بل اٌضا لحماٌة المصالح االستراتٌجٌة البعٌدة فقط ل
المدى, وابرز عناوٌنها حماٌة اسرابٌل وضمان وصول النفط الى الؽرب. وسٌعرض احد 
المحللٌن االسرابٌلٌٌن النتابج المتوقعة جراء هذا التفتٌت الذي ٌعمل على اضعاؾ العراق, ومن ثم 

ٌن االسرابٌلً فً المنطقة, فؤن عملٌة العزل العرقً من جانب, وخلق تكتالت طابفٌة تزاٌد التمك
على اسس قومٌة من جانب اخر فً العراق, سٌخلق ظروفاً جٌدة ألجواء قبول دولة ٌهودٌة 

كجزء ال ٌتجزأ فً المنطقة التً تتحدث العربٌة
(ٗ)

.     

 لقد عمل الغرب الصهٌونً لتنفٌذ ما ٌهدف الٌه من خالل ثالث مؤثرات أو محاور:   

 تشجٌع الصراعات القومٌة: .ٔ

من األمور المسلم بها أن ه سبحانه وتعالى خلق بنو اإلنسوان مون شوجرة واحودة ومون أصول       
ولكً ٌعبودوا ه الواحود واحد وجعلهم شعوباً وقبابل فً الكون لٌبعثوا الحٌاة فً ربوع المعمورة , 

األحد. ولذلك فاإلنسان فً المنظور اإلسالمً ٌسموا بإنسانٌته
(٘)

  . 

                                                           

دم لمدراسات ", أبحاث استراتيجية, تصدر عف مركز بال-سكرية انمكذجا–إسماعيؿ, خالد, "الدكر القطرم في المنطقة العربية  (ٔ)
 . ٕٕ٘, صٙ, عٖٕٔٓكاألبحاث االستراتيجية, بغداد, 

 . ٖٕٔ( صالح, الثكرات العربية, صٕ)
 .ٚٙ, صٕٓٔٓاحمد سعيد, دكر اسرائيؿ في تفتيت الكطف العربي, مركز زيتكنة لمدراسات كاالستشارات, بيركت, ( نكفؿ, ٖ)
 .ٚٚٔ, صٕٗٔٓ",بغداد,ٖٕٔٓ-ٜٛٗٔالمنطقة العربية"دراسة حالة العراؽ جاسـ يكنس, المخططات االسرائيمية لتفتيت ( الحريرم, ٗ)
 . ٗٗ, ص ٕٛٓٓالصبيحاكم, حيدر فرحاف, حقكؽ اإلنساف في الفكر اإلسالمي, بغداد,  (٘)



 

(209) 

العراق بلد التنوع العرقً والدٌنً والمذهبً والسٌاسً, ولم تكن هذه الظاهرة طاربوة علوى   
العراق, بل هً قدٌمة قدم العراق, كل مكون من مكونوات الشوعب العراقوً ٌمتلوك تارٌخوه الفكوري 
والسٌاسً والتراثً واللؽوي, وهذا التنووع ألي مجتموع مون المجتمعوات البشورٌة دلٌول قووة وعافٌوة 
ومنعووة, ألن كوول قومٌووة عبووارة عوون ثقافووة وعوون تووارٌخ وعوون خبوورة, وبالتووالً فووإن وجووود كوول هووذه 
الخبرات وكل هذه الثقافوات موع بعضوها ٌووفر فرصوة ثمٌنوة للوتالحم الفكوري وٌهٌوا مجواالً عظٌمواً 

د المتبادل بالفكر والتجربة والعطاء, ومن ثم خلق مجتمع خالقللتزو
(ٔ)

  . 

لقوود سوواهمت الحكومووات التسوولطٌة القمعٌووة والمحتلووة علووى خلووق صووراعات قومٌووة, فمنووذ   
السٌطرة األموٌة والعباسٌة ثم االحتالل العثمانً للوبالد العربٌوة واإلسوالمٌة, كوان اخوتالل التووازن 

والمجتمع والذي ٌظهور جلٌواً مون خوالل عمول الدولوة باتجواه مضواد للهوٌوات فً العالقة بٌن الدولة 
المكونة للتركٌبة المجتمعٌة, واحتكار النظام السٌاسً للعملٌة السٌاسٌة وإقصاء وتهمٌش المكونوات 
المجتمعٌووة التووً تووإدي الووى ضووعؾ الووروابط الجامعووة بووٌن مكونووات المجتمووع, وتؽٌٌووب عناصوور 

ال رابط وطنً ٌجمع مكوناتهالمواطنة, وٌكون الشعب ب
(ٕ)

  . 

كما حواول اإلنكلٌوز بوث نعورة لقد تعاملت الحكومات العثمانٌة بعنصرٌة قومٌة ملفتة للنظر,   
العصوبٌة القومٌووة بوٌن الشووعوب اإلسوالمٌة أوالً كؤثووارة النزاعوات والخالفووات الشودٌدة بووٌن الوودولتٌن 

الجانبٌن التركٌة والفارسٌة وإذكاء نار الطابفٌة والعرقٌة بٌن
(ٖ)

, وتوسٌع الصراع القومً فً البلود 
الواحد أٌضاً من خالل إٌقاظ فتنة النعرات العرقٌة والقومٌة التً حاول المجتمع العراقوً تجاوزهوا 
وذلووك عوون طرٌووق عمالبهووا للتفرٌووق بٌوونهم وتوووهٌن قوووتهم, لٌتفرقوووا بووٌن عوورب وإٌوورانٌٌن وأتووراك 

المووس بٌوول عوون العووراق, وحووذا حووذوها بعووض الكًتوواب وأكووراد وهنووود, وقوود ظهوور ذلووك فووً كتابووات 
اخخرٌن من االنكلٌز
(ٗ)

. 

طبعوواً, لقوود كووان كوول موون عوورب العشووابر "المنوواطق الرٌفٌووة والبدوٌووة" وعوورب الموودن واعٌوواً   
لكونه عربٌاً, وخصوصاً عندما كان ٌقؾ بمواجهة تركً أو فارسً, ولكن وعٌهم العربوً لوم ٌكون 

رب الالحقٌن. وكونهم عرباً كان واقعواً طبٌعٌواً بالنسوبة لهوم, وكوان واقعواً مماثالً لوعً القومٌٌن الع
ٌمكنهم أن ٌفخوروا بوه, ولكونهم لوم ٌشوعروا أبوداً كوونهم مودفوعٌن الوى عمول شوًء بشوؤنه
(٘)

فعوزز  ,
اإلنكلٌووز النعوورات القومٌووة موون خووالل تؤسووٌس ودعووم أحووزاب ذات مسووحة قومٌووة كووؤحزاب عربٌووة 
خالصووة, وأحووزاب كردٌووة خالصووة, وأحووزاب تركمانٌووة خالصووة, بحٌووث لوون ٌسوومح لؽٌوور أبنوواء تلووك 

 الى حزب لمكون آخر.   باالنضمامالمكونات 

ة المتحدة فً تفكٌك المجتمعات المحتلوة, لقد ورثت الوالٌات المتحدة األسالٌب الفوضوٌة للملك     
إذ استثمرت الوالٌوات المتحودة زمون العولموة الوى فورض هٌمنتهوا لخدموة مصوالحها القومٌوة, حٌوث 

                                                           

لكطني ا ( إبراىيـ, رشيد سعدم, "الحاكـ كالتنكع االجتماعي", اتجاىات المستقبؿ العراقي كضركرات الرشد السياسي, إصدار المركزٔ)
 .ٖٜ, صٕٙٓٓ, النجؼ األشرؼ, ٔلمدراسات المستقبمية, ط

 . ٖٓ, صٕٕكٕٔ, عٕٚٔٓ( جاسـ, خيرم عبد الرزاؽ, "االندماج كبناء الدكلة في العراؽ", مجمة حمكرابي, بيركت, ٕ)
, بيركت, ٔعبد الكىاب",  ط( ......, مذكرات مستر ىمفر الجاسكس البريطاني في البالد العربية" سيطرة اإلنكميز كدعميـ لمحمد بف ٖ)

 .ٙٔٔ, صٕٗٔٓ
 . ٙٔٔ( األسدم, ثكرة النجؼ, صٗ)
"الطبقات االجتماعية كالحركات الثكرية في العيد العثماني حتى قياـ الجميكرية", الكتاب األكؿ,  ترجمة: عفيؼ  ( بطاطك, حنا, العراؽ٘)

 . ٕ٘ٓٓ, طيراف, ٔالرزاز, ط



 

(222) 

تقتضووً هووذه الهٌمنووة اتبوواع سٌاسووة تفتٌووت المجتمعووات العربٌووة موون خووالل التوودخل وشوون الحووروب 
موا تتآكول قودرة الهوٌوة الوطنٌوة المباشرة او خلق اوضواع او ظوروؾ لوقووع نزاعوات داخلٌوة, ومثل

بفعل تهدٌد الخارج للوالٌات المتحدة واسورابٌل, فوؤن هوذه القودرة تتآكول بفعول الهوٌوات الفرعٌوة او 
الهوٌووات األدنووى, فقوود تعموول احوودى الهوٌووات علووى فوورض مكانتهووا وامتٌازاتهووا علووى الجماعووات او 

الهوٌات االخرى, مستعٌنة فً عصر العولمة بالقوى الخارجٌة
(ٔ)

  . 

وٌبوووووودو ان إسوووووورابٌل وجوووووودت فووووووً قضووووووٌة االكووووووراد فووووووً شوووووومال العووووووراق النقطووووووة 
الضووووووعٌفة التووووووً موووووون الممكوووووون ان توووووودخل فٌهووووووا لتنفٌووووووذ مخططاتهووووووا فووووووً تفتٌووووووت العووووووراق, 
وذلوووووووك مووووووون خوووووووالل اسوووووووتؽالل الحوووووووروب والفوووووووتن وافتعوووووووال االزموووووووات وتقووووووووٌض كووووووول 

والحكوموووووووة االتفاقٌوووووووات التوووووووً ٌوووووووتم التوصووووووول إلٌهوووووووا بوووووووٌن زعمووووووواء الحركوووووووات الكردٌوووووووة 
المركزٌوووووووة فوووووووً بؽوووووووداد. وكوووووووان الهووووووودؾ الربٌسوووووووً إلسووووووورابٌل هوووووووو اضوووووووعاؾ العوووووووراق 
ولوووووٌس مسووووواعدة االكوووووراد فوووووً اقاموووووة دولوووووتهم واقاموووووة كٌوووووان ذاتوووووً مسوووووتقل. وال شوووووك ان 
االسووووووتراتٌجٌة االسوووووورابٌلٌة فووووووً العووووووراق تهوووووودؾ الووووووى تؽٌٌوووووور الخرٌطووووووة السٌاسووووووٌة لهووووووذا 

المتحووووودة فوووووً المنطقوووووة وال ٌمكووووون فصووووول البلووووود العربوووووً وتفتٌتوووووه بالتعووووواون موووووع الوالٌوووووات 
االسوووووتراتٌجٌة االسووووورابٌلٌة فوووووً العوووووراق عووووون بقٌوووووة االسوووووتراتٌجٌات فوووووً منووووواطق مختلفوووووة 
اخووووورى فوووووً الووووووطن العربوووووً وعووووون االسوووووتراتٌجٌة االمرٌكٌوووووة فوووووً العوووووراق الهادفوووووة الوووووى 

اضعاؾ العراق وتجزبته
(ٕ)

. 
ا فووووووووً لقووووووود سوووووووعت الوالٌوووووووات المتحووووووودة االمرٌكٌوووووووة إلوووووووى تطبٌوووووووق اسوووووووتراتٌجٌته

العووووراق وعلووووى اسوووواس مووووا اسوووومتها بالفوضووووى الخالقووووة والتووووً تقوووووم علووووى تفكٌووووك الدولووووة 
ومإسسووووواتها وإعوووووادة بنابهوووووا طبقووووواً للتصوووووورات االمرٌكٌوووووة, علوووووى إسووووواس إعوووووادة تشوووووكٌل 
الدولوووووووة بنٌوٌووووووواً ووظٌفٌووووووواً وفقوووووووا لنظرٌوووووووة الفوضوووووووى الخالقوووووووة ودفوووووووع ابنووووووواء المجتموووووووع 

ان حقووووووووقهم بعووووووود ان عجوووووووزت والجماعوووووووات الموجوووووووودة البحوووووووث عووووووون مرجعٌوووووووات لضوووووووم
الدولووووووة عوووووون تووووووؤمٌن حقوووووووقهم االساسووووووٌة فلجووووووؤ الووووووى الهوٌووووووات الفرعٌووووووة ممووووووا اضووووووعؾ 
الهوٌوووووة الوطنٌوووووة وهوووووذا موووووا اثووووور بووووودوره السووووولبً علوووووى االمووووون االجتمووووواعً, ولقووووود كانوووووت 
اولوووووووى الرصاصوووووووات التوووووووً اطلقوووووووت مووووووون قبووووووول االحوووووووتالل االمرٌكوووووووً علوووووووى الهوٌوووووووة 

راٌمووووووور )مبووووووودأ المحاصصوووووووة السٌاسوووووووٌة الوطنٌوووووووة هوووووووو تثبٌوووووووت الحووووووواكم المووووووودنً بوووووووول ب
القابموووووووة علوووووووى معطٌوووووووات طابفٌوووووووة واخووووووورى أثنٌوووووووة( والتوووووووً سوووووووتظل فواعلهوووووووا قابموووووووة 

وموسمة لنمط العمل السٌاسً والدولة العراقٌة الى مدى ؼٌر منظور
(ٖ)

. 
سوووووووٌما وأن سٌاسوووووووٌو السووووووولطة بكافوووووووة موووووووذاهبهم ومشووووووواربهم ٌروجوووووووون علوووووووى واقوووووووع    

اه التقسوووووووٌم سوووووووواء بتصووووووورٌحاتهم التوووووووً تلهوووووووب المظلومٌوووووووة والتهموووووووٌش, وٌووووووودفعون باتجووووووو
الشووووووارع أو موووووون خووووووالل سٌاسوووووواتهم الهدامووووووة رؼووووووم أنهووووووم جمٌعوووووواً دون اسووووووتثناء ٌبحثووووووون 
عووووون منوووووافع شخصوووووٌة وال ٌهمهوووووم مصوووووٌر بلووووود كامووووول, فووووواألكراد أصوووووحاب الحوووووظ األوفووووور 
فوووووووً اللعبوووووووة السٌاسوووووووٌة موووووووا بعووووووود حكوموووووووة صووووووودام, رؼوووووووم كووووووول المكاسوووووووب السٌاسوووووووٌة 

                                                           

, ٕٕٔٓفي عصر العكلمة: اختراؽ الثقافة كتبديد اليكية, مكتبة االنجمك المصرية, القاىرة, ليمو, عمي, االمف القكمي العربي ( ٔ)
 .ٚٓٔص

 . ٙٚ( نكفؿ, دكر إسرائيؿ, صٕ)
عزيز جبر, "عكامؿ التفتيت كالال مكاطنة ", المكاطنة كاليكية العراقية احتالؿ كمسارات التحكـ, مركز حمكرابي لمبحكث ( شياؿ, ٖ)

 .ٚٛ, صٕٔٔٓاالستراتيجية, بيركت, كالدراسات 



 

(224) 

وحتوووووووى اخن, أال أن حلوووووووم سٌاسوووووووٌٌهم  ٖٕٓٓوا علٌهوووووووا منوووووووذ واالقتصوووووووادٌة التوووووووً حصووووووول
بالحصووووووول علووووووى دولووووووة قومٌووووووة مسووووووتقلة دفووووووع باتجوووووواه سوووووولخ المووووووواطن الكووووووردي عوووووون 
المووووووواطن العربووووووً والتركمووووووانً وجعوووووول العالقووووووة فٌمووووووا بٌوووووونهم عالقووووووة متشوووووونجة وؼٌوووووور 
منسوووووجمة فوووووً اؼلوووووب األحٌوووووان, والسٌاسوووووً السووووونً الوووووذي ٌطموووووح باستنسووووواخ حكوووووم صووووودام 

تووووؤول الخالفووووة لووووه بعوووود سووووقوط النظووووام السووووابق أخووووذ ٌوووودفع المووووواطن السوووونً  وٌؤموووول بووووؤن
فووووووً احتقووووووان طووووووابفً حتووووووى وصوووووول العقوووووول الجمعووووووً السوووووونً إلووووووى رفووووووض المووووووواطن 
الشوووووووووٌعً, وأخوووووووووذ التوووووووووروٌج اإلعالموووووووووً المضووووووووواد والماكنوووووووووة اإلعالمٌوووووووووة األمٌركٌوووووووووة 
واإلسوووووووورابٌلٌة والعربٌووووووووة علووووووووى تصوووووووووٌر الشووووووووٌعة بووووووووؤنهم )فوووووووورس مجوووووووووس( أحتلوووووووووا 

ق, وٌجوووووب قتوووووالهم وطوووووردهم مووووون الوووووبالد وإعوووووادة الحكوووووم الوووووى )العروبوووووة السووووونٌة(, العووووورا
وأخوووووذ هوووووذا التصوووووور مؤخوووووذه عنووووود األخووووووة السووووونة حتوووووى وأن كوووووان الشوووووٌعً ٌووووورتبط معوووووه 
بؤواصوووووووور عالقووووووووة اجتماعٌووووووووة وصوووووووولة قربووووووووى, وال ٌختلووووووووؾ السٌاسووووووووً الشووووووووٌعً عوووووووون 

تخوووووذ مووووون زمالبوووووه السٌاسوووووً الكوووووردي والسووووونً فهوووووو اخخووووور أخوووووذ ٌووووونفخ فوووووً الرمووووواد لٌ
المظلومٌووووووووة التارٌخٌووووووووة عنوانوووووووواً للشووووووووٌعة, واسووووووووتبدلت المواطنووووووووة للعووووووووراق بالتخنوووووووودق 

الطابفً والقومً كل ذلك من اجل البقاء على رأس السلطة ال أكثر
(ٔ)

. 
 إثارة الصراعات الدٌنٌة:  .ٕ
إن الطابفة والمذهب المظلوم اقتصادٌا, والمحروم من حقه الثقافً والفكري, والمذهب   

كل هذه المقتربات تتحول الى عالة على الوطن وشوكة مضرة فً جنت المجتمع الذي المحارب, 
تنتمً الٌه
(ٕ)

 . 
لقد أدرك قادة الصلٌبٌة وزعماإها أن هناك محرضاً لدى اإلنسان المسلم ٌتحرك عندما    

ادة تتعرض أرضه لؽزو فٌدفع به الى االنتفاض والقتال حتى الشهادة ال سٌما إذا ما توفرت له القٌ
الكفإة, وهذا المحرض بكل بساطة الدٌن اإلسالمً نفسه, من هنا وجه هإالء األعداء جهدهم الى 
ذاك المحرض بهدؾ القضاء علٌه, ولما كانت التجربة أثبتت أن هذا القضاء ال ٌمكن أن ٌتم بالقوة 

العسكرٌة من الخارج, صبوا محاوالتهم على الداخل
(ٖ)

ومع كل ما , سٌما وأن اإلنكلٌز تفاجبوا, 
قام به العثمانٌٌن فً أرض اإلسالم, ال سٌما شٌعة العراق من اضطهاد وقتل وتشرٌد, إال أن 
العراقٌٌن متمثلة بالمراجع الدٌنٌة فً النجؾ األشرؾ وكربالء والكاظمٌة وسامراء المقدسات كان 

المٌة األولى إذ لهم موقؾ مشرؾ بالدفاع عن اإلسالم عندما دخلت الدولة العثمانٌة فً الحرب الع
وقؾ العراقٌٌن المضطهدٌن وتلبٌة لفتاوى المراجع العظام فً حٌنها الى جانب العثمانٌٌن ومقاتلة 

رؼم مساوبهم وطابفٌتهم وعنصرٌتهم  –البرٌطانٌٌن على اعتبار أن العثمانٌٌن ٌمثلون اإلسالم 
–المقٌتة 

(ٗ)
كانوا امتداداً طبٌعٌاً للسٌاسة الطابفٌة التً سنها األموٌٌن وسار علٌها  إذ أن العثمانٌٌن, 

العباسٌٌن حرفٌاً ثم استكملت حلقاتها عند األتراك العثمانٌٌن, فقد كان الشٌعة ٌتعرضون لالضطهاد 

                                                           

, ٓٚٓ٘الصبيحاكم, حيدر فرحاف حسيف, العراؽ بيف التقسيـ كالدكلة الفيدرالية رؤيا مستقبمية, مكقع الحكار المتمدف اإللكتركني,  ع  (ٔ)
 . ٕ, صٕٙٔٓ/ٕ/ٜفي 

 . ٜ٘إبراىيـ, الحاكـ كالتنكع االجتماعي, ص (ٕ)
 .  ٓٔمذكرات مستر ىمفر, ص (ٖ)
صبيحاكم, حيدر فرحاف حسيف, السيؼ كالفتكل "دراسة تكثيقية لجرائـ اإلبادة الجماعية في العراؽ مف الحكـ األمكم  حتى االحتالؿ ال( ٗ)

 .ٜٖٔ, صٕٛٔٓالعثماني", بغداد, 



 

(220) 

والتهمٌش والقتل من قبل الوالة العثمانٌٌن على اختالؾ سنوات حكمهم
(ٔ)

, وعاش المسلمٌن فً 
حتالل العثمانً قوة فصل أكثر منه قوة دمج, إذ أن السٌاسة العثمانٌة قادت الى حدوث فترة اال

انشقاقاً حاداً بٌن الشٌعة والسنة
(ٕ)

, فكان من ؼٌر المتوقع أن تقؾ الشٌعة بمرجعٌاتها الى جانب 
 العثمانٌٌن الذٌن صادروا حقوق الشٌعة المادٌة والمعنوٌة؟. 

جعلتهم ٌتحركون باتجاه تعزٌز بث التفرقة  -من وجهة نظر اإلنكلٌز –هذه النتٌجة المتناقضة      
الدٌنٌة والطابفٌة. فكان من أبرز األهداؾ التً عمل علٌها االحتالل اإلنكلٌزي هو زرع الفرق 
الدٌنٌة المزٌفة فً جسم بالد اإلسالم وصناعة فرق إسالمٌة منحرفة فً كل من المذهبٌن 

ادة الخالفات الطابفٌة الدموٌة, والدس فً كتبها حتى ٌرى كل فبة الربٌسٌٌن الشٌعً والسنً, وإع
منهم أنهم المسلمون فقط, وأن ما عداهم كفار ٌجب قتلهم وإبادتهم
(ٖ)

    . 
أنماط التفرقة لم تتوقؾ بخلق الفتن الطابفٌة بٌن المذاهب اإلسالمٌة فحسب, بل أن الخطة      

الواحد كالٌهودٌة والمسٌحٌة واإلسالم وزرع التخندقات  تقتضً خلق الفتن بٌن باقً ادٌان المجتمع
الدٌنً هو السابد كً ال ٌتمكن المجتمع من لملمة هوٌته  –فٌما بٌنهم وجعل التنافر المجتمعً 

الوطنٌة بعٌداً عن الهوٌة الدٌنٌة الفرعٌة, مع االحتفاظ ضمناً بكل تؤكٌد على معتقداته الدٌنٌة تحت 
 -رؼم السٌاسات العثمانٌة العنصرٌة –ولكون اللحمة الوطنٌة كانت  عنوان الثوابت الوطنٌة,

واضحة فً المعامالت المجتمعٌة مع اختالؾ العقابد الدٌنٌة, إذ شؽل العراقٌٌن المسٌحٌٌن نسبة 
( من مجمل سكان الشعب العراقً حسب أحصاء ٙ,ٕ%(, والٌهود العراقٌٌن ما نسبته )%ٖ,ٔ)

(2ٗ4ٔالعراق لعام )
(ٗ)

النسب لؽٌر المسلمٌن مإشر إٌجابً للتعاٌش السلمً بٌن مكونات  , وهذه
الشعب العراقً, وكان لٌهود العراق الذي مضى على تسفٌرهم مكرهٌن ستة عقود, حضورهم 

وانتجوا مع الطٌؾ العراقً ثقافة وطنٌة
(٘)

, وشؽل الكثٌر منهم مناصب متقدمة فً الحكومة 
اسون وزٌر المالٌة, فضالً عن األدباء والمفكرٌن والتجار العراقٌة فً العهد الملكً منهم حسقٌل س

الذٌن تعاٌشوا مع باقً أطٌاؾ الشعب العراقً بمودة ٌدفعهم بذلك انتمابهم الوطنً, ومنهم األستاذ 
( حتى وصل الى منصب 2ٕ1ٔمٌر بصري الذي عمل فً وزارة الخارجٌة العراقٌة منذ عام )

, وفً شهادة للتارٌخ ٌقول األستاذ مٌري ) أننً سعٌد مدٌر عام, فضال عن مناصب عالٌة أخرى
أن أقول اننً نشؤت فً بٌبة عراقٌة حرة ناهضة, ال تفرٌق فٌها بٌن المذاهب واألدٌان المختلفة 
ولذلك كان اصدقابً من جمٌع الطوابؾ والمذاهب واألدٌان, ومن الذٌن ربطتنً بهم صداقة وثٌقة 

لخلٌلً والصحفً محمود صبحً الدفتري والدكتور جودت احمد حامد الصراؾ والمرحوم جعفر ا
القزوٌنً والشاعر الكبٌر الجواهري...., فلم نكن نعرؾ أن هذا كردي وهذا عربً وهذا سنً أو 

شٌعً وهذا ٌهودي او مسٌحً وهذا مسلم, وكنا دابما اخوانا على سنن مختلفة(
(ٙ)

, والحال ذاته 
والذٌن الزال بعضاً منهم ٌشؽل مناصب فً مجلس النواب ٌنطبق على األخوة من الدٌانة المسٌحٌة 

والحكومة والقضاء, وكان كل من الٌهود والمسٌحٌٌن ٌعٌشوا فً مناطق ذات أؼلبٌة إسالمٌة 
خاصة داخل المدن مما ٌفسر إن االستقرار المجتمعً ٌمثل حالة اٌجابٌة, األمر الذي استدعى قٌام 

                                                           

 . ٜٖٗ, صٔىػػ , جٕٚٗٔ, قـ, ٔالحكيـ, حسف عيسى, المفصؿ في تاريخ النجؼ األشرؼ, ط (ٔ)
 . ٖٙ, صٔبطاطك, العراؽ, ج (ٕ)
 . ٚٔٔمذكرات مستر ىمفر, ص (ٖ)
 . ٜٗ٘ٔ, بغداد, ٜٚٗٔكزارة الشؤكف االجتماعية العراقية, أحصاء العراؽ لسنة  (ٗ)
 . ٚ, صٕٚٔٓ, بغداد, ٔلطيؼ, مازف, ييكد عراقيكف " أدباء تجرم في عركقيـ مياه الرافديف", ط (٘)
 . ٕٚ-ٜلطيؼ, ييكد عراقيكف, ص (ٙ)



 

(222) 

األمٌركً بإعادة خططهم وزرع الفتنة بٌن أدٌان المجتمع االحتالل االنكلٌزي ومن ثم االحتالل 
الواحد, فبدأ اإلنكلٌز بحملة تسفٌرات كبرى للٌهود لتفرٌػ البلد من أبناء األقلٌة الٌهودٌة وإقامة 
دولة لقٌطة على أساس دٌنً متطرؾ فً قلب المنطقة العربٌة هدفها تفتٌت اإلسالم, وأكمل 

وما رافقه من إرهاب وقتل وتهجٌر خاصة منذ  ٌٌٖٕٓٓن بعد عام المشوار بالنسبة لألخوة المسٌح
إسرابٌلٌة وبؤموال  –ظهور التنظٌمات اإلرهابٌة كالقاعدة وداعش المصنوعة بؤفكار أمرٌكٌة 

خلٌجٌة ال سٌما السعودٌة واألمارات وقطر, مما دفع الى هجرة الكثٌر من األخوة المسٌحٌٌن 
د خافٌاً أن موقؾ الؽرب ٌمٌل الى استثمار ما ٌتعرض له بوسابل الترؼٌب والترهٌب, فلم ٌع

المسٌحٌون فً المنطقة عبر محاوالته "للتدخل" وإمالء الشروط والحصول على مواقع النفوذ, وقد 
سبق له ان تدخل ألعتبارات ومبررات ومصالح مختلفة, وال سٌما بعد ضعؾ الدولة العثمانٌة التً 

سمٌت "الرجل المرٌض"
(ٔ)

لعراق موجات هجرة للمسٌحٌٌن العراقٌٌن خالل الحرب , وشهد ا
اإلٌرانٌة, لكن سنوات ما بعد االحتالل االمرٌكً كانت هً األقسى إذ أدت الى تهجٌر  –العراقٌة 

نصؾ المسٌحٌٌن تقرٌباً, ال سٌما بعد استهدافهم من قبل العصابات اإلرهابٌة
(ٕ)

والرسالة  ,
المشرق بشكل عام والعراق بشكل خاص هو لتمزٌق  الواضحة من استهداؾ المسٌحٌٌن فً دول

 النسٌج االجتماعً وتؽٌٌب الهوٌة الوطنٌة.            
 تغٌٌب الهوٌة الحضارٌة: .ٖ

لعل من المفٌد أن نبٌن هنا العالقة الجدلٌة بٌن الكنوز الحضارٌة التً تحتفظ بها البلدان, وبٌن      
الهوٌة, فقد ربط المفكرٌن اإلؼرٌق مفهوم المواطنة مفهوم المواطنة وعالقتها بحرب أسقاط 

بتفاعل المواطن مع التارٌخ والتراث والواقع االجتماعً والدٌنً, لتنصهر فً بوتقة الشعور 
-مٌندس" المفكر االؼرٌقً -حسب تعبٌر "بار –باالنتماء الفاعل, ككٌنونة خالدة 

(ٖ)
وال ٌختلؾ  ,

مفهوم المواطنة فً الفكر اإلسالمً عن التفسٌرات األخرى من حٌث المعنى اإلجمالً فهو اخخر 
أعتبر المواطنة, وعالقة الفرد بالوطن, ال تؤتً من مجرد وجود الفرد فً بقعة جؽرافٌة من 

العقلً األرض "الوطن", وإنما تحتاج الى عوامل أخرى لكً تخلق حالة من االنشداد النفسً و
تجاه الوطن, وقد حدد المعنٌٌن االمتداد التارٌخً أحد أبرز شروط المواطنة, لذلك فاالمتداد 
التارٌخً لوجود الفرد فً الوطن عبر أجٌال سابقة بحٌث خلقت حالة من االرتباط بٌن الفرد 
 والوطن, وهً ناجمة من التواصل الحضاري والثقافً, وٌمثل حالة من الضبط فً سلوك الفرد

تجاه الوطن وٌقدم له الدافع النفسً لمفهوم الوالء والنصرة الذي ٌختزن المبدأ المعنوي للفرد تجاه 
وطنه
(ٗ)

وقد أجاد أبن خلدون فً اعطاء أهمٌة معرفة تراث وتارٌخ الماضٌن بقوله )اعلم أن فن  ,

                                                           

 .ٕٛ, صٕ٘ٔٓأغصاف الكرمة المسيحيكف العرب, بيركت, ( شعباف, عبد الحسيف, ٔ)
 .ٛٛٔ( شعباف, أغصاف الكرمة, صٕ)
" , المكاطنة  كاليكية -إرث الماضي كعصؼ االحتالؿ –( المعمكرم, عبد عمي كاظـ, "إشكالية المكاطنة كاليكية الكطنية العراقية ٖ)

, بيركت, ٔالستراتيجية, طا ثالث لمركز حمكرابي لمبحكث كالدراساتالعراقية عصؼ احتالؿ كمسارات تحكـ, بحث منشكر في المؤتمر ال
 . ٜٗ, صٕٔٔٓ

( محسف, جكاد كاظـ, " المكاطنة: الحقكؽ كالكاجبات مف منظكر إسالمي", المكاطنة كاليكية العراقية عصؼ احتالؿ كمسارات تحكـ, ٗ)
 .ٖٚٔ, صٕٔٔٓ, بيركت, ٔراتيجية, طبحث منشكر في المؤتمر الثالث لمركز حمكرابي لمبحكث كالدراسات االست
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ن من األمم التارٌخ فن ؼزٌر المذهب جم الفوابد شرٌؾ الؽاٌة إذ هو ٌوقفنا على أحوال الماضٌ
فً أخالقهم واألنبٌاء فً سٌرهم, والملوك فً دولهم وسٌاساتهم(
(ٔ)

. 

أذن اخثار بكل حٌثٌاتها تمثل ذاكرة األجٌال والتواصل بٌن الماضً السحٌق والحاضر       
والمستقبل,  ومن خالل بقاٌا اإلنسان نستمد عبق التارٌخ ونفتخر به ونشد العزٌمة لتنهض األمم 

نه ٌعنً بالدراسة العلمٌة لبقاٌا الحضارات القدٌمة وٌحاول تجمٌع قصة اإلنسان من جدٌد كو
بعضها إلى بعض, ومعرفة كل ما ٌمكن معرفته عن حٌاة أقدم الناس وعن منازلهم ومبانٌهم 
وأدواتهم وأسلحتهم ودٌانتهم وحكوماتهم ولؽاتهم, فاإلنسان بؤي صٌؽة من الصٌػ وبؤي طرٌقة 

ر محكوم لماضٌه, فالحالة الحاضرة لإلنسان هً صنٌعة سلسلة األحداث اتبعناها فً التفكٌ
الماضٌة, وعلى نطاق الجماعات هناك " األمة " أو " الشعب " التً ٌحدد موقفها من ماضٌها 
منهجها السٌاسً واالجتماعً وطرٌقة رسمها لمستقبلها, وباختصار فإن الموقؾ من الماضً أو 

ٌبنً لنا " الهوٌة العقابدٌة " لذلك الفرد أو تلك  –رد أو الجماعة سواء على نطاق الف –التارٌخ 
الجماعة
(ٕ)

 . 

وال ننسى أن التوظٌؾ العملً والعلمً لتراث األمم ٌعطً دفعة قوٌة للنهوض من الكبوات,      
ودافع لألجٌال لمواصلة التقدم الحضاري الذي أسسه وبناه أسالفه ولعلنا هنا نستشهد بتجربة 

النهضة األوربٌة فً القرن التاسع عشر المٌالدي التً اعتمدت فً نهضتها على عاملٌن عصر 
اساسٌٌن, األول: تحفٌز الذات بالعودة الى حضاراتهم الرومانٌة واإلؼرٌقٌة, والثانً: شحذ الهمم 
واعتماد االبتكارات الصناعٌة الحدٌثة التً جعلت منهم أمم متحضرة ومتطورة, وهنا لعب المحفز 

لحضاري والتارٌخً دوراً كبٌراً فً إعطاء القوة المطلوبة وتحقٌق نجاح واضح فٌها, ولم ٌجعل ا
من حضارته متكؤ للمفاخرة دون التواصل معها
(ٖ)

. 

طبقاً لوجهات النظر الفلسفٌة للتارٌخ والحضارة فإن الفرد العراقً مالك للحضارة, وهذا     
رى جدٌدة حتى لو عاش مرحلة زمنٌة فً سبات الملك ٌجعله قادراً على النهوض بحضارة أخ

وعزلة عن مقومات الحضارة اخنٌة, فؤن له القدرة فً النهوض من جدٌد لٌبنً حضارة جدٌدة 
مستمدة مما ورثه من تارٌخ طوٌل وذاكرة حضارٌة عمٌقة
(ٗ)

 . 

ٌم من هنا جاء الدور على تؽٌٌب الهوٌة الحضارٌة لخلق مجتمع فوضوي ال ٌستند على ق     
ومفاهٌم حضارٌة وال ٌحترم تارٌخه, واخذت حرب تؽٌٌب الهوٌة الحضارٌة مراحل عدة 
وبؤشكال وآلٌات مختلفة, بدأت إعالمٌاً, إذ عملت المحركات اإلعالمٌة الؽربٌة بالتروٌج على 

 تحرٌم اإلسالم للبحث والتحري عن األمم القدٌمة.

لرومنطٌقٌة اهمٌة البحث والتحري عن ففً الوقت الذي أدرك الؽرب وخاصة الحركات ا     
تراث األمم القدٌمة والحفاظ علٌها واستثمارها عقابدٌاً وسٌاسٌاً وعلمٌاً واجتماعٌاً واقتصادٌاً, 

                                                           

 . ٜ, ص ٜٚٛٔ, بيركت, ٔ( أبف خمدكف, عبد الرحمف بف محمد الحضرمي, مقدمة أبف خمدكف, طٔ)
 .ٖٕ, ص ٕٗٔٓ, دمشؽ, ٔ( القيسي كالكناني, محمد فيد كعبد الرحيـ جميؿ, دراسات في فمسفة التاريخ, طٕ)
الحضارم كالثقافي لمشخصية اإليرانية كانعكاسو في االتفاؽ النككم", مجمة حمكرابي, بيركت, ( الصبيحاكم, حيدر فرحاف, "تكظيؼ البعد ٖ)

 .ٓٙ, صٙٔك٘ٔ, عٕ٘ٔٓ
الصبيحاكم, حيدر فرحاف حسيف, "تنظيـ داعش ىتؾ التاريخ كالحكاضر العراقية", داعش ايككلكجيا التمدد كشـ الديف بالدـ, إصدارات  (ٗ)

 .ٖٖٗ, صٕٙٔٓ, بيركت, ٕاالستراتيجية, ط مركز حمكرابي لمبحكث كالدراسات
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سوًقت ذات الدوابر والمنظمات الؽربٌة الٌهودٌة والحركات الرومنطٌقٌة فكرة " تحرٌم التنقٌب" 
ي والحفاظ على تراث األمم القدٌمة بهدؾ منع بدعوى أن الشرع اإلسالمً ٌحرم البحث والتحر

العلماء والمثقفٌن واألكادٌمٌٌن العرب والمسلمٌن عن البحث  -على أقل تقدٌر –أو إبعاد 
واالستفادة من موروثهم الحضاري المتنوع والشامل لكافة نواحً الحٌاة من خالل التروٌج لبعض 

تحت عناوٌن  –جاءت بها العصابات التكفٌرٌة  التوجهات المنحرفة المتلبسة باللباس الدٌنً التً
إذ أطلقت فكرة " وثنٌة اخثار" مروجٌن أن اخثار هً أماكن وثنٌة وٌحرم البحث  –إسالمٌة 

والتحري عنها وٌجب تدمٌرها وأزالتها, وأخذ هذا الموضوع ٌنتشر بشكل كبٌر وسرٌع منذ 
هو الحزب الذي أسسه المستر همفر الدٌنٌة و –ظهور الوهابٌة على مسرح األحداث السٌاسٌة 

م(4ٕ2ٔم(, وأنتشر بعد سنة )4ٕٕٔالجاسوس البرٌطانً فً الشرق األوسط بحدود سنة )
(ٔ)

 ,– 
كان لهذا الحزب التكفٌري أهداؾ محددة  -أي أنه ظهر متزامناً مع ظهور الحركات الرومنطٌقٌة 

عبد الوهاب تضمنت ست نقاط وضعت من قبل وزارة الخارجٌة البرٌطانٌة لكً ٌنفذها محمد بن 
تسمى الٌوم الخطة السداسٌة, وما ٌهمنا من تلك النقاط الست ما ورد فً شؤن تدمٌر اإلرث 
الحضاري لألمة اإلسالمٌة ومنها )هدم الكعبة باسم أنها آثار وثنٌة أن أمكن( و )هدم القباب 

                  بالد التً ٌمكنه ذلكواألضرحة واألماكن المقدسة عند المسلمٌن فً مكة والمدٌنة وسابر ال
فٌها (
(ٕ)

 . 

 –مع المضً بالخطوة األولى وهو التروٌج لوثنٌة اخثار كً تدفع بؤصحاب الحضارة أنفسهم     
لٌكونوا معاول هدامة لحضارتهم, بدل أن ٌكونوا حراس  -من بسطاء الشعب فكرٌاً وعلمٌاً 

خطوة األولى ثمارها نحو تدمٌر الحضارة أخذت مدافعٌن عن ذلك اإلرث العظٌم, ولكً تعطً ال
الدوابر اإلعالمٌة والثقافٌة الؽربٌة الى التروٌج بعدم امتالك العرب الى حضارة, وحتى ما عثر 
علٌه فً بلدانهم فهً حضارة أقوام ؼٌر عربٌة عاشت فً المنطقة وبالتالً ٌكون العرب " 

 حضارة ".  مقتبسٌن ومستهلكٌن للحضارة " ولٌسوا " منتجٌن ل

هنا البد من القول, أنه فً عصر االحتالالت العسكرٌة المباشرة, لكل الشرق األوسط وشمال      
العقلٌة  –افرٌقٌا كانت الدعوات العنصرٌة تجهر باستالب التراث, وتسهب فً االفتراء على 

هوٌة  -عن الشعوب المقهورة –متناولة مختلؾ المعطٌات الحضارٌة, نازعة عنها  -المحدودة
 -المخابراتٌة والمعلوماتٌة –السواء البشري, وبالتالً خرجت البزات العسكرٌة, لتبقى جٌوش 

بالعمارة البٌزنطٌة  -تراث العمارة اإلسالمٌة –كاستعمار ردٌؾ ومتسلسل, فإلى ماذا ٌوحً ربط 
صدر لإلبداع تارة والرومانٌة تارة أخرى, ولماذا محاولة اإلقناع الفج بحصر اإلبداع الؽربً, كم

اإلسالمً مثالً, فالذي لم ٌستلهمه المسلمون, استولوا علٌه جاهزاً, وهكذا فتراثهم مستورد؟ ولكن 
مسلماً كان أسمه  –الشرق أوسطً  –المعادلة التً تفرض نفسها هنا هو قبل أن ٌصبح الشعب 

فنون وعندما كان عربٌاً ألم ٌكن صاحب فنون أو وارث –أو بعض أو أكثرٌة  –عربٌاً 
(ٖ)

    . 

عملٌات تهدٌم وتدمٌر اخثار بدأت مع امتداد األٌادي الوهابٌة اخثمة من تدمٌر الكثٌر من تراث   
األمة اإلسالمً وفً مقدمتها تهدٌم قبور البقٌع بهدؾ تضٌٌع تراث اإلسالم. ومن بٌن أبرز ما قام 

                                                           

 .ٖٔ, صٕٛٓٓ, البحريف, ٔالحجازم, محمد أديب, الكىابية حزب ال مذىب, ط (ٔ)
خضاعو لقراءة منيجية  (ٕ) الشمرم, شعباف, نظرية التفكيؾ لمنص الديني عند العقؿ التكفيرم" دراسة معاصرة تكشؼ عف تكظيؼ النص كا 

 .ٕ٘ٔ, ص ٕٗٔٓ, بيركت, ٔطانتقائية إقصائية اصطفائية ", 
 .  ٛ,  صٜ٘ٛٔلكمبير, أيمي, تطكر العمارة اإلسالمية في إسبانيا كالبرتغاؿ كشماؿ افريقيا, ترجمة: جمياف عطا اهلل, بيركت,  (ٖ)
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العلمٌة فً المدٌنة المنورة, والتً  –به الحزب الوهابً الصهٌونً هو حرق المكتبة العربٌة التارٌخٌة 
تعد من أثمن المكتبات فً العالم قٌمة تارٌخٌة حٌث ضمت اكثر من ستون ألؾ من الكتب النادرة 
الجامعة لمختلؾ المناهل العلمٌة والتارٌخٌة, وفٌها أربعون ألؾ مخطوطة نادرة الوجود من بٌنها 

ٌهودي وعدم ارتباط الٌهود بالدٌن والوطن من معاهدات بٌن طواؼٌت قرٌش والٌهود, تكشؾ الؽدر ال
. تبعها مرحلة (ٔ)قدٌم الزمان, وفٌها وثابق تعطً فكرة ممتازة عن الحضارات العربٌة القدٌمة

االحتالالت العسكرٌة المباشرة من برٌطانٌٌن الذٌن هدموا ما هدموا من تراث األمة, وصوالً الى 
لبنى التحتٌة للبالد بما فٌها تدمٌر اخثار واتخاذ المدن االحتالل االمرٌكً وما عاث به من تدمٌر ل

 اخثارٌة مواقع عسكرٌة لقواته المحتلة وما ٌسبب ذلك من تؤثٌر سلبً علٌها. 

أكمل مسلسل تدمٌر الهوٌة الحضارٌة عصابات داعش الوهابٌة االجرامٌة المتخلفة وما قام به من   
ونس, وحرق الكنابس والمساجد وتهدٌم قبور بعض حرق وتهدٌم لمراقد األنبٌاء كالنبً شٌت وٌ

 المإرخٌن, وتحطٌم رمزٌة بعض اخثار كالثور المجنح وتماثٌل لملوك وامراء الحضر. 

قضٌة حرب الهوٌة الحضارٌة لم تتوقؾ عند تدمٌر اخثار, وإنما رافقها سرقة ونقل آثار بالدنا الى      
حدٌث عن سرقة وتدمٌر اخثار العراقٌة فؤن التارٌخ ٌتحدث وقدر تعلق األمر بال خارج حدودها الطبٌعٌة

لنا عن العشرات من األمثلة فً سرقة تراث البلد وتارٌخه فً وضح النهار , ولعل أولى المحاوالت 
المعروفة للبحث عن آثار بالد وادي الرافدٌن بدأت فً زٌارة السابح الٌهودي " بنٌامٌن الطلٌطلً " فً 

  .(ٕ)( مٌالدٌةٓٙٔٔعام )

( وكوان القصود مون وراء هوذه 421ٔكذلك بادر اإلنكلٌز إلوى تنصوٌب مقوٌم برٌطوانً فوً بؽوداد عوام )   
الخطوة محاولة استمالة األتراك وتحسٌن العالقات معهم ونتٌجوة لهوذا األجوراء قاموت إنكلتورا فوً إرسوال 

ٌطوانً قود اشوترى الرحالة المعروؾ " رٌج " لٌبحث عن المزٌد من اخثار فً الشرق وكان المتحؾ البر
 . (ٖ)كل نتابج مقتنٌات " رٌج "

ولسونا ببعٌودٌن زمنٌواً مون قٌوام االحوتالل األمرٌكوً باسوتباحة المتحوؾ العراقوً وفوتح أبوابوه للتوودمٌر      
وسرقة مقتنٌاته والتً الى اخن لوم ٌعلون عون الورقم الفعلوً لعودد التحوؾ اخثارٌوة المسوروقة مون المتحوؾ 

لم ٌكن المتحؾ الوطنً العراقً فً بؽداد هوو المتحوؾ نها أعداد تفوق التوقعات, العراقً والتً نتوقع بؤ
الوحٌد الذي تعرض للسرقة والتخرٌب من قبل االحتالل األمرٌكً, بل تعرض عدد من متواحؾ العوراق 

إما باقً فصول الكارثوة فقود اسوتكملت فوً صوفحة  ,(ٗ)التً ٌبلػ عددها العشرون متحفاً للنهب والتخرٌب
 اإلرهابً الذي استباح كل شًء.  داعش

لعلنا نعزو أسباب ودوافع تدمٌر اإلرث الحضاري العراقً وسرقته إلى جملة من األسباب ٌرتبط      
بها العقدة التارٌخٌة والكراهٌة للذاكرة العراقٌة العرٌقة ومحاولة محوها وفصل الماضً عن الحاضر 

الذاكرة الحضارٌة العراقٌة والتً هً )أخطر من والمستقبل وتحرٌؾ التارٌخ, فكان البد من محو 
و )ال ٌمكن التخلص من اإلرهاب الشرقً اال بتدمٌر  أسلحة الدمار الشامل( على حد قول اإلسرابٌلٌٌن

شامل للتارٌخ احرموا سكان هذا الجزء من العالم تارٌخهم الحضاري المتراكم, وحرروهم من تراثهم 
هً وجهة نظرهم من حضارة بالد الرافدٌن "محو الذاكرة " لقطع واتركوهم بال ثٌاب داخلٌة(؟ هذه 

تواصل األجٌال, والقضاء على الجٌل الحالً, وخلق جٌل آخر ال ٌنتمً إلى تارٌخه وحضارته التً 
ستصبح أسطورة بعد زمن قلٌل ما دام الدلٌل المادي قد فقد بسبب تدمٌر أو سرقة. هذه هً المعركة التً 

داعشٌة هً معركة  –ة البرٌطانٌٌن واألمرٌكان ومدللتهما إسرابٌل بؤٌادي وهابٌة جاء من اجلها الؽزا
 محو العراق القتالع عراق وزرع آخر كما ٌقول ذلك " ماٌكل أوترمان ".

                                                           
 . ٜٕٔ( الحجازم, الكىابية, ص ٔ)
 . ٖٔٔ, ص ٔ, جٖٜٚٔ, بغداد, ٔ( باقر, طو, مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة, طٕ)
 . ٓٔ, صٕٕٔٓ( الصبيحاكم, حيدر فرحاف حسيف, خفايا السرقة الكبرل, بغداد, ٖ)
 . ٖٚ( الصبيحاكم, خفايا السرقة, صٗ)
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 المصادر 

إبراهٌم, رشٌد سعدي, "الحاكم والتنوع االجتماعً", اتجاهات المستقبل العراقً وضرورات  .ٔ
 .ٕٙٓٓ, النجؾ األشرؾ, ٔز الوطنً للدراسات المستقبلٌة, طالرشد السٌاسً, إصدار المرك

 .0622األعذٞ  حغٓ  شٛسج إٌعف ػٍٝ اإلٔى١ٍض أٚ اٌششاسج األٌٚٝ ٌصٛسج اٌؼشش٠ٓ  تغذاد   .3
"  أت از اعرشاذ١ع١ح  -عٛس٠ح أّٛرظا–إعّاػ١ً  ااٌذ  "اٌذٚس اٌميشٞ نٟ إٌّيمح اٌؼشت١ح . 2

 . 1  ع3002ذظذس ػٓ ِشوض تالدٞ ٌٍذساعاخ ٚاألت از االعرشاذ١ع١ح  تغذاد  

 . 0  ض0622  تغذاد  0تالش  ةٗ  ِمذِح نٟ ذاس٠خ اٌ ضاساخ اٌمذ٠ّح  ة. 2

تياةٛ  حٕا  اٌؼشاق "اٌيثماخ االظرّاػ١ح ٚاٌ شواخ اٌصٛس٠ح نٟ اٌؼٙذ اٌؼصّأٟ حرٝ ل١اَ  . 2

 .3002  ةٙشاْ  0اٌعّٙٛس٠ح"  اٌىراب األٚي  ذشظّح: ػف١ف اٌشصاص  ة

ظاعُ  ا١شٞ ػثذ اٌشصاق  "االٔذِاض ٚتٕاء اٌذٌٚح نٟ اٌؼشاق"  ِعٍح حّٛساتٟ  ت١شٚخ   .1

 . 30ٚ33  ع3002

 . 3002  اٌث ش٠ٓ  0ِ ّذ أد٠ة  اٌٛ٘ات١ح حضب ال ِز٘ة  ةاٌ عاصٞ   .2

ظاعُ ٠ٛٔظ  اٌّخيياخ االعشائ١ٍ١ح ٌرفر١د إٌّيمح اٌؼشت١ح " دساعح حاٌح اٌؼشاق اٌ ش٠شٞ   .2

 .3002"  تغذاد  0622-3002

 .0٘ــ   ض0232  لُ  0اٌ ى١ُ  حغٓ ػ١غٝ  اٌّفظً نٟ ذاس٠خ إٌعف األشش   ة .6

ِضػً  " االعرشاذ١ع١ح اٌظ١ٔٛ١ٙح ٌٍششق األٚعط"  ِشوض حّٛساتٟ ٌٍث ٛز اٌخضػٍٟ  ١٘صُ  .00

 . 3002  تغذاد  0ٚاٌذساعاخ االعرشاذ١ع١ح  ة

 .0622  ت١شٚخ  0أتٓ اٍذْٚ  ػثذ اٌشحّٓ تٓ ِ ّذ اٌ ضشِٟ  ِمذِح أتٓ اٍذْٚ  ة .00

 .3002شؼثاْ  ػثذ اٌ غ١ٓ  أغظاْ اٌىشِح اٌّغ١ ١ْٛ اٌؼشب  ت١شٚخ   .03

ٌشّشٞ  شؼثاْ  ٔظش٠ح اٌرفى١ه ٌٍٕض اٌذ٠ٕٟ ػٕذ اٌؼمً اٌرىف١شٞ" دساعح ِؼاطشج ذىشف ا .02

  ت١شٚخ  0ػٓ ذٛظ١ف إٌض ٚإاضاػٗ ٌمشاءج ِٕٙع١ح أرمائ١ح إلظائ١ح اطيفائ١ح "  ة

3002.  

ػض٠ض ظثش  "ػٛاًِ اٌرفر١د ٚاٌال ِٛاةٕح "  اٌّٛاةٕح ٚا٠ٌٛٙح اٌؼشال١ح احرالي ش١اي   .02

  .3000 ىُ  ِشوض حّٛساتٟ ٌٍث ٛز ٚاٌذساعاخ االعرشاذ١ع١ح  ت١شٚخ  ِٚغاساخ اٌر

طاٌح  ِ غٓ  "اٌصٛساخ اٌؼشت١ح: اٌغ١اق ٚاٌر ذ٠اخ: ذذاً اٌذٚي االل١ّ١ٍح تشػا٠ح ِٚراتؼح  .02

 .3  ع3003"  ِعٍح حّٛساتٟ  ت١شٚخ  -اٌغؼٛد٠ح ٚليش أّٔٛرظاً  -أ١ِشو١ح
         .3002اٌظث١ اٚٞ  ح١ذس نشحاْ  حمٛق اإلٔغاْ نٟ اٌفىش اإلعالِٟ  تغذاد   .01

  .3003اٌظث١ اٚٞ  ح١ذس نشحاْ حغ١ٓ  افا٠ا اٌغشلح اٌىثشٜ  تغذاد   .02

اٌظث١ اٚٞ  ح١ذس نشحاْ  "ذٛظ١ف اٌثؼذ اٌ ضاسٞ ٚاٌصمانٟ ٌٍشخظ١ح اإل٠شا١ٔح ٚأؼىاعٗ  .02

  .02ٚ01  ع3002ساتٟ  ت١شٚخ  نٟ االذفاق إٌٛٚٞ"  ِعٍح حّٛ

اٌظث١ اٚٞ  ح١ذس نشحاْ حغ١ٓ  "ذٕظ١ُ داػش ٘ره اٌراس٠خ ٚاٌ ٛاضش اٌؼشال١ح"  داػش  .06

ا٠ىٌٛٛظ١ا اٌرّذد ٚشُ اٌذ٠ٓ تاٌذَ  إطذاساخ ِشوض حّٛساتٟ ٌٍث ٛز ٚاٌذساعاخ االعرشاذ١ع١ح  

  .3001  ت١شٚخ  3ة

اٌرمغ١ُ ٚاٌذٌٚح اٌف١ذسا١ٌح سؤ٠ا ِغرمث١ٍح  ِٛلغ  اٌظث١ اٚٞ  ح١ذس نشحاْ حغ١ٓ  اٌؼشاق ت١ٓ . 30

 .6/3/3001  نٟ 2020اٌ ٛاس اٌّرّذْ اإلٌىرشٟٚٔ  ع 
اٌظث١ اٚٞ  ح١ذس نشحاْ حغ١ٓ  اٌغ١ف ٚاٌفرٜٛ "دساعح ذٛش١م١ح ٌعشائُ اإلتادج اٌعّاػ١ح  .30

 . 3002نٟ اٌؼشاق ِٓ اٌ ىُ األِٛٞ حرٝ االحرالي اٌؼصّأٟ"  تغذاد  
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ِٕؼُ طاحٟ  "اٌرغ١١ش اٌغ١اعٟ ِٚغرذػ١اخ ذشع١خ ل١ُ اٌّٛاةٕح"  اٌّٛاةٕح ٚا٠ٌٛٙح اٌؼّاس  .33

اٌؼشال١ح ػظف احرالي ِٚغاساخ ذ ىُ  اٌّسذّش اٌصاٌس ٌّشوض حّٛساتٟ ٌٍث ٛز ٚاٌذساعاخ 

 .  3000االعرشاذ١ع١ح  ت١شٚخ  

  دِشك  0  ةاٌم١غٟ ٚاٌىٕأٟ  ِ ّذ نٙذ ٚػثذ اٌشح١ُ ظ١ًٍ  دساعاخ نٟ نٍغفح اٌراس٠خ .32

3002.  

  .3002  تغذاد  0ٌي١ف  ِاصْ  ٠ٙٛد ػشال١ْٛ " أدتاء ذعشٞ نٟ ػشٚلُٙ ١ِاٖ اٌشانذ٠ٓ"  ة .32

ٌِٛث١ش  أ٠ٍٟ  ذيٛس اٌؼّاسج اإلعال١ِح نٟ إعثا١ٔا ٚاٌثشذغاي ٚشّاي انش٠م١ا  ذشظّح: ظ١ٍاْ  .32

 . 0622ػيا هللا  ت١شٚخ  
١ٌٍٗ  ػٍٟ  االِٓ اٌمِٟٛ اٌؼشتٟ نٟ ػظش اٌؼٌّٛح: اارشاق اٌصمانح ٚذثذ٠ذ ا٠ٌٛٙح  ِىرثح  .31

  .3003االٔعٍٛ اٌّظش٠ح  اٌما٘شج  

ِ غٓ  ظٛاد واظُ  " اٌّٛاةٕح: اٌ مٛق ٚاٌٛاظثاخ ِٓ ِٕظٛس إعالِٟ"  اٌّٛاةٕح ٚا٠ٌٛٙح  .32

اٌصاٌس ٌّشوض حّٛساتٟ  اٌؼشال١ح ػظف احرالي ِٚغاساخ ذ ىُ  ت س ِٕشٛس نٟ اٌّسذّش

 .3000  ت١شٚخ  0ٌٍث ٛز ٚاٌذساعاخ االعرشاذ١ع١ح  ة

إسز اٌّاضٟ  –اٌّؼّٛسٞ  ػثذ ػٍٟ واظُ  "إشىا١ٌح اٌّٛاةٕح ٚا٠ٌٛٙح اٌٛة١ٕح اٌؼشال١ح  .32

"   اٌّٛاةٕح ٚا٠ٌٛٙح اٌؼشال١ح ػظف احرالي ِٚغاساخ ذ ىُ  ت س ِٕشٛس -ٚػظف االحرالي

  .3000  ت١شٚخ  0حّٛساتٟ ٌٍث ٛز ٚاٌذساعاخ االعرشاذ١ع١ح  ة نٟ اٌّسذّش اٌصاٌس ٌّشوض

  إطذاس 0ِعّٛػح تاحص١ٓ  تظّاخ اٌفٛضٝ "أسز االحرالي األِش٠ىٟ نٟ اٌؼشاق"  ة .36

 . 000  ص3002ِشوض حّٛساتٟ ٌٍث ٛز ٚاٌذساعاخ االعرشاذ١ع١ح  ت١شٚخ  
  أػّاي اٌّسذّش اٌصاٌس اٌزٞ ِعّٛػح تاحص١ٓ  " االحرالي ٚػظف ا٠ٌٛٙح اٌٛة١ٕح ٌٍؼشاق" .20

  3000ػمذٖ اٌّشوض نٟ شٙش س٠اس  ِشوض حّٛساتٟ ٌٍث ٛز ٚاٌذساعاخ االعرشاذ١ع١ح  تغذاد  

 . 00ص 

 ٔائ١ٕٟ  ػٍٟ ِ ّذ  ِؼشنح اٌ شب إٌاػّح ِٓ ٚظٙح ٔظش لائذ اٌصٛسج اإلعال١ِح.  .20

٠رٛٔح ٌٍذساعاخ احّذ عؼ١ذ  دٚس اعشائ١ً نٟ ذفر١د اٌٛةٓ اٌؼشتٟ  ِشوض صٔٛنً  .23

 . 3000ٚاالعرشاساخ  ت١شٚخ  

 . 0622  تغذاد  0622ٚصاسج اٌشسْٚ االظرّاػ١ح اٌؼشال١ح  أحظاء اٌؼشاق ٌغٕح .22

......  ِزوشاخ ِغرش ّ٘فش اٌعاعٛط اٌثش٠يأٟ نٟ اٌثالد اٌؼشت١ح" ع١يشج اإلٔى١ٍض ٚدػُّٙ  .22

 .3002  ت١شٚخ  0ٌّ ّذ تٓ ػثذ اٌٛ٘اب"  ة
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 3002بعد عام  املٍسانٍة ًدًرىا الرٌاديالعشائر 
 

 :الملخص 

ان ٌعٌش وحده بشكل طبٌعً دون التفاعل مع ؼٌره, والعالقات االجتماعٌة  لإلنسانال ٌمكن    
قدٌمة قدم التارٌخ وكلما ازداد عدد الناس احتاجت هذه العالقات الى قوانٌن تحكمها وتحافظ على 
انسٌابٌتها وتماسكها بشكل سلٌم وحماٌتها من السلبٌات . ولم ٌختلؾ العراق عن ؼٌره من بلدان 

حكوماته للعدٌد من القوانٌن التً تنظم الحٌاة وتحافظ على حقوق الفرد والمجتمع العالم فً سن 
 وكان البد لهذه القوانٌن من جهات تنفٌذٌة تطبقها وتفرض العقوبات على المخالفٌن .

عدٌدة تعرض العراق عبر تارٌخه الى احداث جسام وأزمات ادت الى ضعؾ  وألسباب   
ما زالت الحكومة تماما كما حصل بعد االحتالل االمرٌكً وحلفابه الحكومات المنفذة للقوانٌن ورب

. وبقً العراق دون حكومة حتى بعد تشكٌل مجلس الحكم االنتقالً فً  ٖٕٓٓ/ ٗ/2للعراق فً 
أي بعد خمسة اشهر تقرٌبا من سقوط  ٖٕٓٓ/1/ٖٔوالذي شكل الحكومة بتارٌخ  ٖٕٓٓ/4/ٖٔ

ا من ضعؾ فً االمكانات الحكومٌة استمرت الحٌاة حكومة البعث وطٌلة تلك الفترة وما تاله
االجتماعٌة بفضل الضبط الذي مورس من قبل المإسسة العشابرٌة وباشكال وادوات مختلفة . 
وقد عمل البحث لمعرفة تلك الكٌفٌة التً ادت الى سٌر الحٌاة بشكلها طبٌعً ولو نسبٌا متخذا 

جا مكانٌا وحرص على جمع المعلومات االسلوب المٌدانً وأتخذ من محافظة مٌسان انموذ
والشهادات المتفق على واقعٌتها والتً كانت محافظة مٌسان مسرحا الحداثها فً فترة ؼٌاب 

واستمرار حالة عدم االستقرار المجتمعً  ٖٕٓٓسلطة الدولة بعد االحتالل االمرٌكً للعراق عام 
ع المعلومات والشهادات  ممن رؼم قٌام المإسسات الحكومٌة بعد ذلك . وروعً فً البحث جم

كان قرٌبا من موضوع البحث مكانا وزمانا على ان ٌكون مطلعا على االحداث , من شٌوخ 
عشابر ووجهاء ومثقفٌن وكبار سن . وكنا نؤمل ان نصل الى اكبر عدد ممكن من عشابرنا 

حجم وحجم الكرٌمة اال ان ذلك ضرب من المستحٌل كما هو معروؾ فنحن مقٌدٌن بتارٌخ معٌن و
محدد للبحث اضافة النشؽال الكثٌر من شٌوخ العشابر ورموزها بمهامهم وكذلك مراسم العزاء 
الحسٌنً والتً صادفت فً نفس اٌام اعداد البحث تقرٌبا . اضافة الى تطابق الشهادات وتقارب 

محافظة الرإى والمعلومات حول جوانب البحث دعانا الى االكتفاء بما لدٌنا فكما تؤكد لنا ان 
 مٌسان وحدة اجتماعٌة واحدة تقرٌبا,  تشترك كل مناطقها بنفس االٌجابٌات واالزمات .     
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 : المقدمة

تعرض المجتمع العراقً لفترات طوٌلة لمظاهر مختلفة من االزمات السٌاسٌة 
واالقتصادٌة فقد جعلته ٌعانً من فقدان القوى األمنٌة والضبط االجتماعً الرسمً فضالً عن 
فقدان ضبط سلوك افراد مجتمعه لذا فقد تركت هذه االزمات والتؽٌرات آثاراً واضحة فً بنٌة 
المجتمع ومنظومته القٌمٌة وكذلك فً نفوس افراده وفً كافة المجاالت التً ٌتفاعل فً اطارها 

ها ؼٌر االفراد بدءاً من االسرة وانتهاِء بالمجتمع. وهذا بدوره قد جعل من الحكومة العراقٌة بمفرد
قادره على حل جمٌع المشاكل التً تحول دون تحقٌق نهضتها الحقٌقٌة وازدهارها الشامل فالبد 
من مساعدة فعالٌات المجتمع األخرى بجمٌع منظماته ومإسساته ومن اُهمها العشٌرة التً تعد فً 

وقد عصرنا الحالً من أهم الركابز الربٌسة التً تسٌطر على المشهد االجتماعً والسٌاسً 
انعكس دورها هذا بشكل واضح على طبٌعة العالقات االجتماعٌة وما تمتاز به من تعاون وتحقٌق 
السلم االجتماعً وتنازع فٌما بٌنهما. فالعصبٌة العشابرٌة تضعؾ وتقوى تبعاً لقوة وسٌطرة 

ً الدولة, ولهذا أصبح للعشٌرة دور كبٌر فً ضبط سلوك افراد المجتمع وتحقٌق السلم االجتماع
وكذاك حماٌة النظام االجتماعً والسٌاسً للمجتمع وذلك عن طرٌق بعض القوانٌن التً تفرضها 

 على أفراد العشٌرة الذٌن ٌنتمون إلٌها والتً تدعى بالقانون العرفً.

وقع االختٌار على محافظة مٌسان كعٌنة مكانٌة الجراء البحث المٌدانً وذلك النتماء   
وامتالكهم بالتالً رصٌدا كافٌا من العالقات والمعلومات عن  حاضرة الباحثٌن لهذه المحافظة 

المحافظة وارٌافها . ومحافظة مٌسان محافظة حدودٌة تقع فً جنوب ؼرب العراق تحدها 
محافظة واسط من جهة الشمال والشمال الؽربً ومحافظة ذي قار من جهة الؽرب ومحافظة 

ع جمهورٌة اٌران االسالمٌة من جهة الشرق هذه البصرة من جهة الجنوب ولها حدود سٌاسٌة م
المحافظة التً طؽى علٌها الطابع العشابري بشكل كامل تقرٌبا فً اقضٌتها الخمسة ) علً 
الؽربً , المجر الكبٌر , قلعة صالح , المٌمونة , الكحالء ( ونواحٌها التسعة ) كمٌت , علً 

الرفاعً , الخٌر , العدل , العزٌر ( وبشكل  الشرقً , المشرح , بنً هاشم , السالم , سٌد احمد
ؼالب نسبٌا فً قضاء العمارة وهو مركز المحافظة . علما ان الفترة المعنٌة كانت بٌن بداٌة 

ولؽاٌة شهر اٌلول   ٖٕٓٓسقوط النظام الصدامً مع دخول المحتل االمرٌكً وحلفابه فً نٌسان 
 وهو تارٌخ اعداد هذا البحث . 1ٕٔٓ

نة بكوكبة من شٌوخ العشابر ووجهاء المحافظة ومثقفٌها وكبار السن لٌكونوا تمت االستعاو
مصدرا لمعلومات البحث بشهاداتهم الشخصٌة عن واقع الحال خالل تلك الفترة  وكنا نتمنى ان 
نحضى بعدد اكبر من الشخصٌات والعشابر لكن االلتزام بحجم البحث وموعد انجازه اضطرنا 

وشجعنا لذلك تشابه الشهادات وتطابق المعلومات . والمبحوثٌن هم : الشٌخ  الى االكتفاء بما لدٌنا
منذر رحٌم خلؾ الشواي من قبٌلة االزٌرج وٌعمل ربٌسا لمجلس محافظة مٌسان , الفراضة 
والشٌخ كاظم دواي اسماعٌل من قبٌلة السواعد ال عبدالسٌد ,  الشٌخ محمد شٌاع  سكر الفالح  ال 

م, الشٌخ حسٌن عزٌز الحاج محمد سلمان الؽٌالن من عشٌرة البو علً,  بنٌه من قبٌلة بنً ال
الشٌخ حسٌن علً محسن الفهد,  الشٌخ صالل هاتو من عشٌرة البو دراج , الشٌخ كرٌم محمد 
مذكور البندر شٌخ عشٌرة ال حمٌد فً مٌسان,  الشٌخ فراس عبد الجبار عبعوب فالح الصٌهود 

در بطل الشداوي المحمداوي, الشٌخ سعد عبد الواحد فالح الصٌهود من قبٌلة البومحمد, الشٌخ حٌ
المنشداوي المحمداوي من شٌوخ قبٌلة البو محمد, الشٌخ حمٌد موحان البزونً من شٌوخ عشٌرة 
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البزون, الشٌخ كاظم صابر صكبان الشؽانبً من شٌوخ عشٌرة الشؽانبة , الشٌخ حسٌن علً 
 تطرق الى بقٌة المشاٌخ من خالل البحث.الؽانم موكر الساعدي و....وسٌتم ال

 : التعرٌف بالمفاهٌم :                ٔ

 : مفهوم العشٌرة: ٔ/ٔ

تتؤلؾ العشٌرة من عدة افخاذ وبٌوت وتعٌش مجتمعة بالوجه المتعارؾ او قد ٌتفرع الفخذ 
تشعبون بتزاٌد الواحد الى عدة افخاذ فرعٌة بناء على تقادم العهد فً بناء البٌت فٌتكاثر افراده وٌ
هل فً تسمٌتها نفوسهم وحٌنبذ ٌتسمى ما كان قد تسمى بالفخذ او البٌت )بالعشٌرة ( وهذه قد ٌتسا

( . وهإالء االفراد متكافإون فً الحقوق ومتساوون وتجمعهم صلة القرابة او ما فٌقال لها ) قبٌلة
ٌدعى )بالعمومة (
 (ٔ )

ضمن المصطلح ما نسمٌه  ٌجمعهم الجد المشترك والنسب الواحد بل تدخل,
(  . اما القبٌلة فهً تجمع من العشابر واالفخاذ وقد تكون هً السابد ذباب الجرش)الوداٌة( او )

ٌنظم الٌها عدد من االفخاذ والعشابر وما ٌسمى بالحلؾ )الجرش( لٌكونوا جزءا ال ٌتجزء من هذا 
التجمع العشابري
 (ٕ )

ابر بان تكتسب ضخامة وسعة فً وقد تتالؾ الجماعة العربٌة من عدة عش ,
تكونها وحٌنبذ ٌقال لها )القبٌلة( وقد ٌتساهل فً التعبٌر فتسمى العشٌرة باسم القبٌلة كما تقدم وهذه 
ال تفرق عن العشٌرة اال فً الرٌاسة العامة بان ٌكون رإساء العشابر منقادٌن لربٌس القبٌلة , وقد 

سعة , وبالؽة حدا كبٌرا من التفرع والتشعبٌصح التعبٌر اذا قلنا ان القبٌلة عشٌرة مو
 (ٖ  )

 .
والقبٌلة هً اساس الوحدة االجتماعٌة البنابها الذٌن ٌعتبرون تقالٌدها الموروثة وعاداتها قوانٌن 
ٌجب ان تنفذ مهما تكن النتابج وٌرون ان التراخً فً ذلك عار ومذلة , ولكل قبٌلة ) دٌرتها ( 

ا الواحد منهم االخر ولهم جمٌعا حق التنقل فً جهاتها على اال منطقتها الخاصة . وٌعرؾ ابنابه
ٌضر احدهم بمصالح ؼٌره . ولٌس من السهل على ابن قبٌلة معٌنة ان ٌنتقل من دٌرة قبٌلته الى 
دٌرة قبٌلة اخرى فان الشك فً كل ؼرٌب عن القبٌلة والحذر منه هو االساس االول والعٌون 

ل عند مداخل قرى القبٌلة تراقب حركاته وتحاسبه علٌها واالعتداء المتطلعة فً النهار او فً اللٌ
علٌه محتمل اذا بدا منه ما ٌرٌب
 (ٗ )

. 

 :  : أهمٌة العشٌرةٕ/ٔ

ان اإلسالم دعا الى التمسك بالعشٌرة فٌما ٌكون فً طاعة ه وبؽرض الوصول الى 
رضاه نهى عن اتباع العشٌرة فٌما كانت علٌة العرب من عصبٌة ونصرة للعشٌرة فً حق او 
باطل فً قوله تعالى) قُلُّ ان َكاَن اباإكم وابناإكم واخوانكم وازواجكم َوَعِشٌَرَتُكْم واموال 

اُكنَّ َتْرُضوَنَها اُْحُب الٌكم ِمْن ِه َوَرُسولَُه َوِجَهاَد ِفً  اقترفتموها َوَتجِاَرًة َتْخَشْوَن َكَساَدَها َوَمسَّ
ى ' اْلَقْوِم اْلَفاِسِقٌَن ( سورة التوبة: اخٌة  ٌَُهدَّ ًَ هُ بؤمره َوهَ اَل  ؤِْت ٌَ .  َٕٗسِبٌلٍَة َفَتَربَُّصوا َحتَّى 

اعطى للعشٌرة أهمٌة كبٌرة بٌن العرب فً عصر الدعوة االسالمٌة اذ انه  والشك فً ان اإلسالم
اعلن رفضه لبعض المفاهٌم السلبٌة التً كانت سابدة بٌن العشابر والتً تتنافى مع التعالٌم 
األخالقٌة والقٌم اإلنسانٌة اذ ان العشٌرة فً اإلسالم كانت قابمة على صلة الرحم فالرحم ٌعنى 

                                                           

 . ٖٖ, ص ٕٓٔٓعباس العزاكم , عشائر العراؽ , الجزء االكؿ , مكتبة الحضارات , بيركت , ( ٔ)
 . ٕٔ,  ص ٕٛٔٓ, الدار البيضاء لمطباعة كالنشر, بيركت , حمداف حسف اليميجي, االعراؼ كالتقاليد العشائرية كالشارع المقدس( ٕ)
 . ٖ٘, ص ٕٓٔٓعباس العزاكم , عشائر العراؽ , الجزء االكؿ , مكتبة الحضارات , بيركت , ( ٖ)
 . ٕٔٔجبار عبداهلل الجكيبراكم , عشائر العمارة كتاريخ ميساف , ص( ٗ)
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ن ٌإدٌه وال ٌقصر فٌهحق على المكلؾ ا
 (ٔ)

ومن هنا تظهر بوضوح أهمٌة العشٌرة فً االسالم , 
كعون للفرد ومساعدته على اصالح ذاته واسرته والسٌر بطرٌق العدل واالنصاؾ ونصرة 
المظلوم ولٌس العكس عندما كانت القبابل قبل زمننا هذا تهاجم بعضها البعض بعملٌات سلب 

وي والضعٌؾ والقبابل آنذاك تتباهى بقوتها بٌن القبابل األخرى ونهب من االخرٌن على أساس الق
بمقدار ما تحصل علٌة من ؼنابم من خالل اعتدابها الى االخرٌن ونجد هذه القبابل تفتخر بما لدٌها 
من سلطان ونفوذ فً ؼزو القبابل على ممتلكاتهم بالؽلة بالقوة وتظهر أهمٌة العشٌرة بوضوح فً 

نه الحسن )علٌهما السالم( بقوله )اكرم عشٌرتك فانهم اصلك الذي الٌه تصٌر كالم االمام علً الب
وجناحك الذي به تطٌر هم العدة عند الشدة , اكرم كرٌمهم وعد سقٌمهم , وال ٌستؽنً الرجل عن 
عشٌرته ولو كان ذا مال, فؤنه ٌحتاج الى دفاعهم عنه بؤٌدٌهم والسنتهم , وهً اعظم الناس حٌطة 

مهم لشعثه, وأعظمهم علٌه ان نزلت به نازلة او حلت به مصٌبة , ومـن ٌقبض ٌـده من ورابه وال
عن عشٌرته فإنما ٌقبض عنهم ٌدا واحده وتقبض عنه اٌد كثٌرة(
 (ٕ  )

 . 

 : عشائر مٌسان :ٖ/ٔ

العشٌرة فً مٌسان تجسد مثاال متكامال للوحدة االجتماعٌة الضرورٌة الوجود فً المجتمع 
وص وهً هنا احدى وسابل تمتٌن االنسجام االجتماعً والوطنً , خاصة العراقً بوجه الخص

وما تمٌزت به هذه الفترة من ؼٌاب دور الدولة فً المجتمع او هامشٌة  ٖٕٓٓفً الفترة ما بعد 
هذا الدور خصوصا ان دور منظمات المجتمع المدنً كان خجوال فً المحافظة ولم ٌصل الى 

بالتالً دور تلك المنظمات فً حماٌة المجتمع واستمرار فعالٌاته مستوى الفعالٌة الحقٌقٌة فؽاب 
الحٌاتٌة . واما العشابر التً تسكن محافظة مٌسان ) بنو الم , البومحمد , األزٌرج , السواعد , 
السودان , البودراج , السراي , البهادل , الفرٌجات , الفرطوس ,  العٌسى و البزون , المرٌان , 

وحٌالت , خفاجة , البوعرٌؾ , ال جوٌبر , السوٌعدٌٌن , الشؽانبة , الحجٌم , كعب , كنانة , ال
المٌاح ال حمٌد المضرٌة , الشوٌالت , ال ؼرة , بنو حطٌط , زبٌد , بنو طرؾ , البو عامر , 
عبادة , عبودة , الدفافعة , المعامرة , ال عكٌل , عنزة , الكوام , بنو مالك , البو مفرج , 

ٌسى العمارة , الدلفٌة , بنو عقبة , الشرٌفات , الحٌادرة , طً ( اما اسر السادة فً الذهٌبات , ع
المحافظة ) الهواشم , بٌت ابو رؼٌؾ , بٌت ابو الدنٌن , البخات , البطاط , البعاج , النفاخ , 
الجوابر , الجعاولة , اهل الجرؾ , بٌت جوٌدة , السطان , الشرفة , الشوكً , الشروع , 

ل , ال علً , بٌت العلوٌة , العالق , النور , الناجً , سٌد نعمة , الموزان , المولى , الفواض
الجزابري , االعرجً , الٌواسر , المكاصٌص , الجوادي, الزاملً , الموسوي , بٌت الحلو ( . 
اضافة السر عاشت فً مٌسان بسالم ووبام من مختلؾ الطوابؾ االسالمٌة وكذلك باقً األدٌان 

 ٌح والصاببة  . كالمس

:العشائر المٌسانٌة واستقرارهاٗ/ٔ
 (ٖ )

: 

اشتهرت محافظة مٌسان شؤنها شؤن بعض المحافظات الجنوبٌة والفرات االوسط ببعض 
العشابر الكبٌرة ذات الثقل السكانً فً اقضٌتها ونواحٌها وعلٌه تم تقسٌم مناطق المحافظة فً 

                                                           

 .ٕٚٔٓ/٘/ٚٔلسمـ االجتماعي , شبكة النبأ لممعمكماتية , عالء ناجي , الدكر االجتماعي لمعشيرة في تحقيؽ ا (ٔ)
 .  ٕٚ-ٕٙ,صٕٗٔٓد. مالؾ العظماكم , العشيرة بيف الشريعة كالقانكف , دار المناىج لمنشر كالتكزيع , األردف , ( ٕ)
 .  ٕٓ-ٜٔ, ص ٕ, ط ٕٔٔٓعبد الكريـ الندكاني , تاريخ العمارة كعشائرىا , مؤسسة الصدريف , بغداد , ( ٖ)
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لواء كان ٌعرؾ بؤسم عشٌرة معروفة وفٌما ٌلً نذكر بداٌة القرن الماضً على شكل االلوٌة وكل 
 بعض تلك االلوٌة:

          
  

 

اراضً جانب دجلة االٌمن من حدود لواء الكوت الى صدر نهر المدلول واالراضً الواقعة  .ٔ
على جانب دجلة االٌسر من مصب نهر الوادي حتى صدر نهر المدلول , تحمل اسم عشٌرة 

 بنً الم.
على نهر المشرح االٌمن من صدر نهر ام البطوط حتى منتهى نهر  االراضً الواقعة .ٕ

المشرح فً االهوار الفاصلة بٌن العراق واٌران اضافة لذٌل اجرٌت , تحمل اسم عشٌرة 
 السواعد .

االراضً الواقعة على جانب دجلة االٌمن اعتبارا من صدر نهر المدلول حتى صدر نهر  .ٖ
زٌرة السٌد احمد الرفاعً تحمل اسم عشٌرة البو البتٌرة وتتجه الى الشرق حتى حدود ج

  .دراج
االراضً الواقعة على جانب نهر الكحالء االٌسر اعتبارا من صدر نهر المعاون حتى صدر  .ٗ

 نهر الحسٌنٌة باتجاه الشرق حتى هور ) الجكة ( تحمل اسم عشٌرة السودان .
صدر نهر )الحسٌكً (  االراضً الواقعة على جانبً نهر الكحالء وتفرعاته اعتبارا من .٘

متجهة شرقا حتى الحدود االٌرانٌة واالراضً الواقعة على جانب نهر دجلة االٌسر اعتبارا 
من صدر نهر ) المجرٌة ( حتى نهاٌة حدود العمارة الجنوبٌة  كذلك االراضً على جانب 

فرعاته نهر دجلة االٌمن اعتبارا من صدر نهر المجر الكبٌر ثم جانبً نهر المجر الكبٌر وت
 حتى تنتهً باالهوار , تحمل اسم عشٌرة البو محمد .

االراضً الواقعة على جانبً نهر البتٌرة اعتبارا من صدر نهر ) ابو فحل ( ونهر ) ابو  .ٙ
 سبع( وتتجه هذه االراضً الى الجنوب حتى االهوار , تحمل اسم عشٌرة االزٌرج .

الؽرب نهر شط االخضر ومقام السٌد االراضً الواقعة ؼرب اراضً ال ازٌرج وٌحدها من  .4
احمد الرفاعً , تحمل اسم عشٌرتً ال مرٌان وال بزون اما االراضً الواقعة جنوب 

 اراضً االزٌرج حتى الناصرٌة واالهوار فتحمل اسم عشٌرة ال عٌسى .
االراضً بٌن نهري دجلة والبتٌرة ٌحدها من الشمال نهر العوفٌة ومن الجنوب نهر الطبر  .1

 عشٌرة البهادل . تحمل اسم
 االراضً بٌن صدري نهر الطبر والجوار اٌمن دجلة تحمل اسم اسرة الهواشم العلوٌٌن . .2
وال ٌعنً ان االراضً التً تحمل اسماء عشابر معٌنة منحصرة فٌهم دون ؼٌرهم بل توجد  .ٔ

عشابر واسر وافراد ال ٌمتون لهذه العشابر بصلة ولكنهم اقاموا بهذه االراضً ومنهم حتى 
 من دٌانات وطوابؾ وقومٌات مختلفة . 

: ٖٕٓٓدور العشائر الفعلً بعد عام  .ٕ
             

 

شٌرة العراقٌة بشكل عام والمٌسانٌة بشكل خاص حضورها بشكل واضح فً اعادت الع  
.  ٖٕٓٓالحٌاة االجتماعٌة والسٌاسٌة بعد زوال االؼالل البعثٌة  وقٌام التؽٌٌر فً العراق عام 

ربما كان البعض ٌتوقع اضمحالل الدور العشابري وانحسار تؤثٌره بعد امواج الحرٌة الهابلة التً 
كن الواقع جاء عكس ذلك تماما فزمام االمور بشكل عام كان بٌد العشابر ضربت العراق , ل

شٌوخا ووجهاء وكتل بشرٌة . ومن المالحظ ان تؤثٌر العشابر كان ٌزداد كلما اقتربنا اكثر من 
االقضٌة واالرٌاؾ , هذا التؤثٌر ظهر باٌجابٌة واضحة وفً عدة اصعدة كان ٌتصدرها فً البداٌة 

ؼٌاب سلطة القانون بسقوط النظام , االمر الذي اضطر سكان المدن لتوشٌج  الصعٌد االمنً بعد
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عالقاتهم الضعٌفة او المقطوعة عند البعض واعادة الروح للقدٌم منها مع عشابرهم التً ٌنتسبون 
الٌها , وراح اخرون ٌتحالفون مع عشابر ال ٌنتمون الٌها فً االصل , وذلك لمواجهة الفراغ الذي 

لسلطة وتجمٌد قوانٌنها . وٌروي الشٌخ منذر الشوايخلفه ؼٌاب ا
 (ٔ )

كٌؾ ان اول ما قامت به   ,
العشابر باالشتراك  مع االحزاب هو تشكٌل مجالس عشابرٌة مناطقٌة ومركزٌة فً مركز 
المحافظة اخذت على عاتقها تشكٌل لجان توزعت اختصاصاتها ىعلى تسٌٌر الحالة الٌومٌة 

من جدٌد  للمواطن وتوفٌر الحاجات الضرورٌة والتً ال ٌمكن تاجٌلها حتى اكتمال مفاصل الدولة
( عضوا توزعوا بٌن شٌوخ عشابر ووجهاء ورجال دٌن ٕٓ) وكان عدد االعضاء ٌقارب الـ

وممثلٌن عن االحزاب , واستمر دور العشٌرة اساسٌاً حتى بعد قٌام مإسسات الدولة الرسمٌة 
فقامت حتى االن اربعة مإتمرات عشابرٌة لبحث الواقع االجتماعً للمحافظة وعرض المشاكل 

. وفٌما ٌلً الجوانب التً تصدت لها العشابر فً محافظة مٌسان بشكل مباشر واخذت  والحلول
 على عاتقها انجاز مهامها وتذلٌل عقباتها بدور كلً او نسبً :

 : على الصعٌد االمنً : ٔ/ٕ

وٌتحدث اٌضا الشٌخ منذر الشواي عن الدور الفعال: الذي لعبته العشٌرة فً الجانب   
االولى بعد االحتالل دون تكلٌؾ من احد باستثناء بعض نداءات التعاون من  االمنً خالل االشهر

قبل االحزاب التً تشكلت خالٌاها سرٌعا والتً قوبلت بالترحاب من قبل افراد العشابر فً كل 
المحافظة دون استثناء فكانت ثمرة هذا التعاون قٌام لجان امنٌة عشابرٌة حزبٌة مشتركة وضٌفتها 

مناطقها فكانت مهامها حماٌة مإسسات الدولة و مقرات االمن ومراكز الشرطة حفظ االمن فً 
بشكل منظم و على مستوى مقبول من االتقان وكان من ضمن ادوارها اٌضا استدعاء منتسبً 
القوات االمنٌة السابقة الذٌن لم ٌعرؾ عنهم اجرام مشهود والطلب منهم تسلٌم ما بحوزتهم من 

ة لتسلم بعد ذلك الى الجهات الرسمٌة المتشكلة حدٌثا وكذلك الطلب اسلحة لقاء وصوالت رسمٌ
منهم امضاء تعهدات علٌهم االلتزام بها تتضمن البراءة من حزب البعث  .  ومما اضافه الشٌخ 

شاكر المذخوري
 (ٕ )

, 
 

انه كان على المنتمٌن الى البعث واجهزة السلطة سابقاً المرور بشكل 
دوري على مقرات تلك اللجان الثبات وجودهم داخل مناطقهم ,  وكانت تلك اللجان تاخذ على 
عاتقها اٌضا التصدي الي هجمات متوقعة من قبل العصابات البعثٌة المتخفٌة وؼٌرها من ارباب 

وكانت العشٌرة تدعم  ,م قبل سقوط نظامه فعاثوا فً االرض فسادا السجون الذٌن عفى عنهم صدا
         هذه اللجان باالفراد والسالح واالعالم )التوعٌة والتوجٌه التبلٌػ( وٌشٌر الشٌخ حسٌن علً

الفهد
 (ٖ )

,
 

الى انخفاظ نسبة الجرٌمة بشكل ملحوظ فً الشهور االولى لسقوط النظام الصدامً 
لنواحً والتً ٌكون كان فٌها النفوذ العشابري عادة اقوى منه فً المدن . خاصة فً االقضٌة وا

                                                           

الشيخ منذر رحيـ خمؼ الشكام اخك الشيخ رعد الشكام شيخ قبيمة االزيرج كرئيس مجمس محافظة ميساف بعد اف كاف عضكا في ( ٔ)
 . ٖٕٓٓمجمس المحافظة لمدكرة السابقة ككاف قبؿ ذلؾ قائمقاما لقضاء الميمكنة بعد عاـ 

ميمكنة كىك مف بيت مذخكر بيت الرئاسة في قبيمة االزيرج , الشيخ شاكر عبدالحسيف رحمة المذخكرم , صاحب مضيؼ في قضاء ال( ٕ)
 كيعمؿ ضابطا في القكات المسمحة .

الشيخ حسيف عمي محسف الفيد , حفيد رئيس قبيمة االزيرج الشيخ فيد المذخكر كقيادم في مجالس االسناد العشائرم  ككاف مختارا ( ٖ)
 في ناحية السالـ .
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كما قامت بعض العشابر ومنها عشابر البومحمد كما ٌذكر الشٌخ حٌدر الشداوي
(ٔ)

.
               

 بتشكٌل لجان للتصدي لقطاعً الطرق خاصة  طرٌق البصرة المار على قلعة صالح والعزٌر .

 ت :: على صعٌد الخدمإ/ٕ

بعد انهٌار المنظومة الحكومٌة واالمنٌة فً النظام البعثً وتراخً قوات االحتالل فً 
جانب توفٌر الحماٌة االمنٌة لمإسسات الدولة وممتلكاتها وبناها التحتٌة , حصلت عملٌات نهب 
وتخرٌب كبرى طالت دوابر الدولة ومإسساتها العسكرٌة والمدنٌة والممتلكات العامة , واقتصر 
ذلك فً الواقع على بؽداد والمدن الكبٌرة ومراكز المحافظات فقط والتً منها مدٌنة العمارة حٌث 
شمل الدمار فٌها حتى المدارس والمستشفٌات ومحطات الطاقة بل وحتى هٌاكل البناٌات الحكومٌة 
بعد ذلك . اما فً االقضٌة والنواحً والقرى فان ظاهرة النهب والتخرٌب لمإسسات الدولة 

ومممتلكاتها لم تكن موجودة كما ٌذكر جمٌع من شملهم البحث
 (ٕ )

ربما فقط حاالت ال تكاد تذكر  ,
فً االقضٌة الكبٌرة فً المحافظة اما دون ذلك فكان المإسسات سلٌمة ببناٌاتها واثاثها ووثابقها 

فقضاء وموظفٌها وكان عالمات الدمار تختفً كلما اقتربنا اكثر من مناطق النفوذ العشابري 
المٌمونة على سبٌل المثال لم ٌتعرض نهابٌا ألي حاله نهب او حرق او تدمٌر او استٌالء بفعل 
تدخل ابناء العشابر وبتعاونهم مع االحزاب لحماٌة تلك المإسسات والحفاظ على الممتلكات والبنى 

المر تكرر التحتٌة  واٌضا استعادة ما كان موجودا خارج المإسسات من تلك الممتلكات  وهذا ا
فً اؼلب اقضٌة ونواحً وقرى المحافظة . وظهرت فً بداٌة االحتالل مشاكل ملحة تمس حٌاة 

او انتظار البت بها من قبل الجهات الرسمٌة والتً لم ٌشكل  التؤخٌرالناس مباشرة ال تحتمل 
ها معظمها فً ذلك الوقت , فانبرت العشٌرة للتصدي لهذه المشاكل باٌجاد الحلول السرٌعة ل

كتسهٌل عملٌات توفٌر الوقود وتوزٌعه بمختلؾ انواعه وتحفٌز موظفً المستشفٌات والمراكز 
الصحٌة والمدارس ودوابر البلدٌة والماء للمباشرة باعمالهم من خالل مناشدتهم وتوفٌر الحماٌة 

مما  لدوابرهم والمساعدة بتوفٌر مستلزمات عملهم بشكل مباشر او ؼٌر مباشر احٌانا , وهذا اٌضا
 اجمع علٌه المبحوثون .

   : على الصعٌد السٌاسً: ٖ/ٕ

بعد الكبت الفكري وقمع الحرٌات الذي مورس ضد العراقٌٌن من قبل السلطات البعثٌة  
ومعاملة صاحب الرأي المخالؾ لرأي السلطة معاملة المجرم والخابن , ٌروي الشٌخ منذر 

العمل السٌاسً او على االقل ابداء الراي الشواي كٌؾ تولدت لدى الناس رؼبة قوٌة لممارسة 
بشكل حر والمشاركة فً الحوارات السٌاسٌة فكان للعشٌرة ككتلة اجتماعٌة دورها المنظور فً 
دعم االحزاب والتً كانت فً بادئ االمر )تنظٌمات المجلس االعلى والمجاهدٌن , وحزب 

( وكذلك التعاون معها العلمانٌةوبعض االحزاب المدنٌة والدعوة تنظٌم العراق , والفضٌلة , 
ثم صارت بعد ذلك  ٖٕٓٓلتشكٌل المجالس العشابرٌة والخدمٌة فً االشهر االولى بعد عام 

             وٌذكر الشٌخ طالب جبار, ردٌفا ومعاونا للجهات الرسمٌة بعد تشكٌل مإسسات الدولة 
                                                           

 الشيخ حيدر بطؿ الشداكم السميماكم مف شيكخ قبيمة البك محمد/ البك سميـ كيعمؿ في االعماؿ الحرة . ( ٔ)
المبحكثكف ىـ الشيكخ : منذر رحيـ الشكام , محمد شياع اؿ بنيو , كريـ البندر الحميداكم, كاظـ دكام الساعدم , صالؿ ىاتك ( ٕ)

سعد عبد الكاحد المنشداكم ,  فراس عبد الجبار المحمداكم ,  حميد مكحاف  د ,الدراجي , حسيف عزيز العمياكم , حسيف عمي الفي
البزكني , حيدرسعدكف  الالمي , حسيف الغانـ الساعدم , حيدر بطؿ  الشداكم , جماؿ عاتي الساعدم , قائد   جاسـ الفيد , كاظـ 

 ر عبد الحسيف المذخكرم , عقيؿ حاتـ السكداني .  صابر الشغانبي , طالب جبار المذخكرم , جكاد عبد الكاظـ البيادلي , شاك
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المذخوري
(ٔ) 

,
 

ان كثٌرا ما استضافت دواوٌن العشابر و)مضاٌفها(  قٌادات من تلك االحزاب 
خاصة فً األشهر االولى من سقوط نظام البعث امثال كرٌم المحمداوي  وعبد الكرٌم العنزي 
وؼٌرهم من ممثلً االحزاب االسالمٌة والمدنٌة  وانتمى الكثٌر من ابنابها الى تلك االحزاب 

القضٌة والنواحً والقرى لتصل الى المناطق النابٌة دون االقتصار على وانتشرت مقراتها فً ا
المدن الحضرٌة وصارت المجالس العشابرٌة مسرحاً للحوارات السٌاسٌة  والمتطرقة لقضاٌا البلد 
العامة والكبرى . واشترك ابناء العشٌرة بالترشٌح للمجالس البرلمانٌة والمحلٌة وكثٌرا ما نجد 

خ العشابر وزعمابها مما ٌشٌر الى االثر الواضح لدور الصوت العشابري فً الفابزٌن من شٌو
 تلك االنتخابات . 

وهناك من العشابر من دعم سٌاسٌٌن من عشابر أخرى وهذا دلٌل على تجاوزها للفبوٌة 
والتعنصر العشابري فرأٌنا قبابل مٌسانٌة كبٌرة خلت دورات البرلمان من ابناءها خاصة الدورة 

رؼم ان اصوات عشابرهم كانت قادرة على اٌصالهم بسهولة الى البرلمان  1ٕٔٓعام  الجدٌدة
وهذه طبعا حالة صحٌة وفً الطرٌق الصحٌح والتً تعنً تؽلٌب المصلحة العامة على المصلحة 

الخاصة وٌذكر الشٌخ حسٌن الؽانم الساعدي
 (ٕ  )

كٌؾ انه قام بعقد ندوة فً تجمع البناء عشٌرته  ,
مرشح من قبٌلة اخرى لقناعته الشخصٌة بكفابته وامكاناته التً تإهله ان ٌكون ناببا للتعرٌفً ب

للشعب فً البرلمان , والشٌخ الساعدي هنا ٌرى ان المصلحة العامة ٌجب ان تتؽلب على الفبوٌة 
واالنتماء . وٌلفت  النظر اؼلب من شملهم البحث المٌدانً الى اهمٌة الثقل العشابري الذي لعب 

مهما فً وصول الكثٌر من شٌوخ العشابر للمناصب السٌاسٌة التشرٌعٌة والتنفٌذٌة بعد عام  دورا
و منهم على سبٌل المثال ال الحصر الشٌخ كرٌم ماهود المحمداوي عضو مجلس الحكم ٖٕٓٓ

والشٌخ منذر خلؾ الشواي ربٌس مجلس المحافظة الحالً والشٌخ محمد سعدون  ٖٕٓٓعام 
ن لعدة دورات والشٌخ محمد عباس العرٌبً وزٌر الدولة السابق والشٌخ الصٌهود عضو البرلما

كرٌم البندر عضو مجلس المحافظة السابق والشٌخ مٌثم محسن السدخان عضو مجلس المحافظة 
السابق والشٌخ صباح مهدي الساعدي عضو البرلمان السابق والسٌد عباس السٌد صروط ومضر 

الشٌخ سعدون ؼالم الالمً اعضاء مجلس النواب  الشٌخ خزعل السلمان المذخوري وعلً
 العراقً الحالً .  

 : على الصعٌد االقتصادي : ٗ/ٕ 

المتتبع الحداث العراق بعد سقوط النظام ٌرى بوضوح الدور االٌجابً الذي جسده ابناء 
العشٌرة فً الحفاظ ودٌمومة الحال االقتصادي لمحافظة واهلها وفٌما ٌلً نشٌر الى موردٌن من 

 تلك النشاطات: 

ٌتحدث الشٌخ كرٌم الحمٌداوي النفط والكهرباء : .ٔ
 (ٖ  )

قتصادي بؤن النفط هو الشرٌان اال ,
الربٌسً للعراق كذلك كان قطاع الكهرباء فقامت العشابر بحماٌة المنشبات النفطٌة ومنها 
الشركات االجنبٌة الموجودة فً المحافظة وانخراط شباب العشابر للعمل فٌها وحماٌتها , 
وكذلك حماٌة خطوط وابراج الضؽط العالً الكهربابٌة عن طرٌق توزٌع مهمة حماٌتها 

                                                           

 الشيخ طالب جبار المذخكرم مف شيكخ قبيمة االزيرج بيت مذخكر كيعمؿ مكظفا في كزارة الصحة .( ٔ)
 الشيخ حسيف الغانـ مككر الساعدم الفنداكم مف شيكخ قبيمة السكاعد كيعمؿ تاجرا لقطع غيار السيارات .( ٕ)
مذككر البندر الحميداكم , شيخ عشيرة الحميدات في ميساف اضافة لككنو كاتب كصحفي الؼ عددا مف الكتب عف الشيخ كريـ محمد ( ٖ)

 . ٕٗٓٓ-ٖٕٓٓمحافظة ميساف عاـ  تاريخ الحميدات ككاف ايضا عضكا في مجمس
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التً تمر باراضٌها تلك الخطوط , وكانت ثمرة ذلك عدم تعرض تلك  على العشابر
الخطوط الي اعتداءات اال نادرا عكس ما كان ٌحصل فً اؼلب مناطق العراق من تدمٌر 

 وتجاوزات وسرقات  .
ٌشٌر الشٌخ حسٌن الفهد كٌؾ ان  الزراعة عمل جماعً تعاونً ال ٌمكن  الزراعة : .ٕ

مه مكتفٌا بقدراته الفردٌة  دون االستعانة بالؽٌر اال فً للفالح فً الرٌؾ العراقً اتما
حاالت خاصة عند المٌسورٌن مادٌا اما االعم االؼلب فالفالح ٌحتاج الى من ٌعٌنه مادٌا 
او تنظٌمٌا فً جمٌع مراحل العمل الزراعً من حراثة وتوفٌر البذور واالسمدة ومبٌدات 

اكمل وجه دون تدخل وزارة الزراعة وري وحصاد وتسوٌق وكل ذلك لم ٌكن لٌتم على 
وخاصة فً االشهر االولى وجدت  ٖٕٓٓوالجمعٌات الفالحٌة فً السابق اما بعد عام 

العشٌرة نفسها مضطرة ان تؤخذ دور الدولة والجمعٌات الفالحٌة ولو نسبٌا فراحت تنظم 
عملٌات السقً وتوزعها بٌن اراضً الفالحٌن بشكل مرضً للجمٌع وتنظم عمل 

صدات وتتكافل فً عملٌة توفٌر البذور واالسمدة والمبٌدات ولو باقراض المٌسور الحا
حاال لمن هو ؼٌر ذلك لحٌن التسوٌق وكذلك اٌضا انبرت العشٌرة لحل المشاكل التً 
كثٌرا ما تندلع بٌن المتجاورٌن من الفالحٌن على حدود اراضٌهم وحصصهم المابٌة 

 ة عن ممارسة صٌد الطٌور واالسماك.وعبور مواشٌهم وكذلك المشاكل الناتج
باجماع المبحوثٌن رفع االعباء المادٌة والتكافل : .ٖ

 
انه وبسبب الظروؾ االقتصادٌة 
الصعبة  وشحة مصادر الدخل للكثٌر من فبات الشعب العراقً خاصة تردي االوضاع 
العامة حاولت العشٌرة ان تتصدى لمشكلة العوز المادي والضعؾ االقتصادي الذي مس 
كثٌر من ابنابها فعمدت الى تقلٌص اٌام مجالس العزاء من ثالثة اٌام او سبعة اٌام احٌانا 
الى ٌومٌن واسقاط الواجب المادي الذي كان ٌدفعه المعزي سابقا وبالمقابل تخفٌؾ مظاهر 
االنفاق فً تلك المجالس وٌتحمل مبالػ االنفاق التً من المفروض انها قد تقلصت افراد 

ٌبة عشابرٌا من صاحب العزاء فقط , ومن الجدٌر بالذكر ان هذا االجراء لم الحلقة القر
ٌشمل فقراء العشٌرة فقط بل تساوى به الجمٌع  تجنبا للتفاخر والتنافس والتماٌز الطبقً 
فابتدأ فً فاتحة شٌخ العشٌرة لٌكون قدوة لؽٌره وشمل االمر كذلك باقً المناسبات 

) الهربة ( عن المهنبٌن وكذلك التخلً عن عادة تقدٌم كاالعراس التً اسقط فٌها واجب 
 الهداٌا عند قدوم الحجاج وؼٌرها من المناسبات . 

  : على صعٌد السلم االجتماعً:٘/ٕ

ال ٌنكر احد بان الدولة التً تفقد سٌادتها وحاكمٌتها على ارضها ٌحصل فٌها انفالت امنً 
ً ربما مرت علٌها سنوات واعوام كثٌرة, ٌعصب السٌطرة علٌها, وتبدا تصفٌة الحسابات الت

م  حلت به هذه االزمة ولكن بحنكة شٌوخ العشابر الطٌبٌن تم السٌطرة على ٕٓٓوالعراق بعد 
 ذلك وفٌما ٌلً نوضح بعض تلك المبادرات الطٌبة:

ٌروي الشٌخ منذر الشواي )الذي اصبح بعد  تداعٌات جرائم البعث واالجهزة القمعٌة : .ٔ
قضاء المٌمونة ثم عضواً فً مجلس المحافظة ثم ربٌساً للمجلس( ٌروي  قابمقام ل ٖٕٓٓ

كٌؾ تؤثر المجتمع بشكل كبٌر نتٌجة  التؽٌٌر الذي اجتاح العراق  بعد سقوط النظام البعثً 
ومن اثار ذلك كانت مشكلة البعثٌٌن الذٌن  ,2ٙ1ٔوالذي سٌطر على الحكم منذ عام 

وبالخصوص من قبل ضحاٌاهم أو ذوٌهم ,  صاروا مطلوبٌن ومالحقٌن من عدة جهات
وكان لزاما حٌنها على العشٌرة ان تجد حلوال لهإالء الضحاٌا دون احداث تداعٌات لتلك 
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الجرابم فٌمس األذى عوابل المجرمٌن واقاربهم اقترفوه فٌنضموا دون ذنب منهم الى 
حزب البعث  صفوؾ الضحاٌا . فسارعت العشابر فً محافظة مٌسان الى البراءة من فكر

ومن الجرابم التً اقترفها البعثٌون وباقً افراد االجهزة القمعٌة , فبعد توفر االدلة 
والوثابق والشهود ٌتحمل المدان وحده تعوٌض الضحاٌا )الفصول( دون مساندة عشٌرته 

العشابرٌة  ) والسودة على له . وأكثر تلك الجرابم الحقت تحت بند )السودة( فً السناٌن 
        ( اي ال ٌتحمل تداعٌاتها اال فاعلها وهً الجرابم المخلة بالشرؾ والخٌانة راعٌها

و)العالسة( , والجل السٌطرة على تحركات البعثٌٌن وما قد ٌصدر عنهم من اٌذاء متوقع 
قامت اللجان العشابرٌة التً شكلتها االحزاب وبمساندة كبٌرة من العشابر من سحب اسلحة 

 ت رسمٌة ووضعهم تحت المراقبة المستمرة  .البعثٌٌن لقاء وصوال
اشار جمٌع المبحوثٌن   الجوانب السلبٌة لوسائل االتصاالت ومواقع التواصل االلكترونٌة: .ٕ

الى نوع من المشاكل االجتماعٌة التً ضربت بشكل خطٌر فً المجتمع العراقً  
فة ودون ضوابط والمٌسانً هً المشاكل المتولدة من االنتشار المتسارع دون سابق معر

لالنترنٌت وشبكات االتصاالت فكان ؼٌاب المشرع القانونً والعرفً لهكذا جانب مهم 
وخطٌر واضحا بشكل كبٌر فبرزت لذلك مع الجوانب االٌجابٌة لتنوع االتصاالت جوانب 
سلبٌة كثٌرة وخطٌرة لم ٌكن المجتمع مستعدا لها فوجدت العشٌرة نفسها وهً ركن اساسً 

ضبط االجتماعً امام ازمة جدٌدة علٌها لم ٌسبق ان مرت بمثلها وبالتالً هً من اركان ال
ال تملك ارثا عرفٌا أو مرجعٌا او حتى قصصٌا للعودة الٌه واالشتقاق منه . خاصة بعد 
الؽاء وزارة االعالم ما ادى الى تفاقم ضرر االعالم ؼٌر الرصٌن  و أنتشار االشاعات 

طاول على الناس ومختلؾ جرابم االبتزاز والتشهٌر والدعاٌات وانتحال الصفة والت
والتعدي على اعراض الناس وكٌانهم االعتباري ولم ٌقتصر المشاكل  فقط على العالم 
االفتراضً فً مواقع التواصل االجتماعً , بل تعدت نتابجها واثارها الى خارج حدوده 

سببها االتصاالت ومواقع  لتمس الواقع المعاش , فكانت اؼلب المشاكل واعقدها تلك التً
التواصل االجتماعً . فاعتبرت العشابر اؼلب تلك الجرابم واالعتداءات ضمن بند ) 
السودة ( فً العرؾ العشابري  وال عالقة للعشٌرة بتلك الفصول وعلى فاعلها ان ٌتحمل 

م فصولها وأحٌانا ال ٌتم حضور تلك الفصول , مع التؤكٌد على مساندة ضحاٌا تلك الجراب
 من ابناء العشٌرة  .

احدى الظواهر التً انتشرت اثر  االطالق العشوائً للعٌارات النارٌة فً المناسبات : .ٖ
ؼٌاب قوة القانون هً ظاهرة اطالق النار العشوابً فً المناسبات الحزٌنة والسعٌدة والتً 

ا عشوابٌة خلفت الكثٌر من الضحاٌا االمنٌن من القتلى والجرحى الذٌن وجدوا انفسهم اهداف
لتلك االطالقات دون انذار مسبق . وكثٌرا ما بادرت العشابر فً مٌسان متمثلة بشٌوخها 
ووجهابها من عقد المجالس التثقٌفٌة  لمحاربة هذه السلوك واصدار البٌانات المستنكرة 
وتعهدات البراءة من هذه الظاهرة بتواقٌع واختام الشٌوخ  واصحاب الرأي ورؼم ان هذا 

لم ٌقض نهابٌا على تلك الظاهرة اال انه حجمها وحصرها بسلوك بعض ؼٌر  االجراء
الملتزمٌن عشابرٌا وحرك ضدها ردود االفعال الرسمٌة واالجتماعٌة فقل ممارسها بشكل 

 واضح جدا , هذا ما ذكره جمٌع المبحوثٌن  .
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 : على الصعٌد الدٌنً والثقافً : ٙ/ٕ

ً دعم القٌادة الدٌنٌة المتمثلة بالمرجعٌة الدٌنٌة من كان للعشٌرة دورا رٌادٌا ومتصدرا ف 
خالل اصدار المقررات والبٌانات التً تتماشى مع فتاوى وتوجٌهات المرجعٌة المتالحقة فً فترة 

خدمة للعراق وشعبه واتخذت العشابر من )مضاٌفها( كوسٌلة لدعم الجانب الدٌنً   ٖٕٓٓما بعد 
الى مجالس حسٌنٌة فً المناسبات الدٌنٌة حٌث ٌذكر الشٌخ  من خالل تحوٌل )المضاٌؾ(العشابرٌة

كرٌم الحمٌداوي والشٌخ حٌدر بطل الشداوي والشٌح حٌدر سعدون الالمً
(ٔ )

كٌؾ تحولت , 
الكثٌر من المضاٌؾ العشابرٌة الى مجالس حسٌنٌة فً عاشوراء وؼٌرها من المناسبات الدٌنٌة 
وذلك الحتواء ابنابها وخاصة الشباب وتوجٌههم بالوجهة االخالقٌة الحسٌنٌة بعٌدا عن مخاطر 

نتٌجة  ٖٕٓٓالعولمة واالفكار المنحرفة التً طرأت على المجتمع وانتشرت بعد التؽٌٌر عام 
الفراغ الرقابً الناتج عن ؼٌاب السلطة ومثال على ذلك ال حصراً مضٌؾ الحاج فرج هبسً 
الحرٌشاوي ومضٌؾ الشٌخ كرٌم الحمٌداوي ومضٌؾ الشٌخ حٌدر حمٌد الالمً ومضٌؾ الشٌخ 
المرحوم ابو معتز الماجدي ومضٌؾ الشٌخ طاهر البزونً ومضٌؾ المال محمد الالمً ومضٌؾ 

لشداوي وكثٌر ؼٌرها فً مدٌنة العمارة اضافة الؼلب المضاٌؾ العشابرٌة فً باقً الشٌخ حٌدر ا
 اقضٌة ونواحً وقرى المحافظة . 

الى حل وزارة االعالم وتركت الباب االعالمً مفتوحا  ٖٕٓٓعمدت قوات االحتالل بعد 
واالعالم على مصراعٌه لكل من شاء ان ٌخوض فً هذا المجال الحٌوي بحجة حرٌة الصحافة 

ما ادى الى دخول الكثٌر من الجهات واالفراد الداخلٌة والخارجٌة فً هذا المجال بؽض النظر 
عن الكفاءة واالهلٌة مستؽلة ؼٌاب االعالم الحكومً وؼٌاب الجهات الرقابٌة ما ادى الى انعكاس 

الكاذبة التً ذلك سلبا على المتلقً وانتشار االشاعات المؽرضة فً كثٌر من االحٌان واالخبار 
تقؾ وراءها اجندات خارجٌة او بعثٌة  فكانت الخطوة التً اتخذتها العشٌرة خاصة بعد انتشار 
                االنترنٌت فً العراق الى استؽالل التطور االلكترونً واقامة مواقع عشابرٌة الكترونٌة

ابناء العشابر وافراد  كروبات و بٌجات( لملا الفراغ الذي خلفه ؼٌاب وزارة االعالم وسحب)
المجتمع  بعٌدا عن مصابد االنحرافات الفكرٌة والعقابدٌة الدخٌلة اضافة الى استخدامها كمراكز 
توعٌة وتثقٌؾ وطنً وسٌاسً الطفاء نار الفتنة الطابفٌة التً اندلعت فً عموم العراق عام 

وقبلها  ٕٗٔٓمنه عام ومواجهة الهجمة البربرٌة الداعشٌة التً هددت وحدة العراق وا ٕ٘ٓٓ
فكان لكل عشٌرة تقرٌبا عددا من المواقع  ,تنظٌم القاعدة وباقً اجنحة االرهاب واشكاله 

 االلكترونٌة و صفحات التواصل االجتماعً المتنوعة هذا ما ذكره الشٌخ طالب جبار المذخوري. 

 : المواطنة : ٧/ٕ 

تجزبة والعزل الطابفً أجمع المبحوثون على رفض مٌسان بصوت عشابرها دعوات ال
من خالل المإتمرات العشابرٌة التً اقٌمت فً المحافظة اضافة الى المشاركة بالمسٌرات 
والتظاهرات التً تدعم الحالة الوطنٌة ووحدة العراق فلم تتؤثر مٌسان نهابٌاً بالفتنة الطابفٌة التً 

حدثا طابفٌاً رؼم انها  فلم تشهد المحافظة اي ٕ٘ٓٓعمت الكثٌر من مناطق العراق بعد عام 
كانت وطناً للتنوع الطابفً والدٌنً المتمثل بالكثٌر من عوابل الطابفة السنٌة المتعاٌشٌن بسالم مع 
اخوتهم الشٌعة بحب ووبام منذ مبات السنٌن دون ان ٌعكر صفو عالقاتهم مع بعضهم اضافة 

ولوحظ التواصل العشابري المستمر  لوجود العدٌد من ابناء الدٌانات المسٌحٌة والصاببٌة المندابٌة
                                                           

 ميا .الشيخ حيدر سعدكف المال محمد الالمي , مف شيكخ قبيمة بني الـ العبد الخاف . كيعمؿ مكظفا حكك ( ٔ)
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بٌنهم ومشاركة الجمٌع فً المناسبات السعٌدة والحزٌنة. ثم تم تبنً فتوى المرجعٌة بالجهاد 
فؤختلطت دماء ابناء العشابر  ,الكفابً وتقدٌم الدعم المادي واالنخراط فً صفوؾ الحشد الشعبً 

حات التصدي للؽزو الداعشً ورؼم ان المٌسانٌة مع دماء اخوتهم من باقً عشابر العراق فً سا
هجوم داعش لم ٌصل الى العمارة اال ان عشابر العمارة لم تجد فرقا فً ذلك فالقبابل العراقٌة 
مشتركة مع بعضها بوطن واحد ومصٌر واحد وهناك من الشٌوخ من تقدم شخصٌا للتطوع فً 

صفوؾ الحشد الشعبً وٌشٌر الشٌخ صالل الدراجً
 (ٔ )

الى احد اسالؾ البو دراج الصؽٌرة  ,
مقاتل فً صفوؾ الحشد الشعبً . ولم ٌقتصر االمر  ٕٓٓوالتً تطوع منه فقط ما ٌزٌد على 

على ذلك فقط بل اٌضا المساهمة مادٌا ومعنوٌا باستٌعاب حشود النازحٌن التً قدمت الى 
دواي الساعديوٌذكر الشٌخ كاظم  ٕٗٔٓالمحافظة من المدن التً سقطت بٌد داعش عام 

(ٕ)
. 

طرٌقة الترحاب التً القاها النازحٌن حتى فً المواكب الحسٌنٌة فً اٌام عاشوراء فشارك 
النازحون من الرمادي اخوتهم فً موكب حً الجهاد فً الدبٌسات فً تقدٌم الطعام والشاي 

م االٌمانٌة فً للمعزٌن بعٌدا عن التمذهب والتقوقع الطابفً والزالوا لحد الٌوم ٌتذكرون تلك االٌا
اتصاالتهم بٌن الفٌنة واالخرى وٌعدون بزٌارة مٌسان التً احتضنتهم فً شدتهم وعاملتهم كما 
تعامل ابناءها , كما ان هناك حادث سٌر كان الجانً فٌه هو احد النازحٌن من الموصل والضحٌة 

النازح مع امرأة توفٌت مع اصابة ابنها من عشٌرة الحمران فحضرت بتكلٌؾ من مضٌفً هذا 
بعض شٌوخ العمارة وسادتها وكانت النتٌجة ان الحمران قد تنازلوا عن الفصل اكراما لضٌوؾ 

  المحافظة من النازحٌن .

وٌضٌؾ الشٌخ حسٌن الؽانم الساعدي  ان العشابر العراقٌة عموما ومنها عشابر مٌسان ال 
لعشابر تقرٌبا اما تضم طوابؾ تحمل فً ثقافاتها ما ٌذكً وٌثٌر النزعة الطابفة كون ان جمٌع ا

متعددة بٌن ابناءها أو على االقل تصاهرت مع قبابل من طوابؾ اخرى وبالتالً فالعشٌرة خالٌة 
تماما من أي تعصب طابفً وان وجد شًء من ذلك فهو دخٌل وعلى مستوى االفراد فقط 

 وٌصطدم فورا بالرفض واالستنكار من اصحاب الوجاهة والقرار فً العشٌرة . 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 الشيخ صالؿ ىاتك الدراجي مف شيكخ عشيرة البكدراج .( ٔ)
الشيخ كاظـ دكام الساعدم شيخ قبيمة السكاعد اؿ عبد السيد , كىك فراضة عمى مستكل العراؽ يقصد اليو لحؿ النزاعات الناشبة بيف ( ٕ)

 العشائر .
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 احلٌار ًالتعددٌة الفكرٌة ًعالقتيوا باإلرىاب ًالتطرف يف األهن  
 م امنٌذجا(3002)العراق ها بعد عام
 

 : تمهٌد

االخووتالؾ أموور واقووع بووٌن النوواس فووً جمٌووع األمصووار واألعصووار, بوول هووو ُسوونة ه فووً خلقووه, 
والحوار هو الوسٌلة للوصول إلى تفاهمات بٌن المختلفٌن, بل هوو أهوم وسوٌلة مون وسوابل المعرفوة 
واإلقنوواع بووٌن النوواس مهمووا كانووت ثقافوواتهم وتوجهوواتهم, فقوود كووان الحوووار وسووٌلة فعالووة واألسوولوب 

 , الذي كان ٌإثر فً نفوس اخخرٌن فً سٌرة األنبٌاء والصالحٌن .   األمثل

لفكور األخور,  -بما نحمل من فكر وأراء خاص فً تحدٌد اتجاهاتنا الفكرٌة والمعرفٌوة  -وقبولنا 
الذي ٌحمول اتجاهوات مختلفوة عموا نحمول, أمور صوحً ومٌوزة ٌخوتص بهوا الفكور اإلنسوانً وتشوكل 

نسوانٌة, وهوذا القبوول ٌسوتبطن الحركوة التوً تولود التسوامح والتقوارب بمجموعها نظرٌة المعرفوة اإل
بٌن المجتموع والووعً والنبووغ اإلبوداع واالختوراع العلموً والثقوافً لودى الشوعوب واألموم, فوتالقح 
األفكار وحوارها بٌن المختلفٌن فً مكوان موا أمور ضوروري للنهووض بفكور ومعرفوة ذاك المكوان, 

ً األفكوار والورإى, ال تكوون مانعواً مون الوتالقح والحووار وحرٌوة ومهما كانوت درجوة االخوتالؾ فو
التعدد, فالحوار وحرٌة التعدد عنصران اٌجابٌان فً فكر وثقافة ومعرفة الشوعوب, وخصوصواً إذا 

 التفتنا إلى أن رؼبات وطاقة وتحمل اإلنسان متفاوتة ومختلفة من شخص ألخر . 

األخر فهما على عكس الحوار والتعدد, فقود ٌولودا  وأما عدم االنفتاح والتعصب واالنؽالق على 
الفرقة واإلرهاب والتطورؾ والنتٌجوة المحصولة مون وراءهموا العنوؾ, حٌوث ٌلؽوً المتعصوب فكور 
األخر وال ٌراه صابباً أبداً, بل ٌرى دابماً أن ما ٌحمل من اعتقواد هوو الفكور الصوابب, وهوذا ٌوإدي 

ومون ثوم إلوى تكفٌوره واسوتحالل دموه, فؽٌواب ُسوونة  أخور المطواؾ إلوى ازدراء واحتقوار فكور ؼٌوره,
 –الحوار الحقٌقً ٌإدي إلى ظهور التناقضوات والتبواٌن بوٌن األفكوار والورإى المعرفٌوة, وٌجعلهوا 

 هً المحور واألساس وتضحى محل للفرقة والعنؾ . –أي ٌجعل التناقضات والتباٌن 

لثقوافً والودٌنً, اللوذان ٌثٌور سوماع فاالنؽالق والتعصب إذن ٌولد اإلرهاب التطرؾ الفكوري وا 
عند المخاطب جدلٌة كبرى فوً تحدٌود داللتهموا, بول مشوكلة كبٌورة  -اإلرهاب والتطرؾ  -لفظٌهما 
ة فً الوقت نفسه, وأصبح معنى كوال اللفظوٌن مون التعقٌود ال ٌمكون تحودٌهما, وأن كوان بوٌن وخطٌر

اتج موون تضووارب المصووالح اللفظووٌن عموووم وخصوووص, فنتٌجووة الخووتالؾ الوورإى والمووذاهب النوو
بخصووووص هوووذه الجدلٌوووة للمتصووودٌن والمعنٌوووٌن فوووً تحدٌووود الضوووابطة لمعنوووى لفظتوووً اإلرهووواب 
والتطوورؾ, اختلفووت تعووارٌفهم وتحدٌوودهم لمعنووى اإلرهوواب والتطوورؾ, ولووذا أصووبح إٌجوواد الحلووول 

 الناجعة متعسراً للقضاء على تلك المشكلة . 
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تعودد األسوالٌب الوحشوٌة الهمجٌوة باالسوتعانة بطورق وأضؾ أٌضواً إلوى تعسور تحدٌود معنٌهموا,  
علمٌة حدٌثة, واستخدامها من قبل اإلرهابٌٌن والمتطرفٌن فً الوصول إلى ؼواٌتهم وأهودافهم, مموا 
جعل لإلرهاب أشكال وصورة متعددة, ٌصوعب علوى المعنوً والمخوتص تحدٌود معنٌهموا, حٌوث أن 

صبحت جزء من أهودافهم تحوت أي مبورر كوان ٌرونوه قتل األبرٌاء واألمنٌٌن وهدم المبانً العامة أ
 صحٌحاً .

ولكً ٌكون الكالم فً الحوار والتعددٌة الفكرٌة والثقافٌة والدٌنٌة أكثر فابدة, قسمنا الكوالم إلوى  
مبحثووٌن, نبووٌن فووً المبحووث األول مطلبووٌن, األول منهمووا معنووى الحوووار واإلرهوواب والتطوورؾ لؽووة 

 ا فٌه أسس وأهداؾ الحوار وآدابه وأهلٌة المحاور .واصطالحاً, والمطلب الثانً بٌن

أمووا المبحووث الثووانً فقوود تضوومن أٌضوواً مطلبووٌن, بٌنووا فووً المطلووب األول أموورٌن, وهمووا أسووباب   
ظهور اإلرهاب والتطرؾ وكٌفٌة عالجهما بالحوار, وبٌنوا فوً المطلوب الثوانً أمورٌن أٌضواً وهموا 

ٌووة والثقافٌووة, والعالقووة القابمووة بووٌن الحوووار واالعتوودال العالقووة القابمووة بووٌن الحووور والتعددٌووة الفكر
 الفكري . 

 

 أسس وأهداف الحوار وآدابه وأهلٌة المحاورمعنى الحوار واإلرهاب والتطرف و:  المبحث األول

نبوووٌن فوووً هوووذا المبحوووث مطلبوووٌن, األول منهموووا هوووو تسووولٌط الضووووء علوووى المعنوووى اللؽووووي  
واالصووطالحً للحوووار واإلرهوواب والتطوورؾ وأسووباب ظهورهمووا, ونووتكلم فووً المطلووب الثووانً عوون 

 أهداؾ الحوار وأسباب ظهور اإلرهاب والتطرؾ وعالجهما . 

 : المطلب األول : معنى الحوار واإلرهاب والتطرف

 عنى الحوار واإلرهاب والتطرؾ لؽة واصطالحاً نوضح أمور :لبٌان م

: األمر األول : الحوار لغة واصطالحاا   

ذكر أهل اللؽة أن معنى الحوار هوو تراجوع الكوالم, أي أن ٌورد الكوالم كول منهموا علوى األخور,  
 وٌشتق منه التحاور والمحاورة : أي التجاوب والمجاوبة .  

ْصلِغٌر, ٌقلال : َكلَّْمُتله والَحَوار قال ابن فارس : ) َرة بالتَّ ٌْ ٌُْكَسر والِحٌَرةُ بالَكْسلر والُحلَو بالفتح و
فمللا َرَجللَع إِلللّى َحللَواراا وِحللَواراا وُمحللاَوَرةا وَحللِوٌراا وَمُحللوَرةا أَي َجوابللاا, وإِنلله لَضللِعٌُف الِحللواَر أَي 

والَكالَم فً الُمَخاَطَبة وقد َحاَوره وَتَحلاَوُروا : الُمَحاَوَرة, والُمَحاَوَرةُ : الُمَجاوَبَة وُمَراَجَعُة الُنْطق 
َتَحاَوُروَن( ٌَ َتراَوُحوَن و ٌَ َنُهم وهم  ٌْ َتَراجُعوا الَكالََم َب
(ٔ) 

. 

ُُ َتَحاُورَُكَم    ا﴿قولللللله :  وقوووووال الطرٌحوووووً :                      أي مراجعتكملللللا القلللللول, وقولللللله : ,  (ٕ)﴾َواللَّ    ُو َيْس     َم
أي ٌخاطبللله, والتحلللاور : التجلللاوب, والمحلللاورة : المجاوبلللة, ٌقلللال تحلللاور ,  (ٖ) ﴾َوُى   َو ُيَح   اِورُهُ ﴿

                                                           

 .  ٖٖٕٚ:  ٔالزبيدم, محمد بف محمد الحسيني, تاج العركس ظ :  (ٔ)
 .  ٔ( المجادلة : ٕ)
 .   ٖٚ, ٖٗ( الكيؼ : ٖ)
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الرجالن إذا رد كل منهما على صاحبه, ومنه ناظرته وحاورته, وفلً الحلدٌث دع محلاورات ملن 
ال عقل له : أي دع الخوض معه فً الكالم(
(ٔ)

 . 

أٌضواَ, فهوو مراجعوة للكوالم بوٌن وقود اسوتعمل هوذا المعنوى اللؽوٌوة فوً االصوطالح أما اصطالحاا : 
طرفٌن أو أكثر دون وجود خصومة بٌنهم بالضرورة, وقد فرقوا بٌنوه وبوٌن الجودل
(ٕ)

بوؤن الجودل  ,
مظنة التعصب واإلصرار على نصرة الرأي بالحق وبالباطل والتعسوؾ فوً إٌوراد الشوبه والظنوون 

حول الحق إذا برز من االتجاه اخخر
(ٖ)

. 

ار هو عبارة عن نقل وتبادل اخراء واألفكار والمعلومات التوً تتبناهوا ومما تقدم اتضح أن الحو
األطراؾ المختلفة, والتعرؾ علٌها ونقودها وتقوٌمهوا وتصووٌب المتنوازعٌن بعضوهم لوبعض, التوً 

)وٌراد بلالحوار والجلدال فلً مصلطلح النلاس : مناقشلة بلٌن تإدي بالنتٌجة النهابٌة إلى تالقٌهما, 
ٌُق , ودفللع شللبهةر, ورد  طللرفٌن أو أطللراف,  للةر, وإثبللات حللقر , وإظهللار حجَّ صللد بهللا تصللحٌح كللالمر

الفاسد من القول والرأي(
(ٗ)

 .   

 : األمر الثانً : اإلرهاب لغة واصطالحاا 

مادة رهب فً اللؽة تعنً معنٌٌن, الخوؾ, والدقة والخفة, فقد ذكر ابن منظور معنوى اإلرهواب 
ٌرهللب رهبللة ورهبللا بالضللم, ورهبللاا بالتحرٌللك, أي )رهللب بالكسللر هووـ( :  4ٔٔقووال ابوون منظووور )

خاف ...... وأرهبه ورهبه واسترهبه : أخافه وأفزعه(
(٘)

 . 

َكَعلِللَم, َرْهَبللةا وُرْهبللاا, بالضللم وبللالفتِح وبالتحرٌللِك,  َرِهللبَ هووـ( : ) 1ٔ4وقووال الفٌووروز آبووادي )
ُك خافَ  ٌَُحرَّ (وُرْهباناا, بالضم و

(ٙ)
. 

اللؽووة القدٌمووة علووى لفظتووً اإلرهووابً واإلرهوواب ومعنٌهمووا, ولعوول ولووم نعثوور فووً مصووادر كتووب 
السبب فً ذلك أنهما من األلفاظ حدٌثة االستعمال, ولوم تبتول األزمنوة القدٌموة بهموا, وهوو أٌضواً موا 

ٌراه األستاذ احمد جالل أنهما من األلفاظ الحدٌثة
(٧)

. 

تفسووٌراً ومعنووى فووً المعجمووات وتعضووٌداً لهووذا الوورأي أن لفظتووً اإلرهووابً واإلرهوواب تجوود لهمووا 
)وصف ٌطلق على الذٌن ٌسلكون سبٌل العنف واإلرهلاب لتحقٌلق الحدٌثة, فلفظة اإلرهابً هً : 

أهدافهم السٌاسٌة(
(8)

    . 

                                                           

 .  ٜٕٓ:  ٕالطريحي, فخر الديف بف محمد عمي بف أحمد, مجمع البحريف, ظ :  (ٔ)
ظ  )الجيـ كالداؿ كالالـ أصؿ كاحد كىك مف باب استحكاـ الشيء في استرساؿ يككف فيو كامتداد الخصكمة كمراجعة الكالـ(( الجدؿ ىك :ٕ)

 .  ٕٚٗ:  ٔية في غريب الحديث : ابف االثير, النيا
كالجدير بالذكر ىنا ىنالؾ ألفاظ أخرل تستعمؿ في معنى قريب مف استعماؿ معنى الحكار كالجداؿ منيا : المحاجة كالمناظرة كالمناقشة ( ٖ)

 . كالمباحثة  
 .  ٕٓظ : آؿ نكاب, عبد الرب نكاب الديف, كسطية اإلسالـ كدعكتو إلى الحكار : ( ٗ)
, لساف العرب ( ٘)  . ٖٚٗ:  ٔابف منظكر, أبك الفضؿ جماؿ الديف محمد بف مكـر
 .   ٓٚ:  ٔ( الفيركزآبادم, مجد الديف محمد بف يعقكب, القامكس المحيط ٙ)
 .   ٕٓ( ظ : جالؿ, احمد, اإلرىاب كالعنؼ السياسي / كتاب الحرية : ٚ)
 .   ٖٓٚمعجـ الكسيط : محمد النجار, ال –حامد عبد القادر  –( ظ : حسف الزيات ٛ)
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من ٌلجأ إلى اإلرهاب إلقامة سلطته, والحكم اإلرهابً هو نوع ملن الحكلم وفسرها آخرون : ) 
(ات أو جماعات ثورٌةٌقوم على اإلرهاب والعنف تعمد إلٌه حكوم

(ٔ)
أما لفظوة اإلرهواب قُسورت  ,

 )رعب تحدثه أعمال عنف كالقتل وإلقاء المتفجرات أو التخرٌب(بؤنها : 
(ٕ)

. 

وممووا تقوودم ٌظهوور أن اإلرهوواب االصووطالحً هووو العنووؾ واإلرهووابٌٌن هووم ممووا ٌمتهنووون العنووؾ  
بكافة وسابل وأسالٌبه, وكل حكم إرهابً على هذا ٌكوون قوابم علوى أسواس التسولط بوالقوة والوبطش 

 بالناس, ومٌزته إلؽاء األفكار المختلفة .   

 : األمر الثالث : التطرف لغة واصطالحاا 

ٌظهر من كلمات أهل اللؽة أن التطرؾ الوقوؾ فوً الطورؾ بعٌودا عون الوسوط,  التطرف لغة :
 أو قل إن التطرؾ من الطرؾ وهو المٌل إلى احد أطراؾ الشًء وعدم الثبوت فً وسطه .

)تطرف الشًء صار طرفاا ... وتطرفت الشمس أي : دنت للغروب(قال ابن منظور : 
(ٖ)

 . 

)الطللاء والللراء والفللاء أصللالن , فللاألول ٌللدل علللى حللد الشللًء وحرفلله ,  ابوون فووارس :وقووال 
والثانً: ٌدل على حركة فٌه(
(ٗ) 

. 

تجاوز حد االعتدالأما اصطالحاا : 
(٘)

, وٌبدو أن معناه فً االصطالح ال ٌختلوؾ عموا هوو علٌوه 
هوو  فكل من تجاوز حد وسط شًء إلى أحود أطرافوه, ٌقوال لوه تطورؾ شوًء, واالعتودال ,فً اللؽة

التوسط وتجاوزه هو التطرؾ
(ٙ)

.     

وأصله فً الحسوٌات كوالتطرؾ فوً الجلووس أو الوقووؾ أو المشوً , ثوم انتقول إلوى المعنوٌوات  
 كالتطرؾ فً الدٌن أو الفكر أو السلوك .

إن التطرؾ فً جمٌع األحوال ظاهرة مرضوٌة تعبور عون حالوة ؼضوب واحتقوان, وهوو مإشور  
على وجود خلل ما فً النفس اإلنسانٌة أو فً الظروؾ التً تحوٌط بتلوك الونفس, واإلنسوان السووي 

بطبٌعته ٌرفض التطرؾ وٌضٌق بالعنؾ ألن الفطرة السلٌمة تؤبى ذلك وتنفر منه 
(٧)

. 

 : هداف الحوار وآدابه وأهلٌة المحاورالمطلب الثانً : أسس وأ

                                                           

 .   ٕٕٛ( ظ : بكراع النمؿ, عمي بف الحسف الينائي, المنجد في المغة : ٔ)
 .    ٛٛ( ظ : اليازجي, إبراىيـ, مسعكد, نجعة الرائد كشرعة الكارد في المترادؼ كالمتكارد : ٕ)
, لساف العرب  ( ٖ)  . ٘ٗٔ:  ٛابف منظكر, أبك الفضؿ جماؿ الديف محمد بف مكـر
 .  ٜٓ:  ٕابف فارس, احمد بف فارس بف زكريا, معجـ مقاييس العرب  (ٗ)
 .  ٗسفر, دكتكر حسف بف محمد, نظرات استشرافية في فقو العالقات اإلنسانية بيف المسمميف كغير المسمميف :  (٘)
 الجدير بالذكر :( ٙ)

أف الغمك اخص مف التطرؼ فالغمك أعمى مراتب اإلفراط في الجممة, كالتطرؼ ىك مجاكزة الحدِّ, كالبعد عف التكسط كاالعتداؿ إفراطا  .ٔ
 أك تفريطا, أك بعبارة أخرل : سمبا أك إيجابا, زيادة أك نقصا, سكاء كاف غمكا أـ ال, إذ العبرة ببمكغ طرفي األمر . 

كالغمك أك التطرؼ ليس مرادفان لمعنؼ, إذ أف التطرؼ مكقؼ فكرم بينما العنؼ سمكؾ, كىك أثر مف آثار التطرؼ . ظ : الشبؿ, عمي  .ٕ
 .  ٙٔبف عبد العزيز, الجذكر التاريخية لحقيقة الغمك كالتطرؼ كاإلرىاب كالعنؼ : 

 .  ٚٔالقرآف كالسنة :  عزكزم, حسف بف إدريس, قضايا اإلرىاب كالعنؼ كالتطرؼ في ميزاف( ٚ)
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ٌُبنووى علٌهووا  نووتكلم فووً هووذا المطلووب بؤربعووة أمووور, نبووٌن فٌهووا األسووس والقواعوود التووً ٌجووب أن 
الحوار, أذا موا أردنوا للحووار النجواح, وبٌنوا أهمٌتوه والؽورض والؽاٌوة مون إجوراء الحووار وأهدافوه 

 وآدابه . 

 :األمر األول : أسس الحوار 

الطوورق العلمٌووة وااللتووزام بهووا هووً الوسووٌلة الوحٌوودة للهوودؾ المنشووود موون الحوووار, إن سوولوك  
وللحوار أسس وقواعد ٌإسس كول مون المتحواورٌن حوواره وحدٌثوه علٌوه, فمونهم مون ٌإسوس علوى 

, ومونهم ٌجعول األسواس -علمٌوة ونفسوٌة وخلقٌوة  –مجموعة الصفات التً ٌتحلى بها المتحواورون 
ٌُبنى علٌه  الحوار هو القضاٌا التوً هوً محول البحوث والحووار, والوذي هوو األحسون الذي ٌجب أن 

واألفضل الجمع بٌن تلك األسس, فٌكون أصل الحوار مبنً على ثالثة أصول
(ٔ) 

: 

 :األصل األول : العلم 

ونعنً بالعلم هو اإللمام واالطالع الكامل حول القضوٌة الموراد بحثهوا, وٌمكون إجموال موا ٌجوب  
 من أمور بالنقاط التالٌة :أن ٌتوفر للمحاور 

التخصص العلمً, لكً نضمن التكافإ فً الحوار البد مون أن ٌكوون المتحواوران مون أصوحاب  .ٔ
االختصاص قً القضٌة المختلفة علٌهوا, وإال أصوبح الحووار عقٌموا ال فابودة منوه, بول قود ٌوإدي 

بؤصوول وتوارٌخ األدٌوان, أن  –موثالً  –إلى النزاع والخصام وضٌاع الحق, فال ٌصوح الجاهول 
 و مسالة داخلة فً علم األدٌان . ٌتحاور بقضٌة أ

العلووم بالوودلٌل وبرهانووه وكٌفٌووة االسووتدالل علٌووه بطوورق صووحٌحة ؼٌوور قابلووة للوونقض أو اإلبوورام,  .ٕ
 فٌجب على من ٌرٌد التحاور االلتزام بالطرق االقناعٌة البسٌطة والصحٌحة .

باتوه, بول السوالمة مون الوقووع فوً التنواقض, التوً ال ٌمكون الوصوول بوه إلوى موا هوو مطلووب إث .ٖ
 استحالته .

أال ٌكون الدلٌل مصادرة للمطلوب, بؤن ٌكون الدلٌل هو عٌن الدعوى, وٌكون النقاش سوقٌما ال  .ٗ
 تصل به إلى الهدؾ المنشود .

معرفة مجاالت الحوار وهً كل ما ٌحتمل أن ٌقع فٌه الخالؾ, ألن الثوابت والمسولمات ال ٌقوع  .٘
 فٌها نقاش أو حوار .

المخالؾ وشبهاته وطرق الرد علٌوه, فوال ٌجووز الطعون فوً أدلوة الخصوم إال معرفة وجهة نظر  .ٙ
 ضمن األمور المبنٌة على المنطق السلٌم والقواعد المسلمة بٌن المتخاصمٌن .

: إن سوولوك الطوورق العلمٌووة للحوووار موون تقوودٌم األدلووة والبووراهٌن وصووحة  وٌتضللح ممللا تقللدم 
, وذلوك -رٌقة ممجوجة, والتً تعد سواقطة بالبداهوة ألنها ط –االستدالل بها, وخلوها من التناقض 

باسووتخدام المنطووق السوولٌم, وإال تكووون األدلووة عووٌن المطلوووب إثباتووه, واالتفوواق علووى مجموعووة موون 
الثوابت عند العقالء والقضاٌا المسلمة بها عقالً, ألن اإلصرار على إنكار الثوابت تعد عند العقالء 

ر ٌسوووتقبحه العقووول, وأن ٌكوووون الهووودؾ مووون الحووووار لكوووال مكوووابرة قبٌحوووة, وإنكوووار المسووولمات أمووو
المتحاورٌن هوو طلوب الحوق, فالبود مون تجردهموا والسوعً للوصوول إلٌوه, وعودم التعصوب وإتبواع 

 الحق واالنصٌاع له .   

                                                           

 .  ٚٔ - ٕٔصالح بف حميد بف عبد اهلل, أصكؿ الحكار كآدابو في اإلسالـ :  (ٔ)
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 : األصل الثانً : أهلٌة المحاور

 ٌجب تحقق أهلٌة المحاور التً تقتضً منه ما ٌلً :

الخضوووع والتسوولٌم للحووق بعوود الحوووار واإلٌمووان بووالحق قبلووه, فموون المعٌووب أن ٌتصوودى  أوالا :
 للنقاش والحوار من ال ٌإمن بالحق وال ٌعرفه .

ٌجب على المتحاورٌن معرفة أصول الحوار من مسلك وؼاٌوة وجموال, ومون ذلوك إقاموة  ثانٌاا :
 الحجة ودفع الشبهة .

ٌراد التحاور به, فال ٌجوز من ٌجهل أصوول وتوارٌخ  التخصص العلمً فً المجال الذي ثالثاا :
 األدٌان والفرق التً تنتسب إلى كل ملة .

البوود أن ٌكووون المحوواور مسووتمعاً جٌووداً, ألن الحوووار حووق ثابووت للطوورفٌن, فووال ٌجوووز  رابعللاا :
المقاطعة للطرؾ األخر, ما لم ٌفرغ من كالمه وبٌان مطلبه 
(ٔ)

 . 

ر بالحلم والصبر, فال ٌسوتفز أو ٌؽضوب بوؤي كلموة, وأن ٌكوون ٌجب أن ٌتحلى المحاو خامساا :
 رحٌماً بخصمه الذي ٌحاوره من الضالل . 

 :األصل الثالث : التحلً بأخالق الحوار 

ٌجب على المتحواور الوذي ٌرٌود إظهوار الحوق أن ٌبتعود عون التعصوب ٌقبول بوالحق, وإال ٌكوون  
بالتسووامح, وان ال ٌنتهووً الحوووار بالتبوواؼض الحوووار لؽووواً, وكووذلك ٌجووب أن ٌتحلووى المتحوواورون 

واإلصرار على رأٌه, وكذلك التحلً بسعة الصدر والبعد عن الشتم والسب والتجورٌح والسوخرٌة, 
وااللتزام بالقول الحسن وتجنوب أسولوب التحودي واإلفحوام, واالنصوٌاع والقبوول بكول موا ٌنوتج عنوه 

مون آثوار بشوكل جودي, وإال أصوبح الحووار حلبوة الحوار من نتابج, وااللتزام بها وما ٌترتب علٌهوا 
 مصارعة ؼاٌتها إفحام الخصم, وكان حواراً عقٌماً خالً من الهدؾ إلذي نتوخاه .

والجدٌر بالذكر هنوا أن نودرك أن كول رأي معرفوً فكوري نسوبً الحقٌقٌوة, بمعنوى أن كول رأي  
طؤ نسبٌة, وعلوى هوذا فلوٌس ٌحتمل الصحة وٌحتمل الخطؤ, فداللة اخراء الفكرٌة على الصحة والخ

كل حوار ناجع ٌنتهوً باالتفواق التوام بواخراء, بحٌوث ٌقبول احود المتحواورٌن بورأي األخور وٌنصواع 
إلٌه, فإذا توصلت األطراؾ المتحاور إلى قناعة بقبول كل منهم بمنهجٌة األخور, وٌحوق لكول مونهم 

 التمسك بها ما دام  الخالؾ سابػ .

 : راألمر الثانً : أهمٌة الحوا

ال نبالػ إذا قلنا إن الحوار هو المنهج الوحٌد الذي ٌمكن أن ٌواجه الصوراعات الفكرٌوة قاطبوة,  
وكما عرفنا أن فابدة الحوار هً المحادثوة والمناقشوة وحتوى المنواظرة التوً تحصول بوٌن األطوراؾ 

ل اخراء الفكرٌة المختلفة بعضها عن بعض, فبالحوار نصل إلوى لوب الحقوابق, وبوه أٌضواً ٌوتم تبواد
 –واألفكار المختلفة التً تحدد المواقؾ من المشكالت الحاصلة, وطرح الحلول الناجعة لهوا, فهوو 

بهوذا ٌكوون أمورا ضورورٌاً وعوامالً أصوٌالً وأساسوٌاً فوً تنظوٌم العالقوات العاموة بوٌن  –أي الحوار 
ن ذلوك علوى حسواب الناس المختلفة األفكار واخراء, وٌوفر حرٌة فكرٌة لكل منهم من دون أن ٌكو

                                                           

 . ٕٙٗ ٖٕٙظ : الحكار آدابو كضكابطو : ( ٔ)
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طرؾ, فؤهمٌته وؼاٌته هو التنظوٌم وحفوظ حقووق اخخورٌن فوً التعبٌور عون آراءهوم وأفكوارهم مون 
 دون أن ٌكون هناك ضرراً ٌلحق بهم .

وبمعنى آخر إن الحووار هوو أسولوب مون أسوالٌب التفواهم بوٌن أفوراد المجتمعوات ؼاٌتوه تحقٌوق   
أساس حرٌة المعتقود والفكور والورأي وتبوادل المنوافع التعارؾ والتعاٌش والتعاون بٌنهم جمٌعاً على 

والوصول إلى الحقٌقة وتعمٌق وترصٌن األفكار بالمناقشة التً تتضمن األدلة والبراهٌن
(ٔ)

   . 

والحوار ُسنة إلهٌة بوٌن جمٌوع البشور مون أول الخلوق, وقود ازدهور الحووار فوً ظول الحضوارة   
ٌمثول منهًجوا مون منواهج التعواٌش وتبوادل المنوافع إلوى النواس كافوة  -كما أسلفنا  –اإلسالمٌة, لكونه 

 دون تمٌٌز أو تحٌز ألي جهة إال الحق, فؽاٌته هو تحقٌق اإلصالح وتطهٌر المجتمع اإلنسوانً مون
التعصب والتطرؾ والؽلو, ولذا كان الحوار مون أهوم المنواهج التوً اسوتخدمتها الودعوة اإلسوالمٌة, 

 َأْعلَ ُم ِبَم ْن ادُْع ِإَلى َسِبيِل رَبَِّك بِاْلِحْكَمِة َواْلَمْوِعظَِة اْلَحَسَنِة َوَجاِدْلُهْم بِالَِّتي ِى َي َأْحَس ُن ِإنَّ رَبَّ َك ُى وَ ﴿قال تعالى : 
 . ( ٕ) ﴾ِبيِلِو َوُىَو َأْعَلُم بِاْلُمْهَتِدينَ َضلَّ َعْن سَ 

بهودؾ اللحواق بركوب العوالم بؤنوه حاجوة علمٌوة وضورورٌة فكرٌوة فأهمٌة الحوار تتجلى وتتضح : 
المتقدم, وؼٌاب الحوار أو رفضه ٌعنوً زٌوادة فوً التخوبط والتخلوؾ والعزلوة, وال شوك أن الحووار 

السٌاسً أو الدٌنً, واالبتعاد عن فكرة إن الحوار هو الموضوعً ٌمنع من بروز ظاهرة التطرؾ 
حلبووة مالكمووة ٌطوورح المحوواور زمٌلووه أرضوواً وذلووك بالسووخرٌة منووه أو التطوواول علووى شخصووه, بوول 
الحوار ٌعنً التخلً عن سٌاسة أن اخخر مخطا وأنا المحق الوحٌد, وهذا كلوه بشورط فوتح أبوواب 

افه وؼاٌاته, وكوذا بشورط االلتوزام بوآداب وأخوالق الحوار بضوابطه ومنهجه العلمً التً تحقق أهد
الحوار, التً البد للمتحاور من التعرؾ علٌها والتحلوً بهوا, ولوذا كوان الحووار أسولوباً قرآنٌواً نبوٌواً 

 .  ناجحاً ومثمراً, ٌؤسر القلوب وٌحركها نحو الفضٌلة

المنشود مون الحووار وهناك مجموعة من الؽاٌات واألهداؾ التً تعد طرقاً للوصول إلى الهدؾ 
 منها :

 إٌجاد حل وسط ٌرضً األطراؾ المختلفة . .ٔ
 التعرؾ على وجهات النظر المختلفة المتبناة من قبل األطراؾ المختلفة . .ٕ
البحث والتنقٌب من أجل االستقصاء واالستقراء فً تنوٌع الرإى واألفكار مون  اجول الوصوول  .ٖ

 إلى نتابج أفضل .

 : األمر الثالث : أهداف الحوار

أصوول الحوووار هووو تالقووً المتحوواورٌن فووً مسوواحة مشووتركة بٌنهمووا, ونبووذ الخصووومة واإلفحووام 
 والحرج, ولذا ٌمكن تلخٌص الهدؾ والؽاٌة من الحوار فً ما ٌلً :

من خالل الحوار ٌمكن االطالع بوضوح على ما ٌتضمنه فكور وثقافوة األخور مون معلوموات  أوالا :
 اٌجابٌة ٌمكن االستفادة منها .

                                                           

 . ٕٔظ : آؿ نكاب, عبد الرب نكاب الديف, كسطية اإلسالـ كدعكتو إلى الحكار :  (ٔ)
 . ٕ٘ٔالنحؿ :  (ٕ)
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االطالع والوقوؾ الحجج والبوراهٌن للطورؾ األخور وتقوٌمهوا, وإبوراز موا كوان منهوا سوقٌم  ٌاا :ثان
 وؼٌر صحٌح, وبٌان ثؽراتها وأخطاءها  .

تثبٌت أساس التعدد فً الفكر والثقافة والمعتقد, الوذي ٌنوتج منوه قبوول األخور والتسوامح ونبوذ  ثالثاا :
 التطرؾ فً الفكر وازدراء اخخرٌن .

السووعً فووً تلووٌن الطوورؾ األخوور لٌووتخلص موون األفكووار والحجووج ؼٌوور الصووحٌحة, وقبووول  :رابعللاا 
 الحجج واألفكار الصحٌحة وتبنٌها .

إن الحوووار ٌسوواعد علووى التوقوود الووذهنً وهووً صووفة مالزمووة ألجووواء التحوودي الفكووري  خامسللاا :
 والحوار المتبادل .

النظوور المطروحووة  -التقرٌووب بووٌن األفكووار المختلفووة, موون خووالل التقرٌووب فووً وجهووات  سادسللاا :
للحوار, التً تضٌٌق هوة الخالؾ, وإٌجاد حل توافقً وسطً, وٌمنع التناحر والتنازع 
(ٔ)

  . 

 : األمر الرابع : أدب الحوار

اخداب واألخوالق لكً ٌكوون حوواراً هادفواً ومنتجواً البود مون المتحواور أن ٌتحلوى بمجموعوة مون 
 نذكر منها بإٌجاز :

تحدٌد موضوع الحووار والتقٌود بوه وعودم الخوروج عنوه, وهوذه نقطوة تنظٌمٌوة مهموة لكوً ال  أوالا :
تدخل فً الحوار مسابل خارجة عن موضوع الحووار, التوً توإدي إلوى حووار سوقٌم ال فابودة 

السوبٌل إلوى ذلوك بوؤن هوو منه, بل قد تكون نتابجه عكس ما كان ٌتوقع من الحوار الهوادؾ, و
إقامة حكام علوى ٌنبهووا المتحواورٌن عنود خوروجهم عون أصول الموضووع, وخلطهوم بمسوابل 

 ؼرٌبة عن الموضوع .

تحدٌد المعانً المقصودة من األلفاظ ذات المعانً المتعددة والمستخدمة فً الحوار, لكوً ال  ثانٌاا :
إلوى ذلوك هوو أن ٌبوٌن المتحواور معنوى  ٌختلط عند المتحاورٌن فهم معنى ذلك اللفظ, والسبٌل

 اللفظ المستخدم إذا كان ٌتضمن أكثر من معنى .   

موون أدب الحوووار ومنهجٌتووه أن ٌبوودءا الحوووار بالمسووابل األكثوور أهمٌووة واألصوولٌة, وتجنووب  ثالثللاا :
الحوار بالمسوابل الفرعٌوة حتوى االنتهواء مون المسوابل األصولٌة والمهموة, وذلوك بوان المسوابل 

 قد تفهم وتتضح بعد فهم ووضوح األصل . الفرعٌة

بوودء الحوووار بعبووارات لطٌفووة توودل علووى التقوودٌر واالحتوورام بووٌن المتحوواورٌن, بوول تلطٌووؾ  رابعللاا :
األجواء من حٌن إلى حٌن, وهذا ٌساعد على تهدبة الخواطر وضبط المتحاورٌن من التعودي 

 واالنفعال .

اء لمطالبووه وأدلتووه, ألن أصوول الحوووار هووو حسوون االسووتماع موون الطوورؾ األخوور واإلصووؽ خامسللاا :
السماع كل من الطرفٌن لألخر, فؤن من أدب الحوار هو أن ٌحسن كول طورؾ اإلصوؽاء إلوى 

 أدلة ووجهة نظر الطرؾ األخر, من دون تسفٌه واستهان .

الترٌث فً اإلقناع والنتٌجة, بحٌث تعطوى لكول مون المتحواورٌن وقوت للتحودث لكوً ٌبٌنوا  سادساا :
  ظرهما, من دون أن ٌتعدى على الوقت المحدد  .وجهة ن

                                                           

 .٘ٔظ : تركستاني, احمد بف سيؼ الديف, الحكار مع أصحاب األدياف مشركعيتو كشركطو كآدابو :  (ٔ)
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إن العلم بالدلٌل وتقدٌم األدلة المثبتة والمرجحة للدعوى وطرٌقوة البرهوان وٌتضح مما تقدم :   
على المطلوب, هو كذلك خلو الكالم والدلٌل من التناقض ضرورة سقوطه بالبداهوة, وأن ال ٌكوون 

دلٌالً, بل ٌعتبر تحاٌل إلطالوة الحووار بوال فابودة, كموا ٌجوب الدلٌل عٌن الدعوى, الن ذلك ال ٌكون 
أن ٌكون اتفاق على القضاٌا المسلمة بها التوً ال تحتمول الخوالؾ, ومرجوع تلوك القواعود أموا العقول 

 كما فً حسن الصدق وقبح الكذب أو ثوابت دٌنٌة ال ٌختلفون فٌها أصحاب الدٌانات .

والسعً للوصوول إلوى الحوق والحورص علوى آداب  والتجرد وطلب الحق والبعد عن التعصب  
الحوار, هو الذي ٌقود الحووار إلوى طرٌوق سولٌم خوالً مون المعورقالت, ٌقوول الؽزالوً : )التعواون 
علووى طلووب الحووق موون الوودٌن, ولكوون لووه شووروط وعالمووات؛ منهووا أن ٌكووون فووً طلووب الحووق كناشوود 

اونوه, وٌورى رفٌقوه معٌنواً ال خصوماً, ضالّة, ال ٌفرق بٌن أن تظهر الضالّة على ٌده أو علوى ٌود مع
وٌشكره إذا عرفه الخطؤ وأظهره له(
(ٔ) 

 . 

وإذا كان من الحق أال ٌمنع صواحب الحوق عون حقوه, فمون الحوق أال ٌعطوى هوذا الحوق لمون ال   
ٌسووتحقه, كمووا أن موون الحكمووة والعقوول واألدب فووً الرجوول أال ٌعتوورض علووى مووا لووٌس لووه أهووالً, وال 

كفإاً, فمن الخطؤ أن ٌتصدى للدفاع عن الحق مون كوان علوى الباطول, ومون  ٌدخل فٌما لٌس هو فٌه
الخطؤ أن ٌتصدى للدفاع عن الحق من ال ٌعرؾ الحق, ومون الخطوؤ أن ٌتصودى للودفاع عون الحوق 
موون ال ٌجٌوود الوودفاع عوون الحووق, وموون الخطووؤ أن ٌتصوودى للوودفاع عوون الحووق موون ال ٌوودرك مسووالك 

مووإهالً للوودخول فووً حوووار صووحً صووحٌح ٌووإتً ثموواراً ٌانعووة الباطوول, والنتٌجووة إذن لووٌس كوول أحوود 
ونتابج طٌبة
(ٕ)

. 

أسباب ظهور اإلرهاب والتطرف وعالجهما بالحواروالعالقة بٌن الحوار : المبحث الثانً
 والتعددي واالعتدال الفكري

نبٌن فً هذا المبحوث األسوباب الموجبوة لظهوور اإلرهواب والتطورؾ, وكوذلك نبوٌن فٌوه طرٌقوة  
وكذا نبٌن العالقة الودابرة بوٌن الحووار النواجع والتعددٌوة الفكرٌوة واالعتودال وحرٌوة اخراء  العالج,

  واألفكار .

 :المطلب األول : أسباب ظهور اإلرهاب والتطرف 

أسباب أدت إلى ظهور اإلرهاب أو التطرؾ, نتعرض لها فوً هوذا المطلوب هنالك مجموعة من 
 للقضاء علٌهما, لذا سوؾ نبٌن هنا أمرٌن :مع استعراض أن الحوار طرٌقة ووسٌلة 

 : األمر األول : أسباب ظهور اإلرهاب والتطرف

هناك مجموعة من األسباب تإدي إلى ظهور ونشؤة اإلرهاب والتطرؾ فً المجتمعات الخالٌة  
منهما, وٌمكن إٌجاز ذلك بمجموعة من النقاط 
(ٖ) 

: 

إن السووبب الربٌسووً فووً سوولوك اإلرهوواب والتطوورؾ هووو االنحووراؾ  األولللى : االنحللراف الفكللري,
الفكري وضالله, والتباس الحوق بالباطول, وهوذا المونهج سوبب لصونوؾ مون االنحوراؾ والضوالل, 

                                                           

 . ٕٖٕالغزالي, أبك حامد محمد بف محمد, إحياء عمـك الديف :  (ٔ)
 . ٖ٘تركستاني, احمد بف سيؼ الديف, الحكار مع أصحاب األدياف مشركعيتو كشركطو كآدابو :  (ٕ)
 .   ٛٔ - ٚبف ىشاـ, اإلرىاب األسباب كالعالج :  الجفرم, عصاـظ :  ( ٖ)
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وأشد ذلك وأعظمه خطراً التكفٌر, والحكم بذلك علوى األشوخاص والجماعوات واألنظموة دون وجوه 
الجماعات فً هذا العصر, حٌث توجهوا إلوى تكفٌور حق أو تثبت, وهو ما وقع فٌه بعض األفراد و

الناس بؽٌر برهان من كتاب ه وال سنة رسوله )صل ه علٌه وآلوه(, ورتبووا علوى ذلوك اسوتباحة 
الووودماء واألمووووال, واالعتوووداء علوووى حٌووواة النووواس اخمنوووٌن المطمبنوووٌن فوووً مسووواكنهم ومعاٌشوووهم , 

لناس فً حٌاتهم عنها , فحصل بذلك فساد كبٌر فوً واالعتداء على مصالحهم العامة التً ال ؼنى ل
 المجتمعات, ومنشؤ هذا االنحراؾ ٌمكن إجماله بما ٌلً :

إن ٌكون بسبب الخلل فً التلقً, حٌث ٌتتلمذ أصحاب الفكر المنحرؾ على ٌد مجموعوة ال  .ٔ
 علم عندهم أو على أنفسهم, وٌتركون أهل العلم والمعرفة . 

ن اعتبار لداللة المفهوم وال قواعود االسوتدالل, مون الجموع األخذ بظواهر النصوص, من دو .ٕ
 العرفً والناسخ والمنسوخ والعناوٌن الثانوٌة لألحكام التً ُشرعت ألعذار الناس .    

 :الثانٌة : مؤامرات األعداء 

إن تارٌخ العداء بٌن الحق والباطل منذ أول النشؤة, وأن قوى الشر ال تبرح من مؽادرة وسٌلة   
إال وأن تبنووت طرٌقووة أخوورى, وال تووزال تحوووك المووإامرات والحٌوول لإلطاحووة بقوووى الخٌوور,  وحٌلووة

ومن تلك الوسوابل التوً اسوتخدموها هوو بوث األفكوار المضوللة للنواس, وعضود كول توجوه متطورؾ 
هدفه شق صؾ المجتمعات وتشورذمهم, بوث روح التفرقوة, وامتهوان العنوؾ كوسوٌلة للقضواء علوى 

 الفكر المؽاٌر .

ا ساعد على نجاح تلك الموإامرات هوو بعوض النفووس الضوٌقة أصوحاب الجهول المركوب, ومم  
 التً ال ترى فكراً صحٌحاً ؼٌر فكرهم .  

 : الثالثة : التأثٌر السلبً لبعض وسائل اإلعالم

تعوود وسووابل اإلعووالم فووً عصوورنا هووذا موون أكثوور الوسووابل تووؤثٌراً فووً فكوور النوواس, وأخالقهووم   
جهواتهم, لشودة سوٌطرتها علوى عقوول النواس, واسوتحواذها علوى اهتمامواتهم وسلوكهم, وفً بنواء تو

 وأوقاتهم , وقوة تؤثٌرها فٌهم .

واألصل فً اإلعالم على اختالؾ وسابله أن ٌقدم للناس المعلومات النافعة, والحقوابق الثابتوة,   
ن الواقوع فوً واألخبار الصحٌحة لٌكوون بوذلك أداة توجٌوه وبنواء, ومصودر معلوموات موثوقوة, إال أ

بعووض األحٌووان بخووالؾ ذلووك , حٌووث اتخووذ موون اإلعووالم وسووٌلة للدعاٌووة ألفكووار وتوجهووات معٌنووة , 
ومهاجمووة مووا ٌضووادها أو ٌخالفهووا , كمووا أضووحى اإلعووالم الٌوووم أداة موون أدوات الصووراع الثقووافً 

 والعسكري بٌن األمم .

ب فووً نفوسووهم, حمٌووة واإلعووالم بهووذا التوجووه ٌسووتثٌر مشوواعر النوواس, وٌووإجج بواعووث الؽضوو  
لوودٌنهم, وانتصوواراً لقووٌمهم اإلسووالمٌة الحقووة, وال شووك أن هووذا الؽضووب محمووود, ألن المووإمن ٌجووب 
علٌه أن ٌؽضب هلل عز وجل, وال ٌرضى أن تنتهك محارموه, ولكون وربموا ؼوال بعوض النواس فوً 

لفوتن وٌعوم الرد والمدافعة, وزاد عن الحد المشروع, فسلك مسالك الشودة والعنوؾ, فتحصول بوذلك ا
 الفساد فً األرض .

, فال ٌقبل من أصحاب الفكر والمعرفوة والورأي إال موا جواء التعصب للجماعة أو الطائفة الرابعة :
عن طرٌقهم وال ٌصدر إال عن رأٌهم, والتعصب من أعظم األموور شوراً وفسواداً , فهوو ٌجور علوى 
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قبولووه, وٌحموول علووى االنقٌوواد األمووة المصووابب والوووٌالت, ألنووه ٌمنووع موون سووماع الحووق فضووالً عوون 
لألهووواء, والمتابعووة علووى ؼٌوور حجووة أو برهووان, والواجووب أن ٌؽوورس فووً النفوووس تعظووٌم الحووق, 
وقبوول الفكور األخوور, وأن تربوى األمووة علوى ذلووك وتنشوؤ األجٌووال علٌوه, حتووى تكوون فووً منوؤى موون 

 مزالق التعصب المذموم الموجب للضالل والتفرق .

, فالبٌبووة التووً تحموول فكوور األمللاكن التللً تحمللل أفكللار اإلرهللاب والتطللرفالخامسللة : العللٌش فللً 
والتكفٌر والعنؾ, تكون حاضنة خصبة ممن لٌس لودٌهم مون العلوم والفكور القودر الوذي ٌتمكنوون بوه 

 من دفع شبه أولبك المتطرفٌن , فحملوا تلك األفكار وتبنوا العنؾ منهًجا لإلنكار والتؽٌٌر .

لبٌبات قد أندرست أو ضعؾ أثرها, فإن بٌبات أخرى قود تجوددت, وقود وإذا كانت بعض تلك ا  
تكون مهٌؤة لرواج الفكر المتطرؾ, مموا ٌحوتم علوى العلمواء والموربٌن التحوذٌر منهوا صوٌانة ألبنواء 

 األمة من مسالك الؽلو والضالل .

سٌبة فً حٌواة  الروحً والفكري والزمنً, هذا الفراغ له اثار ,السادسة : الفراغ بأبعاده المختلفة
ٌُوجد لدٌهم القابلٌة لسابر الموإثرات, سوواء المتجهوة إلوى التفورٌط واالنحوالل, أو إلوى  الناس, حٌث 

 اإلفراط والتطرؾ والعنؾ .

إن العواموول االقتصووادٌة كووالفقر والبطالووة موون أسووباب اختٌووار طرٌووق السللابعة : العنللف والبطالللة, 
لوفاء بحاجاته األساسٌة, وفاقد األمل فوً المسوتقبل, العنؾ واإلرهاب؛ لكون الفرد ؼٌر قادر على ا

 مما ٌحمله على النقمة على المجتمع ومإسساته, وٌبعثه على تبنً العنؾ .

والذي ٌظهر أن الفقر والبطالة والضؽوط االقتصادٌة بعامة لٌست أسباباً كافٌوة لسولوك طرٌوق   
اإلسووالمٌة منووذ دهوور طوٌوول وإن العنووؾ واإلرهوواب, ألن هووذه الظووواهر لووم تؽووب عوون المجتمعووات 

تفاوتت فً درجات الفقر ونسب البطالة, ومع ذلك لم تحمل الناس على أعمال إرهابٌة منظمة كموا 
 ٌجري الٌوم .

والووذي ٌمكوون التسوولٌم بووه أن الفقوور والبطالووة, وعوودم وجووود فوورص وظٌفٌووة, تثٌوور فووً النفوووس   
هوودفاً ألصووحاب التوجهووات الؽالٌووة,  مشوواعر الحقوود والبؽضوواء, وتجعوول موون الووذٌن ٌعووانون موون ذلووك

 ٌمكن استدراجهم باستؽالل حاجتهم, وتوظٌؾ نقمتهم لاللتحاق بركب المتطرفٌن وسلوك سبٌلهم .

 :األمر الثانً : الحوار عالج لإلرهاب والتطرف 

لإلرهاب والتطرؾ  معنٌان مختلفٌن, إال أنه عند سماعهما ٌولود معنوى مشوترك بوٌن اللفظوٌن,   
ى المتولد فً ذهن السامع ٌعادي الموقؾ الوسطً واالعتدال الفكري, الوذي ٌقوره الفكور وهذا المعن

 السوي وٌرضاه العقالء من بنً البشر . 

وقد ذكرنا أن التطرؾ فً جمٌع األحووال ظواهرة مرضوٌة, وهوو مإشور علوى وجوود خلول موا   
نؾ, ألن الفطوورة فووً الوونفس اإلنسووانٌة, واإلنسووان السوووي بطبٌعتووه ٌوورفض التطوورؾ وٌضووٌق بووالع

السلٌمة تؤبى ذلك وتنفور منوه, وٌحتواج لمعالجوة المتطورؾ معرفوة أسوبابه ودواعٌوه, وقود توذكر فوً 
بحث أخر, والذي ٌهمنا هنا أن نستعرض واحدة من تلك العالجات المختلفة باختالؾ أسوبابه وهوً 

 الحوار .
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التطورؾ هوو فوتح إن من أهوم الطورق الوذي ٌجوب أن ٌسوتخدمه المتصودون كعوالج لإلرهواب و  
بوواب الحوووار والمناقشووة مووع المتطوورفٌن, فووالحوار هووو إحوودى الطوورق الفعالووة فووً عووالج اإلرهوواب 

والتطرؾ إذا استخدم بشكل علمً وصحٌح
 (ٔ)

 . 

فمن الحلوول للقضواء علوى اإلرهواب والتطورؾ هوو الحووار الجواد, الوذي ٌعود مون أهوم وسوابل   
المعرفووة مطلقوواً, بوول ٌعوود علووى موور التووارٌخ احوود وسووابل اإلقنوواع بؽووض النظوور علووى التوجهووات 
والثقافووات, فهووو موونهج ناجعووة إذا ضووبطت أدواتووه, لمووا ٌتضوومن موون تووؤثٌر فووً  نفوووس وعقووول 

 المخاطبٌن . 

ٌُنوواقش مجموعووة موون المسووابل والقضوواٌا المختلفووة فٌهووا, حٌووث ٌسووعى المتحوواورون  فبووالحوار  
للوصول إلى معرفة الحقابق, وهو بذلك ٌساعد علوى تنظوٌم العالقوات اإلنسوانٌة, مون خوالل تحقٌوق 

االحترام والتعاٌش السلمً بٌن المتحاورٌن على أساس احترام الرأي األخر وقبوله 
(ٕ)

. 

 : قة بٌن الحوار وقبول التعددٌة واالعتدالالمطلب الثانً : العال

فً هذا المطلب نتحدث عون العالقوة الودابرة بوٌن الحووار والتعددٌوة الفكرٌوة واالعتودال, حٌوث   
 نرٌد أن نعرؾ النتابج واالرتباط عند استخدام الحوار السلٌم, ولذا نقسم المطلب إلى أمرٌن :

 : التعددٌةاألمر األول : العالقة بٌن الحوار وقبول 

ذكرنا فً ما تقدم الفرق بٌن الحوار والجودل, وقلنوا أن الحووار هوو نقول األفكوار وتبادلهوا التوً   
فووالحوار بشووكله المطلووق ٌسووتبعد منوواطق االخووتالؾ  ُتبنووى علووى قاعوودة التصوووٌب والنقوود والتقوووٌم,

رٌن, فهوو ٌقووم وٌنطلق من مناطق المشتركة بوٌن المتحواورٌن, لتكوون قاعودة وأساسواً بوٌن المتحواو
 على عوامل االتفاق والتوافق وٌستبعد عوامل الخالؾ والفرقة .

نَ نَ ا َوبَ ي ْ َنُكْم َأَلَّ نَ ْعبُ َد ِإَلَّ اللَّ َو َوََل ُنْ  ﴿ قال سبحانه تعالى :    ِرَك ُقْل يَا َأْىَل اْلِكَتاِب تَ َعاَلْوا ِإَلى َكِلَمة  َسَواء  بَ ي ْ
فاخٌوة الكرٌموة  ,(ٖ) ﴾ْعُضَنا بَ ْعًضا َأْربَابًا ِمْن ُدوِن اللَّ ِو فَ ِنْن تَ َولَّ ْوا فَ ُلولُ وا اْش َهُدوا بِ َنَّ ا ُمْس ِلُمونَ بِِو َشْيًئا َوََل يَ تَِّخَذ ب َ 

وأن كانت تدل علوى نووع خواص مون الحووار وهوو حووار األدٌوان, لكنهوا تشوٌر بوضوح إلوى حقٌقوة 
الحوار ومعناه, فهً تدعو إلى الحوار بوٌن المسولمٌن وأهول الكتواب مشوٌرة إلوى أن تكوون عناصور 

بولها, وٌنوادي االتفاق أساس لذلك, وعلى هذا فؤن الحوار ٌتضمن اعترافاً واضحاً بتعدد األفكار وق
 إلى حرٌة االعتقاد, وٌعتبرها نظم فكرٌة مستقلة محترمة .

ومن السنن اإللهً أن ه سبحانه وتعالى خلق الكون وفٌه اختالؾ فً مظاهره, وخلوق البشور   
وفٌووه اخووتالؾ فووً أجناسووهم وألسوونتهم وألوووانهم, واخووتالؾ واضووح أٌضوواً فووً عقووولهم وأفكووارهم 

                                                           

 مف قبيؿ أف يككف الحكار : (ٔ)
أكالن : البد أف يككف في مكاف معزكؿ عف العامة مف الناس لكي ال يتأثركا بما يحممكف ىكالء مف أفكار كعقد. ثانيان : يجب أف يككف  

 كمقبكالن .  المتحاكريف ممف لدييـ األىمية لمحكار بأف يككف عالمان لدييـ
 ثالثان : إف يككف الحكار بعبارات ميذبة كلطيفة خالية مف التجريح كاإلىانة, 

 .رابعان : إف ُيبنى الحكار عمى قاعدة طمب الحؽ مف األدلة الصحيحة كالمعتبرة, كاالبتعاد عف الجدؿ السقيـ كاالستخفاؼ كاالستيزاء بيـ 
 .   ٜ - ٖإتباع األدياف مشركعيتو كآدابو : ( ظ : السقار, منقذ بف إبراىيـ, الحكار مع ٕ)
 .  ٗٙ( آؿ عمراف : ٖ)
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ُُ  ﴿آٌاته ذلك, قال سبحانه تعالى : وأمزجتهم, مإكداً أن من  َوِمْن َآيَاتِِو َخْلُق السََّماَواِت َواْْلَْرِض َواْخ ِتََل
فجعل سبحانه وتعالى من آٌاته اختالؾ األلسن واأللوان بٌن البشور, وجعول , (ٔ) ﴾ َأْلِسَنِتُكْم َوَأْلَواِنُكمْ 

بودٌع صونعه حكمتوه وقدرتوه فوً تودبٌره اللٌل والنهار وجعل الظلمة والنور, وكل ذلوك ؼاٌتوه تثبوت 
 لهذا الكون, فاالختالؾ سنة ال ٌنكرها احد وال ٌمكن إلؽابها, بل علٌنا فهمها واستٌعابها .

والسبٌل لفهم هذا التنوع واالختالؾ اإللهوً هوو الحووار, فالهودؾ مون قبوول األخور بموا ٌحمول   
موون فكوور وعقٌوودة وقبووول التنوووع والتعوودد الفكووري والثقووافً ال ٌووتم إال بووالحوار, أي بتبووادل األفكووار 

سكوت بٌك حٌلث قلال : )إن والمعلومات التً ٌمكن من خاللها تصحٌح ما هو خاطا من األفكار, 
رسلالة اإلجمالٌلة للتواصللل والحلوار اإلنسللانً تلتلخص )أو ٌنبغللً أن تلتلخص( فللً البللوغ إلللى ال

التصللالح . . . إن التواصللل والحللوار الكللفء ٌسللتطٌع أن ٌصللل فللً النهاٌللة إلللى تحقٌللق إزالللة 
الجدران والحواجز التً تؤدي إلى سوء التفاهم الذي ٌبعد البشر عن بعضهم اآلخر(
(ٕ)

. 

 -ل اخخر المختلؾ من فكر وعقٌدة واالعتراؾ به مع حصوول االخوتالؾ معوه إن اإلقرار بقبو 
ٌوودفع إلووى التحوواور معووه والتفوواهم موون دون  -سووواء علووى مسووتوى االعتقوواد أو األفكووار أو المواقووؾ 

التفكٌوور بووالقمع ممارسووة العنووؾ علٌووه واالعتووداء علٌووه إللؽوواءه, فٌكووون هنوواك موون التسووامح وعوودم 
ؾ ما ٌدعو إلى التفاهم والتعاون علوى تقرٌوب شوقة الخوالؾ والتوفٌوق بوٌن التعصب للرأي أو الموق

 اخراء والمواقؾ .

والحوووار علووى هووذا األسوواس ٌحتوووي ضوومناً علووى المسووابل المتفقووة علٌهووا, وٌبتعوود عوون المسووابل  
المختلفة فٌها, فالحوار الفكري أو الثقافً أو الدٌنً أسولوبه قوابم علوى موواطن المتفقوة علٌهوا, وهوو 

 بذلك ٌتبنى االعتراؾ بتعدد الرإى واألفكار, وٌإمن ضمناً بحرٌة االعتقاد والرأي .

والحوار ٌعنً االعتراؾ المتبادل بٌن المتحواورٌن المختلفوٌن فكرٌواً وثقافٌواً وحتوى دٌنٌواً, وهوذا  
اد ٌعنووً أن العالقووة بووٌن الحوووار والتعددٌووة عالقووة طردٌووة, فكلمووا كووان الحوووار اٌجابٌوواً, زاد االعتقوو

 واإلٌمان بالتعددٌة الفكرٌة .     

 :األمر الثانً : عالقة الحوار باالعتدال الفكري والثقافً 

العالقات بٌن المجتمعات واألفراد تتحدد من النتابج التً وصل إلٌها أما عون طرٌوق الحووار أو  
أي مون  –الجدل, فإذا كان الحوار هو األصل بٌن المجتمعات واألفراد, فبالضرورة ٌتولد من ذلك 

وقوت حرٌة التعبٌر, فلكول مون المتحواورٌن أن ٌودلو بودلوه وٌوذكر برهانوه ودلٌلوه, وفوً ال –الحوار 
نفسه ٌحترم الورأي األخور وٌناقشوه بطرٌقوة علمٌوة مون دون تسوخٌؾ و تهووٌن, انطالقواً مون مبوداء 

 التعددٌة الفكرٌة والثقافٌة وحرٌة التعبٌر .   

فالحوار القابم بٌن المفكرٌن والعلماء, بل حتى بٌن ابسط األفراد, الذي أساسه ومبادبه التعددٌة  
د, ٌولد وٌنتج بالضرورة االعتدال العلمً والفكري فً المجتمعوات, الفكرٌة وحرٌة التعبٌر باالعتقا

وٌكشووؾ كثٌوور موون الوودالالت التووً كانووت ؼاببووة ومخفٌووة, علووى عكووس الجوودل الووذي ٌولوود الؽلووو 
والتطرؾ, فبعد أن كانت مساحتٌن ورإٌتٌن مختلفتوٌن متبواٌنتٌن لموضووع واحود, تنكشوؾ مسواحة 

 على هوٌة وشخصٌة كل من المتحاورٌن . واسعة مشتركة بٌن الرإٌتٌن, مع الحفاظ

                                                           

 .  ٖٕ( الرـك : ٔ)
 .  ٖٖ( ظ : جريشة, عمي, أدب الحكار كالمناظرة : ٕ)
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واالعتدال الذي ٌتولد من الحوار على أساس قبول التعددٌة الفكرٌة والثقافٌوة وحتوى الدٌنٌوة, ال  
تعنووً الووتملص والتخلووً عمووا تووإمن بووه موون مبووادئ ورإى وأفكووار, بوول هووو فهووم للوورإى واألفكووار 

 األخرى من خالل التعرؾ علٌها بشكل دقٌق .

بهذا المعنى ٌعنً االعتراؾ بوجود الفكور األخور المختلوؾ واحتراموه, وهوذا المعنوى واالعتدال  
لالعتوودال ال ٌعنووً االعتووراؾ الضوومنً باحقٌووة الوورإى واألفكووار المخالفووة, بوول هووو أقوورار بؤحقٌووة 

وهنالوك شوواهد مون القورآن الكورٌم تإٌود وتعضود ,مختلفواً  المخالؾ فً الفكر والرإى فً أن ٌكوون

(ٔ) ﴾َلُكْم ِديُنُكْم َوِلَي ِدينِ  ﴿نها قوله تعالى : هذا المعنى, م
 .     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .  ٙالكافركف : ( ٔ)
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