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انعمهيت انسياسيت انً ... بعد زيارة انمانكي ألربيم 

 1أين ؟ 

 

رة المالكً مإخراً الى أربٌل لها آثار إٌجابٌة مع إٌجابٌتها فً األصل على الرغم من أن زٌا
كونها تساعد فً فل الجمود الحاصل فً العملٌة السٌاسٌة عموماً وبٌن الكرد والحكومة 

االتحادٌة خصوصاً ، فعقد جلسة لمجلس الوزراء فً عاصمة اإلقلٌم تعطً انطباعاً عن وجود 
قلٌم ، كما أن هذه الجلسة سهلت مهمة زٌارة المالكً ألربٌل حضور للحكومة االتحادٌة فً اإل

وبالتالً للقاء زعماء اإلقلٌم وفً مقدمتهم مسعود البرزانً ، فلوال هذه الجلسة لكان من 
 .الصعب تحقٌق زٌارة غاٌتها الوحٌدة هو اللقاء بٌن الزعٌمٌن العنٌدٌن 

بعض أو ٌحاول أن ٌصورها البعض ، وعلى الرغم من كل ذلك فإن األمور لٌست كما ٌتصور ال
وهً عقد  –حجة  –فلو كانت النتائج المتوقعة إٌجابٌة بالمستوى المطلوب لما احتجنا الى 

جلسة لمجلس النواب فً أربٌل لتحقٌق لقاء بٌن زعٌمٌن متخاصمٌن أشد خصومة ، فال 
لمسلحة وال المالكً البرزانً سٌنصاع للمالكً باعتباره رئٌس الوزراء والقائد العام للقوات ا

وتنفٌذ عقود الشركات النفطٌة فً اإلقلٌم  140سٌنفذ طموح البرزانً فً تطبٌق المادة 
 .والتغاضً عن تجاوز قوات البٌشمركة 

على األقل  –فالطرفان وصال الى قناعة أن العملٌة وصلت الى طرٌق مسدود وقد تإدي بهما 
الداخل بعدم ترشٌحه لوالٌة ثالثة وجعل نظام الى الهاوٌة ، فالبارزانً مهدد من  -كشخصٌن 

كداعمة لإلقلٌم على  –الحكم فً أربٌل برلمانً ، إضافة الى أن االضطرابات السٌاسٌة فً تركٌا 
أعطت الضوء األحمر لقادة اإلقلٌم بؤن قوتهم قد تنهار بانهٌار مساندٌها  –حساب حكومة بغداد 

طنً وخصوصاً مع التحالف الوطنً سٌكون منسجماً ، هذا فضالً عن أن العودة الى الحوار الو
مع تٌار التقارب الذي حققه الحكٌم بٌن المالكً والنجٌفً ، وعندها فإن البارزانً ال ٌرغب 

 .بالتغرٌد خارج السرب 
والمالكً هو اآلخر ٌعانً من تخلً بعض األصدقاء السٌاسٌٌن عنه ومجابهته وعرقلته فً 

ئج االنتخابات المحلٌة التً لم تكن متوقعة من قبل أنصار المالكً بعض األحٌان ، خاصة بعد نتا
الخدمات الالزمة لمواطنٌهم ، " محافظٌه"والتً إما جاءت نتٌجة النخفاض شعبٌته لعدم تقدٌم 

فلم ٌحققوا مكاسب سٌاسٌة على مستوى المحافظات " ظلمهم"أو ألن قانون االنتخابات الجدٌد 
وكان هذا طبعاً من حصتهم الى حصة خصومهم األحرار والمواطن تساند سٌاستهم فً المركز ، 

. 
إن اللقاء الذي حصل بٌن المالكً والبارزانً كسابقاته من اللقاءات التً عادة ما تجرى بٌن 

الكتل السٌاسٌة وقادتها المتخاصمٌن ، بل قبل اللقاء نقلت وسائل اإلعالن تصرٌحاً للمالكً 
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ر المصٌر وهذا ٌعكس أن الطرفٌن ٌضمران فً نفسهما نواٌا ال ٌرفض مطالبة اإلقلٌم بحق تقري
 .ٌعلمها إال هللا 
هذه الضغوط وغٌرها من الضغوط الخارجٌة الغربٌة والشرقٌة للحفاظ  الطرفان لكللذا استجاب 

على جو سٌاسً وأمنً هادئ ٌعٌد للناس ثقتهم بقادتهم كً ٌنتخبوهم فً االنتخابات البرلمانٌة 
 .القادمة
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 2جدوي انمشاركت انسياسيت نهجماهير انشعبيت 

 

تشكل المشاركة السٌاسٌة حجر االساس للدٌمقراطٌة الذي قد تختلف أشكالها ومظاهرها من 
وتوجد . تظل فً جوهرها كًما واحدا (أي الدٌمقراطٌة)مجتمع إلى مجتمع آخر، ولكنها 

نت بالطبع تبدو أكثر وضوًحا المشاركة فً كافة األنظمة السٌاسٌة على اختالفها وإن كا
وصراحة فً التعبٌر عن نفسها فً ظل األنظمة الدٌمقراطٌة العرٌقة التً تتٌح مساحات أكبر 

من الحرٌة واحتراًما لمنظومة حقوق اإلنسان وانتخابات دورٌة حرة وتنافسٌة ، وبالتالً تتٌح 
بالقدر الذي ٌهم المدافعٌن عن قدًرا كبًٌرا لمشاركة المواطن بشكل فاعل فً الحٌاة السٌاسٌة، و

مشاركة أكبر فإن المشاركة الحقٌقٌة فً عملٌة صنع القرار سوف ٌجعل هذه القرارات أكثر 

 .عالقة بالحاجات الحقٌقٌة للمشاركٌن، وبالتالً أكثر تقبال من جانبهم
أحد  تعد المشاركة السٌاسٌة أحد األبعاد المهمة لتحدٌد السلوك السٌاسً لألفراد، كما أنها

والعلوم االجتماعٌة وعلم النفس السٌاسً،  المحاور األساسٌة فً مجال اهتمام علم السٌاسة
 وتتفق الدراسات واآلراء على تؤكٌد الدور اإلٌجابً للفرد فً الحٌاة السٌاسٌة من خالل حق
 الترشٌح أو التصوٌت فً االنتخابات، أو االهتمام بالقضاٌا واألمور السٌاسٌة ومناقشتها مع

والمشاركة . إلخ؛ فهً محاولة للتؤثٌر على متخذي القرا ر   اآلخرٌن، أو العضوٌة فً المنظمات
 عملٌة إرادٌة واعٌة وتؤكٌد للحق الدٌمقراطً ألفراد المجتمع، وهً ركٌزة

 .أساسٌة من ركائز الدٌمقراطٌة، ألنها تعنً ممارسة الشعب لحقه فً حكم نفسه بنفسه
عنً مشاركة كل المواطنٌن فً كل األنشطة والمجاالت السٌاسٌة والمشاركة السٌاسٌة ال ت

تعنً مشاركة أكبر عدد ممكن من أفراد المجتمع فً هذه  المختلفة فً كل األوقات فحسب بل

 .األنشطة والمجاالت، بقدر ما تسمح به استعدادات هإالء األفراد وقدراتهم ومٌولهم
ٌة على توافر القدرة والدافع لدى الفرد، وتتوقف ممارسة الفرد لسلوك المشاركة السٌاس

وأٌدٌولوجٌاته، وكذا الظروف التً تحددها طبٌعة المناخ  والفرص التً ٌتٌحها المجتمع بتقالٌده
التنشئة ودورها  السٌاسً واالجتماعً واالقتصادي السائد فً المجتمع، ومن هنا تبرز أهمٌة

رد بالمثٌرات التً ٌستقبل من خاللها قٌم فً خلق سلوك المشاركة وتكوٌنه، إذ أنها تزود الف
القٌم ازداد احتمال مشاركة الفرد فً األنشطة والمجاالت المختلفة  المشاركة، وكلما كثرت هذه

 . وازداد عمق هذه المشاركة
من هنا، فإن المشاركة السٌاسٌة فً أي مجتمع هً محصلة نهائٌة لجملة من العوامل 

والسٌاسٌة واألخالقٌة؛ تتضافر فً تحدٌد بنٌة  ٌة والثقافٌةاالجتماعٌة االقتصادٌة والمعرف
المجتمع المعنً ونظامه السٌاسً وسماتهما وآلٌات اشتغالهما، وتحدد نمط العالقات االجتماعٌة 

ا من معالم المجتمعات  ًٌ والسٌاسٌة ومدى توافقها مع مبدأ المشاركة الذي بات معلًما رئٌس
ي أعاد العمل الصناعً وتقدم العلوم والتقانة والمعرفة المدنٌة الحدٌثة، المجتمعات الت

الموضوعٌة والثقافة الحدٌثة بناء حٌاتها العامة وعالقاتها الداخلٌة، على أساس العمل الخالق، 
                                                             

2
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والمبادرة الحرة، والمنفعة والجدوى واإلنجاز، وحكم القانون، فً إطار دولة وطنٌة حدٌثة، هً 
بعبارة أخرى، المشاركة السٌاسٌة . لسٌاسً وتحدٌده الذاتًتجرٌد عمومٌة المجتمع وشكله ا

مبدأ دٌمقراطً من أهم مبادئ الدولة الوطنٌة الحدٌثة؛ مبدأ ٌمكننا أن نمٌز فً ضوئه األنظمة 
الوطنٌة الدٌمقراطٌة التً تقوم على المواطنة والمساواة فً الحقوق والواجبات، من األنظمة 

 .طٌة التً تقوم على االحتكاراالستبدادٌة، الشمولٌة أو التسل
تتطلب المشاركة ضرورة توافر عدد من العوامل التً تزٌد من فاعلٌتها وتضمن بقاءها 

وأهم هذه . بما ٌدفع بمعدالت التنمٌة الشاملة واستمرارها، وتساعد على تحقٌق أهدافها
 للجماهٌر مثل الخدمات والمسكن المالئم والصحة والتعلٌم المتطلبات

 وفرص العمل وحرٌة التعبٌر  ان توفٌر المتطلبات واالحتٌاجات األساسٌةضرورة ضم
 وغٌرها من االحتٌاجات التً تحقق اإلشباع المادي والنفسً لإلنسان، وٌتٌح له قدًرا من

 .االستعداد للمشاركة فً الحٌاة العامة داخل وطنه
 اسٌةارتفاع مستوى وعً الجماهٌر بؤبعاد الظروف السً -وٌكتسب هذا :عًالو 

إما عن طرٌق سعً األفراد لبلوغ هذا  -واالقتصادٌة واالجتماعٌة التً ٌمر بها المجتمع
العام داخل  من المعرفة، أو عن طرٌق الوسائل المختلفة لتكوٌن الرأي بالمطلوالقدر 

المجتمع مثل المإسسات الحكومٌة العاملة فً مجال اإلعالم والثقافة والتعلٌم أو 
كالنقابات المهنٌة والعمالٌة أو الجمعٌات الخاصة،  ٌة،المإسسات غٌر الحكوم

 فً الحٌاة السٌاسٌة واالجتماعٌة واالتحادات باإلضافة إلى األحزاب السٌاسٌة
  .واجًبا تفرضه العضوٌة فً هذا الوطن  واالقتصادٌة للمجتمع تمثل

 اركة وفاعلٌة هذه المش.الشعور باالنتماء للوطن، وإحساس المواطنٌن بؤن مشاركتهم

 .المسئولونوسرعة استجابة 
  شعوره  ٌعمق من  فإحساس المواطن بؤهمٌة المشاركة: اإلٌمان بجدوى المشاركة

بجدوى مشاركته ومردودها المباشر على تحسٌن صورة حٌاته وحٌاة اآلخرٌن داخل 
 المجتمع

  وضوح السٌاسات العامة المعلنة وذلك ٌتؤتى من خالل اإلعالم الجٌد عن الخطط
 .المواطنٌنت داف ومدى مواءمتها الحتٌاجاواأله

  صنع وتنفٌذ السٌاسات العامة، وإتاحة الفرصة لدعم هذه إٌمان القٌادة السٌاسٌة
المشاركة من خالل ضمان الحرٌة السٌاسٌة  واقتناعها بؤهمٌة مشاركة الجماهٌر فً

مجتمعهم  ٌاوإتاحة المجال أمام الجماهٌر للتعبٌر عن آمالهم وطموحاتهم ورأٌهم فً قضا
ومشكالته ومناقشة تصرٌحات المسئولٌن والقوانٌن العامة سواء داخل البرلمان أو عبر 

 .العامة، وفً ظل مناخ آمن ودون تعرضهم ألي مساءلة قانونٌةت الصحف وفً الندوا

  وجود التشرٌعات التً تضمن وتحمً المشاركة وكذلك الوسائل واألسالٌب المتنوعة
واالقتراحات بوضوح تام وحرٌة كاملة، ومع توافر  األفكارلتقدٌم وعرض اآلراء و

تضمن وصول  األسالٌب والوسائل واألدوات التً تساعد على توصٌل هذه األفكار والتً

 .هذه المشاركات لصانع القرار



 

 مركس أضىاء نهبحىث واندراساث اإلستراتيجيت 

 أحد مؤسساث انمجمىعت انعراقيت نهتسىيق وانتطىير

www.adhwaa.org 
 حقوق النسخ واالقتباس محفوظة لمركز أضواء

7 

 ًالحكومة أو فً المإسسات  -وجود برامج تدرٌبٌة لمن هم فً مواقع المسئولٌة سواء ف

واحترام فكر الجماهٌر وكذلك  واإلنصاتمهارات االستماع  علىغٌر الحكومٌة لتدرٌبهم 

 .على أسالٌب استثارة اهتمام الجماهٌر و تنمٌة قدراتهم على المشاركة

  وجود القدوة الصالحة فً كل موقع من مواقع العمل مما ٌستلزم التدقٌق فً اختٌار
ذه القدوة الصالحة فه .المناسبالمناسب فً المكان  القٌادات، والتؤكد من وضع الرجل

إٌمانها بإمكانات  كما ٌفترض فٌها .للمشاركةمن شؤنها أن تكون مشجعة ولٌست معوقة 
مما ٌفسح المجال أمام الجماهٌر لكً تشارك فً إدارة  ةالشباب ودوره فً عملٌة التنمً

 .شئون حٌاتها، وٌفتح الباب لكل الجهود الالمركزٌة فً اإلدارة 
.. الجماهٌرتإثر المشاركة على األفراد وعلى السٌاسة العامة للدولة  والمساهمات التً تقدمها

السٌاسٌة وتنبه كال  فعلى مستوى الفرد تنمى المشاركة فٌه الشعور بالكرامة والقٌمة واألهمٌة
كما أنها . من الحاكم والمحكوم إلى واجباته ومسإولٌاته وتنهض بمستوى الوعً السٌاسً 

وعلى صعٌد  .السٌاسًمنتمً لوطنه الذي ٌعد عماد قوة الجسد ال تساعد على خلق المواطن
األفراد إذ أنها تدفع الحاكم إلى  السٌاسة العامة تجلب المشاركة أكبر منفعة ألكبر عدد من

 .االستجابة لمطالب المواطنٌن وتسهم فً إعادة توزٌع موارد المجتمع بشكل أكثر عدالة
كة األفراد وقدرتهم على التؤثٌر فً صنع السٌاسات والدٌمقراطٌة وفق هذه النظرة تعنً مشار

وتساهم . وٌكون ذلك فً أغلب األحٌان من خالل قناة األحزاب السٌاسٌة دولهم،العامة فً 
األحزاب فً تشجٌع التجمع اإلنسانً بكل صوره لتحقٌق أهداف مشتركة، وبصفة خاصة التجمع 

لمشاركة فً شئون بالدهم، وتشجٌع السٌاسً، وتدرٌب المواطنٌن على العمل السٌاسً، وا
الفرد على اإلقدام على هذه المشاركة باالنتماء إلى جماعة سٌاسٌة منظمة فً حزب من 

األحزاب، ومن ثم شعوره باألمن السٌاسً، مما تتحقق معه الشجاعة األدبٌة فً إبداء الرأي فً 

 .المسائل العامة
ٌة انضمام الفرد إلى حزب ما، أو رفض فحر .لألفرادوٌكفل تعدد األحزاب عنصر االختٌار 
كبرى فً تحقٌق الدٌمقراطٌة، وذلك عن طرٌق تعدد  االنخراط فً عضوٌته أمر له أهمٌة

ممثلٌن لهم فً  التنظٌمات المختلفة والمفتوحة أمام األفراد وأمام الناخبٌن من أجل انتخاب
لٌه كل حزب من مقاعد فً والتوزٌع االختٌاري هو الذي ٌحدد ما ٌحصل ع. المجالس النٌابٌة

 .البرلمان والحكومة
واألحزاب السٌاسٌة هً التً تقدم المرشحٌن الصالحٌن لتولً الوظائف النٌابٌة واإلدارٌة 

والطرق الالزمة لتنفٌذها والوسائل الفعالة لنقد  والعامة، وهً التً تقدم البرامج السٌاسٌة
الحكم على صالحٌة السٌاسة الحكومٌة أو وإذا كان الشعب فً مجمله ٌستطٌع  .الحكومةأعمال 

عدم صالحٌتها، فإنه ال ٌستطٌع أن ٌقدم سٌاسة بدٌلة عنها، إال فً حالة توافر التنظٌمات 
السٌاسٌة وغٌرها من اإلمكانات التً توفرها األحزاب، وتتٌح لها المعلومات الكافٌة لفهم هذه 

 .السٌاسة
 ومالئمةاب السٌاسٌة تقدم اإلطار األكثر أهمٌة ال أن األحزافً هذا اإلطار ٌمكن القول إجم

قصرها على فئة أو طبقة اجتماعٌة معٌنة خاصة مع اتساع  لتحقٌق المشاركة السٌاسٌة وعدم
السٌاسٌة نفسها ٌمكن أن  ذلك أن ظهور األحزاب .التعلٌموسائل االتصال الجماهٌري وانتشار 
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على أن مجرد وجود األحزاب أو النظام . ٌزكً لدى األفراد الرغبة فً الممارسة السٌاسٌة
فهناك بعض النظم الحزبٌة التً تقلص . بذاته تحقٌق المشاركة السٌاسٌة  الحزبً ال ٌضمن

وقد حدد بعض علماء السٌاسة عدة عوامل تإثرعلى قدرة النظام الحزبً فً . المشاركة

 : استٌعاب أو قمع مطالب المشاركة السٌاسٌة
 بة الحاكمة عند تبلور النظام الحزبً، وهل تشجع هذه القٌم على القٌم التً تتبناها النخ

 .توسٌع قاعدة هذه المشاركة أم تقلٌصها
  االجماع السائد فً المجتمع حول موقع قٌمة المشاركة وبالتالً توفٌر فرص المشاركة

 .الحقٌقٌة
 مدى مرونة النظام الحزبً وقدرته على استٌعاب األجٌال الجدٌدة. 

% قى نتائج االنتخابات سواء البرلمانٌة او الرئاسٌة فً بلدان العالم العربً هً وفً الختام تب

الحاكمة أو الحزب الحاكم نتٌجة امتالكهم وسائل القوة من المال والماكنة  لألحزاب 99.99
 .للترهٌب والترغٌب والجاه باإلضافة اإلعالمٌة
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English 

 3نهجدل مثير إرث: انعراق في انبعج

 

فً مجلس ” قانون حظر حزب البعث“منذ مدة ٌجري الكالم عن خالف حول مناقشة مشروع 
النواب، فمن جهة مطالبة بإدراج مشروع القانون فً جدول أعمال المجلس لمناقشته من قبل 

إلى حد  (حزب الدعوة الموسع)طنً، ٌتصدر تلك المطالبة ائتالف دولة القانون التحالف الو
مقاطعة جلسات المجلس احتجاجا على عدم إدراج مشروع القانون، ومن جهة عدم استجابة 
رئٌس مجلس النواب أسامة النجٌفً لهذه المطالبة، وإصراره على عدم إدراج المشروع فً 

 .بة بذلكجدول األعمال، رغم تكرر المطال
ونجد االنقسام فً هذا الموضوع قائما هو اآلخر على أساس طائفً، فالمطالبة باإلدراج مطالبة 

 .بعثٌة-إسالمٌة، والممانعة فً اإلدراج ممانعة سنٌة-شٌعٌة
المطالبون بإدرج مشروع القانون فً جدول األعمال، وبمناقشته وتشرٌعه، لهم بال شك 

، (العملٌة السٌاسٌة)، لما ٌمثله البعثٌون من خطر على مبرراتهم المشروعة فً مطالبتهم
ولكن . والمتحفظون علٌه لهم أٌضا ثمة مبررات قد تكون فً بعض أوجهها مشروعة لتحفظهم

كال من المبررات المشروعة، أو لنقل الحق الذي مع هإالء من جهة، ومع هإالء من جهة 
طلة، أو هو حق وراءه ثمة نواٌا أخرى، لٌس حقا محضا، بل هو حق مشوب بثمة شوائب با

 .فٌها ما هو لٌس بالقلٌل من الباطل
من جهة ٌمكن أن ٌقال أن تشرٌع هكذا قانون، لكن بعد إجراء تعدٌالت علٌه، هو أمر مهم، 

لكنً أرٌد هنا تسجٌل . وضروري ضرورة قصوى لعملٌة التحول الدٌمقراطً، ولألمن والسلم
. ، ومجموعة تعدٌالت وإضافات مقترحة، أراها مهمةمجموعة مالحظات على مشروع القانون

ورإٌتً هذه تمثل وجهة نظر، ال أستبعد االتفاق معها من شرٌحة واسعة من غٌر المنطلقٌن 
أول مالحظة أسجلها على مشروع القانون . من خلفٌة شٌعٌة للمطالبة، أو خلفٌة سنٌة للممانعة

قانون حظر “، بدال من ”ظام الدٌمقراطًقانون حظر األحزاب التً تهدد الن“هً جعل اسمه 
والسبب أن الدعوة إلى حظر حزب البعث واجتثاثه ٌفترض أنها جاءت لكونه . ”حزب البعث

من هنا ال . ٌشكل تهدٌدا لمشروع التحول الدٌمقراطً فً العراق، ولٌست دعوة انتقام وثؤرات
ا المنهج ٌسمى فً التشرٌع وهذ. بد أن ٌشمل الحظر كل األحزاب التً تشكل مثل هذا التهدٌد

الدٌنً بالقٌاس منصوص العلة، خاصة وفق القواعد الفقهٌة المعتمدة من فقهاء الشٌعة 
كمرجعٌة لفرٌق المطالبة بالقانون، حٌث إنهم ٌرفضون تعمٌم القٌاس المعتمد من أبً حنٌفة، 

الشٌعة علٌه الحكم فعلى سبٌل المثال قٌاسا على أن اإلسكار هو علة تحرٌم الخمر، ٌقٌس فقهاء 
ألزموهم بما “أذكر هذا من قبٌل تطبٌق قاعدة اإللزام لجعفر الصادق بقوله . بتحرٌم كل ُمسِكر
، لكون المطالبون بتشرٌع القانون معظمهم من اإلسالمٌٌن الشٌعة، وإال ”ألزموا به أنفسهم

                                                             
3
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لنمر على ما . نفالفكر الدٌنً محرم استخدامه عندي فً قضاٌا السٌاسة، وفً تشرٌع القوانً
فً . أراه من نصوص مشروع القانون، مما أحاول أن أطرح له إما صٌاغات بدٌلة، أو مكملة

قانون حظر حزب البعث “البداٌة أرى إعادة النظر فً اسم القانون، فبدال من االسم الطوٌل 
صٌر ، ٌمكن اختٌار اسم ق”والكٌانات واألحزاب واألنشطة العنصرٌة واإلرهابٌة والتكفٌرٌة

، ثم ٌصار إلى تفصٌل ”قانون حظر األحزاب التً تهدد النظام الدٌمقراطً“وشامل، كؤن ٌكون 
هذه األحزاب فً المادة األولى من القانون كما سٌؤتً، وتوضٌح المعنً بتهدٌد النظام 

. الدٌمقراطً
 

 حظر الكٌانات
على حزب “: نه ٌسريتذكر المادة األولى من مشروع القانون على من تسري أحكامه، بقولها إ

، وعلى كل كٌان، أو حزب، أو نشاط، أو نهج، ٌتبنى العنصرٌة، أو اإلرهاب، أو (المنحل)البعث 
فغفلت عن نوعٌن آخرٌن من . ”التكفٌر، أو التطهٌر الطائفً، أو ٌحرض، أو ٌمجد، أو ٌروج له

إنه ال بد من أن ٌشمل كما . أو القومً (التطهٌر العرقً)، و(التطهٌر الدٌنً)التطهٌر، أال هما 
الحظر كل األحزاب التً تهدد النظام الدٌمقراطً والسلم األهلً، وٌعكر صفو اإلخاء بٌن أبناء 

األحزاب “الشعب العراقً، بسبب الدٌن أو المذهب أو القومٌة، لذا فمن الضروري إضافة 
ب الشٌعٌة القائمة على أساس دٌنً، كاألحزاب اإلسالمٌة، أو على أساس مذهبً، كاألحزا

والسنٌة، حتى لو من حٌث كونها مغلقة فً عضوٌتها على أبناء طائفة واحدة، وكذلك األحزاب 
 .”القائمة على أساس قومً

هذا ناهٌك عن الخطؤ اللغوي الذي جاء فً نص المادة الدستورٌة التً استعارها مشروع 
و ٌمجده، أو ٌروج ٌحرض علٌه، أ“، فالصحٌح ”ٌحرض أو ٌمجد أو ٌروج له“القانون بقول 

تحقٌقه ” ٌهدف هذا القانون إلى“من المادة، فٌما  (ثانٌا)ونفس الشًء ٌجب مراعاته فً . ”له
حظر الكٌانات واألحزاب والتنظٌمات السٌاسٌة التً تتبنى أفكاراً أو “فً المادة الثانٌة، وهو 

أن التعارض مع فصحٌح . ”توجهات تتعارض مع مبادئ الدٌمقراطٌة والتداول السلمً للسلطة
مبادئ الدٌمقراطٌة شامل أٌضا لما سؤذكر، لكن التجربة تإكد وجوب التخصٌص فً ذكر بعض 

ومع مبدأ المواطنة،، بوصفه ركنا أساسٌا للدولة “المصادٌق لهذا التعارض، بإضافة 
الدٌمقراطٌة المدنٌة، كؤن تكون ممثلة لمصالح مكون من مكونات الشعب العراقً دون غٌره، 

فعة عن مصالح ذلك المكون حصرا، أو ٌكون أعضاإها من مذهب واحد، أو دٌن واحد، أو ومدا
 .”قومٌة واحدة

ٌمنع حزب البعث، من ممارسة أي نشاط سٌاسً أو ثقافً، “ (أوال)وفً المادة الثالثة جاء فً 
 بٌنما ٌجب أن ٌشمل المنع هنا. ”وتحت أي مسمى، وبؤي وسٌلة من وسائل االتصال أو اإلعالم

، أو عدم ”وسائر األحزاب التً ٌنطبق علٌها قانون الحظر هذا“أٌضا جمٌع ما ذكر، إما بإضافة 
جمٌع األحزاب والكٌانات المذكورة فً المادة األولى من “تخصٌص حزب البعث أصال، بل ذكر 

 .”هذا القانون
 
 

 مبادئ الدٌمقراطٌة
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ع تشكٌل أي كٌان أو حزب سٌاسً ٌمن“من المادة، والتً جاء فٌها  (ثانٌا)أما بالنسبة إلى 
ٌنتهج أو ٌتبنى العنصرٌة، أو اإلرهاب، أو التكفٌر، أو التطهٌر الطائفً، أو ٌحرض على أي 

مما ذكر، أو ٌمجده، أو ٌروج له، أو ٌتبنى أفكارا أو توجهات تتعارض مع مبادئ الدٌمقراطٌة، 
سببا لمنع تشكٌل األحزاب فٌما  ، فهنا أٌضا ال بد من إضافة ما ٌكون”والتداول السلمً للسلطة

أو تسٌٌس الدٌن، أو المذهب، أو الرموز “، أن ٌضاف ”والتطهٌر الطائفً“تتبناه بعد عبارة 
 .”الدٌنٌة

وعلى رأسها مبدأ “بالتعقٌب بعبارة ” مبادئ الدٌمقراطٌة“كما ٌجب ذكر أهم مصادٌق  
حزاب التً ذكرت أٌنما ذكر الحظر وهكذا ٌسري التعمٌم على كل األ. ”المواطنة، والدولة المدنٌة

فمثال فً المادة الرابعة، التً تذكر ما ٌشمل الحظر المفروض على حزب . على حزب البعث
وكذلك ” االنتماء إلى حزب البعث“البعث، وأفراده بموجب هذا القانون مجموعة أمور، منها 

أو التمجٌد، لفكر حزب القٌام بؤي نشاط سٌاسً، أو فكري، من شؤنه التشجٌع، أو التروٌج، “
المشاركة فً االنتخابات العامة أو المحلٌة أو “، وكذلك ”البعث، أو التشجٌع على االنتماء إلٌه

استخدام وسائل اإلعالم المسموعة والمرئٌة والمقروءة “، وإلى غٌر ذلك من ”االستفتاءات
وأفكار وآراء حزب نشر وسائل اإلعالم بؤنواعها ألنشطة ”، و”لنشر أفكار وآراء حزب البعث

 .”المشاركة فً أي تجمعات أو اعتصامات أو تظاهرات”، و”البعث
ففً كل ما مر ذكره ٌجب أن ٌشمل أٌضا األحزاب الدٌنٌة، والطائفٌة، والعنصرٌة، وكذلك فً  

ما ٌتعلق بفكر حزب البعث، ال بد من إضافة فكر اإلسالم السٌاسً، أو الطائفٌة السٌاسٌة، أو أي 
وربما ٌفضل عدم تكرار ذكر األحزاب المشمولة بهذا القانون، بل اإلشارة . عنصريفكر قومً 

 .إلى األحزاب المذكورة فً المادة األولى
 حماٌة النظام

لكن عالوة على ضرورة إضافة جمٌع األحزاب التً تهدد النظام الدٌمقراطً بما ٌحظر علٌها 
ري جدا ٌجب على القانون حظر مزاولته وعلى أفرادها مزاولته، ال بد من إضافة أمر آخر ضرو

من قبل حزب البعث وأحزاب تسٌٌس الدٌن، واألحزاب الطائفٌة والعنصرٌة، أال هو منع أفرادها 
فال ٌجوز لرجل . من التوظف ومزاولة العمل فً كل من السلك األمنً، والعسكري، والتربوي

المٌا، أو متمذهبا سٌاسٌا شٌعٌا أو الشرطة أوالعسكري أوالمعلم أوالمربً أن ٌكون بعثٌا، أو إس
سنٌا، أو قومٌا عنصرٌا، أو ٌتبنى أي فكر متطرف وشمولً، أو ٌتحٌز لألحزاب واألفكار الوارد 

 .ذكرها فً هذا القانون
وهذا ما ٌجب مراعاته فً المادة التً نصت على عقوبة العزل أو الطرد، بالنسبة إلى 

 .أي المعلم” التربوي“ بؤن ٌضاف” العسكري ورجل الشرطة واألمن“
إذن المطلوب، إذا كانت الدوافع لهذا القانون حماٌة النظام الدٌمقراطً، أن تسري أحكامه لٌس 

على كافة األحزاب والكٌانات والتنظٌمات السٌاسٌة، التً تنتهج أو تتبنى العنصرٌة، أو “فقط 
لخامسة من مشروع القانون، ، كما ورد فً المادة ا”اإلرهاب، أو التكفٌر، أو التطهٌر الطائفً

، والتً (أحزاب اإلسالم السٌاسً، أو الطائفٌة السٌاسٌة، الشٌعٌة منها والسنٌة)بل كذلك على 
تتبنى أفكارا أو توجهات تتعارض مع مبادئ الدٌمقراطٌة، “كما جاء فً مشروع القانون 

بدأ المواطنة، م)، لكن مع تؤكٌد التعارض أٌضا وبشكل خاص مع ”والتداول السلمً للسلطة
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ومبدأ المساواة وعدم التمٌٌز فً حقوق المواطنة، ومع مبادئ الدولة المدنٌة الحدٌثة، والحقوق 
 .(والحرٌات الواردة فً الدستور

كل موظف ”وفً المواد التً تنص على إنزال العقاب بالحبس لمدد ذكرها مشروع القانون بـ 
له قانونا، أو أعاق، أو أخر إنجاز  أو مكلف بخدمة عامة حرم مواطنا من حقوق مقررة

كل موظف عاقب موظفا، أو “، وكذلك ”معامالته الرسمٌة، ألسباب طائفٌة، أو دٌنٌة، أو قومٌة
كل من استخدم القوة، أو ”، و”حرمه من حقوق وظٌفٌة، ألسباب طائفٌة، أو دٌنٌة، أو قومٌة

تاد، ألسباب طائفٌة، أو دٌنٌة، أو التهدٌد، أو الترهٌب، إلجبار مواطن على ترك محل سكناه المع
، ال بد من إضافة عبارة ”ألسباب طائفٌة، أو دٌنٌة، أو قومٌة“، فؤٌنما وردت عبارة ”قومٌة

من إدراج مقترحً فً تعدٌل  –وتكملة للموضوع  –وهنا ال بد  . ”أو عشائرٌة، أو حزبٌة“

كدستور علمانً  2025من الدستور، حسبما جاء فً ما أسمٌته بمشروع دستور  (7)المادة 

، ثم أعقبه بالنص المقترح 2005وهنا أذكر نص المادة السابعة من دستور . مقترح للعراق

 .2025البدٌل لدستور 

ٌحظر كل كٌان أو نهج ٌتبنى العنصرٌة أو اإلرهاب أو : أوال: 2005حسب دستور  (7)المادة 
لبعث الصدامً فً العراق ورموزه، العنف أو التكفٌر أو التطهٌر الطائفً أو الدٌنً، وبخاصة ا

كما وٌحظر مزاولة التروٌج أو التمجٌد أو التبرٌر أو التمهٌد، أو التحرٌض علٌه، وتحت أي 
ه من التعددٌة السٌاسٌة ر أي من ذلك بَعدِّ ٌُبرَّ  .مسمى كان، وال ٌجوز أن 

تبنى ٌحظر كل كٌان أو نهج ي: أوال: (العلمانً) 2025حسب مشروع دستور  (7)المادة 

العنصرٌة أو اإلرهاب أو العنف أو التكفٌر أو التطهٌر الطائفً أو الدٌنً أو العرقً، أو التضٌٌق 
على حرٌة الرأي والفكر والعقٌدة وحرٌة التعبٌر عن أي منها، بما فً ذلك الفكر المنتمً إلى 

ن أو المذهب، عهد الدٌكتاتورٌة البائد، أو الموالً ألي نظام دٌكتاتوري أو مناهج تسٌٌس الدي
أو كل ما ٌهدد األساسٌن الدٌمقراطً والعلمانً، كما وٌحظر مزاولة التروٌج أو التمجٌد أو 

ر  ٌُبرَّ التبرٌر أو التمهٌد ألي مما ذكر، أو التحرٌض علٌه، وتحت أي مسمى كان، وال ٌجوز أن 
ه من التعددٌة السٌاسٌة، كما ال ٌجوز تؤسٌس ك ٌانات سٌاسٌة على أساس دٌنً أي من ذلك بَعدِّ

أو مذهبً أو قومً، وتستثنى المكونات الدٌنٌة والقومٌة الصغٌرة، حماٌة لهوٌتها من 
 .االنصهار، وٌنظم ذلك بقانون
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 انجهاز ودور انمانيت نالوراق انعراق سىق

انمانيت االسىاق وتنميت دعم في انمصرفي
4 

  
وٌعد احد مصادر تموٌل فً دعم وتنمٌة االسواق المالٌة  ي دورا مهما  ٌلعب الجهاز المصرف

وهو من اهم مصادر التموٌل فً البلدان المشروعات على مستوى االقتصاد الكلً  
لتحقٌق هدف تعبئة الموارد المالٌة المتٌسرة واعادة توجٌهها وارباح المشروعات  النامٌة  

و االقتصادي علٌه تحتاج السٌاسة المصرفٌة التً تمٌل نحو معاٌٌر االستثمارات المحفزة للنم
نحو االئتمان التجاري اكثر من االئتمان القطاعً الى تدخل السلطات النقدٌة المركزٌة الجراء 

تغٌٌرٌن مهمٌن اولهما تتعلق بالكٌان الهٌكلً للجهاز المذكور وثانٌهما لسٌاسته االئتمانٌة 
 .ووسائلها 

س هٌئة االوراق المالٌة عبد الرزاق داود السعدي وحصل عاٌها رئًوبحسب دراسة اعدها  
مناقشة كٌفٌة الوصول الى وضع تقوم فٌه فان   (واع/ وكالة انباء االعالم العراقً )مراسل 

االجهزة المصرفٌة بتقدٌم االفضل من خالل وسائل معٌنة وسٌاسات مصرفٌة تهدف كلها الى 
ها البنك المركزي العراقً فً تنمٌة سوق أوراق تعزٌز دور المصارف العراقٌة وعلى رأس

مالٌة رصٌن وصوال الى تنمٌة أقتصادٌة مستدامة تشارك المصارف فً تموٌلها وتقدٌم الدعم 
المالً الالزم لها وبما أن جوهر الصٌرفة ٌتمثل بقدرة المصارف على خلق أئتمان ٌفوق مالدٌها 

سٌة ناتجة عن ادخار نقدي حالً أو أدخارات من أحتٌاطات نقدٌة ورأس مال مدفوع وودائع رئً
من دخول ثابتة وهكذا أنتقل الهدف من الودائع الى القروض أو من االعتبار اقتصادي العادي 
لخلق وسائل التداول الى المشكلة النموذجٌة الصحاب المشروعات او المستثمرٌن وهً رأس 

قتصادي وبتكوٌن راس المال رغم المال المقترض وهكذا ٌسمح االئتمان الصٌرفً بالتوسع اال
 .ان االدخارات قد ال تكون كافٌة لتموٌل االحتٌاجات الفعلٌة 

تارٌخٌا كممول لمتطلبات رأس مال التشغٌل فً حٌن " ولهذا فقد لعب االئتمان المصرفً دورا
أستمر تحوٌل معظم راس المال الثابت من المدخرات الفردٌة واالرباح غٌر الموزعة 

بمعنى اخر من خالل التموٌل الذاتً كما اتصف سوق االوراق المالٌة منذ , العماللمشروعات ا

بضٌقه وافتقاره الى المهارات المالٌة الالزمة وقلة االدوات المالٌة  1992تاسٌسه فً عام 

المتاح التعامل بها واقتصاره فً الغالب على االسهم مع حجم محدود من السندات الحكومٌة 
طار القانونً واالداري والمإسسً المحدود بسبب عائدٌته الى الحكومة مما باالضافة الى اال

حال دون تطوٌره ، هذا فً الوقت الذي ٌفتقر االفراد الى ثقافة االستثمار بحٌث ٌمٌل معظمهم 
الى االحتفاظ بمدخراتهم بصورة سائلة والى حصر معظم االسهم فً اٌد قلٌلة تفضل عدم 

الدولة لجزء كبٌر من االسهم محظورة التداول والى مٌل المتعاملٌن  المتاجرة بها والى امتالك
فً السوق نحو المضاربة التً مٌزت التعامل ، االمر الذي أدى الى الحد من حجم التداول فٌها 

                                                             
 واع -حٌدر البكري  4
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أضافة الى قلة الشركات المالٌة ومصارف االستثمار وانعدام بٌوت االوراق المالٌة المستعدة 
وسط والطوٌل االجل ٌساعد فً تطوٌر ادوات استثمارٌة تالئم احتٌاجات للتوسط فً التموٌل المت

الحد من تطوٌر سوق االوراق : المستثمرٌن ومٌولهم وبالتالً ادى ذلك الى نتٌجتٌن
الذي هو فً طبٌعته قصٌر االجل فً الغالب ٌمٌل نحو  –واتجاه االقراض المصرفً المالٌة  

لمشروعات االستثمارٌة طوٌلة االجل مما حال دون تموٌل المشروعات التجارٌة على حساب ا
قٌامها بتزوٌد االسواق المالٌة بتموٌل متوسط وطوٌل االجل وأضطرار الحكومة الى االضطالع 

 .بهذا العبء من خالل أنشائها لمصارف متخصصة لملىء فجوة التموٌل االستثماري فً البلد
ه فقد تم تاسٌس مجموعة من المشروعات وبالنظر الى طبٌعة النظام الذي كان سائدا فً حٌن

بتموٌل مشترك بواسطة مصارف متخصصة او تاسٌس مإسسات حكومٌة صرفة وكان هذا 
االمر قبل تؤسٌس سوق االوراق المالٌة وبعده وبمعنى أخر جاء التموٌل من خارج سوق 

ات على السوق االوراق المالٌة وكنتٌجة لذلك ركز سوق االوراق المالٌة بعد تؤسٌسه فً التسعٌن
فً توفٌر التموٌل وبمالمح اهمها ضٌق ذلك السوق "محدود " االمر الذي نشؤ عنه دور. الثانً 

بسبب و محدودٌة االوراق المالٌة المتداولة فٌه أضافة الى ضآلة الطلب على تلك االوراق    
" ر المالً نوعاأنخفاض عوائدها نسبٌاً مقارنة بوسائل االستثمار االخرى و قلة ادوات االستثما

وبالرغم من اهمٌة مإسسات الوساطة المالٌة وضرورتها الماسة اال أنها أسست " . وحجما
ضعٌفة ضالة النضج المالً واالقتصادي بسبب ان الحكومة فً حٌنه كانت تإدي دورا رئٌسٌاً 

 وعدم وضوح االتجاهات العامة اقتصادٌاً واجتماعٌاً رغم بروز العدٌد من التوجٌهات نحو
الخصخصة كما ادى انخفاض الدخول الفردٌة وبالتالً االدخارات الفردٌة والمٌل التقلٌدي 

الصحابها نحو االستثمار النقدي والتجاري بعٌدا عن اسواق المال اعاق تطوٌر هذه االسواق 
نوعا وحجما وغٌاب الوعً لدى اصحاب رإوس االموال واتجاههم نحو الشركات العائلٌة او 

وسٌطرة عدد محدد دودة التً التفصل بٌن الملكٌة واالدارة وٌجري تموٌلها ذاتٌاً  الشركات المح
من كبار المستثمرٌن سواًء كانوا مإسسات أو اشخاص على حصص كبٌرة من اسهم بعض 

الشركات المدرجة فً السوق واحتفاظهم بها لمدة طوٌلة مما ٌإدي الى ركود تداولها وقد تكون 
فً انغالق كثٌر من الشركات امام مساهمٌن جدد مما ٌحد من تداول الصٌغة العائلٌة سبباً 

االوراق المالٌة او ٌحصر السوق فً حدود ضٌقة كما تمارس الدولة دورا كبٌرا فً ذلك من 
خالل ملكٌتها لنسب عالٌة من االسهم للعدٌد من الشركات المدرجة فً السوق وبغٌاب 

االستثماري السلٌم والعزوف عن االفصاح على االحداث لمعاٌٌر االستثمار وندرة التحلٌل الفهم  
الجوهرٌة وقلة االفصاح المالً الدقٌق عن واقع الشركات ونشر بٌانات غٌر دقٌقٌة عنها 

و استمرار وجود قوانٌن غٌر مالئمة وعدم توافر اصدار قانون مناسب للشركات احٌانا  
بؤستخدام أدوات اقتراض جدٌدة  ولالسواق المالٌة وتردد السلطات المسإولة فً السماح

واستمرار اعتماد الشركات على مصادرها الداخلٌة فً تموٌل نشاطاتها واستثماراتها التوسعٌة 
وتركٌز المستثمرٌن على اسهم الشركات التً توزع ارباح سنوٌة مرتفعة غالبا ولٌس على 

ٌن السٌاسة النقدٌة الشركات ذات رأس المال الواسع ، واحتماالت النمو الكبٌر التناقض ب
والسٌاسة المالٌة واسعار الفائدة واسعار الصرف وعدم وضوح السٌاسة االئتمانٌة المصرفٌة 
كل هذه االمور ادى الى تجنب المستثمرٌن توظٌف مدخراتهم من خالل قطاع االوراق المالٌة 

ت االستثمار على والى تقلٌل جاذبٌة االستثمار فٌها كما ٌزٌد من صعوبة اتخاذ المدخرٌن لقرارا
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أسس علمٌة لذلك ٌتركز االدخار فً الودائع المصرفٌة رغم المؤخذ علٌها تإدي بعض 
التشرٌعات المصرفٌة للحد من النشاطات المصرفٌة فً مجال االستثمار والوساطة فً اسواق 

االوراق المالٌة تحسباً لمخاطر السوق والتقلبات فً اسعار االوراق المالٌة التً تحتفظ 
 .وأثر ذلك فً السٌولة ومالئمتها االئتمانٌة. مصارف بها ال
وعموما ماٌزال دور االجهزة المصرفٌة فً االقتصاد الوطنً محددا حٌث ماتزال االعمال  

المصرفٌة التقلٌدٌة تهٌمن على نشاطاتها بسبب جمود القوانٌن وتدنً نوعٌة الكفاءات المهنٌة 
اف مستوى الخدمات المصرفٌة وعلى اقتصارها على فً البعض منها االمر الذي ادى الى اضع

االعمال التقلٌدٌة من اٌداع وسحب تموٌل واقراض وخصم وتمٌزت معظم الودائع بكونها 
قصٌرة االجل مما جعل معظم التسهٌالت مقتصرة على العملٌات التجارٌة القصٌرة االجل اٌضاً 

دٌدة منها شحة المعلومات حول أضافة الى ان االقراض المصرفً نفسه ٌتعرض الى اخطار ع
المقترضٌن وصعوبة الوثوق بمصداقٌتها ومحدودٌة االطار المإسسً القانونً والقدرة الكافٌة 

على تنفٌذ العقود وهً عوامل تشكل عوائق امام االقراض وتزٌد من كلفته وبالتالً تقلل من 
اهات التقٌدٌة للسٌاسة عرض االموال المصرفٌة المتاحة الغراض االستثمار اضافة الى االتج

النقدٌة عموماً خاصة المباشرة منها مما ٌإدي فً النهاٌة وفً ظل طلب كبٌر من االموال الى 
لكل هذا برزت عوامل , ارتفاع اسعار الفائدة فً السوق النقدٌة مما ٌحد فً الطلب علٌها 

رفً ففً حالة والتموٌل المص (اي سوق االوراق المالٌة )محدودة لمدى تطور تموٌل السوق
االقتصادات التً تفتقر الى اسواق لالوراق المالٌة متطورة وجٌدة فً االداء وقانون شركات 

غٌر سلس و غٌر مشجع على اداء سوق المال فؤن فرص المستثمرٌن فً تنوٌع المخاطر 
محدودة مما سٌرفع من تكالٌف التنوٌع وٌدفع فً الشركات الى تجنب استخدام االوراق المالٌة 

او االتجاه نحو التموٌل باالقتراض غٌر ان وجود سوق مالٌة جٌدة االداء وذات سٌولة عالٌة قد 
ٌشجع الشركات على التوجه نحو التموٌل السوقً عوضا عن االقتراض مما سٌنقص من نسبة 
راس المال المقترض الى راس مال ٌسهم فٌه المالكون ورغم ذلك فان تٌسٌر تدفق المعلومات 

من خالل سوق اوراق مالٌة متطور قد ٌزٌد من كفاءة ادارة الشركات وٌقلل من كلفة واالفصاح 
الحصول على راس المال سواء من خالل سوق االوراق المالٌة نفسها او من خالل االقتراض 

المصرفً وهنا ٌتوقف اثر تطور الجهات المشرفة على اسواق االوراق المالٌة فً مجال 
ة دراسات الجدوى الغراض االقتراض او زٌادة رإوس اموال االفصاح والشفافٌة ومراقب

 .  (االكتتاب  )الشركة بواسطة المساهمٌن 
ان اعتماد الشركات على القروض ٌزداد عندما تكون اسواق االوراق المالٌة اقل تفاعال وتطورا 

القروض  كما تزداد معها. ولكن نسبة االسهم تبدا بالزٌادة عندما تبدا هذه االسواق بالتطور 
المصرفٌة وهذه النتٌجة متؤتٌة من التحسن فً نوعٌة المعلومات والرصد والرقابة على 

الشركات وازدٌاد فاعلٌة الجهات الرقابٌة على السوق فً االفصاح والشفافٌة االمر الذي ٌغري 
الداعمٌن بتقدٌم المزٌد من القروض فً هذه الحالة سٌكون هناك تكامل بٌن التموٌل السوقً 

من اسواق االوراق المالٌة فؤن  اما حٌن تصل البلدان الى درجة متطورةالتموٌل المصرفً و
الشركات تبدا بالتحول نحو التموٌل السوقً بعٌدا عن القروض غٌر ان تطور االسواق المالٌة 
الٌنفً وجود محددات اخرى ٌنبغً ان تإخذ بعٌن االعتبار عند النظر فً نسبة القروض الى 

اك مستوى التطور االقتصادي او مدى التطور المالً والمصرفً والمعاملة الضرٌبة االسهم فهن
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للقروض واسهم راس المال ومعدالت التضخم السائدة ومدى التحرٌر االقتصادي خاصة بالنسبة 
الى سعر الفائدة وسعر الصرف والمعاٌٌر المحاسبٌة السائدة وفاعلٌة النظام القانونً ، 

على االلتزام بتطبٌق العقود والمعاملة الضرٌبٌة للدخل من الفوائد وعوائد  باالضافة الى القدرة
االسهم والمكاسب الراسمالٌة والقٌود التنظٌمٌة التً تفصل بٌن االعمال المصرفٌة واالعمال 
التجارٌة كل ذلك ٌإثر على العالقة بٌن اسواق راس المال وحجم المدٌونٌة وتإثر كذلك على 

ارٌع وخصوصاً الشركات الكبٌرة والتً هً اكثر حاجة من الشركات قرارات تموٌل المش
الصغٌرة للمعلومات التً توفرها سوق االوراق المالٌة وذلك الن اسهمها تتداول على نطاق 

اوسع وان قدرة الشركات الكبٌرة على االفصاح وتقدٌم المعلومات الجوهرٌة عن الشركة اكثر 
المر الذي ٌساعد الشركات الكبٌرة فً الحصول على مما هو علٌه من الشركات الصغٌرة ا

التموٌل اسهل من خالل اسواق االوراق المالٌة وكذلك من خالل االقتراض المصرفً وبالتالً 
ٌإدي ذلك الى ان تتبنى الشركات الكبٌرة تكامال بٌن القروض واسهم راس المال حتى فً 

ة للشركات الكبٌرة ان تزٌد من نسبة االسواق النامٌة كما ٌتٌح تطور سوق االوراق المالً
القروض الى راس المال ولكن هذه النسبة تتناقص تدرٌجٌا كلما ازداد تقدم وفعالٌة االسواق 

 .المالٌة
وبالتالً فؤن اسواق االوراق المالٌة لٌست بدٌال من التموٌل المصرفً ولكنها متممة له مادامت 

الجدٌدة االسهم  تكون مبٌعات  المعلومات ولن  تدفق وتحسٌن  لتنوٌع المخاطر  توفر وسٌلة  
هً المورد الوحٌد لالستثمار وانما تتكامل مع القروض المصرفٌة كمورد  (السوق االولً   )

وبموجب .اخر مهم بالنسبة لمإسسً المشارٌع فً حالة فعالٌة الجهاز المنظم لطرح االسهم 
اصٌل تلك المشارٌع بمصداقٌة فً بٌان قانون سلٌم فؤن المعلومات عن المشارٌع الجدٌدة وتف

االكتتاب وتحت اشراف جهاز فعال ٌزٌد من ثقة المكتتب وٌقلل من تكالٌف المتابعة بالنسبة 
للمستثمرٌن والوسطاء واالدوات االخرى فً هذا المجال مثل متعهد التغطٌة بكافة انواعه 

لمبكرة من تطور السوق اضافة الى انخفاض كلفة القروض الخارجٌة وهكذا ففً المراحل ا
تنزع اصدرات االسهم الى استكمال االقراض المصرفً واصدار السندات اكثر مما تنزع الى 
الحلول محلها ان تكامل اسواق االوراق المالٌة مع الجهاز المصرفً ٌرتبط بكونهما ٌقدمان 

 .انواعا مختلفة ، ولكن متكاملة من الخدمات المالٌة
اٌضة المخاطر وتعزٌز السٌولة فً حٌن تركز المصارف على اقامة فاالسواق توفر فرصا لمق 

عالقات وطٌدة مع الشركات على المدى الطوٌل بهدف الحصول على معلومات عن ادارتها 
وتعزٌز الرقابة علٌها كما انها تساعد المدخرٌٌن على تنوٌع المخاطر وتوفر ودائع سائلة وهو 

ذى فان التموٌل من خالل االسهم المطروحة فً السوق ما تفعله سوق االوراق المالٌة اٌضاً ل
الٌشكل المصدر الوحٌد فً التموٌل بل ان معظم الزٌادة فً راس مال الشركات المدرجة فً 

وقد ٌعزى ذلك الى ان زٌادة السٌولة فً . سوق االوراق المالٌة جاء من االرباح المحتجرة 
المصرفً وهذا ٌدل على ان سٌولة االسواق اسواق االوراق المالٌة تإثر على نسبة االقراض 

تشجع على االستثمار ، حتى وان كان التموٌل ٌاتً فً معظمه من االرباح المحتجزة او 
االقتصادٌات المتقدمة اصدار االسهم لٌس هو االسلوب الرئٌسً الذي المصارف او السندات فً 

 ٌان تستعمل السندات للتموٌلعملٌاتها بل فً بعض االحتستخدمه الشركات المساهمة لتموٌل  
وٌمكن القول على وجه العموم ، بؤن المستثمرٌن المإسسٌن فً الدول التً لدٌها اسواق 
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اوراق مالٌة نشطة وواسعة ٌمارسون سٌطرتهم عن طرٌق هذه االسواق وٌستفادون منها وفً 
التموٌلٌة  رأٌنا ٌجب ان تتكامل المإسستٌن سوق االوراق المالٌة والمصارف فً نشاطاتهما

وان غلبة احداهما على االخرى تعتمد على مدى تطور اي منهما ومدى , اكثر من تنافسهما 
ماتقدمه اي منهما من تسهٌالت تموٌلٌة للمشروعات من حٌث الحجم والشروط واالمكانات التً 

ي على تعتمد كلها على تطور االسواق المالٌة عموماً واالجراءات المتخذة من قبل الجهاز الرقاب
تلك االسواق فً مجال االفصاح والشفافٌة وحوكمة الشركات علٌه ٌجب ان ٌكون االهتمام على 

تطوٌر المإسستٌن معا ولٌس بتقدم احداهما على االخر ونظرا لتقدم المصارف على االسواق 
تؤرٌخٌا فانه ٌمكن التركٌز مبدئٌا على تحسٌن اداء المصارف فً اطار مستوٌات التطور 

دي الذي ٌمر به البلد ولكن ذلك بنبغً ان ال ٌتغاضى عن اهمٌة اسواق االوراق المالٌة االقتصا
وضرورة تطورها نظرا الهمٌتها فً تسعٌر راس المال تسعٌرا حقٌقٌا ٌعكس انتاجٌته 

االقتصادٌة وعلى اساس توقعات العوائد علٌه ولضمان استخدامه بكفاءة فؤن االسواق الجٌدة 
نقل الكفاءة الى القطاع الحقٌقًٌ من االقتصاد من خالل الٌة االسعار كما  تإدي دورا حاسما فً

تعتبر مصدرا لراس المال المساهم وتزداد اهمٌة تطوٌر اسواق راس المال بشكل خاص فً ظل 
التحوالت المهمة التً تجري فً بعض البلدان من خالل تحول اجزاء مهمة من النشاطات 

لى القطاع الخاص وضرورة تموٌل ذلك التحوٌل من خالل االسواق االقتصادٌة المملوكة للدولة ا
أن تطوٌر جهاز مصرفً قادر . المذكورة بهدف توسٌع القاعدة الشعبٌة للقطاع الخاص ذاته 

هو شرط ضروري ولٌس بدٌال من اجل تحقٌق اسواق اوراق مالٌة متطورة وٌرجع ذلك لسببٌن 
مٌم سوق راسمالٌة فعالة العتماد اسواق ان وجود قطاع مصرفً سلٌم ٌقع فً ص: اوال 

ان قدرة : االوراق المالٌة بدرجة كبٌرة على منح االئتمان المصرفً الغراض السٌولة ثانٌاً 
المصارف على الحصول على اموال من البنك المركزي توفر السٌولة التً ٌتم من خاللها 

ة مع وجود جهاز مصرفً الحفاظ على الثقة بنظام المدفوعات بل ان خلق سوق اوراق مالً
ضعٌف سٌثٌر حتما مشكالت عدٌدة مماٌقتضً اصالحاً مصرفٌاً واسعاً لذا ٌتطلب دوماً النظر فً 

جٌدة كما مع رقابة  " اعادة هٌكلٌة المصارف وتخفٌف القٌود الشدٌدة علٌها وتحرٌرها نسبٌا
دٌة توفر سٌولة ان خلق سوق لالوراق المالٌة وتحت رعاٌة جهاز منظم جٌد وتطوٌر سوق نق

للنظام المالً وتسهل من عملٌة السٌاسة النقدٌة للبلد ستكون فً االتجاه الصحٌح القامة نظام 
مالً فعال ان تفعٌل دور الجهاز المصرفً عموما فً تنمٌة السوق المالٌة ٌرتبط اساسا بمدى 

تنافسً وٌرتكز تحرٌر القطاع المالً وسعة الشبكة المصرفٌة المتوافرة التً تعمل على اساس 
التحرٌر المالً على احداث اجراءات سٌاسٌة تهدف الى تخفٌف القٌود المفروضة على عملٌات 

االسواق المالٌة من خالل تطوٌر اسواق االوراق المالٌة واعتماد اجراءات سٌاسة نقدٌة غٌر 
 :مباشرة وانشاء نظام اشرافً فعال وٌمكن تلخٌص هذه االجراءات وكماٌلً

القطاع المالً ،بما فً ذلك الغاء القٌود على سعر الفائدة واطالق الرسوم والعموالت تحرٌر . ا 
وزٌادة استقاللٌة المإسسات المالٌة مع رقابة صارمة على اداء المصارف لضمان حقوق 

 .االخرٌن 

تحسٌن اطار السٌاسة النقدٌة وتتضمن تطوٌر ادوات غٌر مباشرة للسٌاسة النقدٌة وتحقٌق . 2 
 . المباشرة على االئتمان  القٌود
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تشجٌع المنافسة فً القطاع المالً بمافً ذلك تخفٌف القٌود امام االنظمام الى السوق او . 3
االنسحاب منه وتوسٌع نطاق االعمال امام المإسسات المالٌة وتحسٌن هٌكلٌة ملكٌة الشركات 

 .ق المالٌة وادواتهاالمالٌة واعادة هٌكلٌة المصارف التً تدٌرها الدولة وتطوٌر االسوا

دعم عملٌة التنظٌم الواعً والهٌكل االشرافً وبما فً ذلك اعادة تكوٌن راس المال . 4 
المصرفً وتحسٌن درجة الشفافٌة فً المعامالت وزٌادة اوجة الحماٌة للمودعٌن او 

 .المستثمرٌن 
ار االقتصادي ان الهدف من هذه االصالحات هو تحسٌن كفاءة النظام المالً وتحقٌق االستقر

وهً تشمل كال من الجهاز المصرفً والبنك المركزي والجهاز الرقابً للسوق المالً حٌث انها 
تعزز قدرة السلطة النقدٌة على تحقٌق هدف االستقرار االقتصادي وذلك من خالل استحداث 

ل انتقال ادوات جدٌدة لالدارة النقدٌة غٌر المباشرة لتحل محل السٌاسة النقدٌة المباشرة وتسه
وذلك من خالل مإسسات مالٌة متطورة واسعار فائدة .اثار السٌاسة النقدٌة الى القطاع الحقٌقً 

ان سعة هذه االصالحات . معومة وتدفقات ائتمانٌة حره تحدوها قوى السوق المالٌة الفاعلة 
ار وشمولٌتها ٌجعل من الصعب تطبٌقها دفعة واحدة وفً وقت واحد دون ان ٌإخذ فً االعتب

مدى كلفة ذلك اقتصادٌا ومالٌا او حتى اجتماعٌا ومدى العائد من ذلك ولعل التدرج فً تطبٌق 
ذلك امر مستحسن مع كل ذلك نرى من الضروري ان تخرج المصارف من قوقعة الصٌرفه 

التجارٌة الى رحاب الصٌرفة المالٌة الواسعة لتشمل االئتمان التجاري التقلٌدي وخدمات مالٌة 
ا التموٌل المتوسط االجل والطوٌل االجل الغراض االستثمار فً القطاعات الحقٌقٌة اخرى منه

من االقتصاد الوطنً وذلك من خالل تطوٌر ادوات ووسائل مالٌة جدٌدة وولوج نشاطات 
استثمارٌة تخدم هذا الهدف بالذات بما فً ذلك ادارة االصدارات الجدٌدة من االوراق المالٌة 

وٌق هذه االوراق وتقدٌم تسهٌالت ائتمانٌة الغراض االستثمار فً وتس (السوق االولً)
االوراق المالٌة وادارة المحافظ االستثمارٌة فٌها لصالح المستثمرٌن من االفراد والمإسسات 

وادارة صنادٌق االستثمار المشترك وتشجٌع االقراض بضمان االوراق المالٌة والقٌام بدور 
ذات صله مثل شركات التامٌن والصنادٌق المشتركة  المستثمرٌن المإسسٌن فً شركات

وصنادٌق االمانة كماٌمكن للمصارف ان تشارك فً تروٌج االستثمار فً االدوات المالٌة 
 .االسالمٌة 

 )المصرفٌة: ان االصالح الهٌكلً المصرفً ٌنبغً ان ٌسٌر بؤتجاه المزج بٌن الصناعتٌن 
، فال تقوم المصارف بتوفٌر القروض بؤنواعها من  ( االوراق المالٌة )والسوقٌة  (االئتمانٌة 

حٌث االجال والقطاعات فحسب وانما تقوم بدخول سوق االوراق المالٌة كمصارف أستثمار 
اٌضا ، فتعمد الى تروٌج االوراق المالٌة وتعمل على ضمان االكتتاب فٌها او التعهد باالستثمار 

ٌن اخرٌن ان اتجاه المزج هذا سٌمكن المصارف والتعامل بهما الغراضها او وكالة عن مستثمر
من دخول اسواق االصدارات السندٌة وغٌرها من االوراق المالٌة من خالل تسوٌق االوراق 

المالٌة التً ٌرغب فٌها المدخرون وٌطلبها المستثمرون من المنتجٌن فً القطاع الخاص كما 
تتطلبه الوساطة المالٌة ومنها  سٌعمق ذلك من خبرات المصارف ومهاراتها المالٌة وهو ما

التقنٌات المالٌة الدولٌة المتجددة بؤستمرار فً اسواق الوساطة المالٌة وٌمثل ذلك اتجاها ٌعكس 
فً واقع الحال محاولة لمحاكاة التطورات المصرفٌة على الصعٌد الدولً وعلى البنك المركزي 
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لتشرٌع الالزم لتحقٌق التحرٌر المالً ان ٌلعب دورا بارزا فً هذا المضمار حٌث علٌه ان ٌوفر ا
بالشكل الصحٌح بحٌث ٌتٌح للمصارف توسٌع نشاطاتها االئتمانٌة لٌشمل االئتمان المتوسط 

والطوٌل االجل كما ٌسمح لها كذلك باستخدام االدوات المالٌة الجدٌدة بؤنشاء مصارف استثمار 
تاجٌة بموجب مواصفات جدوى خاصة والسماح لها بالمشاركة فً ملكٌة وادارة مشروعات ان

الصادرة بشكل  (السندات)اقتصادٌة جٌدة اضافة لذلك على البنك المركزي ضمان شهادات الدٌن 
خاص عن مإسسات المرافق العامة االقتصادٌة سواء كانت حكومٌة او خاصة االمر الذي 

السماح ٌشجع تلك المإسسات وبالتالً ٌوسع قاعدة االسواق المالٌة كما ان من الضروي 
للمصارف باقامة مإسسات تموٌل مشتركة تساهم فٌها وتضمن اصداراتها من االسهم 

والسندات وتوفر لها ما تحتاجه من تموٌل على ان تقوم تلك المصارف بتقدٌم التموٌل الجال 
وهكذا فؤن الدور الذي ٌنبغً . مختلفة وهذا ٌخدم التموٌل العقاري وٌساهم فً حل ازمة السكن 

ك المركزي ان ٌمارسه فً مواجهة مشكالت التنمٌة والتطور اوسع مساحة مما هو على البن
االن وان ال ٌقتصر عمله على الرقابة الشدٌدة و الفعالة على النقد واالئتمان المصرفً او العمل 

على تحقٌق االستقرار النقدي من خالل وسائل الرقابة النقدٌة غٌر المباشرة على النقد حجما 
ة وانما ٌتعدى ذلك الى تطوٌر االنظمة المصرفٌة والنقدٌة والمالٌة وٌدعم السوق وكلفة ووفر

المالٌة عموماً الى مستوى ٌتالئم مع متطلبات النمو االقتصادي والمالً واستمراره زماناً 
ومكاناً أن الحكم على ادارة البنك المركزي لم ٌكن جوهره قائما على اساس وسائله ووظائفه 

ب وانما اٌضا على اساس دوره فً عملٌة التنمٌة االقتصادٌة وٌمكن تحدٌد هذا التقلٌدٌة فحس
 :الدور فً ثالثة امور

التموٌل المباشر لعملٌة التنمٌة من خالل القروض التً ٌمكن ان ٌقدمها الى المإسسات . 1 
بلدٌات المختلفة التً تقوم بعملٌة التنمٌة وخصوصا تلك المختصة بالبنٌة التحتٌة مثل مرافق ال

 .والكهرباء وغٌرها

التموٌل غٌر المباشر لعملٌة التنمٌة وذلك عن طرٌق تقدٌم قروض الى المإسسات . 2

 .المتخصصة فً التموٌل قلٌل االجل كالمصارف الزراعٌة والعقارٌة 

العمل على اقامة الهٌكل المالً االساسً لتلك العملٌة وذلك من خالل خلق سوق نقدٌة . 3

ومتطورة وفق الخطوات المشار الٌها والعمل على نشر الوعً المصرفً ومالٌة منتظمة 
وتشجٌع توسٌع العمل المصرفً لٌشمل اكبر رقعة سكانٌة ممكنة و ممارسة رقابة فعالة على 

الجهاز المصرفً والسعً على توفٌر المعلومات والبٌانات الضرورٌة حول المتغٌرات 
سٌاسة نقدٌة كفوءة وفعالة وعلٌنا ان النتجاهل دور  االقتصادٌة المهمة والتً تخدم وترفد رسم

 .االدارة المصرفٌة الكفوءة او نقلل من شانها 
ان بناء تلك االدارة وزٌادة كفاءتها ضرورٌا سواء على مستوى البنك المركزي او الجهاز 
المصرفً ككل من هذا المنطلق نتسائل عن امكانٌة البنك المركزي من اداء دوره فً رسم 

فٌذ سٌاسة نقدٌة مناسبة لطبٌعة العالقة بٌنه وبٌن الحكومة ومدى استقاللٌته فً ذلك نعتقد وتن
من الضروري اعطاء البنك المركزي حرٌة كافٌة فً وضع السٌاسة النقدٌة وفً بٌان وجهة 

نظره الصرٌحة فً تقوٌمه لالوضاع االقتصادٌة السائدة ولكن لٌس بمعزل عن السٌاسة المالٌة 
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التنمٌة وحاجة البلد ، وعلٌه ابداء الراي والتعلٌق على السٌاسات واالهداف ومقومات 
 .الحكومٌة وبعكسه فؤن البنك المركزي سٌكون تقلٌدٌا وحلقة غٌر فعالة فً البناء والتنمٌة 

 


