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محلي نتاج العراق في الطائفي العنف
1 

 
 

من قبل   وبشكل يومي  تتعرض بغداد والمحافظات الى سلسلة من الهجمات االرهابية،
محاولة   المسلحة المتشددة  والميليشيات  (دولة العراق أالسالمية)و (الجهادية)التنظيمات 

ووفقاً الى أحصائيات معهد واشنطن ففي .  2226لعام   انتاج الحرب الطائفية  منها إلعادة

، انخفضت الهجمات الشهرية إلى أدنى مستويات لها حيث وصلت 2211الربع األول من عام 

 .2221وهو أقل معدل ربع سنوي منذ عام   حادث 332إلى معدل 

. 339الشهري قد ارتفع إلى  ، كان متوسط عدد الهجمات2212وبحلول الربع األول من عام 

وهذه . 221، ارتفع معدل الهجمات الشهري إلى نحو 2213وبحلول الربع األول من عام 
اإلحصائيات ال تقدم أدلة على تزايد نشاط المتمردين فحسب بل توفر إثباتات على أنها انتقلت 

 .في من استهداف األمريكيين إلى قيام عراقيين باستهداف عراقيين على أساس طائ
 

 سلسلة هجمات
 

 2213مايس 27  يوم أدت موجة تفجيرات في أسواق األحياء ذات األغلبية الشيعية في بغداد

مناطق تسكنها   في سلسلة هجمات استهدفت 222شخصاً، واصابة نحو  72إلى مقتل أكثر من 
لسل غالبية شيعية في بغداد، اضافة الى هجومين في كركوك والموصل، في حلقة جديدة من مس

وقالت الشرطة ومسؤولون طبيون إن أكثر من .   العنف الطائفي المتصاعد في االسابيع االخيرة
عشرة تفجيرات وقعت في أسواق ومناطق تجارية في انحاء العاصمة العراقية من بينها 

تفجيران وقعا في وقت واحد أحدهما على بعد مئات االمتار من االخر في حي مدينة الصدر 

في  2213مايس  29شخصاً، وتكررت الهجمات ايضاً في  13قتل ما ال يقل عن وأسفرا عن م

 17في   صحيفة ألواشنطن بوست  أما. احياء بغداد راح ضحيتها عشرات أالبرياء من ألمدنيين

بأن موجة التوترات الطائفية األخيرة هي األسوأ التي شهدها   فقد ذكرت  أن  2213مايس 
نوع من اختبار قدرة رئيس الوزراء ، على احتواء األزمة التي العراق منذ خمس سنوات وهي 

وذكرت الصحيفة أن السنة في العراق يشعرون بالمرارة .   تتأثر بالصراع المحتدم في سوريا
 .أمام تفاقم التمييز الحكومي

 

                                                             
1

 العراق اليوم-ات في قضايا االرهاب واالستخبار  كاتب ومترجمجاسم محمد  
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 جيش الطريقة ألنقشبندبة
 

اعمال عنف غالباً ما تركزت معظم الهجمات على القوات الحكومية والمناطق الشيعية، وهي 
، الفرع العراقي لتنظيم القاعدة وانتشرت الهجمات التي «دولة العراق االسالمية»يتبناها تنظيم 

في   تستهدف مساجد للسنة والشيعة وقوات االمن منذ مهاجمت قوات االمن االعتصامات

حرب طائفية  االنزالق مجدداً الى  مما أدى الى مخاوف 2213قرب كركوك في ابريل /الحويجة 

المواجهات مابين القوات أالمنية والمتظاهرين أججت تنظيماتت جهادية لتظهر   هذه. شاملة 
والتي تعتبر المناطق القريبة من الحويجة  (جيش الطريقة النقشبندبة )على السطح ومنها 

هو م و2227في عام   ومحافظة صالح الدين معقل لهذا التنظيم ، يذكر بأن تأسس التنظيم كان

 .«عامر محمد أمين»المدعو   تنظيم يأخذ الهيكل العسكري وهنالك هيئة اركان يرأسها
نشرت بأنه في الوقت الذي واصل فيه تنظيم القاعدة تنفيذ عمليات  (نيويورك تايمز)صحيفة أل

تفجير السيارات والهجمات االنتحارية، عمل جيش رجال الطريقة النقشبندية على تسليح أفراده 
وقام بتجنيد مقاتلين من صفوف وحدات الحرس الجمهوري لصدام ،وقد اظهرت مقاطع فديو 

 .وصالح الدين  عض االحياء القريبة من سامراءللنقشبندية وهي تفرض سيطرتها على ب
 

 حادثة الحويجة
 

أن الطريقة التي تعاملت بها الحكومة المتظاهرين نتج عنها االحتكاك المباشر ، هذا االحتكاك 
من شأنه أن يولد ردود فعل سريعة أنفعالية تخرج عن السيطرة بسبب ما تعيشه الشخصية 

االجدر بالقوات العراقية التعامل مع المتظاهرين ضمن  العراقية من شحن طائفي دفين ، كان
يعتبر خطوة خاطئة   معايير أمنية لغرض التفريق ،أما الحوار مابين المتظاهرين وقوات أالمن

زادت من االحتقان ،الن االطراف السياسية وليس القوات العسكرية من تكون عادة معنية 
 .ية توصي بعدم وجود احتكاك مابين الطرفينبالتفاوض والحوار ، و تجارب النزاعات ألمحل

ضد الحكومة وهذا ما   حادثة الحويجة حفزت اهالي المنطقة والمناطق االخرى بحمل السالح
هذه النتائج تعكس .« جيش العشائر»جاء على لسان وجهاء عشائر المنطقة الغربية بتشكيل 

لعشائر والعصابات ال تظهر الوهن والضعف الذي اصاب الحكومة ،التجارب تقول بأن سطوة ا
 .اال بضعف الحكومة وغيابها ونحن أالن امام هذه الحقيقة التي باتت معروفة 

 
 استراتيجية مطاولة الحكومة

 
أن اصرار الحكومة . الحكومة تعيش حالة من التمزق والدولة العراقية تعيش حالة نزف عنيف 

بر محاولة منها للمطاولة حتى أنتخابات العراق ،يعت  بالبقاء في السلطة رغم جميع مايجري في

يعني تمتعها باالمتيازات واستغالل ميزانية الدولة لصالح   أن استمرار الحكومة.  2211عام 
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اختفى فيها ناطقها الرسمي والناطق باسم   الحزب الحاكم في االنتخابات القادمة، في حكومة
،فرغم وجود   وريا وتمدد االرهابالحكومة تلقي باللوم على الوضع في س.   عمليات بغداد

عبر سوريا والعراق ،لكن التقارير االستخبارية كشفت بان جبهة  (الجهادية )تمدد للتنظيمات 
ناهيك بان العنف في العراق كان موجود  (دولة العراق االسالمية )النصرة في سوريا هي نتاج 

عراق فيرجع الى غياب المقومات قبل الحالة السورية ومهما بحثنا عن سبب تراجع االمن في ال
االساسية لالمن والدفاع ،النظرية تقول بانه اليوجد أمن بدون نظام سياسي مستقر وهذا غير 

ولحد االن أحتقان وترحيل أزمات  2223العراق يعيش منذ عام .   متوفر في الحالة العراقية
ت االطراف المشاركة نجدها وتدويرها من أجل بقاء االطراف السياسية في السلطة، فمهما اختلف

لذا اليمكن ان نطالب مؤسسات االمن والدفاع القيام بواجباتها مع هكذا . تتفق على االستمرار 
عملية سياسية واالجدر في حالة العراق للخروج من هذه الدوامة فقط إعادة هيكلية العملية 

تركين بالعملية السياسية السياسية وحل ألبرلمان بعد انتخاب حكومة انتقالية ال تتضمن المش
تفرض القانون على االرض ثم يصار الى انتخابات عامة وهو الرجوع الى المربع أالول لعام 

،لكن هذا الخيار يواجهه تحدي جماح السلطة ليتحول الى خيار مستحيل أمام غياب  2223

ومة والحزب غالبية أعضاء البرلمان وتمركز السلطة في الحلقة الضيقة القريبة من رأس الحك
 .الحاكم

 
 تصاعد العنف

 

،لتكون  2211لقد صعدت وتيرة العنف في العراق مابعد االنسحاب االميركي في ديسمبر 

. الحكومة العراقية هي المسؤولة بأدارة االمن والدفاع ومنها مكافحة االرهاب في العراق 
ت بأن هذه االعداد ال تمثل وشهدت االجهزة االمنية زيادة في أعداد مقاتليها ،لكن التجارب اظهر

  .اال ارقام في أحصائيات الدفاع واالمن وال تشكل اي تغيير نوعي في المؤسسات العراقية
لتشن سلسلة من العمليات ضد أهداف   (الجهادية )هذه القدرات الضعيفة استغلتها التنظيمات 

ن تحولت ضد أهداف نوعية مثل مؤسسات الدولة والسجون لكنها اال  ،البعض منها كانت
اهداف شيعية رخوة مثل الزوار الشيعة والمحالت العامة ، لترسل رسائلها بأنها تستطيع 
الوصول الى المناطق المغلقة ومنها في احياء بغداد مثل مدينة الصدر والشعلة والكاظمية 

 (غزوات )العمليات االن تحولت من.  بهدف خلق أالفوضى أكثرمن تحقيق أهداف محددة
الى سلسلة عمليات ارهابية ضد مناطق شيعية واماكن عامة مع زيادة بالعدد   نوعية وعمليات

و نقالً عن مصادر موثوقة من داخل بغداد أكدت بان بغداد شهدت أحداث قتل طائفية وعلى 
هذه االيام وسط بغداد ، وبات أهالي بغداد يتخوفون عبور المناطق المغلقة لمكونات   الهوية
 .واحد   طائفية

ونقل شهود عيان بأن هنالك نقاط تفتيش وهمية بدأت تظهر في بغدات تستهدف القتل الطائفي 

ً  2226عام   يعيد طائفية  هذأ المشهد. أجنبياً ، كشف فيها بأن القوات   ، ويذكر بأن فلماً وثائقيا
ث االميركية وخبراء أمن واستخبارات عراقيون يعملون لصالح االميركان كانو وراء رمي الجث

،الجثث كانت ضحايا التعذيب في سجون سرية داخل المنطقة الخضراء   في شوارع بغداد أنذاك
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ومطار بغداد ،هذا المشهد لالسف هو المرجح أكثر للبغداديين خالل أاليام  روقرب ساحة النسو
أن نتاج العنف الطائفي حاليا في العراق تعود جذوره الى ايام االحتالل أالميركي . ألحالية

لممارسات الخاطئة التي ارتكبها باالشتراك مع السلطة ضد العراقيين من تعذيب وقتل وا
مجاميع   وتهميش ومداهمات عشوائية ،هذ الممارسات نجحت بخلق الخصوم ،رغم ان هنالك

و التحقت بالتنظيمات الجهادية لرفضها  2223تشعر بالمرارة لكونها خسرت السلطة مابعد 

وهنالك مشاهد مازالت عالقة في اذهان العراقيين تمتد . ية السياسية للحكومة الحالية والعمل
الى ممارسات القوات االميركية في سجن ابو غريب والمعتقالت االخرى ، هذه المعتقالت 

خرجت االف المقاتليين من تنظيم القاعدة ودولة العراق االسالمية ،ليكونوا اكثر تمرساً وشدة 
 .في التحدي

السياسية ، هذه   الخالفات  ق أالن هو نتاج طائفي عراقي محلي ،مصدرهمايجري في العرا
 .الخالفات سوف تزيد من تدهور االمن وتراجع الحياة العامة في العراق 

 
 :المصادر 

 

 2213أبريل  32ايالف في /ـ جيش رجال الطريقة النقشبندية يقود تمرداً ضد حكومة المالكي 1

 2213مايو  13د واشنطن ، مايكل نايتس قي العراق يتفسخ ، معه/ـ دراسة  2

 ـ ألصفحة ألرئيسية لجيش ألنقشبندية 3

 ـ موسوعة ألحرة 1

مايس  27ميدل أيست أون الين / خطوات المالكي األمنية تتخبط في حمامات دم يومية  ـ 3

2213 

ي الطائفي ف  2213مايس  21عنف العراق و صراع الحكومة والبرلمان / ـ دوتش فيلة عربية6
 العراق نتاج محلي
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 السياسي الفكر في وداللته تموز 14 ثورة تقييم

العراقي
2 

 

 

-1- 

 

تشذ ثورة الرابع عشر من تموز عن اي حادث كبير في اختالف وجهات النظر حولها وتعدد ال 
وهي بذلك تشترك في اطار تقييم . المنطلقات السياسية وااليديولوجية والشخصية في تقييمها

تاريخ العراق الحديث مع احداث كبرى مثل ثورة العشرين وتأسيس المملكة العراقية 

الذي قاد فيه الفريق بكر  1936واالنقالبات العسكرية ودور الجيش في السياسة منذ عام 

حين قاد المربع الذهبي المكون  1911كري في العالم العربي ثم في عام صدقي اول انقالب عس

من العقداء االربعة بقيادة العقيد صالح الدين الصباغ باالشتراك مع رشيد عالي الكيالني انقالبا 
ضد الوصي على العرش االمير عبد االله ورئيس الوزراء آنذاك نوري السعيد وما بعد الثورة 

 .وحتى اآلن 1962و 1963الية عام في االنقالبات الت

ان تقييم االحداث التاريخية الكبرى يمكن ان يكون موضوعيا فقط حينما يتم على ضوء االهداف 
العامة التي تحققها تلك االحداث وليس من وجهة النظر االيديولوجية او السياسية، فوجهة 

 : النظر هذه تعكس نفسها على ثورة تموز كاآلتي

الملكيون كارثة وطنية النها قضت على الملكية ونفوذ العائلة المالكة وحولت العراق يعتبرها 
وبالتالي فانهم يقيمونها على ضوء مصالحهم . الى جمهورية اقصت جميع عناصر ذلك النظام

الخاصة او الفئوية، وقد عبر عن ذلك وزيران من العهد الملكي هما السيدان عبد الكريم االزري 

في لندن العادة  1993الدلي في الملتقى الذي عقدته الرابطة الديمقراطية في عام وعبد الغني 

تقييم الثورة بعد اكثر من خمسة وثالثين عاما على قيامها، في حين اختلفت وجهة نظر الثالث 
وهو الدكتور عبد االمير عالوي اذ كانت نقدية لبعض سلبيات ذلك العهد، لكنه لم يبتعد عن 

ء لعهد كان وزيرا فيه على االقل بغض النظر عن ارتباطه الوجداني به، ووردت تصريحه بالوال
كثير من االشارات المعادية للثورة في مذكرات ومؤلفات رجال ذلك العهد ممن عاشوا في 

وبالمقابل يقّيم العسكريون والحزبيون . الخارج مثل توفيق السويدي وفاضل الجمالي وغيرهما
الحدث على ضوء ادوارهم في السلطة وممارستهم الحكم، ثم يعطونها المرتبطون بالثورة هذا 

تقييما آخر حال االختالف معها واقصائهم عن مناصبهم، ويتضح ذلك في مؤلفات المقدم عبد 
اسرار » والرئيس االول صبحي عبد الحميد في كتابه « ثورة تموز في العراق » الكريم فرحان 

                                                             
 جريدةالمواطن -نبيل ياسين 2

http://www.almowatennews.com/index.php/2013-04-19-21-30-45/1772-14.html
http://www.almowatennews.com/index.php/2013-04-19-21-30-45/1772-14.html
http://www.almowatennews.com/index.php/2013-04-19-21-30-45/1772-14.html
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ليل ابراهيم حسين في موسوعته عن ثورة تموز الصادرة والمقدم خ« ثورة تموز في العراق 

فيما يقيمها القوميون على اساس انها لم تحقق الوحدة الفورية مع . 1929في بغداد عام 

مؤلفات محمود الدرة وهالل ) الجمهورية العربية المتحدة آنذاك فهي قد انحرفت عن اهدافها 
ما يقيمها الشيوعيون على ضوء ما حقتته ، بين«ناجي واحمد فوزي وعدنان الراوي وغيرهم 

من عالقات مع االتحاد السوفيتي وسمحت به من تواجد علني في الشارع العراقي واشراكهم 
يمكن الرجوع الى كتابات جريدة اتحاد الشعب » في الحكم وموقف الثورة من جمال عبد الناصر 

نذاك مثل عزيز الحاج وابو العيس ووثائق الحزب في تلك الفترة اضافة الى بعض كتابات قادته آ
وغيرهما، على ان البعثيين يقيمونها على ضوء عالقة الشيوعيين بها ومدى نفوذ حزب البعث 

« نحن والشيوعية في االزمة الحاضرة » في السلطة ويتجلى ذلك في كتابات سعدون حمادي 
لى جمال عبد الناصر نفسه او فؤاد الركابي او وثائق حزب البعث في تلك الفترة، حتى امتد هذا ا

االمر الذي قوبل بمديات عربية « نحن والعراق والشيوعية » في كتاب له من خطبه بعنوان 
وغير ذلك الكثير « ثورة العراق»في الصراع الفكري اذ اصدر حسين مروة على سبيل المثال 

للتقييم وليس جدا، وهكذا نرى ان االهداف الحزبية وااليديولوجية هي المنطلقات الرئيسية 

 .فالوقائع نفسها تخضع لتقييم المفاهيم. االهداف الوطنية او الوقائع التي انجبتها الثورة

ومنذ الثورة حتى اآلن صدرت كثير من الكتابات التي تتمسك بالمنطلقات االيديولوجية والحزبية 
ينسحب في  والشخصية ذاتها التي كانت سائدة صبيحة الثورة، لتقييمها، ومثل هذا التقييم

الواقع على كل تاريخ العراق المعاصر، ويشكل ظاهرة رئيسية في الفكر السياسي الذي يمارس 
تجلياته على ضوء الفهم االحادي الجانب حتى اآلن ويعكس هذه التجليات في المعارضة 

 . العراقية كما يفرزها في النظام

ي والشخصي، حتى تجريد لقد صدرت كتابات عديدة حاولت، على ضوء المنهج االيديولوج
الزعيم عبد الكريم قاسم من اية عالقة مع االعداد للثورة، او حاولت جعله مقحما على تنظيم 

واقع » الضباط االحرار او صنيعة بريطانية او غير ذلك من التقييمات التي ال تستند على ماهو 
يع االطراف ، وسيمر وقت طويل حتى نحصل على اعتراف جم«مفهوم » بل على ما هو « 

المعنية بالثورة بان ما حدث ال يمكن تقييمه من وجهة نظر واحادية ترى االبيض في هذا 

 .الجانب واالسود في الجانب اآلخر

ومهما تعددت االطراف المعنية بهذا الحدث، فان اطاره العام يجب ان يقاس بمدى ماحققه او لم 

 : ن مهمات تلك المرحلةيحققه من االهداف الوطنية في الميادين التالية ضم

الميدان السياسي الذي كانت اهدافه االساسية تنحصر في توطيد استقالل العراق واستقاللية 
قراره السياسي الوطني، وكان ذلك يتطلب خروج العراق من حلف بغداد واغالق القواعد 

وانتهاج سياسة  االجنبية في االراضي العراقية وانهاء النفوذ البريطاني على المقدرات العراقية
غير منحازة عبر عنها البيان االول للثورة، وقد تحقق ذلك فعال اذا ما قسناه وفق االهداف 
العامة للمصلحة الوطنية، على الرغم من قول الملكيين والقوميين ان ذلك تم باالنحياز الى 

حة احد المعسكر الشرقي على حساب المعسكر الغربي آنذاك، وكآن المصلحة الوطنية هي مصل

 .المعسكرين

اما في الميدان االقتصادي فقد كانت االهداف تتلخص في فك ارتباط العراق بدائرة االسترليني 
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ومفاوضة شركات النفط على امتيازاتها بما يضمن للعراق حصة اكبر من االيرادات وسيادة 
جارية التي من وكذلك تطوير الصناعة الوطنية وعقد االتفاقيات الت. اوسع على ثرواته الوطنية

الذي  22وتحقق في هذا الشأن كثير من االهداف وصدر قانون رقم . شأنها دعم اقتصاد العراق

استرجع اراضي االمتيازات النفطية رغم ان رأي الخبير في الشؤون النفطية االمين العام 
ن طريقة السابق بالوكالة لمنظمة اوبك الدكتور فاضل الجلبي يعتبر مطالب العراق عادلة اال ا

المفاوضات وشروطها ومطالبها غير موفقة االمر الذي اغلق الباب امام العراق فاصدر القانون 
وكذلك تاسست شركة النفط الوطنية وانتعش ( كما عبر عن ذلك في الملتقى المذكور ) المذكور 

  لحد ما الرأسمال الوطني حتى في ظروف الصراع

 .طبقية في تلك المرحلةاالديولوجي المضمخ بروائح الصراعات ال

اما في ميدان الهوية الثقافية فقد كان على الثورة ان تساهم في صياغة الهوية الوطنية وفي 
تحقيق الوحدة الوطنية للثقافة، ومشاركة الغالبية من المواطنين في التعبير عن انفسهم سياسيا 

كل عفوي، واما بشكل ولقد تحقق ذلك، لكنه تحقق في كثير من االحيان اما بش. واجتماعيا

 .عشوائي غير متوازن

وفي الميدان االجتماعي، كان البد الية ثورة ان تحقق مستوى اجتماعيا مالئما، مستوى الحد 
االدنى على االقل، في الخدمات االجتماعية المقدمة للطبقات والفئات الدنيا فتم بناء مدن واحياء 

ان غربي بغداد والزعفرانية ومدينة الثورة كاملة واتسعت مشاريع االسكان مثل بناء حي اسك
واحياء المعلمين ومدينة اليرموك ومدينة الضباط للعسكريين وفتح قناة الجيش وغيرها من 

المشاريع التي نفذت خالل الجمهورية االولى التي لم تستمر سوى اربع سنوات وبضعة اشهر، 
امها الفرص لالستقرار والنمو، وارتفع مستوى معيشة اعداد كبيرة من المواطنين وتوفرت ام

وتوزعت كثير من االراضي وفق قانون االصالح الزراعي وتقلصت الملكيات الكبيرة لالرض، 
رغم النتائج غير االيجابية التي افرزها الصراع السياسي وااليديولوجي على هذا القانون الذي 

بين االحزاب السياسية سّيس الفالحين وجعلهم ينخرطون في الصراع السياسي وااليديولوجي 
الذي فرغ القانون من محتواه االجتماعي وجعله شعارا سياسيا وايديولوجيا، واستخدم 

، كما خطت الصناعة الوطنية في بعض القطاعات خطوات مهمة .الفالحون ادوات في الصراع
ني في ارتباك واضح بين نمو رأس المال الوطني ودعوات االيديولوجيا ضد هذا الرأسمال الوط

 .الذي كان يساعد الطبقة الوسطى على التبلور والتجلي في المجتمع العراقي

وال نستعمل ) وال يفوتنا ان نذكر ان الثورة واجهت منذ االسابيع االولى لها كثيرا من العقبات 
التي اثرت في زخمها وتوجهها سواء من العسكر الذين بدأوا التخطيط ( مصطلح المؤامرات 

يم قاسم واستالم السلطة، حيث فتحت الثورة شهية العسكريين لالنقالبات القصاء عبد الكر
العسكرية، كما فتحت شهية االحزاب للتنظيمات العسكرية للحزب، اما من االحزاب السياسية 
وبالذات من حزب البعث وحركة القوميين العرب اللذين خاضا معاركهما الدموية في شوارع 

ن العراقية ضد الثورة وضد الشيوعيين، الذين زجوا انفسهم بغداد والموصل وغيرها من المد
في صراع الشوارع الدموي ضد البعثيين والقوميين ايضا وهو ما كان انعكاسا للحرب الباردة 

  .العالمية بين المعسكرين الغربي والشرقي

شكل لكن على الصعيد السياسي الداخلي فشلت الثورة تماما في تأمين الحريات الديمقراطية ب
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) وكانت الحريات في الشارع العراقي تقررها قوة الشيوعيين او القوميين . دستوري وقانوني
. بمعزل عن ارادة السلطة المركزية التي ظلت تتفرج على هذا الصراع( وبضمنهم البعثيون 

وانا ال اميل للتفسير السائد الذي يقول بان عبد الكريم قاسم اتبع سياسة تقوم على ضرب 
فقد كانت قوة السلطة المركزية . يين بالقوميين وبالعكس بينما يجني هو ثمار ذلكالشيوع

معتمدة على التفاف الشارع العراقي اوال وعلى تصور ان جماهير الشعب الغالبة مستفيدة من 
الثورة وبالتالي فان صراع االحزاب هو صراع على الشارع وليس على الدولة دون ادنى تقدير 

كري مثل قاسم للنتائج الوخيمة لمثل هذا الصراع الذي قسم المجتمع سياسي من رجل عس

 1963العراقي في موقفه من السلطة وهو ما ستتضح نتائجه السلبية في انقالب شباط عام 

حين اتضح االنقسام بين المجتمع والدولة وهو االمر الذي استفادت منه اقسام في المؤسسة 

 .العسكرية والحزبية المعادية للثورة

-2- 

 

فالمؤلفات . يبدو الحديث عن تنظيم الضباط االحرار نموذجا للفكر السياسي العراقي المعاصر
فالبعثيون يدعون ان هذا . «حقائق »التي تناولت هذا التنظيم توزعت على عدة محاور وبعدة 

التنظيم ضم بعثيين مثل احمد حسن البكر وحردان التكريتي وحسن النقيب وصالح مهدي عماش 
والقوميون يدعون ان هدف . ذياب العلكاوي وغيرهم وان وجهته كانت تحقيق اهداف البعثو

الثورة كان تحقيق الوحدة الفورية واالندماجية مع الجمهورية العربية المتحدة، رغم ان حركة 
القوميين العرب لم تنشط تنظيميا في العراق اال بعد ان اوفدت ممثال لها الى بغداد لقيادة 

لقد ادعى الضباط القوميون غير المنضمين في احزاب . واالشتراك في الصراع الدائر تنظيمها
وحركات سياسية ان التنظيم باالساس فكرة قومية ال عالقة لها باالهداف الوطنية، ولذلك غالبا 

ما يوصف عبد الكريم قاسم من قبل هؤالء بانه قطري يهتم بمصالح العراق فقط، او بانه 
وكانت هذه االوصاف في نظرهم مبررات كافية لوصف الثورة . لقومية العربيةشعوبي ال يحب ا

باالنحراف اوال ومحاربتها ثانيا، واستالم السلطة ثالثا لتحقق الوحدة التي ما تحققت حتى حين 
استلم هؤالء الضباط الحكم بعد القضاء على الثورة، والشيوعيون يدعون ان الثورة جاءت 

اون مع االتحاد السوفيتي وبناء عراق تقدمي اشتراكي منحاز للمعسكر لتحقيق الصداقة والتع
االشتراكي، بينما كان عبد الكريم قاسم يخاطب جموع الشعب الفقيرة ويقدم لهم خطبا حماسية 

تتضمن افكارا واقعية احيانا، وطوباوية احيانا اخرى في وقت جلس فيه زعيم الديمقراطيين 
بيته متفرجا على االحداث التي تجاوزته متحمال نتائج انشقاق العراقيين كامل الجادرجي في 

حزبه بين جناحين تزعم احدهما هو وتزعم اآلخر وزير المالية الصناعي محمد حديد، بينما 
كانت العالقة مع جمال عبد الناصر تزداد سوءا بتأثير العوامل المحلية والدولية وتعيد انتاج 

وتعكس نفسها على صراع . يق الخالف بين العراق ومصرسلبيات هذه العالقة من جديد لتعم
ففي خضم هذا الصراع قام الفكر السياسي العراقي المعاصر ببناء . الشارع العراقي الدموي

قاعدته لحسم الصراع اعتمادا على استخدام العنف وتشريع هذا العنف واعتبار الحقيقة حزبية 

 .مطلقة وليست وطنية موضوعية

السياسي في العراق بعد الثورة يرى ان شعارات الحرب الباردة قد ارتفعت  والمتتبع للصراع
ساخنة في شوارع بغداد والمدن العراقية االخرى، وكأن العراق قد تحول الى ميدان لخوض 
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الحرب الباردة حقا حيث انقسم الشارع العراقي بين الشرق والغرب، وكأن السيدين خروشوف 
المختبر العراقي لتطبيق مفردات الحرب الباردة على بلدان العالم وكنيدي قد اعتمدا على نتائج 

ولن يغفر رفع الشعارات القومية او الوطنية البريئة خطيئة كال الطرفين اللذين يتحمالن . الثالث
مسؤولية الكوارث التي لحقت بالفكر السياسي العراقي وتعامله مع المتغيرات السياسية 

رها افدح االضرار بالمجتمع العراقي وامكانيات تطوره الديمقراطي واالجتماعية التي الحقت بدو
الالحق، فالصراع على الثورة لم يكن صراعا على الوحدة العربية او الديمقراطية او 

بل على ) او االنتخابات ( بل على المجلس الثوري ) االشتراكية، ولم يكن صراعا على البرلمان 
انما كان صراعا على السلطة نفسها ( بل على حزبيتها ) فة او حرية الصحا( دكتاتورية الحزب 

بينما امد هذا الصراع .من خارجها، ال كمضمون للتطورات، بل كشكل ايديولوجي فحسب
االجنحة العسكرية الداخلية بمقومات الصراع على الثورة اعتمادا على احد الطرفين 

لثورة النه يضعف من قدراتها سواء المتصارعين، فما كان يجري في الشارع العراقي كان ضد ا
لقد هبطت االيديولوجيا المثالية . كان الشعار المرفوع هو الوحدة العربية او الصداقة السوفيتية

على حد تعبير الياس فرح « مصير » و « الوحدة او الخيار القومي العربي قدر » رافعة افكار 
ا القدر وهذا المصير الذي وميشيل عفلق وعملت على بث دروشة صوفية للدفاع عن هذ

ان سيادة الرئيس عبد الناصر في مسعاه لتحقيق الوحدة » واجهته ايديولوجيا مادية تقول 
كما تقول جريدة « العربية باي ثمن وباي اسلوب يعبر عن مصالح البرجوازية المصرية العليا 

ال يمكن » او  ،1939اتحاد الشعب التي يصدرها الحزب الشيوعي العراقي في شباط من عام 

تحقيق الوحدة اال على ايدي القوى التقدمية في االمة قوى العمال والفالحين والمثقفين والجنود 
( والضباط التقدميين والطالب والبرجوازية الصغيرة والفئات التقدمية والبرجوازية الوطنية 

ض لالقطاع وحدة بمضمون اجتماعي مناه» على حد تعبير بيان الحزب الشيوعي السوري او 
في نص برنامج الشيوعيين المصريين، والنتيجة ان هذه الشعارات ( والرأسمالية الكبيرة 

اسقطت ثوراتها قبل ان تسقط هي اخيرا بطرحها الديماغوجي الدعائي الذي ال يستند حقا على 
اي مضمون اجتماعي على الضد تماما من المفاهيم المادية، او االجتماعية للنظرية التي لم 

 .تنزل الى مستوى المهاترات االيديولوجية

انه عبارة عن مونوبول او تابو، ال هم . هذا ما اؤمن به حتى اآلن. لن يغفروا لنا بحث التاريخ
ولهذا السبب تمر في حياتنا الكوارث كما تمر . يبحثونه وال يدعون غيرهم يسلط االضواء عليه

طين، لكن كوارثنا ترجم االبرياء والفقراء النيازك والشهب الهابطة من السماء راجمة الشيا

 .والمساكين بشكل جماعي وكانه عقاب علوي

نعم عقاب مؤبد، فالمؤلفات الكثيرة التي ظهرت عن الثورة ما تزال الى اليوم، تخوض صراع 
نات االيديولوجي وتتنازع على جثة الثورة كما كانت تتنازع عليها وهي لحم ودم مثل يالخمس

وفي الوقت الذي سرق فيه صدام حسين الثورة وقطع اوصالها، تتخاصم  ..غانية فاتنة
المعارضة حتى تاريخ اليوم، على ماتبقى من الثورة من ذكرى، دون ان تقف للحظة واحدة 

 هل من العقل ان نفعل مانفعل ؟: وتلتقط انفاسها وتقول 

- 3 - 

 

فيها وحدها ومن . ثورة تموز لن يجدي ان نهمل هذا الكم الهائل من المؤلفات التي صدرت عن
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. خاللها نستطيع ان نتبين مدى انحطاط فكرة التقييم التاريخي لالحداث الكبرى في حياة الشعوب

 : لكن علينا ان نقسم هذه المؤلفات، قبل نقدها بصورة شاملة، الى اقسامها

د على وقبل ذلك تتضح مشكلة كبيرة، فقد وجدت ان جميع هذه المؤلفات بال استثناء تستن
بعضها البعض وكأنها تدور في حلقة مفرغة، فكلها مصادر لبعضها البعض ومصادرها واحدة 

وطبيعة االختالف ليست موضوعية، بل . هي المصادر المتفقة او المصادر المختلفة مع الثورة

  .ايديولوجية او حزبية، او شخصية

ت لتكون مصادر آلخرين وبعض هذه المؤلفات اعتمدت على المختلفين مع الثورة، ثم عاد
اما المشكلة االخرى فهي قراءة . يؤرخون للثورة، ثم عاد هؤالء لالعتماد على تلك المصادر

فكثير من صحف ووثائق تلك الفترة تقرأ بالنظرة السياسية والحزبية وااليديولوجية . الوثيقة
واهم هذه . جابيةوهي نظرة راديكالية سلبية كانت ام اي. نفسها التي كانت وما تزال سائدة

المؤلفات كتبها ضباط كانوا في تنظيم الضباط االحرار في مواقع اليستطيع احد ان يقدرها حقا 
لكن المشكلة ان كال منهم يدعي . تأتي من خاللهم« الحقيقة » او يحكم عليها بموضوعية الن 

يبدو مقبوال  الدور الذي يدعيه اآلخر لنفسه، حتى وجد البعض من الضباط والمؤرخين حال قد
تآسيسه من الجميع بان افترض وجود عدة « شرف » الول وهلة لمشكلة قيادة التنظيم و 

تنظيمات وعدة كتل عسكرية للضباط االحرار، حتى بلغ عدد الضباط االحرار في هذه التنظيمات 

ا ضباط من رتبة لواء حتى مالزم ثان، علما ان الغالبية تتفق على ان التنظيم كان متفق 223

لليث ( تموز 11ثورة )على عدم تدوين اي قرار او اسم او محضر السباب امنية كما في 
الزبيدي، وهو دراسة جامعية عن الثورة وقد اعتمد على مقابالت من تبقى من قيادات الضباط 

  .االحرار بالدرجة االولى على شكل مقابالت معهم

فهذه الكتابات . القسم االول كتبه ضباط كانوا في تنظيم الضباط االحرار، وهنا المشكلة بالضبط
تدعي ما ال يستطيع احد اثباته، لكن حقيقة ماثلة للعيان هي ان الضباط القوميين المستقين 

ما اعتمد تنظيميا كانوا يشكلون ثقال عدديا في التنظيم، اال ان هذا الثقل الكمي لم يكن نوعيا، وان
على حماس قومي فارغ هدفه االلتحاق بالجمهورية العربية المتحدة، وال استبعد ان الشكل 

المصري للتنظيم قد قلد من قبل القوميين الذين اكتشفوا تنظيم الضباط االحرار الذي يقوده عبد 
والمشهور عن قاسم مهارته في التنظيم واالدارة ) الكريم قاسم بطريقة عسكرية منظمة 

واهم الكتب ( والضبط العسكري كما تشهد تقارير رؤوسائه االداريين منذ كان ضابطا صغيرا 
التي كتبها ضباط كانوا في تنظيم الضباط االحرار بطريقة ما وبموقع ما هم اضافة الى صبحب 

العارف الذي كتب ايضا  لاسماعيعبد الحميد وعبد الكريك فرحان اللذين ذكرنا مؤلفيهما، العقيد 
حقائق عن ثورة ) والعقيد محسن حسين الحبيب الذي كتب ( اسرار ثورة تموز في العراق ) 

تموز  11قصة ثورة )والعقيد صبيح علي غالب ومؤلفع بعنوان ( تموز في العراق  11
سقوط ) خليل ابراهيم حسين الذي اصدر( العميد المتقاعد اآلن ) والرئيس ( والضباط االحرار
الصراع بين عبد ) و( قصة الصراع بين عبد الكريم قاسم والشيوعيين )و( عبد الكريم قاسم 

. لمن ؟ للقوميين( ملكية الثورة)وهذه المؤلفات تبحث عن ( الكريم قاسم وعبد السالم عارف 
اي انها تدور في نفس الفلك الدوار منذ . ام للشيوعيين، ام لعبد الكريم قاسم. للضباط االحرار

 .من يملك الثورة، حتى لو كان ذلك ملكا فخريا: ،صبيحة الثورة حتى اليوم
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العراق في عهد ) وهناك كتب اخرى كتبها مؤلفون العالقة فعلية او تنظيمية لهم بالثورة، مثل 
لجمال مصطفى ( البداية والسقوط:وعبد الكريم قاسم )لمحمد كاظم علي ( عبد الكريم قاسم 

د حسين الزبيدي ومؤلف ليث الزبيد الذي للدكتور محم( تموز في العراق 11وثورة )مردان 

 .ذكرناه آنفا

بالطبع هناك كثير من المؤلفات التي دخلت في الصراع الحزبي واالعالمي الدعائي بين 
الشيوعيين والقوميين آنذاك لن تفيدنا اال في التأكيد على انحطاط مستوى تقييم االحداث الكبرى 

  مل الثورية الفارغةوخضوع هذا التقييم للعاطفة والحماسة والج

عودتها الى مرجعية واحدة من حيث مصب : لكن المشكلة التي تكشف عنها هذه المؤلفات هي 
وهذا ما يجعل تقييم الثورة ضربا من االدعاء الشخصي او الحزبي او . المعلومات والتقييمات

 .االيديولوجي

 فالثورة لمن حقا ؟

 والثورة ماذا فعلت ؟

 ن المسؤول ؟والثورة كيف انتهت، وم

. واين الشعب والوطن في كل هذه المعمعة التي تثير خيولها الغبار في وجه التاريخ القريب
فحتى الندوات التي تقام في ذكرى الثورة من قبل النظام الذي يتناسها، ومن قبل المعارضة 

صمها في هو تأكيد ملكيتها لمن يقيم الندوات، لو: العراقية في الخارج، تقام فقط لسبب وحيد 
وذلك من خالل تأكيد صحة المنطلقات االيديولجية لالحزاب وليس . الحقيقة بانها مغدورة

 .لمعرفة الثورة حقا وتقييمها موضوعيا

لكن كل هذا الصراع على الثورة، حتى وهي قبر، يكشف عن حقيقة واحدة، ان الصراع على 

 .ي الوجدان الشعبي ال غبار عليهالثورة هو الصراع على العراق، الن وطنية الثورة وعمقها ف
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الهدف االول للسياسي العراقي النها االداة . .السلطة

 3االمثل لتحقيق مصالحة في المال والجاه 

 
 

 2223اجُد ثمة ضرورة ملحة للبحث في حال العالقة بين السياسي والمجتمع العراقي بعد العام 

خاصة في هذه الظروف الحرجة التي تمر بها , وارى ضرورة دراسة هذه الحال والبحث فيها
كسبيل امثل لحل المشاكل واصالح العملية السياسية وكشف عيوبها ومخاطرها وهويات , البالد

وقد تبين لي ان العالقة الحقيقية بين السياسي والمجتمع في . من يقف وراء تعثرها وعرقلتها 
ا ضعف الوعي الوطني بمفهومه العام السباب كثيرة من بينها وابرزه, العراق لم تنضج بعد

, والشامل واقتصاره على المصلحة الفردية سواء من قبل المواطن او السياسي على حد سواء 
ومع ان الكثير من السياسين والمواطنين الذين نلتقيهم يصرحون بان المصلحة الوطنية العامة 

عالقة بين الطرفين قائمة على اال انني اتلمس بوضوح يوميا ان ال, هي العليا واالهم لديهم
 .المصالح الشخصية غير القانونية او انها قانونية يتبادلها الطرفان بطرق غير قانونية 

اذ يقوم السياسي بموجب , بين السياسي والمجتمع  هناك ما يشبه عقد العمل في ماهية العالقة 
ارتها وفقا لرؤيٍة علمّيٍة عملّية هذا العقد برسم السياسات العامة للبالد والعمل على تنفيذها واد

وهو يعمل على , كانت قد تشكلت لديه بحكم تجاربه وخبراته وقدراته على الخلق واالبداع 
, تنفيذها من خالل صالحيات حددها له الدستور والقوانين النافذة او التي سوف يتم تشريعها 

لسياسي والمجتمع متمثل والعقد بين ا, ومقابل عمله هذا يتقاضى السياسي اجرا معلوما 
وتتجلى هذه . بالدستور والقوانين الناظمة للحياة السياسية التي كان الشعب مصدر تشريعها 

االول ما نصت عليه القوانين واالنظمة وهو محدد وواضح وملزم , العالقة في نموذجين 
نموذج يختلف والثاني ما تفرضه االعراف والتقاليد االجتماعية والديانات وهذا ال, للسياسي

وبالمقابل نرى دوال , تحكم دولة مثل بريطانيا" مثال" اذ نجد االعراف , باختالف المجتمعات 
وفي دول اخرى تتم المزاوجة . متخلّفة لّما تزل تحكمها االعراف والتقاليد االجتماعية والدينية 

وفي كل الحاالت . ال ما بين القوانين المدنية المعاصرة واالعراف والتقاليد كما في االردن مث
وتبقى . تمثل االعراف والتقاليد مرجعا مهما جدا من مراجع العالقة بين السياسي ومجتمعه 

العالقة بينهما احدى القضايا المركزية في علم السياسة والمجتمع معا وتمثل العالقة بينهما 
 .ايضا محورا اساسيا في النظريات واالتجاهات الفكرية كافة

السياسي العراقي بمجتمعه على قواعد ومرجعيات كثيرة وتصنف على نوعين االول ُتبنى عالقة 
التي وردت في الدستور والقوانين " أي القانونية"نستطيع ان نطلق عليه المرجعيات الرسمية 

وتم من خاللها بيان نوع هذه العالقة وما يترتب عليها من حقوق وواجبات لكال   النافذة
                                                             

3
 واع 
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ستور مثال قام بوصف نظام الحكم وتحديد الحقوق والحريات التي يتوجب اذ نجد الد, الطرفين 
. على السياسي تحقيقها الفراد المجتمع وبالمقابل اعطى صالحيات للسياسي وحمله مسؤوليات

فقد ورد في الدستور العراقي وصف عام لتلك العالقة من خالل وصف شكل نظام الحكم في 

جمهورية العراق دولة مستقلة ذات سيادة، نظام : "التي تقول(  1)الدولة العراقية حسب المادة 
ويمثل هذا الوصف االطار العام لشكل " ديمقراطي اتحادي( برلماني)الحكم فيها جمهوري نيابي 

الدولة وللعالقة بين السياسي والمجتمع والتي ال ينبغي لكال الطرفين تجاوزها والعمل خارج 

من (  11)ي الحقوق المدنية والسياسية بشكل عام في الفقرة وقد حدد الدستور العراق. حدودها 
العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس او العرق او القومية او  -اوال 

 –االصل او اللون او الدين او المذهب او المعتقد او الرأي او الوضع االقتصادي او االجتماعي 
كما حدد . ضبط عالقة السياسي بمجتمعه افرادا وجماعات وهذه الحقوق هي اطار عام ينظم وي

الدستور الكثير من الحقوق والحريات التي تمثل جوهر العالقة بين السياسي والمجتمع ومنها 
... تكافؤ الفرص حق مكفول لجميع العراقيين .. .والحريةلكل فرد الحق في الحياة واألمن )

ي الشؤون العامة، والتمتع بالحقوق السياسية بما للمواطنين، رجاالً ونساًء حق المشاركة ف
. العمل حق لكل العراقيين بما يضمن لهم حياة كريمة.. .والترشيحفيها حق التصويت واالنتخاب 

تكفل الدولة حرية "ونراقب هنا التوصيف الصريح لبعض جوانب العالقة حين يقول الدستور ) 
تكفل . موال العراقية بين االقاليم والمحافظات االنتقال لأليدي العاملة والبضائع ورؤوس اال

الدولة حماية االمومة والطفولة والشيخوخة، وترعى النشئ والشباب وتوفر لهم الظروف 
ترعى الدولة المعاقين وذوي االحتياجات الخاصة وتكفل . المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم 
س لتقدم المجتمع وحق تكفله الدولة، وهو التعليم عامل اسا. تأهيلهم بغية دمجهم في المجتمع 

وتلتزم ان يكون التعليم المجاني . الزامي في المرحلة االبتدائية، وتكفل الدولة مكافحة االمية 
وتظل العالقة متجسدة في الدستور في كثير من مواده . ( حق لكل العراقيين في مختلف مراحله

 ..ان لم تكن في جميعها ولو بشكل غير مباشر 

هناك " في العراق" والى جانب هذه المرجعيات القانونية للعالقة بين السياسي والمجتمع 
مرجعيات اخرى مثل الدين والعشيرة والجماعة وتتمثل هذه العالقة بالتقاليد واالعراف التي ال 

اذ غالبا ما يعمل السياسي على , تتعارض مع القانون ومنها العالقة بالعشيرة والدين والمنطقة 
ابرزها منحه الثقة في . تحقيق مصالح مجموعة معينة ترتبط معه في مصالح متبادلة 

االنتخابات من قِبل شريحة معينة كأن تكون عشيرته او ابناء منطقته او ابناء طائفته او ممن 
وبالمقابل نجد المجتمع متماهيا وداعما للسياسي الذي , يشاركونه االيدلوجيا واالهداف واالفكار 

وتتمدد هذه العالقة لتحكم الطرفين تحت مظلة العرف االجتماعي , له او يحقق مصالحه  ينتمي
عندما . او الديني بدون تحقق المصالح بين الطرفين بل تذهب بالعالقة الى خارج القانون احيانا 

ننظر الى طبيعة االلتزامات في المجتمع الذي يفرض على السياسي االنتصار الى سلوك ما يعده 
مع . وجرائم الشرف وقدسية الملبس وغيرها " الفصل" جتمع تقليدا او سّنة مثل ُسنن الدية الم

ان العالقة بين السياسي , كل هذا تبين لنا من خالل الدورتين االنتخابيتين االخرتين في العراق
فبات , والمجتمع جنحت نحو المصالح الشخصية او الحزبية التي تحقق المصالح الشخصية 

ان السياسين باجمعهم تقريبا انما تقدموا للعمل السياسي من دافع الحصول على السلطة واضحا 
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والمال والجاه او بعض هذه المكاسب وخاصة المال والجاه اللذين توفرهما السلطة التي باتت 
وشرعنا نرى كيف يرشي , الهدف االول للسياسي العراقي النها االداة االمثل لتحقيق المصالح 

الناخبين للحصول على اصواتهم من خالل منحهم المال النقدي او العيني او من خالل السياسي 
منحهم حقوقا ليست لهم بل آلخرين كتقديمهم على المستحقين للوظائف في الدولة او في 

ومقابل رشى السياسي للناخبين . الحقوق االخرى في الصحة والتعليم وغيرها 
هو يرشي السياسي مقابل حصوله على حقوقه االصيلة اصبحنا نرى المواطن و  (المواطنين)

وهذا النوع من .. التي ال يستطيع نيلها دون تدخل السياسي او مقابل مكاسب غير شرعية 
فانه سوف يلغي مفهوم العدالة االجتماعية " وهو كذلك" العالقة اذا ما قُدر له ان يستمر 

ويبني مفهوم , دولة والمواطنة والكفاءة الوظيفية وفي نهاية المطاف يلغي واقع ال
 .تحت مظلة شرعية هي الدستور والقوانين , وحال البقاء لالقوى   الصراع

بين السياسي والمجتمع متمثلة بمنظمات , والى جانب كل هذا نجد ثمة مرجعية اخرى متميزة
وقد شهدنا كيف استطاعت هذه . المجتمع المدني التي تشكل مرجعية وسطّية بين الطرفين 

المنظمات اجبار البرلمان على انهاء جلسته المفتوحة بداية دورته االنتخابية الحالية من خالل 
ولكن هل توجد في العراق منظمات مجتمع مدني حقيقية قادرة على مراقبة . عملها مع القضاء 

؟ ولو حصل ذلك فانه ستكون حاال تدل على ان العراق ..العملية السياسية وتعديل مساراتها 
ولتكون ". أي منظمات المجتمع المدني"ل معترك الديمقراطية وفّعل حتى السلطة الخامسة دخ

ثقافة وادبيات وعمل هذه المنظمات جزءا من العالقة بين السياسي العراقي ومجتمعه وهي 
ولكن . بمثابة جهات رقابية وتصحيحية للمسار السياسي والتأهيل العام للمجتمع وسياسييه 

" دكاكين" ا باستمرار ان غالبية منظمات المجتمع المدني العاملة بين الناس هي الواقع يؤكد لن
وان القليل الباقي من منظمات المجتمع المدني هي , لالرتزاق وتحقيق مصالح القائمين عليها 

االولى منظمات كبرى تعتمد على المال العام الوطني واموال منظمات دولية . على حالتين 
اما الحال الثانية . ن للحصول على هذه االموال وهي تحقق اجنداتهم الخاصة وتعتمد على نافذي

,, منظمات ارهابية ,, مخابرات دولية " فهي المنظمات التي تمّول وتدعم من قبل جهات سرية 
 ..وهذه المنظمات هي االخطر على البالد , دول اقليمية او اجنبية 

, موضوع العالقة بين السياسي العراقي ومجتمعه  تضاف قضايا كثيرة ينبغي معالجتها, الى ذلك
اي ) ومن بينها العدد الكبير العضاء مجالس االقضية والنواحي والذين تم تعينهم ولم ينتخبوا 

ولّما يزالوا يمارسون عملهم منذ عشر سنوات تقريبا ويتقاضون رواتب كبيرة ( غير شرعيين 
وال انسى ان السياسية , والنواحي او تلغى وعليه يجب ان ُتجري انتخابات مجالس االقضية 

اعضاء مجالس بلدية " افرزت المئات ممن تقاعدوا على حساب المال العام تحت مسمى 
واستطيع " ومجالس نواحي واقضية ومجالس محافظات ناهيك عن اعضاء مجلس النواب 
, ها ومحافظها القول في الختام ان اعمدة العملية السياسية في اية محافظة هم اعضاء مجلس

مع المحافظ  -اي اعضاء مجلس المحافظة  -ان هؤالء االعضاء : واستطيع القول ايضا وبثقة 
رشحوا انفسهم وانتخبوا ليكونوا امراء مترفين محصنين يحاِسبون وال يُحاسُبون وليسوا 

وهنا , مسؤولين مكلفين يخدمون المجتمع ويُحاسبون على خطاياهم واخطائهم وفسادهم 
 ! .س اهم العلل في طبيعة او حال العالقة بين السياسي العراقي ومجتمعه نتلم
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لماذا حقق المصريون ما عجز عنه العراقيون؟ 

 4تحليل سيكوبولتك

 

ان حجَم األخطاء وسوء ادارة الحكم التي ارتكبها النظام الديمقراطي فِي العراق هي اكبر كّما 
ومع ذلك لم يستطع . حكم االخوان في مصر ونوعا وافدح اضرارا من التي ارتكبها نظام

فما . العراقيون اسقاط الحكومة فيما استطاع المصريون اسقاطها قبل ان تبدأ عامها الثاني
اسباب هذه المفارقة غير المنطقية قياسا بتاريخ الثورات وسيكولوجيا التمرد على السلطة في 

 :آلتيالشخصيتين المصرية والعراقية؟ نوجز أهم األسباب في ا

ان المصريين هم الذين اسقطوا نظام حكم مبارك في تظاهرات واعتصامات يومية وليلية . 1 
في ساحات التحرير ومواجهات عنيفة مع قوى النظام قدموا فيها التضحيات من اجل تحقيق 

ومطالبة الحاكم قسرا بالرحيل، وانهم عاشوا فرحا هم صنعوه، فيما ( اسقاط النظام)شعارهم 
ة هي التي اسقطت نظام الحكم في العراق كان فيه العراقيون متفرجين يراقبون القوى األجنبي

مشهد االطاحة بنظامهم دون ان يكون لهم اي فعل ثوري في اسقاطه وال حتى االطاحة بتمثال 
ويعني هذا (. محررون محتلون)رئيسهم في ساحة الفردوس، وانهم عاشوا فرحا صنعه لهم 

تنجح في اسقاط نظام حكم فاسد يتعزز لديها فعل التمرد وروح  سيكولوجيا ان الجماهير التي
وهذا .. التحدي وتنجح في اسقاط نظام حكم يليه فشل في تحقيق المطالب التي ثارت من اجلها

 . الذي افتقده العراقيون في انهم ما كانوا هم الذين اسقطوا نظام حكمهم

ومحددة هي التي تتحمل بمفردها ان نظام حكم االخوان في مصر يمثل جماعة معروفة . 2

الفشل في ادارة الحكم، فيما نظام الحكم في العراق يمثل حكومة شراكة تجمع قوى سياسية 
القاتل فيها شخص محدد بعينه وجريمة ارتكبها ممثلو .. متضادة في حال يشبه تماما جريمة

ية في ادارة امور ويعني هذا ان فشل الحكومة العراق. جماعات مختلفة ضاع فيها دم القتيل
وبما ان الكل مشاركون في . الدولة يتوزع على كل الكتل السياسية المشاركة في الحكم

فان الناس المحسوبين على هذه الكتل يرون انفسهم شركاء ايضا في هذا الفشل، " الجريمة"
 وانه لو كانت هنالك حكومة اغلبية في العراق. وانهم ان ثاروا فانهم كمن يثور ضد نفسه

محسوبة على كتلة سياسية محددة، فان المسؤول عن الفشل سيكون معروفا للناس وانهم 
ونزيد في القول ان هوية السلطة في حكم االخوان بمصر كانت واضحة . سيتوحدون لإلطاحة به

يسقط حكم .. يسقط"يونيو / حزيران 32ومحددة، وحين هتفت الجموع في ثورتها الثانية 
والواقع ان هذا كان . حدد شخصا بعينه وجدته هو المسؤول عن الفشلفانها كانت ت" المرشد

                                                             
 النهار-رئيس الجمعية النفسية العراقية -قاسم حسين صالح. د. أ 4
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السبب الرئيس الذي اطاح بالرئيس المنتخب ديمقراطيا ألنه كان ينفذ تعليمات المرشد في 
السلطة، ولم يكن يمارس سلطاته بوصفه رئيس دولة عليه ان يحقق مطالب الشعب " اخونة"

 22ليل في االنتخابات التي جاءت به، ال سيما بعد بمن فيه معارضوه الذين بلغوا النصف بق

حين منح نفسه صالحيات تنفيذية مطلقة من خالل اعالن دستوري وقيامه  2212تشرين الثاني 
اما في العراق فال توجد هوية محددة . بعد اسابيع بتمرير دستور اسالمي والتصديق عليه

يتخذ  -الرجل األول في الحكومة–للسلطة يمكن ان يعزى لها الفشل، وان رئيس الوزراء 
قراراته باسم مجلس الوزراء الذي يضم ممثلين عن خصومه السياسيين، يغطي في بعضها 

 . قرارات ينفذ فيها تعليمات حزبه

يوّحد الغالبية المطلقة في الشعب المصري مذهب اسالمي، فيما يتوزع العراقيون المسملون . 3
رست الحكومات العراقية المتعاقبة انحيازا او اضطهادا ، ما(طائفتين)بين مذهبين اسالميين 

طائفيا نجم عنه كراهية وعدوان ادى الى عنف شرس راح ضحيته االف االبرياء من الطائفتين 

ويعني هذا ان الحاكم الفاشل الذي يثور عليه نفس افراد طائفته ال يجد . 2222و 2226بين 

ق يغذي الشعور الطائفي في افراد طائفته ويشيع لفشله تبريرا طائفيا، فيما الحاكم في العرا
الخوف فيهم بأنه اذا ازيح عن الحكم فانهم سينتهون، ولهذا فانهم يبررون اخطاءه ويّغطون 

 . على فشله ويقفون ضد من يطالب باسقاط حكومته

ان التنوع االثني في المجتمع المصري محدود ومساحة أرضه واسعة، فيما تنوع القوميات . 1
المجتمع العراقي واسع، تحكمها صراعات سياسية حادة وقلق كينونة ووجود على ارض في 

وهذا يعني ان الشعب الذي يكون فيه التنوع االثني والديني والقومي محدودا . بمساحة محدودة
 .يكون اكثر توّحدا في اسقاط حكم او تغيير حكومة من شعب تكثر فيه هذه التنوعات

مصر ليس لديها قوة خارجية تسندها او تحميها، ولهذا سهل على  ان حكومة االخوان في. 3
الجماهير المصرية التي اكتسبت الخبرة والشجاعة في ثورتها االولى ان تطيح بحكومة االخوان 

. في ثورتها الثانية، فيما يعتقد العراقيون أن حكومتهم محمية من اكبر قوة عالمية هي امريكا

وحاولوا التوجه الى مقر الحكومة في المنطقة  2211شباط  ولهذا فانهم حين تظاهروا في
الخضراء فان الدبابات العسكرية اغلقت الجسر المؤدي اليها في داللة فهموا معناها ان جيران 

فتولد لديهم اليقين .. مقر الحكومة في المنطقة الخضراء هي اكبر سفارة المريكا في المنطقة
نكفؤوا عاجزين بحالة سيكولوجية جديدة هي اليأس من بأن اسقاط الحكومة أمر مستحيل، فا

 .اصالح الحال

قّدم الجيش المصري تجربة رائدة بوقوف المؤسسة العسكرية الى جانب الجماهير المطالبة . 6 
بتحقيق مطالب مشروعة لم تستطع حكومة الرئيس مرسي تأمينها، ألن هذه المؤسسة بقيت 

وط نظام حكم مبارك، فيما حلّت المؤسسة العسكرية بعد محافظة على كيانها وتقاليدها بعد سق
فانه لو لم تقم امريكا " تبعيثه"ومع ان الجيش العراقي السابق جرى . اسقاط النظام في العراق

يقف الى جانب .. مصر( سيسي)عراقي من طراز ( سيسي)بحلّه لكان باالمكان ان يظهر فيه 
 .دالمتظاهرين في ساحة التحرير بالعاصمة بغدا

ان حكومة االخوان في مصر ال يوجد لديها مبرر أمني وخطر داخلي يشغلها عن تلبية . 7

مطالب المصريين المشروعة، فصار تقصيرها مكشوفا امام الجماهير المحرومة، فيما توافر 
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هذا المبرر للحكومة العراقية ومنحها العذر في ان تعطي األولوية لدرء قوى االرهاب على 
ومع ان الحكومة نجحت في الحد من خطر االرهاب . خدمات االساسية للمواطنينحساب تأمين ال

اال انها واصلت اسلوبها في تضخيم الملف األمني على حساب تأمين الخدمات األساسية 
 .وتحقيق العدالة االجتماعية بعد ان وجدت الناس قد استكانت لها

سقاط حكومة االخوان، اقوى من دور ان دور الفنانّين والمثقفين في مصر وموقفهم من ا. 2 

الثقافة، ما يعني القضاء " أخونة"فلقد عملت حكومة مرسي على . وموقف نظرائهم في العراق
على الدور الريادي لمصر في السينما والتلفزيون والمسرح والغناء، كونها هي التي تغذي 

مثقفون في التظاهرات سواء ولهذا شارك الفنانون وال. العالم العربي بهذه األلوان من الفنون
بدافع حبهم للفن ورسالته االنسانية او ألن الفن يشكل مصدر رزقهم، او لقضايا انسانية 

ووطنية، فيما غاب دور الفنانّين العراقيين، او كان ضعيفا، في تظاهرات العراقيين المطالبة 

من  "األخواني"ف بتحسين اوضاعهم، فضال عن ان الحكومة العراقية لم يكن لها نفس الموق

ان المصريين تعلموا من خبرة اطاحتهم بنظامهم السابق ما * استنتاجات لها دالالت . الفن
جعلهم قادرين على احياء األمل في نهاية جديدة، فيما تعلم العراقيون عجزا من خبرة فشلهم في 

تمي لحزب ان عقل الحاكم المن. * اوصلهم الى يقين اليأس من اصالح الحال 2211تظاهرات 
دليل ذلك ان مرسي . يرى الصواب في حزبه فقط.. اسالمي سياسي مصاب بحول ادراكي

فلول النظام "بوصفه رجل دين سياسي، لم يفهم معنى المعارضة ووصف المتظاهرين بأنهم 
وهو وصف اكثر استهزاًء ".. فقاعات"المتظاهرين بأنهم " المالكي"، كذلك وصف "السابق

الحول االدراكي ينطبق على كل حاكم منتم لحزب اسالمي سياسي، وأنه  وهذا. وحطا للكرامة
سينكشف حتى لو كان ديمقراطيا كما حصل مؤخرا ألردوغان في تركيا التي أصيبت بالقلق 

ما يوصلنا الى استنتاج .. واالرتباك من االحداث الدراماتيكية التي حصلت لإلخوان في مصر
الخوف من السلطة تراجع في الشخصية المصرية، فيما ان . * هو فشل الحكم الديني.. اهم

الشخصية العراقية ما تزال تخشى السلطة، حيث تجري تصفية بكواتم الصوت لخصوم 
ان فشل مشروع االخوان المسلمين في مصر . * وناشطين سياسيين ومثقفين واكاديميين

ه الحاكمة الى مراجعة سيؤثر سلبا في االسالم السياسي في العالم العربي، وقد يدفع احزاب
( الديمقراطي)استراتيجياتها ومواقفها من االحزاب العلمانية والقوى الليبرالية، والتحايل 

ان . باعتماد قانون انتخابات يضمن بقاءها في صدارة السلطة، كما يجري التمهيد له في العراق
أتها بتشكيل حكومة مصر وضعت اقدامها على الطريق الصحيح المؤدي الى الديمقراطية بأن بد

تكنوقراط وكفاءات ال تمثل حزبا او جهة سياسية محددة، وانها ستحقق ما عجز عنه العراقيون 
 ..ما دامت حكومتهم قائمة على المحاصصة الطائفية واالثنية
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سياسة التراخيص اإلستثمارية في العراق
5 

 
 

يعد من أهم مقومات بناء الدولة  خامرنا شك في إن اإلرتكاز على قواعد إقتصادية متينةال ي
الحديثة التي تستلزم منظومة إدارية متقدمة إلدارة الفعاليات والنشاطات بمسارات تعبر عن 

وضوح الفلسفة اإلقتصادية المعتمدة في توجيه موارد البالد اإلقتصادية لضمان الحصول على 

  .أفضل النتائج وأكثرها تأثيراً 
الزمان، عكست التجربة العراقية إفتقار آلياتها أيدولوجيات  وقرابة أكثر من خمسة عقود من

واضحة إلدارة اإلقتصاد العراقي، بعد إن أخفقت برامج الحكومات التي تعاقبت على إدارة البالد 
في بلورة إستراتيجية واضحة لتحرير اإلقتصاد العراقي من عقدة األحادية التي ركب موجتها 

ماضي، حيث أضحى أستخدام العوائد النفطية المتحققة من منذ النصف الثاني من القرن ال
اإلنفاق على الخدمات البلدية  مبيعات النفط الخامن في سداد نفقات الدولة على حساب

 .جتماعية القاسم المشترك لتوجيهات الدولة العراقية في مختلف مراحلهاألوا
ن من القرن المنصرم، وفي وبسبب صعوبة األحداث التي عاشتها البالد في العقدين األخيري

مقدمتها الحروب وتداعياتها الكارثية التي تجسد أبرزها في أكثر من عقد من العقوبات الدولية 
الثقيلة، فضالً عن عزلة العراق الدولية واإلقليمية التي أفضت إلى عيشه خارج دائرة التطور 

لى تشوهات وإختالالت حادة العلمي والتقدم التكنولوجي المتسارع، تعرض اإلقتصاد العراقي إ
في تشكيله، مما أفضى إلى زيادة حجم المشكالت اإلقتصادية واإلجتماعية التي أصدقت بعملية 

 .توزيع الموارد
ولعل من أبرز الصعوبات التي ما يزال يعيش تحت وطأتها اإلقتصاد العراقي وتعد من مالمحه 

- :الرئيسة مامبين تالياً 

اإلعتماد األساس والرئيس على النفط الذي تسبب بزيادة نسبة اإلختالل الهيكلي بفعل  -1
الصناعات اإلستخراجية من مجمل الناتج المحلي اإلجمال على حساب القطاعات اإلقتصادية 

 .األساسية المتمثلة بالزراعة والصناعة

 %(.32)البطالة التي إرتفعت معدالتها الواقعية إلى أكثر من  -2

 .بحسب أكثر الدراسات التطبيقية%( 37)إلى  2227ته عامالفقر الذي وصلت بنسب -3

مديونية العراق التي ورثها من تركة النظام السابق، فضالً عن اإلقتراض مجدداً من صندوق  -1

 .النقد الدولي والبنك الدولي
وكان من جملة القطاعات الحيوية التي شملها هذا الواقع هو القطاع النفطي الذي ما يزال يعاني 

راً من المشكالت التي تتعلق ببناه التحتية ومستوى تطوير حقوله التي ليس بمقدورها زيادة كثي
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مستوى اإلنتاج النفطي إلى معدالت قريبة من حصة الطاقة التصديرية للمنطقة ضمن كونه 
أوبك، وألن القطاع اإلستراتيجي تعتمده الدولة في تمويل النفقات العامة، من دون اإلستفادة من 

العوائد في تنمية القطاعات األخرى، فإن وزارة النفط وجدت نفسها مضطرة لتبني مهمة هذه 
إعادة تأهيل هذا القطاع وتطويره سعياً في تدعيم اإلقتصاد الوطني وإنتشاله من حالة التدهور 

 .التي عصفت بمفاصله
قومات وفي الوقت الذي تبنى فيه آمال حكومية وشعبية واسعة لتحقيق ما يسهم بتأهيل م

اإلقتصاد الوطني بفعل إعتماد جوالت التراخيص النفطية التي ستفضي إلى دفع أرقام اإلنتاج إلى 
منحنيات أعلى، فإن جوالت التراخيص النفطية الثالث التي وقعتها وزارة النفط مع عدد من 
ي ما الشركات العالمية المتخصصة، لم تسلم من المشككين بعدم قانونيتها وعدم دستوريتها، فه
تزال تثير جدالً واسعاً، ورفضاً من قبل بعض المختصين، فضالً عن بعض شركاء العملية 

اإلستخراجي )وال نبعد عن الواقع إذا قلنا إن صناعة النفط العراقية بجانبيها .. السياسية
تراجعت قدرتها بمعدالت كبيرة، فضالً عن إضمحالل أغلب إمكانيات تطويرها ( والتحويلي

جراء ما أحاط البالد من صعوبات أملتها ظروف ومواقف ( والبشرية والفنية والتقنيةالمادية )
وقد أسهم هذا الواقع في خيبة إدارة . تقدم ذكرها فضالً عن عدم وضوح السياسة النفطية

القطاع النفطي بتطوير صناعته النفطية وتحقيق أهدافها في بلد يشكل خزينة من النفط وثالث 
 .ميأكبر إحتياطي عال

وباإلستناد على آراء المختصين تمحورت مهمة تطوير الصناعة النفطية العراقية حول 
- :الخيارات التالية

1-  ً  .البدء بتطوير الحقول النفطية المنتجة حاليا

حقل، حيث إن عدد ( 63)تطوير الحقول المكتشفة وغير المستثمرة التي يصل عددها إلى  -2

 .حقل( 17)الحقول المستثمرة ال يتجاوز ألـ

 .تطوير العمليات اإلستكشافية إليجاد حقول جديدة -3
وبسبب تراجع الطاقات اإلنتاجية الخاصة بالحقول النفطية المنتجة، وكان الخيار األول هو 

المعول عليه من قبل إدارة القطاع النفطي بمهمة تطوير الصناعة النفطية، وإنتشالها من حالة 
ستثمار اإلمكانيات المتاحة للشركات العالمية على وفق أسلوب التدهور التي لحقت بها ِعبر إ

التعاقد لقاء أجور مقطوعة، بوصفه أيسر السبل وأسهلها التي تضمن تشغيل الحقول النفطية 
بكامل طاقتها اإلنتاجية سعياً في زيادة إنتاجها اليومي من النفط الخام الذي من المتوقع أن يصل 

 (.م2216)مليون برميل عام ( 12)بفعل هذا اإلجراء إلى 
إن إعتماد هذا النشاط تبرره حاجة العراق الكبيرة إلى توفير المواد الالزمة إلعادة إعماره على 

خلفية تدمير بناه التحتية والفوقية وتزايد عبء الديون المترتبة عليه، فضالً عن تصاعد 
منذ سنوات، وهو األمر  األزمات الخاصة بقطاع الخدمات التي أصاب أغلب أنشطتها اإلهمال

الذي أستوجب ضرورة العمل على تأمين المناخ المالئم لتطوير الصناعة النفطية الذي يشكل 
رأس الخبرات العالية والتقنيات الحديثة أبرز ركائزة الرئيسة التي أصبحت من أسباب تبني 

لذي يتميز بعدم وزارة النفط سياسة جذب الشركات العالمية وعدم إعتماد اإلستثمار الوطني ا
وعلى وفق هذه المبررات . فاعليته في الوقت الحاضر بضآلة إمكانياته ونقص موارده
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الموضوعية أقدمت وزارة النفط على تشكيل دائرة العقود والتراخيص البترولية التي جاءت 
وقد نجحت هذه الدائرة . منسجمة مع قانون النفط والغاز بحسب مسؤولي إدارة القطاع النفطي

تنفيذ ثالث جوالت تراخيص على وفق التشريعات العراقية النافذة، فضالً عما أعلن بداية  من
ون . العام الحالي عن نيتها إعالن جولة رابعة لتطوير ستة حقول نفطية منتجة وحقلين للغاز

المهم اإلشارة هنا إلى ضرورة تفعيل التشريعات النافذة إلى جانب إصدار تشريعات جديدة مثل 

، وقانون التحكيم التجاري (2212)لسنة ( 19)الضريبة على شركات النفط األجنبية رقم  قانون

 .من أجل اإلسهام بتعزيز سيادة الدولة على ثروتها النفطية وتقليص معدالت البطالة
وبصورة عامة، يمكن النظر إلى جوالت التراخيص النفطية من خالل النتائج الكبيرة التي 

كسه من آثار إيجابية على اإلقتصاد العراقي، إذ إن أقل التوقعات تؤكد ستفضي إليها، وما ستع
وصول العوائد المتحققة من مبيعات النفط الخام ستصل خالل العشر سنوات القادمة إلى ترليون 

 .ونصف دوالر
 ً - :ويمكن إجمال األهداف المتوخاة من جوالت التراخيص بما مبين تاليا

ير إنتاجها على وفق أحدث أساليب اإلدارة المالية والفنية، إذ إعادة تأهيل الحقول أو تطو -1

بات من الضروري اإلستعانة بخدمات وتقنيات الشركات الكبرى لتطوير آليات إستخراج النفط 
بعد تقادم تقنيات اإلنتاج المعتمدة حالياً، وبخاصة اإلعتماد على طريقة حقن مكامن النفط بالماء 

ألف برميل يومياً، وهذا ( 622)النفط، حيث وصل معدل ضخ المياه  بصورة مفرطة لزيادة إنتاج

ألف برميل، مما أدى إلى إنخفاض الكثافة ( 232)يفوق المعدل اإلنتاجي المقدر للحقل بمقدار 
 .النوعية للنفط وزيادة محتواه الكبريتي

 .نقل الخبرات والتقنيات الحديثة إلى البالد -2

اقية بمختلف المجاالت والنهوض بأساليب وسياقات العمل في تدريب وتطوير الكوادر العر -3
 .الوطنيةمختلف مؤسسات الدولة بالتوافق مع إستراتيجية التنمية 

مليون برميل يومياً في نهاية السنة ( 2413)زيادة طاقة العراق اإلنتاجية من النفط الخام من  -1

، ومن ثم (م2213)يومياً في نهاية عام مليون برميل ( 12)الثالثة من بدء عمليات التطوير إلى 

 (.م2217)مليون برميل يومياً نهاية عام ( 12)الوصول إلى 

مليون قدم مكعب في اليوم ألغراض اإلستخدام ( 322)زيادة إنتاج الغاز بما يقرب من  -3

المحلي وتصدير الفائض منه خالل الثالث سنوات األولى من بدء التطوير الفعلي للحقول 
 .الغازية

النهوض بمختلف القطاعات األخرى، فضالً عن اإلسهام التدريجي بالقضاء على البطالة من  -6
 .خالل توفير فرص العمل
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 6الخصخصة واثأرها على النمو االقتصادي

 

 
 
 

أن المفهوم العام لسياسة االصالح االقتصادي تعني أي اجراءات تتخذها الحكومة تساهم في 
ويمكن ان تتراوح هذة , االقتصادي على اساس أليات السوق الحرتشكيل سلوك النشاط 

االجراءات من تحرير االسعار في قطاع معين ولسلعة معينة الى بيع وحدات القطاع العام الى 

 . القطاع الخاص او ما يطلق عليه الخصخصة

 
ان عملية االصالح االقتصادي تحتوي على تغيرات جذرية في منهج الدولة السياسي 

القتصادي واالجتماعي بحيث تشتمل هذة السياسة على ديمقراطية سياسية وحرية اقتصادية وا

 . تؤدي الى تغيير في سلوك ووحدات االنتاج والخدمات

ان مجال سياسة االصالح االقتصادي تكون حسب اولويات منطقية وبعالقات متشابكة وترابط 
تمهيد اواعداد كاف يمكن ان يحقق مدروس حيث ان االسراع بعملية االصالح الشامل بدون 

 . نتائج غير مرضية

طالما ان عملية االصالح االقتصادي متغيرة ومتطورة لذلك يجب استخدام ادوات ومعايير مرنة 
تتناسب مع المتغيرات والتفاعل الذي يحدث في عملية االصالح والذي يتأثر بالظروف 

 .االجتماعية والسياسية واالقتصادية
 

سياسة االصالح االقتصادي او فشلها يعتمد الى حد كبير على قدرة وكفاءة الجهاز ان نجاح 
السياسي في الدولة والكوادر الفنية المتخصصة التي تعود وتتولى عملية التحول االقتصادي 

ومدى استخدام معايير أليات السوق الحر وزيادة االهمية النسبية للملكية الخاصة والقطاع 
 (الخ......,التعليب,الجلود,النسيج,صناعة االلبان)االنتاجي الحرفي الخاص في المجال 

كما تعتمد على مدى استجابة شرائح المجتمع المختلفة المستفيدة من القطاع الحكومي للتغيير 

 . والتحول نحو التخصصية واستخدام أليات السوق
 

ة في سياسة ان سياسة الخصخصة التي اجتاحت دول العالم اصبحت من العناصر المهم
االصالح االقتصادي التي اقترحها البنك الدولي على اساس ان التمادي في استخدام االنماط 

االقتصادية االشتراكية يؤدي الى حالة من الركود في حين ان تحويل بعض وحدات القطاع العام 
نعاش الى القطاع الخاص الذي يمكن ان يديرها بكفاءة يؤدي الى زيادة مستويات المعيشة وا

                                                             
6

 ألنباءبراثا  – وزارة الصناعة والمعادن/ خضير جاسم درويش 
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عنصر المنافسة التي تؤدي الى خفض التكاليف ورفع االنتاجية وتقديم خدمات متميزة في 

 . االسواق
 

ان العامل االساسي الذي دفع بعض حكومات الدول النامية لتبني سياسة الخصخصة هو مشاكل 
لة حيث التمويل الناتجة من تحقيق العجز التجاري في ميزان المدفوعات والموازنات العامة للدو

تحولت بعض وحدات القطاع العام الى وحدات أكلة للموارد واصبحت مصدر ضياع واستنزاف 
الموارد المحدودة في تلك الدول ناهيك ان اعتبار تلك المؤسسات مالجئ للقوى الفائضة 

ان كثير من تلك المؤسسات اعتمد بصفة اساسية على ,والعاطلة التي التحقق النمو االقتصادي 
مقدم من قبل الحكومة ولكن نجد في الوقت ذاته ان سياسة التسعير والتشغيل الدعم ال

المفروضة على القطاع العام من قبل الحكومة يمثل صعوبة في تحقيق فائض في هذة القطاعات 
اص القطاع العام لالمكانيات التمويلة واالتمانية الداخلية والخارجية طويلة صكذلك نجد ان امت
طاع الخاص عن المشاركة في عملية التنمية االقتصادية مما اثر سلباً على االجل قد ابعد الق

 .القطاع العام الذي حد من االبتكار والتجديد
 

 مبررات الخصخصة

أن اسباب او مبررات الخصخصة تختلف في البلدان المتقدمة عن الدول النامية ومن دولة الى 

 : اخرى وتنقسم المبررات الى

 اخليةالمبررات الد: اوالً 

 المبررات االقتصادية -1

 . ظاهرة عجز الموازنة العامة للدولة -        أ

 . انخفاض معدل العائد على االستثمار وانخفاض معدل النمو -     ب

 . انخفاض االنتاجية وتدنيها عن المستويات المقبولة -     ت

الحكومية وانعدام فرص ارتفاع تكلفة الخدمات العامة ويعود ذلك الى تضخم االجهزة  -     ث

 . المنافسة النشطتها لقوى السوق والمعايير االنتاجية

عجز االدارة عن االبتكار والتجديد وذلك لغياب اسس موضوعية الختيار القادة وضعف  -     ج

 . نظم تحفيزهم واعدادهم وتنمية قدراتهم

 . القطاع العامشيوع ظاهرتي البطالة والبطالة المقنعة في الكثير من مؤسسات  -ح

اتساع نطاق القطاع العام ليشمل قطاعات وانشطة كان من االجدر تركها للقطاع الخاص  -خ

 : الذي يتمتع بالصفات التالية

 .والمواكبةالمبادرة وحرية الحركة  -أ

 . االبداع والخلق -ب

 .والفنيةالكفاءة االقتصادية  -ت

 . الحوافز المادية الباعثة على النجاح -ث

 . ظيف جميع االمكانيات والقيام بعملية المساءلة والمحاسبةتو -ج

 .والجماعيةتشجيع المنافسة وتوسيع قاعدة االستثمارات الفردية  -ح

 . والجدول االتي يبين الفرق بين القطاعين من حيث التعامل مع القضايا االقتصادية
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 العام القطاع الخاص القطاع المقارنة نقطة

 التعامل على قدرة اكثر بذلك وهو الحركة في الذاتية الحرية لديه التغيير مرونة
 . المحيطة البيئة مع

 تفقد البيروقراطية او الحكومية المصلحة
 بالتبعية الحركة في الذاتية الحرية

 . الدولة لجهات المباشرة

 طريق عن وازدهاره ونموه واستمراريته المشروع بقاء تحقيق الهدف
 بها يتحقق مالئمة ارباح على ليحصل للمجتمع نافعة خدمة تقديم

 . المشروع هدف

 بالدرجة الربح تحقيق الى تهدف ال
 للمجتمع نافعة خدمة تقديم وانما االولى

. 

 التي اللوائح
 العمل تحكم

 لذلك القليل اال الخارج من مفروضة ليست الداخلية والقيود اللوائح
 . العمل مصلحة مقتضيات وحسب بسرعة تغييرها يمكن

 بها االلتزام يجب المفروضة اللوائح
 وهذا سريعاً  تغييرها الصعب ومن حرفياً 
 االنتاج مسائل مع التعامل لطبيعة مناف

 والتسويق
 
 
 

  :المبررات االجتماعية ومن اهمها -2

 . انتشار الفساد االداري المتمثلة بالرشوة والمحسوبية -        أ

الدول قد فشل في تحقيق االهداف التوزيعية التي رسمت له ان القطاع العام في بعض  -     ب
فدور المشروعات العامة في زيادة فرص العمل قد تضاءل حينما اتجهت غالبية المشروعات 

كما ان اتجاه هذة المشروعات لزيادة االجور ومزايا , الى االستخدام الكثيف ارأس المال 
زيادة التمييز االجتماعي بخلق نخبة مميزة  العاملين فيها وتحسين ظروف العمل قد ساهم في

 . بين الطبقة العاملة في المجتمع

تدخل االعتبارات السياسية واالجتماعية في كثير من سياسات ونظم العمل في هذة  -     ت
االجهزة والمتعلقة بالتعين والترشيح والتقويم وضعف المحاسبة والمساءلة او انعدامها مما 

 . نتجات وكفاءة االداءيؤثر على نوعية الم
 

 المبررات الخارجية: ثانياً 

بدأت هذة العوامل في منتصف الثمانينات وزاردت بشكل واضح في بداية التسعينات من القرن 

 : الماضي نتيجة لتلك التغيرات التي حدثت على المستوى الدولي ومن اهمها

 .االشتراكيةانهيار المنظومة  -        أ

 العولمة -     ب

 داف الخصخصةاه

ان االهداف المرجوة تؤثر في نموذج التحول واساليب الخصخصة وفي التوقيت والمدى الزمني 
فيمكن تحديد االهداف في البلدان ( المتقدمة او النامية)للتنفيذ وهي تختلف باختالف البلدان 

يادة المتقدمة بتقليص دور الحكومة في الحياة االقتصادية وتحسين االداء االقتصادي بز
المنافسة وتوسيع الملكية ووضع الخطط وصياغتها بهدف تعظيم صافي المنافع للمستهلكين 

والمقاس بشكل اولي وبأسعار مخفضة وتحسن النوعية اما في البلدان النامية فيعتبر النخفاض 
العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات والتخلص من المدينونية الخارجية والتخلص من 

 . اد المالي واالداري من اهم اهداف الخصخصةالفس
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 : وعلى العموم فأن اهداف الخصخصة تتعدد اهداف برامجها وكاالتي

  .االهداف االقتصادية -1

 . تحسين االداء ورفع الكفاءة االقتصادية -        أ

 . زيادة المنافسة -     ب

 االهداف المالية -2

 : العامة للدولة وذلك من خاللتخفيض العجز وترشيد الموزانة  -        أ

I. توقف االعانات . 

II.  ان ايرادات الخصخصة التي تتحصل من بيع المشاريع العامة ليست قليلة وهذا يؤدي

 .الميزانيةالى زيادة ايرادات الحكومة ويمكن استخدامها لتمويل العجز وترشيد 

III. ى في حالة نجاح المشاريع التي تمت خصخصتها يمكن للحكومة ان تستحصل عل
الضرائب بشكل دوري ويعتبر هذا من اهم مصادر االيرادات الحكومية وهكذا يمكن 

 .المشاريعللحكومة بدالً من ان تدفع اعانات ان تحصل على ايرادات من 

تحسين ميزان المدفوعات من خالل قيام مستثمرين اجانب بشراء اصول محلية  -     ب
ل الدولة وامكانية تحسين الصادرات للدولة وهذايمثل تحويل لموارد مالية خارجية الى داخ

 . وتوفير العمالت االجنبية

انخفاض الديون الخارجية وهذا يتم من خالل اتباع اسلوب مبادلة الديون الخارجية  -     ت

 . بأسهم الشركات التي تمت خصخصتها

 . تنمية اسواق المال -     ث
 

 االهداف السياسية -3

فير الديمقراطية الليبرالية في الحقل السياسي ورفع القيود عن يتضمن النظام الرأسمالي تو -أ

 . المواطنين والشعور بالمشاركة في صيغ القرارات

 . تؤدي الخصخصة الى اشاعة اجواء الثقة بين الدول والى تقوية االمن الخارجي -ب

 . تدفع عمليات الخصخصة بالمنظمات الدولية الى تقديم مساعدات مالية وفنية -ت
 

 االهداف االجتماعية -1

 . رفع مستوى معيشة المواطن وتحقيق الرفاهية -أ

 . معالجة القضايا االدارية لعالقة االجهزة الحكومية باالفراد -ب

 . الحد من ظاهرة الفساد واستنزاف المال العام -ت

 توسيع قاعدة الملكية الفراد الشعب من خالل طرح اسهم لالكتتاب العام في البورصة وهذا -ث

 . يشجع صغار المستثمرين على شراء تلك االسهم

 توفير فرص العمل واعادة التوازن في سوق العمل والقضاء على البطالة السافرة والمقنعة -ج
. 
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 اساليب الخصخصة

هناك اساليب عديدة تختلف بين دولة واخرى ومن مشروع الى اخر ويعتمد اختيار احد اساليب 
الهدف من الخصخصة وعلى الظروف االقتصادية واالجتماعية الخصخصة بدالً من اخرى على 

 : والسياسية في البلد المعني وعلى حالة المالية للمشروع اما انماط الخصخصة

 . خصخصة كاملة تتمثل بالبيع الكامل -        أ

 . خصخصة جزئية تتمثل ببيع جزء من االسهم -     ب

روعات العامة طبقاً لمفهوم النشاط الخاص مع تعنى بها ادارة المش:خصخصة ضمنية  -     ت
االحتفاظ بحق الملكية واالدارة ويتم ذلك من خالل الغاء كل انواع الدعم والقيود الحكومية ولكل 

 : نمط عدة اساليب يمكن اجملها كاالتي

 (الكلي او الجزئي)اساليب التي تنطوي على البيع : اوالً 

 . البيع المباشر -        أ

 . البيع غير المباشر -     ب

 . البيع للعاملين واالدارة -     ت

 . الخصخصة بالكوبونات -     ث

 . تجزئة المشروع او اعادة الهيكلة -     ج

 .الديونمقايضة  -     ح

 .التصفية -     خ

 االساليب التي ال تنطوي على البيع:ثانياً 

 . عقود التأجير واالدارة -1

 . االمتياز -2
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 7مزدوج اللغةلعراق ا

 
 

الدستور العراقي الدائم يتخذ موقفا مرنا جدا من . العراق بلد متعدد اللغات، أو مزدوج اللغة
اللغة العربية واللغة “اوال على ان /فهو ينص في مادته الرابعة. مسألة اللغة الرسمية في البالد
الكرد والعرب، بتعليم ، مع ضمان حق العراقيين، من غير ”الكردية هما اللغتان الرسميتان

ابنائهم بلغاتهم الخاصة، مثل التركمانية والسريانية واالرمنية في المؤسسات التعليمية 
خمسة مجاالت رئيسية الستخدام اللغة الرسمية، العربية ( ثانيا)وحددت نفس المادة . الحكومية

ة، والمدارس، واية الجريدة الرسمية، والمخاطبات الرسمية، والوثائق الرسمي: والكردية، وهي
ثم يقر . مجاالت اخرى يحتمها مبدأ المساواة مثل االوراق النقدية وجوازات السفر والطوابع

الدستور بان اللغة التركمانية واللغة السريانية لغتان رسميتان في الوحدات االدارية التي يشكل 
ظة باتخاذ اية لغة محلية ويسمح لكل اقليم او محاف. فيها ابناء هاتين القوميتين كثافة سكانية

 .اخرى لغة رسمية اضافية اذا اقرت غالبية سكانها ذلك باستفتاء عام
الحظت في زياراتي الى كردستان ان الجيل الجديد من المواطنين الكرد ال يجيدون التكلم 

في مطار اربيل واجهت . بالعربية، واعرف ان العرب عامة ال يجيدون التكلم باللغة الكردية
وكادت . في التفاهم مع مسؤولي المطار ورجال الشرطة الننا ال نتكلم لغة بعضنا البعض صعوبة

 .تحصل مشكلة بيني وبينهم بسبب صعوبة التواصل والتفاهم بيننا اثناء اجراءات التفتيش
سيجد العرب والكرد انفسهم في . سنوات مثال 12ال يصعب تخيل كيف سيكون الوضع بعد 

سيكبر . سوف يفقدون اللغة المشتركة، او القدرة على التفاهم لغويا. وضع ال يحسدون عليه
الحاجز اللغوي ويرتفع بين العرب والكرد وسوف يتعمق لديهما الشعور بانهما شعبان منفصالن 

سوف يزيد هذا الوضع من صعوبات االندماج المجتمعي بين الكرد . ال تجمع بينهما لغة
ف يتعذر على التجار والمثقفين والكتاب والرجال والنساء سو. والعرب، بل ربما يجعله مستحيال

لن يكون بامكاننا ان نتصور . فضال عن المواطنين العاديين من الجانبين التواصل فيما بينهم
ليس المثال الهندي مناسبا للمقارنة هنا . زيجات عربية كردية اال في حاالت قد تكون نادرة

ة في الهند، ألن غالبية الهنود يتحدثون اللغة االنكليزية لغة محلي 322باعتبار ان هناك حوالي 

 .التي تشكل لغة تفاهم وتواصل مشترك
 

وهذا لن يكون اال . يتطلب االندماج المجتمعي العربي الكردي في العراق الى كسر حاجز اللغة
تين ان فال يستطيع قومان بلغتين مختلف. بتعلم الكرد للغة العربية، وتعلم العرب للغة الكردية

يتعين على المدارس العراقية، سواء كانت . يندمجا ما دام كل فريق ال يفهم لغة الفريق االخر
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في كردستان أو في المحافظات االخرى ان تأخذ على عاتقها تعليم المواطنين العرب والكرد 
ة في اقليم وعلى وزارة التربية االتحادية ووزارة التربي. اللغتين الرسميتين تحدثا وقراءة وكتابة

كردستان التحرك بسرعة لسد الفجوة اللغوية بين الجانبين قبل ان يستفحل االمر ويصبح عصيا 
ومن اجل تحقيق اندماج مجتمعي شامل، فان كل ما قلته انفا ينطبق .على المعالجة والتدارك

 .التركمانية والسريانية: على اللغتين االخريين، اعني
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االجتماعي السلوك في اإلعالم وسائل تأثير
8 

 
 
 

 
 

رات الفيلسوفة السويدية سيسال بوك بان العنف سيصبح مشكلة كبيرة في القرن الواحد 
ثقتهم بالسياسيين    والعشرين وعزت ذلك النتشار عوامل االحباط واليأس بين الشباب وعدم

عة سياسي الذين يتخذون من السياسة مهنة لهم سعيا وراء السلطة والثروة ورأت ان باستطا
الى ممارسة   يتمتع بالكرازما ان يغسل ادمغة الشباب عن طريق خطابه الديماغوجي ويدفعهم

العنف والعدوان ،وبقدر ما يتصل االمر بالمجتمع العراقي فقد كانت سياسة النظام السابق قائمة 
دول على انتاج العنف والعدوان سواء في تعامله مع معارضيه في الداخل او في تعامله مع 

ابشع  1992والكويت في العام  1922الجوار وكان قيام النظام باجتياح كل من ايران في العام 
  .العنف والعدوان رغم اختالف الدوافع في الغزوتين  صورة لممارسة

 
في   كان تلفزيون الشباب لعدي صدام يغذي بصورة منهجية العنف ويعمل على زرع العدوان 

بعرض ما كان يسمى فيلم السهرة يعرضون ابشع افالم القتل  السلوك والكالم وتجلى ذلك
والجريمة والقتل بدم بارد وتقطيع االجساد بالسكاكين الطويلة وكان من الطبيعي ان تتاثر عقول 
الشباب والمغيبين عن الوعي بهذه االفالم وتسود بالتالي الغرائز الحيوانية ويضيع العقل ويكثر 

 .متازة ومن ذوي االحساس المرهف والوجدان الطاهرعدد الضحايا من العقول الم
 

والهمية موضوع العنف وتاثير وسائل االعالم في اشاعة النزعة العدوانية ارتايت تناوله خاصة 
ان العراق صار غداة التغيير السياسي مزرعة لممارسة العنف وتدفقت كتائب االرهابيين 

قية ومواقعها التي كانت بها تشبع نرجسيتها والجماعات المتطرفة التي فقدت امتيازاتها الطب
المتورمة جراء مركبات النقص التي تعاني منها ، واليوم بعد ان تحرر العراق من سجن الفصل 

السابع واصبح كامل السيادة وانفتحت امامه افاقا واسعة لبناء دولة المؤسسات باتجاه اقامة 
شرطان جوهريان القامة الديمقراطية  قاعدة صناعية وخلق طبقة وسطى مستنيرة وقوية وهما

صار من الالزم اشاعة وتاسيس ثقافة الحوار والتسامح واالعتدال والعقالنية ورفض العنف 
وكل اشكال السلوك البربري من اجل تاهيل العراق ليصبح عضوا ديناميا في القرية الكونية 

  .العدوانية البشرية

                                                             
8

 الصباح-صادق باخان 
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تاثير وسائل االعالم في   روس دراسة بحثا فيهاغ  وضع الباحثان روبيرت ماكلين وريتشارد

السلوك االجتماعي العدواني ولهذه الدراسة اهمية جوهرية لما يجري في العراق، اذ صارت 
ارصفته مجرحة بالرصاص وغدت غريزة الموت تمشي في الشوارع واالسواق الشعبية 

ائيات العربية من افالم والمقاهي في عرس الدم وليس من المبالغة القول ان ما تعرضه الفض
يبثها امراء القتل من اكلة االكباد البشرية من امثال جماعة   القتل والذبح بجانب الفتاوى التي

تلذذ به في ابشع لون من بالقتل وت  النصرة لها تاثيرات مباشرة على صياغة الجينات لتتمرس
 .السادية 

 
في كتابهما العدوانية البشرية الصادر بارون  -اي -ريتشاردسن و ار -اي -عرف الباحثان ار

السلوك االجتماعي العدواني بانه السلوك المجرد من مشاعر الرحمة حيال االخرين  1991عام 

في حين نجد علماء اجتماع اخرين يضيفون عنصر النية في الحاق االذى باالخرين بينما نجد 
اخرين يرجعون العدوانية الى فرويد يعزو العدوانية الى غريزة البقاء في وقت نجد علماء 

شعور المرء باالحباط بينما يرى اخرون بان العدوانية سلوك يكتسبه االنسان عن طريق 
لماء بدراسته على النسق المحاكاة ومثل هذا الراي يعد االحدث من بين االراء بعدما قام الع

 .التجريبي
 

  التلفزيون والسينما ونشر العدوانية
 

كيف يحسب الباحثون كمية السلوك العدواني الذي يظهرعلى -السؤال التالييطرح الباحثان 
 شاشة التلفزيون ؟

نجدهم اوال يقدمون تعريفا للعنف ومن ثم يلجأون الى ترميز عينة من البرنامج التلفزيوني على 
وفق ما تضمنته العينة من مشاهد عنفية ينطبق عليها ذلك التعريف ، فعلى سبيل المثال نجد 

غيرنرغير يعرف العنف بانه استعمال القوة الجسمانية على الذات وعلى االخرين -احث جيالب
او اجبار االخرين على القيام باعمال رغما عن ارادتهم تحت طائلة التهديد بانزال االذى بهم او 

قتلهم ، وبعدها وجد غيرنرغير مع زمالء له من خالل مراقبة عينات مسلسالت تعرضها 

بان مشاهد العنف في  1967يون الرئيسة في الواليات المتحدة منذ العام محطات التلفز

الى ان فترة البث  1926المسلسل التلفزيوني الواحد في تزايد تدريجي فتوصل هؤالء عام 
التلفزيوني تتضمن ما متوسطه خمسة اعمال عدوانية في ساعة واحدة وان برامج االطفال التي 

ع تتضمن عشرين عمال عدوانيا في نحو ساعة واحدة والحظوا تعرض خالل عطلة نهاية االسبو

الف جريمة قتل عبر  13في تقرير اخر ان الصغار يشاهدون في اعمارهم االولى نحو 

حادثة  123مشهدا للعنف و 213التلفزيون ووجدوا انه في فيلم رامبو في جزئه الثالث ظهر 

 .قتل 
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 االميركي والبريطاني مقارنة بين التلفزيون

 
وبطبيعة الحال فان هذا ليس معناه ان ما يعرضه التلفزيون يمثل انعكاسا حقيقيا لواقع الحياة 

رادكي ان اطالق النار ال يحصل سوى مرة واحدة في –االميركية ومن ذلك فقد وجد الباحث تي 
كل حلقة من حلقات مسلسل بوليسي ، اما في بريطانيا فالحال يبدو مختلفا اذ وجد باحثون ان 

مشاهد العنف في المسلسالت التلفزيونية موجودة بطبيعة الحال اال انها ليست بمستوى مشاهد 
كي ، اما على صعيد االفالم السينمائية فانها حافلة يالعنف الموجودة في التلفزيون االمير

سنة يشاهدون برامج محظورة  11 -9بمشاهد العنف فوجد باحثون قرائن على ان اطفاال بعمر 
هم العمرية ولذلك وضعت صناعة السينما البريطانية نظاما لتصنيف االفالم ، اما في ما على فئت

يقضي بتصنيف كل شريط  1921يتعلق باشرطة الفيديو فانها تخضع لقانون خاص صدر عام 

قبل تسويقه للعرض، اضف الى ذلك ان في مجال التلفزيون يتولى القائمون على هيئة االذاعة 
ية وضع المعايير المناسبة لما يعرض على الشاشة بينما تخضع محطات مسؤول  البريطانية

 .الى شروط ترخيص خاصة بهذا الشان التلفزيون التجارية 
 

 طريقة أشد عدوانية
 

في الواليات المتحدة اجريا خاللها  1972بارون دراسة عام –ليبرت وار  -اجرى الباحثان ار

برامج تلفزيونية حافلة بالعنف في حين فحص مجموعتين من صغار السن شاهدت احداها 
شاهدت المجموعة الثانية برامج رياضية مشوقة خالية من اعمال العنف واتيح فيما بعد الطفال 

الباحثان ان االطفال الذين تابعوا برامج العنف راحوا يتصرفون   المجموعتين اللعب معا فوجد
 .ا المباريات الرياضية لذين شاهدوفي اثناء اللعب على نحو اشد عدوانية من ا

 –سيمز وبي -وبالمقابل اجريت دراسات مماثلة في بريطانيا كالدراسة التي اجراها كل من اي

مراهقا ارتكبوا جرائم مختلفة اظهرت الدراسة ان تكرار مشاهدة  12على  1993بيلي عام 

 .لعدوني  مهما في توليد السلوك ااعمال العنف واالفالم الجنسية االباحية يمثل عامال
ميالنسكي توصل فيها الى ان  –ولقد تعززت هذه االستنتاجات بدراسة اجراها الباحث جي 

متغيرات مثل الخلفية العائلية والبيئة االجتماعية واالداء المدرسي اقدر على التكهن بالسلوك 
 .ن مشاهدة العنف في وسائل االعالمالعدواني م

 
لعنف هي االستثارة وازالة الكوابح والمحاكاة يرى سوسيولوجيون ان هناك اربعة اثار ل

واضعاف الحساسية ، ولقد دلت دراسات عديدة على ان مشاهد العنف ترفع من مستوى 
االستثارة االنفعالية لدى المشاهد كما تزيد من انغماسه فيها ،اما ازالة الكوابح فمعناها ازالة 

ك العدواني بوصفها وسيلة لحل الضوابط التي تحول دون لجوء المرء الى ممارسة السلو
المشكالت او لتحقيق هدف ما ،اال ان اشد االثار السلوكية الناجمة عن مشاهدة اعمال العنف 

يتجسد في محاكاة ما يقوم به الممثلون في االفالم السينمائية والمسلسالت التلفزيونية ، وهنا 
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 ك االجتماعي ؟اليس لوسائل االعالم تاثيرات ايجابية على السلو–يطرح سؤال 
وبطبيعة الحال ان عناية الباحثين بالتاثيرات االجتماعية السلبية لوسائل االعالم مسالة مفهومة 

وذلك الن من شان تلك السلبيات ان تزيد من تعقيد مشكلة العالقات االجتماعية داخل المجتمع 
ل ، فمثال ان برامج اال ان االنصاف يدعونا الى عدم اغفال التاثيرات االيجابية لهذه الوسائ

التلفزيون فيها الكثير من نماذج السلوك الحسن الشخاص يتصرفون في كياسة وتهذيب 
وبالتالي فان االفتراض بامكانية ان يحذو المشاهدون حذو هذه النماذج هو افتراض وارد وحتى 

من افراغ مشاعر العدوان   حين يرى المرء مشاهد عنف على الشاشة فان ذلك قد يساعد على
 .اعماقه مما يقلل من احتمال لجوئه الى انتهاج السلوك العدواني 

ويمكن القول ان نظرية تفريغ المشاعر العدوانية اقيمت في االساس على نظريات فرويد اال ان 
سوسيولوجية الالحقة اظهرت ان تفريغ المشاعر العدوانية يقتصر على -السايكو    الدراسات

خصية بمعنى ليس بالمستطاع ضمان حصول ذلك لدى افراد ذوي نمط معين من الش
المتلقين من دون ان نغفل عوامل الصراع الطبقي في انتشار العنف الى جانب وجود   جميع

 .البطالة في المجتمع
 

فان التاثيرات االيجابية لوسائل  1992ماكلير عام –غونتر وجي  –وبحسب دراسة اجراها بي 
 :مكن تصنيفها في اربعة اشكالاالعالم على السلوك االجتماعي ي

 

اظهرت دراسة مختبرية استعملت مواد تلفزيونية او افالما معدة لدراسة اثار السلوك -1
االجتماعي المتلفز على سلوك االطفال ان لهذه المواد اثارا ايجابية بالفعل اهمها بث روح 

ين والميل الى العمل الشجاعة في النفوس وتاجيل اشباع الرغبات الذاتية وااللتزام بالقوان
 .لى الصداقة والتعاطف مع االخرين الخيري وا

اظهرت دراسات مختبرية استعملت مواد تلفزيونية تم اعدادها لغرض تعليم مهارات  -2

التعاوني الذي اجتماعية ان االطفال الذين يشاهدون هذه البرامج يتمكنون من تمييز السلوك 
 .تظهره هذه البرامج

ت مختبرية اخرى استعملت مواد ماخوذة من مسلسالت تلفزيونية بان اظهرت دراسا – 3
الطفل القيام به في واقع السلوك االيجابي المعروض يكون مشابها للسلوك الذي يطلب من 

 .الحياة 

اما الدراسات الميدانية التي تربط ما بين كمية مشاهدة السلوك االجتماعي االيجابي على – 1
نزوع الى القيام بهذا السلوك فانها اشارت الى ان االطفال الذين ال شاشة التلفزيون وقوة ال

يشاهدون التلفزيون كثيرا بل تكاد مشاهدتهم تقتصر على البرامج التي تعرض السلوك االيجابي 
 .وك بقسط اكبر من االطفال االخرينفانهم يميلون الى ممارسة مثل هذا السل

 
جوهرية ، تظهر ان تاثير المشاهد العنفية في انتاج سلوك بيد ان بمقارنة مفزعة ، وهذه نقطة 

عدواني اكبر من تاثير المشاهد االيجابية في انتاج سلوك ايجابي ، ولعل ذلك يعزى الى ان 
في حين ان (فيربل كومنيوكيشن ) السلوك االجتماعي االيجابي يتم من خالل االتصال اللفظي 
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ما كان االطفال يتعلمون عن طريق المشاهدة السلوك العدواني يعرض بصورة مجسدة ، ول
المباشرة فان تاثرهم بالسلوك العدواني يكون اكبر في حالة تجرده من الحصانة االخالقية التي 

 .ية والمجتمعمن المفترض ان توفرها له عائلته وبيئته المدرس
 

 هوامش
التي تظهر على هذا الحديث ،بان مشاهد العنف   في ما يتعلق بالقول ، بحسب ما جاء في

الشاشة قد تساعد على افراغ مشاعر العدوان من اعماق المرء فان هذه الفكرة تعود للفيلسوف 
ارسطو الذي درس المسرحيات التراجيدية فقال بان المشاهد لدى مشاهدته مواقف الخوف 

 والرعب فانه يتفاعل معها وبالتالي يفرغ من اعماقه هذه المشاعر ودعا العملية بالتطهير
بالعالج عن ( انا او ) واما جاء جوزيف بروير ، صديق فرويد سمى عملية عالج ( كاثارسس )

في حين لجا فرويد الى (تشمني سوبينغ) او تنظيف المدخنة ( توكنغ كيور)   طريق الحديث
العلة   اي تداعي المعاني والخواطر او االفكار للتوصل الى(فري اسوسييكشن ) استخدام طريقة 

كو منها المريض ،ولكن من الصحيح بحسب علماء اجتماعيين الذين يؤمنون بتاثير التي يش
بان العنف سبب مباشر لهذه العوامل وليس هناك عامل   البيئة االجتماعية والصراعات الطبقية

 .واحد لتفسير الظواهر االجتماعية والنفسية
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 9الهجرة حلم لكل شاب عراقي

 

 
 
 
 

تشّكل الهجرة الحلم االساسي واالول لكل شاب عراقي ملّ البحث عن عمل من دون أي أمل، أو 
وفي الوقت الذي تشير . تعب من األزمات السياسية واالقتصادية المتالحقة على البالد

االحصاءات إلى أن الهجرة انخفضت بصورة عملية اال أن التفكير فيها متواصل، بل ان بعض 
والمعنيين بالقضية يرون أن شباب العراق ال يضيعون فرصة الهجرة إذا ما سنحت الخبراء 

 .لهم
 

إنه . وفي الوقت الحاضر، تتم الهجرة عبر تركيا أو روسيا، ومن ثم تهريًبا إلى الدول االوروبية

 27)السبيل المتبع لدى الكثير من شباب العراق الحالم بالوصول إلى أوروبا بحسب سعد حسن 
الذي يستعد للسفر إلى تركيا، ومن ثم ينطلق عبر التهريب بالبحر أو بالجو إلى الهدف  (عاًما

ويؤكد حسن أن غالبية العراقيين، ال سيما الشباب الذين عادوا من سوريا، يفضلون . المقصود

 .عدم البقاء في العراق
 

 البطالة

سًرا من أوروبا أو أجبرتهم أجريت االستطالعات بين عراقيين كانوا خارج العراق وعادوا إليه ق
الظروف السيئة في سوريا واألردن على العودة، فأشارت إلى أنهم يفكرون بعدم البقاء في 
البالد، ويسعون إلى اقتناص الفرص عبر الهجرة الشرعية أو غير الشرعية للوصول إلى 

 .أوروبا أو الواليات المتحدة أو إحدى الدول المضيفة لالجئين والمهاجرين

ال  -ل الباحث االجتماعي أمير جابر، الذي عاد من سوريا بعد ثمان سنوات، إن أغلب هؤالء يقو
يغضون النظر عن الصعوبات التي تكتنف مغامرة الهجرة، والسبب هو البطالة  -سيما الشباب 

 .المستشرية في العراق

: يقول. مجدًدا الشاب أمين علي العائد من لبنان منذ حوالي السنة، يستعد للعودة إلى بيروت
أقمت في هذا البلد خمس سنوات، وعدت إلى العراق بعدما سمعت عن تحسن االوضاع االمنية "

أكد : "يتابع". ال أكثر... والمعيشية، وانتعاش حركة العمل، لكن األمر لم يتحّسن إال في اإلعالم

ى اقل تقدير، لكن دوالر عل 322لي أهلي اكدوا أن أي عمل بسيط في العراق يوّفر دخاًل بحدود 
ويشير علي إلى أن الكثير من العراقيين ينطلقون عبر التهريب من المواني ". األمر كان سراًبا

 .اللبنانية باتجاه اليونان وقبرص ويالطا، ومن ثم إلى دول االتحاد األوروبي

                                                             
9

 بغداد -علي عبد الحميد 
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ات، وبالرغم من أن علي يعترف بانخفاض وتيرة الهجرة بين العراقيين قياسا لسنوات التسعيني

 .إال أن فكرة الهجرة ما زالت تراود غالبية الشباب العراقي
 

 حقيقة مّرة

يتخرج الطالب الجامعي باسم حسن من كلية االقتصاد في بغداد في السنة القادمة، وهو عازم 
صعب جًدا أن أجد عماًل في العراق، لهذا : "يقول. على الهجرة إلكمال دراسته في أوروبا

فنحو خمسة من رفاقه ". غم من أنني ال امتلك المال الالزم لذلكعزمت على الهجرة بالر

 .ينتظرونه في اسطنبول، حيث رتبوا أمر رحلة مع مهرب سيبحر بهم نحو األراضي اليونانية

الباحث االجتماعي عارف العاني أقام في السويد عشر سنوات تقريًبا، يشير إلى أن الكثير من 
ر عن ظروف االقامة في أوروبا وإمكانية الدراسة هناك، ما الشباب العراقي يقصدونه لالستفسا
ال يصدقونني حين أخبرهم بصعوبة ذلك، فهم ال : "يضيف. يؤكد هاجس الهجرة الذي يتملّكهم

 ."يريدون سماع كالم يقف في وجه طموحاتهم، لكن يجب أن يتقبلوا الحقيقة ولو كانت مّرة

بالمئة من  17أشار إلى أن نحو  2211في العام وكان تقرير لوزارة التخطيط العراقية صادر 

الشباب العراقي يتطلع إلى الهجرة ألسباب أمنية واجتماعية واقتصادية تأتي في مقدمها مشكلة 

 .البطالة

وتشير حوادث غرق مراكب الالجئين المنطلقة من تركيا صوب اليونان ودول أخرى، وتلك 
وأستراليا، إلى أنها تحمل على ظهرها الكثير  المتجهة من دول جنوب شرق اسيا صور نيوزلندا

مهاجًرا غير شرعي، بينهم  62ففي بداية الشهر الحالي، غرق . من العراقيين المهاجرين

عراقيون، قبالة السواحل الغربية لتركيا والشرقية لليونان، في واحد من أسوأ حوادث الغرق 

 .بالمنطقة خالل سنوات
 

 مشروع ما بعد التخرج

أنها لو كانت رجاًل لهاجرت اليوم قبل الغد، في داللة على ( سنة 31)الشابة نورا البياتي تؤكد 

يأسها من تحسن وضعها االقتصادي عبر الحصول على فرصة عمل، بعد مضي أربع سنوات 

 .على تخرجها من معهد المعلمين

يين يتحدثون عن ويدق الطالب الجامعي عادل حسن ناقوس الخطر قائاًل إن اغلب زمالئه الجامع
مشاريع الهجرة بعد التخرج، بسبب ادراكهم صعوبة الحصول على عمل، مركًزا على أن هذه 

 .الشريحة تمتاز بديناميكيتها وحماسها وطموحها وهي تعني ما تقول

شاب عراقي يتحينون  222ويؤكد تيسير الهيتي الذي عاد من اليونان الشهر الماضي، أن نحو 

غير شرعية إلى دول االتحاد االوروبي، راسًما طريق الهجرة الحالي الفرصة للهجرة بطرق 
، ثم تركيا سبياًل لبلوغ اليونان، ومن ثم الوصول إلى (سابقا في سوريا)بأنه يبدأ في لبنان 

 .الدول المجاورة لها عبر مهربين أتراك يهربون المهاجرين بًرا و بحًرا مقابل مبالغ مالية

بطريقة غير شرعية نحو عشرة آالف دوالر على األقل، بحسب ويكلف السفر إلى أوروبا 

 .تخمين بعض الشباب الذين يخططون للهجرة
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ويشير الهيتي إلى أن عدًدا كبيًرا من شباب العراق وصلوا إلى الدول األوروبية هذه السنة 
ويتوقع أن يضطروا . يعانون صعوبات كبيرة بسبب عدم اعتراف الحكومات هناك بهم كالجئين

لكن عيونهم ستظل شاخصة نحو : "يقول. للعودة إلى العراق، وإلى البطالة من دون أي أمل
الهروب إلى الضفة األخرى، إذا يعتقدون أن النعيم هو في دول المهجر تخلًصا من اإلقصاء 

 ."والتهميش في بلدهم
 

 دوامة الوهم

ياب المعالجات الواقعية يعتقد الموظف والباحث في مركز بابل للشباب عبد األمير كاظم أن غ
والملموسة لمشاكل الشباب سيجعلهم فريسة األحالم المؤجلة ويحّولهم عالة على المجتمع، من 

 . دون عمل أو زواج، يدورون في دوامة الوهم التي تشل حركتهم ومبادراتهم

من هذه المعالجات، بحسب عبد االمير، تفعيل دور القطاع الخاص ودعم المشاريع الصغيرة 
يجب التركيز على الخريجين وإشراكهم في مشاريع القطاع : "يتابع. لتي يديرها الشبابا

 ."الحكومي والخاص

ويعتقد حيدر سيد حسين، االكاديمي في علم االجتماع، باستمرار عملية إفراغ العراق من ثروته 
عًيا إلى تحليل البشرية إن لم يتم تحويل البالد إلى بيئة جاذبة للطاقات الجديدة والكفاءات، دا

الظروف االقتصادية واالجتماعية والسياسية التي تحول دون تفكير إبن البلد في الهجرة من 

 .بلده

أولى الخطوات في هذا الصدد تكمن في عدم اخضاع برامج التنمية والبناء لمقتضيات القرار 
المواطن السياسي، للحيولة دون استحداث أزمات اقتصادية واجتماعية تؤثر في استقرار 

 .ومستوى معيشته

  

وكحل عاجل لمشكلة الهجرة، يقترح حسين زج العاطلين عن العمل من الشباب والخريجين في 
شبكة الحماية االجتماعية، بغية حصولهم على مدخول شهري يوفر لهم االستقرار االقتصادي 

 .واالجتماعي
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المرأة بين جاهليتين
10 

 
 

 :مقدمة
واآلخر يصب  مجتمعه،نوع يأتيه من  حياته،هناك نوعان من الضغوط تواجه اإلنسان عبر 

 .تاريخهعليه من 
وإن فقد اإلنسان استقالله أمام هذين الضاغطين ، فإنه ال محالة سيفقد إنسانيته ، أي تنعدم في 

مه هللا بها على كثير مما خلق ، وما قيمة اإلنسان بال  استقالل ، وبال حياته الصفة التي كرَّ

 . إحساس بشخصيته
مها هللا سبحانه وتعالى بهذه الصفة ، وهي أيضاً واجهت تلك الضغوط  والمرأة إنسان كرَّ

 . بنوعيها ، ولكن بشكل أكبر
 .وحديثاً وعانت من ضغط التاريخ قديماً  ُصَوِره،فلقد عانت من ضغط المجتمع بكل 

 
  :المرأة في حركة التاريخ

 واالجتماعية، الفكرية،بسبب الظروف  جداً،إن حركة المرأة في التاريخ حركة بطيئة 

 .واالقتصادية والسياسية،
 .وموقعها المرأة،ولذلك سقطت المرأة في براثن َتَخلٍُّف وَجهل المجتمعات لمكانة 

وسنتحدث في  أخرى،وبذلك بقيت المرأة عبر تاريخها تقوم من جاهلية وتقع في جاهلية 

 .الجاهليتينلسطور القليلة القادمة عن هاتين ا
 

  :الجاهلية األولى
 .والحقوقوقد ُظلَِمت المرأة بالتقييم  المرأة،لقد كان النظام الجاهلي إلى َحدٍّ ما يقسو على 

ْث وال  وإهانة  الشأن،والَقْت من انحطاط  حرج،أما ما القته من االحتقار واالزدراء عندهم فحدِّ

 .العزةوخدش  الكرامة،
 أسباب،وذلك لعدة  الطمأنينة،وعدم  الخوف،وكانت تعيش في المجتمع الجاهلي أوقات يشوبها 

 :أهمها
 :السبي :األول

 والسبي،إن الحروب المستمرة بين القبائل على عهد الجاهلية األولى كانت تبيح االسترقاق 
ة في  ة،يلة من أجل كسر شوكة القب الحرب،وكان يعتبر أحد األهداف الهامَّ وبذلك تصبح  الُمَضادَّ

 .وتشترىالمرأة سلعة تباع 

                                                             
10

 مركز ال البيت العالمي للمعلومات 
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 :البناتَوأْد  :الثاني
 .فتاةال لسَبٍب إال ألنها  بالموت،ويُحَكم عليها  والفتاة،وهنا يرفض المجتمع والعائلة البنت 

وذلك بسبب الخوف من  المريضة،حسب تصوراتهم ومعتقداتهم  وُذل،وألن وجودها َعَبث وَعار 

 .والحاجةوبسبب الفقر  السبي،
 :الزواج :الثالث

ت من شأن المرأة في المجتمع الجاهلي هي أنواع الزيجات  َبعة،من األمور التي َحطَّ التي  المتَّ

 :ذلكوأمثلة  حقوقها،تجعل المرأة لعبة بيد الرجل دون مراعاة 
 .البدلنكاح 
اقنكاح   .الذوَّ
 .الرهطنكاح 
 .الخدننكاح 

 
  :الثقافيالتخلف : الرابع 

 . والسبب األخير هو التخلف العقائدي والفكري
ولذلك وقعت المرأة في حفرة الجاهلية األولى ، وبذلك َكاَبَدت َويالت وظالمات جعلتها تتخبط في 

 . دياجير التخلف ، والتقهقر ، والتراجع ، في ميادين العمل والعطاء
 .آخرفي جاهلية من نوع  مما جعل المرأة تسقط وسائَِدة، مستمرة،وهذه النظرة 

وغيرها من األسباب  منه،بل أحياناً ُتعَتَبر جزءاً  الميراث،وهناك أسباب أخرى مثل حرمانها من 

 .عليهاووقوع الظلم  المرأة،التي َسبََّبْت إهمال 
ويرسم لها  حقوقها،وقد خضعت المرأة لهذه الضغوط بَِسبب غياب القانون الذي يضمن للمرأة 

يَّة العامة التي تتدخل في مجاالت  قويماً،منهجاً   .الحياةوكذلك بسبب غياب الحرِّ
 

 (: المعاصرة) الجاهلية الثانية 
 مظهرها،هي كالجاهلية القديمة مهما اختلََفْت في  التغريب،أو حركة  المعاصرة،إن الجاهلية 

 .وأساليبها
 والفساد، الظلم،ينتج إال  الذي ال اإللهي،وهو االنحراف عن الَهْدي  واحد،ألن جوهرها 

 .والعذاب
إن سبب هذه الجاهلية هي حركة التغريب التي يقودها الغرب ، والذي جعل من المرأة أداة له 

ُروا كياننا السياسي  لتنفيذ أهدافه الحقيقية ، في تدمير كياننا الفكري واالجتماعي ، كما دمَّ

 . واالقتصادي
ويعملون لتغيير واقع المرأة العربية والمسلمة ، ألنه َسيِّيء ، وإذا كان الغربيُّون ينادون ، 

فلماذا ال يعلمون لتغيير األوضاع السيئة األخرى ، كالمرض ، والجهل ، والفقر ، والبؤس ، 

 . واألوضاع االقتصادية المتدنِّية ، كما يعملون على هذه السيئات في بالدهم ؟
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ريض وتعويد المرأة على االستهالك واالهتمام بالكماليات ، إن الغرب ُمستِغلٌّ ، ال يهمه ِسَوى تح

 . من أجل أن تبقى بالدنا مرتعاً لنفوذهم ، وسوقاً تستهلك ِسلَعهم
الستغاللهم لها كما استغلَّتها  الحقيقي،والهدف  األولى،فهو الثروة  النفط،ومقابل كل ذلك 

 .األولىالجاهلية 
رت القيمة  التي  الجمال،األولى للمرأة في إبراز جسدها في مسابقات إن الجاهلية الحاضرة َصوَّ

 األولى،وجعلت النساء كالجواري الالَّئي ُكنَّ ُيعَرْضن في أسواق النخاسة في الجاهلية  ابتدعتها،

 .يشتريليختارُهنَّ من 
انة ، وبمساعدة وسائل اإلعالم  . وتقدمت هذه الجاهلية في استغالل المرأة ، بطرح شعارات َرنَّ

يَّة المعاصرة باندفاع ، آملة أن ترفع ظلم الجاهلية  مما دفع المرأة إلى االستجابة إلى الحياة المادِّ

 . األولى وقسوتها
ة  َقت على جاهلية األمس في إساءتها للمرأة ، بُِخْبث األسلوب ، وِشدَّ ولكن الجاهلية اليوم تفوَّ

 . القساوة
رة،بالدَعاية  ،البضائعفجعلَْتها ُعنُصُر َجذٍب لمستهلكي  كما استغلَّتها أسواق التجسس في  المصوَّ

 .االستغاللوغيرها من أنواع  المعلومات،للحصول على  السياسة،
َفِكلَتاهما تتعامالن معها على أنها جسد  للمرأة،لقد اتفقت الجاهليَّتان في إسقاط القيمة اإلنسانية 

 .اإلنسانيةناقص 
َفُهَما تنظران إليها على أنَّها متاع وحاجة للغير ال  دها،جسوال تزيدان في قيمتها على قيمة 

 .النظرةوإن اختلفتا في أسلوب التعبير عن هذه  أكثر،
 فهل تستطيع المرأة التخلص من براثن الجاهليتين ؟ وما هو الحل ؟

 :الَخالص
وهو اإلسالم الذي يرفض البالء  مشاِكلِها،إنَّ الحل هو ذلك النور الذي يزيح عن المرأة كل 

 .الحديثويرفض البالء  القديم،
 .الثانيةوهو الذي ينقذنا من ويالت الجاهلية  األولى،اإلسالم الذي وقف في وجه الجاهلية 

لَْته رواسب الجاهلية ، وأبعدته عن التطبيق  . إن مشروع اإلسالم إلنقاذ المرأة َعطَّ
عبارة عن امتداد لحياتها في الجاهلية ، وذلك بسبب تلك فحياة المرأة في العصور اإلسالمية 

الرَواسب التي َخلَّفتها الجاهلية في المجتمع ، واألفكار والمعتقدات في كل العصور ، سواء 

 . األموي ، أو العباسي ، أو المماليك ، وغيرها ، وحتى يومنا هذا
وهو مفهوم راٍق ال يتالئم مع إن مفهوم اإلسالم عن المرأة لم يطبَّق إال في حدود ضيقة ، 

 . المفهوم الذي ساد تاريخنا بشكل عام
 والحقوقية، المدنية،َشَملت كافَّة نواحي حياة المرأة  راقية،والتشريعات اإلسالمية تشريعات 

 .وحديثةورفعتها إلى مستوى لم تبلغه أي تشريعات قديمة 
م كما أن اإلسالم جعل المرأة في ُسلَّم أولويَّات التغيي ر ، الذي قام به ، فكفل أمور تربيتها ، وحرَّ

 . وأدها
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يَّة  وكذلك ألزمها بواجبات  واالقتصادي، االجتماعي،ومنحها االستقالل  الملكية،كما أعطاها ُحرِّ

 .وسياسيةاجتماعية 
وقد بدأت  القديمة،وقد تراجعت الجاهلية  نفسه،ألنه الَحلّ الذي سيفرض  لإلسالم،إن المستقبل 

 .باالنهزامالجاهلية الحديثة 
وإنه الَحلّ األفضل لُِكلِّ المشاكل ، فهو الذي يحقِّق لها حياة سعيدة ، وهو الذي سيقضي على 

لفرد ، سواء أكان امرأة الجاهليتين ، وهو الميزان العادل الذي أعلََنه هللا سبحانه وتعالى لتقييم ا
نُكم مِّن َذَكٍر أَْو أُنَثى :)العزيز  قول عزَّ وجلَّ في كتابهي. أم رجالً  أَنِّي الَ أُِضيُع َعَملَ َعاِمٍل مِّ

 193: آل عمران  ( َبْعُضُكم مِّن َبْعٍض 
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