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 1!خسارة الربح ...ائتالف دولة القانون

 

 
 

للمحافظات التي منح  2113انتهت عملية تشكيل اغلب مجالس محافظات العراق لدورة عام 
مواطنيها اصواتهم لهذا التيار او تلك الكتلة والحزب السياسيين بناءاً على مقتضيات مصالح 

الطائفية ونزعاتهم القومية التي تحكمت، المواطنين السياسية وتوجهاتهم الحزبية وميولهم 

  .وكل منها على حدة وبحسب شخصية الناخب، في اسباب انتخاب مرشح ما
االنتخابات، كما افرزت نتائجها، لم تخل من مفاجآت غير متوقعة حينما شهدت حصول تيارات 

حزاب سياسية على مقاعد في مجالس المحافظات كانت قد خسرتها سابقا في مقابل خسارة ا
اخرى لمقاعد كانت موسومة باسمها في المجالس التي تغير االن معظمها ولم تبق على ماهو 

  .عليه في الدورة السابقة
ادناه بضع المالحظات التي تركز بوصلة تحليلها ومساراتها نحو ائتالف دولة القانون والمتعلقة 

هذه الكتل التي دخلت  بعملية تشكيل هذه االئتالفات واالليات التي تحكمت باصطفافات
، "الخلطات" االنتخابات، وما نتج عنها من مراكز استقطاب اثناء االنتخابات، وما ادت اليه هذه 

بعد ذلك، الى نتائج عكست، في صورة من صورها، مايمكن ان تكون عليه صورة مشهد 
 .االنتخابات النيابية في العام القادم

 

 وهذا يعني انه االئتالف االقوى واالكثر سطوة،...سلطةائتالف دولة القانون هو ائتالف ال -1
وبين يديه وتحت تصرفه االمكانيات والقدرات التي اليمتلكها غيره مهما جادل بعضهم ونفى 

 .بينما بقية الكتل السياسية وتجمعاتها تعد ائتالفات المعارضة لسلطة هذا االئتالف..ذلك
 

االئتالف ال يكون نتيجة تصويت الشعب له فقط بل هذا يعني ابتداءا ان مايحصل عليه هذا  -2
نتيجة اعتباره ائتالف السلطة، فما يحصل عليه هذا االئتالف ورئيس الوزراء ينتمي اليه غير 

 .مايحصل عليه نفس االئتالف ورئيس الوزراء اليكون جزء منه
 

الوزراء ائتالف دولة القانون ليس حزب الدعوة االسالمية الذي يتزعمه رئيس مجلس  -3

بل هو تكتل يضم عدة احزاب وتيارات سياسية هي تيار االصالح، ! السيد نوري المالكي فحسب 
تنظيم الداخل، منظمة بدر، حزب الفضيلة االسالمية، تيار مستقلون  -حزب الدعوة االسالمية

                                                             
 الحوار المتمدن– السماويمهند حبيب  1
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  .وبعض الشخصيات المستقلة والعشائرية واالعالمية
 

السياسية المؤتلفة مع بعضها تختلف في اطروحاتها  هذا االحزاب والتيارت والتنظيمات -4

السياسية والفكرية من جهة اولى فضال عن ان لها مرجعيات دينية، بالنسبة للتيارات االسالمية 
منها، مختلفة من جهة ثانية، ولذا اليمكن ان نصف تحالفهم بانه استراتيجي دائمي بل هو 

 .وخرائطهاتحالف مؤقت براغماتي يخضع لحسابات السياسة 
 

حصول ائتالف دولة القانون على المركز االول في المحافظات اليعني ان حزب المالكي  -3

السياسي قد حصل على اعلى االصوات الن هذا االئتالف، كما قلنا، مكون من عدة احزاب لها 

مقاعدة واليحتل حزب المالكي منها  11فيمكن ان يكون هذا االئتالف قد حصل في محافظة على 
 .اال مقعدين او ثالثة

 

كما ان حصول ائتالف دولة القانون على المركز االول اليعني انه سيكون قادرا على تشكيل  -6

الحكومة في تلك المحافظة الن الكتل االخرى قد تتحالف ضده وتشكل كتلة اكبر من كتلته والتي 
اكثر من النصف  بموجبها تتكون الحكومة ، مالم يحصل ائتالف دولة القانون على اصوات

 .حينها سيكون قادرا على تشكيل الحكومة
 

ان تشكيل الحكومة الحالية في اي محافظة اليمكن ان اليتأثر بالجو السياسي العام في  -7

العراق ومايجري فيه من تداعيات واصداء ومشكالت، واليمكن ان يخرج ايضا عن تحالفات 
ي الذي يعاني من التشظي واالنقسام واالستقطاب وائتالفات القوى السياسية في البرلمان العراق

 .الحزبي والطائفي والقومي الحاد
 

ان نتائج أنتخابات مجالس المحافظات تعطي صورة، اليمكن تجاهل داللتها او اغفال  -8

مضمونها، عما يمكن ان تؤول الي نتائج االنتخابات البرلمانية العامة التي تفصلنا عنها بضعة 
ن الزالوا يمسكون ببعض مناطق العراق وتيار الحكيم قد ظهر بقوة من جديد شهور ، فالصدريو

كل .. ليصبح رقم اليمكن انكاره وجوده بعد تراجع سابق جعل من المجلس مجرد اسم سياسي

  .ذلك حدث في مقابل تراجع واضح الئتالف المالكي مقارنة بالنتائج التي حصل عليها سابقا
 

لسني تختلف الى حد ما عن نظيرتها الشيعية ، اذ ظهر تشكيل خريطة المشهد السياسي ا -9

تشكل من اتحاد بعض مكونات وتيارات واحزاب " تيار متحدون" سياسي جديد تحت مسمى 
، هذا التيار الجديد الذي اضحي االن ! القائمة العراقية التي تم االعالن عن وفاتها منذ اشهر

رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي يمثل ، من  ممثل السنة االول في العراق والذي يقوده
وجهة نظري،الطرف السني المتطرف الذي يستند في طروحاته على التوجهات الطائفية 

والمذهبية ، والذي حصل على المركز االول في االنبار والموصل وديالى ونال منصب رئيس 
 .مجلس محافظة بغداد
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تحالف مع متحدون قد يفضي الى تكتل قد يغير دخول التيار الصدري والمجلس االعلى في -11

من وجهة الخريطة السياسية في العراق في المرحلة المقبلة خصوصا مع الزخم الذي منحهم 
اياه تفاهماتهم في بغداد وديالى والتي افضت الى حصولهم على منصب المحافظ ورئيس 

 .المجلس
 

تل السياسية الشيعية والسنية المناوئة خطورة ماجرى على دولة القانون ان التيارات والك - 11
له قد احتلت مراكز كبرى في نتائج االنتخابات وبالتالي فان توحدها ضده يعني سحب البساط 
من تحته ، وهذا ماحدث في بغداد وديالى مثال، اذا استطاعوا من تشكيل تحالف سيطروه به 

بالشيء نفسه في البرلمان  على المناصب الحكومية في المحافظة بشكل كامل ، وقد يقومون
العراقي المقبل اذا حققوا نجاحات كبيرة في االنتخابات فضالً عن استقطاب بقية الكتل نحو 

 .تحالفهم ومنعهم من التحالف مع ائتالف دولة القانون
 

يبقى االكراد عنصر مهم ومحوري في التحالفات الجارية على مستوى البرلمان المقبل اذ  -12
عب ان تتشكل حكومة في العراق، وسيسعى كل من تحالف المالكي من جهة بدونهم من الص

من جهة ثانية لمحاولة جذب االكراد نحوهم وتشكيل " متحدون -المجلس  -التيار" وتحالف 
ائتالف كبير معهم ،وهو االمر الذي سيعود في رفضه او قبوله لالكراد نفسهم الذين تستند 

 .لسياسيتين المستقلةتحالفاتهم على مصالحهم ورؤيتهم ا
 

واضح جدا حجم التحدي الذي يواجه ائتالف دولة القانون في المرحلة المقبلة في ظل  -13
او ربح، فيها، بطعم الخسارة ! معطيات نتائج االنتخابات الحالية الذي خسر، فيها، برغم ربحه 

السياسي واالفقي ولذا عليه مراجعة ذاته وقراءة ادبياته الواقعية على المستوى العمودي ! 
 .االجتماعي من اجل تقييم مستوى ادائه ومايمكن ان يكون عليه مكانه في البرلمان المقبل
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إلى سوريا« القاعدة»هروب 
2 

 
 

يحتاج الكشف عن تفاصيل عملية هروب قيادات وعناصر تنظيم القاعدة من سجن أبو غريب 
يحتاج إلى جهود متعددة وكثيرة لمعرفة تفاصيل العراقي والتباساتها إلى مزيد من الوقت، كما 

مثل هذه العملية الخطيرة والمعقدة، التي ال شك أن تحقيقات عملية وجدية، سوف تكشف 
 .تفاصيلها

غير أن ما يحيط من صعوبات في الكشف عن حيثيات العملية، ال يقف عائقا أمام محاولة فهم 
فاصيلها الفنية لمجريات التحقيق الذي سيتم العملية وأهدافها السياسية، وترك مجرياتها وت

الحقا من جانب جهات عراقية وإقليمية ودولية، نظرا لما لهذه العملية من آثار أمنية وسياسية 
تتجاوز العراق إلى بلدان اإلقليم وخصوصا سوريا وإلى األبعد في المحيط الدولي بفعل روابط 

 .العملية بموضوع الحرب على اإلرهاب
عملية ووضعها في إطارها السياسي، يتطلب التوقف عند المعطيات المحيطة بها، وهي إن فهم ال

معطيات تتوزع على نوعين، أولها معطيات عملية، والثاني مؤلف من معطيات سياسية، 
وبطبيعة الحال، فإنه ال يمكن الفصل بين المعطيات العملية والسياسية المتصلة وتفاعلهما 

 .أنها معقدةالمشترك في عملية ال شك 
والتوقف عند أبرز المعطيات العملية المعروفة التي تحيط بهروب عناصر وقيادات القاعدة، 
تتجسد في أن العملية تمت في سجن أبو غريب وهو أحد أخطر السجون في العراق وأكثرها 
ضبطا، وقد كان سجنا رئيسا استخدمته القوات األميركية الحتجاز أعدائها، عندما كانت في 

عراق مما يعني أن اإلجراءات األمنية المطبقة هناك من أشد اإلجراءات التي يمكن القيام بها، ال
واألمر الثاني يمثله العدد الكبير من قيادات وعناصر القاعدة الموجودين في هذا السجن والذين 

قدر عددهم بأكثر من خمسمائة شخص بينهم عدد كبير من المحكومين باإلعدام، مما يفرض 
باها وتركيزا أمنيا شديدا واستثنائيا على السجن والسجناء، واألمر الثالث سهولة العملية انت

التي تمت لتهريب السجناء بعددهم الكبير وسط أوضاع أمنية متوترة في العراق عامة وفي 
بغداد ومحيطها بشكل خاص، أما األمر الرابع واألهم في المعطيات العملية، فهو أن رئيس 

ي المالكي هو المسؤول األول عن الملف األمني في العراق، وهو الذي يتابع الوزراء نور
 .الملفات الخطرة، وملف القاعدة هو أخطر تلك الملفات حسب اإلعالنات الرسمية العراقية

والمعطيات السياسية المحيطة بالعملية، ال تقل أهمية عن المعطيات العملية، وأولها أن العملية 
الحديث عن تصاعد قوة القاعدة وأخواتها في بلدان المنطقة وال سيما في جاءت في ظل تنامي 

سوريا والعراق، وعملية كهذه يمكن تقديمها برهانا على تلك األحاديث، التي تخدم من الناحية 
السياسية مقولة الحرب على اإلرهاب، التي يتبناها النظامان السوري والعراقي، ويزعمان في 

                                                             
 الشرق األوسط –فايز سارة  2
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ب والتطرف في البلدين وفي المنطقة، وأن النظام في البلدين يتصدى إطارها محاربة اإلرها
لجماعات إرهابية متطرفة، وليس لقوى شعبية وجماعات سياسية معارضة تسعى إلى تغيير 

 .عميق في حياة الشعب
وجاءت العملية في ثاني معطياتها السياسية في ظل تحالف معلن بين القيادة العراقية والنظام 

مشق، وهو تحالف كلف العراق تقديم مساعدات مهمة ومتنوعة للنظام في دمشق الحاكم في د
بينها إرسال متطوعين عراقيين يحاربون إلى جانب قوات النظام، وتسهيل مرور عناصر 

للقتال في سوريا، مما يزكي دورة العنف هناك، التي يتبناها النظام السوري « جهادية»
البالد ومنهجا إلعادة إحكام قبضته على سوريا والسوريين  باعتبارها طريقه لمعالجة األزمة في

 .في آن معا
وثمة معطى ثالث يحيط بالعملية من الناحية السياسية، لكنه يتعلق بالوضع العراقي أساسا، من 
حيث هروب عناصر وقيادات القاعدة من أبو غريب، وما سيكون له من تأثيرات على الصراع 

ذ من شأن القضية أن تنقل تلك الصراعات خارج سياقها إ. بين رئيس الوزراء وخصومه
التقليدي والحالي على السلطة بجعله صراعا تفصيليا يتصل بهروب سجناء ليس إال، وحتى في 
هذا الجانب، فإن العملية ستكون مفيدة للمالكي، حيث يستخدمها أداة ضد خصومه أو معارضيه 

أنصاره داخل المؤسسة األمنية أو مواقع أخرى في اإلدارة الحكومية، والستبعاد الضعفاء من 
 .في الحكومة، واستبدالهم بعناصر أكثر قوة ووالء له

خالصة القول، إن ثمة معطيات عملية وأخرى سياسية، تجعل من ناحية التحليل، وليس 
وعناصرها في سجن أبو « القاعدة»الوقائع، عملية هروب أكثر من خمسمائة من قيادات 

، وإن شاركت األخيرة في تنفيذها، وإنما من «القاعدة»رة، ليس من جانب غريب عملية مدب
للذهاب إلى « القاعدة»جهات استخبارية مجاورة بمعرفة، ربما، أهل الحكم، لدفع حشد من 

سوريا والقتال هناك، بما يعزز مسارات العنف واإلرهاب، ويقوي الحديث عن الجماعات 
يحاربها النظام، حتى لو كانت تلك الجماعات تناهض  والعناصر اإلرهابية والمتطرفة التي

أهداف الثورة وتقاتل تشكيالت الجيش الحر، وتفرض إرهابها على كثير من السوريين ونشطاء 
 .الثورة في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام
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فرهّود وانعدام الشعور .. موازنة مجلس النواب 

 3 بالمسؤولية

 

 
التي صوت عليها المجلس وأحالها إلى وزارة  2114العراقي لعام موازنة مجلس النواب 

مليار دينار كما ورد في وسائل اإلعالم وجاء على ألسنة عدد من أعضاء  328المالية بلغت 
 المجلس

 :هذا يعني اآلتي
 

نائباً فان ذلك يعني أن كل واحد منهم يكلف  323لما كان عدد أعضاء مجلس النواب هو  -1

 مليار دينار 12624وياً خزينة الشعب سن

مليون دينار هذا  1332333= وان ما تتحمله خزينة الدولة على كل واحد منهم شهرياً  -2
 بالمجمل

ومما ال يحتاج إلى توضيح هو أن مجلس النواب العراقي ليس مؤسسة صناعية فتدخل  -3
من ضمن بنود نفقاتها مواد أولية ومواد نصف مصنعه ومواد احتياطية وديزل وفحم 

وال هو مؤسسة زراعية فتنطوي نفقاته على نفقات . حجري ومواد تغليف وأجور عمال
تهيئة األرض وبذور وتقاوى وسماد كيمياوي وسماد حيواني ومبيدات ومعدات حراثه 

ومعدات سقي ومعدات حصاد ومعدات دراسه وأكياس تعبئه، وال هو شبيه بمؤسسة 
إنما هو مجرد ديوان . في الفضاء الخارجيناسا فتحتاج الى مبالغ لتغطية االستكشافات 

نفر أو يزيد قليال في بعض من أيام السنة، يتعاركون باأللفاظ  323يجتمع فيه نصف الـ 
تارة وباأليدي تارة أخرى وأحيانا بدس العبوات الناسفة تحت الكراسي في كافتريا 

لذي يؤدي المجلس فتنفجر ويقتل من جراءها بعضهم والبعض اآلخر يصاب بالرعب وا

 .إلى الهلوسة ومرض الرعاش
رئيس المجلس مهندس ووزير صناعة سابق ويفترض أن يعرف طبيعة نشاط مجلسه  -4

وما يحتاجه من نفقات وان المجلس الذي يرأسه ليس جهة إنتاجية فيتطلب عمله نفقات 
 كالتي تكلف تلك

في عام  مليار دينار، لماذا صارت 92كانت  2116موازنة المجلس الموقر في عام  -3

 مليار؟ 436مليار؟ وبزيادة مقدارها  328: 2114

                                                             
 دار بابل للدراسات واألعالم – موسى فرج 3
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 2116نائب في عام  273فإذا كانت الزيادة ناجمة عن ارتفاع عدد أعضاء المجلس من  -6

: يفترض ان تكون 2114فان موازنة مجلس النواب لعام  2114نائب في عام  323إلى 

 ملياراً  328مليار وليس  119= 273÷  323× مليار  92
نت الزيادة ناجمة عن أن المجلس بصدد إنشاء أبنية ويحتاج إلى نفقات رأسمالية وإذا كا -7

مليار ليس فيها من ذلك سوى  328والبالغة  2114فان بنود موازنته لعام ( استثمارية)

مليار لشراء أراضي وتلك  12مليار مخصصة لمباني ونصف مليار إلقامة حواجز و 3

 مليار دينار 1723ها الفقرات يبلغ إجمالي المخصص لتغطيت
مع األخذ بنظر االعتبار ما  2116وبحساب نفقات المجلس منسوبة الى نفقاته في عام  -8

 119والبالغة  323إلى  273يترتب إضافته عن الزيادة في عدد أعضاء المجلس من 

 2114النفقات الرأسمالية كما وردت في كشف التخصيصات المطلوبة لعام + مليار

مليار لكن الفرق بين هذا المبلغ وبين  12623: ار، فيكون المجموعملي 1723والبالغة 

مليار دينار والفرق يكفي  41123: مبلغ الموازنة التي صوت عليها مجلس النواب يبقى

 (.42338=92÷41123)لموازنات أربعة مجالس نواب وثلث 
ناشطون ومنظمات مجتمع مدني يصرخون ليل نهار مطالبين بتخفيض رواتب  -9

ومرجعيات دينية . انيين وإلغاء الرواتب التقاعدية لهم وهم ال يعلمون ما يجريالبرلم
تصدر الفتاوى تلو الفتاوى بوجوب تخفيض رواتب البرلمانيين والمسؤولين الحكوميين 

 .وهي ال تدري بما يجري
 

 :والذي يجري هو هذا
س ـ إجمالي رواتب أعضاء مجلس النواب وكل الموظفين والخدميين في المجل1

مليار دينار  322773: التي صوت عليها المجلس هو 2114مجموعها في موازنة عام 

 .فقط/ 6مليار يعني أنها ال تشكل إال نسبة  328من الموازنة البالغة 
 8ـ لماذا يحصل هذا؟ يحصل هذا ألن الرواتب مع ضخامتها فإنها محددة بقانون وتبلغ 2

 تساب اإلجمالي بما يزيد على ذلكمليون دينار راتب للنائب وال يستطيعون اح
 ـ لكن ألجماعه أشلون يفرهدون؟3
 :ـ تعالوا معي أدليكم4

مليار دينار وهي تفوق إجمالي الرواتب بأربع مرات، في حين أن  127: ـ مخصصات
القوانين العراقية تقول إن إجمالي ما يصرف للموظف عدا راتبه ال يجوز أن يزيد على 

 .كافة األحوال من راتبه االسمي في/ 111
 مليار إجمالي مصاريف السفر واإليفاد 8ـ 
دوالر عن كل ليلة  611عضو البرلمان العراقي يتقاضى مخصصات إيفاد مقدارها )

 (إيفاد
 (الحمايات)مليار دينار إجمالي أجور حراسة األفراد  134ـ 

عنصر  31وهي تفوق إجمالي الرواتب بأربع مرات وهي تصرف لألعضاء عن راتب 
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ويحتفظ بالباقي  3أو  2ماية لكل واحد منهم ومعلوم أن من األعضاء من ال يعين غير ح
بجيبه والبعض اآلخر يختارهم وتعينهم له وزارة الدفاع على مالكها وتدفع لهم من 

 موازنتها وإذا انتقد عقود وزارة الدفاع سحبتهم منه وأبقته وحيدا مثل مرسي
 مليار دينار للمالبس 12431ـ 

 ي موحد لو كوكتيل؟ حسب الطلبعاد ز
 مليون دينار أغذيه 831ـ 
 مليار سيارات مصفحه 3ـ 

 ً  وجميعهم يمتلكون منها حاليا
 وال يقيمون في بيوت التنك 2113مليار دينار أثاث وهم مجهزون بذلك من موازنة  13ـ 
 مليار منح 28ــ 
 مليار مصروفات أخرى 28ـ 
 مليار مكافئات 3ـ 
 رنتمليار لالنت 226ـ 
مليون دينار  91ـ مجلس النواب في سنة سابقة قام بتسليف أعضاءه سلف مقدارها 5

 لكل واحد منهم وفي نهاية السنة صوت على إطفائها واعتبارها منحه
قرر منح  2111وبرلمان اقليم كردستان عندما لم يتمكن من صرف كامل موازنته لعام 

( مليون دينار 144حوالي )الر ألف دو 121المتبقي كسلف وقروض لموظفيه بواقع 

 (مليون دينار لبقية الموظفين 72حوالي )ألف دوالر  61للمدراء العامين و
ـ رواتب أعضاء مجلس النواب العراقي هي األعلى من بين رواتب برلمانات العالم 6

مليون دينار  191نحو = ألف دوالر سنويا  163فالسيناتور األمريكي يقبض أقل من 

مليون دينار  211نحو = ألف دوالر  171د البريطاني يقبض سنوياً نحو عراقي واللور

 مليون دينار 384( العراقي!!! المشرع ) عراقي، في حين يتقاضي 
 :ولما كانت األوضاع المعاشية للمواطن العراقي هي هذه ـ7

فان موازنة مجلس النواب العراقي تشير وبشكل صارخ إلى حالة الفرهود وانعدام 

 .بالمسؤوليةالشعور 
وبناء عليه فان من حق ومن واجب الشعب العراقي أن يجبر برلمانه للخيار من بين 

 :البدائل التالية
مع أنها ليست مثالية وإضافة الزيادة المقتضية  2116اعتماد موازنة المجلس لعام  .1

نتيجة زيادة عدد أعضاءه بين تلك السنة وهذه السنة فيكون السقف األعلى لموازنته 

 .مليار 328مليار دينار وليس  119حالية ال
األردن، مصر، السودان، الجزائر، : إلى كل من( والكروه علينا)أن يتم إيفاد وفد عاجل .2

 .المغرب لينسخ لنا موازنة برلمانهم ولبرلماننا الموقر أن يختار أدسمها
الستراتيجي لتزويدنا أو أن يتم التخاطب مع الكونكرس األمريكي من خالل اتفاقية اإلطار  .3

من السيناتورات وان اخترتم اللوردات البريطاني فمقبولة  323بنسخة من موازنة 
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 .أيضا
كما أنتم : وانتم أيها العراقيون البواسل عليكم بالتمعن في كالم االمام علي عليه السالم

 يولًّ عليكم
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 4العراق في األقاليم إلقامة االستراتيجي البعد

 
 على والتي ، 1958 عام تأسست التي األولى العراقية الجمهورية انهارت 2003 عام في     

 جمهورية بكونها تميزت  أنها  إال ومسمياتها رموزها واختالف السياسية رواياتها تعدد من الرغم
 ، الحكم في والتفرد واالستبداد ، الفج السياسي والتآمر ، المستمرة  الدموية والثورات االنقالبات
 ، بغداد لحكومة الشديدة المركزية بواسطة األطراف وسحق ، المتعمد والطائفي القومي واإلقصاء
 الداخلية واألزمات الحروب كثرة عن فضال ، احترامها وعدم الدستورية النصوص ومطاطية

 مستقر سياسي لنظام مؤسسين آباء يكونوا أن في الجمهورية هذه قادة ينجح ولم ، والخارجية
 حضاري لبناء ويشيد ، أبنائه وحريات حقوق حماية على قادر  البلد هذا في ومستمر وآمن

 واالحتالل الغزو مطرقة تحت 2003 عام في الجمهورية هذه انهيار أن . به الفخر يمكن وثقافي
 عن للحديث الجدد السياسيين القادة  أمام المجال فسح الشعبي واإلحباط والنفور ، الخارجي
 جديدة لجمهورية التأسيس واآلخر ، 1958 عام انهار الذي الملكي النظام إعادة األول : خيارين
 الجمهورية أنصار فان الملكية أنصار لقلة ونظرا ، األولى الجمهورية ومشاكل أخطاء تتالفى

 الذي 2005 عام دستور رسخها الحاضر العراق تاريخ في الثانية الجمهورية فتأسست ، انتصروا
 ذات جمهورية بكونها الجديدة الجمهورية تميزت لقد . عام باستفتاء العراقي الشعب غالبية أيده
 غير محافظة عشر وخمسة ، العراق كردستان إقليم هو واحد إقليم من يتكون فدرالي اتحادي نظام

 غير للمحافظات الدستور من 119 المادة نص في الدستوري المشرع وسمح ، بإقليم منتظمة
 واالتفاق باالشتراك أو الواحدة للمحافظة اإلدارية الحدود ضمن إقليم إلى بالتحول بإقليم المنتظمة

 استفتاء خالل من المحافظة شعب أغلبية بموافقة الرغبة هذه تحض أن على أخرى محافظات مع
 سواء المواد من وغيرها المادة هذه خالل من المشرعون وحاول ، الغرض لهذا يجري عام

 تحقيق الختامية أو االتحادية السلطات أو والحريات الحقوق أو األساسية بالمبادئ المتعلقة
 : اآلتية الغايات

 . بالسلطة واالستبداد التفرد منع
 . المختلفة العراقية االجتماعية والمكونات والقوميات والطوائف لألفراد والحريات الحقوق ضمان

 .البلد لثروات العادل التوزيع
 .الشعب بين الحضاري واالنتماء المواطنة روح ترسيخ خالل من العراق وحدة تعزيز
 . الحكومية اإلدارة وديمقراطية كفاءة تطوير

 .وكفوء ودائم متزن سياسي نظام لبناء المتين األساس الدستورية الوثيقة جعل

                                                             
4

 اإلستراتيجية والدراسات للتنمية الفرات مركز -العرداوي عليوي خالد.د 
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 بأن االنطباع المراقب تعطي ال الحاضر الوقت والى الدستور إقرار منذ جرت التي األحداث واقع إن
 ، السلطة على قاس وصراع ، مستمرة سياسية أزمات من يحدث ما بفعل تحققت قد الغايات هذه

 خالل من المنظم اإلرهاب واستمرار ، وحكومته الشعب بين الثقة لجسور متواصل وتدهور
 الفساد آفة معالجة وعدم ، أصال الضعيفة التحتية البنية وتهديم واالغتياالت التفجير عمليات
 في بقوة والدولية اإلقليمية :الخارجية األجندات تدخل عن فضال ، واستفحالها واإلداري المالي

 هذه ضمن أولوياتهم بترتيب العراقيين السياسيين القادة انشغال لكن . للبلد الداخلية الشؤون
 نجاحهم نكو ،  أعاله األساس الغايات واحدة لحظة ينسيهم ال أن يجب المستقرة غير البيئة
 من وواحدة ، إليها الوصول من تمكنهم مدى على يتوقف الجمهورية لهذه مؤسسين كآباء الفعلي
 الجديدة األقاليم تشكيل أمام العقبات وضع أو الطريق سد عدم هو النجاح هذا تضمن التي األمور

 : اآلتية لألسباب وذلك ، العراق في
 يبتدع لم أكثر أو واحدة محافظة ضمن جديدة أقاليم بتشكيل يطالب من أن حيث : المطلب دستورية

 النوايا كانت ومهما ، القانون كفله بحق يطالب هو بل ، الدستوري للنص مخالفا جديدا أمرا
 النص ترسيخ اجل من بايجابية معها والتعامل احترامها يجب مطالبته وراء تقف التي والغايات

 ال أخرى لوسائل االحتكام من بدال إليه يحتكمون مالذا وجعله ، الجميع نفوس في  الدستوري
 تحت ما إلى النظر على والنفوذ القرار أصحاب يقتصر ال ولكي ، الوخيمة العواقب إال للبلد تجلب

 أبدا يكن لم االتحادية الدول في .. الواليات أو األقاليم تشكيل مطالب أن يتذكروا أن عليهم أقدامهم
 متعددة ورغبات لغايات كان ما غالبا بل ،المركز حكومة تقررها معينة ورغبات بغايات محددا

 لكن والمعارضة االمتناع يظهر المركز كان ما وغالبا ،بتشكيلها المطالبة والقوى القيادات تحددها
 .المطالب لتلك يرضخ النهاية في
 

 فيها زاد كلما بأنها الفدرالية الدول تتميز :الوطنية وللوحدة االتحادية الحكومة لقوة ضمانة األقاليم
 تكون  األقاليم تقل فعندما صحيح والعكس ، فيها لالستقرار اضمن ذلك كان كلما األقاليم عدد

 كيانين أو إقليمين على االتحادية الدولة تقتصر عندما السيما ، كبيرة االستقرار زعزعة احتمالية
  : يلي ما بسبب جدا خطير األمر هذا فمثل ، اليوم العراقية كالحالة واإلقليم المركز هما إداريين

 تتحاور بكونها غالبا تشعر األخيرة كون اإلقليم وحكومة المركز حكومة بين للعالقة مستمر تأزم
 تساعد أخرى إقليمية حكومات وجود لعدم ما نوعا عنها مستقلة كحكومة المركز حكومة مع

 تخفف أخرى جهة ومن ، جهة من أخرى أحيانا عليها وتضغط أحيانا مطالبها في المركز حكومة
 في ويبرز يتكرر ما كثيرا نجده األمر وهذا ، لها مناضرة حكومة لكونها اإلقليم حكومة اندفاع من

 . المحليـة كردستان إقليم وحكومة االتحادية بغداد حكومة بين العالقة
 في حاد استقطاب حدوث على ذلك ساعد كلما  إقليمين من تتكون الفدرالية الدولة كانت كلما

 استقالله إعالن إلى ما مرحلة في بأحدهما العناد يدفع قد ، طرفين بين السياسية واآلراء المواقف
 السابقة االتحادية جيكوسلوفاكيا جمهورية في حصل قد الفعلي تطبيقه نجد األمر وهذا ، السياسي

 إقليمين على اقتصارها أن إال األولى العالمية الحرب بعد اتحادية كدولة ظهورها من الرغم فعلى ،
 إلى السياسية قياداتهم أوصلت حادة استقطابات إلى فيهما األمور دفع والسلوفاك ألجيك هما

 ، والسلوفاك ألجيك هما جديدتين جمهوريتين وتأسيس 1992 عام بعضهما عن االستقالل إعالن
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 االستقطابات دفعت إذ 1947 عام باكستان دولة تأسست عندما حدث قد األمر هذا مثل نجد كما
 واللغة الغرب في األردية اللغة حول المتمحورتين الرئيسيتين كتلتيها بين الحادة السياسية
 وتأسيس 1971 عام الغربية الكتلة عن  الشرقية الكتلة انفصال إعالن إلى الشرق في البنغالية
 الجيكوسلوفاكي المشهد تكرار في السياسيون القادة يرغب ال ،وقطعا المستقلة بنغالدش حكومة

 . مستقبال العراق في والباكستاني
 وتلك االتحادية الحكومة تديرها التي المناطق بين والعمران التنمية مستوى في الكبيرة الفوارق

 السيادية باألمور المتعلقة بالقضايا مشغولة غير األخيرة ألن ، اإلقليمية الحكومة تديرها التي
 فيه المسئولين وتماس اإلقليم مساحة صغر عن فضال .. الخارجية والعالقات والدفاع كاألمن

 مستويات اختالفات إن .معها التعامل في استجابتهم وسرعة المواطن تهم التي الحيوية بالقضايا
 سيظهر اإلقليمية والحكومة االتحادية الحكومة بين واالهتمام والديموغرافيا والجغرافية اإلدارة
 حين في ، والعمران والتطور التنمية ملفات إدارة على والقدرة الكفاءة من أعلى بمستوى األخيرة

 ، فيها المواطن ثقة تزعزع إلى يقود مما األداء وضعيفة وعاجزة مترهلة المركز حكومة تكون
 ، اإلقليم بأوضاع أوضاعها ومقارنة ، سطوتها من التخلص في ورغبتها المحلية إداراتها وتململ

 بينما ، العواقب محمودة غير كثيرة الحتماالت تجر والفوضى استقرار الال من حالة يخلق مما
 القيام إلى وستتفرغ االتحادية اإلدارة عن سيخف العبء فان ، متعددة أقاليم هناك تكون عندما

 فسح مع عليها القائمين وفي فيها الثقة باستمرار تعزز وقدرة بكفاءة لها الموكولة بمهامها
 . مواطنيها أمام مسؤولياتها بتحمل األقاليم إلدارات المجال

 
 بعد وما الحداثوية بأنماطه المعاصر التحديث يتميز : الفرعية الهويات لمشكلة حل األقاليم

 بها واالعتزاز ذاتها عن للتعبير الفرعية الهويات انبثاق أمام بقوة المجال يفسح بكونه الحداثوية
 نشاهده وما ، الهويات لهذه الكبح أو القمع بممارسة يسمح والوطني لميالعا المجال يعد فلم ،

 مع ذلك يترافق ، هذا على دليل خير العربي بالربيع يسمى ما ثورات من العربي العالم في اليوم
 مثل إن . الوجود إلى إبرازها على ويحرص الفرعية الثقافات يحترم متنامي عالمي تيار وجود

 متعددة الدول في السيما عدة وجوه من ملحا أمرا الفدرالية تجعل واإلقليمية العالمية البيئة هذه
 بذاتها محمودا شعورا العراقية الفرعية للهويات يضمن جديدة أقاليم إنشاء ألن ، كالعراق الهويات
 على الفدرالية فتساعد ،  عليها ضيقا فضاء فيه تجد لن الذي السياسي نظامها مع جيدا وتناغما

 حصول يمنع مما ، للدولة الشاملة المواطنة هوية ضمن الوطني االجتماعي النسيج أواصر شد
 والتحكم السيطرة أصبحت لقد . والداخلية الخارجية بإبعادها التقسيم بسيناريوهات التكهنات

 من لكثير الوطنية الوحدة عقد انفراط في سببا المركز حكومات قبل من الفرعية الهويات بإرادة
 كياناتها على اإلبقاء أبواب أمامها النفتحت الفدرالي الحل اختارت لو ربما التي المنطقة دول

 يجعلنا قد الخيار لهذا والرفض واإلنكار التكبر لكن ، القالقل من وآمنة ومستقرة موحدة السياسية
 من تجعل المنطقة في كثيرة  وانهيارات وانقسامات سياسية فوضى القريب المستقبل في نرى

 كثيرة لنماذج المفتاح هي بل ، أخرها السودان تكون لن منها مفر ال واقعة حقيقة التقسيم سيناريو
 إال العراق منها يسلم لن ..  واليمن ، والسعودية ، والمغرب ، وليبيا ، ومصر ، سوريا في مماثلة

 .الدستوري الفدرالي منهجه وتعزيز بترسيخ
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 العراق في األولى الجمهورية تجربة شهدت : الحكم في االستبداد عودة لعدم ضمانة األقاليم

 ، والتهميش ، اإلقصاء : مظاهرها من االجتماعية المكونات جميع منها عانت كثيرة فضاعات
 وال ، المركزية الحكومة وتفرد تفرعن بسبب  السياسية واألزمات والحروب ، الجماعية والمقابر

 جديد نمط بخلق إال أخرى مرة الحكم من النمط هذا عودة عدم ضمان األحوال من حال بأي يمكن
 وإعالن السلطة على باالستيالء يطمع سياسي مغامر كل أمام مقفال الباب يجعل اإلدارة من كليا

 ومثل ، الفشل مصيره وسيكون له استجابة هناك تكون لن هذا فعل إذا حتى ألنه ، واحد رقم البيان
 وتطويرها تشذيبها على حرص مهما اإلدارية الالمركزية توفره لن الضامنة اإلدارة من النمط هذا

 لمنطق وفقا للمحافظات مهمة صالحيات من اليوم المركز حكومة تمنحه فما ، بها القائلون
 ، مغايرة سياسية أهداف ذات  أخرى حكومة بواسطة منها سحبه من يمنع ما يوجد ال الالمركزية

 األمر فهذا ، دستوريا عليه المنصوص الفدرالي النمط إلى اإلداري النمط يتحول عندما أما
 محددا مجاال إال االتحادية الحكومة فيه تجد لن الذي العراقي السياسي الواقع على نفسه سيفرض

 والرفض  المقاومة من واسعا نطاقا  واجهت تجاوزته ما متى بها القيام عليها التي المهام من
 . األقاليم حكومات تمارسه الذي الفعال  والكبح

 الحكم في الفدرالي المنهج وترسيخ العراق في األقاليم تشكيل تجعل ، أعاله المذكورة الحقائق إن
 ، البلد في السياسية القوى – قبوال أو رفضا – عليه وتتجادل تتصارع فكريا أو سياسيا ترفا ليس

 العواقب لتالفي ومقتضياته وحقائقه لقواعده وفقا العمل من مفر ال استراتيجي خيار هو بل
 ، األفق ضيقة السياسية والنزاعات لألهواء عرضة جعله أو تبنيه عدم سيحدثها التي الكارثية
 على وضع وهكذا ، الجميع من إدراكه يجب خطير طرق بمفترق يمر واإلقليمي الدولي فالوضع

  من بد ال أخيرا ، ( للجهلة يغفر وال المغفلين يحتمل ال)   المنطقة في السياسيين احد وصف حد
 أنا أما ، تجاربهم من يتعلمون من الحمقى إن : بسمارك البروسي القائد بقول المعنيين تذكير
   اآلخرين تجارب من أتعلم أن فأحب
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اسباب فشل االحزاب االسالمية في ادارة الدولة 

 5؟العراقية

 
تعبير عن رغبة مزاجية لبعض االفراد او  مجرد عابر، او لم تكن العلمانية نتاج فكري

بل كانت عبارة عن حل عملي فرضتُه اجواء الحروب الدينية   المجموعات الفكرية او السياسية،
القارة االوروبية في القرنين السادس والسابع عشر الميالديين، ذلك   التي اجتاحت عموم

مختلف   ت والنزعات الدموية بينالتاريخ المسيحي كان حافل بحالة مزمنة من الصراعا  الن

 .. الطوائف المسيحية وغيرها
الدين   الغربي لكلمة الدين يعني الروحي اوالغيبي اوالباطني، اما كل ماهو خارج عن  التعريف

وثالثين عاما دفعت   فهو علماني ان مأساة الحروب الدينية المسيحية على امتداد مائة
القتل والتدمير والتكفير والغاء   هذا النفق المظلم، نفقباالوروبيين الى البحث عن مخرج من 

مبدأ التسامح الذي نشأ في مناخات الحروب   االخر، والبحث عن حل لتلك المشكلة، فكان
داخل الكنيسة هو الحل الناجع، ولم يكن هناك معالجة   الدينية، ومعالجة االنقسام الحاصل

م العلمانية التي همشت المسيحية المتعصبة اال بتشكيل النظ  لمشكلة التعددية الدينية

 .الطائفية  والكنسية
تأسيس الدولة الشيوعية االحادية التي فرضت على جمهوريات االتحاد   وكانت

طيلة سبعين سنة من قبل ستالين، حيث كان يمنع الناس بالقوة من الذهاب   السوفياتي
الشيوعية   رثودوكسي، و ما إن انهارتالكنيسة ألداء الصالة أو حضور القداس الديني اال  إلى

التاريخ   ولكن .وحماسة  الميالدي حتى عادت الديانة المسيحية إلى روسيا بقوة1991عام 

حساب في الحياة   انتقم لنفسه وأصبح بطريرك موسكو االن شخصية هامة يحسب لها الف

 ..اهلهاحالة تج  السياسية الروسية، ويخشى منها ومن ردود الفعل الدينية في
الحرب   الضفة االخرى من اوربا وهي اوربا الغربية فان العلمانية الحاكمة منذ نهاية  وفي

تربت على هذا النوع   العالمية الثانية والى يومنا هذا قد وجدت ارضية خصبة، وأنشأت اجيال
الشخاص مكنت العلمانية الغربية ا  من ادارة الدول الذي يركز على فصل الدين عن الدولة، وقد

مسيحيا أو مسلما أو يهوديا أو بوذيا بحرية تامة   أن يمارسوا طقوسهم الدينيه سواء أكان
او يتجاوز حدود المسموحات، وسمحت أيضا لمن اليمارس   شرط ان اليمس حريات االخرين

ويظل مع ذلك مواطنا يتمتع بكافة الحقوق، وعلى مبدأ كل متدين مواطن   الديانة على اإلطالق
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ولكن ليس كل مواطن متدينا بالضرورة، وال يحق الي شخص أن ينظر إليه على   رورةبالض

 .. كافر أو فاسق ألنه يختلف عنه في االعتقاد او الدين  انه
الحروب   معيار المواطنة والوطنية في الدول ذات االنظمة العلمانية التي تشكلت بعد  وعلية

الناس وان كان غير   مثال الطبيب الناجح يداويوالمذابح العرقية يعتمد على نجاح الشخص، ف
من ميزات الغرب األوروبي وامريكا   متدين أو ال ينتمي إلى طائفة أو مذهبا معينا، حتى اصبح

وعدم التدين في ان معا، ويسمح بالحرية الدينية،   وبعض دول اسيا واستراليا يسمح بالتدين
ة تقف على الحياد من كل األديان والمذاهب ألن الدول. وجوهرها  وهذا هو معنى العلمانية

 .المجتمع  الموجودة في
الدول التي   خالل قراءة واقع العلمانية في المنطقة العربية واالسالمية ومن خالل مشهد  ومن

منهج الدولة العلماني   سارت على نمط العلمانية الغربية واجهزتها الرسمية مثل تركيا حيث
المجتمع شديد الميل الى التوجهات   ى مجتمع اسالمي لذا يبدواالتاتوركي، الذي فرض عل

حيث تقوم الدولة على اسس اسالمية تنجذب قطاعات   االسالمية، في حين ان في بلد مثل ايران
العلمانية كشكل من اشكال االحتجاج الصامت على ماتعده استبدادا   واسعة منهم نحو التوجهات

 .دينيا
 وتقبل الفكر الديني؟ الطبيعة البشرية الفطرية

واالزمنة   خالل استقراء التجارب البشرية ومحاكاة التاريخ االنساني على مر العصور  ومن
عليه إجبارا، من هنا ان فشل   ،يخبرنا التاريخ إذا كنت تريد أن يكره شعبأ ما شيئا ما فأجبره

واالسالمية في القرن رقاب الشعوب العربية   كل األنظمة ذات الحزب الواحد التي تسلطت على
اجبرت الناس على تقبل نوع من خليط بين العلمانية او الدينية   العشرين وبدايات القرن الحالي

تؤمن فقط في ما يؤمن به الحاكم او الملك او الشيخ او الرئيس او السلطان   الطائفية التي
الطريقة   ة علىومن هنا ظهر رفض الشعوب العربية واالسالمية لتلك األنظمة المركب  ،

وهذا ما ُيفسر سبب   االستالينية التي هي عبارة عن عبادة الزعيم وصورته وتقديس تماثيله،
في الهشيم، فالناس تريد أن تتنفس   نجاح الربيع العربي وانتشارهُ بين الناس كانتشار النار

 .خارج إطار الحزب الواحد والفكرة الواحدة
من الزمن   ع على مقدرات الشعوب العربية منذ اكثر من قرناالنظمة الخليجية التي تترب  اما

لتسخير المؤسسة الدينية   فقد عمدت على انشاء اجيال من الشباب اليؤمن بالتغيير، نتيجة
وعلى الشعب الدعاء له واسداء   لخدمة االمير والتبليغ الطاعتة وحرمة الخروج علية ،

االسالمية في العهود المنصرمة في العصرين   النصيحة في روتين ديني سارت علية االمارات

 .. االموي والعباسي
الحقوق   روح اإلبداع في الشعوب العربية، وزرع محلة فكرة الخنوع وعدم المطالبة في  فقُتل

العربية ، وغياب تام   او االعتراض على تداول الحكم في الخليج العربي واالردن وبالد المغرب

 ..  ية او منظمات حقوق االنسانالى مؤسسات الرقابة المال
نظرية   في جوهره دين مهمتة العناية بالدنيا واالخرة معا، وتنظيم حياة الناس وفق  فاالسالم

هذا العالم، فما ٌيميز   متكاملة اليفصل فيها الدنيا عن االخرة، ويسعى الى تجسيد رسالته في
الدين وقيادة المجتمع نحو التكامل   االسالم عن باقي الديانات هو هذا الترابط الوثيق بين
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والشورى واالنتخابات الحرة، وقد اقترنت نشأة   والتساوي والعدل والحرية والديمقراطية
بالنظر الى التحوالت الهائلة التي احدثها االسالم في مجال القيم   االسالم بقيام الدولة، وذلك

والعدل   الوالء والجماعة والشورى والسياسية للعرب من خالل التركيز على مفاهيم  الثقافية

 .الخ.. والمساواة
الهرمة   المشكلة التي تعاني منها الدول التي تحررت من عبودية الدكتاتوريات العربية  ان

 2113العراق منذ العام   ومنها العراق، تشكوا الناس من تسلط االحزاب االسالمية التي حكمت
ثنائية هيمنت على مقدرات الدولة تحت   تمع، في،وتسلط المعممين على الدولة وشؤون المج
والفساد المالي المستشري في جسد الدولة   اطار شرعي، مما ادى الى شرعنة السرقات

للمنطق والواقع هو مطلب تحرير الدين من قيادات الدولة   العراقية ، مما يجعل المطلب االقرب

 .الحهامتحررة اصال من كل شيء عدا مص  وليس العكس، فالدولة
للمواطن   المشكلة الحقيقية التي تواجة قيام دولة المؤسسات التي همها توفير الخدمات  ان

واالقتصادي والديني في   تواجة تحد كبير متمثل بهمينة رجال الدين على القرار السياسي

 .الدولة ضمن مصلحة الحزب او الجهة التي ينتمون اليها
االسالمي،   ال العامة تحت ذريعة الشرعية ودعم التوجةالسرقات والتجاوز على االمو  فبررت

العراق على انه مبرر دينيا   وتبرير االخطاء والفساد المستشري في الجسد الحزبي الحاكم في

 .او مسنود مرجعيا؟
العرب   قسما كبيرا من الناس كان والزال يفكر بنظيرة المؤامرة التي يؤمن بها اغلب  وهناك

للعراقيين والعالم اجمع   ى وجة الخصوص ، على ان امريكا تريد ان تثبتوالشعب العراقي عل
وكذلك فشل الفكر االسالمي الداعي الى ادارة   فشل االسالم السياسي في ادارة الدولة العراقية ،

اشخاص محسوبين على التيارات االسالمية ادارة الدولة وهم   عادلة للدولة ، من خالل تولي

 .سدةومف  شخصيات فاسدة
هي   اقف هنا وفي مخيلتي االالف من االسئلة على اصحاب هذا الطرح، فهل ان امريكا  وانني

الشريعة االسالمية؟   التي وجدت االحزاب االسالمية؟ ورسمت لها فكرها التاسيسي المبني على

 .العدل والمساواة بين الناس ؟  وسعيها الى تطبيق شرع هللا في االرض؟ واقامة نظام يسودة
اذن ماهو نظام الحكم الذي يناسب الوضوع العراقي وينجح في استئصال الفساد وخيوطة 

 .المتشعبة ؟
وهل الشعب العراقي قادر على تقبل فكرة العلمانية كأداة بديلة لنظام الحكم في العراق بدل 

 .االسالم الحزبي السياسي؟
الداري والمالي في االحزاب الفساد ا مافيات هناك بارقة امل ان تعيد  هل وأذا تعذر ذلك

الفكر   العراقية حساباتها وتراجع مواقفها الخاطئة وتصلح ما افسدتة قياداتها في  الدينية

 .االسالمي الذي كانت تؤمن به وتنظر له؟
ثالث عقود من   جرب العراقيون نظام الحكم العلماني الذي دعى الية نظام البعث على مدار  لقد

وشعبة، من سياسات همجية،   العلمانية المشؤمة اثرا بالغا على العراقالزمن، وتركت تلك 
العراقية، وكبلت الدولة العراقية بقررات أممية   وحروب عبثية وديون كبيرة اثقلت الميزانية
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على الرغم من مرور قرابة العشر سنوات على سقوط نظام   اليستطيع العراق الخروج منها

 .البعث
تتناغم مع   السالمية التي تطالب بااللتزام بالمرجعية االسالمية، التيمشروع االحزاب ا  ان

فلكهم الحزبي، هو مشروع   الخط الفكري الدارة تلك االحزاب والتيارات والكيانات او تدور في
تكون خطرة ومدمرة حينما تسوغ لنفسها   هدام الن المرجعية ايا كانت هويتها االيديولوجية

 .حياتهم  فراد وانماطالتدخل في خيارات اال
االسالمي صاحب   مفهوم الديمقراطية االسالمية ذات الطابع اإلجرائي المستوحى من الفكر  اما

من المفكرين والمثقفين   التجربة الثرة في القيادة العادلة للدولة، وكما يؤكد الكثير
يق تصنيفها سياسية واجتماعية عن طر  االسالميين،على انه يؤسس لمشروعية استبعاد قوى

يؤكد على هشاشة   مما .نهج الدين والمذهب  خارج دائرة التدين ، او عدم السير على

المتباينة في اطار مرجعيات   الديمقراطية بطابعها الحزبي ذات التوجة االسالمي وثقافته

 .متنوعة خارج الفضاء االسالمي وقيمة السمحاء
 

 .الطائفية في التعامل مع مكونات الشعب
كان دينهم أو   ستور الدولة العراقية نص على ان الدولة تعامل جميع السكان بالتساوي أياد  أن

والدتهم، وفي الواقع إن   مذهبهم، وإنها ال تنظر إليهم من خالل أديانهم ومذاهبهم وأماكن

 .السياسة والفكر البشري  الدستور العراقي الجديد يمثل طفرة هائلة في تاريخ
الطائفية، وكانت   الحديثة كانت تعامل الناس من خالل انتماءاتهم الدينية أو العراقية  فالدولة

فكانت القياسات المعمول بها في .اقلية  الدولة تعطي األولوية ألبناء المذهب الحاكم رغم انهم

لم يحالفك الحظ وتولد في   إذا 2113العراقية والى العام   الفترات المظلمة منذ نشوء الدولة

ليس فقط كافرا زنديقا ومنبوذا ومحروم   ردية او شيعية، فالويل كل الويل لك، وإنكعائلة كو
يمكن أن تفتح لك أبواب التوظيف والعمل كما تفعل مع   من كل الحقوق اإلنسانية، فالدولة ال

 .صحيح العقيدة، القويم المستقيم  جارك السني الذي تعتبرة
ى وعلى هذا المستوى من العمق وانني ان هذا الطرح يسير على هذا المنح  ولالسف

 ..قناعة انه ينبغي طرح األمور على حقيقتها لكي ُتفهم بشكل صحيح  على
والفلسفية والدينية   خالل قناعة تامة انه التطور يحصل إال بعد انتشار األفكار العلمية  ومن

وهذا لم يحصل  والصحافة والتعليم،  المتنورة في أوساط واسعة من الشعب عن طريق المدرسة

  .الموروثة والراسخة في العقول منذ مئات السنين  إال بعد انحسار األفكار األصولية البالية
وهنا تبدوا ان الدولة الحديثة التي تسير وفق معتقدات الشعب شيئا مستحيال في المدى المنظور 

 .؟
أوساط   غلة فيالمعركة محسومة بشكل كلي تقريبا لصالح األفكار األصولية المتغل  ألن

االخر وقتله يحظى   بإلغاءنعم إن الفكر األصولي الذي يؤمن  ألناسالمتسلطين على رقاب 
يمتلك القدرة على تفكيكه   تاريخي ، ولم يتجرأ أحد حتى االن على مساءلته، او بامتداد

 .شرورهوتخليص الناس من 



 

 مركز أضواء للبحوث والدراسات اإلستراتيجية 

 أحد مؤسسات المجموعة العراقية للتسويق والتطوير

www.adhwaa.org 
 حقوق النسخ واالقتباس محفوظة لمركز أضواء

31 

تؤسس دولة   كونات اضخم، فلكيالموروث التاريخي لالنسانية اكبر، ولباقي الدينات والم  لكن
على قدر المساواة، ينبغي   عادلة يحترم فيها التنوع وتضمن فيها الحقوق ويعامل فيها الجميع

للوطن بدال من اي والء اخر، الن حب الوطن   اشاعة فكر الدولة والمواطنة والوطنية والوالء

 . من االيمان
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-3112) ستراتيجة الموازنة الفيدرالية لألعوام 

3115 )
6 

 
 

، ( 2113-2113)قبل الولوج في وضع فهم حول استراتيجية الموازنة الفيدرالية لألعوام 

( 2112-2114)ُيستحسن ان نبّين الخصائص الرئيسة للموازنة العامة للدولة خالل السنوات 
لمرحلة كمقدمة لتسليط الضوء على ابرز االختالفات بين مسارات الموازنة العامة للدولة خالل ا

 . اوما بعده 2112قبل عام  ما
 :ييالحظ اآلت 2112-2114 لألعواممن خالل تتبع قوانين الموازنة العامة 

سياسة إّنفاقية توسعية بهدف تأهيل العديد من  انتهاجزيادة حجم االنفاق وذلك بسبب  -1
الماء مع  و ألكهرباءو ألنفطالقطاعات التي تضررت جراء الحرب السيما البنى التحتية 

تعرض العديد منها للتخريب وإلعادة بناء القدرات الذاتية لمؤسسات الدولة  استمرار
تكاليف تحسين  وارتفاعلتمكينها من إعادة تقديم الخدمات األساسية للمواطنين ، 

عليه فإّن تلك النفقات قادت الى ارتفاع مقدار العجز في . القدرات في مجال األمن والدفاع
  عامة للدولةالموازنة ال

اعتماد ايرادات الموازنة العامة على تصدير النفط في الجزء الغالب منها، وما يترتب  -2
على ذلك من مخاطر قد يكون سببها في أقل تقدير توقف صادرات النفط نتيجة ظروف 

 .االستقرارداخلية او اقليمية السيما وان المنطقة تشهد حالة من عدم 
  :من مضاعفاتانب سيء مقابل ما ترتب على تلك الزيادة ان زيادة االنفاق ال تشكل ج -3

وجود حالة من التفاوت الشاسع بين جانبي االنفاق االستهالكي واالستثماري وكما هو  - أ

 .الموثقةمعروف لدى الجميع وبالبيانات 
يقود الى زيادة الطلب الكلي لألستهالك ، ( الجارية)ان زيادة النفقات االستهالكية  - ب

د طاقة انتاجية معطلة ، فأن الطلب الكلي لألستهالك يتجه الى الخارج الستيراد وبوجو
متطلبات االستهالك المحلي مما يقود الى ارتفاع الطلب على العمالت االجنبية والضغط 

 . على سعر الدينار العراقي
، وفي ظل سياسة تثبيت  2112-2114كما ان ارتفاع االنفاق الحكومي خالل المدة  - ت
عر الصرف للدينار العراقي ، يقود الى توسع القاعدة النقدية والتي هي احد االسباب س

الرئيسة للتضخم خاصة مع الضعف الكبير او انعدام التوسع في النشاط االقتصادي ، كما 
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والبد من أن يتجه جزء من الزخم النقدي للبحث عن فرص لألدخار او االستثمار في 

 . خارج العراق
د االنفاق االستثماري فقد عانت الموازنات السابقة من تدني حجم النفقات على صعي - ث

االستثمارية والتقف المشكلة عند هذا الحد بل ان حتى مايخصص من نفقات استثمارية 

بلغت  2111للوزارات القطاعية وللمحافظات اليشهد نسب تنفيذ كاملة ، فخالل العام 

بلغت نسب التنفيذ  2112العام الجاري  وخالل النصف االول من% 31نسب التنفيذ 

وهذا يعود ألسباب عده في أغلبها فني ونقص في التخطيط االقتصادي السيما % . 29
وهذا يتناقض مع ما تخطط له . على صعيد المحافظات ، فضال عن غياب الجانب الرقابي 

في  الحكومة في خطط التنمية ، خالل المدة مدار البحث والتي أنعكست بشكل واضح
تردي مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ونقص كبير في البنى التحتية وما يترتب 

 . عليهما من سلبيات عدة
كل هذه المحاور تعطينا مالمح عامة عن حال الموازنة العامة للدولة خالل االعوام 

وترسم لنا صورة تردي البنى التحتية وتردي مستوى الخدمات المقدمة  2114-2112

 . ين خالل العشر سنوات السابقةللمواطن
 : 3105-3103  أهداف استراتيجية الموازنة االتحادية العامة لالعوام: أواًل 

الحكومة وضع استراتيجة جديدة للموازنة العامة للدولة خالل السنوات القادمة ترسم  ارتأت

والغرض هو االخذ بنظر االهتمام كل  2113-2113الموازنة الفيدرالية  إستراتيجيةاسسها 

ماشهدته الموازنات السابقة وماترتب عليها من آثار سلبية ألقت بظاللها على رفاهية المواطن 
، وتشخيص مواطن الخلل والمسارات الخاطئة ووضع التصورات والعالجات الالزمة لتجاوز 

لتوجيه سير الواقع تدريجيا نحو االيجابية واالرتقاء بمستوى تلك االثار وتصحيح الممارسات 
الخدمات المقدمة للمواطن وصوالً لتقويم اوضاع ومسارات الموازنة العامة للسنوات القادمة 

وجعلها بعيدة عن عيوب الموازنة العامة للدولة خالل الفترة السابقة ، مع االخذ بنظر االهتمام 

واستراتيجية .  2117-2113ذلك التحديث الذي يجرى عليها وك 2114-2111الخطة الخمسية 
 .التخفيف من الفقر 

تعكس االستراتيجية مدار البحث وجهة نظر متوسطة المدى تهدف الى تعميق الصلة بين 
تخصيصات الموازنة واولويات الحكومة ويجري تنظيم الموازنة العامة للدولة على أساس تلك 

- :االولويات ، وهي 

 .العراق وأستقراره امن -  1

 .االرتقاء بمستوى الخدمات والرعاية االجتماعية المقدمة للمواطنين -  2

 .زيادة القدرة التنافسية واالنتاجية للمؤسسات العامة والخاصة -  3

 .زيادة انتاج النفط والغاز لتحسين االستدامة المالية -  4

 .المدنيةأصالح الخدمة -  3

  .المحليةحادية تنظيم العالقات االت-  6
 :وفي إطار تلك االولويات تهدف االستراتيجية الى      
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من %( 2)تهدف االستراتيجية الى تخفيض مستوى العجز تدريجيا وصوال الى اقل من -      1

وذلك باعتماد الية نضمت تحديد سقوف نفقات  2113الناتج المحلي االجمالي بحلول عام 

باعتماد مبدأ وضع . على اساس اولويات الحكومة ( فظاتالوزارات والمحا)لوحدات الصرف 
الموازنة من االعلى الى االسفل على عكس ما معمول به حاليا تاركة لوحدات الصرف مهمة 

 .اعداد تقديرات في ضوء السقوف المحددة لها

من اجمالي الموازنة %( 38)التركيز على النفقات االستثمارية باتجاه الوصول الى نسبة - 2

وتقليص الحجم النسبي للنفقات الجارية لصالح التوجة نحو االستثمار  2113لول عام بح
ليتسنى على المدى المتوسط الوصول الى موازنة . وتحفيز القطاع الخاص لخلق فرص عمل

من مجمل النفقات ويتطلب ذلك تحديد التوظيف الحكومي وتامين % 31استثمارية تشكل 
در الوظيفية عن طريق نقل كوادر من الشركات التي تتلقى الدعم الوزارات احتياجاتها من الكوا

وتخطيط االستراتيجية بزيادة النفقات االستثمارية بوتيرة تعادل عشرة .من الخزينة العامة للدولة

بينما تنمو %( 4)اضعاف وتيرة نمو النفقات الجارية ، اذ سيكون نمو النفقات الجارية بنسبة 

 .في العام االول لالستراتيجية%( 32)بة النفقات االستثمارية بنس

تدعم االستراتيجية االبتعاد عن اقتصاد الدولة احادي المصدر الى اقتصاد متنوع يلعب فية -  3

وتوصي االستراتيجية بتوسيع قاعدة . القطاع الخاص دوراً مهما وتتنوع فيه ايرادات الموازنة
 .تصدير النفط الضرائب وزيادة حصة االيرادات من مصادر اخرى عدا

قروض الوزارات والقروض الداخلية )تهدف االستراتيجية الى اطفاء كافة االلتزامات -  4

 . 2113بحلول عام ( المتراكمة

 -2111)واهداف هذه االستراتيجية تتفق مع اهداف خطة التنمية الخمسية لوزارة التخطيط 

 :في  (2114

نفطية وان يتميز االقتصاد بمشاركة القطاع العمل على تنويع وزيادة االيرادات غير ال-  1

-2111)الخاص على امتداد المسار الخاص بالتحول نحو اقتصاد السوق اذ لم تقتصر خطة 

لمعالجتها للشأن التنموي على االستثمار الحكومي بل اعتبرت القطاع الخاص شريك ( 2114

 .اساسي في عملية التنمية

نتاجية وتطوير مستوى المنافسة في قطاعات العمل على تحسين وزيادة مستوى اال-  2

 .االقتصاد كافه
تدعو الخطة الخمسية الى تعزيز االدارة الالمركزية للتنمية، وأعطاء أدوار أكثر فاعلية  -4

وهذا . للمحافظات في هذا المجال وبحسب تطور أمكاناتها وقدراتها إلدارة عملية التنمية 

في  2113-2113ية الموازنة الفيدرالية لالعوام االمر يتالئم مع ما تسعى اليه استراتيج
رفع كفاءة برامج تنمية االقاليم والمحافظات وتوصي باعطاء صالحيات اوسع 

في تنفيذ  للمحافظات والوزارات المركزية بشكل اولي يمكنها من تسلم مسؤولية أكبر
 .المشاريع االستثمارية 

 (تقدير االيرادات)دور االيرادات النفطية في الموازنة : ثانياً 
اليختلف هيكل االيرادات العامة في العراق عن سائر البلدان النفطية في غلبة أيرادات القطاع 

 .النفطي على الموازنة العامة بل وتكوين الناتج المحلي االجمالي 
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مليون برميل في اليوم للعام ( 2443)تتوقع االستراتيجية أزدياد مستمر في صادرات النفط من 

، 2114لألعوام ( 3473)و ( 343)و   2113مليون برميل في اليوم لعام ( 249)ري الى الجا

ويعتمد هذا التقدير على أساس تنفيذ البرنامج االستثماري المرتبط . على التوالي  2113
كما حددت  .النفطبالعقود الموقعة مع الشركات العالمية والمشاريع التي تنفذها وزارة 

دوالر على مدى الثالث سنوات ويتفق هذا التقدير مع  83رميل الواحد االستراتجية سعر الب
 .تقديرات منظمة اوبك 

والجدول أدناه يوضح توقعات االيرادات النفطية وغير النفطية للموازنة بالتفصيل لألعوام 

 .ونسب الزيادة فيهما ( بالترليون دينار) 2113-2113

 
 2102 2102 2102 2102 المفردات

 022,322,102 022,110,122 002,222,022 012,223,101 االيراداتأجمالي 

 022,322,111 023,302,111 012,011,111 02,221,121 ايرادات النفط الخام المصدر

 %2,2 %21,2 %00,2   %نسبة النمو 

 1,100,111 2,231,111 1,221,111 2,020,111 االيرادات غير النفطية

 %2,2 %01,3- %2,1   نسبة التغيير

 
ويتضح من الجدول أن االستراتيجية تتوقع أن تزداد حصة االيردات النفطية في الموازنة لعام 

عن العام الجاري ، وتتوقع االستارتيجية ان تزداد تلك الحصة بنسبة %( 1142)بنسبة  2113

الى  2113، وتنخفض تلك النسبة لعام  2113مقارنة بعام  2114خالل العام %( 2147)

ومع ان االستراتيجية تقدم توصيات لتوسيع قاعدة الضرائب وزيادة حصة االيرادات .  %(742)
في   من مصادر أخرى عدا تصدير النفط ، اال انها تتوقع انخفاض حصة االيرادات غير النفطية

 .الموازنة أيضا بسبب االرتفاع المستمر لاليرادات النفطية 
 

 : تحديات تخصيصات االنفاق الجاري: ثالثاً 
 :تتوقع االستراتيجية زيادة تخصيصات االنفاق الجاري كما في الجدول االتي 

 2102 2102 2102 2102 المفردات

 021,022,102 022,110,122 020,002,111 002,022,111 أجمالي النفقات

 02,002,130 10,220,200 12,120,111 20,022,111 النفقات الجارية

 %2,0 %2,2 %2,0   نسبة النمو

.  2113و 2114، 2113يالحظ من الجدول زيادة تخصيصات االنفاق الجاري خالل االعوام 

ومع ان هذا التقدير ينسجم مع سياسة . دوالر 83وتفترض االستراتيجية ان يكون سعر البرميل 

الحكومة الرامية الى تقليل الخطر الناجم عن هبوط االسعار غير المتوقع، وانه ينسجم مع 

للبرميل الواحد، اال $ 93-$83والتي تتراوح بين  2121-2111ة اوبك لالعوام تقديرات منظم

ان التحدي هنا صعوبة وضع تقدير السعار النفط خاصة وان األوضاع االقليمية تشهد عدم 
 .أستقرار قد تنعكس سلبا على صادرات النفط المصدر الرئيس إليرادات الموازنة 

 
 ( :جاري واالستثماريال) كفاءة االنفاق العام : رابعاً 
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ليس هناك شك في أهمية الدور الذي يلعبه اإلنفاق العام باعتباره أداة فعالة من أدوات السياسة 
المالية للدولة التي تقوم سلطاتها المالية بتنفيذها لتحقيق أهدافها سواء االقتصادية أو 

النفاق العام في العراق والحديث عن كفاءة ا  .االجتماعية التي ترمي إليها خالل فترة معينة
 :يوجب الحديث عن جانبين 

فاالنفاق العام يؤثر في االنتاج القومي وهذا بدوره يعتمد على : هو الجانب االقتصادي :  اولهما
أن اإلنفاق العام ينقسم إلى إنفاق عام رأسمالي ( المقدرة االنتاجية و الطلب الفعلي )جانبين هما 

ويؤدي اإلنفاق العام االستثماري إلى (. جاري ) اق عام استهالكي وإنف( استثماري أو إنتاجي ) 
التي ( األجور والمرتبات ) حدوث زيادة مباشرة في الدخل القومي الجاري من خالل المكافآت 

تتولد لعوامل اإلنتاج المشاركة في تكوين هذا الدخل ، باإلضافة إلى زيادة المقدرة اإلنتاجية 
ويشكل اإلنفاق . العام االستهالكي يؤدي أيضا إلى زيادة المقدرة اإلنتاجيةكما أن اإلنفاق . للدولة

، (أو الطلب على السلع االستهالكية واالستثمارية ) العام جزءا هاما من مكونات الطلب الفعلي 
وهو ما يؤثر تأثيرا مباشرا على حجم اإلنتاج، وذلك بشرط أن يكون مستوى النشاط االقتصادي 

، وأن يتمتع (األرض، العمل ورأس المال ) لتشغيل الكامل لعوامل اإلنتاج أقل من مستوى ا
الجهاز اإلنتاجي بالمرونة الالزمة التي تسمح بانتقال عناصر اإلنتاج فيما بين األنشطة 

 .االقتصادية المختلفة 
بشقيه )ومن الناحية العملية ، ومع انعدام هذا الشرط ، فأن األرتفاع المستمر في االنفاق العام 

ومع تثبيت سعر صرف الدينار العراقي يقود الى توسع القاعدة النقدية ( الجاري االستثماري 
وحصول التضخم والوصول الى الطاقة االستيعابية لألقتصاد بفعل عدم حصول توسع مماثل في 

النشاط االقتصادي ويمكن أستشفاف وصول االقتصاد الى النقطة الحرجة من خالل االرتفاع 
ويالحظ ارتفاع وتيرة التضخم التي قاربت في . تمر لألسعار والضغط على الدينار العراقيالمس

ومع ان هذه النسبة الزالت ضمن الحدود المقبولة ولكن البد ان %( . 9)من  2112نيسان 
يترك استمرار ارتفاع االسعار اثارا سلبية على المستوى المعاشي للمواطنين وهذا يتناقض مع 

النفاق الحكومي ، ومع ان هدف الحكومة من زيادة االنفاق هو تعزيز النشاط هدف زيادة ا
 . االقتصادي ، اال ان هذا التضخم يحد من من ذلك النشاط 

واذا كان باالمكان استيراد بعض السلع سواء أكانت ذات طابع استهالكي او استثماري فمن      
عمار كالمهارات الفنية والبنى التحتية الصعب استيراد العناصر االساسية لعملية اعادة اال

الى أختناقات في ( الزخم االستثماري)ويقود زيادة االنفاق االستثماري ( . السلع غير المتبادلة)
البنى التحتية بما في ذلك العقارات وخدمات النقل والتخزين واالتصاالت والخدمات المصرفية 

نتاجية واالستهالكية الى المشتري ، كما يقود وبالنتيجة تعرقل هذه االختناقات وصول السلع اال
الى انخفاض قدرة االنتاج المحلي غير النفطي على التنافس مع ( غير المتبادلة)ارتفاع السلع 

 .السلع المستوردة مما يعمق اعتماد االقتصاد على النفط في المدى البعيد 
يمكن للطاقات االنتاجية المحلية كذلك يخلق التوسع المالي والنقدي طلبا على السلع والخدمات ال

تلبيته فيتجه الطلب نحو االستيراد ويؤدي بدوره الى ارتفاع الطلب على العمالت االجنبية 
 .والضغط على سعر الدينار 
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ان االستراتيجية مدار البحث تعتمد مبدأ الالمركزية المالية حيث تسعى الى رفع كفاءة :  ثانيهما
والمحافظات عبر توسيع الصالحيات للمحافظات بشكل يمّكنها من تسلم مسؤولية تنمية االقاليم 

كذلك تعتمد االستراتيجية مبدأ اعداد الموازنة من . اكبر في مجال تنفيذ المشاريع االستثمارية 
المحافظات )االعلى الى االسفل وذلك بوضع سقوف محددة لألنفاق تلتزم بها وحدات الصرف 

دوره سيشكل نمط غريب على تلك الوحدات ، كما أن كفاءة التخطيط لدى وهذا ب( والوزارات
وهذا يتطلب . تلك الوحدات قد تخفق في وضع التقديرات التي تتناسب مع احتياجاتها االساسية 

 .برامج تدريبية سابقة على تنفيذ االستراتيجية لكوادر تخطيط الموازنات في تلك الوحدات 
 : فعليالعجز المخطط وال: خامساً 

ترليون دينار  1343يقارب  2113تتوقع االستراتيجية على مستوى التمويل حصول عجز لعام 

وذلك بهدف الوصول الى  2113و  2114ترليون دينار في االعوام  243و  343ينخفض الى 

موازنة متعادلة على المدى المتوسط وستتم تغطية العجز من فائض االيرادات النفطية في 
اقي للتنمية بعد ترك احتياطي نقدي استراتيجي وعن طريق اصدار سندات الصندوق العر

 .الخزينة 

ترليون دينار في العام  1327اما على مستوى النفقات فتقدر استراتيجية الموازنة عجزاً يقارب 

وتعكس هذه التقديرات عدم .  2113ترليون دينار عام  343ينخفض تدريجيا ليصل الى  2113

كذلك تتوقع . ات النفط ةمصادر التمويل والحاجة الى زيادة االنفاق االستثماري اليقين من ايراد

بعد استبعاد نفقات حرب % 3االستراتيجية تحديد نمو النفقات الجارية بوتيرة طبيعية تعادل 

ونظرا الى استمرار . الكويت وااللتزامات الدولية وسداد الفوائد والقروض والسندات والسلف 
االلتزامات الفرضية والمدفوعات المتأخرة والنفقات بدون تخصيص توصي  عدم اليقين من

  . 2113، 2114عجز مستمر للسنوات االستراتيجية بتقدير 

  :على االقتصاد العراقي  3105-3103أهمية استراتيجية الموازنة الفيدرالية لألعوام : سادساً 
ة وما توصي به سيعمل على تغيير مما تقدم يتضح وبكل جالء ان ما تهدف أليه االستراتيجي

الواقع االقتصادي العراقي وسيخلق آلية عمل جديدة ربما تكون غريبة في اعداد الموازنات اال 
انها بالتأكيد ستتجاوز جميع االخطاء التي تضمنتها الموازات السابقة للدولة العراقية والتي 

تيجية ستعمل على دعم خطط التنمية كما ان االسترا. كرست ألليات عمل ال تنسجم وحالة البلد 
التي وضعتها وزارة التخطيط وخطة التخفيف من الفقر عبر تخفيض العجز وزيادة النفقات 

االستثمارية مما يخلق فرص عمل جديدة وتحسين تنمية االقاليم والمحافظات وتغيير اساليبها 
رهل وابتعدت عن هدفها في في اقرار المشاريع االستثمارية التي شابها الكثير من الخطأ والت

كما تحاول االستراتيجية . خدمة المواطن بدءاً من اقرار المشروع وصوالً الى تنفيذه واستالمه 
التخلص من ارث سلبي هو ضعف نسبة التنفيذ وذلك من خالل وضع سقوف مالية لوحدات 

ياجاتها الصرف على ان تلتزم بها تلك الوحدات في اقرار المشاريع بما يتناسب مع احت
. االساسية عبر توسيع صالحياتها في تولي المشاريع االستثمارية وتعزيز الالمركزية المالية 

 . كما سيتمخض عن االستراتجية توسيع دور القطاع الخاص كشريك اساسي في عملية التنمية 
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قنبلة موقوتة بين العراق وإيران وقصة .. المياه

ن لتغيير ومحاوالت طهرا.. اغتيال دجلة والفرات

7مجاري األنهار الدولية
 

 
 

 هل يجف نهر دجلة؟
في أواخر القرن العشرين من إمكانية « منظمة المياه األوروبية»إن التحذير الذي أعلنت عنه 

جفاف نهر دجلة بالكامل، بسبب مشاريع تركيا، وكذلك إيران التي لها دوافع سياسية 
بالتعاون مع ( ناسا)وكالة الفضاء األميركية واقتصادية، وأكدته دراسة أجراها علماء من 

جامعة كاليفورنيا والمركز الوطني ألبحاث الغالف الجوي، يبرر المخاوف التي أعلنت عنها 
من أن ثمة مناطق مرشحة لحدوث صدام ( سي آي إيه)وكالة المخابرات المركزية األميركية 

 :عسكري مسلح بسبب شح المياه وهي
ضم مصر والسودان وإثيوبيا وكينيا وزائير وبوروندي وتنزانيا وت: المجموعة األولى -

 .ورواندا، وتشترك جميعها في حوض نهر النيل
 .وتشمل تركيا وسوريا والعراق حول نهري دجلة والفرات: المجموعة الثانية -
وتضم فلسطين واألردن وسوريا ولبنان من جهة؛ وإسرائيل من جهة : المجموعة الثالثة -

 .الدول التي تشترك في أنهار األردن واليرموك والليطاني والحاصباني والوزانأخرى، وهي 
إن شعوب المنطقة ودولها إذ تعيش مخاوف حقيقية، وكوارث وسيناريوهات مفتوحة في كل 

االتجاهات على خلفية حرب المياه التي بدأت فصولها، فإن اإليقاع المتعثر للربيع العربي الذي 
والتي ظهرت بشكل « الكتلة الهوياتية»ية عالما افتراضيا مقارنة بـجعل من الحدود الوطن

من جهة ثانية، ككتل قومية « إيران وتركيا»واضح بين العراق وسوريا من جهة، والعراق مع 
مهدت الظروف إلعالن حروب المياه الداخلية، فالكتلة الهوياتية بوصفها تجمعا سكانيا يوحده 

« حروب المياه»ستفجر الحقا « لقومية أو الدين أو المذهبا»خطاب سياسي قائم على أساس 
داخل الدول القائمة، وهذا ما تجلى بوضوح بتهديد بعض المحافظات العراقية لنظيراتها بقطع 

المياه عنها، فحرب المياه الداخلية، وإن انطلقت من منابعها المذهبية، فإن تلك المنابع تتراجع 
دول، ففي مشهد عده البعض الجزء المكرر والهزلي للتاريخ، حين تعلقها بحرب المياه بين ال

قطعت جمهورية إيران اإلسالمية المياه عن عدد من المحافظات العراقية ومدن كردستان، وهي 
، بل إن مدينة خانقين الكردستانية غالبية «أتباع أهل البيت»محافظات غالبية سكانها من 

 .جرى تجفيف نهر الوند من قبل حكومة طهرانسكانها من الشيعة، وكما نعلم، فإنه قد 

                                                             
7

 المركز اللبناني للدراسات– تحسين قادر علي 
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في حرب مقبلة تهدد الزرع والضرع وتحيل حواضر الشرق إلى امتداد صحراوي بال نهايات، 
يدرك األكراد بأن مخزونهم المائي في أجزاء كردستان األربعة هو األكبر على صعيد المنطقة، 

لتوحيد األجزاء ضمن مشروع قومي، هذه الميزة قد تكون أحد أسباب الرفض اإلقليمي والدولي 
 (النفط والماء)أي « الجاري»و« األسود»تضم جغرافيتها أكبر احتياطي للذهبين 

األكراد، وبعيدا عن واقع عدم امتالكهم دولتهم القومية وبنى تحتية إلعالن حرب المياه، فإنهم، 
ي طبقت بحقهم، لم وعبر تاريخهم ونضالهم التحرري، ورغم كل حمالت اإلبادة الجماعية الت

الذي نشهد مقدماته « اإلرهاب البيئي»يمارسوا أي شكل من أشكال اإلرهاب، فكيف الحال مع 

 .واألكراد أحد ضحاياه
إن أحد أهم أسباب الحروب التي تلد أخريات في المنطقة، وهي بطبيعتها التعبير األدق واألكثر 

ل القضية الكردية، ألن أحداث التاريخ كثافة لطبيعة األنظمة الحاكمة في المنطقة، هو عدم ح
تؤكد وبما ال يقبل الشك أن المياه، والجغرافيا، والمصائر تكون متناحرة دون حل هذه المشكلة 

في العراق والمنطقة من خالل ممارسة األكراد حق تقرير مصيرهم عبر استفتاء شعبي في 

 .كردستان
ن حلها دون حل القضية الكردية، وما إن مشكالت المنطقة بما فيها مشكلة المياه ال يمك

المحاوالت الجريئة بدمقرطة تركيا من خالل تغيير دستورها على خلفية الحوار بين الكرد 
وأنقرة إثر ثالثة عقود من النضال التحرري الديمقراطي، الذي مارسه األكراد في تركيا 

لل الحوار السلمي وكردستان تركيا، إال جزء من حلول شاملة ستشهدها المنطقة، إذا تك

 .والحضاري بين الطرفين التركي والكردي بالنجاح
إن حل المشكلة الكردية عبر سياسات القمع والتآمر ال يعقد المشكالت القائمة فحسب، بل 

يضيف لما هو موجود وقائم؛ بما في ذلك مشكالت المياه، كما حدث حينما تنازل النظام السابق 
سبق صدام حسين عن األراضي والمياه الوطنية العراقية في زمن حكم الرئيس العراقي األ

للجانب اإليراني، فترة حكم الشاه محمد رضا بهلوي، وكان الهدف منها القضاء على الحركة 
وقد نقض هذا االتفاق من قبل الجانب العراقي بعد الثورة اإلسالمية في . التحررية الكردية

تية وموضوعية، منحى جمهورية إسالمية، نراها إيران، تلك الثورة التي اتخذت، ولظروف ذا
 -الشاه  -صدام )أكثر إصرارا من نظام الشاه محمد رضا بهلوي على إعادة العمل باتفاقية 

التي تنازل بموجبها الجانب العراقي عن نصف شط العرب، ناهيك بجزء  1973عام ( بومدين

 .من أراضيه الوطنية
 تاريخ وجغرافيا *
في منطقتنا إذ تتضاعف مستندة إلى إشكاالت تاريخية، وجغرافية،  إن مشكلة المياه *

وسياسية، قائمة ال يمكن تجاهلها، وتتجه نحو التصعيد، ألن دول المنبع تتعامل مع المشكلة 
وفق مصالحها الوطنية من دون أي اعتبار للقوانين الدولية التي تضمن حقوق دول المصب، 

ع باستغالل المتغيرات الجيوسياسية التي أضعفت بعض واألنكى من ذلك هو قيام دول المنب
الدول، كما هي عليه الحال مع العراق الذي فقد هيبة الدولة القوية، ومن ثم خسارته موقف 

وموقع الند المحاور والمطالب بحقوقه المائية باستثناء مطالباته اإلعالمية الخجولة، التي 
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ي، ألن الموقف العراقي ال يتناسب مع حجم تهدف، في تقديري، إلى إرضاء الشارع العراق

 .الكارثة التي تهدد النهرين وما بينهما من امتداد لحضارات كانت البدء بكل مفرداتها وتفاصيلها
، «الفرات»و« دجلة»يعتمد على نهري « بالد ما بين النهرين»فالعراق، الذي حمل اسم 

ملطية بهضبة أرمينيا التركية،  ويتشكل األول من التقاء نهري فرات صو وقره صو في حوض

كيلومتر في تركيا،  1111: كيلومترا، موزعة على البلدان الثالثة كاآلتي 2881ويبلغ طوله 

أما نهر . كيلومتر في العراق 1211بسبب التعاريج، و -كيلومترا في سوريا  681 - 673و

كيلومترا في  1413كيلومترا في سوريا، و 44كيلومترا؛ منها  1899دجلة، فيبلغ طوله 

 .العراق، وتساهم إيران أيضا بمد النهر بروافد غزيرة نابعة من أراضيها
المشكلة التي تحتاج حلوال جذرية تتمثل في عدم وجود معاهدة متكاملة تنظم المشاركة في مياه 

الفرات أو االستغالل المشترك لها، على الرغم من وجود اتفاقيات ترسي مبادئ عامة تشدد 
أما فيما يتعلق بمياه نهر دجلة، . بلدان أسفل النهر في المياه الداخلة إلى أراضيهاعلى حقوق 

فإن تركيا تعدها مياها وطنية عابرة للحدود، ولها حق السيادة المطلقة عليها، وأن ما تمرره 

 .من مياه إلى كل من سوريا والعراق هو تضحية منها وليس واجبا
 سياسة إيران المائية *
اإليراني، على الرغم من العالقة االستراتيجية بين حكومتي طهران وبغداد التي الموقف  *

وبروز مفهوم « الهالل الشيعي»من مخاطر « الربيع العربي»تعمقت إثر تراجع ما طرح قبل 
، ال يختلف عن الموقف التركي؛ إذ تقوم «الربيع العربي»بعد النتائج األولية لـ« الهالل السني»

عظم الروافد المائية التي تغذي نهر دجلة، مما يخفض المياه المتدفقة باتجاه إيران بتحويل م

 .األراضي العراقية، ويسيء إلى نوعية المياه ويزيد من نسب التلوث
إن السياسات المائية لجمهورية إيران اإلسالمية التي عمقت الفجوة المائية في العراق، كانت 

اسات التنموية، حيث حذر المركز من كارثة بيئية كبيرة محل تحذير من قبل المركز العالمي للدر
قد تحل بمحافظات العراق الشرقية والجنوبية، إذا ما استمرت إيران في االمتناع عن إطالق 

وقد . مياه بعض األنهار، ومنها نهر الوند الذي تمتنع إيران عن إطالق مياهه منذ أربع سنوات
في األراضي الزراعية، حيث تسببت في تدمير نحو أدى هذا األمر إلى أضرار بيئية كبيرة 

. من األراضي الخصبة، وساهم في تشريد أهالي العديد من القرى بسبب جفاف أراضيهم% 11

وقد تراجع اإلنتاج الزراعي لبعض المحاصيل في العراق بنسب كبيرة وصلت في بعض 

 .مع ترد كبير في جودتها% 81السنوات إلى 
لة في العراق، ال يبرر األداء الحكومي الذي يمكن وصفه بالمشلول تجاه إن انهيار مقومات الدو

كارثة تصحر بالد ما بين النهرين، فهناك، عالوة على اللجوء إلى المحافل الدولية، إجراءات 
عديدة؛ منها على سبيل المثال ال الحصر، قيام الحكومة المركزية ببناء السدود في إقليم 

صالح أبناء الشعب العراقي في الوسط والجنوب، وهذا يتطلب  كردستان، ألن ذلك يصب في
إن تقنين استهالك الماء واستخدام الطرق العلمية للسقي . أيضا تفاهما وتعاونا بين بغداد وأربيل

واإلرواء، ناهيك باالستثمار الوطني واألجنبي في مجال الماء بغرض ردم الفجوة المائية، أمور 

 .لمياه في العراقضرورية وملحة لحل مشكلة ا
 



 

 مركز أضواء للبحوث والدراسات اإلستراتيجية 

 أحد مؤسسات المجموعة العراقية للتسويق والتطوير

www.adhwaa.org 
 حقوق النسخ واالقتباس محفوظة لمركز أضواء

21 

 سد الموصل *
إن تآكل الدولة العراقية ألقى بظالله على تآكل واندثار بناه التحتية واإلنتاجية، فعلى سبيل  *

 1981ثا، الذي بدأ العمل به في عام / 3م 17311المثال، سد الموصل بمعدل تصريفه المائي 

اج طاقة كهرومائية، إضافة تخزينية، تحكمية، وإنت: ألغراض متعددة 1986وأنجز في عام 

وفي حال حدوثه، فإن حجم .. ، مهدد باالنهيار«مشارة»مليون  343إلرواء مساحة قدرها 

الدمار سيكون كارثيا، نظرا لمخزونه المائي العالي، ودرجة الميل الكبيرة لمجرى دجلة من 

تار في أم 7فرق منسوب االرتفاع بين نهر الفرات ودجلة نحو )الموصل باتجاه الجنوب 

، مما يؤدي لحدوث فيضانات كارثية تضر بالمنشآت المائية والخدمية أسفل المجرى (الشمال

 .ماليين من السكان في حوض دجلة من الشمال إلى الجنوب 3 - 4وتشريد 
إن إجراءات الحكومة العراقية إلبعاد خطر انهيار السد والمتمثلة في الحقن البيتوني المكلف، 

ء في حوض السد، ليست بحلول جذرية إلنهاء مشكلة االنهيار المحتمل وتخفيض منسوب الما
للسد، فالحل الجذري هو تنفيذ الحلول المقترحة من قبل الشركات االستشارية المقدمة إلى 

وزارة الموارد المائية العراقية، لضمان سالمة السد بشكل جذري، وبالتزامن مع تلك 

 .سد بخمة والسدود المقترحة األخرى على الزاب الكبيراإلجراءات، ال بد من اإلسراع بإنجاز 
إن كارثة أزمة العراق المائية ال تتمثل فقط في فقدانه مليارات األمتار المكعبة من مياهه في 

السنوات السابقة، بل فيما نشر من تقارير محلية وعن منظمات دولية بأن دجلة والفرات 

« المنظمة الدولية للبحوث»المنظمات  ، ومن بين هذه2141مهددان بالجفاف في عام 

، التي أكدت بمجملها أن نهر «منظمة المياه األوروبية»و« المنتدى العربي للبيئة والتنمية»و

 .دجلة في طريقه للجفاف الكامل
، حيث تتحكم دول الجوار متمثلة في تركيا (فنية -جيوسياسية )إن للمشكلة جوانب وأبعادا 

أما البعد . في المائة من الموارد المائية التي تدخل العراق 83وسوريا وإيران في نحو 

السياسي، فهو غياب المعاهدات واالتفاقيات الدولية المبرمجة الستغالل المياه واستخدامها 

 .بشكل قانوني يراعي حقوق دول المصب
 الحل المقترح *
 :إن الحل الجذري لمشكلة المياه في العراق والمنطقة يتمثل فيما يلي *

، «حصاد المياه»تطبيق اإلدارة المتكاملة للموارد المائية في العراق وكردستان بما في ذلك 

 .وذلك للحفاظ على الموارد المائية السطحية والجوفية واالستفادة القصوى منها
إن حل مشكلة المياه في الشرق األوسط يجب أن يجري من خالل عملية حلول شاملة لمشكالت 

ة، واالقتصاد، والبيئة في منطقتنا، ويمكن تحديد الخطوط العامة لتلك بنيوية تشمل السياس

 .المشكالت، وأهم حلقة لحل سلسلة المشكالت هذه تتمثل في حل المشكالت البنيوية للعراق
كما ينبغي أن تؤخذ في االعتبار أيضا اإلدارة المتكاملة والشفافة للموارد المائية بين دول 

ل المعلومات واإلجراءات المتعلقة بالمياه، وهذا المقترح قدمته المنطقة، ورفع الحظر عن ك
، الذي أقيم في العاصمة «األسبوع العالمي للمياه»نائبا عن حكومة إقليم كردستان في 
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بحضور ممثلي دول المنطقة والعالم، إال أنه لم يحدث أي تقدم  2117السويدية أستوكهولم عام 

 .إلى اآلن
وهذا توصيف يحتم ضرورة التواصل اإلنساني لحل المشكالت السياسية كلنا في المركب نفس، 

في العالم، وهذا التوصيف أيضا ينبغي أن يكون شعارا لحل مشكلة المياه في المنطقة والعالم، 
ألن أية سياسة مائية ال تراعي دول المصب، ستؤدي بالضرورة إلى جريان نهر من المشكالت، 

 .وإيقاف التنمية والتقدم
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 8ازمة االمة العراقية والمناهج التربوية

 
ان منظري الفكر القومي في العراق وسوريا خصوصا رسخوا مفاهيم ال يمكن تطبيقها على 

ارض الواقع اال ان هذه المفاهيم كرست مفهوم التسلط والدكتاتورية ومهدت لتغرب االنسان في 
 .هذين البلدين عن تاريخهم وحضارتهم وانتمائهم

الفكر القومي ما هو اال استعارة مفروضة من قبل المحتل االوربي كانت اساسا للحكم ان 
كما ان العراق لم يظهر فيه مفكرين قوميين . الدموي المتسلط من اجل اهداف كاذبة غير واقعية

كما ظهر في بالد الشام ومصر وسبب ذلك هو المتناقضات الكبيرة والخطيرة في ارض االلم 
( تركيا)لتناقض سببه االساسي وجذوره هو الصراع ما بين ايران وبالد االناضول العراقي، ان ا

لقرون طويلة والتي اسست الى نشوء صراع طائفي مقيت في العراق وبذلك لم نرى اي ظهور 
لمفكر وطني الن اي مفكر ان كان شيعيا وصف بانه صفوي واي مفكر سني وصف بانه 

ة حقيقة وانتماء حقيقي اال بعد نهاية الحكم العثماني في عثماني ولم تنشا هوية وطنية عراقي
العراق وذلك في ثورة العشرين التي قادتها المرجعية الدينية في النجف ورفعت شعارات عراقية 

االمام ومحمد تقي الشيرازي الشيخ عبد الواحد الحاج سكر والسيد )خالصة ومن ابرز قادتها 
صدر والشيخ شعالن ابو الجون الشيخ محمد علوان عباس الياسري والسيد محمد ال

كما دعي بقوة للتوحد الوطني بين الشيعة والسنة واستمرت الثورة عدة اشهر الى ...( الخالصي
ان تم اجهاض فكر التوحد الوطني العراقي ألسباب طائفية ومصالح فئوية ضيقة لبعض 

 .المتنفذين في عراق ما بعد الدولة العثمانية
ق لعد عقود يرزح تحت نير ظلم وانتهازية وتسلط وقهر شديد الى ان ظهر فكر بعدها بقي العرا

وطني لتوحيد العراقيين في امة من جديد على يد الزعيم الوطني الشريف عبدالكريم قاسم 
والذي ايضا لم يستمر بالحكم لفترة طويلة وانما تم استهداف نظامه بمؤامرات داخلية وخارجية 

العرب المتعاونين مع امريكا والغرب واستشهد على اثرها الزعيم وتم  كبيرة من قبل القوميين
 .االجهاز على نظامه الوطني

ودخل العراق في عهد ظالم دامس جديد وطويل حيث ان هؤالء المجرمين اتخذوا من شعارات 
 ابتعد االنسان العراقي. القومية فرصة للتسلق والدموية وازهاق االرواح واذالل الشعب العراقي

عن البحث عن هويته واخذ يبحث عما يدافع به عن معتقداته فقط وطمست هوية الوطن 
اي ان العراقي لم يعرف . بترويج فكرة ان العراق قطر وجزء من امة وليس بحد ذاته امة

بهوية وطنية عراقية حقيقة الن الهوية الوطنية لالمة العراقية تالشت امام مفهوم االمة العربية 
قد يعترض البعض على ذلك لكن نقول ان الذي جعل . ى هذيان غير قابل للتحقيقالتي ليست سو

العرب يمتلكون سلطة وإمبراطورية في حقبة من حقبات التاريخ كان فضله يعود الى االسالم 

                                                             
8

 شبكة النبأ –علي عبد داود الزكي .د 
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والفكر االسالمي اي ان توحد الجميع القبائل المتناحرة المختلفة في جزيرة العرب بأمة االسالم 
 .وليس امة العرب

كنا نسمع ونقرأ ونتعلم واالعالم والتلفزيون الحكومي بزمن حكم القوميين والبعثيين يثقف  
العراقيين على كذبة اسمها ان العراق قطر وليس امة وبذلك فقد العراقيين االنتماء الحقيقي ال 

م هم مستفيدين من فكرة االنتماء المة العرب الخيالية التي ال يمكن ان تتحقق نهائيا وال ه
يشعرون بقوة انتمائهم الوطني المة العراق وبذلك نشأ صراع داخلي للمكونات المختلفة في 

العراق الحديث والتي كان من الممكن ان تتوحد تحت عنوان امة العراق بعيد عن اي شيء اخر 
 .لتنهض كأمة عظيمة

رة على زمام االقلية التي سيط)كما ان الصراع الطائفي في العراق دفع دعاة الفكر القومي 
الى االندفاع اكثر باتجاه القومية العربية وذلك سببه هو ان العراق مكون من عرب ( السلطة

من الشعب % 71واكراد تركان واشورين وان نسبة الشيعة العراقيين تصل الى ما يقارب

العراقي لذا فان دعاة القومية العربية لكي يتمسكوا بالسلطة ويرسخوا ذلك استخدموا فكر 
تغريب ووضعوا مناهج تربوية تدفع باالنسان العراقي نحو االغتراب لكي ال يشعر بوطنيته ال

مع باقي البلدان العربية التي ( السنية)وذلك لكي يكون هناك تقارب بين سلطة الحكم في العراق
لذلك رأينا ان اغلب العرب بعد سقوط الصنم كانوا يدافعون عن نظام . في اغلبها سنية المذهب

كتاتور صدام وكأنه بطل قومي عكس ما فعلوه مع القذافي الن القذافي لم يكن شعبه من الد
 .الشيعة لذا ال داعي للوقوف معه ضد شعبه اما في العراق فان الوضع مختلف

ان العراق اصبح وكانه عدو العرب وكل االعالم العربي يهاجم العراق ويشوه الحقائق ال بل ان 
دأت تدعم االرهاب وتجند القتلة والمجرمين وتزودهم بكل ما اغلب الحكومات العربية ب

ان العراق كدولة منذ عشرينات القرن . يحتاجونه وتسهل عمليه دخولهم للعراق لغرض تدميره
الماضي مناهجه التربوية وبرامجه االعالمية اغلبها تروج المة العرب وتقف موقف عداء 

 .داتهم وهذا استمر لعقود طويلةوتطرف اتجاه غالبية العراقيين وتحارب معتق
ندوة حوار ثقافي لمناقشة المناهج ( في شهر رمضان في العام الماضي)حضرت قبل عام تقريبا 

التربوية التي استضافها النائب همام حمودي وحضرها وكيل وزير التربية ومجموعة من 
وموسع حول هذا لقد دار نقاش طويل . النواب ورئيس لجنة المناهج في شهر رمضان الماضي

الموضوع وكيف ان المناهج الصدامية خصوصا في التربية الدينية والتاريخ الزالت معتمدة 
تحدث السيد وكيل . وتدرس ومن الصعوبة تغييرها وذلك لعدم حصول توافق وطني على ذلك

 وزير التربية السيد علي االبراهيمي بدبلوماسية ولباقة وكان احيانا يلطف االجواء بعبارات
لطيفة وبسيطة لكي يضفي على جو الجلسة شيء من المتعة والمرح وبنفس الوقت ينبه لبعض 

 .النقاط المهمة بأسلوب مازح
ال اريد ان اسهب في هذا واعود الى ما دار من حوار رغم اني شعرت بصدق الجميع ونبل  

علم الطالب وفقا غايتهم وفق منظورهم ومعتقداتهم لكنهم طرحوا نقطة جوهرية اذا قالوا كيف يت

من العراقيين لم يستطيعوا ان % 71قال البعض بتعجب شديد ان نسبة . للمناهج الصدامية
يضعوا مناهج جديدة تخصهم ولم يستطيعوا وضع مناهج تربوية تكون مقنعة لهم خصوصا 

الكل يرغب بان يضع عاطفته ومعتقده في المناهج التربوية . بمادتي التاريخ واالسالمية
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كيد الكردي والشيعي والسني وحتى التركماني والمسيحي يرغب في ذلك فلماذا يتم منح وبالتأ
ان الفكر الديني والتاريخ ليس حقا لفئة دون اخرى ويجب . ذلك لطرف ومنعه عن طرف اخر

تحقيق عدالة وانصاف في اعادة كتابة التاريخ من وجهة نظر معتدلة من وجهة نظر الحقائق ال 
وان ال يكون عدم حصول اتفاق بين . اف العمل بالمناهج التربوية الصداميةالعواطف ويجب ايق

ضع مناهج تربوية جديدة وموحدة هو ما يمنح شرعية البقاء وممثلي المكونات العراقية على 
نتساءل هنا لماذا ال يكتب التاريخ باسلوب . باعتماد المناهج التربوية البعثية الصدامية حتى االن

ة يكتب وتكتب اآلراء المختلفة كوجهات نظر قابلة للنقاش وتكتب ادعاءت بعيد عن العاطف
 .التاريخ بشكل يحفز العقول لالستنباط واالستنتاج

ال اعتقد ان اي مدرسة عراقية تعلم الدين افضل مما يتعلمه الطالب في البيت والمسجد والجامع 
لب تعديل المناهج التربوية قد يعترض البعض وترفع شعارات المزايدة اذا تم ط. والحسينية

وتغيير اسم درس التربية االسالمية ليكون اسمه القيم االنسانية ومكارم االخالق فان ديننا 
الحنيف ركز على ذلك ونبينا االكرم عليه وعلى اله افضل الصالة والسالم قال وما اوتيت اال 

وان يتم تعليم التالميذ لحد  لذا يجب ان يتم تحديد اسلوب قراءة القران. ألتمم مكارم االخالق
السادس االبتدائي فقط قراءة القران ويترك باقي التعليم الديني للبيت وباقي المؤسسات الدينية 

فانا درست في المدراس العراقية في العهد البائد ولم تؤثر فيه . خارج اطار التعليم المدرسي
ثر فيه هو ما كنت اسمعه من مواعظ مناهج المدارس بالجانب الديني والمعتقدي كثيرا وكل ما ا

وحكم وعبر او اقرائه من كتب دينية وما اسمعه من نقاشات في البيت او في الملتقيات الدينية 
 .في الجوامع والمحاضرات االذاعية وكثيرا منها كان محظورا في زمن الطاغية المقبور

بين الطلبة في المدراس لذا يفضل تقليص ما يتم االختالف فيه كمعتقد فكري وديني خصوصا  
المتوسطة واالعدادية لكي نتخلص من معضلة وطنية تسنتزف الكثير الكثير من ثروات البلد 

اضافة الى انها تسبب الكثير من الخالفات المعلنة التي يمكن ان نتجنبها بان نترك ذلك كحرية 
يجب ان يتم استبدال اذن . للعوائل في تعليم ابناءها وتثقيفهم دينيا في كل محافظات العراق

لكي يتعلم الطالب كثقافة عامة ما هي اهم . درس التربية الدينية بدرس اخر وهو الثقافة الدينية
االديان في بلده وما هي اهم معتقداتهم دون المساس باي منهم اي يجب ان تطرح االديان من 

باين من بيت آلخر وجهة نظر ثقافية وليست معتقدية يجب تعليم الطلبة ان المعتقدات قد تت
 .وليس فقط من مذهب آلخر

لالسف بعض السياسيين قد يستغلوا ذلك ويبدأوا بالتمشدق والدفاع عن كذا وكذا لغرض 
الحصول على مكاسب انتخابية خصوصا المفلسين فكريا وسياسيا ووطنيا في فترة اقتراب 

ل اكبر لغرض تحقيق االنتخابات والترويج للشعارات والدفع باتجاه التخندق الطائفي بشك
 .مكاسب انتخابية

وننتظر كسر صنمية ... قلنا ما نعتقد ونتقبل النقاش الهادف المثمر غير المتصلب والمتعصب
 ...التعنصر والطائفية ليتم التوحد في قدسية امة العراق الجديد
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 9عسكرة المجتمع نخر في بناء الدولة الحديثة

 

 

والعالم الثالث مفهوم العسكرة بثقافتها وسلوكياتها تعيش اغلب الشعوب الشرق اوسطية 
واساليب تفكيرها منذ مئات السنين، والعسكرة بمفهومها الفني المحض إستراتيجية تعبوية 

وتدابير احترازية ال غبار عليها قد تلجأ لها الدول في حالة الطوارئ او لمواجهة عدوان 
انها تبقى حالة طارئة تنتج بوجود المؤثر  خارجي او اختالل في الوضع االمني الداخلي، اال

 .وتنتهي بزواله وبانقشاع الظروف التي شكلت تواجده في دولة واوجدته في وضع معين
والعسكرة رغم اهميتها في بعض االحيان اال انها تبقى ضيف غير مرحب به على الجسد المدني 

بان المفهوم بشموليته،  للمجتمع يرغب برحيلها باسرع االوقات، حيث يرى اكثر الباحثين
، وهو النظام االول من نوعه، (االسبارطي)كمنظومة فكرية ومؤسساتية، هو امتداد للنموذج 

 .على المستوى التنظيمي والتعبوي والفكري
ال نقصد بالعسكرة هو ان يكون الجميع في حالة خضوع للماكنة العسكرية ومنظومتها 

ء تتابعي ناتج من خضوع الدولة بسائر مؤسساتها االستخبارية بل ان العسكرة قد تنتج بشي
لقرار المنظومة العسكرية تخطيطا وتنفيذا، وهذا ما يحدث في عموم دول العالم الثالث تقريبا 

حيث يعيش حالة من التسلط المقيت لالجهزة االمنية وتدخلها السافر في جميع نواحي الحياة، 
ظيفه في دائرة ما اال بموافقة اجهزة االمن بحيث ان المواطن البسيط اليمكن تعيينه او تو

واالستخبارت وكذا الحال في الترشح لمنصب معين او حتى التنافس على مقعد دراسي وغير 
ذلك، بل ويصبح الفرد في مثل تلك الدول اليخاف من اي جهاز قضائي ورقابي بقدر خوفه من 

 .ياالجهزة االمنية واالستخبارية بعنوانها القمعي ال القانون
ان االجهزة االمنية في االنظمة العربية تعتبر صاحبة القرار النهائي الذي تبنى عليه الحكومات 

سياساتها، والعجب في ذلك فالكثير من رؤساء تلك الدول هم جزء طبيعي من المنظومة 
العسكرية وهو يحمل رتبة معينة فيها، بل ان الكثير منهم جاءت به تلك المنظومة المرعبة الى 

 .ة الحكم ولم يكن للشعب اي دور في تنصيبه او اقالتهسد
لقد شكلت العسكرة في اكثر الدول الشرق اوسطية حالة من الكبت النفسي للشعوب وطوقته 

واخرها االعتقال التعسفي لتكون بذلك ( الظلية)باسوار متعددة اولها التنصت السري والمتابعة 
رات االجهزة االمنية المنفذة لمفهوم العمل ثقافة مستشرية وحالة معاشة يوميا، اما شعا

العسكري من خدميتها للمجتمع وحفظها المنه فهي اصبحت لدى المواطن العربي التتعدى 
كلمات توضع على الجدران لتغازل مشاعر المسؤولين المهمين على اساس انهم يملكون دولة 

                                                             
9

 مركز اإلمام الشيرازي للدراسات والبحوث - عدنان الصالحي 
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  .مثالية الحكم واالدارة
التهجم على المنظومة العسكرية بمعناها المهني ووظيفتها  الحديث بهذا االتجاه ليس الغاية منه

المقدسة بالدفاع عن ارواح االبرياء وسالمتهم فهي مؤسسات وطنية في انشائها وتكوينها اال 
ان اغلبها انحرف عن مهمته االصلية ليكون اداة بيد الدكتاتورية لقمع الشعوب ووأد الحريات، 

وحمايته أصبحت عبئا عليه، وينخر جسدها، فترى اغلب  فبدال من أن تكون في خدمة المجتمع
المنتسبين فيها يخجل من أن يكشفوا وجوههم للناس، وبشكل خاص بعد انتهاء مدة الخدمة، 

 .مما يعني أنهم في قرارة أنفسهم يعلمون أن المجتمع ال يقبل بسلوكياتهم
غييب الواقع المدني، كثيرة االمثلة والقرائن على السير في سلوك الجانب العسكري المشدد وت

اال انها بقيت في حالة بعيدة عن االضواء في كثير من الدول النامية غير المهتمة بجانب 
التعددية والحرية، اال في العراق حيث اخذت طابعا مميزا جعلت اسمه بحد ذاته مرتبطا ارتباطا 

 .وثيقا بحالة العسكر حكما ونظاما
بشتى االعذار من قبل االنظمة المتعاقبة في العراق جعلت منها هذا الفكر والطريقة المستخدمة 

ثقافة مالزمة لمفهوم الحكومة وغيبت وابعدت سيادة القانون المدني والتعايش الحضاري 
وابدلته بثقافة الخوف من شخوص العسكر ودوائر االمن ايا كان نوعها، وهذا بدوره ولّد خوفا 

 .مات من االنقالبات العسكريةمستشريا حتى في قمة الهرم لدى الحكو
 :ولتسليط الضوء بصورة مختصرة على اسباب ونتائج ظاهرة العسكرة يمكن استخالص مايلي

 :االسباب

التاريخ الطويل من استخدام االلة العسكرية في االستحواذ على الحكم والمتمثلة باالنقالبات  -1
  .يةوالمؤامرات واالغتياالت وغير ذلك من تصفيات جسدية وشخص

السياسات الالمنضبطة وغير المحسوبة من قبل االنظمة المتعاقبة على سدة الحكم في  -2
( المؤامرات)التاريخ الحديث والمعاصر والتي تجعل هدفها االول محاربة العدو الخفي المتمثل بـ

التي رافق اسمها جميع الحكومات المعاصرة والسابقة والسياقات العسكرية المتبعة في 
 .تهااداريا

الخطاب المتشدد والمعزز بالقوة المفرطة المستخدم في ادارة امور الدولة االمنية منها  -3

والخدمية على طول الفترات السابقة، بحيث ينظر الكثير من الموظفين والمواطنين لمدير 
 .الدائرة على انه جزء من منظومة عسكرية

فلكها، بدون اي دور له في ايقادا  خوض الحروب المتتالية وجعل المجتمع عجلة تدور في -4

  .او ايقافها

تقديم الجوانب العسكرية واالمنية ووضعها على امتداد السنوات السابقة بالمرتبة االولى  -3

قبال الجوانب التثقيفية والقانونية واالقتصادية ومؤسسات المجتمع المدني، مما حدا باالغلب 
 .االمني والعسكري طلبا للمال والسلطة باالتجاه نحو ايجاد فرص العمل داخل السلك

عدم الجدية في معاقبة ومحاسبة القيادات االمنية في حال تجاوزها على المواطنين حتى لو  -6
 .خرقت تلك القيادات القوانين واالنظمة

منح الرتب الفخرية لمرات متتالية لشخصيات التجيد ابجدية العمل العسكري واالمني  -7
حساسية عالية بامن الدولة عموما والمواطن خصوصا،مع عدم مراعاة وتسنمها مناصب ذات 
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 .السيرة والسلوك لمن يمنح تلك الرتب

بحيث يفتقر اغلب منتسبها الى ( اال القليل جدا)تدني ثقافة المنظومة العسكرية عموما  -8

االداري الثقافة العامة وتصل في مواقع عديدة الى امية بعض افرادها، والتصاق ظاهرة الفساد 
 .باغلب نشاطاتها

نشر المواقع العسكرية وثكنات الجيش في مراكز المدن او بالقرب منها، واالحتكاك اليومي  -9

لتلك القوات بحياة المواطن بحيث اصبحت جزءا من التركيبة االجتماعية ومشهد مألوف في 
 .جميع المدن العراقية تقريبا

دني والمنظمات المعرفية والثقافية في اخذ مكانها تغييب ومنع كامل لمنظمات المجتمع الم -11
الموازي والموازن لمنظومة العسكر وجعل القليل الموجود منها لسان ناطق باسم الحكومات 

 .المهيمنة
 النتائج

تراجع كبير وواضح لهيبة القانون والدستور والقضاء المستقل قبال الشخصية العسكرية  -1

ثقافة الترهيب بالمنصب االمني وااليحاء باالعقتال العشوائي  والوظائف االمنية عموما، وشياع
 .واالستقواء باالقرباء من االجهزة االمنية

محاولة القيادات االمنية والعسكرية في اكثر المراحل بالتنافس في الظهور بمظهر االقرب  -2
لمناطة بها، للحكم والوالء للحاكم مقدمة ذلك على الوالء للوطن والشعب والمهمة المقدسة ا

 .الستشعارها باهمية منظومتها في ادارة دفة الحكم

انتشار االسلحة المختلفة االنواع بشكل واسع بين فئات الشعب بحيث قلما تجد فردا اليجيد  -3
استخدام السالح وحيازته، وجعلها رمزا يحتفل به في المناسبات االعتيادية وخصوصا في 

ضافا لذلك استخدام أفراد االجهزة االمنية لالسلحة التي حفالت الزفاف او تشييع الجنائز، م
  .بحوزتهم خارج نطاق الواجب

سيادة ثقافة العنف على سلوك افراد المجتمع عموما رغبة بالظهور بمظهر االقوى في  -4
مجاالت الحياة المتعددة وااللتجاء الى طرق القوة في حل اغلب المشاكل، لتصل احيانا بين افراد 

لواحدة، مضافا لذلك كثرة الحديث عن ثقافة العسكر بين افراد المجتمع يقابله ضمور االسرة ا
 .وخفوت في باقي العلوم االخرى كالعلمية واالقتصادية واالهتمامات واالنشطة المدنية

ابتعاد المجتمع عن الطابع المدني واندفاعه نحو الطابع التقليدي المتعصب فضال عن ترسيخ  -3

 .شخصية بدال عن مبدأ المواطنة وشخصنة الدولة بالحاكم او القائد والزعيممبدأ الوالء لل

انتشار واسع وكبير لعصابات الجريمة واالرهاب خصوصا بين الفئات االصغر عمريا والتي  -6

 .يعاني بعضها من فقر مادي وفكري
 الحلول

ا والحكومة يبدو جليا انه من اهم المقدمات لحل هذه المشكلة هو وضع الدولة عموم -1
خصوصا هذا الموضوع في اولويات اهتماماتها واهدافها التي تحاول انجاحها بشتى الوسائل 
وجعلها مرتكزا مهما لبناء دولة المؤسسات، ووضع استراتيجية تمتد لفترة طويلة تساهم في 

نزع النفس العسكري من المجتمع وابداله بالحالة المدنية، وفسح المجال لجميع المنظمات 
 .لمدنية والفكرية الخذ دورها الريادي في ترسيخ ذلكا
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تقليل وابعاد التواجد العسكري من المناطق المدنية واالكتفاء بقوات الداخلية لحفظ االمن  -2
 .فيها وخفض صوت االعالم العسكري على مستوى البالد عموما

عسكرية وجعل االخيرة تفعيل حقيقي لمؤسسات الدولة التشريعية والقضائية قبال المنظومة ال -3
  .خاضعة لسابقتيها، وهذا بدورة يترجم واقعيا لدولة المؤسسات وامتداداتها االخرى

البدء بالتركيز على المناهج الدراسية واالعالم عموما في التحدث بلسان العقلنة والتشريع  -4
والتوجه نحو  القانوني واالبتعاد عن كل ما من شأنه التذكير بالحروب والتاريخ المليء بذلك

المادة العلمية واالنسانية البحتة، كمقدمة إلفشاء ثقافة التسامح والالعنف، وتطوير مؤسسات 
 .المجتمع المدنـي، وتحريرهـا مـن بيروقراطيـة السلطة

فسح المجال لمنظمات المجتمع الخذ موقعها الطبيعي في نشر ثقافة التمدن المنضبط والقائم  -3

 .القانونعلى احترام الدستور و

ترسيخ مبدأ المواطنة بثوابت الوال ء للوطن، واشاعة ثقافة الخدمة المدنية قبال الخدمة  -6

 .العسكرية في مجاالت االعمار والبناء

، (كتكليف ال تشريف) ايجاد محددات وضوابط العمل العسكري وترسيخ مفهوم المنصب -7

لمسؤولية وان افضل الناس من خدم فاحترام اآلخرين وخدمتهم هو الهدف الحقيقي للمتصدي ل
 .الناس بغض النظر عن رتبته ومنصبه

تقليص المنظومة العسكرية المنتفخة والمترهلة الى الحجم الفعلي الذي تحتاجه البالد للدفاع  -8
 .عن امنها وسيادتها وعدم جعلها مساحة للتشغيل او لكسب االرزاق

ها ورفع مستوى افرادها ليتماشى وطبيعة التركيز على ثقافة المنظومة العسكرية بذات -9
 .الوضع الجديد واالستفادة من الخبرات العسكرية للدول المتقدم في االنضباط العسكري

ابتعاد االحزاب عموما عن طريقة العسكرة المستخدمة في هيكليتها الداخلية وبالتعامل مع  -11

 .عالمية في ادارة شؤون البالدافرادها والمجتمع عموما، واالستفادة من طريقة االحزاب ال
لقد اعطت الدول المتقدمة في حقوق االنسان و المدنية مثاال يحتذى به من الطريقة الحديثة في 

ادارة شؤون البالد وان الدستور والقانون هما المظلة التي يستظل بها كل مواطن، فالوالء ال 
يظة على رؤوس العباد، والقيود يأت بالخوف، بل باألمن واألمان، ومن يعتقد أن العصا الغل

األمنية حولهم، ولجم الناس من خالل تقارير المخابرات والمخبرين، والتضييق عليهم في حلهم 
وترحالهم، سيخلق حالة الطمأنينة للنظام واالستقرار، فهو مخطأ بل وقد تسير بالحاكم 

 .والمستخدم لها الى طريقة الهاوية
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الدين واألسرة
10 

 
 

نظراً للتغيرات السريعة  المعاصر،لدى اإلنسان  -األسس  –يشكل الدين أحد أهم الركائز 
مقارنة مع ما كانت عليه في السنوات السابقة  السريع،المستجدة في حياة المجتمعات وبنائها 

 .الحياةالتي تميزت ببساطة 
بات شبه جذرية في تلك فالتغيرات السريعة في ِسياق مناحي الحياة المتنوعة التي أحدثت انقال

المجتمعات ، والتي طالت خاللها القواعد والقوانين والقيم االجتماعية ، وكل ما يتصل بتنظيمها 
، مما يستدعي بشكل ملح العودة إلى الدين ، لتنظيم حياة الناس وإضفاء حالة الطمأنينة 

 . والهدوء عليها بعد أن فقدوها
  :الدين والروابط األسرية

ال على سلوك أفراد مجتمعاتنا ، معظم النا س على دراية ومعرفة تامة بما للدين من تأثير فعَّ
وتكوين أفكارهم وأسلوبهم في الحياة ، وتعامالتهم في دقائق األمور اليومية ، وأغلب ما يصدر 
عنا من تصرفات إنما هو نتاج يتدخل في معظمه عامل التشبع بالدين ، فهو شريعة تمأل الحياة 

 . اته ومعامالته وأحواله الشخصيةفي عباد
 والتعامل، التربية،وعليه فهو ينظم سلوك الزوجين داخل األسرة الواحدة على مستوى 

 .والمقربينوالعالقات بين األهل  األسرة،وإقامة العالقات والروابط داخل  القيم،واكتساب 
 األبوين،يتعلمون فيه من  اً،أيضبل عّشاً نفسياً  فقط،إذن فالعائلة ليست عّشاً جسدياً لألوالد 

لذا وجب على الوالدين تحسين سلوكهما حتى ال يخرج األوالد  وسلوكهما،ويتربون بأخالقهما 

 .منحرفين
فالدين على ضوء ذلك هو القاسم المشترك للسلوك إزاء مواقف الحياة المختلفة في التربية 

حتى  أوالده،وبينه وبين  حياته،ريك وبينه وبين ش نفسه،وإقامة الروابط والعالقات داخل الفرد 

 .المجتمعوباقي أفراد  الجار،تمتد العالقات والروابط نحو 
ة منه ، مقومات بقائها  لذا فإن أسس تكوين الروابط الالشعورية المعتمدة على الدين والمستمدَّ

ابط داخل ، فأي اختالل في تنظيم العالقات والرو -األب واألم  -تبدأ من داخل األسرة الصغيرة 

 ً  . الجهاز األسري يسهم في إحداث االضطرابات والمشكالت النفسية واالجتماعية الحقا
د طبيعة اتصال  بها،وأسلوباً خاصاً  قوياً،فاألسرة تمتلك فعالً  وكيفية التعامل مع  أفرادها،يحدِّ

واإلسالم هو الدين الوحيد الذي انفرد عن باقي  نطاقها،أو مع اآلخرين خارج  البعض،بعضهم 

 .واألدواروذلك من خالل وضعه أسس هذه التعامالت والعالقات  األديان،

                                                             
10

 مركز ال البيت العالمي للمعلومات 
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حتى تم  البنت،أو  األصغر،أو االبن األكبر أو  المرأة،وبناًء على ما يعطيه من دور للرجل أو 

 .فيهتنظيم هذه األدوار بشكل ال شائبة 
خالل سلوك أفراد المجتمع ، فإن كبيرهم يعطف على صغيرهم ، وتحقق ذلك واقعياً من 

 . وصغيرهم يحترم كبيرهم
فكان أن ظلَّ  األوسع،وامتدت إلى المجتمع  األسرة،ثم وضع الضوابط االجتماعية القيمة داخل 

د  العاصفة،النسيج االجتماعي محافظاً على تكوينه رغم التغيرات   .والتنافروموجات التمرُّ
  :اكتساب القيم والعاداتاألسرة و

إن األسرة هي المسؤولة عن بثِّ روح المسؤولية واحترام القيم ، وتعويد األبناء على احترام 

 . األنظمة االجتماعية ، ومعايير السلوك
فضالً عن المحافظة على حقوق اآلخرين ، واستمرارية التواصل ونبذ السلوكيات الخاطئة لدى 

ً التعصب ، : أبنائها ، مثل  ه البعض اتجاهاً نفسياً جامداً ، ومشحوناً وانفعاليا  . الذي يعدُّ
ب منها ُيعد عدواناً على حقوق الغير ، فمن  وكذلك ظواهر أخرى تعد محرمة دينياً ، أو التقرُّ

أجل ذلك ينبغي التعامل مع أُسس القيم المرغوبة على أنها سلوكيات صحيحة ، والتعامل معها 
خ قواعد  هذا النظام ، وهذا يتطلب من الكبار الذين يتعاملون مع الطفل أن يكونوا بثبات لتترسَّ

 . القدوة والمثال في هذا الشأن
فعالقة الوالدين أحدهما باآلخر لها األهمية الكبرى في نسق اكتساب القيم من خالل التربية ، 

ي ال تبدو واضحة وتوافقهما يحقِّق لألبناء تربية نفسية سليمة خالية من العقد والمشكالت الت

 . للعيان آنياً ، وإنما تظهر نتائجها بشكل واضح مستقبالً 
أما عن القيم التي تعلمها األسرة ألبنائها فهي عبارة عن مفاهيم تختص باتجاهات وغايات 

 .بالرغبةكاتجاهات وغايات جديرة  إليها،تسعى 
لذي يوجه تصرفات الفرد ذلك المعيار ا الفرد،وتعد القيم بمثابة المعيار المثالي لسلوك 

 السلوك،والذي على ضوئه يرجح أحد بدائل  المختلفة،واهتماماته  ورغباته،وميوله  وأحكامه،

 .الحياةوإن الفعل أو السلوك الذي يصدر عنه وسيلة يحقق بها توجهاته القيمة في 
د ألبنائها ما ينبغي أن يكون في ظل  لذا ُتعّد األسرة من أهم المؤسسات االجتماعية التي تحدِّ

 .السائدةالمعايير 
 باألخالق،السلوكيات االجتماعية المتعلقة  ألبنائها،فمن القيم التي تكسبها األسر المسلمة 

فقد قال أمير المؤمنين  واإلخالص،وآداب المجالسة والوفاء  اآلخرين،والدين والتعامل مع 

 (. ألِخيَك َعلَيَك ِمْثلَ الَِّذي لََك َعلَيهِ  ) :( عليه السالم) اإلمام علي 
ً ( عليه السالم ) وقال  ُتهُ  ) أيضا  . (َمْن الَنْت َكلَِمُتُه َوَجَبْت َمَحبَّ

 : أثر األسرة في التنشئة االجتماعية

حيث يلتحق معظم  العمر،ِسنَّ السادسة من  إن آفاق التربية األسرية تمتدُّ عند بلوغ الطفل
فتكون قيم األسرة التي زرعتها في أطفالها قد  المختلفة،األطفال بالمدارس أو مراكز التعليم 

 .الميدانيلتجَد نفسها أمام َمحك التطبيق العملي  أثمرت،
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،  -والرذائل الفضائل  -وعند التساؤل عن العوامل األساسية المسؤولة عن تكوين الصفات 
وسيطرتها على شخصية الفرد في التعامالت اليومية ، نجدها تتحدد في ثالث فئات أساسية ، 

 : وهي
 . المحددات البيولوجية ، وتشمل المالمح أو الصفات الجسمية كالطول والوزن : الفئة األولى
ن العديد من الجو : الفئة الثانية انب كسمات ، المحددات السيكولوجية النفسية ، وتتضمَّ

 . الشخصية ودورها في تحديد التوجهات القيمية لألفراد
دات  :الثالثةالفئة  حيث يمكن تفسير أوجه التشابه واالختالف بين األفراد في ضوء  البيئية،المحدِّ

 .واالجتماعيةاختالفات المؤثرات البيئية 
وهي  األسرية،بالتنشئة  حتى سميت البيت،فالتنشئة االجتماعية هي امتداد لتربية األسرة في 

وما  االجتماعية،وقد تبيَّن أن هناك عالقة بين أسلوب التنشئة  االجتماعية،أولى مهام التنشئة 

اه األبناء من   .قيميتبنَّ
وإنما يحكمها إطار الثقافة الفرعية التي ينتمي  فراغ،فاألسرة كمؤسسة اجتماعية ال توجد في 

 .المتغيراتوالديانة وغير ذلك من  االجتماعي،صادي كما يتمثل في المستوى االقت إليها،
  :الدين وعوامل التنشئة االجتماعية

َفق عليه أن اإلنسان هو الكائن الحي الوحيد الذي يتأثر ويؤثر اجتماعياً ، فيتأثر بأهله  من المتَّ
ثم في وبمجتمعه وبتاريخه ، وبكل ما يحيط به ، ليؤثِّر أخيراً في بناء شخصية أبنائه ، ومن 

 . حياتهم ، فيرسمُ لهم األطر التي ضمنها يتحركون
وقد ثبت علمياً بأنَّ األسر التي يطغى على تربيتها عوامل التشتت والتفكك تؤدي باألبناء بمرور 
ا تعلموه في طفولتهم ، وهو التقيد  الزمن إلى الالمباالة ، أو عدم االهتمام ، أو النقيض التام ممَّ

 . ودقَّة المواعيد ، وإِْتقان الواجبات الحياتية بأدقِّ الصور والتمسك بالتقاليد ،
وهناك بعض السمات التي تبدو واضحة على شخصية األبناء الذين تلقوا التربية في ِظلِّ ظروف 

 .الكحولمثل األسر التي يتعاطى فيها أحد األبوين  اعتيادية،غير 
سرة ، وتهزُّ أركان تماسكها ، فهو حيث من المحتمل أن تعصف المشكالت الخطيرة بكيان األ

 مرض اجتماعي خطير ، يؤثر بشكل سلبي على نسيج العالقات االجتماعية السائدة في المجتمع
. 

ولكن تبقى المكونات الفردية التي ينشأ عليها األطفال أثناء تلقيهم التربية بأنواعها ، ومدى 
التي تحدد سلوكهم ، فضالً عن التنشئة  تقبُّلهم أو رفضهم لتلك العوامل المؤثرة مباشرة ، فهي

االجتماعية خارج األسرة التي تصقل الخبرات األولى التي تعلمها من األسرة ، وكذلك تأثير 

 . األقران في ذلك الصقل
نات الفردية والعوامل الخارجية المؤثِّرة نجد أن األولى تسمى المكونات  وعند تحليل المكوِّ

فالشخصية في تصرفها تسلك على وفق هذين  الموضوعية،الخارجية والثانية العوامل  الذاتية،

 .والموضوعيالمؤثرين الذاتي 
الذي هو  -والذي يعد المؤثر األكبر في التكوين في مجتمعاتنا  -ولكن يبقى العامل اآلخر األهم 

 .األكبرومنهج القرآن الدور  مهماً،التي يلعب الدين فيها دوراً  األخالقية،توكيد النزعة 
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ووصفه ينطبق على نفوس الناس في كل  والجماعات،والقرآن دقيق الوصف لنفوس األفراد 

 .والمكتسبةألنَّه يتماشى مع وصف خصائص النفس وصفاتها الموروثة  ومكان،زمان 
رُ  )وجلَّ حيث قال عزَّ  النفس،فالقرآن يحض على تهذيب  ُر َما بَِقْوٍم َحتَّى ُيَغيِّ واْ َما إِنَّ هللاَ الَ ُيَغيِّ

 . 11 :الرعد (بِأَْنفُِسِهمْ 
اُس  ) :( عليه السالم) وقال اإلمام علي  يِن أْو َنِظيٌر لََك فِي الَخْلقِ  :ِصْنَفانالنَّ ا أٌخ لََك في الدِّ  ( إمَّ

 
 

 
 


