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المؤثرات الخارجية والداخلية لظاهرة اإلرهاب في 

العراق
1 

 
 

 
 

الذي استشرى في العراق بعد ال يمكن تناول وتحليل دوافع وظروف واهداف العنف واالرهاب  

بمعزل عن ظاهرة  2113ابريل من عام  -االطاحة بنظام صدام في التاسع من شهر نيسان

عالمية خطيرة لم تكن ابعادها ومضامينها الشاملة قد تجلت وتوضحت بما فيه الكفاية قبل عقد 
حدة االميركية في التسعينيات، او تحديدا قبل تدمير مركز التجارة العالمي في الواليات المت

، ارتباطا بظروف واوضاع ومعطيات الصراع 2111سبتمبر من عام -الحادي عشر من ايلول

 .في الساحة العالمية الذي حكمته جملة حقائق ومعادالت سياسية
قد مثل العنوان االبرز " اسامة بن الدن"واذا كان تنظيم القاعدة بزعامة المعارض السعودي    

العراق خالل االعوام التي تلت سقوط نظام صدام، فإن هذا التنظيم لم ينشأ للعنف واالرهاب في 
ويترعرع في البيئة العراقية، وإنما نشأ وترعرع في بيئات اخرى، وفي ظل ظروف قد تكون 
في جوانب منها مشابهة لظروف الفوضى واالضطراب التي خلفها سقوط نظام صدام ووقوع 

 .العراق تحت قبضة االحتالل
ذات الوقت فإن المفصل االخر للعنف واالرهاب في العراق، والمتمثل ببقايا حزب البعث  في   

المنحل، يعتبر في واقع االمر جزءا من منظومة اوجدها النظام السابق، وهي اخذت بعد سقوط 
ذلك النظام تعمل في الظالم وتحت االرض بنفس االدوات واالساليب والوسائل السابقة، بعدما 

في ظل أطر رسمية وقوانين وسياقات هي التي تقررها وتقرها وتضعها بما يتناسب  كانت تعمل
ومثلما يقول . وينسجم مع الضرورات واالعتبارت السياسية واالمنية للسلطة ال البناء الشعب

الباحث زهير المخ في كتابه المشترك مع كل من الدكتور احمد ابو مطر والدكتور خالص جلبي، 
ان االرهاب ( "الواقع وتحدي االرهاب، وأزمة البناء التعليمي.. م والعنف االسال)والموسوم 

جاء الى العراق مسلحا بعموميات ال يصح البتة وصفها بالبرنامج او حتى مقدمات برنامج في 
مواجهة االحتالل، وبدا باكرا انه يؤمن بأسلوب انتزاع االدوار والمواقع عبر تحويل العراق الى 

ر مما يؤمن بالتنافس السياسي، وبالتالي اوجدت ممارساته االولى في الذبح حقول للقتل اكث
 ".المجاني بأنه قادر ان يخيف اكثر مما هو قادر ان يقنع

  

                                                             
 كتابات - عادل الجبوري 1
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  االرهاب في العراق
وبالفعل فإن ذلك هو ما حصل بالضبط، وكانت مصاديقه العملية تتجلى وتتضح يوما بعد اخر،    

ن يجمع حصيلة كبيرة السماء جماعات رفعت راية المقاومة ولم يكن عسيرا على أي متابع ا
. والجهاد ضد المحتل لترتكب ابشع الجرائم بحق الناس االبرياء تحت تلك الالفتة العريضة

ولالسف فإن مشاهد القتل والتدمير بقيت تتكرر حتى االن، واذا كان ايقاعها قد انخفض في 
دا، وقد بدا ذلك واضحا خالل الشهور القالئل فترة من الزمن، فإنه عاد الى االرتفاع مجد

الماضية، فبينما كانت الجماعات االرهابية تحتاج الى فترة شهر او اكثر للتخطيط وتنفيذ 
عمليات ارهابية واسعة، فإنها باتت تستهدف مناطق ومدنا عديدة في وقت واحد كل اسبوع او 

الجماعات االرهابية بما تحظى به من  وال ترتبط فاعلية وقوة. اقل من اسبوع في بعض االحيان
دعم واسناد سياسي وعسكري ومالي واستخباراتي من اطراف اقليمية ودولية عديدة فحسب، 

وانما يرتبط ايضا بطبيعة االزمة ـ او االزمات السياسية ـ في البالد، وضعف اداء المنظومة 
هابية، وعدم تصفيتها من عناصر العسكرية واالمنية العراقية، واختراقها من قبل الجماعات االر

ولخداع وتضليل اكبر عدد من الناس، . حزب البعث المنحل واالجهزة القمعية للنظام السابق
اما مستمدة " المقاومة"يالحظ ان اسماء معظم الجماعات االرهابية، التي تصف نفسها بـ

مية، ما يعني انها ومستقاة من التراث والتاريخ االسالميين، او انها تشتمل على صبغة اسال
ذات اتجاه سلفي متشدد، ويمكن القول بعبارة اخرى اتجاه تكفيري، واما مستمدة ومستقاة من 

تراث حزب البعث الصدامي، ونظامه الذي خلف ارثا سياسيا وثقافيا وفكريا سيئا شكل نتاج 
ع االول، ومن االمثلة على النو. وحصيلة خمسة وثالثين عاما من الظلم والتسلط واالستبداد

جيش المجاهدين، وجيش الصحابة، وكتائب الفاروق، وجيش محمد، وفيلق عمر، وأنصار 
االسالم، ومن االمثلة على النوع الثاني، مجاهدو صدام، وفدائيو صدام، وكتائب ثورة العشرين، 

 .وقيادة قوات المقاومة والتحرير في العراق، وحزب العودة، والجبهة الوطنية لتحرير العراق
وأياً يكن عدد وعناوين الجماعات االرهابية ومسمياتها فإنه من الصعب جدا وضع احصائية    

دقيقية، السباب عديدة من بينها ان هناك اسماًء وهمية ال وجود لها على ارض الواقع، يراد من 
كجزء من الحرب النفسية، او ان " المقاومة"طرحها وترويجها تضخيم صورة ما يسمى بـ

ولعل . ء والعناوين ظهرت لفترة زمنية قصيرة ثم اندمجت مع بعضها البعضبعض االسما
التجربة الديمقراطية الجديدة في العراق والتي لم تكن مسبوقة في جوانب كثيرة منها ال في 
العراق وال في محيطه العربي، كانت احد العوامل المحفزة لجعل العراق ساحة خصبة للعنف 

وامكانيات اطراف عديدة خارجية وداخلية للدفع بذلك االتجاه  واالرهاب، وقد تظافرت جهود
كما " السحر انقلب على الساحر"الخطير، بيد ان المفارقة التي لم تكن متوقعة، هي ان 

ثورات "يقولون، ومن كان يصدر االرهاب للعراق، اصبح هدفا له بعد انطالق ما يسمى بـ 
 ".الربيع العربي

واالمنية واالستخباراتية والعسكرية والعشائرية والمناطقية التي فهناك المنظومات الحزبية *
شكلها وأوجدها نظام صدام، ووجدت نفسها بين ليلة وضحاها في العراء بعدما كانت ترفل بنعيم 

السلطة وامتيازاتها وهيبتها ونفوذها، وهي لم تكن على استعداد للقبول بالواقع الجديد الذي 
تمتع به فحسب، بل انه جعلها مطلوبة ومطاردة قانونية وسياسياً ربما لم يسلبها ما كانت ت
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 ً   .واجتماعيا
وهناك المحيط العربي الذي وجد نفسه في قبال اوضاع واستحقاقات غريبة وغير مألوفة *

عليه، وال نعني هنا االحتالل االميركي ـ االجنبي للعراق، فمجمل مكونات المحيط العربي لم تكن 
تتحسس من الوجود االميركي العسكري وغير العسكري كثيراً اال ما ندر، بل في يوم من االيام 

نعني هنا التجربة السياسية الجديدة في العراق، التي بدت وكأنها أمراً طارئاً وشاذاً على ذلك 
فالمعروف والقائم منذ زمن بعيد هو وجود نظم سياسية تقليدية محافظة تقوم على . المحيط

سلطة سواء كانت ملكية أو اميرية او سلطانية او حتى جمهورية، ولم يكن اساس مبدأ توارث ال
خيار التداول السلمي للسلطة عبر االنتخابات الحقيقية العامة خياراً مقبوالً لدى النخب السياسية 

وبروز تجربة ديمقراطية حقيقية في ذلك المحيط يعني فيما يعنيه . الحاكمة في العالم العربي
وحينما تظهر مثل , اً لتلك النظم التقليدية، ان لم يكن آنياً فعلى الصعيد المستقبليتهديداً واقعي

تلك التجربة في العراق فإن عوامل القلق وهواجس الخوف لدى المحيط العربي تتزايد باعتبار 
 .ان الممارسة الديمقراطية تتيح لألغلبية لعب الدور االكبر في رسم وصياغة سياسات البالد

نا بدأ ضخ االموال واالسلحة يأخذ طريقه الى العراق بطرق ووسائل عديدة وعبر من ه    
قنوات مختلفة، وباتت حمالت تجنيد االرهابيين االنتحاريين في دول عربية متعددة امراً مألوفاً 

في العراق باتت " الجهاد واالستشهاد"يتحدث به الشارع بدون كثير من الحرج والتردد، وثقافة 
لى منابر الجوامع والمساجد وحلقات الوعظ واالرشاد الديني ويتبناها وعاظ توجه من ع

السالطين وكبريات المؤسسات الدينية القريبة من بعض دوائر ومراكز القرار في هذه العاصمة 
وكذلك المؤسسات , واجهزة المخابرات اضطلعت بدور غير قليل في هذا الشأن. العربية او تلك

ر عمليات التثقيف وغسل االدمغة واصدار الفتاوى التحريضية والشخصيات الدينية عب
والتكفيرية، اضافة الى وسائل االعالم العربية المختلفة التي اصبح البعض منها يتحدث باسم ما 

في العراق عبر تسويقه لخطاب الجماعات االرهابية، بعثية كانت، ام " المقاومة"يسمى 
وتشويه صورة التحوالت السياسية في العراق تكفيرية، والترويج لرموزها وشخوصها، 

  .والتقليل من اهميتها ودالالتها
وهناك المعالجات والحسابات الحزبية والفئوية الضيقة التي ساعدت عن قصد ام من دون *

قصد على توسيع رقعة االرهاب والدفع به مديات اكبر واخطر الى االمام، قبل ان يتعرض الى 
لمناطق ادت الى انحساره وانكماشه وتشظيه الى حد كبير، ليستفيد ضربات قاصمة في مختلف ا

من استمرار حالة التشظي واالنقسام والتناحر السياسي، وتغليب المصالح الفئوية الخاصة على 
وال شك فإن ُبنى ومؤسسات الدولة . المصالح الوطنية العامة، ويستعيد فاعليته وحضوره مجددا

ابريل الى حد كبير بتلك المصالح والحسابات الحزبية -من نيسان العراقية تمظهرت بعد التاسع
والفئوية الضيقة، وبالتالي فإن البعض منها تعرض لعمليات اختراق وتغلغل خطير للغاية 

 .ساهمت فيها ظاهرة الفساد االداري، والعكس صحيح ايضا
الواقع االقتصادي واذا كان هناك من يقول ان االرهاب في جانب كبير منه هو نتاج تردي    

واالمني والحياتي والخدمي في العراق، ونتاج حالة التشظي السياسي، فإنه ربما كان االصح ان 
. جانبا كبيرا من ذلك يعد نتاج وحصيلة ارهاب متعدد االبعاد والجوانب واالهداف والمضامين

قومي والديني، وحينما تسأل أي عراقي بصرف النظر عن مستواه وموقعه وانتمائه المذهبي وال
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او توجهه السياسي، عن سبل معالجة المشاكل واالزمات المعقدة والشائكة التي ما زال العراق 
يئن تحت وطأتها، فإنه لن يحتاج الى التفكير طويالً لكي يرد عليك بأنه من دون القضاء على 

ن مشاكلنا االرهاب واالرهابيين ال يمكن التوصل الى حل حقيقي وواقعي وجذري ألي مشكلة م
 .وأزماتنا الخانقة، وهذا ال يمكن ان يكتب له النجاح من دون معالجة االزمات السياسية

ولعل االنطالق من هذه الرؤية يعد مدخالً سلمياً وصائباً لصياغة ووضع حلول ومعالجات    
همة بيد ان القضية الم. واقعية تنعكس بنتائجها االيجابية على كافة مكونات المجتمع العراقي

هنا تكمن في االتفاق والتوافق بين كافة القوى السياسية والمكونات االجتماعية على منهج 
واقعي، ومن ثم السعي الى ترجمة ذلك المنهج على ارض الواقع ـ تحقق بنسب كبيرة على 

الصعيد النظري بأدنى تقدير ـ من خالل جملة من مبادرات الحوار والمصالحة الوطنية، التي 
خالل زعامات سياسية ودينية مؤثرة، بيد انه على الصعيد العملي ما زال الطريق طرحت من 

طويال، ولعل سبب ذلك هو ان نسبة التأثر بالظروف والعوامل الخارجية اكثر من التأثير فيها، 
رغم ان تداعيات الواقع العربي خالل العامين االخيرين افرزت الكثير من الحقائق والمعطيات 

 .صلحة التجربة العراقيةااليجابية لم
وال شك ان طبيعة المشهد العراقي الراهن ال تحمل اية مؤشرات او بوادر في االفق، توحي    

في طريقها الى الحل، او حتى الحلحلة واالحتواء، بل على العكس من ذلك ان " االزمة"بأن 
فما دامت . وسهواجس ومخاوف المزيد من التأزم واالنهيار باتت تسيطر على العقول والنف

االموال واالسلحة تتدفق من الخارج، وما دامت حمالت التحريض االعالمي والسياسي 
والطائفي قائمة، وما دام حزب البعث المنحل موجودا في كل مفصل من مفاصل الدولة، وما دام 

الشعور الوطني دون مستوى الطموح كثيرا، وما دام الساسة وأحزابهم يفكرون بالسلطة 
ما .. نظر عن مقدار الدماء المراقة، واالرواح المزهقة، والممتلكات والموارد المدمرةبصرف ال

دام كل ذلك قائما، فإن انتظار الحل، وترقب االنفراج، امر بعيد عن الواقع، وخارج نطاق 
 .الممكن
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 2!!. التطورات السورية وتداعياتها على العراق
 

 

 

بيد أنها تأخذ , بالتأكيد إن دمشق ستعطي الكثير..شبح الحربأبعد , أتفاق لحل سلمي في سوريا
, كل طرف يتاح له تحقيق الجزء األهم من الهدف(..األرض والسالح)فهي معادلة , الكثير أيضاً 

فالبيت األبيض ال تشغله القضايا اإلنسانية بقدر أهتمامه بمصالحه في المنطقة والتي يعدها جزء 
وهذا ما يكشفه تصريح الرئيس األمريكي باراك , أمن إسرائيلمن األمن القومي األمريكي و

إن استخدام السالح الكيميائي في سوريا يمثل خطراً جدياً على االمن “أوباما بوقٍت سابق بقوله 
كما , ”وبناء عليه، ينبغي محاسبة االسد. القومي للواليات المتحدة ولبلدان اخرى في المنطقة

سكرية ستضعف قدرات األسد وتساعد في إنهاء الحرب األهلية أن العملية الع“أكد أوباما 
أن هذا الهجوم سوف يكون جزءا من استراتيجية “وأضاف . ”الدائرة منذ قرابة الثالث سنوات

أوسع لزيادة دعم المعارضة والسماح لسوريا في النهاية بتحرير نفسها من هذه الحرب األهلية 
في خفايا هذا الحديث تنكشف رغبة عارمة . ”لى األرضالرهيبة والقتل وغير ذلك مما يشاهد ع

فالجيش السوري حقق نجاحات فكك , في إدامة الصراع المسلح عبر أحداث توازن ميداني
إضعاف القوات النظامية ..خاللها المجاميع المسلحة وشلّ قدرتها على المناورة والمبادرة

أتي ذلك عبر توجيه ضربة لمواقع وي, يفرض توازن يتيح ديمومة الحرب المستعرة في سورية
 .أستراتيجية تشّكل خطراً على المصالح األمريكية وأمن إسرائيل

غير إن عوائق العملية العسكرية المتعددة سّهلت , لم يكن األتفاق الروسي األمريكي باليسير
بسبب رفض مجلس العموم التدخل ( بريطانيا)مع تراجع حلفاء البيت األبيض ..األمر كثيراً 

طغت رغبة كبيرة لدى الشارع األمريكي لتفادي الدخول في صراع , (المانيا)لعسكري و ا
مضاف , إن ذلك التراجع في قرارات الدول المؤثرة في خيار الحرب والسلم. ”سوري داخلي“

 -الروسي)إليها عدم أمكانية إستحصال تفويض أممي بقرار العمل العسكري بسبب الفيتو 
يعطي ” الكونجرس“إرادة األدارة األمريكية التي سلّمت المشروع إلى  ما كان ليثني, (الصيني

فأصدقاء الواليات المتحدة لهم , الحق للرئيس بالتدخل ضمن خطة معلومة وبتوقيتات ثابتة
رغبتهم الجامحة في تقويض النظام السوري وقد عد الرئيس األمريكي أحد أسباب التدخل 

 .”يات المتحدة أمام أصدقاؤها في المنطقةبمصداقية الوال“العسكري ما عبر عنه 
في محاولة إلقناع الرأي العام بأي شكل من , جاءت مبررات القرار األمريكي ضعيفة ومتنوعة

األمر الذي جعل الجانب الروسي , ”أوباما“أتضح العجر الذي وقعت بها إدارة الرئيس , األشكال

                                                             
 دجلة نيوز – محمد الحسن 2
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ولعل موسكو رأت الوقت مناسب جداً  ,يتدخل بقوة مستغالً الفرصة ألثبات قوته ومحوريته
إن تأكيد اإلدارة األمريكية على محدودية الضربة وعدم أستهدافها للنظام . لكسر القطبية الواحدة

لتتجنب أي تدخل قد يقدم ( حزب هللا, إيران, روسيا)كانت تمثل رسالة صريحة لحلفاء األسد 
 .نطقة كلها تشتعلوال شك فأن أي تطور سيجعل الم, عليه أحد هذه األطراف

فبدأ الحديث عن سيناريوهات الضربة ومدتها , توقيتات الضرية العسكرية شّكلت أحجية للعالم
غير إنها لم تحدد موعد دقيق رغم تحّمس الداعمين والقائمين على العملية , الزمنية

ع من أو تيقنها برد قاسي وغير متوق, السبب هو إما ضعف المعلومات األستخبارية..العسكرية
الذي لم يصدر منه أي تصريح منذ بداية الحديث عن ( حزب هللا)الجانب السوري وحلفاؤه سيما 

وحسب ما أشارت إليه , يبدو أن الرئيس السوري نجح في األختبار األول. التدخل العسكري
. ” توماهوك“فإن المضادات السورية أسقطت طائرة أمريكية وأربعة صواريخ , بعض التقارير

 22طائرة اف“نقالً عن مصادر عسكرية أمريكية بأن ’ أوكالهوما بوست‘ادت صحيفة وقد أف

 .”رابتور قد تحطمت شمال األردن

رابتور يؤكد أن  22إن إسقاط طائرة اف“للصحيفة ( جون بلو ريد)فيما قال الخبير العسكري 

مريكي وتوقع الخبير األ 011محدثة أو صواريخ اس  311سورية تمتلك منظومة صواريخ اس

 ″011توتر العالقات الروسية األمريكية على إثر تزويد روسيا لدمشق بصواريخ اس

إن الدفاعات “فأن تقارير عسكرية أفادت , األمريكية’ لوس انجلس تايمز‘وحسب صحيفة 
وأضافت الصحيفة نقالً عن مصادر ” الجوية السورية أسقطت أربع صواريخ توماهوك أمريكية

 .”اريخ األربع لجس النبض السوريإن واشنطن قصفت الصو“
أستطاع الجيش , (الضربة العسكرية)وسط تسارع األحداث وأنشغال العالم بالحدث األهم 

وفي أوج التناقضات برزت المبادرة , (المعارضة المسلحة)السوري تحطيم أغلب أوكار 
أعقبتها مباحثات ..السوريالروسية المتضمنة لحل سلمي قائم على تدمير السالح الكيماوي 

سيرغي )ونظيره الروسي ( جون كيري)طيلة ثالثة أيام بين وزير الخارجية األمريكي 
تمخض عنها أتفاق يرمي إلى إزالة األسلحة الكيمياوية السورية بحلول منتصف , (الفروف

، على أن تسمح دمشق للمفتشين الدوليين بدخول أراضيها في مهلة أقصاها نوفمبر 2110
وبموافقة الرئيس األمريكي على المقترح . لمقبل بغية التثبت من إتالف الترسانة الكيماويةا

تحول مسار األحداث إلى توقف , الروسي والتي سبقتها موافقة سوريا وأطراف دولية أخرى
 .العمل العسكري وتغليب الحل الدبلوماسي

يما خابت آمال العديد من الدول ف, جّنبت القوى العظمى منطقة الشرق األوسط من حرٍب مفتوحة
لقد تمّرست تلك الدول على أباحة الدم . الداعمة للحرب والمتطلعة لعالم عربي غارق بالدماء

عبر تصدير فتاوى التكفير وتخصيص األموال الطائلة لتحقيق النفوذ في المنطقة على حساب 
إن ..في سوريا وقبلها العراق فوجدت ظالتها, شعوب البلدان التي تختلف معها سياسياً أو دينياً 

مما يعرض , األتفاق الدولي بشأن سوريا سيضمن للجيش السوري مواصلة تقدمه الميداني
فالحكومة السورية تمتلك منظومة أمنية مّدعمة بجهد أستخباري عالي , المسلحين لحصار خانق

م القبضة على الخطوة القادمة ستكون أحكا, المستوى ولها رصيد شعبي قادر على حفظ الوضع

 .المؤجلة″ 2جنيف“سيما إن جزء المعارضة المدني سيكون ضمن أتفاق , التنظيمات المسلحة
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إن المجاميع التكفيرية تشكل شبكة معقدة من العالقات الدولية وتحوي في صفوفها عشرات 
وهي على أرتباط وثيق باألشقاء اآلخرين سواء كانوا في أفغانستان أو , الجنسيات واأللوان

المرحلة المقبلة ستشهد بحث تلك الجماعات عن المالذ اآلمن والبيئة المناسبة ..مصر أو العراق
العراق سيكون أهم وأول الدول ..إلعادة تنظيم صفوفها ثم الشروع بإستئناف األعمال اإلجرامية

أهمها القرب الجغرافي إضافة إلى متاخمة , فاألسباب الموجبة كثيرة, المرشحة لهذه المهمة
ناهيك عن الضعف األمني واألستخباري , أوكار المسلحين هناك للمناطق الساخنة هنا

والعسكري الذي تشهده القوات المسلحة نتيجة إلعتمادها على أشخاص ال يملكون الرؤية 
فضالُ عن عدم األستقرار السياسي الذي ولّد حالة من , والفساد الذي نخرها حتى بدت كسيحة

 .مر الذي يوفر أرضية لذرائع القوى التكفيريةاألنشطار المجتمعي األ
وبتتبع تلك الهجمات نالحظ . تشّكل إيقاعاً ثابتاً , األعمال اإلجرامية التي تشهدها الساحة العراقية

إنها تأخذ شكل منحنى يتصاعد في بغداد ثم يهبط لدرجة الصفر قبل عودته للصعود مجدداً في 
قد يتحول العجز الحكومي إلى وبال على (. ساعة صفر) عمق المناطق الهادئة وبفترات متقاربة

فالعملية العسكرية ضد سوريا , الشعب العراقي بدخول مجاميع رافدة لإلرهاب المتنامي في البلد
ستكون مباشرة وأكثر , لكن أفرازات الحل والتوافق الدولي, بالتأكيد مؤثرة على الوضع العراقي
وتتمّثل بسهولة التسلل عبر الحدود العراقية , في العراقتأثيراً على الوضع األمني المتردي 

ومع تضييق الجيش السوري على الجماعات . بسبب ضعف الحماية الحدودية أو إنعدامها
لذا يجب أن تتظافر الجهود بين , فإن العراق سيكون محط أنظار تلك الجماعات, المسلحة

 .البلدين لتفويت فرصة التواجد في األراضي العراقية
أبرزها , يتطلب األمر أجراءات عاجلة ال تتحمل أي مماطلة أو توافقات مبنية على مصالح ضيقة

إضافة إلى , إنسجام سياسي شامل يتضمن ترحيل كل المشاكل المعقدة وإنهاء الخالفات البسيطة
واإلسراع بأستخدام , ضبط الحدود والشروع بعمليات نوعية تستهدف حواضن اإلرهاب

سونارات الكشف القوسية ومناطيد المراقبة وعجالت كشف )منية المتطورة التكنلوجيا األ
 .علماً إن أسعارها ال تشكل معضلة إذا ما قورنت بالميزانية العراقية, (المتفجرات
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التجربة الناقصة، نظرة في مسار الديمقراطية في 

العراق
3

 

 

 
 
 

المتحدة النظام الدكتاتوري في العراق في قوات التحالف الدولي بقيادة الواليات   يوم اسقطت

شمولي   ، اعلنت االدارة االمريكية انها جاءت لتحرير العراق من نظام استبدادي2113نيسان 

منذ ذلك اليوم قامت بعض االطراف . والعمل مع العراقيين من اجل تطبيق النظام الديمقراطي
دث بذريعة ان الديمقراطية اليمكن فرضها السياسية و االنظمة االستبدادية القائمة بانتقاد الح

في الحقيقة ان دور الواليات المتحدة لم يكن في . من الخارج او ان تجلب على ظهور الدبابات
فرض الديمقراطية بل في ازالة النظام الدكتاتوري القائم والذي كان يشكل العقبة الرئيسة في 

على تهيئة االرضية المناسبة وتوفير طريق التحول نحو نظام سياسي جديد، كما انها عملت 
المستلزمات االساسية لبناء النظام الديمقراطي الذي هو بالدرجة االساس من مسؤولية 

العراقيين انفسهم، فهل يمضي العراق في االتجاه الصحيح وهل يمتلك الشعب العراقي االرادة 
 الكافية لبناء الديمقراطية؟

تطورات خالل السنوات التي تلت تغيير النظام البعثي بدا من في الحقيقة وكما اثبتت االحداث وال
وضع الدستور واجراء االنتخابات الى انتقال السيادة الى العراقيين ومن ثم انسحاب قوات 

التحالف الدولي حتى اخراج العراق من طائلة البند السابع، فقد شهد المجتمع العراقي بروز 
االساسية والضرورية لعملية بناء النظام الديمقراطي مثل  بعض الظواهر التي تعتبر من المعايير

  .قيام التعددية الحزبية وتاسيس االعالم الحر وانتشار منظمات المجتمع المدني
اين : اليوم وبعد اكثر من عشر سنوات على التغيير الذي حصل يبقى السؤال االساسي هو

ي تحقيق ذلك الهدف ام ان التحديات العراق من الديمقراطية المنشودة؟ هل فشل العراقيون ف
والمعوقات هي اقوى واصعب مما كنا نتوقعها؟ ام ان العراقيين، كما يدعي البعض، ال يستحقون 

سوى سلطة مركزية قوية ودكتاتور من طراز آخر؟ ان المنظرين لعودة النظام الشمولي 
ومن المتخوفين على والدكتاتورية هم بالدرجة االساس من مؤيدي النظام البعثي المنهار 

ان ارجاع عقارب الساعة الى . سلطاتهم ومصالحهم من انتشار الديمقراطية في المنطقة
الماضي اصبح امرا مستحيال وخاصة في ظل التحوالت السياسية واالجتماعية التي تشدها 
لحياة المنطقة منذ بداية العقد الحالي وتكاتف االرادة الدولية في الدفاع عن حقوق الشعوب في ا

                                                             
 (اقواس)كه وانه  – آوات محمد امين 3
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ان . الحرة الكريمة و مواجهة االنظمة االستبدادية و حركات التطرف واالرهاب بكل اشكالها
التشخيص الدقيق للحالة العراقية امر ليس بيسير حيث ان التعقيدات السياسية، وما ترافقها من 

و  كما ان تفاعالتها  تداعيات امنية واقتصادية وازمات اجتماعية، عمقية ومتعددة االسباب
تاثيراتها تتعدى المستوى المحلي، مع ذلك عندما يكون السؤال محددا في تقييم مسار العملية 

الديمقراطية في هذا البلد فانه ومن خالل قراءة شاملة للمشهد السياسي نتوصل الى قناعة بان 
فمنذ . مؤشر الديمقراطية يتجه نحو االسفل مع خطر العودة باالوضاع الى المربع االول

وتشكيل الحكومة بقيادة المالكي للمرة الثانية فان الخالفات  2111نتخابات االخيرة في آذار اال
السياسية بين الكتل الرئيسية الممثلة للمكونات المذهبية والقومية حول العديد من المسائل 

مازالت تدور في دائرة مفرغة وقد ادى استمرار ذلك الوضع الى انقسام عميق بين المكونات 
في حين يوجه االتهام الى رئيس الوزراء نوري المالكي باحتكار . جتماعية على االرضاال

السلطة و االخفاق في ادارة الدولة وخاصة في مجاالت االمن والخدمات العامة ومحاربة 
الفساد، فأن ثقة األغلبية من الشعب بمجمل العملية السايسية تتزعزع باستمرار كما ان تعليق 

يق االقتراع واالنتخابات المتكررة بهدف تغيير الوضع السياسي القائم يتبدد االمل على صناد
مادام القائمون على العملية السياسية يخافون من الديمقراطية الحقيقية وتبقى المحاصصة 

في ظل . والتوافقية هي المتبعة بدال من العمل بالدستور الذي بات وثيقة خالفية غير نافذة
اغلبية الشعب من نتائج االنتخابات سوى عودة الممثلين الحاليين الى  ظروف كهذه، ال يتوقع

المسرح مع تغيير شكلي في المشهد السياسي ومشاركة بعض الوجوده الجديدة من الممثلين 

  .الثانويين
ان الدستور العراقي رغم وجود مالحظات مهمة على الكثير من مواده لكنه يجب ان يبقى 

ء مجتمع مدني و نظام سياسي مبني على اسس من الديمقراطية وسيادة المرجعية االساسية لبنا

هو العمل بمبدأ  2113القانون والمشاركة العادلة في الحكم، لكن ما حدث ويحدث منذ عام 

والذي يعني تقاسم السلطة بين االحزاب بغض النظر عن االستحقاق االنتخابي   التوافق
بالنتيجة . او حزب حصته من كعكة الحكم في العراق والكفاءات وهذا يعني ان ياخذ كل طائفة

اصبح الوالء والتاييد للمرجعيات المذهبية ولرؤساء العشائر بدال من ان يكون الحزاب وطنية 
من البديهي بان اخفاقات النخب السياسية في ادارة . ومشاريع سياسية و برامج انتخابية

لمزيد من التردي في الوضع االمني وانتشار االزمات في البلد ومعالجة المشاكل سيؤدي الى ا
الفساد وفتح ابواب البلد امام التدخالت الخارجية وبالنتيجة تتفقد البئية الطبيعية لنمو 

   .الديمقراطية في البلد ويحل محلها الفوضى والصراعات
ة ان الطائفية ليست ظاهرة جديدة في العراق، فمن الناحية التاريخية كان ارض العراق ساح

الصراع المذهبي منذ القرن االول للهجرة وما يحدث اليوم في هذا البلد ليست اال اعادة انتاج 
للطائفية بشكل آخر وتوظيفا سياسيا لها بهدف حشد الطاقات في حسم الصراعات بين االطراف 
 المتنافسة، لذا نجد االعتماد على االصطفاف الطائفي في االنتخابات وما بعدها يمارس كوسيلة

  .رخيصة للوصول الى السلطة والمحافظة على مراكز النخب المتنفذة في المجتمع
اليوم حيث لم يبقى سوى ثمانية اشهر على اجراء االنتخابات القادمة لمجلس النواب في 

، وفي حين لم يتمكن المجلس الحالي من حسم الكثير من المسائل العالقة ولم يفلح في 2110
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ن المهمة والضرورية التي نص عليها الدستور مثل قانون النفط والغاز االتفاق على سن القواني
وقانون مجلس االتحاد وقانون المحكمة االتحادية العليا وقانون ضمان حقوق االقاليم 

والمحافظات وقانون اللغات الرسمية والعديد من القوانين الملحة التي تمس حياة المواطنين 
ب وتعديل قانون التقاعد الموحد و تعديل قانون االحوال وتنظيم حقوقهم مثل قانون االحزا

الشخصية، فكيف يمكن ان نتصور االنتخابات القادمة وهل من الممكن تعليق االمل عليها 
بتجاوز االزمات الحالية واالنفتاح على مرحلة جديدة من العملية السياسية في البلد؟ وبما ان 

بات الجديد لذا ال يمكن تصور التحالفات بين الكتل مجلس النواب لم يصادق على قانون االنتخا
السياسية النها مرهونة بتعديل ذلك القانون ولكن لو اخذنا ببعض االستنتاجات العامة التي 

حصلنا عليها من خالل تقييمنا النتخابات مجالس المحافظات التي جرت خالل النصف االول من 
 الية حول االنتخابات النيابية القادمة؛العام الحالي فاننا نتوصل الى التوقعات الت

 
ضعف االقبال العام على صناديق االقتراع حيث في اكثر المحافظات التي جرت فيها انتخابات  -

تدني ثقة المواطن   بالمئة وذلك دليل واضح على 31المجالس لم تتجاوز نسبة التصويت الـ 

 .الفاعلة في البلدبالعملية الديمقراطية التي يروج لها النخب السياسية 
 
اطارها العام مصالح طائفة معينة، كما حدث   تفكك التحالفات التقليدية السائدة والتي تمثل في -

خالل انتخابات مجالس المحافظات حيث كان التنافس في المحافظات الجنوبية بين الكتل الرئيسة 
ة للقوائم الممثلة للعرب المشكلة للتحالف الوطني العراقي كاقوى ممثل للشيعة وكذلك بالنسب

ولدينا مثال القائمة الكردستانية التي . السنة في المحافظات التي تشكل فيها االغلبية المطلقة

 .حصلت على اكثرية المقاعد في مجلس محافظة نينوى بالمقارنة مع القوائم االخرى
 
ها على ارادة بروز دور القيادات المحلية من رؤساء العشائر ورجال الدين و فرض هيمنت -

الناخب على حساب الكتل السياسية الممثلة للتحالفات او االحزاب التي اعتمدت في السابق على 

 .الخطاب االيديولوجي او التي نشطت تحت يافطة تبني المشروع الوطني
 
رغم ان االنتخابات المحلية لم تجري في محافظات اقليم كردستان وحتى في كركوك منذ عام  -

ن غير المتوقع ان نرى تحوال جذريا في مواقف القوائم الكردستانية من العملية ولكن م2005
السياسية خالل او بعد مشاركتها في االنتخابات النيابية القادمة وسيبقى الكرد، رغم تعدد 

قوائمهم، متمسكين بمواقفهم المعهودة في تحديد العالقة مع القوائم والكتل السياسية االخرى 

 .الحكومة االتحادية بشكل خاصبشكل عام ومع 
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..!! منافذ جديدة للبطالة . .جديدةجامعات عراقية 
4
 

 
 
 
 

يشكل موضوع التعليم الجامعي الهاجس األول لوزراء التعليم العالي في البلدان الطامحة للبناء 
المعتمدة بعد سواء تلك التي تنهض بعد سقوط الدكتاتوريات أو التي تغيير من مناهجها , السليم 

تماشياً مع آخر ما تتوصل اليه مراكز األبحاث , حدوث األخفاقات في خططها التطويرية للبناء 

 . العالمية حول أفضلية األساليب ألختصار الوقت والجهد والتكاليف
قدما رؤيتيهما , في الخمسة أعوام االخيرة تناوب على وزارة التعليم العالي العراقية وزيران 

يرى أن العراق ( عبد ذياب العجيلي ) فكان الوزير السابق الدكتور , عراق للجامعات لحاجة ال

بينما يرى خلفه الذي الزال ,  2121خمس وسبعين جامعة جديدة لغاية العام (  71) يحتاج الى 

خمس عشرة جامعة ( 11) هي  2110أن الحاجة لغاية ( علي األديب ) في الوزارة السيد 

 . جديدة
وهذا يعني أن هناك , جامعات في العام الواحد (  7-1) الوزيرين مطلوب أفتتاح بين  وفق رؤية

دراسات وبحوث قامت بها مراكز البحث في الوزارة بالتنسيق مع وزارة التخطيط ومراكز 
االبحاث والدوائر المعنية في الوزارات العراقية األخرى لتكون النتائج مستندة الى الحاجة 

, من الكوادر العلمية التي تخرجها هذه الجامعات للمساهمة في الخطط التنموية الفعلية للعراق 
وفي كلتا الحالتين كانت األرقام , !أو أن تلك الرؤى هي للوزيرين شخصياً وهذا ما نخشاه 

متبناة منهما الوزير السابق أعلن عنها في لقاءات تلفزيونية موجودة على مواقع االنترنت 

 . نها كلمته الموجودة على موقع الوزارةوالوزير الحالي ضم
وهو في أبسط حيثياته يشير , البد أن كال الوزيرين على دراية بما يعنيه أفتتاح جامعة جديدة 

وأن , الى أن جامعات البالد ال تستوعب الطلبة المتخرجين من مراحلة التعليم الثانوي 
عات في مفاصلها المتعددة اضافة مؤسسات الدولة بحاجة الى أعداد أضافية من خريجي الجام

, وأن حجم التخصيصات المالية كافية ألنشاء الجامعات الجديدة , الى مؤسسات القطاع الخاص 
واألهم من , وأن كوادر الوزارة التدريسية والفنية واألدارية قادرة على تلبية الحاجة المضافة 

األساسية من مختبرات وأجهزة علمية كل ذلك أن الجامعات الموجودة قد استكملت بناها التحتية 
ومن أقسامها الداخلية ومالعبها الرياضية ومراكز بحوثها وقاعاتها الدراسية المناسبة لتلقي 

 . العلم أضافة الى هياكلها العلمية واألدارية والفنية ومخازنها الساندة لهذه التفرعات
وهم بذلك يعرفون حال , وزراء الوزيران على دراية كذلك بما يدور من مناقشات في مجلس ال

اضافة , البالد وتعقيدات البناء تحديداً في ظل حجم وعمق الفساد المالي الذي يعصف بالبالد 

                                                             
 الحزب الشيوعي العراقي - علي فهد ياسين 4
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, الى التعطيل شبه الكامل للقطاع الخاص والترهل الهائل الذي يعاني منه القطاع العام 
وكل ذلك , جزءا كبيرا منها  ومستويات البطالة المتفاقمة والتي يشكل خريجو الجامعات العراقية

نتيجة السياسات الفاشلة التي أنتهجتها القوى السياسية التي قادت البالد خالل العشرة أعوام 
فلماذا هذه التصريحات الغير واقعية والغير مدروسة التي يتبنونها علناً , األخيرة وهم ضمنها 

 . مأزق الذي نحن فيه ؟دون التفكير بشكل واقعي يساهم في التخفيف من حجم وعمق ال
سياسة تحقق التوسع األفقي للتعليم ( علي األديب ) في كلمته على موقع الوزارة يتبنى السيد 

التي تعني بالتخصصات ( الفلوجة ) وكمثال على ذلك يورد ما يقول أنه نواة لجامعة , العالي 
التي تأسست في , ريبوهو يعرف أن أقدم كليات الزراعة في العراق هي في أبو غ, الزراعية 

ويستطيع ابن الفلوجة أن يصل , كم (  11) وهي ال تبعد عن قضاء الفلوجة سوى  1912العام 

 . فعلى أية ضرورة أستند الوزير في ذلك ؟, اليها بوقت أقل من الطالب الذي يأتيها من بغداد 
ة متخصصة وفي مثاله اآلخر ضمن كلمته على موقع الوزارة يعلن الوزير عن تأسيس جامع

وهي الواقعة في خاصرة البصرة التي تشكل جامعتها أحد , بالنفط والمعادن في قضاء القرنة 
فلماذا ال يضيف الوزير تخصيصات الجامعة , أهم الجامعات العراقية بعد بغداد والموصل 

الجديدة الى تخصيصات جامعة البصرة كي تستطيع ان توفي ببعض التزاماتها التي تحول قلة 

 . خصيصات بينها وبين تنفيذها ؟الت
وفك , في العام الماضي ( جامعة القاسم الخضراء ) اما المثال الثالث فهو األعالن عن افتتاح 

, ارتباط كليتي الطب البيطري والزراعة التابعتين لجامعة بابل منها والحاقها بالجامعة الجديدة 

تي تحتضن جامعة بابل القادرة على كم عن الحلة ال(  31) ومعلوم أن ناحية القاسم تبعد 

 . استيعاب التوسيع والتطوير خدمة ألهدافها
هل يعلم السيد الوزير أن هناك عشر وجبات من خريجي كليات الزراعة وكليات الطب البيطري 

أم أن المهم هو أنهم تخرجوا وأنتهت مهمة وزارته حال تخرجهم , العراقية الزالوا بال تعيين ؟
دولة األخرى مسؤولية تعيينهم وكأننا في سوق وكاالت ال يجمعها العمل وعلى وزارات ال

 . المشترك ؟
لقد كان التوسع االفقي للجامعات العراقية محكوم باغراض سياسية ليس لها عالقة بالعلم 

وكان االجدى نفعا منه هو تطوير الجامعات العراقية الموجودة اصال وتكملة , والبناء 
 من التشتيت الذي اعتمدته الوزارة والذي ادى الى ضعف واضح في مستلزمات نهوضها بدال

بعد كل التخصيصات المالية الهائلة التي , المنتوج النهائي للجامعات ولم يسهم في تطويرها 

 . اختفت نسبة كبيرة منها نتيجة الفساد وضعف التخطيط واعتماد كوادر ضعيفة التخصص
, حدى الجامعات العراقية بلغت مليارات بالدينار العراقي للمفارقة أقول أن تكلفة بناء سياج أ

, وهي بالتأكيد كافية لبناء أقسام داخلية لطلبتها بدالً من تأجير فنادق بائسة لسكنهم منذ سنوات 

 . اليس كذلك ؟, لكنها الفوضى 
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تقرير خبراء صندوق النقد الدولي حول العراق
5

 

 
 
 

تبلورت . الدولية وبعد الكساد الكبير قبل الحرب العالمية الثانيةفي اطار العالقات االقتصادية 

( برتيون وودز)أثناء مؤتمر لألمم المتحدة عقد في  1900فكرة صندوق النقد الدولي في يوليو 
بوالية نيوهشاير االمريكية ومع انتهاء الحرب العالمية الثانية، بدأت بلدان الحلفاء الرئيسية 

جاء صندوق النقد الدولي . العادة النظام إلى العالقات النقدية الدوليةالنظر في خطط مختلفة 

ومة سه باعتباره وكالة من وكاالت منظبلداً على اتفاقية تأسي 29إلى حيز الوجود عند توقيع 
األمم المتحدة للمساعدة على تعزيز سالمة االقتصاد العالمي من خالل تقديم المساعدة الفنية 

فامريكا هي الشريك األكبر في المساهمة . ت االعضاء وبنوكها المركزيةوالتدريب إلى حكوما

العالقات االقتصادية / صالح ياسر . د% ) 19والمجموعة األوربية االقتصادية % 23بنسبة 

 (. 002ص / الدولية 
ومن هذا الباب تنص المادة الرابعة من اتفاقية صندوق النقد الدولي على إجراء مناقشات ثنائية 

البلدان األعضاء، ويقوم فريق من خبراء الصندوق بزيارة البلد العضو، وجمع المعلومات مع 
االقتصادية والمالية الالزمة وهذا التقرير يعد لمناقشة من قبل المجلس التنفيذي وبعده يعد مدير 

  .بما يخص العراق 31/1وصدر التقرير في . عام الصندوق تقريره
مليار  103) ذكر الحقائق هي أن احتياطات العراق النفطية وكمقدمة ينطلق منها التقرير 

 1311) وساهمت الزيادة في إنتاجه إلى رفع تصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي كم ( برميل

فقط من % 06ويمثل القطاع غير النفطي (  2112دوالر في عام  6311إلى  2110دوالر عام 

من فقراء % 01وأن  2111في عام % 11بطالة االقتصاد مع هيمنة للقطاع العام وبمعدل 

ويحتل ( من نفوس العراق% 31رغم أن نسبة نفوس الريف )العراق يتركزون في الريف 

 (.في مؤشر التنمية البشرية الصادر من األمم المتحدة 131) العراق 
  ـ:وبناء على ما تقدم يوضح التقرير مالحظاته ومعالجاته وهي 

المركزي يعتمد على القيود لترشيد المعروض من النقد األجنبي، وأن سعر أن البنك (( أوالً 
وأوصى الخبراء في الصندوق . الصرف الثابت بحكم الواقع عاد بفائدة على االقتصاد العراقي

  .بتحديد سوق النقد األجنبي وتحسين نظام مكافحة غسيل األموال وتحويل اإلرهاب
الشامل للقطاع الخاص بتوفير بنية مالئمة وقبول شبكات  يدعو التقرير لدعم النمو(( ثانياً 

  .العمالء للحكومة بالسماح للبنوك الخاصة بذلك
  .يؤكد التقرير على أن التوظيف في القطاع العام قد يصل قريباً إلى حدود قدراته(( ثالثاً 

                                                             
5

  المدى -الهيمصثامر  
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تل العراق يشير ويؤكد التقرير بأن الروتين الحكومي متفشي والحكومه ضعيفة ويح(( رابعاً 

بلدا في تقرير سهولة ممارسة االعمال الصادر من البنك الدولي لعام ( 113من  161)المرتبة 

  .إضافة إلى عقد الكهرباء 212
يطالب التقرير إلى إعادة هيكلة وإصالح الحكومة وإعادة المؤسسات التي يمكن (( خامساً 

  .تشغيلها وإصالحها وإغالق غير القادرة على االستمرار
جذر الخبراء في تقريرهم من أن الزيادات الكبيرة في االنفاق الجاري إلى التمويل (( سادساً 

) النقدي بعجز الميزانية العامة واستخدام احتياطات البنك المركزي ألغراض المالية العامة 

من االيرادات % 91وأن أي انخفاض في سعر النفط الذي يشكل (. والمحظور بموجب القانون 

  .مية قد يؤدي إلى تراجع المالية العامة وانخفاض سعر الصرفالحكو
  تعليق وتحليل

اللجوء لصندوق النقد الدولي يعود إلى سببين هما االقتراض من المؤسسات المالية الدولية 
وبما . المقترنه بموافقته من أجل إعادة جدولة الديون الخارجية والحصول على قروض جديدة

جربته في جهود التنمية للفترات السابقة أصبح جاهزاً العادة الجدوله أن العراق وبعد فشل ت
كما حصلت في نادي باريس وكما هو معروف فأن أطار نظرة الصندوق الستراتجيته اللبرالية 

التي تتبنى وجهة النظر االمريكية بوجه خاص والنظام الرأسمالي بوجه عام لهذا فغالباً ما توقع 
النامية في أزمات ومشكالت اقتصادية جديدة بدالً من أن تحقق إصالحاً نصائح نصائحه للبلدان 

 (. 11ص / مسيرة االقتصاد العالمي / منير الحمش . د) اقتصادياً حقيقياً 
فاإلطار العام لتقرير خبراء الصندوق جاء في هذا السياق حتماً فرغم الريع النفط المتزايد وكما 

كدولة فقيرة حيث يحمل أهم مواصفاتها من خالل البطالة وخط بذكر التقرير الزال العراق يعامل 
واالختالالت الهيكليلية الموجعة إذ لدينا . الفقر وسوء توزيع الثروة وخراب البنية التحتية

من الفقراء في الريف حيث الهجرة إلى المدينة والشاكل المترتبة سياسياً واقتصادياً % 01

  .واجتماعياً 
ق شروط الصندوق لكي يرضى عن الدولة التي يتعامل معها البد من الغاء ولكي يتم مثالً تطبي

ومن ضمن برنامج الرضى زيادة الضرائب . الضوابط المفروضه على النقد األجنبي واالستيراد
وتفكيك . واألسعار التي تجبيها المشروعات الحكومية والغاء االعانات التي تقدمها للمستهلكين

فبالنسبه اللغاء الضوابط . انفتاح أكبر على االستثمار األجنبيالمفروضة على االسعار و
المفروضه على النقد األجنبي أدت ما أدت اليه في اقتصادنا الهش وهيمنة القطاع التجاري 
الخاص والعام إلى تهريب المليارات من الدوالرات وأزمة البنك المركزي في سوق العملة 

لمون بذلك جيداً ولكن عبرو ربما عن عدم رضاهم معروفه ورغم أن الصندوق ومن ورائه يع
كون عمليات تهريب العملة اتجهت السواق غير اسواقهم أما الغاء الضوابط على االستيراد 

فامرها معروف من خالل مراوحة قانون التعرفة الكمركية في مكانه منذ أكثر من سنتين والحج 
للمستفيدين من االستيراد العشوائي الذي  جاهزة لدى وزارة المالية أو البرلمان بذلك وضوخاً 

  .يشكل هدفاً لصندوق النقد الدولي
أما االنفتاح على االستثمار األجنبي والمطالبة بازاحة جميع العقبات أمامه وأهمها الغاء 

  .الضوابط على النقد األجنبي واالستيراد ليكون التطبيق العملي الواضح لهذين الهدفين
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أي مجال للقطاع العام الذي ابتلى بالترهل والفساد في عملية التنمية  بذلك ال يرى الصندوق

من السيولة النقدية ولم تجد نفعاً عمليات إعادة هيكلة % 91رغم أن هذا القطاع يهيمن على 

مصر في الرشيد والرافدين في دفع عملية التنمية على الصعيدين الزراعي أو الصناعي أو 
ويل االستثمار المحلي وبقيت هذه المصارف األهلية تراوح في السماح للمصارف األهلية بتح

  .مكانها أي في سوق العملة والتمويل الخارجي
ولذلك ليس غريباً أن يكون نصيبنا من اهتمام صندوق النقد الدولي ونحن ضمن الدول النامية   

ت التي تشكل ثلثي أعضاء الصندوق ومع ذلك فأن ما تحصل عليه هذه الدول من خدما

 (.17مصدر سابق ص / منير الحمش . د) الصندوق ال يصل إلى الربع 
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الضمان االجتماعي
6 

 

 
 
 

التأمين االجتماعي هو ذلك النظام االقتصادي االجتماعي الذي تقوم بوضعه وتطبيقه الدولة 
األفراد مباشرة، لتؤمن فيه حدا معينا من الموارد والدخول والخدمات الطبية لبعض أو جميع 

في حاالت العوارض والحاجة، مقابل دفعات نقدية تدفع من قبلهم أو لحسابهم من قبل أصحاب 
العمل أو من االثنين معا، وقد تساهم الدولة أيضا ماليا، وهو األمر الشائع اآلن، وأهم تلك 
 الحاالت والمخاطر، المرض، العجز، إصابات العمل، البطالة والشيخوخة والوالدة والوفاة

وغيرها من الطوارئ التي يتوقف أو ينقطع اإلنسان بسببها عن العمل والتي يصبح منها مورده 
يشكل الضمان االجتماعي أحد صور الحماية االجتماعية . غير كاف إلشباع حاجاته الضرورية

التي نصت عليها المعاهدات و الدساتير الدولية، التي تهدف إلى إعطاء مكانة خاصة 
سواء أكانوا أجراء أو ملحقين باألجراء أيا  –الضمان االجتماعي وذوي الحقوقللمستفيدين من 

وذلك عن طريق التكفل بجميع األخطار االجتماعية  –كان قطاع النشاط الذي ينتمون إليه 
إن . المهنية التي تؤدي إلى التقليل أو عدم القدرة على الكسب وأحيانا العجز بصفة نهائية

ختلف األنظمة المقارنة يشكل منظومة قانونية و هيكلية قائمة بحد الضمان االجتماعي في م
ذاتها، تحكمها قوانين و أنظمة و آليات خاصة ، أفرزها هدا التوجه نحو استقاللية النظام 
االجتماعي منظومة متميزة في مجال المنازعات التي تنشأ عن تطبيق هذا النظام القانوني 

أن العالقة القائمة بين المؤمن له أو ذوي الحقوق من جهة و أن مما ال مجال للشك . االجتماعي
هيئات الضمان االجتماعي من جهة ثانية حول الحقوق و االلتزامات المترتبة عن تطبيق قوانين 
التأمينات االجتماعية و القوانين األخرى الملحقة بها، أو المكملة لها، قد تثور بشأنها خالفات و 

يضات، نسب العجز، الحالة الصحية للمؤمن له أو ذوي الحقوق أو منازعات حول تقدير التعو
ما تعلق بدفع االشتراكات وكل االلتزامات الملقاة على عاتق المكلف أو كل خاضع لنظام الضمان 

ان النصوص القانونية واألوامر والمراسيم المتعلقة بتشريع الضمان االجتماعي، . االجتماعي
بيقيا على ضوء ما أستقر عليه العمل القضائي في المحاكم و مع الحرص أن يكون عمليا و تط

تعتبر التأمينات االجتماعية ظاهرة من الظواهر التي .ما كرسه االجتهاد و الثابت للمحاكم العليا 
تتميز بها المجتمعات الحديثة خاصة بعد ظهور الثورة الصناعية ودخول المجتمعات الحديثة 

صبة لتأسيس الحركات العالمية وما صحب ذلك من تناقضات عصر التصنيع، فكانت األرض الخ
بين هذه الطبقة وأصحاب األعمال، ولكن ال بد من الوصول إلى حلول عادلة تضع حدا الستغالل 

                                                             
 الزوراء -  ماجد احمد الزاملي 6
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وبؤس العامل وتوفر المناخ الالزم لإلنتاج واالستقرار فكان ميالد التشريعات العمالية 
ول إلى نظام التأمين االجتماعي بمفهومه الحديث وتشريعات التامين االجتماعي، لكن قبل الوص

نجد أن اإلنسان منذ وجوده استعمل وسائل ونظم مختلفة من أجل التغلب على كل المصاعب 
التي تعترضه سواء كانت مادية أو اجتماعية و التي من شأنها أن تحول بينه و بين أداء عمله 

 .مما يعرضه للبؤس والعوز
لخصبة لميالد أول نظام في العالم للتأمينات االجتماعية و ذلك بسبب كانت ألمانيا هي األرض ا

توافر الكثير من العوامل السياسية و االقتصادية األيدلوجية و التاريخية التي ساعدت على 
فقد ظهرت طبقة عمالية كبيرة على اثر الطفرة الصناعية التي شهدتها ألمانيا في منتصف .ذلك

عبت تلك الطبقة العمالية دورا أساسيا كبيرا في ذلك الوقت فقد تمكن القرن التاسع عشر، ولقد ل
الحزب االشتراكي الديمقراطي من دخول البرلمان وذلك بفضل مساندة نقابات العمال التي قوى 
نفوذها في تلك الفترة عقب األزمة االقتصادية الخطيرة التي أدت إلى إغالق الكثير من المصانع 

إثر ذلك صدرت ثالث تشريعات أساسية للتأمينات االجتماعية . لى البطالةوإحالة أالف العمال ع

خاصة  1110خاصة بالتأمين ضد المرض، و الثانية في عام  1113في ألمانيا، األولى في عام 

. خاص بالتأمينات ضد العجز و الشيخوخة 1119بالتأمين ضد حوادث العمل، والثالث في عام 

وقد أضيف إليها بعد ذلك التأمين ضد  1911قنين واحد عام وقد جمعت هذه التشريعات في ت

وكان أهم ما يميز نظام التأمين االجتماعي األلماني  1929الوفاة ثم التأمين ضد البطالة في عام 
أنه فرض مبدأ إجبارية التأمين االجتماعي، فلم يعد النظام اختياريا وذلك ألهميته المتعلقة 

ى كان التأمين يقوم على التضامن و المساهمة بين كل أصحاب بالمصلحة العامة ومن جهة أخر
 .األعمال و العمال و الدولة

العجز بصفة عامة هو عدم القدرة عن العمل، فهو حالة تصيب اإلنسان في سالمته الجسدية  
فتؤثر في قواه البدنية ومقدرته على القيام بالعمل، ويعد عاجزا في نظر المشرع كل من لم يعد 

وره بعد حالة العجز التي أصابته القيام بعمل يمكنه من الحصول عن دخل يفوق الدخل في مقد
الذي كان يتحصل عليه من عمله قبل إصابته بالعجز، سواء عند تاريخ العالج الذي تلقاه أو 

تقدر درجة العجز من طرف طبيب . عند تاريخ المعاينة الطبية للحادث الذي أدى إلى عجزه
ة، ويحسب على أساسها مبلغ المعاش وفقا للقواعد الخاصة المبينة في مختص أو لجنة خاص

قوانين التأمينات االجتماعية، تأخذ في االعتبار الحالة العامة البدنية والعقلية للعامل المعني، 
إذا فالهدف األساسي من التأمين على العجز في مجال الضمان . إضافة إلى مؤهالته وتكوينه

وال يقبل . اش للمؤمن له الذي يضطره العجز إلى االنقطاع عن عملهاالجتماعي هو منح مع
طلب معاش العجز إال إذا كان عمر المؤمن له أقل من السن التي تخول له الحق في التقاعد، 
غير أنه ال يعتد بشرط السن في حق المؤمن الذي ال يستوفي شروط مدة العمل لالستفادة من 

مان االجتماعي، تلك الخالفات التي تنشأ بين المؤمن له، أو معاش التقاعد يقصد بمنازعات الض
وهيئات الضمان االجتماعي اإلدارية والطبية , المستفيد من التأمينات االجتماعية من جهة

والتقنية، من جهة ثانية حول الحقوق وااللتزامات المترتبة على تطبيق قوانين التأمينات 
فاخضع المشرع كافة الخالفات والنزاعات . والمكملة لها االجتماعية و القوانين األخرى الملحقة

التي تثور بين المؤمنين والمستفيدين من التأمينات، والهيئات المكلفة بتسيير هياكل وأجهزة 
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بقانون الضمان ” الضمان االجتماعي ،لعدة إجراءات وترتيبات خاصة تستحق بجدارة وصفها
ط وإجراءات االستفادة من تغطية الضمان إذ لم يكتف بتقنين خدمات وشرو,االجتماعي 

االجتماعي بل قنن ونظم أساليب وكيفيات تسوية النزاعات التي يمكن أن تفرزها هده 
إن عرض مختلف الجوانب القانونية واإلجراءات التي تحكم وتنظم آليات . التغطيةاالجتماعية

عديالت التي طرأت عليها تسوية منازعات الضمان االجتماعي في التشريع المقارن ومختلف الت
تسمح بالوقوف عند إرادة المشرع الصريحة في جعل نظام التسوية الداخلية لمنازعات الضمان 
االجتماعي بصفة عامة هي األصل قبل أي تفكير في اللجوء إلى القضاء، ذلك لتيسير على 

عتبر منظومة بالرغم من أن تشريع الضمان االجتماعي ي. المؤمن له أو ذويه من تحصيل حقوقه
قانونية قائمة بذاتها، فقد دعمت بصدور قوانين معدلة ومتممة له في اغلب الدول ، والتي كان 

 .الغرض منها تفعيل دور اللجان ، وهذا يعتبر حماية للمستفيدين من الضمان االجتماعي
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هل من أهمية في التدريس الجامعي باللغة 

 7االنكليزية؟

 
خصوصا في الكليات العلمية كالهندسة والطب والعلوم من القضايا التي تعتبر لغة التدريس 

شغلت وال زالت تشغل الكثير من التربويين وأساتذة الجامعات والمهتمين بتطوير التعليم العالي 
وبالرغم من اجماع االكثرية على ضرورة التدريس باللغة االنكليزية ال زالت اعداد . في العراق

ت تعارض هذا التوجه وتعتبره مضرا العتبارات قومية تتعلق بحبهم للغة من اساتذة الجامعا
العرب، وبضرورة عدم زعزعة الهوية اللغوية، واالدعاء ان اللغة العربية اسمى اللغات التي 

ظهرت في تاريخ البشرية فهي لغة القرآن ولغة العبادة ولغة الشعائر ولغة العلماء ولغة التعامل 
الخ، ومستندين على اهمية افهام الطالب بلغته .. اريخ ولغة االتصال بالقيم مع التراث ولغة الت

الوطنية، ومدى المعاناة التي يواجهها في فهم المعاني والتي في الواقع قد يكون سببها ضعف 

 .التكوين اللغوي لألستاذ نفسه، وضعف تدريس اللغات في المدرسة
الزلنا ال نستطيع التواصل )ليم اللغات باننا سبق وأن ذكرُت في مقالة سابقة حول اهمية تع

باللغات العالمية، وال نستطيع التخاطب باهم لغة عالمية وهي اللغة االنكليزية، وضعفنا هذا ال 
يعود الى عدم رغبتنا في تعلمها، بل يعود ذلك الى ضعف النظام التعليمي االساسي والجامعي 

ستمرار في تدريس العلوم والطب والهندسة في واذا كانت هناك دعوة لال. في تعليم اللغات
جامعاتنا باللغة العربية بتقدير ان الطريق الى فهم المواد الدراسية يكون سهال اذا درس الطالب 

انا مقتنع بأن . مواده باللغة العربية، فإن ذلك ال يتعارض مع الدعوة الى تعلم اللغات االجنبية
يس باللغة االنكليزية سينتهي عندما يصبح المدرس الصراع بين فريق التعريب وفريق التدر
 (.والطالب العراقي ملمين باللغة االنكليزية

ووفقا لجونز . لقد جعلْت العولمة من اللغة اإلنكليزية وسيلة مشتركة للتواصل في معظم البلدان

فإن اعادة هيكلة االنظمة االقتصادية واإلصالحات المستمرة مطلوبة على ( 2117)وأبرست 
الدوام وفي جميع دول العالم، وهناك حاجة الى تقنيات مبتكرة لتلبية متطلبات العولمة منها 

والجامعات العراقية تبذل . إعداد مهنيين مسؤولين عن التعامل مع االسواق والصناعة العالمية
جهودها من اجل إعداد مثل هؤالء المهنيين في المجاالت الهندسية والطبية واالقتصادية 

ارية وغيرها، اال انها تعاني من قلة الكادر التدريسي المتمرس والمدرب في الجامعات والتج
وفي رأيي ان تدريب . العالمية والذي يعتبر من اهم واصعب مهمات تطوير التعليم العالي

التدريسي لكي يمتلك مهارات وظيفية وفنية وإنتاجية وإشرافية وإحترافية واتصالية واشعال 

                                                             
  جريدة المواطن - محمد الربيعي. د.أ 7

 

http://www.almowatennews.com/index.php/component/contact/contact/
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نده والتتبع والحماس لتعلم اللغات األجنبية الحية مثل اللغة االنكليزية، يجب ان روح االهتمام ع
يأتي على رأس المهمات، وبتفضيل على مهمة ابتعاث طلبة الدراسات العليا او انشاء جامعات 

وعندما يتعلق األمر . جديدة، اذا ما كان هناك ضرورة للتفضيل بين المهمات وحسب األولويات
الي وتأثير العولمة، يمكن أن نرى خصوصا من حيث اللغات والتكنولوجيا، أن بالتعليم الع

العولمة جعلت اإلنكليزية لغة مشتركة للتواصل في معظم البلدان وأصبحت راسخة في العالم 

ولهذا السبب فإن المطلوب من الجامعات العراقية تحسين ( . 2111تمتام واخرين،)العربي 

العلوم الن طالب العلوم واقصد بهم طلبة الطب والهندسة  وتطوير مناهجها وطرق تدريس
والزراعة والعلوم األساسية، واالقتصاد، يواجهون مسؤوليات وواجبات تتطلب مهارات جديدة، 
وان تكون قادرة على مواجهة المتطلبات التي وضعتها العولمة، ولذلك ليس من الخطأ ان نقول 

العلمية، وبالتالي فأن طرق التدريس الحالية والتي ان العولمة غيرت تماما رؤية الدراسات 
تقوم على اساليب ومناهج عفا عنها الزمن ان تتبنى نهجا ابداعيا ودينامية مرنة في آن واحد، 

كمثال )وان تتطابق مع االحتياجات العالمية الحالية بما في ذلك التدريس جزئيا باللغة االنكليزية 

وتعني هذه الطريقة مزج (. 2111تامتام واخرين، ) (EMI، طريقة االنكليزية كمحيط للتدريس

تدريس محتويات الموضوع باستخدام لغتين، باالضافة الى استخدام اللغة االجنبية كبديل للغة 
الوطنية كوسيلة للتواصل في المواضيع العلمية المختلفة، وبحيث يمكن تعليم الطالب وفقا 

كتساب المهارات العملية التي توفرها الجامعات للمعايير الدولية ولكي يستطيع الطالب ا
العالمية، ولكن تحقيق هذه الطريقة بنجاح يحتاج الى تدريب التدريسيين والطلبة عليها 

( 2112انتزين دويز واخرين، )ويقدم كتاب صدر حديثا . لتزويدهم بالمعرفة الصحيحة للغة

فيها مثل  (EMI) اللغة اإلنجليزيةتجارب عدد من جامعات الدول التي تم تنفيذ تجربة تعليم 
الصين وفنلندا وإسرائيل وهولندا وجنوب أفريقيا وأسبانيا، والتي تتميز باوضاعها السياسية 

وعلى وجه الخصوص، يطرح الكتاب النتائج المترتبة . والثقافية واالجتماعية واللغوية المختلفة

واستراتيجية كاستجابة لحاجة على أنها محاولة لكسب وضوح رؤية  EMI على تنفيذ برنامج
وفيه يتم تحليل المخاطر . الدول لتصبح قادرة على المنافسة في األسواق الوطنية والدولية

والتحديات الخاصة بكل حالة، ويناقش آثار القضايا التربوية والمنهجية التي نشأت عند تنفيذ 

  .البرامج
. س العلوم في البلدان التي استخدمتهالقد ادى استخدام هذه الطريقة الى تطوير هائل في تدري

فان دعم وزارة التربية والتعليم ( 2111)ووفقا لدراسة نمساوية ذكرها تامتام واخرين 

ويسرد . النمساوية لطريقة تدريس االنكليزية في المعاهد التعليمية قد ساعد في تحسين التعليم
امها في الجامعات االندونيسية تامتام عدة امثلة على استخدام طريقة المزج اللغوي كاستخد

حيث الهدف هو تعليم الطالب الكتابة والتحدث بلغتين وبكفاءة، وكذلك تبنتها كوريا كاسلوب 
للتدريس وبالخصوص تدريس العلوم والهندسة بغرض تحسين نوعية التعليم ومواجهة تحديات 

اللغة االنكليزية  المنافسة العالمية بالرغم من الصعوبات التي واجهتها نتيجة ضعف اداء
وهنا نشير الى ان تحسين المهارات اللغوية . للمدرسين، وهي حالة مشابهة للوضع في العراق

للتدريسي وللطالب الجامعي يتطلب تطوير منهج تدريس اللغات في المرحلتين التعليميتين 
تعليم والتعلم االبتدائي والثانوي، والتركيز على المهارات األساسية التي تمكننا من مواصلة ال
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ويتم ذلك بالبدء فى تعليم اللغة . باللغة االنكليزية والتي تنقل منها العلوم والمعارف والمهارات
اإلنكليزية بدًءا من الصف األول االبتدائي كايمان بأهمية تعلم اللغات منذ سن مبكرة، والتأكيد 

تامتام واصحابه الى امثلة  ويشير. على تعليمها بصورة مكثفة في المرحلة المتوسطة والثانوية

وحيث تمنح اللغة االنكليزية في  1991من الدول االوربية كهولندة التي بدأت التجربة في عام 
باالضافة الى هذا تتوفر امثلة اخرى من . يومنا هذا اهمية قصوى في التدريس الجامعي

  .الدنمارك والمانيا والسويد على نجاح هذا النوع من التدريس بلغتين
نحن نلمس اليوم في الجامعات العراقية دوافع شديدة الستخدام اللغة االنكليزية في التدريس و

مما سيؤدي في المستقبل الى تطوير التعاون الدولي وتحسين العالقات مع دول العالم في 
المجاالت التربوية والعلمية والتكنولوجية، الننا نرى اهميتها من ناحية تعزيز التفاهم المشترك 

. تبادل المعلومات واالهتمام بما يحدث على الصعيد العالمي من تطورات واكتشافات جديدةو
واتفاقا مع ضرورة التدريس بالغتين العربية واالنكليزية اظهرت دراسة قامت بها ريما سعد 

جوانب سلبية لتدريس الهندسة والطب والعلوم بالعربية فقط بسبب عدم وجود ( 2110)الجرف 
ربية الكافية ونقص البحوث العلمية باللغة العربية باالضافة الى ان السوق يفضل من التراجم الع

من طلبة % 12من طلبة جامعات االردن و % 96واظهرت ايضا أن . يعرف اللغة االنكليزية
جامعة الملك سعود يعتقدون ان طريقة خلط اللغتين لهي اكثر مالئمة لتعليم الهندسة والطب 

 .والعلوم
حاولت التأكيد على اهمية اللغة العربية استنادا الى ( 2110)ك فان ريم الجرف وبرغم ذل

أهمية استخدام اللغة العربية في التعليم الجامعي، ورغبة نسبة )الدراسات السابقة فتوصلت الى 
كبيرة من الطالب واألساتذة في استخدامها في العملية التعليمية، والعوائق التي تحول دون 

مع تفاوت في نسب الطالب واألساتذة المؤيدين الستخدام اللغة العربية في التعليم استخدامها، 
إضافة إلى أن التعريب سيؤدي إلى زيادة استيعاب . من دراسة ألخرى، ومن حقبة زمنية ألخرى

 (.الطالب للمفاهيم العلمية وسيؤدي إلى تحسن في مقدار تحصيلهم العلمي
ا الجرف في دراستها ملخصا للدراسات العربية السابقة وللتأكيد على هذا الرأي عرضت ريم

التي اجريت في مجال استطالع اراء الطلبة في استخدام اللغة العربية في التعليم الجامعي اهمها 
حيث . دراسة المهندس وبكر بشأن قضية الترجمة واستخدام اللغة العربية في العملية التعليمية

لطالب يفضلون استخدام اللغة العربية إلى جانب من ا% 66أظهرت نتائج الدراسة أن 

منهم استخدامها في الكتب المقررة، ويفضل % 17اإلنكليزية في إلقاء المحاضرات، ويفضل 

% 22في تقديم االختبارات، في حين يفضل % 39استخدامها في كتابة المشاريع، و% 13

ضلون استخدامها في الكتب يف% 32منهم استخدام اللغة اإلنجليزية في إلقاء المحاضرات، و

أحمد عبد القادر وبكري سعد )في االختبارات % 00في كتابة المشاريع، و% 33المقررة، و

وقامت ريم في دراستها بعرض لعدد اخر من الدراسات التي اظهرت جميعها (. 1991الحاج 

في كلية  أجريت( 1992)اهمية التدريس باللغة العربية منها دراسة استطالعية للسحيمي وبار 
الطب بجامعة الملك فيصل في السعودية عن رأي طالب الطب من تعريب العلم الطبي اظهرت 

من الطالب يوفرون ثلث الزمن أو أكثر عند القراءة باللغة العربية مقارنة باللغة % 11أن 

رنة من الطالب يوفرون ثلث الزمن أو أكثر عند الكتابة باللغة العربية مقا% 72اإلنكليزية، وأن 



 

 مركز أضواء للبحوث والدراسات اإلستراتيجية 

 أحد مؤسسات المجموعة العراقية للتسويق والتطوير

www.adhwaa.org 
 حقوق النسخ واالقتباس محفوظة لمركز أضواء

34 

فقط من الطالب اإلجابة على أسئلة االمتحان باللغة % 23ويفضل . بالكتابة باللغة اإلنكليزية

. أن مقدرتهم على اإلجابة الشفوية والنقاش أفضل باللغة العربية% 71ويرى . اإلنكليزية

على مجموعة من طالب الطب واالطباء ( 1991)وعرضت ريم ايضا دراسة أجراها السباعي 
سرعة القراءة باللغتين العربية واإلنكليزية ونسبة التحسن إذا تمت قراءة النص عن متوسط 

كلمات في الدقيقة، بينما هي  11901بالعربية، اظهرت أن سرعة القراءة باللغة العربية هي 

. كلمة في الدقيقة لصالح اللغة العربية 3301كلمة في الدقيقة باللغة اإلنكليزية، أي بفارق  7607
استيعاب النص باللغة العربية أفضل من استيعاب النص نفسه باللغة اإلنكليزية بزيادة  وتبين أن

في جامعة الكويت تبين فيها أن ( 1911)وفي دراسة أجراها الحاج عيسى والمطوع %. 11
استخدام اللغة اإلنكليزية كوسيلة اتصال تعليمية تشكل مشكلة لدى عدد كبير من الطلبة حيث 

اء هيئة التدريس بكلية العلوم أن مستوى الطالب في اللغة اإلنكليزية من أعض% 60أشار 

منهم أن ضعف طلبة كلية العلوم في اللغة اإلنكليزية هو السبب في ضعف % 66وأفاد . متدن

أن ضعف الطالب في اللغة اإلنكليزية يقلل من دافعيتهم % 76استيعابهم للمفاهيم العلمية، وذكر 

 (.2110لجرف، ريما ا: المصدر)للتعلم 
من الواضح ان سبب زيادة فهم الطلبة للمواضيع التي تدرس باللغة العربية مقارنة بتلك التي 

والضعف هذا ال يعود الى عدم . تدرس باالنكليزية يعود الى ضعف الطالب في اللغة االنكليزية
ي والجامعي في رغبة الطلبة في تعلم االنكليزية بل يعود ذلك الى ضعف النظام التعليمي االساس

اال انه أيضا البد من التأكيد على أن تخلفنا العلمي والتكنولوجي يعود بدرجة كبيرة . تعليم اللغات
الى تخلفنا في اللغة االنكليزية، النها الوسيلة األساسية في اقتباس المعلومات ونقل 

ن ان نساهم به لتطوير التكنولوجيا، وبها ايضا ننقل علومنا وابتكاراتنا واكتشافاتنا وكل ما يمك
الدجاجة من البيضة ام البيضة من )وهذا يذكرنا بالسؤال الفلسفي . الحضارة االنسانية الى العالم

هل ندرس العلوم باللغة العربية فنزداد ابتعادا عن العالم ونتقوقع في كيان قومي (. الدجاجة
. الطالب للمادة العلمية محاصر من الداخل ام ندرس باللغة االنكليزية لنزيد من ضعف تفهم

برأيي اننا يجب ان ال نعتمد اي من هذين االسلوبين بل يجب علينا اعتماد طريقة التدريس 
وهذا يعني ان القاء المحاضرات والمالزم الدراسية واالمتحانات واجوبة . المختلط بلغتين

تفضيال وعلى قدر  االسئلة والمشاريع يمكن ان تكون بلغتين مختلطة مع منح اللغة االنكليزية
كذلك التدريس بلغتين لهو اكثر تناسبا مع الوضع . فهم الطلبة للغة وقابلية المدرس اللغوية

الحالي في الجامعات العراقية من التدريس بلغة واحدة وذلك لضعف التكوين اللغوي لالستاذ 
مما يؤدي في كثير  وللطالب في اللغة االنكليزية، ولصعوبة استخدام التراكيب والمفاهيم العلمية

كما ان المزاوجة . من االحيان الى التركيز على االسلوب اللغوي وعلى حساب المادة العلمية
بين اللغتين يساعد الطلبة االقل تفهما لالنكليزية من متابعة المحاضرة وقراءة الكتاب وبذلك يتم 

لطلبة، النه ليس من تقليل الفروق المبنية على اساس مستوى تفهم اللغة االنكليزية بين ا

  .المعقول تصور اداء الطلبة العلمي يبنى على اساس مستوى االداء اللغوي
أن المشاكل البيداغوجية التي تعاني منها الجامعات حاليا هي التي تعيق تطوير التدريس مزدوج 

اللغة، ومعالجتها بصورة صحيحة تجعل الجامعات مؤهلة لالستجابة لمتطلبات المجتمع في 
يتطلب التدريس بلغتين تدريب اعضاء . العولمة وفي مجال العلم والمعرفة والمهارات عصر
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هيئة التدريس نظريا وعمليا وتطوير قابلياتهم في اللغة االنكليزية باالستناد على سياسة ارسال 
المدرسين لفترات دراسية ال تقل عن ستة اشهر الى الدول الناطقة باللغة االنكليزية، واقامة 

ت تدريبية بداخل الوطن بالتعاون مع المجلس البريطاني والمعاهد االجنبية المتخصصة دورا

  .بتعليم اللغة االنكليزية
خالصة القول، ان تدريس المناهج العلمية باللغتين العربية واالنكليزية يجب ان يكون لغرض 

ورة متكاملة في تحسين تأهيل طالب الطب والهندسة والعلوم واالقتصاد مهنيا واكاديميا وبص

 .موضوع اختصاصه وليس لغرض تأهيله لغويا
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تفعيل دور مراكز األبحاث في صنع القرار السياسي 

8العراقي  

 
تعد مراكز األبحاث خزائن الفكر وينابيع التخطيط االستراتيجي في مطلع األلفية الميالدية  

بلد من البلدان بدون ايالء هذه الثالثة، حتى يمكن القول انه ال وجود لنهضة حقيقية ألي 
المراكز حقها من التقدير واالحترام، لدورها المعرفي والتنموي الحيوي والمهم، كما ال يمكن 

الطمع باالستفادة من مخرجاتها الحقيقية المفيدة بدون توفر الحد األدنى الضروري من 
 .المستلزمات الالزمة لنجاحها

دور مراكز األبحاث والدراسات في صنع القرار السياسي  ولرسم مالمح العمل المطلوب لتفعيل 
 :في العراق، سيتم التطرق للموضوع من خالل محورين

  
 واقع مراكز األبحاث والدراسات في العالم: المحور األول

 نشأة مراكز األبحاث والدراسات
فهناك من يختلف الباحثون في تحديد البداية التاريخية لتأسيس مراكز األبحاث والدراسات، 

،  مع تأسيس المعهد الملكي للدراسات الدفاعية في بريطانيا 1131يحدد نشأتها األولى في عام 

مع تأسيس الجمعية الفابية البريطانية التي تعنى بدراسة  1110وهناك من يربط نشأتها بعام 

ه مع مطلع وبصرف النظر عن البداية التاريخية لنشوء هذه المراكز، فأن.  التغيرات االجتماعية
القرن العشرين الماضي تصاعدت حركة تأسيسها، ففي الواليات المتحدة تم تأسيس معهد 

، 1911، ومعهد هوفر عام 1916، ثم معهد بروكينغز عام 1911كارنيجي للسالم الدولي عام 

، ومؤسسة راند عام 1921،ومعهد غالوب عام 1921والمكتب الوطني ألبحاث االقتصاد عام 

أما في بريطانيا فتم تأسيس المعهد الملكي للشؤون ..  القوات الجوية األمريكية باشراف 1901

، وفي فرنسا تم تأسيس المعهد الفرنسي للعالقات الدولية، وفي ألمانيا تم 1921الدولية عام 

وقد استمرت حركة تأسيس هذه المراكز . 1931تأسيس األكاديمية األلمانية للسالم عام 

مركز تم تأسيسها سنويا، وفي عام  111بمعدل  1996ذروتها في عام بالتصاعد حتى وصلت 

مركزا  6011بينت إحصائية أمريكية لمراكز األبحاث والدراسات أن عددها وصل إلى  2111

وتأتي في المرتبة األولى من حيث األهمية .  في الشرق األوسط وشمال أفريقيا% 1منها فقط 
فالمراكز الثالث األولى )سي مراكز األبحاث األمريكية والتأثير في عملية صنع القرار السيا

                                                             
 مركز الفرات – خالد عليوي العرداوي. د 8
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معهد بروكينغز، ومؤسسة كارنيجي للسالم : عالميا تعود للواليات المتحدة وهي حسب الترتيب
، تليها بريطانيا والصين، ثم ألمانيا وسويسرا والدنمارك (الدولي، ومجلس العالقات الخارجية

ستراليا، أما دور مراكز األبحاث والدراسات في الشرق وروسيا ودول أوربا الشرقية و تركيا وا
إن هذا التنامي الكمي والنوعي لمراكز األبحاث، يدل على أنها مؤسسات . األوسط فمحدود

 .أصيلة ومهمة في بناء الحضارة اإلنسانية في الحاضر والمستقبل
  

 تعريف مراكز األبحاث والدراسات
قوم بالدراسات والبحوث الموجهة لصانعي القرار، مؤسسات ت: "تعرف مراكز األبحاث بأنها

والتي تتضمن توجيهات أو توصيات معينة حول القضايا المحلية والدولية، بهدف تمكين صانعي 
مراكز ( كما تعرف بأنها..)القرار والمواطنين لصياغة سياسات حول قضايا السياسة العامة

ت أو قضايا معينة، علمية أو فكرية، وبما إنتاج أو إدارة المعرفة البحثية، وتتخصص في مجاال
يخدم تطوير وتحسين أو صنع السياسات العامة أو ترشيد القرارات أو بناء الرؤى المستقبلية 

تجمع وتنظيم لنخبة متميزة ومتخصصة :" ، كما تعرف هذه المراكز بأنها "للمجتمع أو الدولة
تشارات أو سيناريوهات مستقبلية من الباحثين تعكف على دراسة معمقة ومستفيضة لتقدم اس

يمكن أن تساعد أصحاب القرارات في تعديل أو رسم سياستهم بناء على هذه المقترحات في 
جامعات بال طالب، أبحاثها األكاديمية عالية الجودة، هدفها بيان " أو هي . "مجاالت مختلفة

 . " العواقب المحتملة إلتباع مجموعة من الخيارات في السياسة الخارجية
وهناك من يحاول التمييز في التعريف بين مراكز الفكر ومراكز األبحاث والدراسات استنادا إلى 

ال ترمي إلى ابعد من الغايات األكاديمية والحياد " اعتقاده بأن مراكز األبحاث والدراسات
ل أما مراكز الفكر أو التفكير فتستهدف غايات إستراتيجية محددة من خال.. الموضوعي الصرف

، ويبدو أن هذا الرأي من قبل القائل به  "سعيها إلى االنخراط في صنع القرار السياسي العام 
ناجم عن اعتقاده بأن مراكز األبحاث والدراسات هي فقط تلك التابعة للجامعات والمؤسسات 
األكاديمية، لذا سيطرت تجربة هذا النوع من المراكز عليه في إصدار هكذا حكم، ولم يطلع 
بعمق على تجارب المراكز غير المرتبطة بالمؤسسات األكاديمية، إذ تصبح مراكز األبحاث 

على أي حال، فأن تعريف مراكز األبحاث . والدراسات هي ذاتها مراكز وخزانات للفكر والمعرفة
والدراسات يعكس مقدار أهميتها ودورها الحيوي في بناء الدول والمجتمعات الحديثة، كما 

ة المتنامية إليها مع تعقيد قضايا الفكر والمعرفة، وتصاعد األزمات والصراعات، يعكس الحاج
وتشابك المصالح، وتعدد مصادر المعلومات في عالم يتجه إلى مزيد من التقارب في ظل تنامي 

 .حركة العولمة وتقدم مستوى التقانة
القرار جعلت البعض  وان الصلة التي تربط بين مراكز األبحاث والدراسات والمسؤولين وصناع

وهذه المؤسسات البحثية .  يصفها بأنها نوادي نصف سياسية ونصف مراكز بحثية وأكاديمية
لكن هذه التسميات ال تؤثر على .. قد تسمى مراكز أو معاهد أو جمعيات أو مجالس أو وحدات

عملها  دورها الذي تلعبه في صنع القرار السياسي ورسم السياسات العامة، طالما أن آليات
 .والهدف من تأسيسها واحد
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 أنواع مراكز األبحاث والدراسات
يمكن التمييز بين مراكز األبحاث والدراسات من خالل ثالثة معايير يحددها السيدان سامي 

دور مراكز الفكر والدراسات في البحث العلمي )الخزندار وطارق األسعد في دراستها القيمة عن 
 : هذه المعايير هي ، و(وصنع السياسات العامة

  
 معيار التمويل: أوال

 :ووفقا لهذا المعيار تنقسم المراكز إلى
مراكز بحثية حكومية، مثل معهد البنك الدولي ومعهد دائرة بحوث الكونغرس في الواليات  -

 security studies المتحدة، والدوائر الملكية المتحدة لدراسات األمن والدفاع في بريطانيا، و
policy التابع لالتحاد األوربي وغيرها. 

مراكز بحثية أكاديمية، سواء كانت تابعة لجامعات أو تعتمد على جامعيين في عملها مثل  -
معهد هوفر التابع لجامعة ستانفورد، ومركز التنمية الدولي ومركز بيلفير للعلوم والشؤون 

لية التابع لجامعة السور الدولية التابعان لجامعة هارفارد، ومركز الدراسات والبحوث الدو
 ..بون

مراكز بحثية خاصة سواء ارتبطت بتقديم النفع العام أو تقديم النفع للجهات التي أسستها  -
 .كالشركات مثال وهذه كثيرة ومتنوعة

 معيار االتجاه السياسي أو األيديولوجي: ثانيا
 :ووفقا لهذا المعيار تنقسم المراكز إلى

 مراكز بحثية ليبرالية -
 (دينية، قومية، اجتماعية)مراكز بحثية محافظة  -
 مراكز بحثية يسارية -
 مراكز بحثية مستقلة فكريا -

 معيار االستقاللية: ثالثا
 :ووفقا لهذا المعيار تنقسم المراكز إلى

 مراكز بحثية مستقلة -
 مراكز بحثية شبه مستقلة -
 مراكز بحثية جامعية -
فريدريك ايبرت ومؤسسة كونراد اديناور في ألمانيا، مراكز بحثية حزبية، مثل مؤسسة  -

 ..في الصين( تيرانوفا)ومركز الدراسات السياسية في فرنسا، ومعهد الحزب المركزي 
  
 
 
 مراكز بحثية حكومية -

طبعا أن تقسيم المراكز وفقا لهذه المعايير الثالثة ال يخلو من تداخل بينها، وكل صنف من هذه 
يره من حيث درجة القوة والتأثير والعالقة مع صانع القرار، وفضاء المراكز سيتميز عن غ



 

 مركز أضواء للبحوث والدراسات اإلستراتيجية 

 أحد مؤسسات المجموعة العراقية للتسويق والتطوير

www.adhwaa.org 
 حقوق النسخ واالقتباس محفوظة لمركز أضواء

39 

الحرية التي يتمتع بها، فعلى سبيل المثال المراكز التابعة للحكومات غالبا ما تكون بيئة اإلبداع 
الفكري فيها محدودة بسبب تقليص مساحة الحرية الممنوحة لها من قبل النظام الحاكم، أما تلك 

 –ات فتعتمد آليات ومناهج التفكير األكاديمي المعروف، فيجد صانع القرارالمرتبطة بالجامع
 :أنها ال تخدم حاجته، بسبب كونها –أحيانا 

، بينما يحتاج صانع القرار إلى التفسير الواضح والمباشر (بناء النظريات)تميل إلى التنظير -1

 .التخاذ خطواته وإجراءاته لمواجهة مشاكل الواقع السياسي

 .يل إلى المثالية األخالقية، بينما يحتاج صانع القرار إلى الواقعية العمليةتم -2

تميل إلى إهمال التجاذبات والقيود البيروقراطية وطبيعة التوازنات بين مراكز القوى، بينما  -3
يحتاج صانع القرار إلى إدراك هذه القيود بشكل مفصل، وتقديم الرؤى والتوصيات المناسبة 

 .لتجاوزها
  

 أهمية مراكز األبحاث والدراسات
تتضح أهمية مراكز األبحاث والدراسات من خالل األدوار المهمة التي تضطلع بها، وتؤثر من 

 : خاللها على صانع القرار السياسي، والتي تتمثل بما يلي
التفكير للحكومات من خالل تقديم األفكار الجديدة، والرؤى اإلبداعية، وترشيد السياسات  -1

مة، لذا نجد أن خطة مارشال لدعم أوربا وإعادة بنائها بعد الحرب العالمية األولى جاءت من العا
 .معهد بروكينغز

الدخول كطرف توفيقي بين األطراف الحكومية المتنازعة والمختلفة لتقريب وجهات النظر  -2
 .المتباينة حول إعداد سياسة معينة

قضايا التي تتطلب معرفة متخصصة وسرعة في القيام بالدور االستشاري للحكومات في ال -3
 .االنجاز والقرار

 .توفير قاعدة بيانات بحثية لصناع القرار والمسؤولين عند الحاجة -0

تلعب وزارة الخارجية دور دبلوماسية )ممارسة دبلوماسية المسار الثاني أو الموازي  -1

قبل مؤسسات حكومية معينة  من خالل إرسال بعض خبراء المراكز البحثية من( المسار األول
للتفاوض بشأن قضايا محددة، كما حصل قبل اتفاقية أوسلو، عندما قام تيد الرسون رئيس معهد 

 –أبحاث السالم في أوسلو بترتيب عملية التفاوض بين الفلسطينيين واإلسرائيليين، وكما حصل 
فة، كقضية جنوب من خالل الدور الذي لعبه جيمي كارتر في قضايا عالمية مختل –أيضا 

 .السودان

مرافقة خبراء مراكز األبحاث والدراسات للوفود الرسمية كخبراء في القضايا التي تكون  -6
 .محل نقاش وتفاوض

توفير المواهب من خالل سياسة الباب الدوار بين المراكز البحثية والمناصب العليا في  -7
خبراء المراكز للعمل في المناصب  الدولة، ففي كثير من األحيان يتم اختيار وتكليف بعض

العليا، والعكس أيضا صحيح، إذ أن كثيرا من المسئولين عندما يتركون مناصبهم يذهبون للعمل 
في هذه المراكز كخبراء أو باحثين أو مستشارين في اإلدارة العليا أو مجالس األمناء، فعلى 

مسئول  0111قوم بتعيين حوالي سبيل المثال، أن كل رئيس جمهورية في الواليات المتحدة، ي
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كمستشارين وأعضاء في اللجان المختلفة، وعادة ما يتم اختيار هؤالء  2211حكومي، منهم 
هنري كيسنجر، مارتن اندك، وارن كريستوفر، الكسندر : حصرا من مراكز األبحاث، منهم مثال

هنتنغتون، دونالد  هيغ، ريتشارد بيرل، بول وولفيتز، مادلين أولبرايت، كولن باول، صامويل
رامسفيلد، ديك تشيني، ريتشارد ارميتاج، زلماي خليل زاد، جون بولتون، فرنسيس فوكاياما، 

من مساعدي وزراء الخارجية في الواليات المتحدة جاءوا من %  61بل إن .. كوندوليزا رايس

 .مراكز األبحاث

ن على بعض مراكز األبحاث لعب دور القناة اإلعالمية للمسئولين الكبار، عندما يعتمدو -1

المقربة في إرسال رسائل استباقية أو تعابير فورية أو إشارات دبلوماسية غير مباشرة إلى 
 .بعض األطراف حول قضايا أو أزمات معينة

تمثل المراكز البحثية قناة اتصال غير مباشرة أو غير رسمية بين كبار صناع القرار في  -9
لمعرفة مواقفها وأطروحاتها وآرائها السياسية وطبيعة  الدولة وبعض األطراف الخارجية

أدوارها واهتماماتها واالتجاهات الدولية السائدة من خالل المشاركة في أنشطة علمية مشتركة 
 .أو دعوة هذه األطراف إلى الندوات والمؤتمرات التي تعقدها المراكز البحثية

استقراء المستقبل من خالل دورها في تمثل مراكز األبحاث مجسات لالستشعار المبكر و -11

االستشراف المستقبلي استنادا إلى قواعد علم المستقبليات لمساعدة صناع القرار على التخطيط 
 .االستراتيجي للمستقبل

ترشيد أو عقلنة القرار السياسي للمسئولين وصناع القرار، لتقليل احتمالية الخطأ أو  -11
 .ةالفشل في صنع ورسم السياسة العام

تشكيل الرأي العام من خالل دورها المعرفي، وقدرتها على التكتل والضغط لمصلحة فئة  -12
 .معينة أو تحقيق سياسة معينة

إن مراكز األبحاث تشكل صلة الوصل بين عالم البحث والدراسة وعالم السياسة، فهي التي  -13
 .تمد الجسور بين المعرفة والسلطة

مراكز األبحاث والدراسات، جعلت الحاجة إليها كالماء والهواء إن هذه األدوار التي تلعبها 
بالنسبة لصناع القرار السياسي، لرسم السياسة العامة للدولة، والتخطيط االستراتيجي الناجح، 

بعيدا عن السطحية في التفكير أو االرتجال واالستعجال في القرارات، بل ال يمكن بناء دولة 
 .بحاث والدراسات فيها متقدمة وفاعلة في عملهامتقدمة ما لم تكن مراكز األ

  
 سر نجاح مراكز األبحاث في دولة متقدمة كالواليات المتحدة

اتضح من خالل ما تقدم أن الواليات المتحدة تحتل المرتبة األولى في أهمية وتأثير وفاعلية 
سات في هذه مراكز األبحاث على مستوى العالم، فما هي أسباب نجاح مراكز األبحاث والدرا

 .الدولة ؟
 : يكمن سر نجاح مراكز األبحاث في الواليات المتحدة األمريكية بعدة عوامل هي 

 .الطبيعة الالمركزية للنظام السياسي األمريكي -
غياب االنضباط الحزبي الصارم، مما يفسح مجال الحرية للعمل الموضوعي الرصين من قبل  -

 .المراكز البحثية
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ة الواسعة للمؤسسات الخيرية والشركات الخاصة والتي تصب في مصلحة التبرعات المالي -
المراكز البحثية، حيث يشكل التمويل مصدر حياة مراكز األبحاث والدراسات الذي يمنحها 
التفوق واالستمرارية، لذا قيل أن مراكز األبحاث في الوالية المتحدة هي نتاج للزواج بين 

محالت " ر من جانب آخر، فيحلو للبعض أن يسميها األثرياء من جانب وأصحاب األفكا
، وقد سبق أن ذكرنا أن مؤسسة راند على سبيل المثال، وصل حجم ميزانيتها عام "السياسات

 .مليون دوالر 111إلى  1991

قوة العالقات الشخصية التي تربط مراكز األبحاث والعاملين فيها بصانع القرار األمريكي، مما  -
 .ثقافة السياسية للنخبة السياسية األمريكية على األقليدل على تطور ال

احترام اآلراء واألفكار التي تخرج من رحم هذه المراكز من قبل صناع القرار في أمريكا، لذا  -
تجد أن األبحاث والدراسات التي تخرج من هذه المراكز تجد طريقها إلى صناع القرار، وكذلك 

، كما هو الحال مع مجلة الشؤون الخارجية الصادرة عن الدوريات التي تصدرها هذه المراكز
مجلس العالقات الخارجية، ودورية الشرق األوسط الصادرة عن معهد الشرق األوسط، ومجلة 

 .السياسة الخارجية الصادرة عن معهد كارنيجي للسالم العالمي وغيرها
  

 عوامل ضعف مراكز األبحاث والدراسات في الدول العربية
 األبحاث في البلدان العربية تعاني جميعها من ضعف منهجي، وذلك ألسباب عدة منهاإن مراكز 

: 
مشكلة التمويل، بسبب ضعف اإلنفاق الحكومي والقطاع الخاص على حد سواء في االستثمار  -

في التعليم والبحث العلمي، مما يخلق مشكلة لهذه المراكز في االستمرارية في اإلبداع واالبتكار 
ألفكار الجديدة، ويكفي للداللة على حجم هذه المشكلة أن نعرف أن البلدان العربية وإنتاج ا

، وهي 2113من ناتجها الوطني اإلجمالي للبحث والتطوير في عام %  1,3مجتمعة خصصت 

 3إلى  1نسبة متواضعة جدا إذا قيست بمقدار ما تخصصه الدول المتقدمة والتي تتراوح بين 
من الناتج الوطني، ومن %  0جمالي أو ما تخصصه إسرائيل والبالغة من الناتج الوطني اإل% 

المخرجات الناتجة عن ضعف التمويل واإلنفاق على البحث العلمي في البلدان العربية هو نسبة 

بحثا لكل عشرة آالف  12البحوث المنجزة إلى عدد السكان ففي إسرائيل على سبيل المثال هناك 
 . حث لكل عشرة آالف مواطن عربي مواطن، في حين هناك ثلث ب

ضعف ثقافة التفكير المنهجي لدى كثير من المسئولين وصناع القرار في اإلدارة العليا،  -
ونظرتهم إلى مراكز األبحاث على أنها إنفاق هامشي، ونشاط ترفي بقصد الوجاهة االجتماعية 

 .واإلقليمية والدولية
وعها لتوجيهها بسبب ضعف مساهمة القطاع تبعية اغلب مراكز األبحاث للحكومات وخض -

 .الخاص، مما ينعكس على موضوعية واستقاللية عمل المراكز
طبيعة النظام السياسي في هذه البلدان، حيث يتسم باالستبدادية والشخصانية، وعدم االعتراف  -

القادمة من  بالدور االستشاري الرائد لهذه المراكز، فاألنظمة السياسية ال تقبل األفكار الجديدة
 .خارج محيط اإلشراف واإلدارة المباشرة للمسئولين وصناع القرار

 .غياب المؤشرات العلمية لقياس أداء ومهنية مراكز األبحاث والدراسات -
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عدم وجود نظام فاعل لجذب وتحفيز الكفاءات على اإلبداع واالبتكار، والعمل في مراكز  -
 .األبحاث

 .تسويقية لإلنتاج المعرفي والنشر العلميضعف القدرات واإلمكانات ال -
  

 واقع مراكز األبحاث والدراسات في العراق: المحور الثاني
 :يتطلب تحليل واقع مراكز األبحاث في العراق التطرق إلى ما يلي

  

 2113واقع مراكز األبحاث قبل وبعد عام  

األبحاث والدراسات في حدا فاصال في التطور األفقي والعمودي لمراكز  2113شكل عام 
العراق، فقبل هذا التاريخ كانت مراكز األبحاث محدودة العدد، وضعيفة الدور، ومسلوبة اإلرادة 

لصالح النظام الحاكم، وفلسفته السياسية، ومقتصرة على المراكز الحكومية، ولم تكن نظرة 
ية واالرتجالية لرجال رجال الحكم إلى مخرجات هذه المراكز نظرة ايجابية بسبب العقلية الفرد

ولكن بعد هذا التاريخ أخذت مراكز األبحاث نوعا ما تعزز دورها، فظهرت مراكز . الدولة
، ومختلف االمتدادات (اإلنسانية والعلمية الصرفة)متخصصة في مختلف المجاالت العلمية 

حزبية أو  ، بعضها غير حكومية تأسست بمبادرات فردية أو(وطنية، إقليمية، دولية)الجغرافية 
 .، وبعضها اآلخر حكومية(وطنية أو أجنبية)فئوية 

إال أن أغلب المراكز البحثية غير الحكومية تعاني من مشاكل كثيرة تعوق عملها، وتمنعها من 
لعب دور فاعل في صنع القرار السياسي العراقي، بل إن كثيرا منها واجه أو يواجه عملية 

ز البحثية الحكومية فيجب التمييز بين المراكز التي تعمل أما بالنسبة للمراك. االندثار والحل
ففيما يتعلق بالمراكز : خارج وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وتلك التابعة لوزارة التعليم

البحثية خارج وزارة التعليم تجد أن عددها محدود، ويكاد يقتصر على مركز أو مركزين في 
ل والشؤون االجتماعية لديها المركز الوطني للبحوث بعض الوزارات، فمثال وزارة العم

والدراسات والمركز الوطني للصحة والسالمة المهنية، ووزارة العلوم والتكنولوجيا لديها مركز 
المعلومات العلمية ومركز تصفية المنشئات النووية وغير معروف بالنسبة للمركز األخير هل 

لديها مركز البحوث والدراسات وهو في األصل قسم  هو مركز بحثي حقيقي أم ال، ووزارة النقل
إداري أكثر منه مركز بحثي حقيقي، ووزارة الثقافة لديها المركز الوطني لحماية حق المؤلف 
والحقوق المجاورة، ووزارة الصحة لديها مركز تكنولوجيا المعلومات ومركز تدريب وتطوير 

وعند الدخول على مواقع .. ومات واالتصاالتالمالكات، ووزارة النفط لديها مركز تقنية المعل
 هذه المراكز على الشبكة الدولية

تجد أكثرها مواقع هزيلة من حيث اإلخراج والمحتوى، وال يمكن بحال ( االنترنيت)للمعلومات
من األحوال أن تسهم في صنع السياسة العامة للوزارات التابعة لها، فضال عن السياسة العامة 

لنظر أن الوزارات الحيوية والمهمة كوزارات الدفاع والداخلية والخارجية ال للبلد، والالفت ل
تضم في تشكيالتها أية مراكز بحثية، حسب ما توصل إليه الباحث عند تدقيق هيكلية هذه 

الوزارات، في وقت نجد أن هذه الوزارات هي أحوج ما تكون إلى خدمات مراكز أبحاث حقيقية 
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يها على رسم السياسة العامة لوزاراتهم مستفيدين من تجربة تشارك وتساعد المسئولين ف
 .زمالئهم في الواليات المتحدة وغيرها

أما بالنسبة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية، فأن العدد األكبر من المراكز البحثية 
آذار )البحث  الحكومية يوجد في تشكيالتها المؤسساتية، إذ يبلغ العدد حتى لحظة كتابة هذا

مركز ووحدة بحثية في مختلف االختصاصات العلمية اإلنسانية والعلمية الصرفة،  11( 2113

لكن هذه المراكز والوحدات البحثية على كثرتها النسبية قياسا للوضع العراقي، فهي محدودة 
دولة، التأثير واألهمية في رسم السياسة العامة للوزارة، ناهيك عن رسم السياسة العامة لل

 .واألسباب كثيرة سوف يتم التطرق إليها الحقا
  

 التنظيم القانوني لعمل مراكز األبحاث والدراسات في العراق

 12إن تأسيس المؤسسات البحثية في العراق يتم من خالل قانون المنظمات غير الحكومية رقم 

للمؤسسات غير  المعدل بالنسبة 1911لسنة  11، وقانون الجمعيات العلمية رقم 2111لسنة 

 ، والتعليمات الملحقة به رقم1991لسنة ( 1)الحكومية، والنظام رقم 

بالنسبة للمؤسسات البحثية التابعة لوزارة التعليم  2111لسنة  111ورقم  2112لسنة  101

العالي والبحث العلمي، أما بالنسبة للمؤسسات التابعة للوزارات األخرى فاألمر متروك للضوابط 
 .المعمول بها في كل وزارة والتعليمات

لكن ما يالحظ على هذا التنظيم القانوني هو أنه عاجز وقاصر عن إدراك معنى ودور مراكز 
األبحاث كما تفهمها هذه الدراسة وكما معمول بها في العالم المتقدم، فقد تقدم في المحور األول 

والبحوث الموجهة لصانعي مؤسسات تقوم بالدراسات : عند تعريف مراكز األبحاث القول بأنها
القرار، والتي تتضمن توجيهات أو توصيات معينة حول القضايا المحلية والدولية، بهدف تمكين 

تجمع وتنظيم : صانعي القرار والمواطنين لصياغة سياسات حول قضايا السياسة العامة أو أنها
تقدم استشارات لنخبة متميزة ومتخصصة من الباحثين تعكف على دراسة معمقة ومستفيضة ل

أو سيناريوهات مستقبلية يمكن أن تساعد أصحاب القرارات في تعديل أو رسم سياستهم بناء 
وهذا الفهم لمراكز األبحاث غير موجود في القوانين .. على هذه المقترحات في مجاالت مختلفة

 :"قولوالضوابط أعاله، فقد عرف قانون المنظمات غير الحكومية المنظمة غير الحكومية بال
المنظمة غير الحكومية هي مجموعة من األشخاص الطبيعية أو المعنوية سجلت واكتسبت 

، وتأسيس مركز  "الشخصية المعنوية وفقا إلحكام هذا القانون، تسعى ألغراض غير ربحية 
بحثي وفقا لهذا القانون ال يعطيه خصوصية تميزه عن بقية المنظمات غير الحكومية المؤسسة 

أما قانون الجمعيات العلمية، فيعرف الجمعية . ة أو ثقافية أو اجتماعية أو مهنيةألغراض خيري
كل جمعية مؤسسة وفقا ألحكامه تمارس نشاطا علميا في مجال اختصاصها :" العلمية بأنها

كإعداد البحوث والدراسات وتنظيم الندوات واللقاءات والمؤتمرات العلمية أو المساهمة فيها، 
علومات، وتبادل الخبر والتجارب وإصدار المطبوعات، وجمع وتبويب وجمع وتوثيق الم

المعلومات عن ذوي االختصاص داخل القطر وخارجه، وكل ما من شأنه رعاية وتطوير 

، وواضح من سياق هذا التعريف أن المؤسسات البحثية المؤسسة وفقا له، (16")االختصاص

ث األكاديمي المعروفة بعيدا عن االرتباط تكون مرتبطة باختصاصها العلمي، وفقا ألصول البح
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في حين يعرف المركز . بعملية صنع القرار ورسم السياسة العامة للمسئولين وصناع القرار

 2112لسنة  101البحثي في إطار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وفقا للتعليمات رقم 

الجامعة، يعمل فيه مجموعة من تشكيل يتولى مهام البحث العلمي، يرتبط برئيس :" بالقول
تشكيل يتولى مهام ( أما الوحدة البحثية فهي)التدريسيين الباحثين والتدريسيين غير المتفرغين 

البحث العلمي يرتبط بعميد الكلية يعمل فيه مجموعة من التدريسيين الباحثين والتدريسيين غير 
يرتبط من قريب أو بعيد بالفهم لدور  ، وهذا التعريف للمراكز والوحدات البحثية ال "المتفرغين

وعمل مراكز األبحاث الوارد في التعاريف أعاله، وما يؤكد ذلك هو المهام المسندة لهيئة البحث 

من نظام مراكز البحث العلمي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم  2العلمي وفقا للمادة 

من نفس  0حدات البحثية الواردة في المادة ، أو المهام المسندة للمراكز والو1991لسنة  1
النظام، إذ ال تعدو هذه المهام أن تكون مجرد تفرغ للعمل البحثي األكاديمي في اختصاصات 

معينة، دون أن يكون لهذا العمل البحثي انعكاسات واضحة على رسم السياسة العامة 
اسة العامة للدولة، وقد للمسئولين في الكليات والجامعات والوزارة، ناهيك عن رسم السي

انعكس هذا األمر على النظرة السلبية لمراكز األبحاث من قبل القيادات األكاديمية من جهة، 
 .ونظرة العاملين فيها إلى أنفسهم وعملهم من جانب آخر

وما يزيد من الطين بله هو االرتباك الواضح في فهم عمل المركز والوحدة البحثية في نظام رقم 
ساوى بين مدير المركز ومدير الوحدة فجعل كل واحد منهما يتمتع بمخصصات  واحد عندما

رئيس قسم علمي، في حين يكون تعيين مدير المركز البحثي باقتراح من رئيس الجامعة 
ومصادقة الوزير، في حين يكون تعيين مدير الوحدة باقتراح من عميد الكلية ومصادقة رئيس 

يم قانوني لعمل مراكز األبحاث في العراق ال يساعد صراحة أن وجود مثل هكذا تنظ.  الجامعة
على االرتقاء بها وتطوير عملها بالشكل الذي يحفزها على النهوض بدورها في صنع القرار 

 .السياسي في البلد
  

 أخطاء شائعة عند تأسيس مراكز األبحاث في العراق
 :الوقت الحاضر هي ما يليمن األخطاء الشائعة عند تأسيس مركز األبحاث في العراق في 

نظر الجهة المؤسسة أو الممولة لمركز األبحاث على أن عمله نظير لعمل وسائل اإلعالم في  -1
الترويج ألفكار المؤسسين أو الممولين، وليس النظر له على انه مركز تفكير للجهة المؤسسة 

ويؤسس لمنطلقات جديدة  قد يدخلها أحيانا بعصف ذهني حاد يتجاوز منطلقاتها الفكرية األولية
 .تقتضي تغيير أنماط التفكير والسلوك دون أن يقلل ذلك من دوره اإلعالمي المؤثر

عد مركز األبحاث على انه مؤسسة مجتمع مدني ال يوجد ما يميزها عن أية مؤسسة أخرى  -2

في .. خيريةمما يجعل التعامل معها مماثل للتعامل مع تلك المنظمات ذات األبعاد اإلنسانية أو ال
حين قد تمارس مراكز األبحاث وسائل جراحية مؤلمة للوصول إلى الحقيقة قد يخيل للناظر غير 
المجرب أنها باردة وجافة وغير إنسانية، فمراكز األبحاث أقرب إلى المختبرات العلمية منها إلى 

 .غيرها من المؤسسات

 ..ستراتيجية، اقتصاديةدولية، وطنية، إ: تأسيس مؤسسات تحمل صفة مراكز أبحاث -3
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من جهات ربما ترغب أن يكون لهذه المؤسسات دور مراكز األبحاث بدون توفير المستلزمات 
الضرورية المادية والبشرية من حيث توفير الدعم المالي الكافي لتمويلها أو توفير الكوادر 

السيما في وزارة  البشرية الكفوءة والمؤمنة بهدفها، فغالبا ما تعاني كثير من هذه الكوادر،
 :التعليم العالي والبحث العلمي من مظاهر العجز التالية

 .كوادر ضعيفة اإلمكانيات العلمية واإلدارية -
لم يتم اختيارها بناء على مؤهالتها، بل في أحيان كثيرة يكون االختيار كعقوبة أو نفي لها  -
 (.المراكز والوحدات محطات نفي ال مؤسسات جذب علمي)
 .خضع لدورات تدريبية تطور كفاءتهالم ت -
لم تطلع مباشرة على تجارب البحث العلمي في دول العالم األخرى، ولم تفتح لها الوزارة أو  -

 .الجامعة قنوات ربط سهلة وميسرة مع المؤسسات العالمية المناظرة لها

وأعمال ال تورط اإلدارات المشرفة على بعض مراكز األبحاث غير الحكومية بنشاطات  -0

تنسجم مع طبيعة الدور المطلوب منها نتيجة كون العنصر البشري المشرف على هذه المركز 
 .غير مدرك لدوره أو ليس بالكفاءة المطلوبة

عدم امتالك رؤية إستراتيجية تؤطر عمل المراكز وترسم مالمح السياسة العامة التي يجب  -1

 .أن تنتهجها

ي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فضال عن باقي عمل مراكز األبحاث، السيما ف -6

الوزارات ال يزيد على أن يكون مجرد امتداد للعمل األكاديمي في الكليات من حيث المستوى 
 .واألداء والنوعية، وهذا في كثير من األحيان ال ينسجم مع حاجات صانع القرار كما ذكر آنفا

  
 الدراسات في عملية صنع القرار السياسي العراقيمقترحات لتفعيل دور مراكز األبحاث و

إن هذا االستعراض الموجز لواقع مراكز األبحاث والدراسات في العراق يقتضي من المسئولين 
وصناع القرار اتخاذ خطوات جدية لمعالجة السلبيات الموجودة، وترسيخ االيجابيات للنهوض 

 :السياسي في العراق من خاللبدور هذه المؤسسات الحيوية في عملية صنع القرار 
إعادة النظر في القوانين واألنظمة والتعليمات المرتبطة بمراكز األبحاث والدراسات في  -

العراق، لمنع الفوضى واالرتباك الذي يسودها، وإعطاء الصفة القانونية لهذه المؤسسات 
والمؤسسات  كموجهات وعناصر دعم سواء في صنع القرار ورسم السياسة العامة للوزارات

 .التابعة لها أو في رسم السياسة العامة وصنع القرار الوطني
بناء منظومات مؤسسية وطنية تأخذ بنظر االعتبار ما يصدر عن هذه المراكز من مخرجات  -

العتمادها في الجوانب العملية ذات الصلة، وترك العمل بالعقلية االرتجالية غير المحترفة في 
 .العمل المؤسسي العراقي

تأسيس مراكز أبحاث في كل وزارة من الوزارات العراقية يكون ارتباطها بمكتب الوزير  -
مباشرة، تضم باحثين متفرغين مهمتهم رصد القضايا والتطورات المختلفة الداخلية والخارجية، 

وإعداد الخطط والدراسات الالزمة لمساعدة الوزراء وهيئات الرأي على اتخاذ القرارات 
 .االرتقاء بعملهم ورسم مالمح السياسة العامة لوزاراتهمالمرتبطة ب
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ربط مراكز األبحاث الوطنية بالمراكز اإلقليمية والدولية المناظرة، مع إعطائها الحرية  -
 .والمرونة الكافية للتحرك والبحث

ناهج بالنسبة لوزارة التعليم العراقية، يمكنها االستفادة من مراكز األبحاث لديها في إعداد الم -
التدريسية للطلبة في الجامعات، على أن توفر لهذه المراكز البنية التحتية الالزمة من الدعم 

 .والتمويل والتدريب
ضرورة رسم إستراتيجية واضحة للغاية التي من أجلها يتم تأسيس مراكز األبحاث وعلى  -

بير ومؤثر في رسم أعلى المستويات، وأن يكون لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي دور ك
 .هذه اإلستراتيجية

إدراك أن المراكز البحثية ليست صرحا يقام على التجربة والخطأ والميول والرغبات المعلبة  -
الجاهزة، بل هي عقل مفكر قد يتوافق أحيانا مع بعض منطلقاتنا الفكرية، وأحيانا أخرى قد 

السير على هدى استشاراتها مع يتقاطع معها بشدة، وفي كال الحالين يجب احترام دورها و
 .توفير الحرية الالزمة لها لتنجز عملها بموضوعية واحترافية

توفير التمويل المالي المستقر والدعم المؤسسي القوي لتنجح مراكز األبحاث والدراسات في  -
ي تحقيق أهدافها، على أن يكون التمويل والدعم كافيا لتأمين المستلزمات المادية والبشرية الت

 .تحتاج إليها المراكز لتمويل نشاطاتها كافة
اتخاذ خطوات عملية لتبادل المنفعة بين مؤسسات صنع القرار السياسي ومراكز األبحاث  -

والدراسات لتأمين القيام بعملية الباب الدوار، والدبلوماسية الموازية أو دبلوماسية المسار 
التوفيقية وغيرها من المهام التي تشكل صلب عمل الثاني، والخدمات التفاوضية والخيارات 

 .مراكز األبحاث والدراسات
أن يكون للقطاع الخاص اهتمام جدي بهذه المراكز من حيث الدعم والتمويل واالستفادة من  -

خدماتها، وقطعا هذا يتطلب االرتقاء بالثقافة السياسية للقطاع الخاص، فضال عن الثقافة 
 .عام السياسية للمجتمع بشكل

  
 ختاما

إن النجاح ال يولد من فراغ، بل ينبع من المقدمات الصحيحة التي تركز عليها المجتمعات 
والشعوب لتحقيق هذا النجاح، وان القول بأن المسئولين وصناع القرار في العراق يعملون 

خلي اليوم على بناء دولة مدنية حديثة لها وزنها اإلقليمي والدولي، وبنائها المؤسسي الدا
الفاعل، يتطلب منهم ربط األقوال باألفعال من خالل تهيئة المقدمات الصحيحة لتحقيق هذا 
الهدف، ومن ابرز هذه المقدمات هو تفعيل دور مراكز األبحاث والدراسات في هذا البلد، 

 .واالرتقاء بسياسة البحث والتطوير لتكون مناظرة لمثيالتها في البلدان المتقدمة
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9..ن التوكل والتواكل واإليكال؟ما الفرق بي
 

 
  

تسليم وتفويض اإلنسان غيره في أمر؛ ليقوم في إصالحه مقامه، مع كامل : لغة التوكل- 
 .االعتماد واالطمئنان إليه
في األمور كلها، وعدم  -تعالى-القلب على هللا  اعتماد هو: الشرع والتوكل المأمور به في

ِ َفُهَو َحْسبُه}: تعالى قال ..اللجوء إليهاالسكون إلى األسباب، أو منافاة  لْ َعلَى هللاَّ ، {َوَمن َيَتَوكَّ
لُون} ِل اْلُمَتَوكِّ  .{َوَعلَى هللّاِ َفْلَيَتَوكَّ

  
ترقب الموت، أو القصور اإلدراكي، أو العجز العضوي، أو : إن من موجبات التوكل على الغير -

 -الحياة، والقدرة، والرحمة-شك أن كل هذه العناصر وبال .. عدم الميل والرغبة في القيام باألمر
، وهو {ُكلُّ َشْيٍء َهالٌِك إاِلَّ َوْجَهه}مستجمعة في رب العزة والجالل، إذ هو الحي الذي ال يموت، 

لْ َعلَى اْلَعِزيِز }: العزيز القدير، ومن بيده كل األمور، والشفيق الرحيم بعباده، قال تعالى َوَتَوكَّ
ِحيمِ   .{الرَّ

  
-بأن يوكل األمور كلياً إلى هللا : إن البعض قد يخطئ في مفهوم التوكل؛ فيقع في اإلفراط -

بحيث يعتمد على األسباب بشكل : التفريط أو.. دون اللجوء والعمل باألسباب -تعالى
نعم، إن .. األسباب، واالعتماد على هللا تعالى: بأنه من الالزم الجمع بين األمرين والحال ..مطلق

هللا تعالى القادر على كفاية كل أمر؛ ولكنه سبحانه أبى أن ال يجري األمور إال 
أوجب هللا لعباده أن يطلبوا منه مقاصدهم، باألسباب التي (: )ع)اإلمام الصادق  عن ..بمسبباتها

توكلت على : لما أهمل بعيره، وقال-لألعرابي ( ص)النبي  وقول(.سببها لذلك، وأمرهم بذلك
 (!.وتوكل قلهااع: )-هللا

  
أنه مرَّ يوماً على قوم فرآهم أصحاء جالسين في زاوية (: ع)عن أمير المؤمنين علي  وروي

المتأكلة، فإن كنتم  ال، بل أنتم(: ع)قال .. نحن المتوكلون: قالوا.. من أنتم؟(: ع)المسجد فقال 
هكذا تفعل (: ع)فقال .. رناإذا وجدنا أكلنا، وإذا فقدنا صب: قالوا.. متوكلين فما بلغ بكم توكلكم؟

إذا وجدنا (: ع)قال .. كيف تفعل؟: قالوا.. كما نفعل(: ع)قال .. فما نفعل؟: قالوا.. الكالب عندنا

 .بذلنا، وإذا فقدنا شكرنا
  

                                                             
9

 شبكة السراج في الطريق الى هللا 
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فإذن، إن التوكل ال ينافي العمل باألسباب أبداً، فهو يسعى وإذا حّصل ما يريد؛ سخره في طاعة 
، يقول فيها (قده) -صاحب الميزان -الطباطبائي بالذكر عبارة للعالمة ومن الجدير.. هللا عزوجل
ليس التوكل قطع اإلنسان، أو نفيه نسبة األمور إلى نفسه، أو األسباب : )عن التوكل 

نفيه دعوى االستقالل عن نفسه، وعن األسباب وإرجاع االستقالل واألصالة إليه،  بل ..الظاهرة
 (.ستقلة إلى نفسه وإلى األسبابمع إبقاء أصل النسبة غير الم

  
  
  
 :من الشواهد التي تعكس لنا ضرورة األخذ باألسباب -
  

َن هللّاِ }(: ع)قوله تعالى عن لسان يعقوب *  َقالَ لَْن أُْرِسلَُه َمَعُكْم َحتَّى ُتْؤُتوِن َمْوثًِقا مِّ
نِي ا آَتْوهُ مَ  بِهِ  لََتأُْتنَّ نالحظ أنه مع كون .. {ْوثَِقهُْم َقالَ هللّاُ َعلَى َما َنقُولُ َوِكيلٌ إاِلَّ أَن ُيَحاَط بُِكْم َفلَمَّ
نبي وفي قمة المتوكلين، إال أنه أبى إال أن يعمل باألسباب، وأخذ المواثيق المؤكدة ( ع)يعقوب 

 .على أبنائه، قبل أن يجعل هللا تعالى بينه وبينهم وكيالً 
  
ى َفاْكُتُبوهُ إَِذا َتدَ }: تعالى في قضية الدين وقوله * َسّمً ؛ ليكون ذلك ضماناً {اَينُتم بَِدْيٍن إِلَى أََجٍل مُّ

وأبلغ في الحجة، وهذا ال يتنافى أبداً مع عدالة المؤمن وكونه ثقة، فقد ينسى الرجل أو يموت، 
أن المؤمن إذا أعطى أخاه ديناً  -ما مضمونه-ومن هنا ورد في الروايات .. فيضيع حق الرجل

 .إال نفسه يلومن ، فأنساه الشيطان أو أنكر الدين؛ فالولم يسجل عليه
  

على أبنائه من الحسد، حينما أمرهم بعدم الدخول من باب واحد، قال ( ع)وخوف يعقوب * 
َقٍة َوَما أُْغنِي َعنكُ }: تعالى َتَفرِّ َن هللّاِ َوَقالَ َيا َبنِيَّ الَ َتْدُخلُواْ ِمن َباٍب َواِحٍد َواْدُخلُوْا ِمْن أَْبَواٍب مُّ م مِّ

لُونَ  ِل اْلُمَتَوكِّ ْلُت َوَعلَْيِه َفْلَيَتَوكَّ ِ َعلَْيِه َتَوكَّ  .{ِمن َشْيٍء إِِن اْلُحْكُم إاِلَّ لِِلّ

  
شك بأن النجاح في أي مشروع في الحياة، ال يأتي من فراغ، وليس وليداً للصدفة؛ وإنما  ال- 

 :أن نشير إليها هو حصيلة لعناصر ثالثة رئيسية، ومن المناسب هنا
  

فإن توفر األسباب والمتطلبات، يشكل عامال أساسيا للتقدم نحو الهدف : األسباب المادية: فاألول
من غير توفر البذور، أنى للزارع أن يستفيد من األرض، ويجني الثمار  إذ ..المقصود

 ..!اسبة؟المن وكيف لطالب العلم الدراسة، ما لم تتوفر لديه الكتبواألجواء!.. الشهية؟

  
كالهمة الموجبة للجد، والتحرك السريع في سبيل تحقيق (: الروحية)األسباب المعنوية : الثاني

 . وال يخفى أهمية هذا العنصر في الخروج بخير النتائج، في فترة زمنية قصيرة.. الهدف
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ود لها، وإذا حلت فمن المعلوم أن بركة هللا تعالى ال حد: مباركة هللا تعالى لعالم األسباب: الثالث
في شيء سهلت العسير، وباركت في القليل؛ فإن األمور طر بيده، وال يعجزه شيء، وقادر على 

والتاريخ دلل على ذلك، فذكر تصرفه سبحانه .. التصرف والتغيير في األسباب وقلب الموازين
وزوجته،  ألم موسى، وفرعون: وتعالى في القلوب، وربطه لألفئدة، وتدخله في عالم األسباب

 .وأهل الكهف، وفي غار ثور، ويوم بدر
  
 :التوكل مناشئ من -
  
البد أن يكون لإلنسان مخزون من القيم والمبادئ، التي تسّيره وتشكل : الثقافية القوية البنية *

ال يمتلك قوام فكري متميز، سيكون عرضة للتذبذب في  فالذي..الضابطة له في كل حركاته
 ..يخشى هللا في نفسه، ويوم آخر يعيش حالة التسيب فيفعل األعاجيبسلوكياته، فيوماً 

ْلُت َوإِلَْيِه أُنِيبُ }: تعالى قال ُ َربِّي َعلَْيِه َتَوكَّ  :؛ فهنا نستفيد من هذه اآلية أثرين{َذلُِكُم هللاَّ
طمئنان بأن األسباب بيد هللا تعالى، وهذا ما يجعل المؤمن يعيش حالة اال: األثر التكويني: األول

 .فيتوكل
 ..بأن لهذا الوجود رب، له حدود أمر بعدم تجازوها: أثر تشريعي: والثاني

: -ما مضمونه-في الحديث  ورد ..التوكل، واإلنابة: فإذن، إن البنية األساسية للمؤمن أمران
 (.أقوى الناس إيماناً؛ أكثرهم توكالً على هللا)

  
الذي يسعى في عالم األسباب، ويبذل جهده بما يرضي اإلنسان  إن :القيام بوظائف العبودية* 

 .محطاًلأللطاف اإللهية، فيحظى بالتسديد والتوفيق في شتى مجاالته الحياتية هللا تعالى؛ سيكون
  
في : بل أنه حتى في الساحة اإلسالمية فحسب ، ال يقتصر أثر التوكل على الحياة الفردية -

فإنه يلزم الجمع بين عنصري التوكل، والعمل القتال، ولتحقيق النصر على األعداء؛ 
البنه محمد بن الحنفية؛ لما ( ع)أروع الخطب العسكرية، خطبة لإلمام علي  ومن ..باألسباب

في  تِدْ  !..أعر هللا جمجمتك!..تزول الجبال وال تزل، عّض على ناجذك: )أعطاه الراية يوم الجمل
واعلم أن النصر من عند هللا !.. بصرك وغضّ !.. وارم ببصرك أقصى القوم!.. األرض قدمك

 !..)سبحانه

  
  
  

شك في أن التوكل على الكمال المطلق باعث على تحقيق النجاح، وموجب للسعادة دنيا  ال- 

 :المناسب هنا أن نذكر بعض من آثار التوكل ومن ..وآخرة
  

ليه األعداء من كل فالذي يأوي إلى حصن منيع، ما ضره أن يتكالب ع: حالة االطمئنان الكامل* 
المؤمن يعيش حالة االستقرار والهدوء النفسي في كل األحوال، فال تهزه  إن !..حدب وصوب
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يلقى في ( ع)فهذاإبراهيم الخليل  ..التقلبات واألزمات الشديدة؛ ألنه وجود مرتبط بعالم الغيب
الرب تعالى، حيث النار، ويعيش قمة التسليم والتوكل، فيرفض المدد من المالئكة، وحتى سؤال 

 .)حسبي من سؤالي علمه بحالي: )يقول
  

إن المؤمن مقدام، واثق من نفسه، ال يهاب شيئاً، يجعله : االعتماد على النفس والثقة بالذات* 

 .يتردد أو يخاف؛ ألنه يعلم بأن وراءه مدد كبير من رب العزة والجالل
  
 تعالى، واعتقاداً بأنه الضار النافع، فال إن المؤمن يحمل ثقة بالِل: االعتناء باألوهام عدم * 

يسلم أمره لِل، ويعمل بما  بل ..يشغل باله باألمور الظنية من األوهام، كالسحر وما شابه ذلك

 .ورد من المعوذات واألدعية المشروعة المحصنة في هذا المجال
  

ه هللا إلى نفسه، أن العبد بسوء تصرفه وعصيانه، قد يخرج من هذا الركن الوثيق، فيكل غير- 
أيما عبد أطاعني لم أِكْله إلى : )يقول هللا تعالى(: ص)قال النبي !.. ويا له من خسران عظيم

( ص)ومن هنا كان (.. عبد عصاني وكلته إلى نفسه، ثم لم أبال في أي واد هلك وأّيما غيري،
دا، ال أقلّ من ذلك وال تكلني إلى نفسي طرفة عين أب ال !..ربّ : )يبالغ في اإلكثار من هذا الدعاء

 .)أكثر

 

 

 

 

 

 


