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العدد )2( كانون األول 2017
شروط النشر:

1. جيب أن يكون البحث سليماً خالياً من األغالط اللغوية والنحوية، مع مراعاة عالمات الرتقيم 
املعتمدة يف اللغة املكتوبة، وضبط الكلمات اليت حتتاج إىل ضبط األسلوب ومتانته، مع الرتكيز على وضوح 
الفكرة، واستخدام املصطلحات املشهورة، واملقرّة يف اجملاميع العربية، ويستحسن ما يقابله باللغة اإلجنليزية 

يف البحوث املكتوبة باللغة العربية.
2. يرفق بالبحث ملخص باحملتوى )باللغة العربية واللغة اإلجنليزية( على أالَّ يزيد عدد كلماتـه على 

.A4 100( كلمة أو صفحة واحدة، مطبوع )حبجم 16 ملم( على ورق(
3. حتتفظ هيئة التحرير حبقها يف أن حتذف أو تعيد صياغة بعض األلفاظ أو الكلمات مبا يتالَءم 

مع أسلوهبا يف النشر، مع مراعاة احملافظة على الفكرة األصلية دون املساس هبا.
4. حتتفظ هيئة التحرير يف عدم نشر أي حبث دون إبداء األسباب، وتعد قراراهتا هنائية وغري ملزمة 
برد البحوث إىل أصحاهبا سواء نشر البحث أم مل ينشر، علماً أن ما ينشر يف اجمللة يعرّب عن وجهة نظر 

صاحب البحث، وليس بالضرورة أنه يعرب عن وجهة نظر اجمللة.
5. يعد البحث مقبواًل للنشر ويزود الباحث بقرار هيئة التحرير بقبوله بعد عرضه على حمكمني من 
ذوي االختصاص، لبيان مدى أصالته، وجودته، وقيمة نتائجه، وسالمة لغته، وصالحيته للنشر، بعدها 

ال جيوز للباحث أن يطلب عدم نشر حبثه إالَّ ألسباب تقتنع هبا هيئة التحرير. 
مادة  نشر  إعادة  قبل  موافقة كتابية  ويلزم احلصول على  النشر،  اجمللة جبميع حقوق  6. حتتفظ 

ظهرت يف جملتها.
7. تنشر اجمللة البحوث األصيلة اليت تتوافر فيها شروط البحث من اإلحاطة، واالستقصاء، ومنهج 
البحث العلمي، وخطواته، وأن يكون الباحث متتبعاً ألحدث األدبيات اليت تتناول موضوَعه، وحمكماً 
من قبل مبادئ مناهج البحث، واليقصد باألصالة جتميع هذه األدبيات، ولكن ابتداع نصٍّ جديٍد وربطه 

باهتمامات البحث املطروح.
8. يشرتط يف البحث أالَّ يكون قد ُقدِّم للنشر يف أية جملة أخرى، سواٌء مت نشره أْم مل يتم.

ُم البحوث باللغة العربية أو اإلجنليزية وتكون منضدة على احلاسوب، على وفق شروط  9. تُقدَّ
النشر يف اجمللة، وترسل مرفقة بالسرية الذاتية للباحث إىل رئيس التحرير، وذلك من طريق الربيد اإللكرتوين.
العناوين  وترقم  ثالثاً،.....  ثانياً،  أواًل،  أساسية:  بأرقام  النص  األساسية يف  العناوين  تُرقَّم   .10

الفرعية بأرقام فرعية 3،2،1... ،.
11. ُتكَتب احلواشي بنحٍو متسلسل على وفْق شروط برنامج »Microsoft Word«  يف أسفل 

كل صفحة.
12. جيب أالَّ تقَل عدد الكلمات يف املقاالت املرسلة إىل اجمللة عن )3000( كلمة، مبا فيها 

امللخصات، واجلداول، واملراجع.
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13. ترّتب قائمة املراجع ترتيباً هجائياً حبسب كنية املؤلف يف هناية البحث، ويف حالة وجود عدة 
مراجع للمؤلف نفسه فإهنا ترّتب حبسب احلروف اهلجائية، وتتم اإلشارة إىل املراجع يف النص من طريق 

وضع املرجع كما هو موجود يف قائمة املراجع ضمن قوسني ) (.
14. يف حال وجود خمططات أو أشكال أو معادالت أو مايشاهبها فإنه يتم أخذها باملاسح 

الضوئي )scanner( وإرفاقها بامللف اإللكرتوين.
15. تكتب األمساء األجنبية الواردة يف النص باللغة العربية، على أن تكتب عند أول ورود هلا 

بلغتها األصلية بني قوسني.

املراسالت:
ترسل املوضوعات والبحوث إىل مركز البيان للدراسات والتخطيط

بغداد - مكتب بريد اجلادرية اجلادرية 2268
أو على الربيد اإللكرتوين:

info@bayancenter.org

البحوث املنشورة ال تعرّب بالضرورة عن رأي اجمللة

رقم اإليداع يف دار الكتب والوثائق ببغداد 2106 لسنة 2015

ISSN 2414-7508

يكون ترتيب العناوين والبحوث العتبارات فنية فقط
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مع بزوغ نور العدد الثالث من جملة دراسات مركز البيان للدراسات والتخطيط وما فيه من 
باقات علمية حمكمة، أجنزت احلكومة العراقية واجباهتا الوطنية والدستورية يف دحر عصابات داعش 
الظالمية، ومحاية أرض العراق وشعبه من أكرب هتديد وجودي للعراق، وكرامة مواطنيه، وحقوقهم، 

وخيار البلد الدميقراطي.
وكان لتضافر اجلهود الوطنية للعراقيني بأطيافهم كافة دور مهم يف حتقيق هذا اإلجناز، توجتها 

اإلرادة الصلبة للحكومة العراقية، وحسن إدارهتا، وكياستها لصفحاته.
ومن املهم أالّ تقف احلكومة عند حدود اإلجناز واالنتصار العسكري فحسب، بل أن متضي 
قدماً يف حتقيق إجنازات يف مفاصل أخرى هلا األمهية واحليوية نفسيهما لإلجناز العسكري إن مل 

تكن أهم منه.
العلمية واملعرفية  البحوث والدراسات جملهوداهتا  إدامة مراكز  املركز بضرورة  إميان  ويف إطار 
والبحثية -ومنها مركز البيان-؛ لرفد صناع القرار يف العراق بكل ما ميكن أن يعد تصويباً خلطأ ما 
أو لتسديد الصواب وتقويته وتعزيزه، وتوسيعاً لفكرة خادمة هادفة، أو ترشيداً خلطة أو مشروع، أو 
مناصرة ملوقف، أو تثبيتاً ملصلحة عراقية علياً، فإن مركز البيان للدراسات والتخطيط يصدر العدد 
الثالث من جملته، الذي يشتمل يف مظانّه على ستة حبوث متنوعة تصّب جّل مواّدها يف خدمة 
العراق، والسيما ملرحلة ما بعد داعش؛ وهذا يعكس حرص املركز واهتمامه باحرتام ذهن القارئ 
وعقله بعرض ما هو أكادميي ووطين يليّب احلاجات احلقيقية للتفاعالت السياسية، واالقتصادية، 

واالجتماعية احلاصلة على مستوى البيئة احمللية، واإلقليمية، والدولية.
ويأمل املركز أن تكون هذه البحوث املنشورة -كما هي البحوث السابقة أو اليت ستنشر 
مستقباًل- إسهامًة فكريًة وعلميًة باستنادها إىل أسس التحليل العلمي واملعريف اهلادف بالنحو الذي 

ميكن أن يوفر قناة اتصال وتواصل ما بني مراكز البحوث وصناع القرار.
ويؤكد املركز أيضاً ترحيَب هيئة حترير اجمللة بإسهامات الباحثني من داخل العراق وخارجه، 

االفتتاحية
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اجمللة،  أداء  من  تعزز  أن  املمكن  من  هادفة  أي مالحظات  واستقبال  ودراساهتم،  أحباثهم  لنشر 
وخادم  هو جديد  ما  مع كل  وتفاعله  العقل  انفتاح  اجمللة  بأن ختدم  رغبًة شديدًة  املركز  ويرغب 

لإلنسان وعقله، وحقوقه، وحرياته، وكل ما خيدم املصلحة العراقية العليا.

واهلل ويل التوفيق

                                                         هيئة التحرير 
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)مهسات قلم(

أيّها العلماء األعزة األفاضل:

إنَّ لكم حقاً على الدهر حيفزكم على أن تباهلوه بصنيع ما قدمتموه، وأرسيُتم دعائم وجوده، 
أنتم الصانعون، ما هذا عليكم  ليتلقفوه باجلدِّ واملثابرة والعزم، وحسُبكم  وأرسلتموه للعامل أمجع؛ 
؛ ملن يرنو آفاق مستقبل ناهض باحلضارة، وامسحوا ملداد  جبديد، فأنتم تقدمون دروساً حمّملة بالعربرِ
الزمن  اليت غريت عجلة  انتصاراهتم  عند  وقوفاً  األشرف،  النزال  ينحو صوب ساحات  أن  القلم 
وأدارهتا صوب احلياة، وإن أريَد هلا االجتاه بعكس ذلك، فصنعوا مالحم وبطوالت سريتدي التأريخ 
قميصها مبتهجاً حبالوة النصر امللهمة لصناعة أفق جديد يليُق جبمال من صنعوه، فتحية ألرواح 
الشهداء اليت توضأ بطهر دمائها الوطن وهم عند اهلل أحياٌء يُرزقون، وحتية للرابضني على سواتر 
الشرف، ناظمنَي بأسلَّة الرصاص قصيدة عشقهم اخلالد، حتية للغيارى من قواتنا األمنية بصنوفها 
وتشكيالهتا كافة، وحتية للبواسل من قوات حشدنا الظافر الذي زعزع قلوب الدواعش اجملرمني وحما 

سلطاهنم الواهي، وحتية لكلِّ من هزَّ خنلَة ضمريه؛ لُيساقط على الوطن عشقاً جنياً.

إنَّ تزامن الفتوحات العلميَّة العراقيَّة مع زهو هذه االنتصارات يوّشح صدورنا بأهبى أومسة 
الفخر يف أننا نعتلي وزارة العلم والعلماء يف هذا البلد العظيم املعطاء، وحنُن نرى انفتاح األفق املعريف 
يتجه صوب استشراقات جديدة منحتها الظروف اليت عاش العراق والعراقيون على حدٍّ سواء، فبدأ 
العمل البحثي ُيكتب بطريقة اسرتاتيجية هتّيئ لعوامل معرفية يف العلوم التطبيقّية والعلمّية واإلنسانّية؛ 
وذلك شعوراً من الباحثني باملسؤولية الكربى يف ضرورة توفري مساحة علمية تُعىن باالقتصاد وهو 
عصب احلياة اجلديدة، والقانون وهو الضامن خللق بيئة تضع مجيع املواطنني حتت سقف مظلتها، 
والطب وهو صمام احلياة الذي يتنفس برئته أفراد اجملتمع قاطبة، والتعليم اإللكرتوين وهو التقانة 
الضامنة ألكرب مساحة معلوماتية ميكن هلا أن تقدم أكرب عدد ممكن من وسائل اإليضاح بأنواعها 
كافة، وكذا هو احلال لبقية العلوم مبسمياهتا املختلفة، وإنَّ يدَي اليوم تُعضِّد أيديكم يف السري معاً 
حنو النهضة الشاملة، والرصانة العلميَّة، والتنافس على املراتب املتقدِّمة يف التصنيفات العاملية، وقد 
بدأنا مشوارنا معاً منذ حلظة تسنمنا مهام عملنا يف الوزارة، وسنكمله معاً بإذن اهلل تبارك وتعاىل، 
نعلم أنَّ هناك مصاعَب مجًَّة لتحقيق هذا املنجز؛ لكّننا مصممون وإياكم على إكمال ما بدأناه 

معاً، وإنين متأكد مبشيئة اهلل من حتقيق كلِّ ما تاقت له قلوبنا وعيوننا وإنَّ موعد ذلَك لقريب.
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آمل جمللتكم )دراسات البيان( الواعدة أن تستمرَّ يف جهدها املمّيز هذا يف رفد الوزارات، 
واملؤسسات العلمية، واملنظمات اجملتمعية كافة بكّل ما ميكنها من اإليفاء مبتطلبات عملها، وفتح 
اجملتمع  شرائح  مع  والتواصل  خدماهتم،  وعرض  أفكارهم،  طرح  يف  فيها  للعاملني  النشر  نوافذ 
املختلفة؛ بغيَة متازج األفكار والطروحات، ومن مثَّ فلرتهتا على النحو الذي يضمن إمكانية تطبيقها 

على أرض الواقع امللموس.

وختاماً لنافلة القول: فإينِّ أمتىن جلميع العاملني يف جملتكم البهية التوفيق والسداد، ولقرّائها 
األكارم ُحسن االستمتاع واإلفادة، واهلل موفق اجلميع وهو خرُي العارفني.

والسالم أواًل وآخراً على حميب عراقنا أمجعني.

                                               أ.د. عبد الرزاق عبد اجلليل العيسى
                                               وزير التعليم العايل والبحث العلمي
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مدخل:  •
بادئ ذي بدء سيتم عرب هذه الدراسة املقتضبة تسليط الضوء على الدور املسند إىل اجملتمع 
املدين يف دورة السياسات العامة والسيما يف مرحلة ما بعد صدور إعالن حتقيق أهداف األلفية 
SDGs  2015- املستدامة التنمية  أهداف  إعالن حتقيق  بعده  2000-2015، ومن   MDGs

2030، واجتاه اجملتمعات إىل ضبط معايري عمل نظمها السياسية مع معايري احلكم الرشيد وأسس 
بناء سياسات عامة متوازنة ومتوازية تعمل على وفق أنساق علمية قائمة على األدلة، واستخدام 
أساليب البحث العلمي يف كل مراحلها. ومت خالل الدراسة استخدام منهج دراسة احلالة باالستعانة 
النتائج  إىل  املتلقي والوصول  الفكرة إىل  لتقريب  املفاصل مبناهج حبث أخرى مساعدة  يف بعض 

املطلوبة على وفق أسلوب واضح وتدرجي ُقسَِّم البحُث مبوجبه على ثالثة مطالب: 

حوكمة  معايري  على  الرتكيز  مع  نشوئه،  وأسباب  املدين  اجملتمع  ماهية  ببيان  األول  يأخذ 
اجملتمع املدين من داخله حيث ال يستقيم القول مبشاركة هذا اجملتمع يف دورة السياسات العامة، 
وتعزيز احلكم الصاحل من دون أن تكون هنالك معايري قانونية حتكم عمل هذا اجملتمع يتعاهد عليها 
أعضاؤه على حنو أشبه بعقد اجتماعي داخلي فيما بينهم؛ األمر الذي نال حّيزاً من االهتمام لدى 

اجلهات املعنية بدراسة اجملتمع املدين وتطوير آليات عمله.

مضامينها  وتشريح  مفهومها  حيث  من  العامة  السياسات  دورة  سيتناول  الثاين  املطلب 
ووظائفها، مث يعرج على املزاوجة بني شرعيتها وال شرعيتها طبقاً الختالف النظم السياسية  والسيما 

يف النظم اليت متّر مبراحل انتقالية.

العامة  السياسات  دورة  يف  املدين  للمجتمع  اإلصالحي  التداخل  الثالث  املطلب  ويتناول 
املراحل، أو مراجعة للمخرجات(؛ مما ينعكس يف تشريعات  تقييماً خالل  أو  الرسم،  )دعماً يف 
للجمهور، ورفع مكانة جمتمعاهتا  املستدامة  اخلدمة  مبتكرة تصب يف  تنموية  اساليب  أو  جديدة 

ضمن تدرجيات مقاييس التنمية ومستويات احلوكمة الدولية.

شراكة المجتمع المدني المحوكم في دورة السياسات العامة 

أ.م. د. عماد صالح الشيخ داود *

* أستاذ السياسات العامة املساعد / كلية العلوم السياسية - جامعة النهرين



12

العدد )2( كانون األول 2017

املطلب األول
ما اجملتمع املدين وما معايري حوكمته؟

سيعاجل هذا املبحث مضامني دراسة اجملتمع املدين، فضاًل عن املعايري الدولية حلوكمته على 
وفق املطالب اآلتية:

أواًل: مضامني دراسة اجملتمع املدين: 
تعدُّ دراسة اجملتمع املدين واخلوض يف مضامينه مادة خصبة لطالب املعرفة يف جمال العلوم 
االجتماعية والسياسية فضاًل عن الفلسفية، حيث نال مفهوم اجملتمع املدين اهتماماً كبرياً، وخضع 
لعدة تعريفات تنوعت بتنوع الوظيفة واملكانة اليت أرادها له أهل الفكر من املهتمني بدراسة اجملتمع 
املذكور حبسب نوع البناء االجتماعي، واالقتصادي، والسياسي، أو الثقايف للتجمعات اإلنسانية 
وعالقاهتا االتصالية، أو االنفصالية مع األطر التنظيمية املؤسساتية جلهاز الدولة1؛ مما دعا بعض 
أصحاب اآلراء الفكرية للقول إن فكرة اجملتمع املدين ُولرَِدت مع بروز األفكار الفلسفية احلديثة يف 
القرنني السابع عشر والثامن عشر، حيث وردت أساسات املعىن التقليدية حني دارت حول قضايا 
مببادئ  والقول  االجتماعي،  والتعاقد  اجملتمع،  حالة  من  انطالقاً  والدميوقراطية  وامللكية،  املواطنة، 
السيادة2، وهي اآلراء اليت متيل إليها هذه الدراسة، وجتدها األرجــح واألقرب لفكرة اجملتمــع املـــدين 
ودوره يف إدارة احلــكم ضمن واقعنا املعاصـر على أن ذلك امليل ال يثين الدراسة عن اإلشارة إىل 
اآلراء األخرى القائلة إن عبارة اجملتمع املدين قد تعود يف تبلور معناها إىل حقب تأرخيية أبعد من 
ذلك، ومنها مفهوم: )اجلماعة السياسية( اليت استخدمها أرسطو جراء الداللة على شكل الوجود 

اإلنساين حينما يعيش الناس يف ظل روابط سياسية ومدنية3. 

ويف ظل مناقشة اجملتمع املدين بناًء على اآلراء احلديثة واملعاصرة يتوجب على الدارس اإلشارة 
إىل احلقب األربع اليت مرت هبا فكرته طبقاً لآليت4:

حقبة النشأة والشروع: منذ بدايات القرن الثامن عشر حىت هنايات القرن التاسع عشر. 
1- منتصر العياشي، ما هو اجملتمع املدين، اجلزائر: اجمللة اجلزائرية يف اإلنثربولوجيا والعلوم االجتماعية، العدد )13(، نيسان 2001، 

ص، 64 .
2- عبد احلسني شعبان، نوافذ وألغام اجملتمع املدين، الوجه اآلخر للسياسة، عمان، دار ورد األردنية للنشر والتوزيع، 2009، ص: 36 .

3- علي بن خملوف وحممد جنجار، مفردات الفلسفة األوربية–الفلسفة السياسية، بريوت، املركز الثقايف العريب، 2012، ص: 
.225

4- عبد احلسني شعبان، مصدر سابق، ص: 44.
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حقبة السبات: وهي املدة املمتدة من هنايات القرن التاسع عشر إىل فرتة هناية احلرب العاملية 
الثانية.

العام  إبان  املتحدة  األمم  تأسيس  يف  الشروع  بدء  مع  تزامنت  اليت  احلياة:  إعادة  حقبة 
1945، وتبلور أبعاد املفهوم يف كتابات عدد من املفكرين وعلى رأسهم املاركسي اإليطايل أنطونيو 

غرامشي )1937-1891(.

حقبة العمل: اليت اتضحت معاملها مع بدايات الثلث األخري من القرن العشرين وتصاعدت 
وتريهتا يف هناياته حني توجت بصدور إعالن احلق يف التنمية لعام 1986 حىت ولوج العامل يف األلفية 

.*5 MDGs اجلديدة اليت افتتحت بإطالق أهداف األلفية

تبلور على حنو مضطرد  قد  املدين  اجملتمع  مفهوم  أن  أعاله جند  املراحل  وبالتأسيس على 
خالل الفرتات املشار اليها حىت وصل إىل ما هو سائد اليوم ، فبعد أن كان مفهوماً تقليدياً كامناً 
يف عقول الفالسفة ونظرياهتم خالل حقبة النشأة والشروع بدأ بالربوز شيئاً فشيئاً ليعرب عن حقيقة 
اإلنسان وطبيعة اجتماعه املدين، وهو ما يطلق عليه اصطالحاً )املراحل األوىل الستخدام املفهوم( 
القائم على أساس إعادة بناء العالقات السياسية يف إدارة احلكم آنذاك بعيداً عن املرتكزات الدينية 
أو االرستقراطية، أي: ال ترتبط بتكليف إهلي وال بإرث عائلي ولكن باجملتمع نفسه حني تنبع منه 

وتصب يف قنواته6.

)أما مرحلة االستخدام الثاين للمفهوم ( فقد وردت يف أعقاب انتصار الربجوازية، وحتطيمها 
لبنيان السلطة االقطاعية وفسحها اجملال لعميلة التحرر السياسي للمجتمع املدين، والسيما مع بروز 
جمموعة من القيم اجلديدة )كاملصلحة، واملنفعة، والصاحل العام، والرابطة االجتماعية( يف انقالب 

واضح على التصورات األيديولوجية اليت كانت قائمة واملتمثلة يف مبدأ القداسة7.

وبانتقالة من مراحل تبلور املفهوم التقليدي وبروزه إىل متضمنات املفهوم ودالالته املعاصرة 
جند أن البنك الدويل قد تبىن تعريفاً للمجتمع املدين قامت على إنضاجه جمموعة من املراكز البحثية 

5* -  عام 2000، اعُتمدت األهداف اإلمنائية لأللفية من طرف قادة العامل هبدف دفع وتسريع اجلهود الرامية إىل مكافحة الفقر 
النفاسية، ومكافحة اإليدز، وكفالة  الصحة  التعليم، وخفض وفيات األطفال، واملساواة بني اجلنسني، وحتسني  واجلوع، وحتسني 

االستدامة البيئية، وإقامة شراكات عاملية.
6- علي عبود احملمداوي ووحيد ناظم حممد، مقاربات يف الدميقراطية واجملتمع املدين، دمشق، دار صفحات، 2011، ص: 19.

7- ناصر الشيخ علي، دور منظمات اجملتمع املدين يف تعزيز املشاركة السياسية يف فلسطني، فلسطني، املركز الفلسطيين للدراسات 
وحوار احلضارات، 2010، ص: 7.



14

العدد )2( كانون األول 2017

الرائدة على وفق اآليت: 

احلكومية  غري  املنظمات  من  النطاق  واسعة  جمموعة  إىل  املدين  اجملتمع  مصطلح  »يشري 
واملنظمات غري الرحبية اليت هلا وجوٌد يف احلياة العامة وتنهض بعبء التعبري عن اهتمامات وقيم 
دينية  أو  علمية  أو  سياسية  أو  ثقافية  أو  أخالقية  اعتبارات  إىل  استناداً  اآلخرين،  أو  أعضائها 
املنظمات،  من  عريضة  جمموعة  إىل  املدين  اجملتمع  منظمات  مصطلح  يشري  مث  ومن  خريية.  أو 
تضم: اجلماعات اجملتمعية احمللية، واملنظمات غري احلكومية، والنقابات العمالية، ومجاعات السكان 
األصليني، واملنظمات اخلريية، واملنظمات الدينية، والنقابات املهنية، ومؤسسات العمل اخلريي«8.

ومن خالل التعريف أعاله جند أن البنك الدويل ينطلق من فكرة معاصرة مفادها أن اجملتمع 
املدين ما هو إال تعبري عن اهتمامات أعضائه، لكن التعريف املذكور ليس هو التعريف األوحد 
للمجتمع املدين يف حميط الدراسات االجتماعية بالطبع والسيما حني تذهب رؤية األمم املتحدة 
إىل أن وجود اجملتمع موضوع البحث ينطلق من فكرة أحداث التغيري اإلجيايب يف احلياة العامة اليت 
ينبغى أن تكون حتت طائلة اإلدارة الدميقراطية لشؤون احلكم املعتمدة يف تدعيم أركاهنا على كون 
اجملتمع املدين »املسؤول عن أحداث التغيري« يعتمد يف تكوينه الداخلي على تبين شروط احلكم 
لرؤية جلنة األمم املتحدة االقتصادية واالجتماعية  الصاحل؛ لبناء واقعه، وتنظيم شأنه الذايت طبقاً 

لغريب آسيا )UN-ESCWA( يف ذلك اليت مفادها:

“اجملتمع املدين هو كناية عن أفراد وجمموعات غري حكومية وال تتوخى الربح، تنشط يف 
احلياة العامة، هبدف حتقق تغيري اجتماعي، واقتصادي، وسياسي، وثقايف، وتربوي، وبيئي. ومن 
مستقلة  وتكون  الصاحل،  احلكم  تعتمد شروط  منظمات  املدين ضمن  اجملتمع  ينتظم  أن  املمكن 
استقالاًل سياسياً، وال متيز بني فئات املواطنني على أساس سياسي أو ديين، أو عرقي، أو قبلي، 

أو عائلي«9.

وعلى صعيد ذي صلة تتداخل املدارس املتخصصة يف دراسة اجملتمع املدين؛ لتمنح مفهومه 
األبعاد اآلتية اليت توضح دوره يف السياسات العامة10:

البعد القائم على  الفاعلية: حيث إن اجملتمع املدين ال يهدف للرحبية، وال ينتمي للمؤسسة 
8 - http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTARABICHOME/
EXTTOPICSARABIC/EXTCSOARABIC/0,,contentMDK:20581116~menuP
K:1410494~pagePK:220503~piPK:220476~theSitePK:1153968,00.html

.”»E/ESWA/SDD/2102/3/Manual 12-068 ،9- ينظر يف ذلك وثيقة األمم املتحدة
10- www.schoolforcivilsociety
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الرمسية، وهو يشكل الركن الطوعي الثالث يف مثلث احلكم الصاحل واإلدارة احلسنة للدولة بالشراكة 
مع املؤسسة الرمسية والقطاع اخلاص، والسيما حني يستمد حيويته من تفاعله مع اجلمهور ودفاعه 

عن مشكالهتم العامة.

البعد القائم على نوع األجندة: حني يتسم اجملتمع املدين بأنه عامل التوازن يف جمتمعات قد 
تكون غري مدنية، والسيما حني يتنىب املنحى الدميقراطي، ويعمل على هتذيب القيم واملعتقدات، 

ويعمل على ترسيخ أمناط جديدة من القيم وإشاعة مبدأ املعاملة املتساوية.

البعد القائم على املعاجلة: إذ يتسم اجملتمع املذكور بالتنظيم احلر، وحرية التعبري، والتشجيع 
على احلوار، والشراكة، والتشبيك، والعمل اجلماعي، واالعتماد على الذات، وإمكانية التكيف.

إىل  وينزل  اجلمهور  مع  يعمل  املدين  اجملتمع  اجلغرايف حينما جند  العمل  القائم على  البعد 
القواعد، ويعمل على الصعيدين الداخلي، والعاملي يف ظل تفاعلية واضحة لتحقيق األهداف.

القدرات إىل أقصى  الناس، وبناء  اليت ترتجم حرفيا بتمكني  القائم على املخرجات  البعد 
مدياهتا، فضاًل عن الروح الرحبة لالستماع إىل صوت اجلمهور، والسعي لتحقيق العدالة االجتماعية، 

وتعزيز سبل العيش حنو األفضل.

مما ذكر آنفاً متت اإلشارة إىل مضامني دراسة اجملتمع املدين وأبعاد املفهوم على حنو موجز 
إىل  لالنتقال  يقود  مما  هدفها؛  ويفيد يف حتقيق  الدراسة  هذه  به صفحات  تسمح  الذي  بالقدر 

املطلب الثاين املتعلق مبعايري حوكمة هذا اجملتمع وضبط حركته.

ثانياً: املعايري الدولية حلوكمة اجملتمع املدين:
 يقصد حبوكمة اجملتمع املدين بأهنا ذلك النظام الفعال إلدارة منظمات اجملتمع املدين الذي 
مديري  مصاحل  بني  التوازن  حتقق  اليت  واإلجراءات  والنظم،  والقواعد،  املبادئ،  جمموعة  يشمل 
املستدامة  التنمية  أهداف  وحتقق  املرتبطة،  األخرى  املصاحل  وأصحاب  واألعضاء،  املنظمات، 
والنظم،  والقواعد،  )املبادئ،  توافر  به  يسمح  ما  جراء  الفوائد ألعضائه؛  من  وتعظم  للمجتمع، 
واإلجراءات املشار إليها آنفاً( لقياس أثر النجاح، وحتقيق الرقابة الفعالة واملساءلة على أنشطتها مبا 

ينفع يف حتقيق املصلحة العامة اجلمعية11.

ويف هذا املضمار حيدد املركز الدويل لقوانني منظمات اجملتمع املدين األهداف املتوخاة من 
11- املركز الدويل لقوانني منظمات اجملتمع املدين، دليل حوكمة منظمات اجملتمع املدين، بريوت-، ICNL ،2012، ص: 3.
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وراء تطبيق آليات حوكمة اجملتمع املدين باآليت: 

استدامة نشاط املنظمة وتنميتها على وفق خطط ذات أهداف عاجلة، وأخرى طويلة املدى.

زيادة فاعلية دور املنظمة التنموي.

مأسسة العمل، وحتقيق التناسق بني أنشطة املنظمة والرسالة اليت جاءت من أجلها.

تعميق دميقراطية املنظمة، واحلد من تضارب املصاحل املفضي إىل الفساد.

ذات  األخرى  األقطاب  وبني  وبينها  وأعضائها،  املنظمة  بني  العالقة  وتضمينية  تكاملية 
املصلحة بنشاطها )احلكومة، والقطاع اخلاص، والفئات املستفيدة(.

من زاوية أخرى أكدت وثيقة اإلسكندرية عن قضايا اإلصالح يف الوطن العريب الصادرة يف 
آذار 2004 على تعزيز الشراكة بني احلكومات واملتداخل الثالث12* )اجملتمع املدين(؛ من أجل 
التامة عند ممارسة اجملتمع املدين لدوره يف إدارة  ضمان االداء الدميقراطي السليم وشفافية العمل 
احلكم. وقد أكدت ضرورة اختيار القيادات الفاعلة، وحتديد اجملال الزمين لقيامها مبسؤوليتها يف 

إطار التطبيق الفعلي ملبدأ سيادة القانون13.

كذلك أشارت الوثيقة إىل أمهية إطالق حرية تشكيل منظمات اجملتمع املدين، وضمان حرية 
التمويل واحلركة، مراعية أمهية ضبط مشكالت التمويل األجنيب14 ملا يف ذلك من أمهية لتعزيز حوكمة 
املنظمات اليت حدد أركاهنا املركز الدويل لقوانني منظمات اجملتمع املدين جبملة من املبادئ هي15: 

األدجلة  عن  بعيداً  املدين،  اجملتمع  وجود  شروط  من  ضرورياً  شرطاً  تعد  إذ  االستقاللية: 
واالرتباط السياسي.

العضوية: اليت ينبغي أن يتمتع يف إطارها كل منتٍم إىل اجملتمع املذكور باحلق يف دميقراطية 
التداول؛ وذلك لكون العضوية تشكل جوهر عمل املنظمة.

املساءلة: كمبدأ يصبح مبوجبه قيادات اجملتمع املدين كافة حتت طائلة املسؤولية على حنو 
12* -تطلق عبارة املتداخل الثالث على اجملتمع املدين، مبعىن العنصر الثالث  يف دورة السياسات العامة فضاًل عن املؤسسة الرمسية 

والقطاع اخلاص.
13- تنظر الفقرة )2( من البند أواًل- اإلصالح السياسي يف وثيقة اإلسكندرية عن قضايا.
14- تنظر الفقرة )7( من البند أواًل-اإلصالح السياسي يف وثيقة اإلسكندرية عن قضايا.

15- عماد الشيخ داود، حماضرة بعنوان االستقاللية والعضوية يف حوكمة اجملتمع املدين، بريوت، ندوة آليات حوكمة اجملتمع املدين، 
اوتيل الريفريا، 7-6 / 12/ 2012.
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مباشر ودوري أمام األعضاء.

اإلفصاح والشفافية: اليت متكن األعضاء من احلصول على املعلومة بشفافية وعدالة.

عدم تعارض املصاحل؛ مما يقتضي وجود الئحة جتنب تعارض املصاحل يف املنظمة للحد من 
الفساد.

اهليكل الثانوي التنظيمي املتمثل باجلمعية العمومية، وجملس اإلدارة، واهليئة التنفيذية، وجملس 
الرقابة، ومراقب احلسابات.

طبقاً ملا تقدم جند أن اجملتمع املدين الذي بات يشغل العنصر الثالث يف إدارة احلكم والشان 
العام اليوم، أخذ مديات زمنية ليست بالقليلة منذ بروز فكرته األوىل حىت إثبات وجوده كشريك 
التقارير  التنفيذ، وهو يكتب  العامة بكل تفاصيلها )فهو يرسم  فاعل يسهم يف دورة السياسات 
عند التقييم، ويساعد على حنو إجيايب يف التقومي( بعد أن باتت السياسات العامة ليست بالفعل 
من  العديد  فيه  تسهم  تشاركياً  فعاًل  لتضحى  األول،  مفهومها  عليه  اخلالص كما كان  احلكومي 

األطراف طبقاً لتصنيف أندرسون16 وهو ما سيتم التطرق إليه يف املبحث الثاين من الدراسة.

املطلب الثاين
دورة السياسات العامة )شرعيتها وال شرعيتها(

أواًل: السياسات العامة )املصطلح العلمي(:
يف مستهل هذا املطلب وبناًء على متطلبات البحث ال بدَّ للدراسة من أن تتطرق يف البدء 

إىل مصطلح السياسات العامة على املستوى العام الشامل الذي يصفها بأهنا:

“ العالقة بني الوحدة احلكومية وبيئتها “

يتسم بالشمولية مما قد حييل رؤية الدارس إىل ضباب إزاء حقيقة املعىن  الذي يعدُّ تعريفاً 
والتصور من ورائه.

أما على املستوى اخلاص األكثر حتديداً يف جمال التخصص، فتعّرف السياسات العامة على أهنا:

“ما تنفذه احلكومة من أعمال، وما يصدر من تشريعات عن هيئاهتا التشريعية، أو ما متتنع 

16- جيمس أندرسون، صنع السياسات العامة، عامر الكبيسي )مرتجم(، عمان، دار املسرية، ط4، 2010، ص: 52 و66.
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أهنا  على  العامة  السياسات  يفسر  الذي  التعريف  وهو  أعاله”17.  اجلهات  تشريعه  أو  فعله  عن 
فعل احلكومة بنشاط هادف مقصود مما جيعل السياسات العامة غري مؤطرة بقانون أو نظام لقيام 

احلكومة بعدة أمور منها: 

حل أزمات ومشكالت اجملتمع داخلياً وخارجياً.

تقدمي اخلدمات.

فرض بعض الرسوم )ضمن إيرادات املوازنة العامة(.

أو أهنا -من جانب آخر- عبارة عن قواعد قانونية تصدر عن اهليئات التشريعية، أو عن 
احلكومة مبوجب ما ختوله إليها التشريعات من صالحيات؛ االمر الذي يقودنا إىل ضرورة اإلشارة 

إىل ثالثة أنواع من السياسات العامة طبقاً للتعريف أعاله وكاآليت18:

سياسات عامة يف ضوء االهداف الكربى اليت تقوم عليها عالقات الدولة مع جمتمعها . 1
الداخلي أو اخلارجي )كاجملاالت االقتصادية، وحتسني الظروف االجتماعية واملعيشية، 

واحلفاظ على األمن الوطين(.

سياسات عامة يف ضوء األفعال اليت تقوم هبا احلكومة ضمن جمتمعها )استخراجية، . 2
وتوزيعية، وتنظيمية، وغريها(.

سياسات عامة يف ضوء القوى السياسية املتنافسة ضمن البناء التعددي )متثيل األغلبية، . 3
ومتثيل مجاعات الضغط، ومتثيل أصحاب االهتمام العام، ومتثيل األحزاب(.

ويف املعاجلة نفسها ميكن حتديد مخسة عناصر أساسية حتدد أبعاد السياسات العامة هي 
بالرتيتب19:

17- هبة خضر، صناعة السياسات العامة، بريوت، املعهد الوطين لإلدارة، 2012، ص: 3.
18- هبة خضر، ص: 6-5.

19 حسن بال: مدخل لفهم السياسات العامة، موقع العلوم القانونية على الشبكة العنكبوتية، 2012، 
.http://www.marocdroit.com
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لى توافر مجموعة من إ -مم المتحدةلرؤية األ طبقا  -تحتاج كذلك ن السياسات العامة وا  
 : 18تيسم اآلأكبر عدد من الجمهور كما في المر يجابي على رها اإلأثلضمان  ؛الخصائص

                                                           
 .E/ESWA/SDD/2102/3/Manual 12-068  المتيدة مماأل  ثيقة ذلك في ينظر -18

إنها عبارة ع  مجم عة . 1
م  اإلجراءا، الملم سة 

.سةالتي تيدد ميت ى السيا

العنصر المك   م  . 2
قرارا، أ  أشكال منح 
 تلصيص الم ارد مع 

يض ر اإلكراه 
" ً "اواء أكا  ظاهيا ًأال مخفةا

إنها تتلذ في إنار عام. 3
للعمل  ه  ما يميزها ع  
ك نها مجرد إجراءا، سهلة 

 معز لة 

العنصر الذي ييدد . 4
ا  للسياسا، العامة جمه ر

 زبائ  
أفياد، جما ا ، مؤااا  تتأري"

"ولا

العنصر القائل إ  . 5
للسياسا، العامة أهدافا  
يها مبدئية ترمي ال ص ل إل

يسب معايير  قيم ميددة 
 ميس بة
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من  توافر جمموعة  إىل  املتحدة-  األمم  لرؤية  حتتاج كذلك -طبقاً  العامة  السياسات  وإن 
اخلصائص؛ لضمان أثرها اإلجيايب على أكرب عدد من اجلمهور كما يف املرسم اآليت20: 
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عاله عن المصطلح العلمي وعناصره أ تمام الصورة التي استهلت بالعرض المقتضب إوبغية 
ن تنتقل انتقالة منهجية تمنح الموضوع مداه كما سيتم توضيحه من أبد للدراسة  الفوخصائصه 

 .السياسات العامةحول شرعية وال شرعية دورة 

 

لصائص 
السياسا، 
العامة 

المصلية العامة للمجتمع . 1
.ككل

، الشراكة  في د رة السياسا. 2
.العامة

.الفعالية لتيقيق األهداو. 3

.دالكفاية في استلدام الم ار. 4

التكامل مع الستراتيجيا،. 5
.رى التشريعا،  السياسا، األل

. العدالة  اإلنصاو للجمه ر. 6

  التعا   لتعزيز الليمة بي. 7
.األنراو  الجها، كافة

.ذال اقعية  قابلية التنفي. 8

ة العلمية أي األستناد إلى أدل.9
.علمية  بيانا،

مجتمع التأقلم مع قيم  ثقافة ال. 10
.مع تعزيز مبادئ الديمقرانية

العلمي وعناصره  املقتضب أعاله عن املصطلح  بالعرض  اليت استهلت  الصورة  إمتام  وبغية 
وخصائصه فال بد للدراسة من أن تنتقل انتقالة منهجية متنح املوضوع مداه كما سيتم توضيحه 

حول شرعية وال شرعية دورة السياسات العامة.

ثانياً: دورة السياسات العامة )شرعيتها وال شرعيتها(:
تعدُّ دورة السياسات العامة عملية غامضة كثرية التعقيدات والتشابك تشارك يف صياغتها 

.E/ESWA/SDD/2102/3/Manual 12-068 :20- ينظر يف ذلك وثيقة األمم املتحدة
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عدة أطراف لكل منها قيمه ومبادئه ومصاحله اخلاصة اليت قد ال تنسجم كلياً أو جزئياً مع اآلخر21، 
مما حدا بديفيد إيستون22* لتمثيل الدورة املذكورة على أهنا خمرج ملعاجلة سياسية مغلقة )كأهنا عبارة 
وتعمل  متناغمة،  )منطقية،  تكون  أن  ينبغي  التعقيد  من  الرغم  على  لكنها  عن صندوق حمكم( 

كسلسلة( على النحو الذي ميثله الشكل يف أدناه23. 
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 :(شرعيتها ول شرعيتها) العامة السياسات دورة :ثانياا 

عدة تشارك في صياغتها  دورة السياسات العامة عملية غامضة كثيرة التعقيدات والتشابك تعد  
، 19خرمع اآل زئيا  ج أو تنسجم كليا   الخاصة التي قد اله ومصالحه ئأطراف لكل منها قيمه ومباد

عبارة نها نها مخرج لمعالجة سياسية مغلقة )كأألتمثيل الدورة المذكورة على  *يستون إبديفيد  احد مام
)منطقية، متناغمة، وتعمل ن تكون أالتعقيد ينبغي من رغم على ال ( لكنهاعن صندوق محكم

  .20دناهأالشكل في على النحو الذي يمثله  (كسلسلة

 

 

 

 من مرحلة لكل التنبؤات يضع أن ولىاأل مراحلها في العامة السياسات محلل من يستدعي ما
 : على وفق التوصيف اآلتيالظهور  في منهجي أساس وعلى بمرحلتها  التسع مراحلها

 

                                                           
 . 12  ، صهبة لضر -19
 السياسرية الرنظم لتيليرل الشرهير التيليلري نمر ذ األ صرايب، 2014ميركري تر في فري العرام أكراديمي أ David Easton إيسرت   ديفيد *

 ." الملرجا، المدلً، نم ذ أ" باسم المعر و
، 3-جاموة  باةنلةن  كلةة  الولةوال الاةااةة  ،الجزائرر ،نماوج ونظيةا  صنع الاةاا  الوام  واتخةاو الاةياي سمية أ ش  ع  نقً   -20

 .12-1، ص  2012-2013
 

مننقية

تعمل 
كلسلسة
مترابنة

دويد 
  الاةااا
الوام 

متناغمة 
في 

مرايلها

ما يستدعي من حملل السياسات العامة يف مراحلها األوىل أن يضع التنبؤات لكل مرحلة من 
مراحلها التسع  مبرحلتها وعلى أساس منهجي يف الظهور على وفق التوصيف اآليت: 

حتديد املشكلة أو القضية العامة: إذ يعد حتديد املشكلة العامة جوهراً بناًء ألي سياسة 
عامة اليت ال ميكن احلديث عنها من دون وجود املعضلة اليت بتحليل آثارها يتم حتفيز احلكومات 

من أجل اختاذ القرار السياسي املناسب24.

21- هبة خضر، ص: 12 .
22* -ديفيد إيستون David Easton أكادميي أمريكي تويف يف العام 2014، صاحب األمنوذج التحليلي الشهري لتحليل النظم 

السياسية املعروف باسم “أمنوذج املدخالت واملخرجات”.
23- نقاًل عن أوشن مسية مناذج ونظريات صنع السياسة العامة واختاذ القرار، اجلزائر، كلية العلوم السياسية جامعة قسنطينة-3، 

2012-2013، ص: 12-1.
24- هبة خضر، ص: 13.
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فهم  مبكان  الضرورة  من  وانعكاساهتا:  املشكلة  وأسباب  الواقع  وحتليل  البيانات  مجع 
املشكلة واإلحاطة هبا وهو ما يتطلب مهارات للبحث والتحليل لإلحاطة باملوضوع من كل أبعاده، 

وهو ما يتطلب مجعاً دقيقاً للبيانات واألدلة ميكن حتديها باآليت:25

الطريقة التقليدية القائمة على األحداث، واملقارنات مع حلول وأمنوذجات سابقة، أو اتباع 
أساليب البحث باملشاركة )املالحظة، واملقابلة، واالستبيان(، أو استخدام حبوث العمليات.

املعلومات املكتبية املتوافرة يف مراكز األحباث، والدراسات السابقة بصدد املوضوع، وكذلك 
الرسوم، واخلرائط، والرموز، واإلشارات املكتوبة اليت حتمل يف طياهتا معاين حمددة ذات عالقة حبالة 

اجملتمع املستهدف.

 وحتدد الدراسات املختصة بالتحليل ثالثة أسس ينبغى التمسك هبا؛ بغية مجع املعلومات 
املتكاملة اليت حيتاجها صناع السياسات العامة على وفق الرسم اآليت:
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سياسة  ألي بناء   ا  ذ يعد تحديد المشكلة العامة جوهر إ: و القضية العامةأتحديد المشكلة  .1
آثارها يتم تحفيز التي بتحليل  ن الحديث عنها من دون وجود المعضلةيمك عامة التي ال

 .21الحكومات من أجل اتخاذ القرار السياسي المناسب
ن الضرورة بمكان فهم : مهاوانعكاسات البيانات وتحليل الواقع وأسباب المشكلةجمع  .2

حاطة بالموضوع من يتطلب مهارات للبحث والتحليل لإل حاطة بها وهو ماالمشكلة واإل
 22:تيدلة يمكن تحديها باآلللبيانات واأل دقيقا   وهو ما يتطلب جمعا  أبعاده، كل 
، نموذجات سابقةأمع حلول و  رناتوالمقا ،حداثالطريقة التقليدية القائمة على األ -أ

أو  ،الستبيان(والمقابلة، وا، المالحظةساليب البحث بالمشاركة )أاتباع  أو
 .استخدام بحوث العمليات

، والدراسات السابقة بصدد بحاثالمعلومات المكتبية المتوافرة في مراكز األ -ب
المكتوبة التي تحمل  شاراتواإل ،والرموز ،والخرائط ،الرسوم وكذلك ،الموضوع

 .ات عالقة بحالة المجتمع المستهدففي طياتها معاني محددة ذ

بغية جمع  ؛وتحدد الدراسات المختصة بالتحليل ثالثة أسس ينبغى التمسك بها 
 تي:على وفق الرسم اآلالمعلومات المتكاملة التي يحتاجها صناع السياسات العامة 

 
                                                           

 .13  ص لضر، هبة -21
 .E/ESCWA/SD/1998/8 -  PART3 , P.8 السك ا،  ثيقةينظر في ذلك  -22

،
 ما

معل
ع ال

جم
س 

أس

دقة تيديد مصادر المعل ما،

تفعيل د ر الستشارة مع أصياب 
اللتصاص

فير يس  استلدام المعالجة اإليصائية لت 
معل ما، كافية كما   ن عا  

.E/ESCWA/SD/1998/8 -  PART3 , P.8 ،25- ينظر يف ذلك وثيقة االسكوا
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وهي اخلطوة االنتقالية بني حتديد املشكلة، وحتليلها، وطرح احللول من خالل قياس األثر 
القبلي الذي ميكن للسياسات العامة حتقيقه.

بلورة البدائل26: من أجل اختيار احلل األجنع للمشكالت جيب أن يتناول حتليلها املستويات 
اآلتية: 

مدى تلبية السياسات العامة حلاجات املواطنني.

حتقيق اهلدف والنتائج.

ضمان الفعالية.

إمكانية التمويل. 

تعزيز املشاركة.

توفري االستدامة.

العملية لصراع  اختيار احلل األجنع من بني عدة حلول، ختضع  بعد  الداعمة27:  احلجج 
ومساومة قبل إقراره، حيث ينبغي أن يكون احلل أو البديل الناجع مراعياً جلميع األطراف، وكذلك 
لكونه احلل األمثل كمخرج، وكذلك ينبغى أن يكون األقل من حيث اآلثار السلبية؛ األمر الذي 
جيب أن يعزز بدقة املعلومات والبيانات وحداثتها واستخدامها، أو العودة إليها يف الوقت املناسب.. 
إثبات صحتها ومصداقية  إمكانية  مبيزة  األدلة  متتاز هذه  أن  وينبغى  بذلك..  الشركاء  إقناع  بغية 

مصدرها.

رسم السياسات العامة: تكمن وظيفة هذه املرحلة يف إصدار قرار رسم السياسات على 
حنوه األخري من قبل اجلهات الرمسية املخولة بذلك من دون إغفال أو تراخي عن أمهية تصديق 
ذلك القرار من قبل جهات خمولة وظيفتها )مراجعة ذلك القرار وتصويبه(، على أن يكون األمنوذج 
األخري للقرار مرتمجاً بتشريع رمسي، أو مرسوم، أو قرار إداري على وفق أمهيته، وينبغى عند الرسم 
أن تضم السياسة العامة خطة أو جمموعة من اخلطط تتضمن كل واحدة منها جمموعة من الربامج 
)فمثاًل سياسة اإلصالح الزراعي، ميكن أن تتكون خطتها من جمموعة برامج كضمِّ امللكية، وتوزيع 

األراضي، وتوسيع رقعة األراضي الزراعية، واالكتفاء الذايت، وهكذا(.
26 - http//:profwork.org/pp/formulate/skills.html

.E/ESCWA/SD/1998/8 -  PART 2 , P.34 ،27- ينظر يف ذلك وثيقة االسكوا



24

العدد )2( كانون األول 2017

مرحلة التنفيذ28: إن السياسة العامة ترسم يف ضوء إمكانية تطبيقها وما تنصُّ عليه الئحة 
تشريعاهتا؛ لذلك ينبغي أن تدار السياسة وتنفذ من قبل األجهزة احلكومية يف ضوء ما مرسوم مسبقاً 
من قبل اجلهات املسؤولة عن ذلك  يف املراحل السابقة، لكن األمر يتطلب يف بعض األحيان قيام 
التنفيذ بتدارك سريع لبعض الفجوات، وإصدار بعض األحكام اليت جيب أن ال ختلَّ باألهداف وال 
جبدول التنفيذ املرسوم، وكذلك بتصميم الربامج. ويرتتب على التمادي يف التدارك السريع املذكور 
خضوع اجلهاز احلكومي للمساءلة سواء أكانت املالكات التنفيذية مدركة حلجم املهمة أم مل يرتقرِ 
البناء املؤسسي واملعريف لديها إلدراكها واتضاح الصورة لديه. وإىل جانب متصل ينبغي عند التنفيذ  
التقيد مبوازنة السياسات العامة اليت جيب أن تكون متناغمة مع موازنات األعوام اليت سبقتها وال 
ختتلف عنها إال بالقدر اليسري على وفق ما مت التعارف عليه )بالتدرج( جراء ما تسببه الفوارق من 

فجوات يصعب رتقها.

مرحلة التقييم وتقومي السياسات املستدام29: ينبغى أن تكون مرحلة التقييم مستمرة طيلة 
آليات  إذ يرتتب تصميم  الدورة فقط،  العمل هبا على هناية  يقتصر  العامة، وال  السياسات  دورة 
العام،  للنقاش  السياسات  تلك  إخضاع  عرب  آنفاً  املذكورة  السبع  املراحل  خالل كل  للمراجعة 
واستالم اآلراء الواردة بصددها ودراستها وحتليلها بعناية؛ مما ييسر القيام بالتعديالت عند احلاجة 

قبل الوصول إىل هناية املطاف، ومبا خيدم حتقيق األهداف املرسومة.

مرحلة املصادقة30: وهي املرحلة األخرية من دورة السياسات العامة اليت تتم فيها املصادقة 
على السياسة املنفذة سابقة، أو اعتماد إجراء التغيريات عليها، أو إدخال برامج إضافية من أجل 

دورة جديدة ختدم أكرب عدد من اجلمهور.

وتأيت شرعية دورة السياسات العامة كوهنا عملية ممنهجة هادفة إلحداث تغيري كمي ونوعي 
عن  احلديث  أيضاً  ميكن  وال  اجلمهور،  على  إجيايب  انعكاس  هلا  ويكون  القائمة،  األوضاع  يف 
والعوائق،  املشكالت،  حتديد  يف  للجمهور  حقيقة  شراكة  إىل  اإلشارة  دون  من  الشرعية  تلك 
واالحتياجات، والفرص، واإلمكانات املتاحة القائمة على توفري األدلة والبيانات وتوثيقها، والعمل 
التنفيذ، وتوفري مستلزمات رمسها وتنفيذها وتقييمها، وإن الشرعية  على وضع السياسات موضع 
مرتبطة بتكامل سالسل السياسات أي كلما انتهينا من دورة نشرع يف دورة جديدة تتكامل مع 

الدورات السابقة يف ظل انفتاح يسمح بنجاح املساعي.
.E/ESWA/SDD/2102/3/Manual 12-068 P. 110 , ،)28- ينظر يف ذلك: وثيقة األمم املتحدة )االسكوا
.P. 110 E/ESWA/SDD/2102/3/Manual 12-068 , ،)29- ينظر يف ذلك: وثيقة األمم املتحدة )االسكوا
.P. 110 E/ESWA/SDD/2102/3/Manual 12-068 , ،)30- ينظر يف ذلك: وثيقة األمم املتحدة )االسكوا
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وعلى صعيد آخر ترتبط شرعية السياسات العامة بضرورة عدم اقتصار الرتكيز على قطاع 
واحد دون االهتمام باجملاالت األخرى اليت يعد إمهاهلا سلباً لشرعية السياسات العامة حىت وإن 
توافرت كل مقومات تلك الشرعية عرب التشريعات املثبتة على الورق من دون تطبيقها يف الواقع 
العمالين؛ ذلك ألن أصل رسم السياسات العامة بصورة شاملة لكل القطاعات على وفق معايري 

الضرورة واإلمكانية واألولوية31.

يضاف إىل ما تقدم أن عامل الشرعية يرتبط ارتباطاً وثيقاً باالنفتاح على اجلميع على وفق 
مبادئ بناء الشراكات ومأسستها من أجل التنمية وتعزيز فرص حتقيق أهداف السياسات العامة 
املتوخاة؛ األمر الذي يستلزم متسك الدولة جبملة من املعايري اليت ينبغى تقنينها يف ضوء ما جاء يف 
املدنية والسياسية، واالقتصادية، واالجتماعية،  باحلقوق  املتحدة اخلاصة  الدوليني لألمم  العهدين 
والثقافية لعام 1966، وإعالن احلق يف التنمية لعام 1986، وكذلك مقررات مؤمتر القمة العاملية 
للتنمية االجتماعية يف كوبنهاغن 1995؛ فضاًل عن مقررات جوهانسربغ لعام 2002 اليت تعد 

أساساً ملزماً يف تناغم السياسات وشرعيتها.

املطلب الثالث
التداخل اإلصالحي للمجتمع املدين يف دورة السياسات العامة

أواًل: التداخل ما قبل مرحلة االستقرار التام  
لعل من نافلة القول وما أفرزته املمارسة الدولية ميكن للمجتمع املدين أن يتداخل إصالحياً 
يف دورة السياسات العامة والسيما يف املراحل االنتقالية أو ما قبل استقرار النظام السياسي، ويف هذا 
املضمار نشهد بأن الدور املناط للمجتمع املدين كقوة فاعلة ضمن خارطة القوى اجملتمعية ينقسم على 
مرحلتني مرتابطتني هي مرحلة الصراع السليب، مث مرحلة تطوير النظام؛ حيث نشهد يف األوىل ضعف 

النظام الدميقراطي وثقافته مما حيتاج إىل مزيٍد من الدعم لتستقيم دورة السياسات العامة فيه32.

ففي املرحلة األوىل جند أن احلالة الفلسطينة )كمثال( شهدت أن كون اجملتمع املدين قد سبق 
نشوؤه نشوء النظام السياسي هناك مما مكنه؛ ألن يكون العباً قوياً يف تشكيل النظام السياسي 
وقد أّدى اجملتمع املدين كذلك عدة أداور خالل املرحلة املذكورة، منها: الدور اإلغاثي فضاًل عن 

.E/ESWA/SDD/2102/3/Manual 12-068 P. 110 , ،)31 - ينظر يف ذلك: وثيقة األمم املتحدة )االسكوا
32- E/ESCWA/SSD/2015 TECHNICAL PAPER.1 SSD/2015 TECHNICAL 
PAPER.1 وثيقة االسكوا  : 
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نشر الوعي، وبيان خماطر النزاع واالنقسام33؛ حىت تبلور يف املرحلة الثانية من مشاركته يف تطوير 
والشباب،  والنساء،  )كاألقليات،  املهمشة  الفئات  ومحاية  القدرات  لبناء  مشاركات  عرب  النظام 
وأصحاب االحتياجات اخلاصة(34، ومنها جتربة إقرار القوانني اخلاصة باملرأة يف فلسطني حني نسج 
االحتاد العام للمرأة الفلسطينية التحالفات يف تبين قوانني تستند إىل املساواة، وعدم التمييز، وحقوق 
35، وجند من األمثلة احلية جتربة شبكة اجملتمع املدين  اإلنسان كقانون العمل رقم 7 لسنة 2000
اليمين اليت تبنت املشاركة يف تنفيذ االسرتاتيجية الوطنية للتخفيف من الفقر )2005-2003(36* 
االسرتاتيجية  وتقييمها؛ إلجناح  ومتابعتها، ومراقبتها،  السياسات،  املدين يف رسم  اجملتمع  وساهم 
البشرية  املوارد  وعدم كفاية  التنظيمية  اهلياكل  قصور  من  البلدان  تعاين  حينما  والسيما  املذكورة 
وندرة املوارد )مالية، وبشرية( والنقص الكبري يف البيانات واألدلة، وكذلك التقاطع الذي ينجم عن 

العادات السائدة وأنساق القيم37.

املصرية38*،  األورمان  دار  تعد جتربة مجعية  إليه  املشار  النظام  بتطوير  متصل  وعلى صعيد 
وكذلك جتربة مجعية اخلري للتنمية الشاملة يف مصر أمنوذجات ينبغي الوقوف عندها للتأمل يف كيفية 
تعزيز اجملتمع املدين خلطط التنمية يف البالد، واملسامهة يف سياسات عامة رديفة تسهم يف ترصني 
رشادة احلكم والتخفيف من عواقب الفاقة ورداءة وقلة اخلدمات اليت تعد بيئات مهيئة الستشراء 

الفساد وضعف شفافية اإلدارة احلكومية.

ثانيًا: التداخل يف حالة النظم شبه املستقرة واملستقرة:  
جند يف هذه احلالة أن دور اجملتمع املدين يتحول إىل مرحلتني جديدتني هي مرحلة تنمية 
الثقافة، ومرحلة املشاركة الفاعلة )الشراكة( حيث ميكن يف األوىل رصد ومراقبة السلطة السياسية 
واملناصرة حلث  الضغط  أو  الثالث  السلطات  أداء  مثل رصد  القيم  احرتام  لضمان  واملؤسسات؛ 
السلطات على تبين سياسات عامة مهمهة )كالنظام االنتخايب مثاًل(، أما يف املرحلة الثانية فاألمر 
يدخل ضمن املشاركة الفاعلة يف احلكم من خالل متثيل مصاحل املواطنني والتفاوض مع السلطات 

33- عماد الشيخ داود، دور اجملتمع املدين للمشاركة يف السياسات العامة، بغداد، دار اخلربة، 2013، ص: 3.
34 - E/ESCWA/SSD/2015 TECHNICAL PAPER.1 SSD/2015 TECHNICAL 
PAPER.1 وثيقة االسكوا  
35- االسكوا، منظمات اجملتمع املدين يف متابعة السياسة االجتاعية وتقييمها يف بلدان االسكوا، بريوت، االسكوا، 2011، ص: 12.

36* - بعد حالة الصراع الدموي اليت شهدهتا اليمن يف التسعينيات.
37- االسكوا، منظمات اجملتمع املدين يف متابعة السياسة االجتاعية وتقييمها يف بلدان االسكوا، بريوت، االسكوا، 2011، ص: 

.15-14
38*- ضمن نشاطها مطلع األلفية احلالية.
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لتحقيقها.

ولعل من أهم األمثلة على ذلك تأسيس اجلمعية اللبنانية39* من أجل دميقراطية االنتخابات 
عام 1996؛ لتحقيق جمموعة أهداف منها:

دراسة األنظمة والقوانني االنتخابية واقرتاح سبل تعديلها. 

ترسيخ الثقافة الدميقراطية وإعالم املواطنني حبقوقهم وواجباهتم. 

لقد تطورت عالقة اجلمعية مع اجمللس الدستوري اللبناين ووزارة الداخلية من خالل مهنية 
عملها حىت أسفر األمر على نّص املادة 20 من قانون انتخابات سنة 2008 على منح حق مراقبة 
االنتخابات يف لبنان من قبل اجملتمع املدين أي بعد مرور 12 عاماً على تأسيس اجلمعية اليت عملت 

على تنمية الثقافة موضوعة البحث أعاله40.

فنشهد يف  الشراكة(  إىل  االنتقال  الفاعلة )حىت  باملشاركة  املتمثلة  الالحقة  املرحلة  أما يف 
النظم املستقرة أن اجملتمع والدولة قد انتقال إىل مفهوم احلكم التشاركي القائم على تشريك املواطن 
ومؤسساته املدنية يف احلياة السياسية، وتوسيع دورهم يف اختاذ القرار ليتم جتاوز مساوئ الدميقراطية 
التمثيلية، والولوج إىل خانة احلوكمة الرشيدة اليت جترب صناع السياسات العامة لالعتماد على اجملتمع 
التشاركية  الدميقراطية  يف  تتجسد  التمثيلية  للدميقراطية  متتمة  جديدة  حقبة  بروز  لنشهد  املدين؛ 
اليت هتذب األوىل وحتدث التوازن من خالل االعرتاف للمجتمع املدين بوسائل للتداخل املباشر 
وغري املباشر يف مسار صنع السياسات العامة41، ولعل واحدة من أهم األمثلة هو مشروع قانون 
اجلمعيات األهلية يف مصر الذي ورد بدءاً ليفرض قيود على التنظيمات األهلية كمشروع قانون 
مقرتح من جملس الشعب عام 1998؛ مما أثار حتّفظ اجملتمع املدين الذي أطلق حراكاً ضد إقراره 
احملافظات  من  تواقيع ضمت 69 مجعية  وإطالق محلة  البيانات،  وإصدار  املقاالت،  بنشر  متّثل 
املصرية؛ لينطلق بعدها احلوار ما بني اجملتمع املدين واجلهات الرمسية حول العمل األهلي والقانون 
املنظم له؛ ليصدر بعد ذلك القانون بصيغة أخرى معززة للتعاون، والتنسيق بني اجملتمع املدين والدولة 

كثمرة من مثرات العمل التشاركي لشركاء التنمية يف صنع السياسات العامة والتشريعات42.

39* - بعد االستقرار الذي حققه اتفاق الطائف 1989 بعد احلرب األهلية. 
40- االسكوا، منظمات اجملتمع املدين يف متابعة السياسة االجتاعية وتقييمها يف بلدان االسكوا، ص: 18.

لطباعة وإشهار  املغاربية  تونس،  الثاين،  اجلزء  الربملاين،  للعمل  التقدميي  الدليل   ،WFD للدميقراطية  41- مؤسسة ويستمنسرت 
الكتب، 2015، ص 35-34.

42- االسكوا، منظمات اجملتمع املدين يف متابعة السياسة االجتماعية وتقييمها يف بلدان االسكوا، ص: 18.
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ما تقدم يظهر لدينا على حنو مقتضب أمهية التداخل اإلصالحي للمجتمع املدين يف دورة 
التحول حنو  تبتغي  اليت  الدول  يتحّتم على  باالعتبار  يعد خطوة جديرة  الذي  العامة  السياسات 
مقرطة 43*مؤسساهتا األخذ به كنوع جديد من العمل التنموي اهلادف إىل تعزيز العقد االجتماعي 

إلدارة الدولة.

اخلامتة واملقرتحات :
ضمن الصفحات السابقات عاجلت هذه الدراسة باقتضاب شديد ثالثة موضوعات مهمة 
ضمن عنوان رئيس هو: )شراكة اجملتمع املدين احملوكم يف دورة السياسات العامة( انطالقاً من كون 
اجملتمع املدين بات يقف بشكله التطوعي اليوم خارج هياكل الدولة وغاياهتا السياسية كند ضاغط 
يف إعداد السياسات العامة وتصويبها وتنفيذها أو إىل حد بعيد إزاء كل ما هو معسكر أو إرغامي 
يف ممارسة السلطات؛ من أجل مدنية الدولة واحرتامها جلمهورها؛ األمر الذي يلزم هذه الدراسة 

تقدمي بعض املقرتحات يف ختام جولتها عرب صفحاهتا السابقة وعلى النحو اآليت:

من أجل تعزيز نظام النزاهة الوطين وأعماله على حنو كفوء تربز ضرورة نقل اإلشراف على 
عمل اجملتمع املدين من سلطة احلكومة الصرفة إىل سلطة تعاهدية تشاركية ما بني اجملتمع املدين 
والسلطات احلكومية، تدار على أسس احلوكمة الرشيدة، ومقرطة اإلدارة، وتوليها باالنتخاب، ذلك 
ألن الوصاية التنفيذية على عمل اجملتمع املدين حيد من الدور الواجب أن يؤديه اجملتمع املدين يف 
دورة السياسات العامة، فضاًل عن أمهية وظيفة املساءلة للجهاز التنفيذي والقطاع اخلاص املرتتبة 

.UN-CAC44 على عاتق اجملتمع املذكــــــور طبقا ملتضمنـــات املادة 13 من اتفاقية

حثُّ اجملتمع املدين على توفري البيانات واألدلة احلديثة حول املشكالت العامة اليت تسمح 
برسم سياسات عامة قابلة للقياس والتقييم العلمي؛ للخروج من عشوائية املعاجلة إىل العلمية يف 
العامة،  البيانات واألدلة احلكومية حول املشكالت  العامة يف ظل ضعف  السياسات  إدارة دورة 
وتعطيل إجراء اإلحصاء الذي يوفر قاعدة بيانات رصينة للشروع يف سياسات عامة متناغمة بني 

كل القطاعات حتقق خدمة الصاحل العام.

بتطبيق  لاللتزام  التقييمي  السنوي  الظل  تقرير  لكتابة  املدين  للمجتمع  اإلمكانات  توفري 
األهداف املستدامة للتنمية SDGs 2015-2030 ملا فيه من ضرورة لتنظيم دورة السياسات العامة 

وترتيبها ألولويات احللول للمشكالت العامة.
43- أي حتوهلا إىل الدميقراطية.

44- الوقائع العراقية، رقم العدد: 4047، تأريخ: 2007/08/30.
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العمل على تبين برامج هتدف إىل زيادة الوعي بصدد سبل الشراكة يف السياسات العامة، 
وجعل ذلك ثقافة عامة لدى اجلمهور حىت وإن كانت حبدودها الدنيا؛ مما يقتضي تضافر اجلهود 
إلصدار تشريع ينظم سبل التنشئة على تلك الثقافة ضمن املؤسسات الرتبوية واإلعالمية؛ ليكون 
مبنزلة دليل عمل إىل املؤسسات الرتبوية إلدخال هذه املوضوعات ضمن املواد الدراسية املتماثلة يف 
املرحلة اإلعدادية. أما يف اجلامعات فتكون جزءاً ال يتجزأ من مادة الدميقراطية اليت يتلقاها الطلبة 
يف مجيع االختصاصات دون استثناء؛ على أن يقوم بتدريسها أساتذة نالوا قسطاً كافياً من التدريب 
املثال ال  العامة، ومنها على سبيل  التنموية والسياسات  الدراسات  الشراكة يف  على موضوعات 
احلصر الربامج املعدة من قبل جلنة غريب آسيا لألمم املتحدة )االسكوا( كوهنا أحد تنظيمات األمم 
املتحدة املعنية حبالة التنمية والشراكة يف إدارة احلكم ضمن املنطقة العربية؛ ذلك ألن السياسات 
والصناعية،  والرتبوية،  والدفاعية،  واالقتصادية،  والزراعية،  )الطبية،  القطاعات كافة  تشمل  العامة 
وغريها(، وهي القطاعات نفسها اليت يتوزّع عليها نشاط اجملتمع املدين الذي من الواجب أن ينشط 
داخل اجلامعات على أساس ختصصي فقط بعيداً عن التوجهات السياسية؛ ألن احلرم اجلامعي معين 
باملشاركة يف السياسات التنموية ومراقبتها وتصويبها، إذ ينبغي أن ترسم على وفق اآلراء السديدة 

للمتخصصني بعيداً عن املناكفات السياسية.

ويف ختام كل مت ذكره يف البحث يستلزم القول إن طريق التشاركية يف العمل الدميقراطي طويل 
وحيتاج إىل مزيٍد من التعاضد خدمًة للصاحل العام.
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مستخلص : 
تنظيم »داعش«  استخدمها  اليت  الدعائية  األساليب  ماهية  الدراسة يف    تكمن مشكلة 
إلكرتونياً مستغاًل اإلمكانات االتصالية ملواقع التواصل االجتماعي وحتديداً موقع »تويرت«، والسيما 
بعد سيطرته على مدن وحمافظات عراقية، وختويف الناس وإرعاهبم من وحشيته ودمويته. وتركزت 
مشكلة البحث يف تساؤل رئيس ينصُّ على: ما األساليب الدعائية اليت مارسها تنظيم »داعش« 
معتمداً على إمكانات موقع تويرت االتصالية يف الفرتة اليت سيطر خالهلا على مساحات من األراضي 

العراقية؟ وينبثق منه تساؤالن فرعيان مها: 
»تويرت«  موقع  يف  »داعش«  تنظيم  إستخدمها  اليت  التقليدية  الدعائية  األساليب  ما   .1

والظاهرة يف النصوص املكتوبة؟
2. مع حتول احلرب النفسية إىل الساحة اإللكرتونية، ما األساليب الدعائية غري التقليدية 

اليت أوجدها استخدام تنظيم “داعش” ملوقع تويرت؟
ويهدف البحث إىل حتديد األساليب الدعائية التقليدية وغري التقليدية اليت استخدمها تنظيم 
»داعش« يف دعايته اإللكرتونية عرب تغريداته يف موقع تويرت، وتطرق يف إطاره النظري التعريف مبفهوم 
الدعوة والدعاية، وتوضيح جمال استخدام الدعاية يف فكر تنظيم »داعش«، مث التعريف باألساليب 
املنهج  اليت طرأت عليها حني حتولت ساحة ممارستها اىل شبكة اإلنرتنت، ويف حدود  ات  والتغريُّ
املسحي، وباستخدام األسلوب التحليل الوصفي الظاهر، وأداة استمارة حتليل احملتوى، وتابع البحث 
يف حتليله الكمي حتديد األساليب الدعائية املستخدمة إلكرتونياً، بعد اختيار عينة عشوائية بأسلوب 
الدورة الصناعية، وحتديداً أسلوب »األسبوع الصناعي« بتحليل )2380( تغريدة، نشرت يف مثانية 
حسابات مناصرة لتنظيم »داعش« يف موقع تويرت، ال تتجاوز )140 حرفاً املسموح هبا يف موقع 

أساليب الدعاية اإللكترونية لتنظيم »داعش« 
دراسة تحليلية لتغريدات حسابات التنظيم في موقع تويتر

  للمدة من2016/2/10 إلى 2016/5/10

 د. مارلني عويش هرمز *

*   كلية اإلسراء األهلية اجلامعة/ قسم اإلعالم
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تويرت(، فضاًل عن الروابط امللحقة بالتغريدات واملتضمنة نشرات إخبارية وتقارير مصورة ومقاالت.
وأسفر التحليل عن  ظهور ثالثة عشر أسلوباً دعائياً يؤكد تكثيف التنظيم جلهوده النفسية 
والدعائية يف العامل االفرتاضي حينما يتعرض إىل عمليات عسكرية، جاء يف مقدمتها على التوايل 
أسلوب استمالة العاطفة الدينية، وأسلوب تضخيم اإلمكانات وهتويلها، وأسلوب إطالق األمساء 
التكذيب،  اإللكرتوين، وأسلوب  والتجنيد  اسلوب االستقطاب  أن  التحليل  واملصطلحات. وبنّي 
وأسلوب الرتويج الدعائي ألنشطة التنظيم املدنية هي أقل األساليب استخداماً مقارنة مبن سبقها. 
وأوضح التحليل ظهور ثالثة أساليب إلكرتونية جديدة غري تقليدية مل تكن ممارسة سابقاً يف الدعاية 
التقليدية )غري اإللكرتونية( تشكلت عرب استغالل تنظيم “داعش” لإلمكانات التقنية والتكنولوجية 

املتوافرة يف موقع “تويرت”.
مقدمة: 

تعدُّ احلرب النفسية نشاطاً سايكولوجياً يستهدف عقل اخلصم والقضاء على معنوياته، وهو 
أمر ليس حبديث، ولكن ما يستجد يف تلك املوضوعة هو األدوات والوسائل املستخدمة لتنفيذها، 
آخر جديداً  الراهن شكاًل  الوقت  احلرب يف  هذه  وأخذت  وفقها،  على  متارس  اليت  واألساليب 
معتمداً على التكنولوجيا لبث الرعب واخلوف، فتعددت أساليبها وتنوعت مع ظهور تقنيات حديثة 
يف وسائل االتصال، عرب استخدام الدعاية اإللكرتونية، ونشر املضامني املنتجة باحرتافية يف مواقع 

التواصل االجتماعي.  
وتناقش هذه الدراسة ممارسة الدعاية يف أحدث وسيلة اتصالية وهي شبكة اإلنرتنت وحتديداً 
يف موقع تويرت للتواصل االجتماعي، متخذة من طريقة استخدام تنظيم »داعش« واستغالله هلذا 
املوقع أمنوذجاً ملمارستها، فكانت عمليات استقطاب وجتنيد املقاتلني واملناصرين االأجانب لالنضام 
التواصل االجتماعي منها يف غرف إلكرتونية مغلقة، متنح اتساع نفوذ  إىل »داعش« عرب مواقع 
التنظيم من بيئة جغرافية حمددة يف العراق وسوريا إىل عنصر جذب عاملي، فقد أشارت اإلحصائيات 

إىل وجود 30 ألف مقاتل أجنيب بني صفوف التنظيم يف العراق وسوريا لغاية عام 2016.
اليت  الدعائية  األساليب  ماهية  يف  تتمثل  الدراسة  مضموهنا  يف  تبحث  اليت  واملشكلة 
وغري  التقليدية  الدعائية  األساليب  حتديد  إىل  ويرمي  تويرت؟  مبوقع  »داعش«  تنظيم  استخدمها 

التقليدية )اإللكرتونية(.
 واشتمل البحث يف جزئه النظري على مفهوم الدعوة والدعاية يف فكر تنظيم »داعش« 
وحتديد األساليب الدعائية اليت استخدمها، أما تطبيقياً فقد تناول بتحليل مضمون رسائل تنظيم 
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»داعش« يف موقع تويرت، واملتمثلة بتحليل مضمون نصوص التغريدات، وما يرفق هبا من أخبار، 
ونشرات إخبارية، ومقاالت، ومقدمات لتقارير مصورة، وتصل إىل حتديد األساليب الدعائية املعروفة 
تنظيمات  على  تعميمها  ميكن  جديدة  إلكرتونية  أساليب  وتشخيص  التحليل،  عينة  يف  الظاهرة 

إرهابية اخرى.
• اإلطار املنهجي للبحث 	

أواًل: مشكلة الدراسة: 
      باتت مواقع التواصل االجتماعي إحدى وسائل التنظيمات اإلرهابية لنشر رسائلها 
الدعائية والسيما تنظيم »داعش« الذي أوىل اهتماماً ملحوظاً باإلعالم اإللكرتوين، وجعل منها 
ساحات ملعارك إلكرتونية، يبث بواسطة اآلف احلسابات املساندة واملناصرة له يف مواقع - »تويرت«، 
وجتنيد  التأييد  هبدف كسب  ومشاهدة  ومسموعة  مكتوبة  رسائل  و»يوتيوب«-  و»فيسبوك«، 
اتصايل  وهو  الرئيس إلنشائها  اهلدف  االجتماعي عن  التواصل  مواقع  ُحيِّدت  إذ  أعضاء جدد، 
تنظيم »داعش« حتويل  واستطاع  واإلرهاب؛  العنف  لدعم  منصات  بامتياز، وأصبحت  وإنساين 
ساحة احلرب النفسية املعروف ممارستها على األرض يف ساحات املعارك وعرب وسائل إعالم تقليدية 
إىل حرب نفسية ممارسة على شبكة اإلنرتنت يف جمال افرتاضي؛ وهنا تكمن مشكلة البحث اليت 
ترتكز يف تساؤل رئيس مفاده: »ما األساليب الدعائية اليت استخدمها تنظيم »داعش« مبوقع تويرت 

خالل مدة سيطرته على حمافظات عراقية؟ 
وينبثق عن التساؤل الرئيس اثنان من التساؤالت الفرعية وهي كاآليت:

»تويرت«  موقع  يف  »داعش«  تنظيم  استخدمها  اليت  التقليدية  الدعائية  األساليب  ما   .1
والظاهرة يف النصوص املكتوبة؟

2. مع حتول احلرب النفسية إىل الساحة اإللكرتونية، ما األساليب الدعائية اجلديدة )غري 
التقليدية( اليت أوجدها استغالل تنظيم “داعش” إلمكانات موقع تويرت االتصالية يف الدعاية؟ 
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ثانياً: أمهية البحث:
1. اجملال العلمي: 

إن دراسات احلرب النفسية والدعاية والسيما يف جمال اإلعالم واالتصال ليست باجلديدة، 
ولكن ما ميّيز هذه الدراسة تناوهلا ممارسة الدعاية يف اجملال اإللكرتوين الذي يعد ساحة حديثة 
يتطلب البحث لتحديد مدى فاعلية الدعاية فيه وتأثريها، وما التغيري الذي طرأ عليها من 

حيث املفهوم والوسائل واألساليب.
مزاوجتها بني مفهوم الدعاية كنمط اتصايل ومفهوم »اإلعالم اجملتمعي« الذي حيظى باهتمام 

الباحثني عربياً ودولياً.
2. اجملال اجملتمعي:

العراقي بالطرق واألساليب واألدوات اإللكرتونية اليت استخدمها تنظيم »داعش«  تعرُّف اجملتمع 
يف موقع تويرت ملمارسة دعايته اإللكرتونية؛ من أجل استيعاهبا وعدم التأثر هبا، أو إنشاء جمموعات 
افرتاضية لصدِّ أي هجمات دعائية إلكرتونية من قبل تنظيم »داعش« ومواجهتها حىت وإن كان 

وجوده على أرض العراق قد انتهى؛ إذ قد يستمر بنشاطه على الساحة اإللكرتونية.
إىل  الرجوع  يف  النفسية  بالعمليات  املعنية  العراقية  األمنية  املؤسسات  البحث  يفيد  ب- 

نتائجها حني وضع خطط حلرب نفسية إلكرتونية مضادة أو شّن حرب جديدة.
ثالثاً: أهداف البحث: 

  هدف البحث إىل حتديد األساليب الدعائية اليت استخدمها تنظيم »داعش« إلكرتونياً 
وبيان أي من تلك األساليب أكثر استخداماً يف النصوص املنشورة لتغريدات املواقع اليت تدعم 
التنظيم، مث حتديد األساليب الدعائية اجلديدة اليت مل تكن مستخدمة سابقاً إمنا أوجدهتا ممارسة 

تنظيم »داعش« للحرب النفسية يف موقع »تويرت«.
رابعاً: املفاهيم واملصطلحات:

1. الدعاية اإللكرتونية: هي جمموعة أساليب نفسية ممارسة عرب شبكة اإلنرتنت وموجهة 
إىل جمتمع افرتاضي دويل مستهدف يتصف بوحدة االهتمامات، وعدم جتانس مرجعياته الفكرية 
والثقافية وانتشاره الدويل، تسعى إىل اإلقناع وتغيري االجتاهات والسلوكيات، ومن مث تشكيل رأي 

عام جديد.
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2. تغريدات: خدمة نصية يوفرها موقع تويرت للتواصل االجتماعي ال تتجاوز 140 حرفاً، 
مع املضامني األخرى املضافة هلا مثل األخبار، والنشرات اإلخبارية، واملقاالت، والتقارير املصورة 

واملوصولة بروابط خاصة تؤدي إىل مواقع أخرى، تنشرها حسابات مناصرة لتنظيم »داعش«.
يف  اإلسالمية  »الدولة  تنظيم  اسم  خيتصر  إعالمي  مصطلح  وهو  »داعش«:  تنظيم   .3
العراق والشام« بدمج أول حرف من كل كلمة يف اسم هذا التنظيم، مجعت للداللة على »التقدير، 

والتوبيخ، والتخويف، والتهويل، والرتهيب، والتأليب، والتنديد«1. 
4. تويرت: أحد مواقع التواصل االجتماعي، أخذ امسه من مصطلح »تويت« مبعىن »التغريد«، 
يقوم على أساس خدمة نصية مصغرة تضاف إليها مضامني مسموعة ومرئية ميكن تبادهلا مع املشرتكني2. 

• اإلطار النظري للبحث: 	
 أواًل: مفهوم الدعوة والدعاية يف فكر تنظيم »داعش«:

 كلمة »الدعاية« مشتقة من الفعل دعا، يدعو، دعاية، مبعىن آخر االستمالة، والرتغيب، 
والتحبيب، واحلّث، ونشر القيم. وارتبطت الدعاية مبعىن الدعوة، حيث إن كلمة الدعوة مشتقة من 
الفعل: دعا، يدعو، دعاء. ودعاية مبعىن: حّث، وطلب، ونادى، ورغب، وهبذا يتضح لغوياً أن 
كلميت »دعوة« و»دعاية« يعودان إىل نفس أصل الفعل وهو »دعا« وقد اشتقتا منه3. أما الدكتور 
إقناع اآلخرين هبا، مستخدمني يف  بإهنا “نشر فكرة معينة هبدف  الدعوة  فيعد  أمحد عبد اجمليد 
ذلك احلجة واملنطق والتفكري العلمي السليم )االستمالة العقلية(، وغالباً ما تكون هذه الفكرة ذات 
مضمون ديين أو عقيدي أو سياسي يقوم على الصراحة اليت تسعى لنقل احلقيقة إىل شخص يؤمن 
أو عليه أن يؤمن هبا”4. وعلى الرغم من االختالفات بينهما إال أن كاًل من »الدعوة« و»الدعاية« 
يكونان حمور التعامل النفسي وأن االمتزاج والتزاوج بينهما يشكل الوجه اآلخر للحركة السياسية 
النفسي5، إن تنظيم »داعش« استخدم  للتعامل  النفسية« مستويات  بعدمها فضاًل عن »احلرب 
أسلويب الدعاية والدعوة معاً منذ اإلعالن عن تأسيس »دولة اخلالفة اإلسالمية« واستمر يف ذلك، 
فالتوجهات الدعوية واضحة يف أدبيات التنظيم منذ تأسسه، وميكن مالحظاهتا جلياً بعد إعالن 

1.مازن شندب، داعش ماهيته، نشأته، إرهابه، أهدافه، اسرتاتيجيته، بريوت، الدار العربية للعلوم، 2014، ص: 17.
2. حسنني شفيق، مواقع التواصل االجتماعي أدوات ومصادر للتغطية اإلعالمية، القاهرة، دار فكر، 2013، ص: 57.

3. جممع اللغة العربية، املعجم الوسيط، القاهرة، ط 3، د. ت، اجلزء األول، ص: 287.
4. أمحد عبد اجمليد، استمالة العاطفة..فيالق الدعاية األمريكية اليت مهدت لغزو العراق، عمان، املؤسسة العربية للدراسات والنشر، 

2008، ص: 99.
5. حامد ربيع، احلرب النفسية يف الوطن العريب، بريوت، 1974، ص: 55 ،61.
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اخلالفة يف خطبة زعيمه »أيب بكر البغدادي« اليت ألقاها يف جامع احلدباء مبدينة املوصل يف شهر 
متوز عام 2014، وكذلك يف العدد األول من جملة »دابق«، وهي اجمللة الرمسية للتنظيم وتصدر بعدة 
لغات، إذ دعا عربمها إىل »القتال يف سبيل اهلل، وإقامة الدين بتحكيم شرع اهلل والتحاكم إليه، وإقامة 
احلدود، وتقوى اهلل؛ لتحقيق األمن والرزق واحلياة الكرمية، واجلهاد يف سبيل اهلل باألموال واألنفس، 
وحترير املؤمنني والصرب على مشقة ذلك، ودعوة للمسلمني يف كل أحناء العامل إىل مبايعة )اخلليفة(، 

واهلجرة إىل )أرض اخلالفة(«6. 
ما مت ذكره آنفاً جّسده داعش يف األنشطة الدعوية املتعددة اليت مارسها وميارسها وظل يدعو 
إليها خالل السنتني اليت تلت إعالن اخلالفة عرب مؤسساته اإلعالمية وخطابات قادته ونشاطاته 
الفرقان واالعتصام وترمجان اآلساوريت واحلياة  امليدانية، إذ يعلن عنها عرب مؤسسات دعائية مثل 
البيان... وغريها7، وتوزيع منشورات وكتيبات ومطبوعات  للواليات وإذاعة  الدعائية  واملؤسسات 
خمتلفة بني الناس يف األسواق والشوارع وأماكن التجمعات، وافتتاح مدارس دينية خاصة لالطفال 
منها مدرسة للفتيات يتعلمن فيها حفظ القرآن الكرمي، إىل جانب دورات تدريبية لألئمة والدعاة 
اجلدد، ويقوم بتوزيع جداول مبواعيد الصالة واحملاضرات على املساجد ويعدها جزءاً من واجبات 

الدولة إزاء اجملتمع8.
ثانياً: استخدام الدعاية اإللكرتونية من قبل تنظيم »داعش«:

توصل الباحثون إىل حتديد جمموعة من األساليب الدعائية املعتمدة، وأوىل هذه احملاوالت 
كانت من قبل معهد حتليل الدعاية األمريكية الذي أنشئ عام 1939، إذ حدد مخسة أساليب 
دعائية هي: )إطالق قوالب جامدة أو شعارات مثل متحرر، ثوري، قومي، وغري ذلك، واحلشد 
االنتقائي أو االختيار، والتحويل، واإلمجاع(، وقام باحثون ومنهم »هارولد السويل ودورين بلومستوك 
الواسع  )االستعمال  اآلتية:  األساليب  الدعائية فحددوا  األساليب  لتصنيف  بعد مبحاوالت  فيما 
للشعارات، وإحكام الرموز املستخدمة وتطويرها وتوسيعها، وتكنيك إظهار أو عرض القوة(. يف 
حني حدد براون وهولسيت ثالثة أساليب فقط للدعاية وهي: )استخدام القوالب النمطية، وإطالق 

6. النقاط من تكييف الباحثة باالعتماد على املصادر اآلتية:
- خطبة اجلمعة يف اجلامع الكبري يف املوصل أليب بكر البغدادي، تأريخ النشر 2014/7/5، يوتيوب، تأريخ الزيارة 2016/11/30 

https://www.youtube.com/watch?v=dIRf0EJuPak .الساعة 11:20 مساًء
  - مصطفى دباس، يف الصورة البصرية جمللة دابق وإسقاطاهتا: من التنظيم امليلشياوي إىل الدولة القروسطية، جملة دلتا نون، العدد 

األول، متوز 2014، ص: 63.
7.سبقين ولدي، مرئي من إصدار املكتب الدعائي لوالية حلب، رصدته الباحثة بتأريخ 2016/2/20. 

8. فؤاد إبراهيم، داعش من النجدي إىل البغدادي “نوستاجليا اخلالفة”، بريوت، مركز أورال للدراسات، 2015، ص: 128.
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فرضها  جديدة  أساليب  ظهرت  للدعاية  املتواصل  لالستخدام  ونتيجة  واالختيار(9؛  التسميات، 
التطور احلاصل للوسائل املستخدمة يف ممارسته، وهي10:  

التكرار، واإلسقاط، واإلشعاع أو مركز الدائرة، والتلميح والغمز، والتربير، ومنطاد االختبار، 
واجلوقة، والتورط من خالل األفعال، واإلحياء، واالستعطاف واالستضعاف، والكذب واالختالق، 
البائع، والشهادة، واملبالغة والتهويل، واملناورة واملراوغة، والتشويه باحلذف أو اإلضافة،  والشريك 
واالرتباط  اآلخر،  ويف  الذات  يف  والتشكيك  واملصطلحات،  األمساء  استخدام  وإساءة  واإلثارة، 
اإلجيابية  والربامج  اجلمهور،  انتباه  وحتويل  الذهنية،  الصور  واستخدام  احلقائق،  وعرض  الزائف، 
احملدودة، وافتعال األزمات، وإثارة الرعب والفوضى، والنكتة، واألسلوب الديين، األناشيد واألغاين.  
وعدت شبكة اإلنرتنت حديثاً ساحة للقتال يف حرب هي حرب »فكرية« فقد مكنت هذه 
الوسيلة اجلماهريية الشبكات اإلرهابية من توسيع دائرة نشاطها يف العامل، ونشر فكرها املتطرف، 
املؤيدين، ومن مث  العناصر، واستقطاب  لتجنيد  التواصل االجتماعي؛  العالقات، وتعزيز  وتكوين 
تدبري وتنفيذ اهلجمات اإلرهابية يف العديد من الدول باستخدام وسيلة أسرع وأسهل وأكثراً أمناً، 
الدعائية  أساليبه  إن »داعش« جنح يف ممارسة  القول  وميكن  األساليب11.  بتخدام خمتلف  وذلك 

لألسباب اآلتية12:
معرفته ألمهية التسويق والتعرف على اجلمهور وفهمه، فاملضامني الدعائية للتنظيم مبنية . 1

أساساً على ما يرغب الناس يف مساعه ومتثل ما يهتمون به.
مركزية الرسالة يف ظل ال مركزية النشر والتوزيع، فما يعرف بوزارة اإلعالم لـ”داعش” . 2

تسيطر على الرسالة الدعائية لكنها تسمح لألهايل بنشرها وتوزيعها.
االستفادة من شبه احتكارهم للسوق اإلعالمية بإصداراهتم، وجزء من جناحهم أهنم مل . 3

جيدوا إصداراً إعالمياً جيداً يواجه إصداراهتم، ويف حال حتقق ذلك فإهنم سيخسرون 
ال حمالة، وهذا األمر حقيقة سواء يف احلرب الواقعية أو يف ساحات القتال أو احلرب 

9. عاصفة موسى كاظم، وسائل وأساليب الدعاية األمريكية يف العراق، أطروحة دكتوراه غري منشورة، جامعة بغداد، كلية اإلعالم، 
2007، ص: 52. 

10 . ينظر: حممد مصطفى كمال، اإلعالم الدويل والرأي العام، دار املنهل اللبناين، 2012، ص: 61-65. ومنال هالل مزاهرة، 
مصدر سابق، ص: 111-120. وصفوت العامل، االتصال السياسي والدعاية االنتخابية، القاهرة، دار النهضة العربية، 2005، 

ص: 76-62.
11. فايز عبد اهلل، اخلطاب الفكري على شبكة اإلنرتنت رؤية حتليلة خلصائص ومسات التطرف اإللكرتوين، الرياض، جامعة امللك 

سعود، 2008، ص: 48.
12. دانيال ميلنت، اجلماعة اليت تسمي نفسها دولة، أبو ظيب، مركز اإلمارات للدراسات والبحوث، 2015، ص: 97.
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الرقمية على الفضاء اإلعالمي.
ثالثاً: أساليب الدعاية اإللكرتونية لتنظيم “داعش”:

من مالحظة الباحثة ورصدها لنشاطات تنظيم »داعش« يف الفضاء اإللكرتوين، استشهدت 
بنماذج من األساليب الدعائية اليت استخدمها يف مواقعه على شبكة اإلنرتنت وحساباته الرمسية 
وتلك املناصرة له يف مواقع التواصل االجتماعي وحتديداً يف موقع تويرت، اليت باإلمكان أن نطلق 

عليها »أساليب دعائية بتقنيات إلكرتونية«، وهي:
1. أسلوب التكرار:

    يعدُّ هذا األسلوب من أجنح أساليب الدعاية إلحداث تغيري يف الرأي العام، بتكرار 
الرسائل الدعائية نفسها والتأكيد على حمتوها13، وعرب متابعتنا حلسابات تنظيم »داعش« الدعائية 
ملؤسساته  مرئية  ومنشورات  البيان،  إلذاعة  اإلخبارية  والنشرات  »تويرت«،  موقع  على  اإللكرتونية 
مبستويات  يستخدم  األسلوب  هذا  أن  تبنّي  الدعائية،  الواليات  ملكاتب  ومنشورات  اإلنتاجية 
متعددة، وهي تكرار نشر املادة لعدة مرات، وتكرار نشر احملتوى عينه بني احلسابات اإللكرتونية 
الفيديوية على أكثر من  للتنظيم، وتكرار نشر احملتوى نفسه بعدة صيغ، ونشر امللفات  املناصرة 
رابط، واستخدام تقنيات خاصة تقوم بالنشر اإللكرتوين التلقائي يف موقع تويرت، وتكرار إعادة فتح 

احلساب نفسه يف موقع تويرت بعد حذفه.
2. أسلوب الكذب والتضليل:

  هناك اعتقاد خاطئ بأن الدعاية تقوم أساساً على األكاذيب وال حتتمل احلقائق، فهي قد 
تتبع أسلوب الكذب بدرجات متفاوتة جيد فيها الداعية ضرورة إخفاء احلقائق وتلفيق األكاذيب14، 
فمن السهل تصديق أكذوبة تُتلى ألف مرة على مسامع اجلمهور من تصديق حقيقة مل ُيسمع 
عنها15.  يقوم التنظيم بتضليل املتلقني والسيما الشباب عرب ترسيخ مفهوم احلاجة اىل إقامة الدولة 
اإلسالمية، وأن املوت يف ساحة القتال من أجل إقامتها استشهاد يفضي بصاحبه إىل اجلنة اليت 
تزخر مبغريات إشباع الغريزة )والسيما اجلنس( اليت حيتاج الشباب إىل إشباعها ومل يستطيعوا ذلك 
يف عموم اجملتمعات الشرقية )العربية واإلسالمية(، وكذلك تضليل اجملتمع الذي يتواجدون فيه أو 

13. باسم وحيد جوين، اخلطاب الدعائي األمريكي مساته أساليبه خصائصه، عمان، دار أجمد للنشر، 2015، ص: 50.
14.حممد جودت ناصر، الدعاية واإلعالن والعالقات العامة، عمان، دار جمدالوي، 1997، ص: 72. 

15. مجال األسدي، الدعاية واالتصال، دار أفكار للدراسات والنشر، دمشق، 2012، ص: 30. 
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يسعون إىل التواجد فيه بضرورات وجود نظام خالفة إسالمي سلفي16 ، وكل تلك املفاهيم املضللة 
يروج هلا إعالم التنظيم، والسيما املرئيات الصادرة دورياً من املكاتب الدعائية لوالياته واملؤسسات 

واملراكز اإلنتاجية17.    
3.  أسلوب استمالة العاطفة:

للدعاية وأحد أسسها، فالدعاية ال ختاطب العقل   تعد االستمالة النفسية العاطفية حموراً 
وال تتجه إىل املنطق وإمنا تستثري املشاعر والعواطف سواء باجتاه سليب أم اجيايب حبسب هدف رجل 
الدعاية وغاياته18، واعتمد تنظيم »داعش« على استمالة العاطفة الدينية بصورة مستمرة يف رسائله 
الدعائية، عرب الرموز اللفظية وغري اللفظية اليت يعتمدها، إذ جنده خيتار )كىن( مستعارة لعناصره 

مستوحاة من التأريخ اإلسالمي19.
4. أسلوب حتويل االنتباه:

هبدف إبعاد االهتمام عن قضية أو ظاهرة معينة يقوم رجل الدعاية بتحويل انتباه الرأي العام 
إىل موضوعات وقضايا أخرى قد توازي بامهيتها املوضوع املطروح أو أكثر20، واعتمد »داعش« هذا 
األسلوب يف مواقع التواصل االجتماعي يف أثناء معركة حترير الفلوجة بإعادة نشر املرئيات القدمية 
والرتكيز على دعم احلسابات املناصرة العائدة من احلذف والسيما أن عمليات حترير الفلوجة رافقتها 

محلة إعالمية ونفسية من قبل اخللية الوطينة العراقية للعمليات النفسية.
5. إطالق التسميات أو املصطلحات:

عليها،  تدل  اليت  األشياء  مع جوهر  تتناسب  أمساء ال  إطالق  أساس  على  يقوم  أسلوب 
كإطالق الواليات املتحدة األمريكية على حرب العراق اسم »حترير العراق«21، ويستخدم تنظيم 
»داعش« هذا األسلوب حينما يطلق تسميات على من يعارضه يف التغريدات اليت ينشرها على 
موقع تويرت، فوصف الشعوب الغربية بـ»الصليبيني«، وأتباع املذهب الشيعي بـ»الروافض«، أما الذين 

16.مقابلة أجرهتا الباحثة مع مستشار اخللية الوطنية للعمليات النفسية الدكتور “سعد العبيدي” عرب الربيد اإللكرتوين، بتأريخ 
 .2016/10/22

17. صرح اخلالفة، فيديو من إصدار مؤسسة الفرقان لإلنتاج اإلعالمي، رصدته الباحثة بتأريخ 2016/7/11.  
18. شيلدون رامبتون وجون ستوبر، أسلحة اخلداع الشامل استخدام الدعاية يف حرب بوش على العراق، ترمجة: مركز التعريب 

العريب، بريوت، الدار العربية للعلوم، 2004، ص: 133. 
19. يسري فودة، يف طريق األذى من معاقل القاعدة إىل حواضن داعش، ط 3، القاهرة، دار الشروق، 2015، ص: 61.

20.عاطف عديل، الدعاية واإلقناع األسس والنظرية والنماذج التطبيقية، القاهرة، دار الفكر العريب، 2009، ص: 72. 
21. يوسف حممد حسني، الدعاية السياسية يف األفالم األمريكية، بغداد، دار املرتضى، 2012، ص: 46. 
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ال يتفقون مع فكره بـ»املرتدين«، أما العلويون فيطلق عليهم الـ»النصرييني«22)*(.
6.  أسلوب التضخيم والتهويل:

 امناز هذا األسلوب كونه من مظاهر العصر احلديث، فالصحف تستخدم عنوانات تتسم 
املضامني  يف  األسلوب  هذا  ويالحظ  القراء23،  جلذب  مسعى  يف  املطروح  للموضوع  بالتضخيم 
ُر مقاتليه بكامل عدهتم العسكرية ال يهابون املوت فهذا ما  الدعائية لتنظيم »داعش« إذ جنده يُظهرِ

تدعوهم إليه عقيدهتم24.
7. أسلوب االستضعاف واالستعطاف:

العطف  لكسب  النفوس  يف  التأثري  إىل  األسلوب  هلذا  باستخدامه  الدعائي  يسعى      
واملساندة، فقد يظهر نفسه باملضَطهد واملغلوب على أمره25، ويظهر هذا األسلوب جلياً فلم من 
من  االنتهاكات حبق سجينات  موضوعة  على  التنظيم  ويركز  اآلساوريت،  ترمجان  مؤسسة  إصدار 
الطائفة الُسنية الآليت سجّن يف سجون احلكومة العراقية، ويدعو أهل الُسنة اىل مناصرة التنظيم 

الذي جاء لنصرهتم26.
8. أسلوب حصر العداء:

    أي حشد اجلمهور جتاه أشخاص أو جهات معينة يستهدفها رجل الدعاية؛ لتشكيل 
رأي عام موحد جتاهها27، على سبيل املثال يقوم تنظيم »داعش« بأخذ الشيعة خصم له، فيحاول 
عزهلم عند االستهداف عن بقية املسلمني، ومن السياسيني يأخذ مثاًل رئيس احلكومة أو أشخاصاً 

حمددين، ويعدون مادهتم النفسية املالئمة للتعامل معهم تبعاً للغاية املستهدفة28.

22.)*( ميكن االطالع على غالبية هذه التسميات اليت يطلقها التنظيم على من يصفهم بأعدائه عرب قراءة صحفه أو مشاهدة 
املرئيات الصادرة عن مؤسساته الدعائية، للمزيد ينظر: جريدة النبأ، العدد 60، 2016/12/22، ص: 15-1. 

23. حسني طوالبة، يف اإلعالم والدعاية واحلرب النفسية، عمان، عامل الكتب احلديث، ص: 161. 
24. نصيف جاسم محدان، داعش وحرب العقول كيف سخر داعش الدبابة اإلعالمية، بغداد، دار الكتب العلمية، 2016، 

ص: 153.
25. نزهت حممود الدليمي، مصدر سابق، ص: 86. 

26. تعال لتبكي معي مث تشكر الدولة اإلسالمية، مرئي من إصدار مؤسسة ترمجان األساوريت لإلنتاج اإلعالمي التابعة لتنظيم 
“داعش”، رصدته الباحثة بتأريخ 2016/5/26. 

27.أمحد عبد اجمليد، استمالة العاطفة فيالق الدعاية األمريكية...، مصدر سابق، ص: 131. 
28. مقابلة أجرهتا الباحثة مع مستشار اخللية الوطنية للعمليات النفسية الدكتور سعد العبيدي، مصدر سابق. 
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9.  أسلوب التخويف وإثارة الرعب والفوضى:
  هو أسلوب دعائي يعد األكثر خطورة؛ ألنه يستخدم كل الوسائل املتاحة اليت تؤثر على 
الدوافع األمنية لإلنسان، عن طريق إثارة الرعب واخلوف والفزع خللق الفوضى العارمة والسيطرة على 
الشعوب وإخضاعها29، وقد سعى تنظيم »داعش« لتعزيز مشاعر اخلوف والذعر يف نفوس الناس 

واجلنود واملقاتلني بنشره ملقاطع فيديوية أو أفالم تتضمن عمليات قتل وقطع الرؤوس30.
 10. أسلوب السخرية والتقليل من القيمة:

إن السخرية من األساليب اليت تستخدم يف أوقات األزمات؛ للتقليل من أمهية األحداث 
والنيل من اخلصم واالستخفاف به متمثاًل باحلكومات أو القادة وحىت الشعوب31، ومن األمثلة اليت 
ميكن االستشهاد هبا عن استخدام تنظيم »داعش« هلذا األسلوب هو نشره صور آلثار دمار حلقت 
مبصارف داخل حمافظة املوصل بعد قصفها من قبل التحالف الدويل، والتعليق عليها بتعليق ساخر.

11. التشويه باحلذف أو اإلضافة أو املبالغة:
األفالم  ترتيب مشاهد  إعادة  أو  وتركيبها  الصور  تشويه  عمليات  التكنولوجيا يف  أدخلت 
الدين محل عنوان  لوالية صالح  املكتب اإلعالمي  واختالق أخرى32. ففي مقطع مرئي أصدره 
»اجلسد الواحد ..رسائل إىل أهل بيجي واألنبار«، يقول التنظيم إن املشاهد اليت يتضمنها هي 
ملعارك يف بيجي جرت يف آذار عام 2016، وحيتوي على مشاهد لعدة معارك، يف أحدها ُتظهر 
مقاتلي التنظيم وهم يباشرون هجومهم من نقطة لسيطرة عسكرية ومشاهد من مواقع خمتلفة ختتتم 
املعركة مبشهد من املكان نفسه الذي ابتدأت منه )نقطة السيطرة(؛ وهذا يدلل على تشويه احلقائق 

وفربكتها33.
12. األسلوب الديين

تشري الدكتورة نزهت الدليمي إىل أن االعتماد على الدين يعد من األساليب اخلطرية يف 
العمل الدعائي، إذ جتده ينفذ إىل األمة من أعماقها وحياول ضرهبا ونسف كياهنا العقائدي34، وجند 

29 . يوسف حممد حسني، الدعاية السياسية يف األفالم األمريكية، بغداد، دار املرتضى، 2012، ص: 45. 
30 .عبد الباري عطوان، الدولة اإلسالمية اجلذور، التوحش، املستقبل، بريوت، دار الساقي، 2015، ص: 147. 

31. باسم وحيد جوين، مصدر سابق، ص: 51. 
32. منال هالل مزاهرة، مصدر سابق، ص: 113. 

33.اجلسد الواحد رسائل إىل أهل بيجي واألنبار، مرئي أصدره املكتب اإلعالمي لوالية صالح الدين لتنظيم داعش، رصدته الباحثة 
بتأريخ 2016/3/13. 

34. نزهت حممود الدليمي، مصدر سابق، ص: 85. 
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أمساء وعناوين بعض  الديين، وميكن االستدالل على ذلك من  التحريض  تعتمد  أغلبية إصدراته 
العناوين  وسائله اإلعالمية، وإصدراته املرئية واملسموعة مثل جمليت »دابق« و»رومية«، وعشرات 
ملرئيات تصدرها مكاتبه اإلعالمية رصدهتا الباحثة، منها: )إهنا حرب الصليب( وهو مقطع مرئي 
لوالية  إنتاج »املكتب اإلعالمي  نوره( مرئي من  متمُّ  إنتاج »مؤسسة ترمجان اآلساوريت«، و)اهلل 

نينوى«، وغريها.
13. أسلوب الرتغيب:

قد يتداخل هذا األسلوب مع أسلوب استمالة العاطفة الدينية بالنسبة إىل تنظيم »داعش«؛ 
ألن التنظيم حينما يقوم باستمالة العاطفة الدينية يستغلها من ترغيب الشخص الذي يستهدفه 
إىل بعض  داعش  تنظيم  يستند  إذ  دينية غري صحيحة،  مفاهيم  يبنيها على  اليت  التنظيم  بعقيدة 
موروثات الدين اإلسالمي احمّلرف منه على وجه اخلصوص من أحاديث تتعلق باجلنة واملتع املقدمة، 
وتقدم على شكل رغبات مل يتمكن املعين من إشباعها يف دنياه لتكون مبتغاه يف احلياة اآلخرة«35 .

• اإلطار اإلجرائي: إجراءات حتليل حمتوى تغريدات تنظيم »داعش« املنشورة يف موقع تويرت	
أواًل: جمتمع البحث: 

   يتألف جمتمع البحث من جمموعة حسابات فاعلة لتنظيم »داعش« يف موقع التواصل 
االجتماعي »تويرت«، ويعزى سبب اختيار تلك احلسابات دون غريها إىل أهنا تعّد من احلسابات 
النشطة والفاعلة يومياً تبعاً ملتابعة الباحثة، فضاًل عن أهنا من أهم احلسابات املرصودة من اجلهات 
للتحليل  اخلاضعة  احلسابات  جمموع  بلغ  وقد  النفسية36)**(،  بالعمليات  املختصة  العراقية  األمنية 
والتفسري )8( حسابات، وهي )كواسر النشر، وأجناد العسرة، وكشاف، والنعيمي ابن الرمادي، 
أيضاً  التحليل  براييف، وأبو إصدار(، ومشل  األنصاري، وحواء  القناص، وأبو عبادة  وأبو عثمان 
املضامني املوصولة بالتغريدة بروابط وهي: )األخبار، والنشرات اإلخبارية املكتوبة، واملدخل النصي 

للتقارير املصورة، واملقاالت(.

35. مقابلة أجرهتا الباحثة مع سعد العبيدي مستشار يف اخللية الوطنية للعمليات النفسية، مصدر سابق. 
36.)**( قامت الباحثة بتقدمي طلب رمسي إىل كل من »اخللية الوطنية للعمليات النفسية«، و»قسم اإلعالم يف وزارة الدفاع«، 
و»قسم اإلشاعة يف وزارة الداخلية« لتزويدها بأهم حسابات تنظيم »داعش« املرصودة من قبلها، وقد مت تزويدها مبجموعة من 

احلسابات مت رصدها واختيار جمتمع البحث منها.
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ثانياً: عينة البحث:
اختارت الباحثة جمموعة من التغريدات املنشورة يف احلسابات املذكورة آنفاً، بأسلوب العينة 
العشوائية املنتظمة كأحد أنواع األساليب االحتمالية )العشوائية( يف اختيار مفردات البحث اخلاضعة 
للتحليل، اليت تتسم ببعده التام عن التحيُّز، وقد اتبعت الباحثة أسلوب »الدورة الصناعية – األسبوع 
الصناعي« كأحد األساليب العلمية املتبعة لذلك النوع من العينات37، ويعزى سبب اختيار هذا 
الزمين  البعد  العتماده  يوم  أي  سقوط  عدم  يضمن  الذي  األسلوب  غريه؛ كونه  دون  األسلوب 
املتساوي بني األيام، ومت حتديد مفردات العينة باختيار جمموع التغريدات املنشورة يف يوم األربعاء 
من األسبوع األول لكل حساب، ومت حتديد جمموع املفردات »التغريدات« اخلاضعة للتحليل بصورة 

كلية للحسابات مجيعها اليت بلغ عددها )2380( تغريدًة، واجلدول رقم )2( يوضح ذلك.
جدول )1(

املضامني املضافة إىل التغريدات واخلاضعة للتحليل الكمي

العدداملضامني املضافة إىل التغريدات ت
130أخبار )خرب وموجز(

23نشرات إخبارية مكتوبة
56تقارير مصورة )مقدمة التقرير النصي فقط(

4املقاالت
213   اجملموع

37. للمزيد عن أسلوب الدورة الصناعية، ينظر: حممد عبد احلميد، حتليل احملتوى يف حبوث اإلعالم، بريوت، دار ومكتبة اهلالل، 
2009، ص: 101-100. 
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جدول )2( 
مفردات العينة العشوائية املنتظمة لعدد التغريدات اخلاضعة للتحليل بأسلوب الدورة الصناعية

اليوم والتأريخت
اسم احلساب

األربعاء
2/10

اخلميس
2/18

اجلمعة
2/26

السبت
 3/5

األحد
3/13

االثنني
3/21

الثالثاء
3/29

2637324076200كواسر النشر
26325357785624أجناد العسرة

3247374222511كشاف
11896211218173النعيمي ابن الرمادي
18183219163042أبو عثمان القناص

134312356324أبو عبادة االنصاري
912163712148حواء براييف
1101343108أبو إصدار 

تغريدة2380 اجملموع 

اليوم والتأريخت
اسم احلساب

األربعاء
4/6

اخلميس
4/14

اجلمعة
4/22

السبت
4/30

األحد
5/8

اجملموع

3786663154505كواسر النشر
9065501478أجناد العسرة

731162537348كشاف
13250296النعيمي ابن الرمادي

164726179290أبو عثمان القناص

7901321201أبو عبادة االنصاري
151013515166حواء براييف
650112596أبو إصدار 

اجملموع 



45

ثالثاً: أداتا البحث: 
املالحظة الوصفية: هي إحدى األدوات العلمية اليت استخدمت ملراقبة خاصية التغريد يف . 1

احلسابات املذكورة، والتحقق من دعمها ومناصرهتا لتنظيم »داعش«، وتسجيل املعلومات اخلاصة 
بشأهنا يومياً، ومراقبة عملية تفاعل املغردين وتواصلهم معها.

الظواهر . 2 دراسة  يف  عليها  يعتمد  اليت  األدوات  أهم  إحدى  وهي  احملتوى:  حتليل  أداة 
اإلعالمية واليت استخدمت يف حتليل مضمون التغريدات املنشورة يف موقع التغريد »تويرت« واملنشورة 
يف حسابات مناصرة لتنظيم داعش، وقد صممت يف احلدود املوضوعية للبحث ومبا يليب األهداف 

املوضوعة.
رابعاً: حتديد فئات التحليل ووحداته: 

تصنف فئات حتليل احملتوى على نوعني رئيسني فئة ماذا قيل؟ وكيف قيل؟ وقد راعت الباحثة 
يف ذلك شروط استقاللية الفئات ومشوليتها وعدم تداخلها وتشابكها مع فئات أخرى، وقد حددت 
الباحثة الفئات ووحداهتا استناداً إىل ملفردة اخلاضعة للتحليل، وهي »التغريدة املنشورة« وكاآليت38:

فئة التحليل: ماذا قيل؟:تستهدف هذه الفئة اإلجابة عن ماهية األفكار واملعاين واملفردات 	 
اإلقناعية وذات التأثري النفسي املطروحة يف مضمون التغريدات.

اليت 	  الدعائية  األساليب  لتحديد  الفقرة كأساس  وحدة  الباحثة  حددت  الفقرة:  وحدة 
وظف تنظيم »داعش« تغريداته املنشورة يف تويرت ملمارستها، ووصفتها بناًء على ما تثريه التغريدة 
من مضمون نصي؛ ويعزى سبب اختيار »الفقرة« كوحدة للتحليل دون غريها إىل عدد حروف 
التغريدة الواحدة اليت ال تتجاوز )140( حرفاً، واليت تؤلف مبجملها فقرة واحدة، فضاًل عن أهنا جتيز 
للباحثة الرتكيز على املوضوع وإعطاء مؤشرات دقيقة باالجتاه الصحيح يف التصنيف، على الرغم من 
استغراقها وقتاً وجهداً مضاعفاً يف التصنيف، مقارنة بالوحدات الكبرية كوحدة املوضوع أو الفكرة 

اليت تأخذ وقتاً أقصر وجهداً أقل مقابل إعطاء مؤشرات عامة.
خامساً: حدود البحث: 

1. احلد املكاين: هو جمموعة احلسابات املناصرة لتنظيم داعش يف موقع التواصل االجتماعي 
اليت زودت  النشر من بني احلسابات  وفاعلية يف  اليت مت حتديدها كوهنا األكثر نشاطاً  »تويرت«، 

38.حممد عبد احلميد، مصدر سابق، ص: 125، و132، و134. 
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للباحثة من جهات أمنية عراقية متخصصة بالعمليات النفسية، ويعزى سبب اختيار موقع تويرت 
لعّده من املواقع اليت يعتمدها التنظيم بكثافة لنشر األخبار واألفكار اليت يروج هلا، ونظراً المتياز 
املتابعني مع بعض، باستخدام مسة  التعقيد يف ربط  هذا املوقع خبصائص شبكية تتسم بنوع من 

»اهلاشتاغ« والروابط املختلفة. 

2. احلد الزماين: متثل حبسابات تنظيم »داعش« يف موقع تويرت للمدة من 2016/2/10 
إىل 2016/5/10؛ ويرجع سبب اختيار تلك املدة بالتحديد برَِعّدها املدة اليت تزامنت مع عمليات 

حترير األنبار والسيما أن املضامني املنشورة امتازت باآلنية وليست أرشيفية )متابعة يومية(. 

سادساً: الصدق والثبات: 
1. صدق استمارة حتليل احملتوى: مت التحقق من صدق التحليل ملعرفة مدى صالحية أداة 
التحليل إلعطاء نتائج موضوعية ودقيقة؛ من أجل الوصول إىل التعميم، وسعت الباحثة إىل التحقق 
من الصدق الظاهري الذي يعرّب عن مدى اتفاق احملكمني بعرض استمارة التحليل على جمموعة من 
اخلرباء املختصني باإلعالم واالجتماع وحتديداً خرباء احلرب النفسية واإلعالم اإللكرتوين؛ للحكم 
التحكيم عن حصول األداة على  املَقَدَمة، وأسفر  على مدى صالحيتها، مث األخذ بالتعديالت 
درجة اتفاق بني احملكمني بلغت )90%(؛ وبذلك يتبني أّن فئات االستمارة جيدة وحتمل صدقاً 

ظاهرياً مناسباً للتطبيق وكما يوضحها اجلدول )3(.
جدول )3( 

الصدق الظاهري ألداة حتليل احملتوى على وفق آراء احملكمني

إجابة  التحكيمت

اسم احملكم العلمي

عدد الفئات 
اليت متت 
املوافقة 
عليها

عدد الفئات 
اليت مل يتم 
املوافقة عليها

عدد الفئات 
املعدلة 
واملضافة

النسبة 
املئوية    
ملوافقة كل 

حمكم *
83,3%3-15أ.د جليل وادي محود   1. 

94,4%1-17أ.م.د حسن كامل 
94,4%1-17أ.م.د حسني فاضل 

88,8%2-16أ.م.د محدان خضر السامل
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88,8%1611أ.م.د عبد االمري الفيصل
83,3%3-15أ.م.د عبد السالم السامر

94,4%1-17أ.م.د نزهت حممود الدليمي

113113627.4اجملموع
ملوافقة كل  املئوية  النسبة  اآلتية: الستخراج  املعادلة  بتطبيق  التحليل  فئات  املئوية لكل حمكم على  النسبة  تقدير  استخراج  *. مت 

احملكم=علماً أن العدد الكلي للفئات )18( فئة.

 13 

إلننم  10/2/2016 منندة لنش ل سناباا تنظننيد عشاين ع فنن  لوقنا تنورتر ب: تمثنج الحةد الزمةةاني .2
ها المدة الت  تزالن  لا يم يناا وررعا سبل اختيار ت ك المدة ؛ 10/5/2016 بالت دود ب َعد 

  .ر يفي  )لتابع  وولي (أ  المضاليش المنةورة التا ا باسني  وليس  وصسيما أنبار ت ررر األ

  :الصدق والثبات :سادساا 
تد الت قق لنش  ندي الت  ينج لمعرفن  لند   ن حي  أشاة الت  ينج  :استمارة تحليل المحتوى  يدق .1

لت قنق لنش إلنم النم التعمنيد، وسنع  الباحثن  إعنج الو نول ألش  ؛لوضويي  وشقيق إليتا  نتا ا 
اللدي الظاهرل ال ل يعب ر يش لد  اتفاي الم  ميش بعر  استمارة الت  يج ي نم للموين  لنش 

ل   ند  ؛اإللكترونن ين م ي م واصعتماع وت دودا  خبرا  ال رب النفسي  واإلالماتليش باإل الابرا 
َقَدَل ي م لد    حيت ا،  ، وأسفر الت  يد يش حلول األشاة ي م شرع  ثد األخ  بالتعدي ا الم 

   فئناا اصسنتمارة عيندة وت منج  ندقا  ظاهررنا  أوبن لك وتبنيش ؛ %(90) اتفاي بيش الم  ميش ب   
 .(3ل تتبيق وكما ووض  ا اللدول ) لناسبا  

 ( 3ردول )
 ينآراء المحكم وفقعلى الصدق الظاهر  ألداة تحليل المحتوى 

 إجابة  التحكيم                 ت
 سم المحكم العلميا

عدد الفئات التي 
 ةوافقالم تتم

 عليها
عدد الفئات التي لم 

 عليهاة وافقيتم الم
عدد الفئات 

 المعدلة والمضافة

النسبة المئوية    
لموافقة كل 

 (36)35محكم

 %83.3 3 - 15 رليل واد  حمودأ.د      .1
 %94.4 1 - 17 أ.م.د حسن كامل   .2
 %94.4 1 - 17 أ.م.د حسين فاضل   .3
 %88.8 2 - 16 أ.م.د حمدان خضر السالم  .4

 %88.8 1 1 16 أ.م.د عبد المير الفيصل  .5

 %83.3 3 - 15 أ.م.د عبد السالم السامر  .6

 %94.4 1 - 17 أ.م.د نزهت محمود الدليمي  .7
 627.4 13 1 113 المجموع

𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏 =ساب دررة يدق الستمارة ح ×  مجموع  الفئات التي اتفق عليها المحكمون 
إرمالي عدد الفئات × عدد المحكمين

 = 

.  𝟗𝟗𝟏𝟏 = 𝟖𝟖𝟗𝟗. 𝟔𝟔𝟖𝟖 =    𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏
𝟏𝟏𝟏𝟏𝟔𝟔 = 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏 × 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏

𝟕𝟕×𝟏𝟏𝟖𝟖 
 

  ثبات استمارة تحليل المحتوى: .2
 ا والو ننول إلننم نتننا ا لماث نن ، نفسننينناشة تتبيننق األشاة ي ننم المفننرشاا نفسنن ا فنن  الظننروف إ هننو    

قينام  :أل ،(التساق أو الثبات بةين محلةل آخةر) :لن ال ت قق لش ثباا الت  يج،  ري يدة وهنا  
بننناحثيش بالعمنننج بةننن ج لسنننتقج بنننإعرا  الت  ينننج ي نننم المضنننمو  نفسننن  باسنننتادام الفئننناا والوحنننداا 

لننش  (37)ذ قالن  الباحثن  بنإعرا  اصتسناي بنيش الم   نيش المات فنيش وإيتا  نا إلنم ل  نج آخنرنفسن ا، إ
 .هولست وفق لعاشل  ي م ولش ثد إعرا  نسب  اصتساي  ،وتد ت  ي  ا ،ذول اصختلاص

2. ثبات استمارة حتليل احملتوى: 
هو إعادة تطبيق األداة على املفردات نفسها يف الظروف نفسها والوصول إىل نتائج مماثلة، 
آخر(،  حملل  بني  الثبات  أو  )االتساق  منها:  التحليل،  ثبات  من  للتحقق  طرق  عدة  وهناك 
أي: قيام باحثني بالعمل بشكل مستقل بإجراء التحليل على املضمون نفسه باستخدام الفئات 
إىل حملل  املختلفني وإعطائها  احملللني  االتساق بني  بإجراء  الباحثة  قامت  إذ  نفسها،  والوحدات 
آخر39 من ذوي االختصاص، ومت حتليلها، ومن مث إجراء نسبة االتساق على وفق معادلة هولسيت.  14 

𝟎𝟎. 𝟗𝟗𝟗𝟗 = 𝟑𝟑𝟗𝟗
𝟑𝟑𝟑𝟑 = 𝟏𝟏𝟏𝟏 ×𝟐𝟐 

𝟏𝟏𝟏𝟏+𝟏𝟏𝟏𝟏  = 2 م 
2  +1  

 = اثبا هولست    لعالج 

 :للتحليل الكميالمدخل الموره : سابعاا 
حنند المننداخج ال دوثنن  المتبقنن  فنن  شراسنناا أالنن ل يعنند  عال وغننا  ال كينن ع لنندخجايتمنندا الباحثنن     
 Rheingold) لرر نننننن ا تةننننننا هنننننن ا المنننننندخج المفكننننننر األوقنننننند  ،ينننننن م اللدونننننند والبيئنننننن  الرقمينننننن اإل

Howard)*(*). 
 فراش المتعاونيشعللموي  لش األ ن أوتمثج لف وم ال وغا  ال كي  ب مفهوم مدخل "الغوغاء الذكية":  .1

لنم إ تتلرف ب كا  وب فا ة بفضج روابل  ب ت ا الت  تتزاود بإ راش كما تم ش الناس لش الو نول
  أورنر  ، (38)ع ن ال التنسنيق اللمناي أعدودا  لنش  لما وتيم       ؛المع ولاا الت  وب ثو  ين ا

ل انين  التعناو  البةنرل الن ل إال وغا  ال كي  تظ ر حينما تزرند تكنولوعينا اصتلنال وال وسنب  لنش 
لنش أرهابين  لزيزين  إلدلر لتنسنيق يم يناا  وإلاتلاهيش إلا لفيد لديد الديمقرا ي  لث   اقد يأت  ب

ر  فن  تنسنيق ع تبنأ  ل لنم عال وغنا لنم إ، ورةنير (39)الدول ونةر الاوف وال ير بيش المنوا نيش
 .(40)المظاهراا واصحتلاعاا يبر لواقا التوا ج اصعتماي 

  إ: (41)تقنننوم فكنننرة لننندخج عال وغنننا  ال كيننن ع ي نننم لنننا ينننأت : مضةةةمون مةةةدخل "الغوغةةةاء الذكيةةةة" .2
  تتعاو  فيما بين نا بتنري لند يسنبق ل نا لثينج أل ا  للموياا الناس الم ون  ل  وغا  ال كي  باإل

، فسنن ا بسنن ول  وبتكنناليا رخيلنن  عنندا  ؛ وتنننظد الملموينن  ناإللكتروننن باسننتادام قنندراا اصتلننال 
  لتباشلنن  إلكترونيننوبإل ننا  هنن   اللماينناا التعنناو  فيمننا بين ننا لت قيننق اهننداف ل نندشة يبننر رسننا ج 

سنننقاط إهنننداف، ولن نننا مننناي  لت قينننق هننن   األفضننن  ينننش اسنننت  ل ال انننناا لواقنننا التوا نننج اصعت
فنراش   ي نو  األأذ لني  بالضنرورة إ،  رع الفتشلش الدول ونةر القتج وال ير و أال  ولاا و يزي  

نو  ل  وغا  يعرفو  بعض د   . يين افكار هداف واألنما تلمع د األا ، وإبعضالم و 

لضنمو  لندخج عال وغنا  ال كين ع  ايتمند :الذكيةة" فةي توريةه التحليةل الكمةي دور مدخل "الغوغاء .3
التنظنيد ي نم لوقنا تنورتر عمايناا  وإذ يند  لنا نر  ف  تلنيا الفئناا الر يسن  صسنتمارة الت  ينج

  اتمتننننو ،   وتباشل ننننا وتناق  ننننا بلننننورة فوررنننن لنظمنننن  ت ننننرص ي ننننم لتابعنننن  النةننننر ل رسننننا ج النلنننني
الت ررداا الت  حدشا كعين  يدش  . وإ هداف اللماي أ يساهد ف  ت قيق  مال ؛كثاف بالالمضاليش 
تنتمننن  هننن   اللمايننن  لملمويننناا و ت ررننندة وهنننو رقننند يع ننن  كثافننن  النةنننر،  2380  ل ت  ينننج ب  ننن

ال وغنننا  ال كيننن  المننندلرة التننن  ت ننندف لا نننق الانننوف بنننيش المنننوا نيش، وهنننو لنننا توضنننم فننن  الفئننناا 
 القولب  والتنميل ،ل اناا العس رر تضايد اإلو إثارة الريل  فئ   استمارة الت  يجالر يس  لش 

 لحرب النفسية المعتمدة من تنظيم داعش في النصوص الدعايية لساليب األ :طار التطبيقياإل
 المكتوبة والمنشورة على موقع تويتر

، باتلا  ت دود ت رردة( 2380)ن  الت  يج البال   الت  يج الكم  الظاهرل لعي ار إله ا ايضد   
   . ثر استادالا  كا  األلن ا ل أا  يبر ه   الت ررداا و إلكترونيساليل ال رب النفسي  الممارس  أ
 

سابعاً: املدخل املوجه للتحليل الكمي:
   اعتمدت الباحثة مدخل “الغوغاء الذكية” الذي يعد أحد املداخل احلديثة املطبقة يف 
 Rheingold( دراسات اإلعالم اجلديد والبيئة الرقمية، وقد اكتشف هذا املدخل املفكر األمريكي

.40)Howard

39. مت اختيار )240( تغريدة بأسلوب العينة العشوائية من حسابات التغريد التابعة لتنظيم داعش وبنسبة )10%( من اجملموع 
الكلي للعينة اخلاضعة للتحليل واالختبار والبالغة )2380( تغريدة، وإعطاؤها إىل حملل آخر وهي الباحثة )وداد جنم عبود( احلاصلة 

على شهادة الدكتوراه يف الصحافة من كلية اإلعالم جبامعة بغداد. 
40.Rheigold.H .Smart Mobs : the Next Social Revolution. Cambridge, AM: Pursuers 
41 Publishing. Introduction,  ”How to recognize the future when it lands you“, 2002.
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1. مفهوم مدخل “الغوغاء الذكية”:  يتمثل مفهوم الغوغاء الذكية بأنه »جمموعة من األفراد 
الناس من  املتعاونني تتصرف بذكاء وبكفاءة بفضل روابط شبكتها اليت تتزايد بإطراد كما متكن 
الوصول إىل املعلومات اليت يبحثون عنها؛ مما يتيح شكاًل جديداً من أشكال التنسيق اجلماعي«41، 
ويرى أن الغوغاء الذكية تظهر حينما تزيد تكنولوجيا االتصال واحلوسبة من إمكانية التعاون البشري 
الذي قد يأيت باجتاهني إما مفيد لدعم الدميقراطية مثاًل وإما مدمر لتنسيق عمليات إرهابية لزعزعة 
أمن الدول ونشر اخلوف والذعر بني املواطنني42، ويشري إىل أن مالمح »الغوغاء« تربز يف تنسيق 

املظاهرات واالحتجاجات عرب مواقع التواصل االجتماعي43.
ما  على  الذكية«  »الغوغاء  مدخل  فكرة  تقوم  الذكية”:  “الغوغاء  مدخل  مضمون   .2
يأيت44: إن جمموعات الناس املكونة للغوغاء الذكية باإلمكان أن تتعاون فيما بينها بطرق مل يسبق 
هلا مثيل باستخدام قدرات االتصال اإللكرتوين؛ وتنظم اجملموعة نفسها بسهولة وبتكاليف رخيصة 
إلكرتونية  اهداف حمددة عرب رسائل  لتحقيق  بينها  فيما  التعاون  اجلماعات  جداً، وبإمكان هذه 
التواصل االجتماعي لتحقيق هذه األهداف، ومنها  متبادلة فضال عن استغالل امكانات مواقع 
إسقاط احلكومات وزعزعة أمن الدول ونشر القتل والذعر وزرع الفنت، إذ ليس بالضرورة أن يكون 

األفراد املكّونون للغوغاء يعرفون بعضهم بعضاً، وإمنا جتمعهم األهداف واألفكار عينها. 
مدخل  اعتمد مضمون  الكمي:  التحليل  توجيه  الذكية” يف  “الغوغاء  مدخل  دور   .3
»الغوغاء الذكية« يف تصنيف الفئات الرئيسة الستمارة التحليل إذ عّد مناصرو التنظيم على موقع 
فورية،  بصورة  وتناقلها  وتبادهلا  النصية  للرسائل  النشر  متابعة  على  منظمة حترص  تويرت مجاعات 
ومتتاز املضامني بالكثافة؛ مما يساهم يف حتقيق أهداف اجلماعة. وإن عدد التغريدات اليت حددت 
كعينة للتحليل بلغت 2380 تغريدة وهو رقم يعكس كثافة النشر، وتنتمي هذه اجلماعة جملموعات 
الغوغاء الذكية املدمرة اليت هتدف خللق اخلوف بني املواطنني، وهو ما توضح يف الفئات الرئيسة من 

استمارة التحليل كفئة إثارة الرعب وتضخيم اإلمكانات العسكرية، القولبة والتنميط

41. حسنني شفيق، نظريات اإلعالم وتطبيقاهتا يف دراسات اإلعالم اجلديد، القاهرة، دار فكر، 2014، ص: 263. 
42 .ياتشيا بنكلر، ثروة الشبكات كيف يغرّي اإلنتاج االجتماعي األسواق واحلرية؟، ترمجة: فريج سعيد العويضي، الرياض، العبيكان 

للنشر، 2012، ص: 361-360. 
43. Rheigold.H .Smart Mobs, Ibid.

التغريدات اخلاضعة للتحليل والبالغة )2380(  44.يالحظ عدم تطابق اجملموع الكلي للفئات الرئيسة مع اجملموع الكلي لعدد 
تغريدة، وذلك العتماد الباحثة على وحديت “الفقرة” و”أسلوب االقتناع” يف التحليل؛ اليت مبوجبها قد تظهر الفئات أكثر من 
مرة يف التغريدة الواحدة؛ والسيما أن التغريدة قد تكون مرتبطة برابط حيتوي على أخبار أو نشرات إخبارية مكتوبة، أو مسموعة، 

أو فيديوهات، أو تقارير مصورة، أو مقاالت، وهكذا فيما خيصُّ اجلداول الالحقة. 



49

• يف 	 داعش  تنظيم  من  املعتمدة  النفسية  للحرب  الدعائية  األساليب  التطبيقي:  اإلطار 
النصوص املكتوبة واملنشورة على موقع تويرت

البالغة )2380( تغريدة، باجتاه  يضم هذا اإلطار التحليل الكمي الظاهري لعينة التحليل 
حتديد أساليب احلرب النفسية املمارسة إلكرتونياً عرب هذه التغريدات وأي منها كان األكثر استخداماً.  

جدول )4(
الفئات الرئيسة ألساليب احلرب النفسية املوظفة يف تغريدات تنظيم “داعش” يف موقع تويرت

الفئات الرئيسة لتوظيف أساليب احلرب ت
النفسية

املرتبةالنسبة املئويةالتكرار

األوىل18,90%672أسلوب استمالة العواطف الدينية1
الثانية18,25%649أسلوب تضخيم اإلمكانات العسكرية وهتويلها2
الثالثة16,39%583أسلوب إطالق األمساء واملصطلحات3
الرابعة12,74%453أسلوب التكرار4
اخلامسة12,32%438أسلوب التقليل من شأن اخلصم5
السادسة4,58%163أسلوب إثارة الرعب بعمليات عنف وإرهاب6
السابعة4,11%146أسلوب القولبة والتنميط7
الثامنة3,71%132أسلوب املناشدة وشحذ اهلمم8
التاسعة2,56%91أسلوب حصر العداء9

العاشرة2,28%81أسلوب االستضعاف واالستعطاف10
احلادية عشرة1,57%56أسلوب االستقطاب والتجنيد اإللكرتوين11
الثانية عشرة1,46%52أسلوب التكذيب12
الثالثة عشرة1,13%40أسلوب الرتويج الدعائي ألنشطة التنظيم املدنية13

---100%3556اجملموع 
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املرتبة  على  الدينية(  العواطف  )استمالة  أسلوب  )4(: حصل  رقم  نتائج جدول  تفسري 
األوىل وبنسبة )18,90%( من بني أساليب احلرب النفسية اليت وّظف تنظيم »داعش« موقع تويرت 
الستخدامها عرب منشوراته املكتوبة، وُيالَحظ أن تنظيم »داعش« يعتمد يف استمالة العاطفة بصورة 
عامة والدينية خاصة يف منشوراته فهو خياطب يف األغلب العاطفة وليس العقل؛ وهذا يتوضح جلياً 
من املفرادت اللغوية املنتقاة يف صياغة املضامني املكتوبة اليت ينشرها، إذ وجدت الباحثة أن األخبار 
-على سبيل املثال- ال ختلو من عبارات ذات داللة دينية منها )التحميد والتكبري(، فيما تضمنت 
التغريدات آيات وسوراً قرآنية أو أحاديث نبوية أو اقوااًل لرجال دين، وغريها من النصوص ذات 
الداللة الدينية؛ وهذا ما يؤكد اعتماد التنظيم على اخلطاب الديين الستمالة عاطفة املتلقي وإقناعة 

وكسبه إىل صفوفه.
وجاء أسلوب )تضخيم اإلمكانات( باملرتبة الثانية بنسبة )18,25%(، وجتدر اإلشارة إىل 
العسكرية بنسبة كبرية كادت أن  النشاطات  التنظيم على نشر أخبار  الباحثة الحظت تركيز  أن 
الباحثة إىل استخدام  الثانية ترجعه  الفئة إىل املرتبة األوىل إال أن حصوهلا على املرتبة  تصل هبذه 
حمرري األخبار لعبارات )التحميد والتكبري( بكثرة يف صياغة األخبار؛ مما رفع من نسبة التكرارات. 
وسعى التنظيم باستخدامه هلذا األسلوب إىل ختويف اخلصم وزعزعة ثقته بنفسه وقدراته وإمكاناته 
النفسي  التأثري  أسلوب  واستخدام  الفئة  هذه  تتناول  ملضامني  النشر  طريق كثافة  عن  العسكرية 
واإلقناع عن طريق إحلاق اخلرب بروابط تتضمن تقارير مصورة أو فيديوهات، أو تضمني تغريدة اخلرب 

جمموعة من الصور الرقمية دون رابط.
وحصل أسلوب )إطالق األمساء واملصطلحات( على املرتبة الثالثة بنسبة )6,39%(، إذ إن 
تنظيم “داعش” ال خياطب خصمه بامسه أو باسم الطائفة أو الدين الذي ينتمي إليه أو الدولة 
اليت ميثلها إال وقد رافقته تسمية أو مصطلح أطلقه التنظيم عليه، على سبيل املثال جنده يستخدم 
مصطلح “الروافض” للكناية عن الطائفة الشيعية، و”املرتدين” للُسّنة الذين ال ينتمون إىل فكره، 
و”الصليبيني” للمسيحيني، و”الكفرة” لكل من ال يتفق مع هنجه، وباملقابل يطلق تسميات مثل 

“اجملاهدين”، و”الفرسان”، و”جنود اخلالفة”، و”اإلخوة” لعناصره ومقاتليه. 
وقد حصل أسلوب )التكرار( على املرتبة الرابعة بـ 453 تكراراً وبـنسبة )12,74%(، استخدمه 
أم مرئية، إذ الحظت  التنظيم يف تكرار نشر املضامني نفسها سواء أكانت مكتوبة أم مسموعة 
الباحثة اعتماد أنصار التنظيم على موقع تويرت على تكرار نشر املضامني نفسها يف عدة حسابات يف 
اليوم نفسه، وكذلك إعادة نشر مضامني سابقة بعد مرور فرتة زمنية قد تكون خالل أيام أو أسبوع أو 
لرمبا أكثر من أسبوعني يف بعض احلاالت، وهو أسلوب إقناعي يرتكز إىل تكرار النشر بغية التأثري. 



51

وجاء أسلوب )التقليل من شأن اخلصم( يف املرتبة اخلامسة بنسبة )12,32%(، فالتنظيم 
كان خالل مدة البحث يواجه حرباً على عدة جبهات يف العراق والسيما يف مدينة الرمادي، وهذا 
األسلوب الدعائي يكثر استخدامه يف أثناء اشتداد املعارك فقد استغل التنظيم إمكانات موقع تويرت 
لريسم صورة ضعيفة عن خصمه سواء أكان اجليش والقوات األمنية أم احلكومة العراقية والسخرية 
منهم؛ إلبراز كفة السيطرة على اجلبهات لصاحل مقاتليه وهذا ما يعكس تأثرياته النفسية سلباً على 
)االستقطاب  أسلوب  جاء  األخرية  الثالثة  املراتب  ويف  ومناصريه،  مقاتليه  على  وإجياباً  خصمه 
والتجنيد( يف املرتبة احلادية عشرة وبنسبة )1,57%(. وعلى الرغم من أم التنظيم يعتمد على العامل 
االفرتاضي لتجنيد عناصر جدد إال أن ذلك قد ال يظهر جلياً يف هذا البحث الذي يعتمد على 
وحبسب  اإللكرتوين  التجنيد  فعمليات  املطروحة،  واألفكار  للمعلومات  الظاهر  الكمي  التحليل 
خمتصني بالعمليات النفسية للتنظيمات اإلرهابية تتم يف غرف إلكرتونية مغلقة أو حسابات خاصة 
وال ميكن للمتابع االطالع عليها، فيستخدم عناصر التنظيم أسلوب “الذئاب املنفردة” الستقطاب 

املؤيدين وجتنيدهم أو إقناعهم للسفر إىل املناطق اليت يسطري عليها.
أما أسلوب )التكذيب( فجاء يف املرتبة الثانية عشرة وبنسبة )1,46%(، ومل يلجأ التنظيم كثرياً 
إىل هذا األسلوب؛ ألنه كان هو املبادر بشن محالته اإللكرتونية على مواقع التواصل االجتماعي 
ومل يكن يف موقع الدفاع ليكذب معلومات تنشر عنه، لكن بعد مدة البحث بأيام فقط ابتدأت 
عمليات حترير الفلوجة اليت رافقتها محلة كربى للشباب العراقي على موقع تويرت ملناصرة القوات 
املسلحة العراقية، إذ تبني من متابعة احلسابات أن هناك تراجعاً كبرياً يف مستوى النشر واعتماد 
مضامني قدمية، فضاًل عن إغالق عدد من احلسابات أو عدم النشر فيها من قبل القائمني عليها. 
أما يف املرتبة الثالثة عشرة واألخرية جاء أسلوب )الرتويج الدعائي(، وبنسبة )1,13%(، إذ حاول 
الشرعية،  إدارية إلدارة احلكم مثل احملاكم  بإنشاء مؤسسات  الربوز بصورة “الدولة”  “داعش” 
ومراكز الشرطة، واملرور، والبلدية، وغريها، ونشر أخبار وتقارير مصورة عن عمله، إاّل أن نسبتها 
كانت متدنية جداً مما يفسر قلة هذه النشاطات أصاًل، وعدم تركيز التنظيم على هذا اجلانب يف 

تروجيه الدعائي. 
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جدول )5(
الفئات الفرعية لتوظيف أسلوب »استمالة العاطفة الدينية«

املرتبةالنسبة املئويةالتكرارتوظيف أسلوب استمالة العاطفة الدينيةت
األوىل34,23%230عبارات التكبري والتحميد1
الثانية24,85%167الدعوات2
الثالثة11,76%79نصوص وأحاديث دينية3
الرابعة9,08%61التمكني4
اخلامسة7,14%48االلتزام بفروض الشريعة اإلسالمية وتعاليمها5
السادسة6,84%46إطالق الُكىن6
السابعة5,20%35وحدة اإلسالم ديناً وأرضًا7
الثامنة0,60%4إقامة حد قتل اجلاسوس 8
التاسعة0,30%2إقامة املسابقات الدينية9

---100%672اجملموع 
املرتبة  والتكبري( يف  التحميد  )عبارات  الفرعية  الفئة  : جاءت  نتائج جدول رقم )5(  تفسري    
األوىل وبنسبة 34,23%، وتعد هذه العبارات األكثر استخداماً من قبل عناصر داعش، إذ يتم 
استخدام عبارات )»وهلل احلمد« أو »وهلل احلمد واملنة«( يف صياغة خامتة األخبار. يف حني جاءت 
فئة »الدعوات« يف املرتبة الثانية وبنسبة )24,85%(، وهي الفئة اليت استخدمت كثرياً يف صياغة 
األخبار واملواجيز حيث كانت ختتم الفقرة بعبارة الدعوة لنصرة التنظيم أو هزمية أعدائه، فضاًل عن 
عبارات التحميد املذكورة آنفاً. أما يف املرتبة الثالثة فجاءت الفئة الفرعية )نصوص وأحاديث دينية( 
ونسبة )11,76%( من جمموع تكرارات هذه الفئة. وجاءت يف املرتبتني األخريتني الثامنة والتاسعة 
فئتا )إقامة حد قتل اجلاسوس( بنسبة )0,60%(، و)إقامة املسابقات الدينية( بنسبة )0,30%(؛ 

العتماد التنظيم تغطية مثل هكذا ممارسات ونشاطات على الصور الرقمية.



53

جدول )6(
الفئات الفرعية ألسلوب استمالة العاطفة الدينية اخلاص بـفئة »الدعوات«

الفئات الفرعية ألسلوب استمالة العاطفة الدينية ت
»الدعوات«

املرتبةالنسبة املئويةالتكرار

األوىل66,47%111دعوات لنصرة تنظيم »داعش«1
الثانية33,53%56دعوات هلزمية »أعداء« تنظيم »داعش«2

---100%167اجملموع
»داعش«(  تنظيم  لنصرة  )دعوات  فئة  األوىل  باملرتبة  جاءت   :)6( رقم  جدول  نتائج  تفسري 
بنسبة 66,47%، فيما حلت باملرتبة الثانية فئة )دعوات هلزمية »أعداء« تنظيم »داعش«( بنسبة 
33,53%، ويتضح من ذلك سعي التنظيم جلعل املتلقي يتبىن دعايته وااللتزام املعنوي بأهدافه عرب 

الدعاء له بالنصر وخلصومه باهلزمية. 
جدول )7(

الفئات الفرعية لتوظيف أسلوب »تقليل من شأن اخلصم وحتقريه والسخرية منه«

املرتبةالنسبة املئويةالتكرارالفئات الفرعية لتوظيف أسلوب »التقليل من شأن اخلصم«ت
األوىل49,77%218السخرية1
الثانية34,02%149اإلقالل من شأن اجليش والقوات األمنية العراقية2
الرابعة7,76%34إبراز ضعف احلكومة العراقية3
الرابعة7,76%34التخوين4
السادسة0,69%3التشكيك باإلعالم العراقي5

---100%438اجملموع

وبنسبة  )السخرية(  الفرعية  الفئة  األوىل  املرتبة  يف  جاءت   :)7( رقم  جدول  نتائج  تفسري    
)49,77%(، فقد اعتمد تنظيم »داعش« على أسلوب السخرية؛ للتقليل من شأن خصمه، فهو 
يسخر من اإلمكانات العسكرية والقتالية خلصمه، ويعده ضعيفاً وقليل اخلربات واملهارات، ويسخر 
من خصمه اإللكرتوين والسيما اجلهات اليت تقوم حبمالت إغالق حساباته، ومنهم مؤسس موقع 
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تويرت إذ يصل مستوى السخرية إىل حد التجاوز اللفظي على خصمه من جانب، وإطالق النكات 
من جانب آخر، ويعدُّ هذا األسلوب مهماً والسيما أن السخرية متتاز بسهولة التأثري النفسي مع 
إمكانية استقطاب قراء إىل النصوص الساخرة أكثر من تلك اجلادة يف الوقت احلاضر، فالقراء اليوم 
يبحثون عن النصوص الصغرية واملركزة واملباشرة، وهذه اإلمكانات يوفرها موقع تويرت الذي ال يسمح 

بإكثر من 140 حرفاً للتغريدة النصية.
 أما يف املرتبة الثانية فجاءت الفئة الفرعية )التقليل من شأن اجليش والقوات األمنية العراقية( 
وبنسبة )34,02%(، إذ حاول تنظيم “داعش” التقليل من شأن القوات األمنية واجليش العراقي 
عن طريق املفردات املستخدمة واجلمل املصاغة يف األخبار والتغريدات واملنشورات األخرى، بإظهاره 
بأنه يف وضع املدافع يف أغلب األحيان، وليس املبادر وحىت وأن حدث ذلك فإن مقاتلي “داعش” 
يتصدون له بشراسة، ويروجون بنحٍو الفت حلاالت القصف اخلاطئ إذا ما حدث من قبل طائرات 
عراقية أو من التحالف الدويل، وكذلك إبراز حاالت اغتيال أشخاص من القوات األمنية العراقية 

بتكرار نشر اخلرب وتناقله.
وحصلت فئتا )إبراز ضعف احلكومة العراقية( و)التخوين( على املرتبة الرابعة مناصفة وبنسبة 
)34,02%(، اذ حاول التنظيم من خالل النصوص املنشورة إظهار حالة احلكومة العراقية بالضعيفة، 
وبأهنا ال متتلك القدرة واإلمكانية إلدارة الدولة. وجاءت باملرتبة األخرية الفئة الفرعية )التشكيك 
باإلعالم العراقي( بنسبة )0,69%(؛ وترجع الباحثة سبب ذلك إىل األسباب نفسها املذكورة يف 
وإمنا متلٍق  العراقي مل يكن مبادراً  تفسري ظهور فئة )التكذيب( يف اجلدول رقم واحد، فاإلعالم 

وممارٌس حلرب نفسية مضادة. 
جدول )8(

الفئات الفرعية لتوظيف أسلوب »االستضعاف واالستعطاف«

املرتبةالنسبة املئويةالتكرارالفئة الفرعية ألسلوب »االستضعاف واالستعطاف«ت
األوىل 41,98%34تضخيم احلرب1
الثانية27,16%22إبراز قصف أهداف مدنية2
الثالثة23,46%19االهتام بالطائفية3
الرابعة7,40%6إبراز أضرار احلصار4

---100%81اجملموع
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  تفسري نتائج جدول رقم )8(: يالحظ أن نسب تكرارات الفئات الفرعية ألسلوب )االستضعاف 
واالستعطاف( قليلة باملقارنة مع سابقاهتا؛ مما يفسر عدم اعتمادها بكثرة من قبل التنظيم يف حربه 
وإمنا  ومناصرين  مؤيدين  ليكسب  األسلوب  هذا  إىل  يلجأ كثرياً  ال  »داعش«  فتنظيم  النفسية، 
يسعى إىل إبراز القوة والتفرد، فحىت التسميات السلبية املطلقة عليه من خصمه يوظفها ملصلحته، 
كمثال الحظت الباحثة من التغريدات املنشورة يف تويرت أن أعضاء التنظيم ال يهمهم إن وصفوا 

بـ«اإلرهابيني« ويعدون ذلك متيُّزاً، اذ يُعرفون اإلرهايب بأنه من ينصر احلق والدين.
وبنسبة  احلرب(  )تضخيم  الفرعية  الفئة  اجلدول  هلذا  األوىل  املرتبة  يف  جاءت  وقد      
)41,98%(، ويف املرتبة الثانية فئة )إبراز قصف أهداف مدنية( وبنسبة )27,16%(، فقد حاول 
التنظيم كسب استعطاف املسلمني جتاهه بتقدمي نفسه املدافع عنهم يف حرب ضخمة تشنها القوات 
العراقية، فضاًل عن حتالف دويل، وإبراز قصف طائراهتما ملناطق وأماكن مدنية مثل املستشفيات 

واملدارس اليت كان يستخدمها التنظيم مواقع إلطالق الصواريخ أو معاجلة جرحاه.
  أما يف املرتبة الثالثة فجاءت فئة )االهتام بالطائفية( وبنسبة )23,46%( فقد كان حياول 
اهتام قوات األمن واجليش العراقي بأنه طائفي عن طريق االهتام املباشر له أو نشر صور ألشخاص 
مقتولني أو معتدى عليهم، والتعريف عنهم بأهنم من الطائفة الُسنية، واهتام القوات العراقية بالقيام 
هبذا الفعل دون أن يتضمن املنشور أي دليل على ذلك. ويف املرتبة اخلامسة واألخرية جاءت الفئة 
الفرعية )إبراز أضرار احلصار( بنسبة )7,40%(، وقد ظهرت هذه الفئة أكثر يف أثناء فرتة حماصرة 
القوات العراقية ملدينة الفلوجة متهيداً لعملية حتريرها اليت بدأت بعد انتهاء مدة البحث بأيام، إذ كان 
حياول إظهار أبناء املدينة باملستضعفني ال حول هلم وال قوة حياولون االعتماد على إنتاجهم احمللي 

من احملاصيل الزراعية لسد حاجتهم.
جدول )9(

الفئات الفرعية لتوظيف أسلوب »املناشدة وشحذ اهلمم«

الفئات الفرعية لتوظيف أسلوب »املناشدة ت
وشحذ اهلمم«

املرتبةالنسبة املئويةالتكرار

األوىل65.91%87تعزيز الروح املعنوية1
الثانية28.03%37إصدار كتب ونشرات ومطبوعات2
الثالثة6.06%8نشر خطب حتريضية3

---100%132اجملموع
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النفسية لتنظيم »داعش« يف  الباحثة إىل أن احلرب    تفسري نتائج جدول رقم )9(: توصلت 
موقع تويرت هي حرب تعبوية بالدرجة األوىل، وهو ما ميكن مالحظته يف كل األساليب ليس فقط 
ليقوي  واملناصرين؛  للمؤيدين  السريع  الكسب  إىل  يسعى  فالتنظيم  اهلمم(،  )املناشدة وشحذ  يف 
من قاعدته الشعبية والتنظيمية خالل فرتة قصرية ألنه حمارب من جهات حملية وإقليمية ودولية، 
فكان ال بد من استخدام أساليب تعبوية الستقطاب مقاتلني جدد من جهة، وتعزيز الروح املعنوية 
للمنتظمني إىل صفوفه من جهة أخرى، عن طريق نشر خطابات وحماضرات، أو اقوال لقادته، 
أو شخصيات إسالمية تأرخيية تدعو إىل دعم التنطيم ومساندته باالنضمام إليه، والرتويج ألفكاره 
والقتال ضد خصومه، ويف هذا االجتاه استخدم التنظيم عدة أساليب منها: )تعزيز الروح املعنوية( 
وحصلت على املرتبة األوىل بنسبة )65,91% (، وأسلوب )إصدار كتب ونشرات( باملرتبة الثانية 
وبنسبة )28,03%(، وكذلك أسلوب )نشر خطب حتريضية( فقد جاء يف املرتبة الثالثة واألخرية 

وبنسبة )%6,06(. 
جدول )10(

الفئات الفرعية لتوظيف أسلوب »القولبة والتنميط«

املرتبةالنسبة املئويةالتكرارالفئات الفرعية لتوظيف أسلوب »القولبة والتنميط«ت
األوىل45,89%67التأكيد على ثبات دولة اخلالفة اإلسالمية1
الثانية34,25%50صفات البسالة اليت ميتاز هبا مقاتل تنظيم »داعش«2
الثالثة17,12%25التنظيم ينصر الدين اإلسالمي وأهل السنة3
التأكيد على جاهزية املقاتلني عدة وعتاداً ملواجهة 4

خصمه
الرابعة4%2,74

---100%146اجملموع
    تفسري نتائج جدول رقم )10( : جاءت يف املرتبة األوىل الفئة الفرعية )التأكيد على ثبات 
الدولة...( وبنسبة )45,89%(، أما يف املرتبة الثانية فجاءت الفئة الفرعية )املقاتل ميتاز بالصرب...( 
وبنسبة )34,25% (، وحصلت على املرتبة الثالثة الفئة الفرعية )التنظيم ينصر الدين ...( بنسبة 
يف  اجلمهور  خاطب  لذلك  وللرتويج  اإلسالمية«  »اخلالفة  »داعش«  اعلن  فقد   ،)%17,12(
العامل االفرتاضي بلغة املناصر للدين اإلسالمي واملدافع عن اخلالفة واملسلمني »املؤيدين له« أينما 
كانوا، يف حني حصلت على املرتبة الرابعة واألخرية الفئة الفرعية )التأكيد على جاهزية...( وبنسبة 
)2,74%(، وهي نسبة قليلة؛ ألن التنظيم اعتمد هذه الفئة أكثر يف الصور الثابتة واملتحركة، فطبيعة 
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هذه الفئة تتطلب اإلثارة العاطفية باملشاهدة أكثر من العقلية بقراءة النصوص املكتوبة.
جدول )11(

الفئات الفرعية لتوظيف أسلوب »إطالق األمساء واملصطلحات«

املرتبةالنسبة املئويةالتكرارالفئات الفرعية »إطالق األمساء واملصطلحات«ت
األوىل78,22%456إطالق تسميات ضد العدو )اخلصم( املعادي1
الثانية21,78%127إطالق تسميات على املؤيدين2

---100%583اجملموع
لتنظيم  النفسية  احلرب  أن  إىل  الباحثة  أشارت  وأن  نتائج جدول رقم )11(: سبق  تفسري     
»داعش« يف موقع تويرت هي تعبوية أكثر من كوهنا اسرتاتيجية، وقد ظهر ذلك يف أسلوب )إطالق 
املكاتب  مجيع  يف  احملررين  ألن  نسبة كبرية؛  وهي   )%78,22( بنسبة  اخلصم(  على  التسميات 

الدعائية لواليات التنظيم ال يذكرون خصمهم إال مع التسميات املطلقة عليهم من قبل التنظيم.
جدول )12(

الفئات الفرعية لتوظيف أسلوب »التكذيب«

املرتبةالنسبة املئويةالتكرارالفئات الرئيسة لفئة التكذيبت
تفنيد معلومات عن سوء األحوال املعيشية يف مناطق مسيطر 1

عليها التنظيم
األوىل26%50

الثانية38,46%20تفنيد معلومات حول خسارة التنظيم ألراض سيطر عليها2

تفنيد معلومات عن ممارسة التنظيم أعمال عنف وقتل ضد 3
املدنيني

الثالثة6%11,54

---100%52اجملموع
  تفسري نتائج جدول رقم )12(: حصلت الفئة الفرعية )تفنيد معلومات عن سوء األحوال ...( 
الفرعية )تفنيد معلومات حول خسارة  الفئة  بنسبة )50%(، يف حني جاءت  املرتبة األوىل  على 
التنظيم ...( يف املرتبة الثانية بنسبة )38,46%(، أما فئة )تفنيد معلومات عن ممارسة التنظيم 
...( فجاءت باملرتبة الثالثة بنسبة )11,54%(، فنجد أن نسب أسلوب التكذيب قليلة، إذ حاول 
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التنظيم تفنيد املعلومات بنشر صور وتقارير مصورة يسبقها بتقدمي نصي يؤكد سري احلياة بطبيعية يف 
تلك املناطق، وكان يكذب مباشرة معلومات عن ممارسته أعمال عنف ضد املدنيني.

جدول )13(
الفئات الفرعية لتوظيف أسلوب »تضخيم اإلمكانات العسكرية وهتويلها«

الفئات الفرعية لتضخيم اإلمكانات العسكرية   ت
وهتويلها

املرتبةالنسبة املئويةالتكرار

األوىل38,40%250نشر أخبار التفجريات وأعمال القصف والكمائن1
الثانية20,90%136نشر أخبار االشتباكات املباشرة2
الثالثة20,12%131الرتويج لإلمكانات العسكرية واملهارات القتالية3
الرابعة15,36%100الكشف عن هجمات »االنغماسيني«4
اخلامسة2,92%19إعالء شأن قدرات التنظيم بإسقاط الطائرات5
السادسة1,84%12اغتنام أسلحة واألسر6
السابعة0,46%3إقامة دورات تدريبية7

---100%651اجملموع
  تفسري نتائج جدول رقم )13(: حصلت على املرتبة األوىل فئة )نشر أخبار التفجريات ...( 
بنسبة )38,40%(، وما يفسر كثرة عدد تكرارات هذه الفئة مشوهلا لعدد من التفجريات وعمليات 
القصف مثل العبوات الناسفة واملتشظية والعجالت املركونة املفخخة، أما يف املرتبة الثانية فجاءت 
فئة )نشر أخبار االشتباكات( بنسبة )20,90%(، إذ ينقل التنظيم أخبار االشتباكات القائمة مع 
خصمه اليت استخدمت فيها األسلحة اخلفيفة واملتوسطة، فضاًل عن عمليات القنص اليت أسفرت 
عن مقتل عدد من جنود خصمه وإحراق آلياهتم، وحصلت على املرتبتني الثالثة والرابعة الفئتان 
الفرعيتان )الرتويج لإلمكانات...( وبنسبة )20,12%(، و)الكشف عن هجمات »االنغماسيني«( 

بنسبة )%15,36(.
صدِّ  إبراز  طريق  عن  القتالية  مقاتليه  ومهارات  العسكرية  إلمكاناته  التنظيم  روج  وقد   
اهلجمات املضادة وهزمية األعداء، وعرض األسلحة واملعدات واملتفجرات حملية الصنع، والكشف 
عن عمليات مقاومة الطائرات وإجبارها على الـ”اهلروب”، ويف املرتبة السابعة واألخرية جاءت الفئة 
الفرعية )إقامة دورات التدريبية( بنسبة )0,46%(، وتفسر هذه النتيجة املتدنية للتكرارات عدم قيام 
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التنظيم بدورات تدريبية مستمرة ملقاتليه أو اقتصارها على اجلدد فقط، أو عدم الرتويج عنها بغية 
احليلولة دون كشف مواقع معسكرات التدريب.

جدول )14(
الفئات الفرعية لتوظيف أسلوب »حصر العداء«

املرتبةالنسبة املئويةالتكرارالفئات الفرعية لتوظيف أسلوب »حصر العداء«ت
األوىل52,75%48حصر العداء للطائفة الشيعية1
الثانية26,37%24حصر العداء للواليات املتحدة األمريكية2
الثالثة20,88%19حصر العداء باملختلفني فكرياً ودينيًا3

---100%91اجملموع
  تفسري نتائج جدول رقم )14(: حصلت الفئة الفرعية )حصر العداء للطائفة الشيعية( على 
املرتبة األوىل بنسبة )52,75%(، وهذه النتيجة توضح الدعاية املؤسسة على التحريض الطائفي 
لتنظيم »داعش« يف الساحة العراقية والسيما عرب توصيف الطائفة الشيعية باألعداء للمكون الُسين؛ 
واهلدف من ذلك كسب التأييد، والتجنيد، وتلقي الدعم، وخلق احلواضن اليت ستؤدي كلها إىل 

ترسيخ وجوده وسلطته يف املناطق الُسنية برَِعدِّه »حامَي الُسنة واملدافَع عنهم من خطر الشيعة«.
  وجاءت يف املرتبة الثانية الفئة )حصر العداء للواليات املتحدة األمريكية( بنسبة )%26,37(، 
وتعكس هذه النتيجة الدعاية اليت يتبناها تنظيم »داعش« كون الواليات املتحدة قائدة التحالف 
الدويل يف احلرب على اإلرهاب، فضاًل عن األسس العقائدية اليت تتبناها »داعش« ومثيالهتا من 
اجلماعات املتطرفة اليت تعد الواليات املتحدة عدوة للمسلمني، وتعمل بالضد من مصاحلهم عرب 
ودينياً(  فكرياً  باملختلفني  العداء  فئة )حصر  فيما جاءت  العربية.  املنطقة  سياساهتا وأجنداهتا يف 
باملرتبة الثالثة بنسبة )20,88%(، كتعبري عن دعايته املستمدة من أيديولوجيته املتطرفة على اعتبار 

كل من خيتلف عن فكره يف العراق هو عدو جيب حماربته. 
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جدول )15(
الفئات الفرعية لتوظيف أسلوب »إثارة الرعب بعمليات عنف وإرهاب«

الفئات الفرعية لتوظيف أسلوب »إثارة الرعب ت
بعمليات عنف وإرهاب«

املرتبةالنسبة املئويةالتكرار

األوىل48,47%79التهديد باستخدام العنف والقتل أو ممارسته1
الدعوة ملمارسة العنف والرتويج له وتعليم صنع 5

املتفجرات
الثانية52%31,90

الثالثة9,20%15استهداف البىن التحتية3
التهديد بفتح ساحات جديدة ملواجهة األعداء 4

املفرتضني للتنظيم
الرابعة9%5,52

اخلامسة4,91%8تقدمي العمليات اليت نفذت يف أوروبا كغزوات5

---100%163اجملموع
  تفسري نتائج جدول رقم )15(: حصلت الفئة الفرعية )التهديد باستخدام العنف والقتل أو 
ممارسته( باملرتبة األوىل بنسبة )48,47%(، إذ الحظت الباحثة أن لغة التهديد باستخدام العنف 
ضد اخلصم أو املختلف فكراً عن التنظيم بدت واضحة يف تغريدات أنصاره، فالتهديدات طالت 
العراقية  واملكونات  واأليزيدين  املسيحيني  عن  فضاًل،  له  املناصرين  غري  والسُنة  الشيعية  الطائفة 
األخرى، وأن هذه الفئة مشلت عمليات التفجري اإلرهابية اليت مارسها التنظيم بني املدنيني يف عدة 

حمافظات عراقية منها بغداد ودياىل.
  أما يف املرتبة الثانية فجاءت فئة )الدعوة ملمارسة العنف والرتويج له وتعليم صنع املتفجرات( 
بنسبة )31,90%(، إذ ينشر أعضاء التنظيم ومناصروه تغريدات يف موقع تويرت يدعون نظراءهم 
املتواجدين يف احملافظات العراقية وحىت يف دول العامل اىل ممارسة اعمال عنف ضد املدنيني، وأحياناً 
يقيمون أجواء شبه احتفالية حينما تنفذ عملية انتحارية وسط املدنيني ويعربون عن فرحهم كلما زاد 
عدد القتلى، ويتوعدون مبزيد من التفجريات، ويف املرتبتني الرابعة واخلامسة جاءت الفئتان )التهديد 
بفتح ساحات جديدة ملواجهة األعداء املفرتضني للتنظيم( بنسبة )5,52%( و)تقدمي العمليات 
اليت نفذت يف أوروبا كغزوات( بـ 8 تكرارات بنسبة )4,91%(، وهنا يالحظ توسيع دائرة التهديد 

مبمارسة أعمال عنف وإرهاب وكذلك زيادة عدد اخلصوم املفرتضني. 
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جدول )16(
الفئات الفرعية لتوظيف أسلوب »االستقطاب والتجنيد اإللكرتوين«

الفئات الفرعية لتوظيف أسلوب االستقطاب ت
والتجنيد اإللكرتوين

املرتبةالنسبة املئويةالتكرار

األوىل58.93%33الدعوة إىل اجلهاد1
الثانية41.07%23الدعوة إىل اهلجرة واالنضمام إىل التنظيم2

---100%56اجملموع
   تفسري نتائج جدول رقم )16(: حصلت الفئة الفرعية )الدعوة إىل اجلهاد( على املرتبة االوىل 
بنسبة )58,93%(، ويف املرتبة الثانية الفئة الفرعية )الدعوة إىل اهلجرة واالنضمام إىل التنظيم(. إن 
جمموع تكرارات الفئات الفرعية ألسلوب )االستقطاب والتجنيد اإللكرتوين( كانت قليلة على الرغم 
التواصل  التنظيم هو استقطابه وجتنيده ملناصرين ومقاتلني جدد عرب مواقع  من أن ما ُعرف عن 
االجتماعي ومنها »تويرت«، والسبب يف ذلك -كما ذكر آنفًا- هو أن مثل هكذا عمليات تتم 
يف غرف حمادثات خاصة تستقطب املؤيدين، ويتم إخضاعهم لعمليات »غسل دماغ« تؤدي يف 
النهاية إىل إقناعهم إما بإجراء عمليات انتحارية يف املناطق اليت يعيشون فيها وإما الرتويج لفكر 

التنظيم واستقطاب أعضاء جدد أو اهلجرة إىل األراضي اليت يسيطر عليها التنظيم.
جدول )17(

الفئات الفرعية لتوظيف أسلوب »الرتويج الدعائي ألنشطة التنظيم املدنية«

الفئات الفرعية لتوظيف أسلوب الرتويج الدعائي ت
ألنشطة التنظيم 

املرتبةالنسبة املئويةالتكرار

األوىل32,65%16أنشطة دعائية يف إدارة احلكم1
الثانية24,49%12أنشطة دعائية يف قطاع البلديات2
الثالثة14,29%7أنشطة دعائية يف قطاعي الزراعة والصناعة3
الرابعة12,24%6أنشطة دعائية يف القطاع التجاري4
اخلامسة10,21%5أنشطة دعائية يف القطاع التعليمي5
السادسة6,12%3أنشطة دعائية يف القطاع الصحي6

---100%49اجملموع
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إدارة احلكم( على  )أنشطة دعائية يف  الفرعية  الفئة  حصلت  نتائج جدول رقم )17(:  تفسري 
املرتبة األوىل بنسبة )32,65%(، وحاول التنظيم إضفاء بعض السمات اإلدارية  يف ممارسة احلكم  
ليعكس صورة »الدولة« للمتابعني االفرتاضيني على موقع تويرت، ومن هذه األنشطة إبراز نشاطات 
احملاكم الشرعية، ومراكز الشرطة، واملرور، وأعمال قطاعات البلدية، فضاًل عن مراكز الزكاة. وجاءت 
بنسبة )24,49%(  كانت  فئة )أنشطة دعائية يف قطاع البلديات( يف املرتبة الثانية بـ12 تكراراً 
هذه األنشطة تتضمن عمليات إصالح ختسفات الشوارع وتنظيفها وإنارهتا، فضاًل عن إعادة بناء 
اجلسور اليت يتم قصفها وترميمها. أما يف املرتبتني الثالثة والرابعة فقد حلت الفئتان الفرعيتان )أنشطة 
دعائية يف قطاعي الزراعة والصناعة( بنسبة )14,29%(، و)أنشطة دعائية يف القطاع التجاري( 
بنسبة )12,24%(، فالتنظيم ينشر أخباراً وتقارير مصورة حول زراعة احملاصيل الزراعية وجنيها، 

فضاًل عن سري العمل يف بعض احملال واملناطق الصناعية، وحركة السوق.
القطاع  الفرعيتان )أنشطة دعائية يف  الفئتان  املرتبتني اخلامسة والسادسة حلت       ويف 
التعليمي( وبنسبة )10,21%(، و)أنشطة دعائية يف القطاع الصحي( فقط بنسبة )6,12%(، فقد 
كان داعش ينشر تقارير عن أداء االمتحانات يف املدارس، فضال عن اخلدمات الصحية املقدمة يف 
بعض املستشفيات. وللرتويج الدعائي عن سري احلياة بطبيعية يف االراضي اليت يسيطر عليها حاول 
التنظيم نشر أخبار وتقارير مصورة عن خمتلف القطاعات اخلدمية والتجارية املذكورة، ولكن بنسبة 

قليلة جداً إذا ما قورنت بغريها من األنشطة كالعسكرية واإلرهابية مثاًل.
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النتائج: 
1. استخدم تنظيم “داعش” ثالثة عشر أسلوباً دعائياً يف رسائله املنشورة يف موقع “تويرت”، 
جاء يف مقدمتها أسلوب )استمالة العاطفة الدينية(، وفيها ظهرت ثالثة أساليب جديدة مل تكن 
ممارسة سابقاً يف الدعاية التقليدية، تشكلت عرب استغالل تنظيم “داعش” لإلمكانات االتصالية 

التقنية والتكنولوجية املتوافرة يف موقع “تويرت”. 
2. عبارات التكبري والتحميد والدعوات والنصوص واألحاديث الدينية هي أبرز ما تضمنه 

أسلوب استمالة العاطفة الدينية.
باإلعالم  والتشكيك  العراقية  احلكومة  ضعف  وإبراز  والتخوين  السخرية  إىل  اللجوء   .3

احلكومي، هي أبرز ما تضمنه أسلوب التقليل من شأن اخلصم وحتقريه والسخرية منه.
4. تضخيم احلرب وإبراز األهداف املدنية املدمرة واالهتام بالطائفية من الطرائق املهمة اليت 

مارسها “داعش” يف استخدامه ألسلوب االستضعاف واالستعطاف.
5. تعزيز الروح املعنوية والقيام باصدار كتب ونشرات مطبوعة، من أهم االساليب املتبعة 

لتحقيق أسلوب املناشدة وشحذ اهلمم.  
6. اتبع يف أسلوب “القولبة والتنميط” طرقاً متعددة كان أبرزها التأكيد على ثبات دولة 

اخلالفة اإلسالمية، وتعظيم صفات البسالة لدى املقاتل يف تنظيم “داعش”.
املرتبتني  املؤيدين  على  التسميات  وإطالق  العدو  ضد  تسميات  إطالق  فئتا  حازت   .7

املتقدمتني على التوايل ضمن أسلوب “اطالق التسميات واملصطلحات”.
8. أظهر التحليل استخدام “داعش” ألسلوب “التكذيب” عرب تفنيده معلومات عن 
سوء األحوال يف املناطق املسيطر عليها، وتفنيد معلومات أخرى حول خسارته ألراض سيطر عليها.
9. بنّي التحليل ممارسة تنظيم “داعش” أسلوب “التهويل وتضخيم اإلمكانات” عرب عدة 
طرائق منها نشر أخبار التفجريات وأعمال القصف والكمائن، ونشر أخبار االشتباكات مباشرة 

والرتويج لإلمكانات العسكرية واملهارات القتالية، والكشف عن هجمات االنغماسيني.
الدعائي  املمثلة لألسلوب  الفئات  الشيعية كأحد  للطائفة  العداء  فئة حصر  10. حازت 

“حصر العداء” مناصفة مع فئيت حصر العداء للواليات املتحدة واملختلفني دينياً وفكرياً.
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له  والرتويج  العنف  ملمارسة  والدعوة  والقتل،  العنف  باستخدام  التهديد  فئتا  11.ظهرت 
الرعب  “إثارة  املسمى  الدعائي  لألسلوب  املمثلة  األساليب  مقدمة  يف  املتفجرات  صنع  وتعليم 

بعمليات عنف وإرهاب” وهو من األساليب الدعائية اإللكرتونية اجلديدة.
12. أظهر التحليل فئات الدعوة إىل اجلهاد، والدعوة إىل اهلجرة، واالنضمام إىل التنظيم، 
وهذا  اإللكرتوين”  والتجنيد  “االستقطاب  واملمثلة ألسلوب  املمارسة  الطرق  التوايل ضمن  على 

األسلوب يعد من األساليب الدعائية اإللكرتونية اجلديدة.
13. مت الرتويج دعائياً ألنشطة إدارة احلكم وقطاع البلديات، فيما مل ينل القطاع الصحي 
والتعليمي والتجاري إاّل نسبة مل تتجاوز )30%(، وهو أيضاً من األساليب الدعائية اإللكرتونية 

اجلديدة.
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املقدمة
تعدُّ القوى السكانية العاملة صمام األمان االقتصادي للمجتمع، ملا متتاز به من خصائص 
أمها )اخلاصية اإلنتاجية( فهي القوى املنتجة )واملورد البشري( وعصب االقتصاد إىل جانب املوارد 
األخرى )املوارد املالية، واملوارد الطبيعية(، وإن استثمارها بالنحو السليم يعين بلوغ الطريق الصحيح 
للتنمية بل هو مؤشر مهم للتقدم، فالقوى السكانية العاملة هي أداة التقدم والتطور يف اجملتمعات؛ 

ألهنا العامل الرئيس يف حتقيقه.

ويصنف العراق من البلدان اليت ترتفع فيه معدالت القوى السكانية العاملة، لكنه يف الوقت 
نفسه يصنف أيضاً من البلدان اليت تزداد فيه مشكالت القوى السكانية العاملة والسيما املشكالت 
االجتماعية، واملشكالت االقتصادية، اليت تؤثر سلباً يف العمليات احليوية باجملتمع. وإن االستثمار 
األفضل هلذه الفئة السكانية تبدأ بالتخطيط من خالل سياسية التشغيل الصحيحة اليت تستوعب 
القدرات واإلمكانات البشرية والعلمية والعضلية هلذه القوى وتوظيفها بالنحو الصحيح؛ من أجل 
حتقيق التقدم، ومواكبة التطور، وحّل األزمات االجتماعية واالقتصادية والسياسية الناجتة عن تنامي 

مشكالت القوى السكانية العاملة. 

املبحث األول / اإلطار النظري واملنهجي للدراسة 
	 مشكلة البحث

ما زالت مشكالت القوى السكانية العاملة عصية على القائمني عليها، وتسعى اجملتمعات 
جاهدة إىل وضع اخلطط الشاملة لتخفيفها واحلد منها، ومنذ عقود تعاين القوى السكانية العاملة 
التخطيط  وغياب  فيه  التشغيلية  السياسات  قصور  هو  والسبب  مشكالت  عدة  من  العراق  يف 
الدقيق الستيعاب هذه القدرات البشرية يف جماالت االقتصاد املختلفة، وبدورها تنعكس سلباً على 
بقية جماالت احلياة االجتماعية والتعليمية والثقافية والسكانية والسياسية؛ وهذا بدوره يعد خسارة 

القوى السكانية العاملة والسياسات التشغيلية في العراق
دراسة ميدانية القتصاديات السكان 

أ.م.د. فراس عباس فاضل البيايت*

*  أستاذ علم اجتماع السكان املساعد  - قسم علم االجتماع / كلية اآلداب - جامعة املوصل 
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اقتصادية للقوى البشرية العاملة اليت تؤثر يف الواقع االقتصادي واالجتماعي والتنموي للمجتمع، 
وهذا ما لفت نظر الباحث لدراسة هذه املشكلة؛ من أجل النهوض بواقع السياسات التشغيلية 

لالستثمار األمثل للقوى السكانية العاملة يف العراق.

وتكمن مشكلة البحث يف التساؤالت اآلتية:

هل إن السياسيات التشغيلية يف العراق تتناسب وحجم القوى السكانية العاملة فيه؟. 1

هل إن السياسة السكانية تغطي حاجات سوق العمل؟. 2

	 أهداف البحث
لكل حبث هدف أو جمموعة أهداف يسعى إىل بلوغها للتوصل إىل احلقائق العلمية، ويكمن 

هدف حبثنا يف ما يأيت:

الكشف عن السياسات التشغيلية يف العراق ومدى مناسبتها حلجم القوى السكانية.. 1

التعرف على مشكالت القوى السكانية يف العراق من خالل الدراسة امليدانية حملافظة بغداد.. 2

التخطيط األمثل الستيعاب هذه . 3 السكانية من خالل  للقوى  بيان أمهية االستثمار األفضل 
الفئة السكانية املنتجة. 

الكشف عن احللول وصياغة املقرتحات. . 4

	:أمهية البحث: تكمن أمهية البحث بالدراسة يف جانبني مها
القوى . 1 موضوع  تناولت  تساؤالت  عدة  عن  الدراسة  هذه  جُتيب  إذ  العلمية:  األمهية 

السكانية العاملة وطبيعة السياسات التشغيلية يف العراق، وحتدد أمهية البحث كونه حماولة للكشف 
عن السياسات التشغيلية وأهم مشكالت القوى السكانية العاملة، وأهم العوامل ذات الصلة يف 

السياسة التشغيلية للمجتمع العراقي بنحٍو عام وحمافظة بغداد على اخلصوص.

التشغيلية . 2 السياسات  طبيعة  عن  الكشف  إىل  البحث  هذا  يهدف  التطبيقية:  األمهية 
الستقطاب القوى السكانية العاملة، وأهم معوقات تكمني ذلك يف مدينة بغداد، ودراستها دراسة 
علمية، والوصول إىل تعميمات ميكن من خالهلا توضيح الظواهر املماثلة هلا يف جمتمعنا أو اجملتمعات 

األخرى.
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	 مفاهيم البحث
• القوى السكانية:	

تعكس لنا الصورة عن أصحاب النشاط االقتصادي )القوة البشرية Man Power( وهي 
تشمل الفئة العمرية الثانية، أي: السكان ضمن القوة البشرية اليت تشمل كل األفراد الذين ترتاوح 
أعمارهم بني احلد األدىن لسن العمل )15( سنة وبني احلد األقصى للعمل )64( عاما)1(. ويعرف 
بالنشاطات  اجملتمع  يرفدون  الذين  سنة   )64-15( أعمارهم  ترتاوح  اليت  السكانية  )الفئة  أيضاً 

االقتصادية مثل اإلنتاج والتنمية)2(.

التعريف اإلجرائي: )هي الفئة السكانية العاملة اليت ممكن أن يعتمد عليها اجملتمع يف اإلنتاج 
والتنمية وترتاوح أعمارهم بني )15-64 سنة( وغالباً ما يكونون الفئة األكرب يف اجملتمع(.

• سياسة التشغيل :	
تغطي كامل  سياسة  بأهنا  التشغيل(  )سياسة  والتنمية  االقتصادي  التعاون  منظمة  عرفت 
السياسة االقتصادية واالجتماعية، وتتمثل يف جممل الوسائل املتعددة من أجل إعطاء احلق يف العمل 
لكل إنسان، وكذا تكييف اليد العاملة مع احتياجات اإلنتاج)3(، وتعرف أيضاً على أهنا جمموعة 
التدابري واإلجراءات اليت تضعها وتنفذها خمتلف األجهزة احلكومية بالتعاون مع خمتلف منظمات 
القطاع اخلاص، من أجل زيادة فرص العمل، أي زيادة معدل التشغيل من السكان يف سن العمل، 

وذلك للحد من البطالة)4(.

التعريف اإلجرائي: )هي جمموعة من التشريعات والقرارات اليت تصدرها الدولة لغرض حتقيق 
االستثمار األمثل للقوى السكانية العاملة تتمثل يف توفري فرص العمل املناسبة واحلد من ظاهرة 

البطالة يف اجملتمع(.

	إجراءات الدراسة امليدانية
• املنهج 	 ويعرف   ،)method( اإلجنليزية  للكلمة  ترمجة  باملنهج  يقصد  البحث:  منهجية 

1.  فراس عباس فاضل البيايت، علم اجتماع السكان، دار اجليل للطباعة والنشر، بريوت-لبنان، 2014، ص: 128. 
2. حسنني حممد عوض، اقتصاديات السكان، دار املعرفة، اإلسكندرية، 3007، ص: 36.
3.إبراهيم عبد الرمحن، عوملة االقتصاد، دار الوطن للنشر والتوزيع، ليبيا، 2001، ص: 42. 

4.سعدية قصاب، اختالالت سوق العمل وفعاليات سياسات التشغيل يف اجلزائر، أطروحة دكتوراه، كلية العلوم االقتصادية، جامعة 
اجلزائر، 2007، ص: 17.
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املتبعة خالهلا”)5(.  واإلجراءات  مسارها  البحث وحتدد  عملية  تنظم  اليت  القواعد  “بانه جمموعة 
اعتمد الباحث )املنهج التأرخيي، ومنهج املسح االجتماعي(. 

• أداة الدراسة: عمد الباحث على أن االستبيان هو أنسب أداة جلمع املعلومات الالزمة 	
الواردة حبرية  األسئلة  على  لإلجابة  للمستجيبني  أكرب  فرصة  يتيح  الدراسة؛ كونه  لتحقيق هدف 

وصراحة ويف ظروف خيتارها نفسه)6(.

أداة . 1 بإعداد  الباحث  قام  البحث،  تتصل موضوع  أداة جاهزة  لعدم وجود  األداة:  بناء 
خاصة بصيغة االستبيان ومت بناؤه يف ضوء اخلطوات اآلتية:

االطالع على األدبيات اخلاصة بالعلوم االجتماعية.أ. 

االستفادة من الدراسات امليدانية اليت أجريت يف موضوعات اجتماعية.ب. 

إعداد استبيان استطالعي، إذ قام الباحث بتطبيق السؤال االستطالعي على )12( فرداً، 	. 
وأعطى الباحث فرصة كافية هلؤالء األفراد، لإلجابة عن السؤال االستطالعي.

لألخذ ح.  االجتماع  علم  قسم  يف  وأساتذة  خرباء  على  األسئلة  جمموعة  الباحث  عرض 
مبالحظاهتم.

اليت حصل . 2 البيانات  تفريغ  بعد  النهائية  بصيغته  االستبيان  إعداد  مت  املغلق:  االستبيان 
عليها الباحث من االستبيان االستطالعي، ومت توحيدها وتصنيفها، وقد بلغت عدد من األسئلة 
اليت تضم بيانات دميوغرافية، وأخرى بينات اجتماعية كي تعطى حرية واضحة لإلجابة عن األسئلة 

من قبل أفراد العينة.

تطبيق االستبيان: بعد ان أكمل الباحث إجراءات بناء األداة قام بتطبيقه بصورة فعلية، . 3
حيث وزعت على أفراد عينة الدراسة والبالغ عددهم )300( فرد، طبق عليهم االستبيان بصيغته 
النهائية، وقام الباحث بتطبيق األداة بنفسه، ويف بعض احلاالت مت تكليف بعض الزمالء من اإلخوة 

التدريسيني بإيصال االستبيان إىل أفراد العينة. 

5.فادية عمر اجلوالين، تصميم البحوث االجتماعية وتنفيذها، املكتبة املصرية، اإلسكندرية، 2006، ص: 101.
6.عزيز حنا داؤد، مناهج البحث الرتبوي، مطبعة بغداد، 1990، ص: 91. 
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• عينة البحث:	
استخدمت العينة العشوائية، حبسب املناطق املوجودة يف مدينة بغداد، وقد ضمت العينة 

)300( مبحوث ممن هم ضمن الفئة السكانية وهم جمتمع الدراسة.

• الوسائل اإلحصائية:	
استخدم الباحث الوسائل اإلحصائية اآلتية: )التكرارات، والنسبة املئوية، والوسط احلسايب، 

ومعامل االرتباط بريسون(.

• جماالت البحث:	
 تضمن البحث اجملاالت اآلتية:

اجملال البشري: سكان مدينة بغداد هم اجملال البشري للبحث، متمثاًل بـ )150( مبحوثاً . 1
من الفئة السكانية العاملة الذين يعيشون يف مدينة بغداد. 

اجملال املكاين: حدد الباحث مدينة بغداد، لكي تكون البيئة اجلغرافية للبحث.. 2

اجملال الزماين: امتدت الفرتة الزمنية من 2016/6/12 لغاية 2/18/ 2017.. 3

املبحث الثاين / القوى السكانية العاملة والسياسات التشغيلية يف العراق.
العراق  املتعاقبة منذ عام 2003 يف  تبذهلا احلكومات  اليت  الرغم من اجلهود احلثيثة  على 
بالنهوض بالواضع التنموي للمجتمع إال أنه ما زالت هناك معوقات جتوب يف األطر األساسية للبنية 
االقتصادية للمجتمع العراقي منها ما هو )بشري(، ومنها ما هو )مادي(، على الرغم من أن العراق 
ميتلك قدرات بشرية ومادية متكنه يف النهوض بالواقع التنموي، إال أنه عجز عن التوظيف األمثل 
للقوى البشرية املنتجة مع أن نسبة )50%( من سكانه هم ضمن هذه الفئة النشطة اقتصاديًا)7(، 
الدقيق للقدرات  التوظيف  بسبب عدم  أصبح بلداً مستهلكاً  منتجاً  العراق بلداً  وبدل أن يكون 
البشرية النشطة اقتصادياً، فعجز السياسات التشغيلية وقصورها يف حتقيق التكامل االقتصادي يف 
توظيف هذه الفئة السكانية القت بظالهلا على الواقع االقتصادي والعملي يف اجملتمع العراقي)8(.  

7. مجهورية العراق، وزارة التخطيط والتعاون اإلمنائي، التقرير الوطين حلال التنمية البشرية يف العراق، 2009، بغداد ، 2009، 
ص32.

8. فراس عباس فاضل ، ادارة املوارد البشرية واالستثمار البشري، إدارة املوارد البشرية واالستثمار البشري، جملة املستقبل العريب، 
العدد455، مركز دراسات الوحدة العربية، بريوت، 2017 ، ص: 128.
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وسرتتفع نسبة السكان يف سن العمل )15-64( إىل )58%( يف عام 2040؛ وهذا يعين 
أن السكان بدأت غالبيته تتحول من األطفال وصغار السن إىل سكان يف سن العمل واإلنتاجية 
والبناء؛ وهذا يشري إىل أن معدل منو السكان النشطني يف الفئة )15-64( أعلى من معدل منو 
السكان يف فئات صغار السن دون 15 سنة؛ وبالتايل خفض معدالت اإلعالة وهذه فرصة تتيح 
زيادة معدالت التشغيل واخنفاض معدالت البطالة ال بد من استثمارها للدخول إىل منطقة اهلبة 
الدميوغرافية، وتنفيذ خطط التنمية االقتصادية واالجتماعية وبراجمها، ومن املتوقع أن يدخل العراق 
إىل اهلبة الدميوغرافية خالل عام 2019 وهي السنة اليت فيها ستنخفض نسبة السكان يف سن 
العمل مث تستمر باالرتفاع خالل السنوات الالحقة إىل أن تصل ألعلى مستوى خالل السنوات 
األخرية من سنوات اإلسقاط. واجلدير بالذكر أن نسبة السكان يف الفئة 65+ سرتتفع قلياًل لتصل 
الوضع  متوقع يف  لتحسُّن  نتيجة  الوالدة  عند  احلياة  توقع  إىل 4,2% يف 2040 وذلك الرتفاع 

الصحي واألمين)9(.
هذا مؤشر على تنامي القوى السكانية العاملة يف العراق، وجيب استثماره أفضل استثمار؛ 
من أجل النهوض بالواقع التنموي وذلك من خالل فرض سياسة تشغيلية، وحتقيق النسبة األكرب 
من التشغيل، والقضاء على البطالة، وتشري الدراسات إىل أمهية السياسة التشغيلية ودورها يف حل 
مشكالت القوى السكانية العاملة من جانب ومعوقات التنمية االجتماعية واالقتصادية يف اجملتمع؛ 
وعليه فإن سياسة التشغيل تأيت كمجموعة سياسات مرتابطة ومتناسقة يف جماالت خمتلفة ميكن 

تأشريها باآليت:

السياسة السكانية: تتناول املتغريات الدميغرافية اليت تتحكم حبجم املعروض من القوى . 1
العاملة وحتدث التغيري املرغوب فيه يف هذا احلجم من )إجناب، وخصوبة، وهجرة، وتوزيع جغرايف(.

العمل، . 2 تتناول حتديد أعمار الدخول واخلروج من العمل، وساعات  سياسة التشغيل: 
وعمل املرأة، وغري ذلك. 

باملؤهالت، . 3 سياسة التعليم والتدريب: حتدد مدى استجابة العرض من القوى العاملة 
واملستويات التعليمية ،واملهنية، والفنية حلاجات الطلب.

سياسة األجور، وتعمل على توجيه اليد العاملة حنو قطاعات ،ووظائف، ومناطق معينة . 4
دون أخرى. 

الطبقة  إحصائيات   ، االقتصادي  التقرير  لإلحصاء_  املركزي  اجلهاز  اإلمنائي،  والتعاون  التخطيط  وزارة  العراق،  9.مجهورية 
العاملة،بغداد،2007. ص29.
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يرتتب . 5 سياسة االستثمار، وحتدد معدالت النمو اإلمجالية والقطاعية للناتج احمللي وما 
عليها، فضاًل عّما يرتتب على السياسة املعتمدة يف جمال التقانة من معدالت منو وبىن قطاعية 

ووظيفية لالستخدام)10(.

 وجاءت أمهية العناية بتنمية القوى السكانية العاملة من منظور متعدد األبعاد منها:

التنمية . 1 البشرية يف  املوارد  املثقفني من  تزايد نسبة  الثقايف: حيث ينعكس  البعد 
احلضارية للمجتمع، وزيادة معرفة الفرد ومتسكه مبا خيص وطنه من العقائد الدينية، والرتاث الثقايف، 

واللغة واآلداب، وازدياد درجة الوعي لديه مبا يدور حوله.

البعد االقتصادي: من خالل املوارد البشرية املؤهلة واملدربة يتم تنفيذ برامج التنمية . 2
االقتصادية مبا حيقق التقدم للدولة ويوفر احتياجات سكاهنا من السلع واخلدمات، فضاًل عن أن 
الفرد املؤهل تعليماً وتدريباً لديه فرصة أكرب للعمل كمواطن منتج حيقق قيمة مضافة تسهم يف تنشيط 

الدورة االقتصادية.

البعد االجتماعي: من املعروف أن التعليم ينمي قدرات الفرد الذهنية والفكرية . 3
املتوازنة مما جيعله أكثر قدرة على تفهم املشكالت االجتماعية  السلوكية  ويكسبه األمناط والقيم 

وترسيخ الروابط األسرية، وتأثريه امللموس يف شعور اإلنسان بالذات.

واالبتكار . 4 البحث  على  القادرة  العلمية  الكوادر  التعليم  يوفر  العلمي:  البعد 
واالخرتاع والتطوير مبا يسهم يف إحداث النقالت احلضارية املختلفة، وإحداث التقدم التقين يف شىت 

جماالت احلياة، والتحسني املستمر يف وسائل املعيشة.

البعد األمين: حيث تؤدي العناية بتعليم الفرد وتدريبه إىل ختفيض نسبة البطالة . 5
اليت تتناقص مع ارتفاع املستوى التعليمي والتدرييب؛ مما يسهم يف حتقيق االستقرار األمين للمجتمع، 

فضاًل عن قناعة األفراد أنفسهم بضرورة وجود هذا االستقرار)11(.

العوامل املؤثرة يف استثمار القوى السكانية العاملة:	•
إىل  دولة  من  ختتلف  العوامل  من  مبجموعة  العاملة  السكانية  القوى  يف  االستثمار  يرتبط 
10. مجهورية العراق، وزارة التخطيط والتعاون اإلمنائي، التقرير الوطين حلال التنمية البشرية يف العراق، املصدر السابق، ص: 32 

وما بعدها.
11. عبد اهلل جوير الغامدي، االستثمار يف الرأس املال البشري، مركز البحوث والدراسات بالغرفة التجارية والصناعية، بالرياض، 

اململكة العربية السعودية، 2008، ص: 5-4.
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أخرى، ومن هذه العوامل نذكر ما يأيت:

االستثمار ( 1 يف  املؤثرة  العوامل  أهم  من  واحدة  اجلغرافية  العوامل  تـَُعدُّ  اجلغرافية:  العوامل 
يف القوى السكانية العاملة وتشمل هذه العوامل موقع الدولة ومناخها وبيئتها الطبيعية ومصادر 
البشري، ففي  الطبيعية واملناخية قد تكون عاماًل معرقاًل يف عملية االستثمار  مواردها، فاألجواء 
الكثري من األحيان تكون األجواء املناخية عائقا أمام السكان يف حتقيق النمو البشري من النواحي 

الثقافية والصحية)12(. 

العوامل السكانية: ال تقل التوليفة السكانية يف اجملتمع اثرا يف استثمار القوى السكانية ( 2
اجملتمع كـ)الرتكيب  يف  السائدة  السكانية  اهلندسة  طبيعة  والسيما  اجلغرايف،  العامل  من  العاملة  
السكاين، ومعدل النمو السكاين( حيث حيدد التوزيع العمري للسكان يف الفئات املوازية للمراحل 
التعليمية الكم املطلوب من املرافق واملوارد التعليمية، ويرتتب على الزيادة يف معدل النمو السكاين 
احلاجة إىل توفري مزيد من هذه املرافق، ويف حالة عجز اإلمكانات االقتصادية عن توفري هذه املرافق 
واملوارد يف دولة ما تتفاقم مشكالت األمّية، وازدحام الفصول التعليمية، والضغط على اجلامعات 
بأعداد كبرية، واالهتمام يف املراحل التعليمية كافة باجلانب الكمي على حساب النوعي؛ مما يرتتب 
عليه إهدار االستفادة من املوارد البشرية، وضعف التوافق بني خمرجات التعليم، واحتياجات سوق 

العمل، وانتشار البطالة وغريها من املشكالت كما هو احلال يف العراق)13(.

العوامل االجتماعية: وتشمل املؤثرات املرتبطة بالدين واللغة والتكوين االجتماعــي، ويأيت ( 3
الدينية مما  العقائد  التعليمي مع متسُّك اجملتمع باحلفاظ على  النظام  الدين بنحٍو مباشر يف  تأثري 
يلتزم معه املختصون بوضع املقررات التعليمية على أسس دينية تنمي الثقافة الدينية، وترسخ العقائد 
التعليمية كوهناا  النظم  تشكيل  دورها يف  تؤدي  فهي  اللغة  أما  هبا،  املرتبطة  وااللتزامات  واملبادئ 

تشكل الرتاث الثقايف والفكري للمجتمع ووسيلة التعبري واالتصال بني أفراده.

الفرد  ارتباط  خالل  من  التعليمي  النظام  يف  يؤثر  فإنه  االجتماعي  التكوين  خيصُّ  وفيما 
باجملتمع، وتكون اجملتمع يف تركيبته من األفراد القائمني به، ويؤدي مدى االجتاه الذي يتبناه اجملتمع 
إلتاحة فرص التعليم ألفراده إىل حتديد حجم مشولية التعليم وفرصه سواء لسكان اجملتمع كافة يف 

سن التعليم أو لفئات معينة منــه)14(.
12. فليب رفلة، وأمحد سامي مصطفى، اجلغرافية البشرية، مكتبة النهضة املصرية، مصر 1970، ص: 34. 

13. فراس عباس فاضل البيايت، األمن البشري حقيقة أم زيف، دار غيداء للطباعة والنشر، األردن، 2011، ص: 76.
14. ناصر مراد، االستثمار يف رأس املال الفكري مدخل لتحقيق التنمية االقتصادية يف الدول العربية، جملة الدراسات االقتصادية، 

العدد )10(، يصدرها مركز البصرية للبحوث واالستشارات واخلدمات التعليمية، اجلزائر، 2008، ص: 73. 
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العوامل االقتصادية: هناك ارتباط وثيق بني كل من االقتصاد، والتعليم والتدريب حيث تؤثر ( 4
األوضاع االقتصادية يف النظم التعليمية والتدريبية من حيث حتديد حمتوى التعليم والتدريب ومناهجها 
وأساليبها ومدهتا وتوفري التكاليف سواء لإلنفاق الكامل عليها أو لدعمها، وأن املؤسسات التعليمية 

والتدريبية متد املشروعات االقتصادية باأليدي العاملة املؤهلة واملدربة يف جماالت أنشطتها.

وحمتواه، ( 5 التعليمي  النظام  حركة  يف  السائدة  السياسية  األوضاع  تؤثر  السياسية:  العوامل 
فاأليديولوجية اليت تشكل جمموعة األفكار املؤثرة يف النظام السياسي للدولة جتعل النظام التعليمي 
خيتلف من دولة أو جمموعة من الدول ألخرى حيث خيتلف هذا النظام يف الدول اليت تتبىن النظرية 
الرأمسالية عن تلك ذات األيديولوجية االشرتاكية، والدول اليت عانت من احتالل دول أخرى هلا 
قد تأثرت برامج تعليمها بثقافة الدولة احملتلة، فضاًل عن تأثري االستقرار السياسي يف فعالية التعليم 

واستمراريته)15(.

املبحث الثالث: حتليل بيانات الدراسة امليدانية.
أواًل: البيانات الدميوغرافية: 

اجلنس: نعين باجلنس كون املبحوث ذكراً أم أنثى حيث إن النوع السكاين أو اجلنس يؤثر . 1
يف إجابات املبحوثني طاملا أن ظروف الرجل ومشكالته ختتلف عن ظروف املرأة، وأن الطريقة اليت 

ينظر فيها الرجل إىل احلياة واجملتمع ختتلف عن تلك اليت متّيز املرأة.

جدول رقم )1( يبني اجلنس يف عينة الدراسة.
النسبة املئوية العدداجلنس
17056،7الذكور
13043،3اإلناث
300100اجملموع

تشري نتائج الدراسة امليدانية إىل أن هناك تبايُناً يف جنس املبحوثني، إذ يبني اجلدول رقم )1( 
أن عدد الذكور بلغ )170( مبحوثاً، شكلوا نسبة )56،7%(، بينما بلغ عدد اإلناث )130( 
مبحوثة، شكلن نسبة )43،3%(؛ ويؤكد ذلك أن نسبة القوى السكانية العاملة من اإلناث أقل من 

15.عبد اهلل جوير الغامدي، االستثمار يف الرأس املال البشري، مركز البحوث والدراسات بالغرفة التجارية والصناعية، بالرياض، 
اململكة العربية السعودية، 2008، ص: 4
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الذكور، وهذا ما أكدته مؤشرات وزارة التخطيط العراقية إذ أكدت على أن نسبة القوى السكانية 
العاملة من الذكور أعلى من نسبة اإلناث يف العراق حبسب إحصائيات عام 2016)16(.

العمر: . 2
جدول رقم )2( يبني الفئات العمرية يف عينة الدراسة 

النسبة املئوية العدداجلنس
27-188929،7
37-2811839،3
47-386220،7
57-483110،3

300100اجملموع 

تشري نتائج الدراسة امليدانية إىل أن هناك تبايناً يف أعمار املبحوثني، إذ يبني اجلدول رقم )2( 
أن عدد املبحوثني يف الفئة العمرية )18-27( بلغ )89( مبحوثاً شكلوا نسبة )29،7%(، بينما 
عدد املبحوثني يف الفئة العمرية )28-37( بلغ )118( مبحوثاً شكلوا نسبة )39،3%(، وهي 
األعلى بني النسب؛ وهذا ما تؤكده املؤشرات السكانية يف العراق إذ ترتفع فيه معدالت الفئات 

العمرية الفتية؛ لذا ُعدَّ العراق من الدول الفتية سكانيًا)17(.

احلالة الزوجية:. 3
جدول رقم )3( يبني احلالة الزوجية يف عينة الدراسة 

النسبة املئوية العدداحلالة الزوجية 
12040أعزب
13244متزوج
4816مطلق
300100اجملموع

16.مجهورية العراق، وزارة التخطيط والتعاون اإلمنائي، التقرير الوطين حلال التنمية البشرية يف العراق، مصدر سابق، ص: 35.
17. فراس عباس فاضل البيايت ، علم اجتماع السكان _ موضوعات يف الدميوغرافية االجتماعية ، دار اجليل للطباعة والنشر، 

بريوت، 2014، ص43,
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تشري نتائج الدراسة امليدانية إىل وجود تباين يف احلالة الزوجية للمبحوثني، إذ يبني اجلدول 
رقم )3( أن عدد الُعزَّاب يف عينة الدراسة بلغ )120( مبحوثاً شكلوا نسبة )40%(، بينما بلغ عدد 
املتزوجني )132( مبحوثاً شكلوا نسبة )44%(، يف حني بلغ عدد املطلقني )44( مبحوثاً، شكلوا 
نسبة )16%( من العينة. إن اختالف احلالة الزوجية يف العينة سينعكس على واقع مشكالت القوى 
السكانية العاملة يف العراق؛ ألن ذلك األمر يعد مؤشراً فعااًل على اختالف األوضاع االجتماعية 

واملسؤوليات االجتماعية جتاه اآلخرين وبالتايل اختالف املشكالت. 

الشكل رقم )2( يبني احلالة الزواجية يف عينة الدراسة 

†¥7}
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4. اخللفية االجتماعية:
جدول رقم )4( يبني اخللفية االجتماعية لعينة الدراسة 

النسبة املئوية العدداجلنس
21170،3حضرية
8929،7ريفية

300100اجملموع
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تشري نتائج الدراسة امليدانية إىل أن هناك تبايناً يف احلالة اخللفية االجتماعية للمبحوثني، 
إذ يبني اجلدول رقم )4( أن عدد املبحوثني من خلفيات حضرية هي األعلى، إذ بلغ )211( 
مبحوثاً شكلوا نسبة )70،3%(؛ وهذا أمر طبيعي كون حمافظة بغداد مدينة تسودها احلياة احلضرية 
نسبة  شكلوا  مبحوثاً   )89( ريفية  خلفيات  من  املبحوثني  عدد  بلغ  بينما  العراق،  عاصمة  وهي 
)29،7%(. إن طبيعة اخللفية االجتماعية للمبحوثني ينعكس على إجاباهتم حول املوضوع حيث 

إن للخلفية االجتماعية عالقة باملوضوعات االقتصادية للقوى السكانية العاملة.

5.املستوى التعليمي :
جدول رقم )5( يبني املستوى التعليمي لعينة الدراسة 

النسبة املئوية العدداملستوى التعليمي
4113،7يقرأ ويكتب

6220،7ابتدائية
    8829،3ثانوية)متوسطة واإلعدادية(
10936،3جامعية فأكثر

300100اجملموع

تشري نتائج الدراسة امليدانية إىل وجود تباين يف احلالة التعليمية للمبحوثني، إذ يبني اجلدول 
بلغوا )109(  العينة  فأكثر( يف  )جامعية  التعليمي  مستواهم  الذين  املبحوثني  عدد  أن   )5( رقم 
مبحوثني شكلوا نسبة )36،3%(، وهي النسبة األعلى بني النسب األخرى، وهذا ينعكس إجياباً يف 
إجابات املبحوثني من حيث إدراكهم ملفهوم السياسة التشغيلية واملوضوعات االقتصادية اليت تتبناها 
اجلهات املسؤولة يف اجملتمع العراقي. يف حني بلغ عدد املبحوثني الذين مستواهم التعليمي )يقرأ 
ويكتب( )41( مبحوثاً شكلوا نسبة )13،7%( من العينة، وهي األقل كما يوضح ذلك اجلدول.



77

الشكل رقم )3( يبني املستوى التعليمي يف عينة الدراسة
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العينة من حيث . 6 أسر  الدقيقة قسمنا  النتائج اإلحصائية  بلوغ  من أجل  حجم األسرة: 
احلجم إىل أسر صغرية احلجم يبلغ عدد أفرادها )3-4( أفراد، وأسر متوسطة احلجم يبلغ عدد 
أفرادها )5-7( أفراد، وأسر كبرية احلجم )أكثر من مثانية أفراد(، ويعد حجم األسرة من الدالالت 

املهمة وذات األثر الكبري يف اختالف حاجاهتا من حيث الكمية والنوعية.

جدول رقم )6( يبني حجم األسرة وعدد أطفاهلا الرضع
النسبة املئويةالعددحجم ألسرة

12943صغرية احلجم
10133،7متوسطة احلجم
7023،3كبرية احلجم

300100اجملموع

يبني اجلدول رقم )6( أن أغلب أسر عينة البحث هي صغرية احلجم عدد أفرادها )4-3( 
أفراد وبلغ عددها )129( شكلت نسبة )43%( من عينة البحث، أما األسر الكبرية احلجم فكانت 
عددها )70( أسرة وبنسبة )23,3%( من عينة البحث. إن اخنفاض عدد أفراد األسرة الواحدة 

يساعد ذلك تقليل الضغط على كاهل الوالدين يف توفري متطلبات املعيشة وإشباع حاجاهتم.
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الدخل الشهري: . 7
جدول رقم )7( يبني الدخل الشهري لعينة البحث

النسبة املئويةالعددالدخل الشهري
14448يقل عن احلاجة
9832،7يسد احلاجة

5819،3يفيض عن احلاجة
300100اجملموع

يبني اجلدول رقم )7( أن هناك تبايناً يف الدخل بني عينة الدراسة إذ بلغ عدد الذين أجابوا 
أن دخلهم الشهري )يقل عن احلاجة( )144( مبحوثاً، شكلوا نسبة )48%( من العينة، وهذا 
يؤكد أن هذه األسر تعيش ضمن خط الفقر أو حتت خط الفقر كون دخلهم الشهري ال يسد 
حاجاهتم الشهرية، وميكن أن نعزو ذلك إىل طبيعة األعمال اليت ميارسه املبحوثني اليت غالباً ال جتين 
أرباحاً كافية على الرغم من أهنم حيملون شهادات تؤهلهم ملمارسة أعمال أخرى أكثر فائدة مالية 
إال أن قصور السياسات التشغيلية يف استثمار طاقاهتم وخرباهتم أدى إىل خسارة يف القوى البشرية 

العاملة وكفاءات مميزة.

املهنة: إن طبيعة املهنة أو العمل الذي يزاوله اإلنسان يعكس واقع السياسة التشغيلية يف . 8
اجملتمع ويعد مؤشراً على الكشف عن حقيقة السياسات االقتصادية يف اجملتمع. 

جدول رقم )8( يبني مهنة املبحوثني
النسبة املئويةالعدداملهنة

 3341،8مهن وظيفية 7926،3يعمل
58،2 46مهن حرة
79100اجملموع

22173،7ال يعمل
300100اجملموع
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       تشري نتائج الدراسة امليدانية إىل أن غالبية عينة البحث هم عاطلون عن العمل وال 
ميارسون أي عمل أو مهنة، ويبنّي اجلدول رقم )8( أن عدد الذين أكدوا أهنم ال ميارسون أي مهنة 
أو عمل )221( مبحوثاً شكلوا نسبة )73،7%( وهي نسبة كبرية، ويعد مؤشراً مهماً على انتشار 
ظاهرة البطالة؛ وبالتايل قصور السياسة التشغيلية يف اجملتمع وخسارة القوى البشرية العاملة ومؤهالهتا 
الفكرية والعلمية واجلسدية، وهذا بدوره ينعكس سلباً على الواقع االقتصادي واحلياة االجتماعية 

ألن البطالة قد تقود هبذه الفئة إىل ممارسة أعمال غري قانونية هتدد أمن البلد.

عائدية السكن:. 9
جدول رقم )9( يبني نوع املسكن وعائديه

النسبة املئويةالعددطبيعة السكنالنسبة املئوية العددعائديه املسكن

ملك
6965،1مستقل10635،3

3734،1مشرتك

إجيار
4422،7مستقل19464،7

15077،3مشرتك
300100-----300100جمموع

ويبنّي  إجيار،  مساكن  يسكنون  البحث  عينة  غالبية  أن  إىل  امليدانية  الدراسة  نتائج  تشري 
اجلدول رقم )9( إىل أن عدد املبحوثني الذين يسكنون مساكن إجيار )194( مبحوثاً شكلوا نسبة 
)64،7%(، وأن عدد املبحوثني الذين يسكنون مساكن ملكهم )106( مبحوثني شكلوا نسبة 
)35،3%(، ال خيفى على أحد أن العراق ما زال يعاين من أزمة السكن فالقصور يف الوحدات 
السكنية جعلت الكثري من األسر االجتاه إىل السكن املشرتك، وأن تكاليف شراء األرض وبنائها 
باهظة جداً اضطرت الكثري من األسر االجتاه إىل السكن )اإلجيار(؛ وهذا بدوره حيتاج إىل أموال 
شهرية لتسديد قيمة اإلجيار وأن عدم توفر العمل املناسب يشكل عائقاً يف تسديد مستحقات 

اإلجيار الشهري.
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اخللفية االجتماعية . 10
جدول رقم )10( يبني اخللفية االجتماعية للعينة

النسبة املئويةالعدداخللفية االجتماعية
9230،7ريفية

20869،3حضرية
300100اجملموع

يبني اجلدول رقم )10( أن أغلب البحث هم من خلفيات حضرية وبلغ عددهم )208( 
شكلوا نسبة )69،3%(، وأن عدد املبحوثني من خلفيات ريفية بلغ عددهم )92( شكلوا نسبة 
)30،7%(، وهذا أمر طبيعي إذ إن مدينة بغداد تعد من املدن احلضرية ومبا أن الدراسة تتضمن يف 

جماهلا املكاين مدينة بغداد فالنتيجة تنعكس على البحث. 

الشكل رقم )4( يبني اخللفية االجتماعية لعينة البحث
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ثانياً: البيانات االجتماعية 
هل أثرت األوضاع السائدة يف العراق على طبيعة السياسة التشغيلية؟. 11

جدول رقم )11( يبني تأثري األوضاع السائدة يف العراق على طبيعة السياسات التشغيلية.
النسبة املئوية العدداإلجابة
83 249نعم
17 51ال

300100اجملموع

تشري نتائج الدراسة امليدانية إىل أن غالبية املبحوثني أكدوا أن األوضاع السائدة يف العراق 
أثر سلباً يف السياسة التشغيلية يف العراق، ويبني اجلدول رقم )11( أن )249( مبحوثاً شكلوا 
نسبة )83%( أجابوا بنعم على أن الظروف اليت ميرُّ به اجملتمع العراقي أثّر سلباً يف طبيعة السياسات 
واألمن  االجتماعي  األمن  وفقدان  اإلداري  والفساد  باحلروب  املتمثلة  الظروف  تلك  التشغيلية 

االقتصادي يف احلقبة املاضية.

إىل جانب ذلك كله األزمة االقتصادية اليت ميرُّ به العراق أثر سلباً على طبيعة السياسات 
التشغيلية للقوى السكانية العاملة مما أثر سلباً يف عملية تشغيل هذه الفئة املهمة.

هل إن السياسة التشغيلية يف العراق املتمثلة يف توفري فرص العمل والتوظيف تليب . 12
طموحات القوى السكانية العاملة:

جدول رقم )12( يبني هل إن السياسة التشغيلية تليب طموحات القوى السكانية العاملة  
النسبة املئويةالعدداإلجابة
6421،3نعم
23377،7ال  

300100اجملموع

تشري نتائج الدراسة امليدانية إىل أن غالبية املبحوثني أكدوا على أن السياسة التشغيلية يف 
العراق ال تليب طموحات القوى السكانية العاملة يف توفري فرص العمل والتوظيف، ويبني اجلدول رقم 
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)12( إىل أن )233( مبحوثاً شكلوا نسبة )77،7%( أجابوا بعدم تلبية قرارات التشغيل من قبل 
اجلهات املسؤولة طموحاهتم يف إجياد فرص التوظيف أو فرص العمل وإهنا متتاز بالقصور يف احلد من 
ظاهريت البطالة وهجرة القوى السكانية العاملة يف العراق وخسارة املوارد البشرية فيه وهذا ما أفقد 
الثقة بني هذه الفئة املهمة والسياسة التشغيلية يف العراق. وتؤكد األدبيات اإلسكانية واالجتماعية 
عن  حبثاً  العراق  إىل خارج  الشباب  يف هجرة  العراق كان سبباً  السكانية يف  السياسة  أن قصور 

العمل)18(، وحني سؤالنا املبحوثني عن األسباب كانت اإلجابات على النحو اآليت: 

جدول رقم )13( يبني أسباب عدم تلبية السياسة التشغيلية لطموحات القوى السكانية 
العاملة  

التسلسل املرتيب العدداألسباب 
1011تفاقم البطالة 

802قصور قرارات التشغيل والتعيني
513تنامي الفساد اإلداري يف قرارات التشغيل والتعيني

324عدم حتقيق التوازن يف القرارات بني املؤسسات احلكومية
135إمهال القطاعات غري احلكومية يف قرارات التعيني 

--277اجملموع)*(

أكدت بينات اجلدول رقم )13( أن هناك تبايناً يف األسباب اليت أشار إليها املبحوثني يف 
العينة حول عدم تلبية السياسة التشغيلية يف العراق لطموحاهتم يف توفري فرص العمل والتوظيف 

وكانت األسباب على النحو اآليت:

احتل السبب )تفاقم البطالة( املرتبة األوىل من التسلسل املرتيب ألسباب عدم تلبية السياسة . 1
التشغيلية لطموحات القوى السكانية العاملة وبلغ عدد اإلجابات )101( إجابة.

احتل السبب )قصور قرارات التشغيل والتعيني( املرتبة الثانية من التسلسل املرتيب ألسباب . 2
عدم تلبية السياسة التشغيلية لطموحات القوى السكانية العاملة وبلغ عدد اإلجابات )80( إجابة.

من . 3 الثالثة  املرتبة  والتعيني(  التشغيل  قرارات  يف  اإلداري  الفساد  )تنامي  السبب  احتل 
18. فراس عباس فاضل البيايت، احلرب والسكان، دار غيداء للطباعة والنشر، عمان ، 2014، ص: 89. 

)*( أجاب املبحوثني على أكثر من سبب واحد.
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العاملة وبلغ  السكانية  القوى  التشغيلية لطموحات  السياسة  تلبية  املرتيب السباب عدم  التسلسل 
عدد اإلجابات )51( إجابة.

 احتل السبب )عدم حتقيق التوازن يف القرارات بني املؤسسات احلكومية( املرتبة الرابعة . 4
من التسلسل املرتيب ألسباب عدم تلبية السياسة التشغيلية لطموحات القوى السكانية العاملة وبلغ 

عدد اإلجابات )32( إجابة.

احتل السبب )إمهال القطاعات غري احلكومية يف قرارات التعيني( املرتبة اخلامسة واألخرية . 5
من التسلسل املرتيب ألسباب عدم تلبية السياسة التشغيلية لطموحات القوى السكانية العاملة وبلغ 

عدد اإلجابات )13( إجابة.

الشكل رقم )5( يوضح أسباب عدم تلبية السياسة التشغيلية لطموحات القوى السكانية 
العاملة
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هل إن السياسة التشغيلية يف العراق تستثمر اإلمكانات البشرية واملؤهالت العلمية . 13
للقوى البشرية العاملة:
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جدول رقم )14( يبني هل إن السياسات التشغيلية يف العراق تستثمر اإلمكانات البشرية 
واملؤهالت العلمية للقوى البشرية العاملة.

النسبة املئويةالعدداإلجابة
6923نعم
77 231ال

300100اجملموع

تشري نتائج الدراسة امليدانية إىل أن غالبية املبحوثني أكدوا أن السياسة التشغيلية يف العراق 
ال تستثمر اإلمكانات البشرية واملؤهالت العلمية للقوى البشرية العاملة، ويبني اجلدول رقم )14( 
أن )231( مبحوثاً شكلوا نسبة )77%( أجابوا بعدم استثمار السياسة التشغيلية للموارد البشرية يف 
العراق وأن قصورها كان سبباً يف انتشار الكثري من الظواهر االقتصادية واالجتماعية السلبية منها:

هجرة الفئات السكانية النشطة اقتصادياً إىل خارج العراق.. 1

تنامي الفقر بني األسر العراقية يف العقد األخري.. 2

انتشار البطالة بني هذه الفئة مما أثر سلباً على سلوك الكثري منهم.. 3

ظهور بعض السلوك املنحرف من الشباب كالسرقة والقتل واجلرائم األخرى.. 4

بينما بلغ عدد املبحوثني الذين أكدوا أن السياسة التشغيلية يف العراق تستثمر اإلمكانات 
البشرية واملؤهالت العلمية للقوى البشرية العاملة )69( إجابة شكلت نسبة )%23(.

هل إن الفساد اإلداري سبٌب يف قصور السياسة التشغيلية يف العراق.. 14
جدول رقم )15( يبني هل إن الفساد اإلداري سبٌب يف قصور السياسة التشغيلية يف العراق 

النسبة املئويةالعدداإلجابة
91،3 274نعم
8،7 26ال

300100اجملموع
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تشري نتائج الدراسة امليدانية إىل أن غالبية املبحوثني أكدوا أن الفساد اإلداري الذي ساد 
يف مؤسسات الدولة واجلهات احلكومية كانت سبباً يف قصور السياسة التشغيلية يف العراق، مما أثر 
سلباً على عملية التشغيل والتوظيف واالستثمار يف القوى البشرية العاملة يف اجملتمع العراقي، ويبني 
اجلدول رقم )15( أن )274( مبحوثاً شكلوا نسبة )91،3%( أكدوا أن الفساد اإلداري يعد من 
األسباب املهمة املؤثرة يف تلكؤ السياسة التشغيلية يف العراق وهو سبب فاعل يف تنامي البطالة 

وانتشار الفقر يف اجملتمع العراقي.

يف . 15 التشغيلية  السياسة  خمرجات  طبيعة  يف  ستؤثر  احلكومية  اإلصالحات  إن  هل 
العراق؟

جدول رقم )16( يبني أن اإلصالحات احلكومية ستؤثر يف طبيعة خمرجات السياسة 
التشغيلية يف العراق.

النسبة املئويةالعدداإلجابة
19966،3نعم
10133،6ال

300100اجملموع

اإلصالحات  أن  حول  املبحوثني  إجابات  يف  تباين  أن  إىل  امليدانية  الدراسة  نتائج  تشري 
أن  رقم )16(  اجلدول  ويبني  العراق،  التشغيلية يف  السياسة  احلكومية ستؤثر يف طبيعة خمرجات 
)199( مبحوثاً شكلوا نسبة )66،3%( أكدوا أن اإلصالحات احلكومية ستؤثر يف طبيعة خمرجات 
تأثري  أكدوا عدم  نسبة )%33،6(  مبحوث شكلوا  وأن )101(  العراق،  التشغيلية يف  السياسة 
اإلصالحات احلكومية على خمرجات السياسة التشغيلية يف العراق، وعند سؤالنا املبحوثني الذين 

أجابوا بنعم عند آلية التأثري كانت اإلجابات على النحو اآليت:

القطاعات كافة . 1 يف  جديدة  عمل  فرص  توفري  على  ستعمل  احلكومية  اإلصالحات  إن 
احلكومية وغري احلكومية.

إن اإلصالحات احلكومية ستحارب الفساد اإلداري واملايل؛ وبالتايل سينعكس إجياباً على . 2
طبيعة خمرجات السياسة التشغيلية يف اجملتمع.
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 اعتماد السياسة التشغيلية يف العراق على التوظيف يف القطاع احلكومي أدى إىل . 16
عجزها عن سد خمرجات القوى السكانية العاملة.

جدول رقم )17( يبني اعتماد السياسة التشغيلية يف العراق على التوظيف يف القطاع 
احلكومي أدى إىل عجزها عن سد خمرجات القوى السكانية العاملة.

النسبة املئويةالعدداإلجابة
 21170،3نعم
8929،7ال

300100اجملموع

تشري نتائج الدراسة امليدانية إىل وجود تباين يف إجابات املبحوثني حول أن اعتماد السياسة 
التشغيلية على التوظيف يف القطاع احلكومي أّدى إىل عجزها عن سد خمرجات القوى السكانية 
العاملة، ويبني اجلدول رقم )17( أن )211( مبحوثا شكلوا نسبة )70،3%( أكدوا أن اعتماد 
السياسة التشغيلية على القطاع احلكومي وإمهاهلا بقية القطاعات املختلطة وغريها أثر سلباً يف سد 
خمرجات القوى السكانية العاملة، وأن )89( مبحوثاً شكلوا نسبة )29،7%( أكدوا عكس ذلك.

 هل إن عدم كفاءة اجلهات املسؤولة عن السياسة التشغيلية أّدى إىل عدم مشوليتها . 17
جدول رقم )18( يبني عدم عدم كفاءة اجلهات املسؤولة عن السياسة التشغيلية أدى إىل 

عدم مشوليتها.
النسبة املئويةالعدداإلجابة
 19765،7نعم
10334،3ال

300100اجملموع

تشري نتائج الدراسة امليدانية إىل وجود تباين يف إجابات املبحوثني حول عدم كفاءة اجلهات 
السكانية  للقوى  البشرية  ملؤهالت  مشوليتها  عدم  إىل  أدى  مما  التشغيلية؛  السياسة  عن  املسؤولة 
أن عدم  أكدوا  نسبة )%65،7(  أن )197( مبحوثاً شكلوا  اجلدول رقم )18(  العاملة، ويبني 
كفاءة اجلهات املسؤولة عن السياسة التشغيلية أّدى إىل عدم مشوليتها؛ وأن ذلك أثر سلباً يف أدائها 
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وخطط التشغيل اليت تضعها؛ وبالتايل أثر يف تفاقم مشكالت اقتصادية كثرية منها )البطالة، والفقر، 
واخنفاض األجر، وغريها(، وأن )103( مبحوثني شكلوا نسبة )34،3%( أكدوا عكس ذلك.

برأيك ما السبل لعالج مشكلة قصور السياسة التشغيلية؟. 18
جدول رقم )19( يبني سبل املبحوثني لعالج قصور السياسة التشغيلية يف العراق  

التسلسل املرتيب العددالسبل

1091القضاء على الفساد يف اجلهات املختصة يف تشريع السياسة التشغيلية 
842االستعانة باملختصني واخلرباء والتجارب العاملية يف هذا اجملال

693وضع خطط مستقبلية لالستثمار يف القوى البشرية
584احلد من ظاهرة املتاجرة يف التعيينات وفرص العمل 

تشكيل جلان خمتصة يف هذا الشأن لتطوير السياسة التشغيلية وتفعليها 
مبا يناسب واإلمكانات البشرية املتاحة 

435

--363اجملموع)*(

أكدت بينات اجلدول رقم )19( أن هناك تبايناً يف آراء املبحوثني بشأن إجياد احللول لعالج 
مشكلة قصور السياسة التشغيلية يف العراق، فكانت اإلجابات على النحو اآليت:

احتلت الفقرة )القضاء على الفساد يف اجلهات املختصة يف تشريع السياسة التشغيلية( . 1
املرتبة األوىل من التسلسل املرتيب لسبل عالج مشكلة قصور السياسة التشغيلية، وبلغ عدد اإلجابات 

)109( إجابات.

احتلت الفقرة )االستعانة باملختصني واخلرباء والتجارب العاملية يف هذا اجملال املرتبة الثانية من . 2
التسلسل املرتيب لسبل عالج مشكلة قصور السياسة التشغيلية، وبلغ عدد اإلجابات )84( إجابة.

من . 3 الثالثة  املرتبة  البشرية(  القوى  يف  لالستثمار  مستقبلية  خطط  )وضع  الفقرة  احتلت 
التسلسل املرتيب لسبل عالج مشكلة قصور السياسة التشغيلية، وبلغ عدد اإلجابات )69( إجابة.

الرابعة من . 4 املرتبة  العمل(،  التعيينات وفرص  املتاجرة يف  الفقرة )احلد من ظاهرة  احتلت 
التسلسل املرتيب لسبل عالج مشكلة قصور السياسة التشغيلية، وبلغ عدد اإلجابات )58( إجابة.

احتلت الفقرة )تشكيل جلان خمتصة يف هذا الشأن لتطوير السياسة التشغيلية وتفعليها مبا . 5
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يناسب واإلمكانات البشرية املتاحة( املرتبة اخلامسة واألخرية التسلسل املرتيب لسبل عالج مشكلة 
قصور السياسة التشغيلية، وبلغ عدد اإلجابات )43( إجابة.

أهم النتائج: توصلت الدراسة إىل جمموعة من النتائج حبسب املعطيات امليدانية اليت حصل 
عليها الباحث من العينة املبحوثة، ويف أدناه أهم هذه النتائج:

أكدت الدراسة امليدانية أن هناك قصوراً يف السياسة التشغيلية للقوى السكانية العاملة يف . 1
العراق، وأن السياسة احلالية ال تليب طموحات هذه الفئة السكانية املهمة.

يقف وراء هذا القصور عوامل متعددة منها: )العوامل السياسية اليت انعكست سلباً يف . 2
هذا اجلانب، والعوامل االقتصادية مثل الفساد املايل واإلداري، فضاًل عن عوامل أخرى(.

إن السياسة التشغيلية يف العراق ما زالت تفتقر إىل التخطيط اجلدي والواقي حلجم القوى . 3
السكانية العاملة وحتتاج إىل املزيد من املراجعة والتطوير.

أدى القصور يف السياسة التشغيلية يف العراق إىل نشوء ظواهر اجتماعية بني هذه الفئة . 4
املهمة، مثل: )اهلجرة اخلارجية، وبعض السلوك املنحرف، وممارسة أعمال إرهابية، وغريها(.

ستتأثر . 5 العراق  يف  التشغيلية  السياسة  أن  أكدوا  املبحوثني  غالبية  أن  الدراسة   كشفت 
باإلصالحات احلكومية اجلارية.

التوصيات: يف ضوء النتائج واملعطيات الدراسة امليدانية يوصي الباحث مبا يأيت:
االهتمام بالقوى السكانية العاملة يف العراق كوهنم الطاقة البشرية العاملة والثروة البشرية.أ. 

حتسني السياسة التشغيلية مبا تالئم املؤهالت اليت حتملها القوى السكانية العاملة.ب. 

مشولية السياسة التشغيلية للقطاعات كافة يف اجلانب االقتصادي، وعدم اقتصاره على ج. 
قطاع دون سواه.

املصاحل د.  عن  واالبتعاد  التشغيلية  السياسة  قطاعات  يف  اإلداري  الفساد  على  القضاء 
الشخصية يف سن التشريعات االقتصادية.

على احلكومة السعي اجلاد يف تنشيط القاعات املختلفة من خالل رسم خطط وسياسات 	. 
تشغيلية هلذه القطاعات لتنميتها.
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امللخص
يُعد الفساد مبفهومه الشامل املصدر الرئيس إلخفاق جهود احلكومة وتكريس الفقر يف أي 
جمتمع من اجملتمعات، ففي ظل الفساد تتضاءل قدرة الدولة على حتقيق أهدافها التنموية ذات الصلة 

برفاه املواطن، وتأمني املساواة وحتقيق العدالة.

وعلى وفق كثري من الدراسات فإن الفساد يرتعرع وينتشر حيثما تكون مؤسسات احلكم 
تصبح  حينما  وكذلك  وضعفها،  والقانونية  واالجتماعية  السياسية  األنظمة  الختالل  ضعيفة؛ 
األخرى  هي  مصابة  أو  مهمشة  املدين  اجملتمع  ومنظمات  والقضاء  الرقابية كالربملان  املؤسسات 

بالفساد.

وعليه سنحاول من خالل هذا البحث الرتكيز على موضوع الشفافية واملساءلة، وكذلك أمهية 
اآلليات الكفيلة بتحقيق الشفافية واملساءلة أخرياً، وسيقدم الباحث أيضاً بعض جتارب الدول يف 

تطبيق إجراءات الشفافية واملساءلة.

دور الشفافية والمساءلة في الحد من الفساد اإلداري
 بالقطاعات الحكومية 

إعداد سعد عزت السعدي*

* ماجستري قانون عام - وزارة اهلجرة واملهجرين/مكتب املفتش العام
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The role of transparency and accountability in reducing 
administrative corruption in the government sectors 

Abstract.

Corruption in its comprehensive sense is the main source 
of the failure of government efforts and the perpetuation of 
poverty in any society. In the face of corruption, the ability of 
the state to achieve its development goals related to the well-
being of the citizen,

According to many studies, corruption grows and 
spreads where the institutions of governance are weak to 
the imbalance of political, social and legal systems and when 
regulatory institutions such as parliament, judiciary and civil 
society organizations are marginalized or also infected with 
corruption.

n this research, we will try to focus on transparency and 
accountability as well as the importance of mechanisms to 
achieve transparency and accountability. The researcher will 
present some of the experiences of countries in the application 
of transparency and accountability procedures.
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مشكلة البحث:
القطاعات  يف  واملساءلة  الشفافية  تطبيق  عن كيفية  البحث  يف  الدراسة  مشكلة  تتمحور 

احلكومية، ومدى إمكانية تفعيلها من خالل إجراءات حمددة تتخذها اجملتمعات ذات العالقة.

أمهية البحث:
تتلخص أمهية البحث يف اآليت:

1. التعريف مبفهوم الشفافية واملساءلة ومتطلباهتا.

2. حماولة تطبيق هذه املفاهيم على الدوائر احلكومية يف العراق.

3. اخلوض يف جتارب بعض الدول كانت تعاين من الفساد.

فرضية البحث:

1. هل تستطيع إجراءات الشفافية واملساءلة يف احلد من الفساد يف القطاعات احلكومية؟

2. ما دور الشفافية واملساءلة يف معاجلة الفساد املايل واإلداري يف القطاعات احلكومية؟

منهجية البحث:
   استخدم الباحث من طبيعة هذا املوضوع وأهدافه املنهج الوصفي التحليلي الذي يعرّب 
عن بيان الظاهرة املراد دراستها، واعتمد الباحث املنهج الوصفي مبدخليه لدراسة املصادر األساسية 
والفرعية يف جماالت الشفافية، واملساءلة، والفساد اإلداري واملايل، وجتارب بعض الدول وصواًل اىل 

أهداف الدراسة من خالل اإلجابة عن أسئلتها املوضحة يف مشكلة البحث.
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متهيد:
يرتبط مفهوم املساءلة بعملية اإلصالح اإلداري، حيث تعمل املساءلة عند تطبيقها بالنحو 
املناسب على ختليص املؤسسة من احملسوبية وتدفعها حنو االستقامة والعمل على وفق قواعد اجلدارة 
وتكافؤ الفرص. واملساءلة هي مجلة من العمليات واألساليب اليت يتم مبقتضاها التحقق من أن 

األمور تسري ملا هو خمطط هلا.

وأصحاب  املواطنني  تقومي حق  إىل  يؤديان  وتعزيزها  الشفافية  توّفر  فإن  ذلك  عن  وفضاًل 
املصاحل وتفعيله يف مساءلة املسؤولني عن قراراهتم وأعماهلم املختلفة.

املبحث األول: مفهوم الشفافية واملساءلة ومتطلباهتا:
تعدُّ الشفافية واملساءلة آليتني فاعلتني للحد من الفساد اإلداري ومقوماً أساسياً من مقومات 
مفهومان  فهما  اجملتمعية،  التنمية  حتقيق  شروط  من  مسبقاً  شرطاً  يشكل  الذي  الصاحل  احلكم 
متصالن يضمن كل منهما اآلخر، فال شفافية دون مساءلة، وال ميكن أن تتحقق املساءلة دون 
توفر الشفافية. ومن خالل هذا املبحث الذي يقسم على مطلبني سيتناول األول تعريف الشفافية 

واملساءلة، أما املطلب الثاين فسريكز على متطلبات الشفافية واملساءلة.

املطلب األول: تعريف الشفافية واملساءلة:
الشفافية اإلدارية من املفاهيم اإلدارية احلديثة اليت حتتم على اإلدارات القوية ضرورة األخذ هبا، 
ملا هلا من أمهية كربى يف إحداث التنمية اإلدارية الناجحة، فضاًل عن مسامهتها يف تنمية التنظيمات 
ات احمليطة)1(. اإلدارية والوصول إىل بناء تنظيمي صحيح قادر على مواجهة التحديات احملدثة والتغريُّ

وتعرف الشفافية على أهنا: املكاشفة بني احلكومة والشعب عرب ممثليه يف الربملان وكذلك 
مؤسسات اجملتمع املدين والرأي العام)2(.

ويف تعريف آخر، هي أن تعمل اإلدارة يف بيت من زجاج وكل ما به مكشوف للموظفني 
واملواطنني؛ إذن هي التزام منظمات اإلدارة العامة واملنظمات اخلاصة باإلفصاح والعالنية والوضوح 
1. فارس بن علوش بن بادي السبيعي، )2010(، دور الشفافية واملساءلة يف احلد من الفساد اإلداري يف القطاعات احلكومية يف 
اململكة العربية السعودية، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، كلية الدراسات العليا، أطروحة مقدمة للحصول على دكتوراه فلسفة 

يف العلوم األمنية، الرياض، ص: 13.
العزي حول  األرشيف  األول ملؤسسات  املؤمتر  أردنية،  والشفافية، حنو شفافية  احلكومية  السياسات  العموش )2000(  2.بسام 

الشفافية، ص: 66.
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يف ممارسة أعماهلا مع خضوعها للمساءلة واحملاسبة، وكذلك وضوح التشريعات وإمكانية فهمها 
واستقرار نصوصها وانسجامها مع بعضها وموضوعاهتا.

الرقابة على العمل اليت متارس من خالل  ويشار إىل أن مبدأ الشفافية هو نوع من أنواع 
يتعدى  الشفافية  إن مفهوم  بأنواعها كافة.  املدين  اجملتمع  التشريعية واإلعالم ومؤسسات  السلطة 
مفهوم حماربة الفساد فالفساد ناتج عن عدم وجود املمارسة الدميقراطية وعن احنصار احلريات العامة 
ومىت ما أصبح اجملتمع دميقراطياً بكل ما تعنية الكلمة من معىن حتقق الشفافية وأصبحت حماربة 

الفساد والفاسدين مهمة ممكنة التحقيق⁾3⁽.

يف  املواطنني  من  املتعاملني  أو  العاملني  من  هي حق كل  الشفافية  فإن  تقّدم  عّما  فضاًل 
الوصول إىل املعلومات واإلطالع عليها وآليات منع الفساد واختاذ القرارات ذات العالقة ومعرفة 
آليات اختاذ القرار املؤسسي، ومتثل الشفافية مدخاًل لوضع معايري أخالقية ووثيقة عمل مؤسسي ملا 

تؤدي إليه من ثقة وكذلك املساعدة على كشف مواضع الفساد⁾4⁽.

واألنظمة  السياسات  صنع  وعلنية  املعلومات  تقاسم  به  فيقصد  اإلجرائي:  التعريف  أما 
والتشريعات، وحتديد اإلجراءات والتعليمات احلكومية مبا يتفق مع قواعد قانونية مكتوبة ومنشورة 
حيدد فيها املعلومات اليت جيب توفريها واملواعيد اليت جيب نشرها واملسؤولية القانونية يف حال عدم 
نشرها⁾5⁽، والشفافية هي أحدى املكونات الرئيسية للحكم الرشيد وتقوم على مبدأ عدم وجود أمور 

يف الشأن العام ختفى على املواطن. 

وتعين ما يأيت:

- الوضوح يف الوظيفة، الواجبات، املصادر، سري املعامالت⁾5⁽.

- وضوح مجيع املعطيات واملعلومات وجعلها يف متناول اجلميع وبالتايل فإن الشفافية توجد 
عند توافر املعلومات الدقيقة يف آواهنا وبصورة مقيدة فاملواطن حباجة إىل معرفة ما ينتظره من اإلدارة 

3. شعبان نوكة )2010(، احلكم الراشد احمللي، احلث يف قيم وأدوات التمكني، ورقة مقدمة إىل جامعة قاصدي مرياح، اجلزائر، 
ص: 17.

4. حممد عبد الغين حسني هالل )2007(، مهارات مقاومة ومواجهة الفساد، االجتاهات احلديثة حملاربة الفساد، مركز تطوير األداء 
والتنمية، القاهرة، ص: 59.

5.فارس بن علوش بن بادي السبيعي، املرجع السابق، ص: 59.
الرشيد.  احلكم  مفاهيم  تعزيز  املدين يف  اجملتمع  التنموية )2011(، دور مؤسسات  والسياسات  لالتصال  الفلسطيين  املركز   )6(

فلسطني، ص: 14 
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إذ يتبع له هذا األمر وإبقاء أعمال اإلدارة حتت املراقبة، وأخرياً أن الشفافية ملمة به عينها وهي 
شرط مسبق من شروط املساءلة⁾6⁽.

- تعريف املساءلة:
ال يوجد تعريف واحد ملفهوم املساءلة بل هناك تعريفات متعددة نذكر منها على سبيل املثال:

تقدمي  املسؤولني  من  الطلب  أهنا:  على  املساءلة  اإلمنائي  املتحدة  األمم  برنامج  عرف 
واجباهتم  وتعريف  صالحياهتم،  استخدام  حول كيفية  املصلحة  ألصحاب  الالزمة  التوضيحات 
واألخذ باالنتقادات اليت توجه هلم وتلبية املتطلبات املطلوبة منهم وقبول بعض املسؤولية عن الفشل 

الكشف عن الغش واخلداع⁾7⁽.

ويف تعريف آخر تعين احملاسبة، وأن ال يكون الفرد مسؤواًل أمام نفسه بل جيب احملاسبة على 
حتقيق اآلخرين ملسؤولياهتم؛ وهذا يعين أن يتحمل الفرد مسؤولية ما يسند إليه من أعمال وما يتعّلق 
هبا من مهام تتطلبها تلك املسؤولية وذلك طبقاً للمعايري واملواصفات اليت يكون قد سبق املوافقة 

عليها⁾8⁽.

وقد عرفت األمم املتحدة املساءلة بأهنا االلتزام من قبل املسؤولني يف القطاعني العام واخلاص 
بالقواعد اآلتية:

توضيح كيفية تنفيذ الدائرة ملهامها ومربرات القرارات اليت تتخذها.

التفاعل املباشر مع االنتقادات واملطالب اليت تقدم إليها.

قبول جزء من املسؤولية عن األخطاء اليت تقع أو الفشل الذي ينبع عن تلك القرارات.

وجود آلية واضحة تتيح للمواطن التأكد من التزام الدائرة مبهامها على الوجه املخطط له.

وجود آلية واضحة التعامل مع األخطاء أو الفشل⁾9⁽. 

العريب،  الشرق األوسط  الفساد، مكتب  الربملاين يف مواجهة  النزاهة واملساءلة )2011( دليل  6. منشورات االئتالف من أجل 
فلسطني، ص: 4. 

7. برنامج األمم املتحدة، املكتب اإلقليمي للدول العربية، برنامج إدارة احلكم يف الدول العربية.
8. حممد عبد الغين حسني هالل، املرجع السابق، ص: 63.

اجلامعة  غزة،  بقطاع  الفلسطينية  املعاهدات  يف  حتقيقها  ومتطلبات  اإلدارية  الشفافية  واقع   ،)2011( حرب،  حممد  نعيمة   .9
اإلسالمية، كلية التجارة، مقدمية للحصول على شهادة املاجستري، فلسطني، ص10. 
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أما التعريف اإلجرائي ملصطلح املساءلة هو متكني املواطنني واملعنيني من الوقوف على مدى 
القطاعات احلكومية أو األهلية وتطبيقهم للسياسات  القائمني على  مشروعية قرارات واجراءات 
املعنية  اجلهات  إىل  والرجوع  يتخذوهنا،  اليت  واإلجراءات  القرارات  على  والتشريعات  واألنظمة 
أمامهم  الفرصة  وإتاحة  قراراهتم  وتدقيق  وفحص  أعماهلم  على  تصرفاهتم  من  والتظلم  ملساءلتهم 

إليضاح أية نقاط متسهم أو هتم توجه إليهم⁾10⁽.

ويرتبط مفهوم املساءلة بعملية اإلصالح اإلداري حيث تعمل املساءلة عند تطبيقها بالشكل 
املناسب على ختليص املؤسسة من أبعاد احملسوبية واحملاباة وتدفعها حنو االستقامة والعمل على وفق 

قواعد اجلدارة وتكافؤ الفرص.

مبادئ املساءلة:

1.وضوح قواعد النظام وعواقب املخالفات: أن يعلم العاملون القواعد املطلوب االلتزام هبا 
وعواقب خمالفتها.

2.املباشرة يف تطبيق اجلزاء: إجياد ارتباط مباشر بني املخالفة والعقوبة وليس معىن ذلك أن 
يتم العقاب يف احلال دون التأكد من املخالفة وأسباهبا.

3.عدالة تطبيق اجلزاء: وذلك بوجوب متتع العاملني بعدالة تطبيق اجلزاء حىت يتقبلوهنا من 
دون تذمر أو متييز.

ترتبط  العقوبة ال  أن  العامل  يفهم  أن  العقوبة: حبيث جيب  4.املساواة والتجانس يف نوع 
بالشخص املخالف بل ترتبط جبسامة املخالفة نفسها توقع عليه العقوبة نفسها أسوة بغريه من دون 

حتيز.

5.التدرج يف شدة العقوبة: وجوب وجود نوع من التدرج يف العقوبة مبا يتناسب مع نوع 
املخالفة ومدى تكرارها⁾11⁽.

املطلب الثاين: أمهية الشفافية واملساءلة ومتطلباهتا:
من خالل هذا املطلب سنقوم بدراسة عنصرين يتمثالن يف أبنية كل من الشفافية واملساءلة 

10.: فارس بن علوش بن بادي، املرجع السابق،ص9.
11. معن حممد عبد الفتاح، القانون املدين )2007(، املسائلة اإلدارية تطبيقاهتا ومعوقاهتا يف إدارات الرتبية والتعليم، رسالة دكتوراه، 

جامعة أم القرى، مكة املكرمة، السعودية، ص37.
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ومتطلباهتما داخل القطاعات احلكومية، والدور الذي  ميكن أن تؤديه يف احلد من الفساد اإلداري، 
وبناء إدارة حتقق آمال املواطن، وتساهم يف التطوير يف خمتلف امليادين واجملاالت حبيث تكون مبنية 

على هاتني الركيزتني من أجل الوصول اىل إدارة دميقراطية حتقق األهداف املنشودة. 

أوال: أمهية الشفافية ومتطلباهتا:
أصبحت الشفافية من املفاهيم اإلدارية احلديثة واملتطورة ومطلباً تسعى إليه كل احلكومات 
واملنظمات، وقضية وطنية تعمل الدول املتقدمة إلبرازه كوجه من أوجه الدميقراطية يف اإلدارة، ومظهراً 
من مظاهر احلضارة، حيث توسعت تطبيقات هذا املفهوم يف كثري من اجملاالت وحقول املعرفة. 
وتوفر الشفافية يعدُّ أكثر أماناً للعاملني من خالل رقابة هيئات الدولة الدقيقة على مجيع العناصر 
اليت تسّبب أي نوع من املخاطرة أو تؤثر على مستوى اإلنتاجية، وهي تشجع على استثمار أفضل 
ألصول املنظمة، وتوظيف أكرب لقدرات العاملني، وتعمل الشفافية على تقليل الغموض والضبابية 
واحلد من الفساد، وتضمن احلقوق العامة يف الفهم واملعرفة من خالل مشاركتهم يف املعلومات وإدارة 
املتوافرة،  اخليارات  على  واطالعه  املواطن  بتثقيف  وتسمح  للمنظمة،  الداخلية  البيانات  عمليات 

وحتقق الرتابط والتكامل بني مجيع املستويات اإلدارية والتنفيذية للمنظمة)12(. 

وتؤكد الشفافية ضرورة أن يكون الناس على علم ودراية مبا حيصل، وتساعدهم على فهم 
األسس املنطقية للقرارات اليت تتخذها احلكومة والعاملون فيها على خمتلف املستويات. وهي عنصر 
رئيس من عناصر املساءلة تقي من األخطاء احلكومية وحتارب الفساد، وتساعد شفافية التشريعات 
يف منع االحنراف، وإزالة املعوقات البريوقراطية وتيسري اإلجراءات وسرعة اإلجناز بعيداً عن االجتهاد 
الشخصي يف تفسري األنظمة والتعليمات. وتعد الشفافية مسألة جوهرية يف عملية التنمية حيث 
يتخذها  اليت  القرارات  متابعة  يف  املواطن  حق  وتأكيد  واملساءلة،  الدميقراطية  حتقيق  على  تعمل 
األفراد يف  اإلداري واملكاشفة واإلفصاح، وتساعد  املسؤولون وفهمها وتقييمها، وتدعو لالنفتاح 
التعبري عن ذاهتم؛ األمر الذي يرفع من درجة القبول الوظيفي لإلفراد، ويسهم يف االرتقاء مبستوى 

األداء النوعي وجودة النتائج، وعلو املنظمة)13(.  

أما نعيمة حممد حرب فهي ترى أن مبدأ الشفافية من األمور اليت تعد مبنزلة حجر الزاوية يف 
12. أيوب لعمودي )2013(، دور الشفافية واملساءلة يف احلد من الفساد اإلداري بالقطاعات احلكومية يف اجلزائر، جامعة قاصدي 

مرباح، كلية احلقوق والسياسية، قسم العلوم السياسية، ص: 25. 
13.حممد بن حممد أمحد احلريب، »درجة االلتزام مبمارسة الشفافية اإلدارية لدى األقسام األكادميية يف كلية الرتبية جبامعة امللك 

سعود”، السعودية: اجمللة الدولية الرتبوية املتخصصة، اجمللد 1، العدد 6، 2012، ص: 317. 
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جمتمعنا، فالشفافية تنطوي على وضع مدونة سلوك، ختلق الثقة وتؤكد عليها، وتتمثل أمهية الشفافية 
يف اآليت: 

1. تأيت اإلدارة بالشفافية كأحد أهم الركائز ومقومات جناح التنمية املستدامة؛ ألهنا توفر 
التامة؛ فتؤدي إىل جودة األداء البشري واملؤسسي وبالتايل متكن  العمل يف بيئة تتسم بالشفافية 
شركاء التنمية احلكومة والقطاع اخلاص، ومنظمات اجملتمع املدين، واملواطنني من الوصول إىل اهلدف 

املرجو، ودفع حركة التقدم والنهوض باجملتمع. 

2.تعمل الشفافية على املشاركة يف اختاذ القرار، وتسمح بتوعية املواطنني واطالعهم على 
اخليارات املتوافرة، وحتقق العدالة يف تقييم أداء العاملني، والوصول إىل ما يعرف بالنظام املفتوح، 

فضاًل عن كوهنا آلية لتحقيق املساءلة. 

3.حتارب الشفافية الفساد بصوره وإشكاله كافة، حيث إن شفافية التشريعات وعدم قابليتها 
للتأويل أو التفسري يساعد على منع االحنراف، وحيد من إمكانية اخرتاقها، وإن شفافية التشريعات 

تساعد يف إزالة العراقيل وتيسري اإلجراءات؛ األمر الذي ميكن من زيادة الكفاية وفعالية األداء. 

4.حتقق الشفافية والنزاهة للموظف، واالبتعاد عن االجتهاد الشخصي يف تفسري القوانني 
واألنظمة، والتوسع يف الالمركزية، وبساطة هيكل التنظيمي للمؤسسات وسهولة إيصال املعلومات 
من القمة للقاعدة والتغذية العكسية؛ وبالتايل فإن وجود تشريعات واضحة وشفافة يؤدي إىل تنمية 

الثقة املتبادلة لفئات اجملتمع كافة واحلفاظ عليها. 

القيادات والعاملني حتت  املنظمات اإلدارية مبا يف ذلك بني  الشفافية املطلوبة يف  5. إن 
إدارهتم، وذلك حىت ال تكون املنظمة غامضة يف توجهاهتا يف ما يقلل من روح االنتماء هلا؛ لذا 
فاملكاشفة وإيضاح املعلومات بني القيادات العاملة يعززان دور الوالء لدى العاملني، يزيدان من 

عطائهم حيث يعرفون كل شيء عنها كوهنم جزءاً من هذه املؤسسة. 

6. الشفافية اإلدارية وسياسة االنفتاح على العاملني واملشاركة وتوافر املعلومة جتعل العاملني 
أكثر إمياناً بقدرهتم بالتأثري يف نتائج اإلعمال، ويتحول انتماؤهم من الرتكيز على حتقيق حاجات 

األمان والتقدير الذايت إىل االهتمام باألداء والعطاء. 

7. تسهم الشفافية اإلدارية يف جناح خطط التطوير والتغيري حيث يواجه قادة املؤسسات 
العديد من التحديات اليت تقاوم جهودهم يف إحداث التغيري املنشود؛ ولضمان مشاركة العاملني 
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ينبغي إقناعهم مبضمون التغيري ودواعيه، وهلذا فإن اإلدارة اليت تتبىن مبدأ الشفافية اإلدارية وتعلن عن 
سياساهتا وخططها؛ وتكون بذلك قد حجمت من الطاقات السلبية اليت يبذهلا العاملني يف مقاومة 

التغيري وحولتها إىل نواتج إجيابية. 

8.تعزز الشفافية اإلدارية الرقابة الذاتية حيث يتمتع األفراد العاملني يف التنظيمات اإلدارية 
املطبقة ملفهوم الشفافية اإلدارية باستقاللية أكثر يف أثناء قيامهم بإعماهلم الوظيفية، فكل شيء 
واضح لدى املوظفني، ولديهم من الصالحيات ما تكفي الختاذ القرارات اخلاصة بنطاق عملهم 

ضمن قواعد العمل وأنظمته؛ وهذا يعزز الرقابة الذاتية بداًل من الرقابة اإلدارية املستمرة)14(. 

9. تعمل الشفافية على تطوير وظائف الوحدات اإلدارية من وحدات إدارية متخصصة، 
إىل فرق عمل تقوم بأداء وظائفها بشكل أفضل وأوضح وأكثر شفافية؛ ألن اجلهود املبذولة هي 
جهود مشرتكة لكل أفراد الوحدة اإلدارية؛ مما يؤدي إىل ترسيخ قيم التعاون وتضافر اجلهود ووضوح 

النتائج، حيث يكون أداء اإلعمال مجاعية. 

للعاملني من خالل رقابة هيئات الدولة الدقيقة على مجيع  10. تعد الشفافية أكثر أماناً 
العناصر اليت تسبب أي نوع من املخاطرة، وتشجع على استغالل أفضل ألصول املنظمة. 

وإن تطبيق الشفافية حيتاج إىل جمموعة متطلبات من أمهها: 

– وجود الدميقراطية يف اجملتمع. 

– الوضوح وعدم الغموض يف األنظمة والقوانني واإلجراءات وإعالهنا للمواطنني واملوظفني. 

– نشر الوعي لدى املوظفني واملواطنني وتعريفهم حبقوقهم وواجباهتم. 

– التنسيق املستمر بني األجهزة املعنية باملوارد البشرية والتطوير اإلداري. 

– تعيني يف الوظائف على أساس الكفاءة واملعرفة . 

– تطوير شبكة املعلومات بني الدوائر واملؤسسات كافة، وتسهيل تدفق املعلومات بينها. 

– تعزيز دور أجهزة الرقابة املالية واإلدارية. 

– تطبيق احلوكمة اإللكرتونية بنحٍو أكثر فعالية. 

14. نعيمة حممد حرب ،واقع الشفافية اإلدارية ومتطلبات تطبيقها يف اجلامعات الفلسطينية بقطاع غزة، املرجع سابق، ص: 13. 
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– مشاركة اجملتمع املدين والرأي العام يف مكافحة الفساد والقيام باإلصالح. 

– تسهيل إجراءات العمل وتطوير قدرات موظفي اجلهاز احلكومي. 

– حرية وسائل الصحافة ومنظمات اجملتمع املدين)15(. 

ثانيا: أمهية املساءلة ومتطلباهتا. 
إن املساءلة تؤدي دوراً جوهرياً يف تشكيل العمليات والنشاطات اليومية للمنظمة وتوجيهها.  

وتعدُّ املساءلة قيمة عليا يف للمجتمع قبل أن تكون جمرد آليات، وأن أمهيتها القيمية ترتبط 
بتحقيق قيم أخرى أبرزها الدميقراطية، والشفافية، والتمكني وذلك من خالل السعي املستمر إىل 

تعزيز الكفاءة والفعالية واجلودة وحتقيقها.  

و تتمثل أمهية املساءلة يف توجيه طاقات املؤسسة حنو األهداف االسرتاتيجية. 

- تنظيم األفراد طبقاً االسرتاجتية املنظمة. 

– حتديد نقاط الضعف بالعمل يف أثناء تراجع األداء. 

– معرفة العاملني بالنتائج املتوقعة وبنحٍو واضح. 

– التوجيه برتكيز املوظفني على نتائج أعماهلم. 

– حتسني األساليب املتبعة يف حتسني مفردات العمل. 

– إعطاء دافعية أكرب للتطور والتقدم يف العملية اإلدارية. 

– املساعدة على اإلبداع واالبتكار، حيث إن تفعيل املساءلة يف حالة إظهار اإلجناز احلسن 
تنمي لدى العاملني الرغبة مبحاولة اإلبداع والبحث عن الوسائل لتحقيق ذلك)16(. 

وميكن توضيح األمهية القصوى للمساءلة يف ما يأيت: 

1- قطع الطريق على املسؤولني يف حماولة تغطية أعماهلم غري املشروعة بسبب اتساع نطاق 
مصادر املساءلة. 

15. كاوه حممد فرج قرادغي، أثر الشفافية واملساءلة على اإلصالح اإلداري، أربيل، منظمة كيدو، 2011، ص: 4. 
16. نعيمة حممد حرب، املرجع السابق، ص: 43. 
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2- تقليل فرص االتفاقات غري املشروعة بني اجملالس املسؤولة اجلهات املعنية بالرقابة. 

3- تنوير املسؤول األكثر نضجاً بردود الفعل له أو لنتائج عمله؛ لالستفادة منها يف التطوير 
اإلداري أو التحديث أو التصحيح. 

4- معاونة اجلهات الرقابية يف القيام بعملها على الوجه السليم. 

5 - كشف التالعب أو التزوير أو الفساد مبعدل أسرع من املعتاد. 

6- توخي املسؤولني للمزيد من احلذر واحليطة يف أعماهلم طاملا أن املساءلة متعددة املصادر. 

7- محاية الصاحل العام بشكل أكثر فعالية)17(. 

وتكمن أمهية املساءلة يف النقاط اآلتـية: 

– تدعم املساءلة عملية حتسني األداء اإلداري. 

– تعزز املساءلة الشعور باملعرفة والكفاءة على مستوى األفراد واملؤسسات. 

– تساعد على تنمية اإلبداع واالبتكار وحّب حتقيق الذات لدى العاملني. 

– مشاركة املوظفني يف عملية اختاذ القرار اإلداري. 

– حتييد اجلانب املعنوي لدى األفراد مبا يعزز الوالء للمنظمة وللعمل. 

– بيان املهام واملسؤوليات و توزيعها على األطراف املشرتكة. 

وجود وصف وظيفي متكامل لكل وظيفة إدارية. 

- وجود نظام لرفع التقارير الدورية للجهات ذات العالقة. 

- مناقشة النتائج املتحققة بني أفراد املنظمة)18(. 

أما متطلبات املساءلة فإهنا تستدعي وجود حرية البيانات وأصحاب مصلحة قادرين على 
تنظيم أنفسهم، ووجود نظام ملراقبة أداء املسؤولني وضبطه من حيث النوعية، وعدم الكفاءة أو 
برنامج  العليا  الدراسات  امللك سعود  السعودية، جامعة  العربية.  الدول  واملساءلة يف  ،الشفافية  الشمراين  غادة شهري   )2(  .17

املاجستري، مشكالت وقضايا يف دراسة التنمية ، 2012، ص: 4. 
18. كاوه حممد فرج قرادغي، أثر الشفافية واملساءلة على اإلصالح اإلداري. املرجع السابق، ص: 6. 
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العجز أو إساءة استخدام املوارد، وال بدَّ للموظف أن يبلغ عن أي سلوك يتناىف مع معايري األخالقية 
للعمل، وال بدَّ من توافر اإلجراءات والتدابري من خالل تشريع حمدد يصف وحيدد مىت وكيف يتم 
اإلبالغ عن مظاهر سوء السلوك هذا. وعن مساءلة املرؤوسني عن نتائج إعماهلم ينبغي التأكد من 

ثالثة أمور: 

– أن تكون اختصاصات ذلك املرؤوس ومسؤولياته واضحة وحمددة بنحٍو دقيق. 

– أن يكون املرؤوس قادراً على القيام بأعبائه واختصاصاته. 

– أن تكون الصالحيات املخولة له متاحة بالقدر الكايف الذي يسمح له بالقيام مبسؤولياته، 
أي: وجود توازن بني السلطة واملسؤولية؛ وبذلك ميكن مساءلة الشخص عن فشلة بالقيام مبهامه 

الوظيفية. 

املبحث الثاين: آليات مكافحة الفساد اإلداري باالعتماد على الشفافية واملساءلة:

من خالل هذا املبحث سنحاول استعراض أهم املعوقات والعقبات اليت تواجه كاًل من    
الشفافية واملساءلة يف القطاع احلكومي واليت تقف حجر عثرة يف طريق عمل الشفافية واملساءلة، 

وتعرقل أهدافها يف احلد من مظاهر الفساد اإلداري داخل القطاعات احلكومية. 

املطلب األول: طرق تطبيق الشفافية واملساءلة:
أواًل: معوقات تطبيق الشفافية اإلدارية: هناك العديد من املعرقالت اليت تعيق حتقيق جهود 

الشفافية اإلدارية وهذه املشكالت تتمثل يف اآليت: 

– االستمرار يف تنفيذ األنظمة القدمية والروتني والتعقيد يف اإلجراءات املتبعة يشكل عائقاً 
يف وجه الشفافية اإلدارية؛ لذلك جيب القيام باإلصالح اإلداري والتطوير جبميع عمليات اإلدارة 

قبل البدء بتطبيق الشفافية يف اإلدارة. 

خالل  من  البعض  قبل  من  واخلروقات  التجاوزات  لبعض  الشفافية  تتعّرض  أن  ميكن   –
قبل  من  املعلومات  استغالل  أو  والبيانات،  املعلومات  عن  السليم  غري  أو  الدقيق  غري  اإلفصاح 
املستخدم هلا أو من يقوم باإلفصاح عنها؛ لتحقيق أهدافه اخلاصة يف حال تعارضت مع أهداف 

املؤسسة. 
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– الصعوبة يف حتديد أولويات األهداف املطلوب حتقيقهاً تعد من أهم معوقات الشفافية 
اإلدارية، فهي حتتاج للوضوح  واملوضوعية؛ وبالتايل فإن كثرة األهداف وتشعبها جيعل من الصعب 

جداً وضع أولويات للتنفيذ؛ األمر الذي يسّبب إعاقة للشفافية. 

- إن االزدواجية والفوضى يف عمليات التحديث والتطوير تؤدي إىل بعثرة اجلهود وضياع 
التنسيق بني أجهزة اإلدارة بنحٍو عام.

- الرتكات السلبية من األنظمة السابقة اليت تتطلب معاجلة ملدى طويل قبل البدء بالنهوض 
باجملتمع ومؤسساته. 

– إساءة تفسري املعلومات من قبل مستخدميها الذي قد يعود إىل التحيز املقصود، إال يف 
أجواء دميقراطية، وإمكانات الشفافية واملساءلة تكون كفيلة مبعاجلة مثل هذه التجاوزات ضمن إطار 

النظام القانوين والقضائي)19(.  

فإن جلَّ  السابقة،  الدراسات  ما ذكر يف  على  اعتماداً  املساءلة:  تطبيق  معوقات  ثانياً: 
والثقافية  واالقتصادية  والسياسية  االجتماعية  للنواحي  تأرخيية  لرتاكمات  وليدة  املعوقات كانت 
مثل  اإلداري  باجلهاز  وتتعلق  وبنيوية  إدارية  املعوقات  وتكون  اإلدارة،  فيه  تعمل  الذي  للمجتمع 
السطوة املركزية الشديدة، وضعف الالمركزية على مستوى اإلدارة؛ لذا يلتزم اإلداريون التنفيذيون 
مبا ميلى عليهم من رؤسائهم أو من املركز الرئيس، ويكون التفويض يف هذه احلالة بأدىن درجاته، ما 
يضعف قدرة الرئيس على مساءلة املرؤوس خارج قاعدة اإلذعان، وهذه يشّكل حتدياً كون املساءلة 
عملية تشمل جوانب العملية اإلدارية كافة، اليت تتطلب من اإلداري استخدام مهارته واالستفادة 

من معرفته بالعمل، وحماولة االبتكار وهذا يضعف املساءلة أمام اجلمهور. 

ثالثاً: معوقات اجتماعية ثقافية: ومنها:   
– ضعف التخطيط الشامل، الذي بدوره يتسبب يف إضاعة أو اإلمهال لالستخدام األمثل 
للطاقات التنظيمية حيث يؤدي إىل عدم حتديد األدوار بدقة أو حدوث االزدواجية يف النشاطات 
أو التعارض يف الواجبات واملهام ما يشوش خطوط املساءلة يف مرحلة العملية أو التنفيذ، وجيعل من 

الصعوبة مبكان إرجاع املستوى املتحقق للنتائج إىل أي فرد أو وحدة تنظيمية.

وتعدد  اإلداري  اجلهاز  بسبب تضخم حجم  اإلداري  الرقابة واإلشراف  تفعيل  – صعوبة 
19. نعيمة حممد حرب، واقع الشفافية ومتطلبات تطبيقها يف اجلامعات الفلسطينية بقطاع غزة، املرجع سابق، ص: 30. 
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قدرة مؤسسات  املساءلة ويضعف  عمليات  يعقد  ما  فائضة،  عمالة  فضاًل عن وجود  نشاطاته، 
حمدودة مبمارستها، حيث إن كل قطاع خدمة حيتاج إىل نظام حماسبة خمتلفة تبعاً الختالف طبيعة 

عمله. 

– تعدد اللوائح واإلجراءات؛ مما يدلُّ على كثرة التجارب املتبعة يف تنفيذ اإلجراءات، وتزايد 
اإلداري  اجلهاز  البريوقراطية يف عمل  املواطنني، وسيادة  إجناز معامالت  الروتني يف  الشكوى من 

احلكومي. 

املساءلة  إعمال  متارس  اليت  اإلدارية  والوحدات  لألشخاص  املمنوحة  احلماية  ضعف   –
واملراقبة، وتبني ذلك من عدم استقالليتها الكلية وإخضاعها لإلدارة العامة املركز ما يوفر وسائل 

كثرية للتأثري على القرارات املتخذة من قبلهم.

– كثرة التغيريات يف القوانني واألنظمة والتعليمات والقرارات وأحيانا كثرة إعادة اهليكلة جيعل 
من الصعب ممارسة املساءلة بصورة منتظمة وكعملية متصلة، حيث إنه على الرغم من التغيريات يف 
التشريعات والقوانني واهلياكل تبقى أنشطة اإلدارة العامة املطلوب ممارستها وتقدمي اخلدمأت اليومية 
للمواطنني، وال يتوقف ذلك على إدارة الشؤون العامة حىت تتضح صورة اهلياكل اجلديدة أو إجناز 

القوانني، وإمنا يكون ذلك معطاًل لإلعمال أحيانًا)20(. 

التقليدية اليت تؤدي إىل االنتشار واحملاباة  الوالءات االجتماعية  – استمرارية اخلضوع إىل 
واحملسوبية والواسطة يف عمل اإلدارة العامة وحتول العالقة بينها وبني املواطن إىل عالقة السيد بالتابع. 

مما  املعيشة،  تكاليف  بارتفاع  مقارنة  اإلداري  اجلهاز  العاملني يف  رواتب  تدين مستوى   –
يساعد على إجياد بيئة خصبة للفساد، فضاًل عن توافر العروض املغرية لتداول السيولة الزائدة بسبب 

توجهات الدول املختلفة لتشجيع االستثمارات. 

– قلة التدريب، والسيما عدم احتواء براجمها على نشاطات تدريبية حتقق ثقافة املساءلة، 
وبيان متطلباهتا ومنافعها. 

– ضعف التنشئة االجتماعية األساسية لإلفراد والعاملني يف مؤسسات اإلدارة العامة، وعدم 
مراعاة ذلك يف تأهيل املوظفني اجلدد، والسيما يف جمال املساءلة وعالقاهتا ومقتضيات حتقيقها. 

20. فارس بن علوش بن بادي السبيعي، دور الشفافية واملساءلة يف احلد من الفساد اإلداري يف القطاعات احلكومية يف اململكة 
العربية السعودية، مرجع سابق، ص: 51. 



106

العدد )2( كانون األول 2017

– انتشار الفساد الذي أصبح من املعوقات اخلطرية اليت حتول دون تفعيل مفهوم احملاسبة، 
وميكن قراءة ذلك من أمهية عنصر املساءلة كأحد مكونات معادلة مواجهة الفساد)21(.

)األردن،  واملساءلة  الشفافية  مبادئ  تنفيذ  يف  الدول  بعض  جتارب  الثاين:  املطلب 
جورجيا، العراق(:

أواًل: األردن:
جاء إنشاء هيئة مكافحة الفساد األردنية كهيئة مستقلة تنفيذاً لتوجيهات ملك األردن عبد 
اهلل الثاين إىل احلكومة األردنية من أجل إجياد مرجعية مستقلة معنية مبكافحة الفساد، وتعزيز الوقاية 
منه، والتوعية مبخاطره ومبا ينسجم مع متطلبات اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد اليت وّقع عليها 
األردن بتأريخ 31/ 10/ 2003، وصّدق عليها مبوجب قانون املصادقة رقم 28 لسنة 2004؛ 
مبوجبه  حّدد  2006 الذي  لعام   )62( رقم  الفساد  مكافحة  هيئة  صدر قانون  لذلك  ونتيجة 
أهداف اهليئة ومهامها، وبنّي األفعال اليت تعد فساداً، ومت تعديل القانون مبوجب القانون املعدل رقم 
)10( لسنة 2012، حيث تضمنت التعديالت اجلديدة العديد من املواد القانونية اخلاصة بتوفري 
احلماية للشهود واملبلغني يف قضايا الفساد، فضاًل عن منح اهليئة صالحية وقف العمل بأي عقد 
أو اتفاق أو امتياز مت احلصول عليه نتيجة فعل فساد، وختويل اهليئة صالحية التعاون الدويل لتقدمي 
وطلب املساعدة القانونية املتبادلة، وقد استثىن التعديل سقوط جرائم الفساد والعقوبات اخلاصة 
هبا بالتقادم، ومت تعديل القانون مبوجب القانون املعدل رقم )16( لسنة 2014، ومبوجبه مّت إضافة 
جرائم غسل األموال والكسب غري املشروع، وعدم اإلعالن أو اإلفصاح عن استثمارات أو ممتلكات 
أو منافع قد تؤدي إىل تعارض يف املصاحل إذا كانت القوانني واألنظمة تستوجب ذلك ويكون من 
شأهنا حتقيق منفعة شخصية مباشرة أو غري مباشرة للممتنع عن إعالهنا، إىل أفعال الفساد اجملرمة 
يف املادة )5( من قانون هيئة مكافحة الفساد رقم )62( لسنة 2006 وتعديالته، وبعد ذلك صدر 

القانون األخري رقم )13( لسنة 2016 )قانون النزاهة ومكافحة الفساد( .

وهيئة مكافحة الفساد هي اجلهة املعنية مبالحقة كل من يرتكب أياً من أفعال الفساد اجملرمة 
على وفق أحكام قانون اهليئة رقم 62 لسنة 2006، وهي معنية أيضاً يف القيام باجلهود الالزمة 
لتجفيف منابع الفساد، وتوعية املواطنني بآثاره السلبية اخلطرية على التنمية االقتصادية واالجتماعية 

والسياسية، وعلى صورة األردن لدى املستثمرين واملؤسسات الدولية.
21. أمحد عودة دويري )2002(، املسائلة على اإلدارة العامة يف األردن، رسالة ماجستري غري منشورة، جامعة الريموك، األردن، 

ص:101.
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وحدد قانون هيئة الفساد أهدافها مبا يأيت: 

 أ. وضع سياسات فّعالة وتنفيذها بالتنسيق مع اجلهات ذات العالقة ملكافحة الفساد والوقاية منه.

 ب. الكشف عن مواطن الفساد جبميع أشكاله مبا يف ذلك الفساد املايل واإلداري وكذلك 
الواسطة واحملسوبية إذا شكلت اعتداًء على حقوق الغري وعلى املال العام.

 ج. توفري مبادئ املساواة وتكافؤ الفرص والعدالة.

 د. مكافحة اغتيال الشخصية.

 	. التعاون يف تقدمي وطلب املساعدة القانونية الدولية حال توافر شروط تقدميها من خالل 
القنوات الرمسية.

وتتوىل اهليئة يف سبيل حتقيق أهدافها املهام والصالحيات اآلتية:

 أ. التحري عن الفساد املايل واإلداري، والكشف عن املخالفات والتجاوزات، ومجع األدلة 
الالزمة  والقانونية  اإلدارية  اإلجراءات  والسري يف  التحقيقات  ومباشرة  بذلك،  اخلاصة  واملعلومات 

لذلك)22(.

 ب. مالحقة كل من يرتكب فعاًل من أفعال الفساد خالفاً ألحكام القانون وحجز أمواله 
املعنية، ووقف  العمل من اجلهات  يده عن  السفر، وطلب كف  املنقولة ومنعه من  املنقولة وغري 
راتبه وعالواته وسائر استحقاقاته املالية إذا لزم، وتعديل أي من تلك القرارات أو إلغاوها على وفق 

التشريعات السارية املفعول.

 ج. إجراء التحريات الالزمة ملتابعة أي من قضايا الفساد من تلقاء نفسها أو بناًء على إخبار 
يرد من أي جهة، أو بناًء على شكوى من أحد املتضررين.

اإلسرتاتيجية الوطنية يف األردن ملكافحة الفساد:

لقد سبق هليئة مكافحة الفساد األردنية أن تبّنت اسرتاتيجية وطنية ملكافحة الفساد للفرتة من 
)2008-2012(، ترّكزت يف تعزيز قدرات هيئة مكافحة الفساد، والوقاية من الفساد، والتثقيف 

والتدريب والتوعية العامة، وتنفيذ القانون، وتنسيق اجلهود ملكافحة الفساد والتعاون الدويل.

.http://www.jiacc.gov.jo :22. ملزيد من التفاصيل يرجى زيارة موقع هيئة النزاهة األردنية على اإلنرتنت
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الفساد وبالتعاون مع جمموعة من  وبانتهاء مدة هذه االسرتاتيجية، أعدت هيئة مكافحة 
إىل  للفرتة من )2013-2017( ارتكزت  الفساد  الوطنية ملكافحة  الدوليني االسرتاتيجية  اخلرباء 

األهداف اآلتية)23(:

1. رفع مستوى التوعية والتثقيف حول ظاهرة الفساد وجهود مكافحتها:

تؤثر ظاهرة الفساد بشكل سليب على االقتصاد الوطين والبيئة االستثمارية يف البالد. وتقع 
احلكومية  اجلهات  على  السلبية  وآثاره  الفساد  بأشكال  والتثقيف  التوعية  مستوى  رفع  مسؤولية 
والقطاع اخلاص ومؤسسات اجملتمع املدين كافة. وإن هذه اجلهات مسؤولة عن توفري املعلومات 
والتشريعات  والسياسات،  واإلجراءات،  الظاهرة،  للمواطنني عن حجم هذه  والدقيقة  الصحيحة 

املتخذة ملعاجلتها.

2. تعزيز الوقاية من الفساد:

الرقابة  الرشيدة وتفعيل  النزاهة واحلاكمية  الفساد ترسيخ مبادئ  الوقاية من  تتطلب جهود 
الداخلية ووضع مدونات السلوك الوظيفي وتطبيقها يف مؤسسات القطاع العام من خالل وضع 
التشريعات والسياسات وإجراءات العمل الكفوءة والفاعلة، وأن مسؤولية الوقاية من الفساد تقع 
أيضاً على مؤسسات القطاع اخلاص ومؤسسات اجملتمع املدين، سواء أيف جمال املمارسة أم يف مراقبة 

التزام مؤسسات القطاع العام.

3. تعزيز قدرات هيئة مكافحة الفساد:

تتوىل هيئة مكافحة الفساد مسؤولية رفع مستوى التوعية العامة حول ظاهرة الفساد، واختاذ 
اإلجراءات الالزمة للوقاية من هذه الظاهرة، والتحقيق يف قضايا الفساد ومالحقة مرتكبيه، وتعدُّ 
مهام اهليئة بالغة األمهية يف مالحقة الفاسدين، وتقدميهم للقضاء ملالحقتهم؛ وهذا يتطلب امتالك 
اهليئة للموارد البشرية والفنية، على أن تتسم إجراءات عملها بالكفاءة والشفافية، وآليات وظيفية 

للتعاون والتنسيق مع مؤسسات القطاعني العام واخلاص ومؤسسات اجملتمع املدين.

4. تفعيل املشاركة اجملتمعية يف أنشطة مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة:

إنشاء  ويتطلب  األعمال،  وأنشطة  للمواطنني،  األساسية  احلقوق  على  سلباً  الفساد  يؤثر 
منظومة فاعلة ملكافحة الفساد تفعيل املشاركة اجملتمعية يف جهود الوقاية من الفساد ومكافحته، 

23.)1( ويكيبيديا )املوسوعة احلرة(، هيئة النزاهة األردنية، www.wikipedia.org  تأريخ الدخول:2017/10/9.
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حبيث يكون اجلميع من أفراد، ومؤسسات اجملتمع املدين، واملنظمات غري الرحبية ومؤسسات القطاع 
اخلاص ذات العالقة جزءاً من عمليات صنع القرار ووضع التشريعات واإلسرتاتيجيات والسياسات، 

واملعايري، واإلجراءات املصممة لضمان النزاهة اجملتمعية.

5. كفاءة اإلجراءات التحقيقية يف قضايا الفساد ومالحقة مرتكبيه:

هناك العديد من اجلهات املسؤولة عن التحقيق يف قضايا الفساد مما قد يؤدي إىل التداخل 
يف اختصاصاهتا، كما أن اإلطار القانوين الذي حيدد مهامها وأدوارها يف جمال مكافحة الفساد غري 
واضح لكافة أفراد اجملتمع، وبالتايل فإنه من املهم أن يتم تنظيم التعاون وتبادل املعلومات وتنسيق 
األنشطة ما بني سلطات إنفاذ القانون والسلطات القضائية واجلهات األخرى ذات العالقة، كما 
أنه من املهم ضمان إمتالك األفراد العاملني يف هذه اجلهات للمهارات والقدرات الالزمة للحفاظ 

على كفاءة منظومة مكافحة الفساد.

6. تعزيز التعاون الدويل يف جمال مكافحة الفساد:

تتطلب جهود مكافحة الفساد تعاون دويل كفوء وفاعل للوقاية ومكافحة جرائم الفساد 
ومتحصالهتا؛ ولتحقيق ذلك، يتطلب استمرار األردن مشاركته يف اجلهود اإلقليمية والدولية، وذلك 
التعاون  الفساد، ويشمل ذلك  العاملة يف جمال مكافحة  الدولية  يف إطار االتفاقيات واملنظمات 
واملسؤولية  املوجودات،  واسرتداد  الفساد  قضايا  يف  املشرتك  التحقيق  جمال  يف  املعلومات  وتبادل 
عن التحقيق يف جرائم الفساد حتتاج إىل وجود آلية واضحة للمساعدة القانونية املتبادلة وتبادل 

املعلومات على املستوى الدويل)24(.

ثانيا: جورجيا:
يف عام 2003 كان الفساد قد توغل تقريبا يف كل مفاصل احلياة يف جورجيا ولعل من أكثر 

مظاهر الفساد املتفشي وضوحاً شرطة املرور الذين يرتدون الزي الرث من احلقبة السوفيتية.

لقد استشرى الفساد يف معظم اخلدمات احلكومية األخرى، وكانت الرشوة حتدث عند طلب 
إصدار جواز سفر، أو تسجيل ملكية، أو بدء أي نشاط جتاري، أو بناء منزل، وحىت الدخول إىل 
اجلامعات كان يتطلب دفع الرشوة كما تالعبت العصابات اإلجرامية »لصوص القانون« اليت كانت 
تعمل دائماً على اإلفالت من العقاب، واالخنراط يف عمليات ابتزاز، والتهريب، وسرقة السيارات، 

24. ملزيد من التفاصيل يرجى زيارة موقع هيئة النزاهة األردنية على شبكة اإلنرتنت، املرجع السابق.   
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والسرقة عموماً، حيث تالعب اجملرمون بعقود مع مسؤولني حكوميني لغرض هنب اخلزينة، والكثري 
من املسؤولني أصاهبم الثراء خالل عدة سنوات)25(.

ملا هلذه  به  مثٍل حيتذى  وإعطاء  الفساد،  استطاعت جورجيا حماربة  الفساد  ويف ظل هذا 
التجربة من أمهية كبرية، وهناك عوامل أدت إىل جناح اإلصالحات يف جورجيا، هي:

ممارسة اإلرادة السياسية القوية: إن اإلرادة السياسية القوية واملتواصلة كانت األساس . 1
يف مكافحة الفساد يف جورجيا يف الوقت الذي فشلت فيه العديد من البلدان مبا يف 
ذلك الدول اليت قامت بعد اندالع الثورات فيها مع االلتزام السياسي يف حتقيق النتائج.

إنشاء املصداقية املبكرة : كانت لدى قادة احلكومة نافذة من الفرص ملدة مثانية أشهر . 2
إلجراء تغيريات جذرية، وقد عمل القادة على تطوير “الدورة الفاضلة” اليت تتضمن 
وبالرباغماتية،  مرنة،  باسرتاتيجية  املدعومة  الواضحة  والرؤية  القوية  السياسية  اإلرادة 
والتنفيذ السريع كلها وصلت إىل نتائج سريعة أدت إىل اتساع نوافذ الفرص وعززت 

اإلرادة السياسية ملكافحة الفساد.

شن اهلجوم املباشر على الفساد: أدرك صناع القرار السياسي يف جورجيا أن اإلصالحات . 3
مرتابطة مع بعضها بعضاً، وأن جناح إحداها سيحتاج إىل النجاح يف جمال آخر، وعلى 
سبيل املثال فإن حتقيق النجاح يف إصالحات مكافحة الفساد ويف مجيع مفاصل الدولة 

واخلدمات املقدمة للمواطنني.

جذب املوظفني اجليدين: غالباً ما حدَّ نقصُّ املوظفني املؤهلني من القدرة على تنفيذ . 4
اإلصالحات، وقد تغلب صناع القرار السياسي على قيود القدرات البشرية يف املؤسسات 
العامة عرب تعيني موظفني جدد من خارج تلك املؤسسات، والسيما األشخاص من 

ذوي اخلربات يف القطاع اخلاص وأصحاب املؤهالت األجنبية.

حتديد دور الدولة: جرت عدة حماوالت للحد من التفاعل املباشر بني املواطنني والدولة . 5
عرب اخلصخصة، ورفع القيود عن شركات اإلعمال واإلصالح الضرييب. ويعتقد القادة 
اجلورجيون أن اخلصخصة كانت ضرورية إلعادة هيكلة االقتصاد، وكبح مجاح الفساد 
وزيادة إيرادات الدولة وكذلك ترك سوق العمل يعمل كان احلل للعديد من املشكالت.

بغداد،  والتخطيط،  للدراسات  البيان  مركز  ترمجة  الفساد،  مكافحة  يف  اجلورجية  احلكومة  جتربة   )2012( الدويل،  البنك   .25
ص:27.
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اعتماد احللول غري التقليدية: يف بعض إصالحات مكافحة الفساد كالتفاوض حول . 6
مدفوعات النقدية اليت دفعها املوظفون الفاسدون ورجال إعمال املسجونون لقاء إطالق 
سراحهم كانت مثل هذه االمور مدعاة للجدل؛ وكان اهلدف من ذلك أنه ال ميكن إبقاء 
كل موظف عمومي فاسد بالسجن ألهنم كثريون، وبداًل من جلوسهم يف السجن الذي 
كلف الدولة أموااًل وخزينتها خالية الوفاض فقد كان من األفضل اسرتجاع االأموال اليت 
حصلوا عليها بطرق غري مشروعة، وإطالق سراحهم، وحال قيامهم بالدفع فذلك يعين 

أهنم خسروا قوهتم.

الطبيعة . 7 إعطاء  يف  عوامل  عدة  أسهمت  عن كثب:  والتنسيق  اهلدف  وحدة  تطوير 
الشاملة لإلصالحات يف مكافحة الفساد، منها:

أ. الفريق األساسي لصناع القرار كان صغرياً وقد تشارك بالقيم اليت ختص توجيه السياسة 
العامة.

ب.  كان هناك تنسيق مكثف على مستوى جملس الوزراء، وكان جملس الوزراء جيتمع دورياً 
وتتم فيه مناقشة السياسيات.

ت.  مت تشكيل عدة جلان رفيعة املستوى التوجيه اإلصالحات يف خمتلف اجملاالت مثل: 
النقل، والضرائب، والطاقة، واخلصخصة، وغريها .

الشعور  وكان  احلاجة،  عند  الرئيسة  القضايا  بصدد  رمسية  غري  اجتماعات  عقد  مت  ث.  
باحلاجة امللحة العاجلة هو الذي عزز التنسيق الوثيق جداً.

اليت . 8 التحديات  الدول  من  العديد  واجهت  احمللية:  لألوضاع  الدولية  اخلربة  تسخري 
واجهتها جورجيا، وقد تعّلم صناع القرار من جتارهبم؛ فعلى سيبل املثال مت استلهام فكرة 
من النظام القضائي يف الواليات املتحدة، وصممت تشريعات مكافحة املافيا على غرار 
التشريعات يف إيطاليا وغري ذلك من اخلربات الدولية يف جمال إعادة بناء دولة مبفاصلها 

كافة.

تسخري التكنولوجيا: منت بعض التكنولوجيا يف جورجيا، وكانت مبنزلة العنصر الرئيس . 9
يف جهود مكافحة الفساد، وباالعتماد على التكنولوجيا فقد مت القضاء على العديد من 
االتصاالت املباشرة بني املسؤولني احلكوميني واملواطنني؛ وهذا بدوره أّدى اىل ختفيض 
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فرص تعاطي الرشوة وساعدت التكنولوجيا أيضاً على تيسر اخلدمات العامة وجعلها 
أسهل للمراقبة مع تيسري معامالت املواطنني.

وسائل . 10 باستخدام  احلكومة  قادة  قام  مبكر  وقت  يف  اسرتاتيجياً:  االتصاالت  استخدام 
اإلعالم وبنحٍو فّعال بنشر صور املسؤولني الفاسدين رفيعي املستوى الذين مت القبض عليهم، 

ومت تصوير أيضاً إلقاء القبض على املتهربني من الضريبة)26(.

ثالثاً: العراق:
تعدُّ مكافحة الفساد من األوليات اليت ال بدَّ أن هتتم هبا اجملتمعات والدول واملؤسسات اليت 
تعاين منه، وال بد أن تتضافر اجلهود للحّد من توغله على ثروات البلد ومدخوالته؛ ألن استمراره 
وسائل  وهناك  البشرية،  وحىت  واجملتمعية  والسياسية  االقتصادية  التنمية  مشاريع  يهدد  واتساعه 
والتعليمية، واآلليات  التثقيفية  املختلفة، واآلليات  والقسرية  القانونية  منه كاآلليات  للحد  متعددة 
املؤسسات  القانونية عرب  واملالحقة  الدويل  التعاون  آليات  اخللقية، وحىت  القيم  وإعالء  اجملتمعية، 
الدولية وتكاتف جهود الدول اليت تعاين من الظاهرة نفسها؛ ألن هناك إمكانيات لتبادل املعلومات 

واخلطط ملواجهته.

وبعد صدور أوامر سلطة االئتالف املؤقتة )املنحلة( يف العراق )55( و)57( اليت مبوجبها مت 
استحداث هيئة النزاهة ومكاتب املفتشني العموميني، وقد صدر قانون هيئة النزاهة رقم )30( لسنة 
2011، ومت تشريع قانون ديوان الرقابة املالية رقم )31( لسنة 2011 حيث إن هيئة النزاهة من 
اهليئات املستقلة، وهلا شخصية معنوية واستقالل مايل وإداري، وختضع لرقابة السلطة التشريعية أي 
سلطة جملس النواب العراقي حيث تعمل اهليئة على املسامهة يف منع الفساد ومكافحته، واعتماد 
الشفافية، والتحقيق يف قضايا الفساد اإلداري واملايل طبقاً إلحكام القانون، وتعتمد اهليئة يف عملها 
على احملققني وحتت إشراف قاضي التحقيق املختصة ومتابعة قضايا الفساد اليت ال يقوم هبا حمققو 
اهليئة بالتحقيق وتعتمد اهليئة يف عملها بالتعاون مع ديوان الرقابة املالية ومكاتب املفتشني العامني، 
حيث يعمل ديوان الرقابة املالية بالتدقيق املايل واحملاسيب وهو معين بالكشف، والغّش، والتبذير، 
وإساءة التصرُّف إىل املفتش العام املختص، ويتخذ املفتش العام ما يلزم بشأن تقارير ديوان الرقابة 
املالية، وجيري التحقيق اإلداري الالزم ويقدم النتائج إىل الوزير املختص، وتصدر هيئة النزاهة الئحة 
تنظيمية تنشر يف اجلريدة الرمسية لتنظيم إحكام الكشف عن الذمم املالية لكبار املسؤولني ملراقبة 

26.)1( البنك الدويل، جتربة احلكومة اجلورجية يف مكافحة الفساد، املرجع السابق، ص: 100-96. 
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الزيادة يف أموال املكلف أو أفراد عائلته)27(.

التوصيات: 
الشفافية  من خالل  معاجلته  إىل كيفية  الباحث  توصل  الفساد  قضايا  استقراء  من خالل 
واملساءلة، فال بدَّ من وضع املعاجلات املطلوبة اليت تساهم يف مكافحة الفساد؛ ولذلك جند من 

الضرورة تقدمي عدد من التوصيات:

العمل على مبدأ فصل السلطات، وسيادة القانون، من خالل خضوع اجلميع للقانون . 1
واحرتامه واملساواة أمامه وتنفيذ أحكامه من دون متييز ومن مجيع األطراف.

بناء جهاز قضائي مستقل وفعال ونزيه، وحتريره من كل الضغوط اليت ميكن أن تضعف . 2
عمله، وااللتزام من قبل السلطة التنفيذية على احرتام أحكامه. 

تفعيل القوانني املتعلقة مبكافحة الفساد على مجيع األصعدة، وتشديد األحكام املتعلقة . 3
مبكافحة الرشوة واحملسوبية واستغالل الوظيفة العامة يف قانون العقوبات. 

4- تطوير دور الرقابة واملساءلة للسلطة التشريعية من خالل األدوات الربملانية املختلفة يف 
هذا اخلصوص مثل األسئلة املوجهة للمسؤولني وطرح املوضوعات للمناقشة العلنية، وإجراء التحقيق 

واالستجواب، وطرح الثقة باحلكومة.

وديوان  العموميني  املفتشني  ومكاتب  النزاهة  العامة كهيئة  الرقابية  اهليئات  دور  تعزيز   -5
والتعسف يف  الدولة  مؤسسات  يف  اإلدارة  سوء  حاالت  تتابع  اليت  املظامل،  دواوين  املايل  الرقابة 
استعمال السلطة، وعدم االلتزام املايل واإلداري، وغياب الشفافية يف اإلجراءات املتعلقة مبمارسة 

الوظيفة العامة.

احلصانة  ومنح  املعلومات  إىل  الوصول  من  متكينها  واإلعالم  للصحافة  احلرية  منح   -6
للصحفيني للقيام بدورهم يف نشر املعلومات وعمل التحقيقات اليت تكشف عن قضايا الفساد 

ومرتكبيها.

7- تنمية الدور الرأي العام يف مكافحة الفساد من خالل برامج التوعية هبذه اآلفة وخماطرها 
حماربة  واملثقفني يف  املدين  اجملتمع  مؤسسات  دور  وتعزيز  واملواطن،  البلد  على  الباهظة  وتكلفتها 

الفساد والقيام بدور التوعية القطاعية والشعبية.
27.ناصر عبيد ناصر، ظاهرة تفكيك الفساد، جريدة النبأ، العدد 80، كانون الثاين-2006. 
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امللخص
هدفت هذه الدراسة إىل التعرف على اإلصالح اإلداري ودوره يف مكافحة الفساد، فضاًل 
عن تسليط الضوء على الدور السليب الذي يؤديه الفساد اإلداري وأثره يف تدهور األوضاع، وكذلك 

العمل على دعم املؤسسات احلكومية يف إجياد احللول واإلصالحات هلذه آالفة اخلطرية.

ولتحقيق أهداف الدراسة؛ متت االستعانة بالعديد من الكتب العلمية املتخصصة واجملالت 
والرسائل ومواقع اإلنرتنت، ومت تصميم استبانه هتدف إىل الدراسة امليدانية ملشكلة البحث؛ ألجل 
االختبار والتوصل إىل احللول املثلى، حيث يتكون جمتمع الدراسة من )30( موظفاً مت اختيارهم من 

الدائرة اإلدارية واملالية يف هيئة النزاهة.

وقد مت اختيار عينة الدراسة من قسم املوارد البشرية، حيث مت توزيع )30 استمارة(، مث مت 
اسرتداد )30 استمارة( أي: )ما نسبته 100%(، وقد توصلت الدراسة إىل إن الفساد اإلداري 
هو العائق الرئيس إمام التنمية واإلصالحات االقتصادية إذا مل يتم احلد من انتشاره يف القطاعات 

احلكومية واألهلية.

ومن مالحظة األوساط احلسابية بينت الدراسة أن العامل الثاين املوسوم باآليت: )هل تؤيد 
إن هنالك أسباباً سياسية واقتصادية لتفشي الفساد يف اجملتمع؟( تساوى مع العامل الرابع الذي 
يقول: )هل تشعر إن عدم عدالة تطبيق القوانني أدت إىل انتشار الفساد؟( بأكرب وسط حسايب 
مقداره 4,4 وهو أكرب من الوسط الفرضي الذي مقداره )3(، حيث جيب االهتمام هبا لكوهنا أكثر 

مظاهر الفساد خطورة حسب عينة اجملتمع.

إما أقلُّ قيمة وسط حسايب فهو العامل السابع واملوسوم باآليت: )هل تؤيد إن هناك غموض 
يف األنظمة واللوائح اإلدارية؟( 3,4.

اإلصالح اإلداري ودوره في مكافحة الفساد 

إعــداد ميسم شاكر ثجيل املوسوي*

* بكالوريوس إدارة العمليات /مالحظ.
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ومن خالل مالحظة األوساط احلسابية تبني أن العامل األول)هل تشجع تفعيل دور الرقابة 
الذاتية والرقابة الداخلية كأساس لإلصالح؟( كان بأكرب وسط حسايب مقداره 5,4 وهو أكرب من 

الوسط الفرضي الذي مقداره )3(.

حيث جيب االهتمام بذلك العامل لكونه أكثر عوامل اإلصالح اإلداري أمهية حسب عينة 
اجملتمع.

إما أقل قيمة وسط حسايب فهو تساوي العامل الثاين )أتشعر بأن أسلوب العقاب والثواب 
حيسن من أداء العمل؟( مع العامل الرابع )هل زيادة الرواتب واحلوافز واملكافآت بداية إلهناء الفساد 
اإلداري؟( ومقداره )3,9( وهو أيضاً أكرب من الوسط الفرضي )3(؛ وهذا يثبت إن اإلصالح 

اإلداري له دور كبري يف مكافحة الفساد وهو ما أظهرته نتائج البحث امليدانية.
وأخرياً: أوصت الدراسة بوضع لوائح تشتمل على املخالفات وعقوباهتا، وإدراج عدد من 
خطة  صياغة  من  بد  فال  العراقي،  الدستور  يف  الفساد  ملكافحة  املتحدة  األمم  اتفاقية  نصوص 
الفساد، وإعداد دراسات  للقضاء على  املؤسسات  اإلداري وعلى مستوى  اسرتاتيجية لإلصالح 
معلوماتية  قاعدة  ويبين  العاملي  التقدم  يواكب  مما  الدائم؛  الوظيفي  للتطوير  متعددة  وبرامج  دورية 
للعاملني ملواجهة الفساد املعلومايت، واحلرص على التعريف باألنظمة والقوانني اليت تكافح الفساد 

وأمهها اتفاقية األمم املتحدة.
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املقدمــــــــة

تعدُّ ظاهرة الفساد آفة جمتمعية فتاكة ذات أوجه متعددة وجدت يف كل العصور، ويف كل 
اجملتمعات الغنية والفقرية، املتعلمة واألمية، القوية والضعيفة، وحىت يومنا هذا. وإن ظهور الفساد 
واستمراره مرتبطان برغبة اإلنسان يف احلصول على املكاسب بطرق غري مشروعة، وتكون واضحة 
بصورة كبرية يف املؤسسات احلكومية حيث إنه سبب املشكالت االقتصادية والتخلف عن مسرية 
األجهزة  هذه  لتصبح  واحلكومية   اإلدارية  األجهزة  تطوير  أوجب  اآلفة  هذه  وجود  إن  التقدم. 
كفوءة وفعالة ومواكبة للتغيري؛ لتحسني إدارة موارد الدولة مبا يسهم يف دفع عجلة التنمية والتطوير 
واإلصالح اإلداري، إذ يستوجب وضع برامج هادفة وطموحة لبناء جمتمع متكامل؛ وهلذا يتعني أن 
يكون اإلصالح اإلداري هدفاً مستمراً ينبغي لنا تعزيز ما مت حتقيقه من إجنازات كأساس للحكم 

الرشيد وكنقطة انطالق لتعزيز ودعم الشفافية ومكافحة الفساد.

وإللقاء الضوء على هذا املوضوع فقد قسمت الدراسة على أربعة مباحث. تناول يف مبحثه 
األول )منهجية البحث( من مشكلة البحث، وأمهيته، وأهدافه، وجمتمع البحث وعينته.

إما املبحث الثاين فقد تناول )اجلانب النظري(، وما حيمله من موضوعات ختص اإلصالح 
اإلداري والفساد واألنظمة واللوائح اإلدارية ودورها يف مكافحة الفساد.

أما املبحث الثالث فقد غطى )اجلانب العملي( من استبانة وحتليل للبيانات واملعلومات.

إما املبحث األخري فهو )االستنتاجات والتوصيات( وما توصل إليه البحث من خالل هذه 
الدراسة، فضاًل عن امللحق الذي هو عبارة عن أمنوذج من االستبانة املستخدمة يف اجلانب العملي.
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املبحث األول   
  منهجية البحث

أواًل: مشكلة البحث:
        هناك عدة أسباب وراء انتشار الفساد واتساعه يف الدول، وإن وجود الفساد اإلداري 
واملايل متجذر يف بنية اجملتمع؛ وهلذا وجب وجود اإلصالح ملكافحته والتقليل منه، وهبذا وجدنا 
أن مشكلة البحث الرئيسة هي: ما دور اإلصالح اإلداري يف مكافحة الفساد؟ ومنها ميكن إن 

يتفرع ما يأيت:

1- ما الفساد وكيف يؤثر على املؤسسات واجملتمع؟

2- ما الطرق اليت ميكن مبوجبها مكافحة الفساد؟

3- ما أمهية اإلصالح؟ وما املعوقات اليت تواجه تطبيقه عملياً؟

ثانياً: أهداف البحث: يهدف البحث إىل:
1- التعرف على مفهوم الفساد وأسبابه.

2- تسليط الضوء على الدور السليب الذي يؤديه الفساد اإلداري وأثره يف تدهور األوضاع.

3- دعم املؤسسات احلكومية يف إجياد احللول واإلصالحات هلذه اآلفة اخلطرية.

4- الوقوف على مظاهر الفساد واقرتاح ما ميكن ملعاجلتها.

5- التعرف على دور اللوائح واألنظمة يف مكافحة الفساد.

ثالثاً: أمهية البحث:   
بالفساد ودور اإلصالح يف  املتمثل  تنبع من أمهية املوضوع نفسه  للبحث أمهية عامة   .1

مكافحته.

2. وضع اإلمكانيات املتوافرة للتقليل من حدة الفساد بأقل جهد وموارد ووقت.

3.  املسامهة يف حماربة الفساد اإلداري وإجياد املعاجلات له.
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4. تفعيل دور اللوائح واألنظمة اإلدارية يف مكافحة الفساد.

رابعاً: فرضية البحث: لغرض حتقيق هدف البحث مت االنطالق إىل فرضيات وضعت بنحو 
ميكن من طريقها نوضح مشكلة البحث:

1- إن العمل على اإلصالح اإلداري يوفر أساساً علمياً سليماً ملكافحة الفساد والتقليل منه.

2- إن وضوح اللوائح واألنظمة اإلدارية تدعم اإلصالح اإلداري وتقلل من الفساد.

خامساً: موقع عينة البحث وجمتمعه: 
       وقع االختيار على هيئة النزاهة / الدائرة اإلدارية واملالية كموقع للبحث؛ ملا هلذه 
الدائرة من أمهية كوهنا إحدى الدوائر األساسية اليت تقدم الدعم اللوجسيت املباشر ملكافحة الفساد، 
والتصاهلا املباشر مع مجيع موظفي اهليئة؛ مما يعطي نظرة واقعية ودقيقة للمعلومات اليت ستقدم يف 

االستبانة لدعم اإلصالح اإلداري. 

إما العينة فقد كانت جمموعة من املوظفني العاملني يف الدائرة اإلدارية واملالية / قسم املوارد 
البشرية )30( موظفاً.

سادساً: أدوات مجع البيانات واملعلومات:
1- فيما خيص اجلانب النظري فقد مت االستعانة بالكتب املتوافرة يف مكتبة األكادميية العراقية 

ملكافحة الفساد، وشبكة اإلنرتنت، وكتب شخصية ختتص باإلصالح اإلداري.

2- فيما خيص اجلانب العملي فقد مت مجع بياناته عن طريق املقابلة، حيث مت وضع االستبانة 
اليت تتضمن جمموعة من الفقرات لقياس عوامل الفساد واثر اإلصالح اإلداري يف مكافحة الفساد 

استخراج  يف  والتكرارات  احلسايب  الوسط  الستخراج   excel برنامج  استخدام  مت   -3
املعلومات اإلحصائية من االستبانة.

سابعاً: حدود البحث:
1- احلدود املكانية:  هيئة النزاهة / الدائرة اإلدارية واملالية.

2- احلدود املعرفية: اقتصرت الدراسة على التعريف بالفساد اإلداري ودور اإلصالح اإلداري 
يف مكافحته.
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املبحث الثـــانـــــــي
احملور األول: الفساد

أواًل: مفهوم الفساد: الفساد هو ظاهرة عاملية وإقليمية وحملية وجمتمعية وإنسانية وفردية، 
نراه يف شبكة احلياة ويف كل مفاصلها؛ خلفها دوافع كثرية والسيما حني تفسد عقيدة األمة وتشوه 
مالحمها)عبود، 2008، 5(؛ لذا فإن منظمة الشفافية الدولية عرفت بأنه )استغالل السلطة من 
للكسب  العامة  الوظيفة  استعمال  )إساءة  بأنه  فيعرفه  الدويل  البنك  إما  اخلاصة(،  املنفعة  أجل 

اخلاص( )يونس، 2010، 245(.

املنصب  استعمال  إساءة  بأنه  فيعرفه   )2  ،1998 اإلمنائي،  املتحدة  األمم  )برنامج  إما 
أو السلطة للمنفعة اخلاصة سواء عن طريق الرشوة أم االبتزاز أم النفوذ أو احملسوبية أم الغش أم 

االختالس أم تقدمي اإلكراميات للتعجيل باخلدمات.

وعرفته )جلنة الشفافية والنزاهة يف مصر، 2008، 6( بأنه األفعال اليت يقدم على ممارستها 
شخص أو جمموعة من األشخاص دون وجه حق؛ للحصول على منافع ومزايا بطرق خمالفة للقانون 
والتشريعات. وهو استغالل املنصب لتحقيق أهداف شخصية على حساب املصاحل العامة، أو سوء 
استخدام املوارد العامة؛ لتحقيق مصلحة أو منفعة شخصية دون وجه حق. إما )عبود( فقد أشار 

إىل مفاهيم الفساد كاآليت: 

1- الفساد هو فقدان السلطة القيمية1؛ وبالتايل إضعاف فاعلية عمليات األجهزة احلكومية.

2- وهو احنراف2عن فوائد العمل امللزمة مبوجب القوانني واألعراف )عبود، 2008، 18(

إما ما خيص الفساد اإلداري واملايل فرتى الباحثة أنه ميكن ان يعرف: بأنه انتهاك القوانني 
واالحنراف عن تأدية الواجبــــــــات الرمسية لتحقيق مكسب شخصي، وهو اإلخالل بشرف الوظيفة 

ومهنيتها وبالقيم واملعتقدات، وإخضاع املصلحة العامة للمصاحل الشخصية.

ثانياً: أنواع الفساد: إن )األمم املتحدة، 1989، 15-16 و35( قد شخصت يف تقريرها 
اإلمنائي وجود املظاهر اآلتية للفساد:

1. فقدان السلطة القيمية: هي فقدان السلطة أو قصورها عن تقدمي الواجبات املناط هبا مما جيعلها غري فعالة حيث تقدم 
االلتزامات الذاتية على املصلحة العامة.

2. االحنراف: هو اخلروج عن املعيار الذي وضع لتحقيق هدف معني.
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1- الفساد اإلداري.

2-الفساد املايل واالقتصادي.

3-الفساد االجتماعي.

4- الفساد القانوين والقضائي.

5- الفساد السياسي.

الرمحن، 2011، 262- )عبد  ينقسم حبسب  فهو  اإلداري(  )الفساد  البحث  إما حمور 
263( على األنواع اآلتية: 

أ- االحنرافات املالية.                     ب- االحنرافات التنظيمية. 

 د- االحنرافات اجلنائية.                  ج- االحنرافات السلوكية.

وأنواع الفساد اإلداري من حيث احلجم )الفساد الصغري، والفساد الكبري(.

إما أنواع الفساد اإلداري من حيث ناحية االنتشار فهو )فساد دويل، وفساد حملي( )العنزي، 
آب، 2002(، إما بعض اخلرباء فيصنفون الفساد إىل )جنم، 2000، 226(:

1- الفساد التواطئي: ويتضمن الفساد املخطط واملقصود من األخذ والعطاء بالتواطؤ مع 
املوظف.

2- الفساد االبتزازي: يقوم على االنتزاع اإلجباري للرشاوى واملزايا األخرى.

3- الفساد التوقعي: يتضمن اهلدايا واملزايا لتوقع إعمال حمابية للموظف.

ثالثاً: صور الفساد اإلداري وإشكاله: لقد تعارف الناس على أن الشيء إذا وصل إىل 
االحنالل فهذا يعين أنه فاسد. إن هذا الفساد حني يصيب املوظف من خالل العديد من الصور 
واإلشكال يصبح آفة فتاكة أهنكت اجلهاز اإلداري وخنرته من الداخل كاألرضة، وقد أشار إليها كلٌّ 

من )مكتب املفتش العام، 2010، 5-15(، و)حممد، 2009، 39-40( وهي:

1-التقاعس عن أداء الواجب.                       2- عرقلة مصاحل املواطنني. 

3- الرشوة لتقدمي خدمة مشروعة أو غري مشروعة.    4- الوساطة واحملسوبية.
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5- قبول العمولة عند عقد صفقات احلكومية.          6- اإلثراء من الوظيفة العامة. 

7- النصب واالحتيال واالختالس.

8- اإلثراء على حساب املواطنني واستغالل موارد الدولة واخرتاق القوانني.

9- وضع تعليمات تنفيذية غري واضحة املعامل للقوانني.

10- حتويل صغار املوظفني إىل عمالء ألصحاب السلطة والنفوذ.

11- اهلدر يف استعمال املال العام كالسيارات احلكومية وموارد الدولة.

إما برنامج األمم املتحدة اإلمنائي فقد خلص املشكلة األساسية والشكل الرئيس للفساد الذي 
مثله بسوء استخدام السلطة العامة؛ وإليه تصب مجيع صور الفساد األخرى كاالختالس، والرشوة، 

واالبتزاز، واحملاباة، واالحتيال.

رابعاً: أسباب تفشي ظاهرة الفساد: ميكن حتديد ظاهرة الفساد بعدة أسباب، حيث تتفق 
الباحثة مع تصنيف )العنزي، آب، 2002( بأهنا:

أ- أسباب سياسية: )هي غياب احلريات، والنظام الدميقراطي ضمن مؤسسات اجملتمع(.

ب- أسباب اجتماعية: )متمثلة باحلروب، وآثارها، ونتائجها، والتدخالت الطائفية، وعدم 
االستقرار(.

ج- أسباب اقتصادية: )األوضاع املرتدية، وارتفاع تكاليف املعيشة(.

ح- أسباب إدارية وتنظيمية: )اإلجراءات املعقدة، وغموض التشريعات، وتعددها، أو عدم 
العمل هبا(.

 إما )املركز العريب للدراسات العربية، 1408 	، 1-2( فقد ذكر عدداً من األسباب املؤدية 
للفساد اإلداري، منها:

1- الصفات الشخصية السيئة للقيادة يف اجملتمع.           2- اجلهل.

3- االستعمار.                                              4- الفقر.

5- البيئة.                                                     6- اهليكل التنظيمي للدولة.
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7- العقوبات الشديدة أو املتهاونة.                              8- املرحلة االنتقالية للدولة.

9- غياب عملية التدريب والتوعية.

وقد حصر )الالمي، 2007، 30( عدة أسباب وهي كاآليت:

1- وجود أنظمة حكم استبدادية حتتكر السلطة وال تقبل املشاركة.

والدين  واألخالق  القيم  اهنيار   -3 القضائي.      النظام  وضعف  احملاسبة  غياب   -2
للمجتمع.

4- بروز ظاهرة احملسوبية واملنسوبية على حساب املصلحة العامة.

5- ضعف األجهزة الرقابية والتفتيشية يف مؤسسات الدولة.

6- اهنيار املستويات املعيشية للفرد.   7- تدخل السلطة يف السوق االقتصادية.

8- وجود قوانني أو أنظمة تشجع على الفساد.

9- بروز ظاهرة تويل املسؤولية لقيادة ضعيفة وغري كفوءة وغري خمتصة يف عملها.

10- ازدياد فرص انتشار الفساد يف البلدان اليت متر مبرحلة انتقالية.

11- اخنفاض أجور املوظفني وارتفاع مستوى املعيشة.

خامساً: نتائج وأثار تفشي ظاهرة الفساد: للفساد اإلداري نتائج وأثار بالغة السوء من 
حيث التأثري والنتائج وأشار إليها )الشيخلي، 2003، 76-77( باآليت:

1- زوال هيبة احلكم يف نفوس الناس، وزرع الغيظ واليأس لدى الرأي العام.

2- استغالل املوظف نفوذه للصاحل اخلاص على حساب الصاحل العام.

3- سوء العمل اإلداري والتنظيمي والقيادي والتنفيذي بسبب شيوع الفساد اإلداري.

4- هنب أموال الدولة من قبل املنحرفني ذوي اإلطماع الال أخالقية.

5- من الصعب بقاء سيادة القيم األخالقية واالجتماعية حينما يصبح االختالس والرشوة 
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مسة من مسات النشاط الوظيفي احلكومي.

سادساً: مكافحة الفساد: هي السبل والصيغ اليت تستخدم لتجفيف منابع الفساد )فرج، 
.)178 ،2013

إن اآلثار السلبية للفساد تتطلب تضافر مجيع اجلهود وعلى مجيع األصعدة وكاآليت:

أ-الصعيد السياسي: هو من أهم األصعدة لتأثريه الكبري إذ يتطلب وجود نظام دميقراطي 
مع استقاللية كاملة للقضاء والنزاهة، وتعزيز االتفاقيات الدولية والتشريع الوطين للقوانني واألنظمة.

ب-الصعيد االقتصادي: يقاس جناح إي دولة مبا متلكه من مقدرات اقتصادية؛ وبذلك فان 
رفع املستوى املعيشي، وحماسبة الفاسدين، ومكافأة النزيهني، والعمل على ترشيد اإلنفاق احلكومي، 

وتسهيل اللوائح والتعليمات؛ فكل هذه األمور جتعل تقليل الفساد ممكناً يف اجلانب االقتصادي.

ج-الصعيد الثقايف: توعية اجلمهور وتثقيفهم، وإدراج املفاهيم يف املدارس، وإعداد الندوات 
من  لقربه  واملثقف  النزيه  لإلعالم  والكبري  املهم  الدور  عن  فضاًل  عامة،  ثقافة  لتكوين  واملؤمترات 

اجلمهور.

د-الصعيد اإلداري: النظر بأسلوب ترقية املوظفني، والعمل بأساس الكفاءة والعدالة، وإلزام 
املسؤول على أن يصرح عن أمواله وممتلكاته، وتفعيل الدور الرقايب بالتعاون مع مؤسسات اجملتمع 

الدويل.

ترى الباحثة أن السبل املذكورة آنفاً تعد االسرتاتيجية املثلى ملكافحة الفساد، حيث تغطي 
مجيع األصعدة، وتشمل مجيع مرافق الدولة. 

ومل تغفل مؤسسة الشفافية الدولية عن أمهية مكافحة الفساد حيث أوصت بعدة توصيات 
ملؤشر مدركات الفساد الذي أطلقته يف تشرين الثاين 2006 للمساعدة على نشر الوعي، هي:

أ- إقرار لوائح قواعد السلوك املهنية ألعضاء املنظمات والروابط املهمة، مثل: رابطة احملاميني 
الدوليني، ورابطة املراجعني واحملاسبني القانونيني.

ب- التوعية العامة لضمان فهم الوسطاء الشرفاء لدورهم.

حماميني  من  الفساد  مساعدة  يف  املتورطني  املتهمني  والقانونية ضد  املهنية  العقوبات  ج- 
وحماسبني ومراجعني.
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د- تشديد الرقابة على دور املؤسسات املالية اليت ال تتمتع بقدر كاف من الشفافية وتعمل 
على تسهيل صفقات الفساد. )منظمة الشفافية الدولية، 2006، 3(.

احملور الثاين: اإلصالح اإلداري
أواًل: مفهوم اإلصالح اإلداري: إن اإلصالح اإلداري ومصطلحاته تلجأ إليه مجيع الدول 
على خمتلف ظروفها سواء أكانت نامية أم متقدمة؛ وذلك ألن اإلدارة حتتاج إىل تنمية وتطوير وتقومي 
ألنظمتها وأجهزهتا للحصول على أفضل النتائج. حيث اتفق كل من )األمم املتحدة، 1993، 1(، 
و)خلوصي، 1973، 12( على مفهوم معني لإلصالح اإلداري بأنه )االستخدام األمثل املدروس 
للسلطة والنفوذ لتطبيق إجراءات جديدة على نظام إداري ما؛ من أجل تغيري أهدافه وبيئته؛ هبدف 

تطويره؛ لتحقيق أهداف تنموية(.

إن اإلصالح اإلداري كمفهوم قد عملت عليه العديد من الدول واألفراد للوصول إىل مفهوم 
النتائج من واقع ما هو موجود فعاًل، كما وضح ذلك  واقعي نستطيع منه احلصول على أفضل 

الدكتور نزيه األيويب، حيث قسم اإلصالح اإلداري قسمني، مها كاآليت:

- التعريف املثايل: هو تغيري مقصود يف هياكل اإلدارة وأساليبها من شأنه حتسني مستوى 
خمرجات اجلهاز اإلداري خلدمة املواطن متاشياً مع األهداف املعتمدة.

- التعريف الواقعي: هو تغيري يف هياكل اإلدارة أو أساليبها أو كالمها، والقصد منه حتسني 
مستوى خمرجات اجلهاز اإلداري خلدمة الفرد واملنظمة. )األيويب، 1406	، 839(.

إما القانون فإنه ينظر إىل اإلصالح على أنه )إعادة اإلدارة إىل إجيابياهتا اليت وضعت هلا، 
أو التغيري القانوين يف مسارها؛ هبدف إعطاء الروحية اإلجيابية لإلدارة بعد أن رافقها الضعف أو 

الفساد( )كاظم، 2013، 15(.

ثانيًا: طرق اإلصالح والتحديث اإلداري: هناك عدة نظم ومجلة من األركان اليت ميكن 
أن تؤدي إىل ازدهار اإلصالح اإلداري وتنميته والتقليل من الفساد اإلداري، ومنها: )الشيخلي، 

2003، 79-85( و)كاظم،2013، 19(:

أ- وضع نظام مايل يكفل العيش الكرمي للموظف.

ب- وضع نظام للحوافز بنوعيها: )املعنوية: كالشكر واإلبداع، واملالية: كاملبالغ املالية واملكافآت(.
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ج- وضع نظام تأدييب فعال )بتقنني شامل للمخالفات التأديبية، مناصفة القضاء، واإلدارة 
للسلطة(.

د- إشراك املوظفني يف صناعة القرارات.

	- االستخدام العقالين للجزاء التأدييب )ويكون إما بتطبيق العقاب مهما قلَّ شأن املخالفة 
وإما باللجوء للعقاب إذا كان آخر العالج واحللول(.

و- إعادة النظر بالقوانني والتشريعات، وهي أداة مهمة لتحسني العمل ودعم اإلصالح.

ثالثاً: أهداف اإلصالح اإلداري: وميكن إن تقسم على مخس جمموعات اتفق عليها كل 
من )رشيد، 1972، 29-30،( و)السلمي، 1991، 57( إذ كل منهما حياوالن أن يعاجلا فئة 

معينة، هي:

1- اجملموعة األوىل خاصة بإصالح العنصر البشري.

2- اجملموعة الثانية خاصة بإصالح املال واإلنفاق مع حتقيق اخلدمة.

3- اجملموعة الثالثة هتدف إىل الالمركزية.

4- اجملموعة الرابعة متعلقة بتحقيق مزيد من الرقابة على القيادة السياسية يف رقابتها اإلدارية.

5- اجملموعة اخلامسة خاصة بسياسات العمل اإلداري وبراجمه.

إن اجملموعات السابقة كما ترى الباحثة تشري وبوضوح إىل وجوب عملية اإلصالح اإلداري 
ومشوليتها لتشمل إصالح العنصر البشري الذي منه وإليه عملية اإلصالح، وكذلك العنصر املايل 
الذي هو وقود اإلصالح، مث إصالح املركزية والالمركزية وحتسني التنسيق بينهم. إن القيادة السياسية 
يف معظم احلاالت حتاول مد رقابتها على األعمال اإلدارية؛ مما يؤثر على الرقابة بصورة عامة، وأخرياً 

ال بدَّ من إجياد مفاهيم جديدة يف برامج اإلدارة ومن ذلك استخدام التقنية احلديثة يف اإلدارة.

إن )كاظم، 2013، 17( قد خّلص عدة أهداف لإلصالح اإلداري ومنها:

1- تطوير أساليب العمل وإجراءاته.         2- إعادة تصميم اجلهاز اإلداري.

3- تطوير القدرة الذاتية للمنظمة.           4- االعتماد على التقنيات احلديثة.    
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اإلصالح  جناح  أن  إىل  دراسات  عدة  أشارت  لقد  اإلداري:  اإلصالح  مقومات  رابعاً: 
اإلداري يتطلب توافر شروط كمقومات لإلصالح ومنها:

تنفيذه على مجيع  بأمهية اإلصالح ووجوب  اليت تؤمن  القوية  السياسية  السلطة  أ- وجود 
املستويات.

ب- وجود القيادة والقوى البشرية اإلدارية املتعلمة واملتدربة لتنفيذ اإلصالح.

ج- استجابة خطط اإلصالح لرغبات اجلمهور، وهذا يأيت من ارتباط خطط اإلصالح 
باخلطط القومية.

د- حتديد زمن خلطة اإلصالح ليتم متابعتها.      	- حتديد األدوار وتوزيعها لضمان جناح 
اخلطة.

و- تنفيذ اخلطة وإجياد نظام للمراقبة واملتابعة. )حبيش، 1974، 7-5(.

خامساً: معوقات اإلصالح اإلداري: تقف إمام عجلة اإلصالح عدة معوقات، منها:   
1- معوقات إدارية: )القيادات اإلدارية غري املؤهلة، وفقدان االبتكار، وعدم وجود خطط 

مشولية، وغريها(.

2- معوقات اجتماعية: )ضعف وعي املواطن، وعدم احتضان العقول واخلربات(.

3- معوقات مرتبطة باملوارد البشرية: )عدم ربط األجور باإلنتاج واجملهود، وانتشار الفساد 
األخالقي اإلداري، وغريمها(.

4- معوقات مادية: )عدم توافر الضرورات املالية، وعدم تشخيص أولويات العمل التنموية 
بدقة(.

5- معوقات مرتبطة بالتشريعات: )إصدار تشريعات جديدة تنسجم وتساوق مع العاملية(.

6- معوقات متعلقة باألسلوب العلمي املتبع وضعف اإلدارة وعدم الرقابة، وضعف أنظمة 
احلوافز(. )اجلويرب، 2011، 115-110(.
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متبعة  أساليب  املتبعة للوصول إىل اإلصالح اإلداري: هناك عدة  السياسات  سادساً: 
حسب )كاظم، 2013، 17-18(، منها:

1- إعداد أدلة تنظيمية حديثة لتحديد الواجبات واملسؤوليات بني اإلدارات املختلفة.

2- تطوير القيادات اإلدارية من خالل أساليب اختاذ القرارات والتحفيز.

3- املشاركة يف اختاذ القرارات والعمل اجلماعي.     

4- تطبيق معايري تقومي أداء العاملني. 

5- وضع خطط تدريب تتناسب مع احتياجات اجلهاز اإلداري.

6- تعزيز انتماء املوظف لوظيفته من خالل االهتمام بربامج تقومي النزاهة والشفافية.

احملور الثالث: اللوائح اإلدارية
مفهوم اللوائح اإلدارية:

وهي إفصاح السلطة التنفيذية عن إدارهتا املنفردة وامللزمة مبوجب صالحيتها الدستورية أو 
القانونية واستناداً إىل حالة الضرورة؛ وذلك بوضع قواعد قانونية عامة. )الطوخي، 2003، 206(.

خصائص اللوائح اإلدارية: )العبودي، 2010، 200(.
1-العمومية والتجريد.

2- ال يستنفذ القرار التنفيذي غرضه على حالة واحدة بل يبقى سارياً على حاالت أخرى.

3- توافر أركان املشروعية للقرار الالئحي االختصاص )الشكل، والسبب(.

4- هدف القرار التنظيمي حتقيق الصاحل العام.

5- خضوع القرارات الالئحية ملبدأ تدرج القواعد.

6- خضوع القرارات الالئحية للرقابة القضائية.

7- التفرقة بني القرار التنظيمي والقرار الفردي يرتتب على:
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أ- ال جيوز أن يصدر قرار إداري فردي خمالف لقرار تنظيمي؛ الحتوائه على قواعد جيب 
احرتامها.

ب- يسري القرار التنظيمي يف حق األفراد من تأريخ نشره، بينما يسري القرار الفردي من 
تأريخ إعالم صاحب العالقة به.

أنواع اللوائح اإلدارية: توجد عدة لوائح إدارية كما أشار إليها )الطوخي، 2003، 205( 
بالشكل يف أدناه:    

شكل رقم )1(

 

1- اللوائح التنفيذية )املتعلقة بتنفيذ القوانني الصادرة عن السلطة التشريعية(.

2- اللوائح املستقلة، وتشمل:

أ- لوائح ضبط التنمية املستدامة )لوائح الضبط اليت حتافظ على األمن والصحة العامة(.

وظيفته  فتقرتب  القانون  إليها  يتطرق  اليت  األمور  )تنظيم  العامة  املرافق  تنظيم  لوائح  ب- 
للتشريع(. 

ج- اللوائح التفويضية )تصدرها اهليئة التنفيذية بتفويض من اهليئة التشريعية، أي: الربملان( 

د- لوائح الضرورة )تصدر يف ظروف استثنائية وتضمن محاية النظام العام(.
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نتائج تطبيق اللوائح اإلدارية: ويؤدي احرتام األنظمة واللوائح وتطبيقها إىل اآليت: 
1- سيادة التنظيم داخل األجهزة اإلدارية؛ مما يقلل الفوضى بني املوظفني.

2- تقدم مستوى اخلدمات اليت تقدمها املؤسسات للمواطنني.

3- حتقيق املساواة والعدالة بني املوظفني اخلاضعني لألنظمة واللوائح؛ مما يشيع االطمئنان 
ويقلل الوساطة واحملسوبية. 

4- تقوية مبادئ املواطنة واألخوة بني املوظفني؛ فإذا علموا أن األنظمة تطبق مبوضوعية 
وسواسية على اجلميع مما يقلل الفساد والرشاوى. 

5- تقوية عنصر الوالء لدى املوظف لوطنه وجمتمعه. )السنيدي، 2010، 1(.
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احملور الرابع: دور األنظمة والقوانني يف اإلصالح اإلداري ومكافحة الفساد:
اإلصالح  عوامل  أهم  من  الوطنية  الدستورية  واألنظمة  الدولية  واالتفاقيات  القوانني  تـَُعدُّ 
اإلداري ملواجهة الفساد بكل أنواعه، فهي دليل على أمهية هذا املوضوع؛ كون الفساد عابراً للحدود 
وال خيتص بفئة دون أخرى، فاستصدار قوانني رادعة للفساد هو املدخل للحد من ميل األفراد 
الرتكابه؛ وهلذا تعتمد معظم الدول إىل تغليظ قانون العقوبات للحيلولة دون اتساع رقعة الفساد، 
وتتبىن اسرتاتيجيات رادعة للفساد، ولكن مهما كانت القوانني صارمة فإن من املتعذر السيطرة على 

الفساد من دون جهاز قضائي قوي ومتماسك وقادر ومرن يف آن واحد.

فاملشرع العراقي قد أشار بقانون انضباط موظفي الدولة رقم 14 لسنة 1991 املعدل 
إىل العديد من املواد والنصوص القانونية فاملادة 4 سادساً نصت على )احملافظة على أموال الدولة 
اليت يف حوزته أو حتت تصرفه واستخدامها بصورة رشيدة(، واملادة 4 تاسعاً نصت على )االمتناع 
عن استغالل الوظيفة لتحقيق منفعة أو ربح شخصي له ولغريه( وهي من أهم النصوص اليت حتث 
على اإلصالح واليت تكافح الفساد كون مشكلته يف تفاقم مستمر. يتمثل مفتاح مكافحة الفساد 
باإلرادة السياسية، اليت تعين )البيئة السياسية التطبيقية والرغبة الصادقة( لدى املسؤولني يف مواجهة 
أن  إىل  اإلشارة  مع  عليه،  املرتتبة  اآلثار  أسبابه ومسبباته، وتصفية  باستئصال  الفساد ومكافحته 
لتفشل وحتبط بدورها اإلرادة السياسية نفسها،  دوائر الفساد تتكامل وتتقاطع مع بعضها بعضاً 
وحيثما يكون الفساد متأصاًل يف اجملتمع ومزمناً، دل ذلك على ضعف اإلرادة السياسية )الكبيسي، 

 .)130 ،2009

ومن خالل االطالع على املادة 4 أواًل اليت نصت على )أداء إعمال وظيفته بنفسه بأمانة 
وشعور باملسؤولية(، إال أن تأثريات العوملة اليت أشار إليها )الكبيسي( قد أسهمت يف إشاعة الفساد 
بالدول النامية، ٕوإضعاف دور الدولة من خالل توجهها حنو اقتصاد السوق وخصخصة املشروعات 
العامة؛ األمر الذي يعرضها لبعض أشكال الفساد يف أثناء عمليات البيع ونقل امللكية اليت تتسبب 
يف هدر املال العام وجعله غنيمة لبعض رؤوس األموال اخلاصة )الكبيسي، 2009، ص 133( 
على الرغم من أن )املادة 5 حادي عشر( حرضت بنحو صريح على مكافحة الوساطة والرشوة 
والفساد بكل أنواعه، إذ حذرت املوظف من )االقرتاض، أو قبول مكافأة، أو هدية، أو منفعة من 
املراجعني، أو املقاولني، أو املتعهدين املتعاقدين مع دائرته، أو من كل من كان لعمله عالقة باملوظف 

بسبب الوظيفة(.
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     ويؤكد )اجلهين(  أن الفساد حيارب يف الدول املتقدمة جبدية أكثر، أما يف الدول العربية 
الفساد إذ يتطلب  فقد أصبح للفساد إمرباطوريات داخل الدول، واملشكلة تكمن يف استئصال 
القانون،  الفساد يشرتط سيادة  التشريعية والقضائية، ألن احلد من  اإلقدام على إصالح السلطة 
وحىت ينجح اإلصالح اإلداري وحيقق النتائج املعلقة عليه، ال بد من إعادة النظر يف منظومة األجور 
والرواتب واملكافآت، وأن يُعاَمل املوظفون األكفاء واألمناء على املصلحة العامة معاملة متميزة، 
ومع اإلقرار بأنه ليس من السهولة مبكان إجناز مثل هذه اإلصالحات كوهنا قد تكون فوق طاقة 
الدولة -ألن مكافحة الفساد مكلفة الثمن من الناحيتني االقتصادية والسياسية- ولكن باملقابل 
أيضاً استمرار الفساد هو اآلخر يرتب على اجملتمع تكاليف مالية باهظة الثمن، فأي إصالح ال 

يستهدف إصالح اإلدارة املدنية سيكون الفشل نتيجته. )اجلهين، 2009، ص13(.

ومما سبق من النصوص القانونية اليت بينت مدى جدية املشرع العراقي يف اإلصالح وحماربة 
الفساد فقد مت تشكيل منظومة متكاملة يف العراق ملواجهة هذه اآلفة اخلطرية، هي:

منظومة مواجهة الفساد يف العراق حسب )فرج، 2013، 198(:

1- هيئة النزاهة.                            2- مكاتب املفتشني العموميني يف الوزارات.     

3- جلنة النزاهة يف جملس النواب.           4- ديوان الرقابة املالية.

5- جهاز القضاء.                          6- منظمات اجملتمع املدين.

إن للفساد آثاراً سلبية سياسياً واقتصادياً واجتماعياً مما أّدى إىل إقرار العديد من االتفاقيات 
إلعطاء فرصة من التغيري لألفضل وتضافر اجلهود الدولية ملكافحته، ومنها: اتفاقية األمم املتحدة 
اليت هي من أحدث االتفاقيات الدولية ضمن سلسلة من االتفاقيات السابقة اليت أعطت إطاراً 

قانونياً ودولياً للمواجهة والتنمية االقتصادية، وقد مت التوصل إليها عام 2003.

العراقي  النواب  فقد أصدر جملس  الفساد  املثلى ملكافحة  االسرتاتيجية  االتفاقية  تعد هذه 
القانون رقم )35 لسنة 2007( تضمن انضمام العراق التفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد؛ 

وحينها أصبح العراق عضواً يف الدول األطراف وملزماً بتنفيذ إحكامها.

إن الغرض من هذه االتفاقية هو )ترويج التدابري الرامية إىل منع الفساد ومكافحته وتدعيمها 
بنحو أكفأ وأجنح، وترويج التعاون الدويل واملساعدة التقنية وتيسريها ودعمها يف جمال منع الفساد 
ومكافحته مبا يف ذلك يف جمال اسرتداد املوجودات، وتعزيز النزاهة واملساءلة واإلدارة السليمة للشؤون 
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العمومية واملمتلكات العمومية(.

وتوصي الباحثة بإدراج عدد من موادها يف األنظمة العراقية وميكن استخدام عدد من خطط 
بنودها لإلصالح اإلداري ومبا ينسجم مع اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد، حيث نذكر 

ما يأيت: )إبراهيم، 2008، 3-1(.
األفعال  من  املتأتية  العائدات  مرتكبيه، وجتميد  عنه، ومالحقة  والتحري  الفساد،  منع  أ- 

اإلجرامية وحجزها وإرجاعها. 

ب- ترسيخ سياسات فَعالة منسقة ملكافحة الفساد، وتعزيز مشاركة اجملتمع وجتسيد مبادئ 
والشفافية  والنزاهة  العمومية  واملمتلكات  الشؤون  إدارة  وحسن  واملؤسسات  القانون  دولة  سيادة 

واملساءلة، وترويج ممارسات فَعالة تستهدف منع الفساد ومتنع تضارب املصاحل. 

ت- إجراء تقييم دوري لنشاط املؤسسات احلكومية والربامج والتدابري واملشاريع ذات العالقة 
مبكافحة الفساد؛ بغية تقرير مدى كفايتها ومدى كفاءة إجراءات اإلشراف على تنفيذها. 

من  يلزم  ما  واإلعالمية  والقضائية  والتفتيشية  الرقابية  اجلهات  منح  على  احلرص  ث- 
االستقاللية؛ لتمكني هذه اجلهات من االضطالع بوظائفها بصورة فَعالة، ومبنأى عن أي تأثري بال 
مسوغ، وتوفري ما يلزم من مستلزمات وموارد مادية وموظفني متخصصني، وكذلك ما حيتاج إليه 

هؤالء املوظفني من تدريب لالضطالع بواجباهتم واختصاصاهتم ووظائفهم. 

ج- تقدمي أجور كافية للعاملني يف القطاع احلكومي مع مراعاة مستوى النمو االقتصادي 
وتكاليف املعيشة. 

األداء  مبتطلبات  للوفاء  تأهيلهم  يضمن  مبا  للموظفني  وتدريبية  تعليمية  برامج  وضع  ح- 
الصحيح والسليم للمهام املوكلة هلم وإذكاء وعيهم مبخاطر الفساد املالزمة ألداء وظائفهم. 

خ- إعالم موظفي الدولة كافة بقواعد الئحة السلوك اليت أرست تدابري تيسر قيام املوظفني 
أداء  أثناء  يف  األفعال  هذه  مثل  إىل  ينتبهون  حينما  الفساد  أفعال  عن  املعنية  السلطات  بإبالغ 

وظائفهم.

د- ترسيخ نظم فَعالة للتوظيف وتدعيمها تستند إىل معايري سلوكية وشروط تتعلق برتشيح 
تقوم  خاصة  وبصفة  للفساد  عرضة  تعدُّ  اليت  املناصب  بتويل  يكلفون  الذين  العموميني  املوظفني 
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على مبادئ الكفاءة واجلدارة والنزاهة واألهلية واألخالق احلسنة واألنصاف، وضمان تناوهبم على 
املناصب عند االقتضاء، وإخضاعهم لربامج تدريب مستمرة.

ر- إلزام املوظفني العموميني القياديني كافة باإلفصاح عن مدخوالهتم، واألنشطة اخلارجية، 
واالستثمارات، واملوجودات، واهلبات، واملنافع اليت قد تفضي إىل تضارب يف املصاحل ضمن برامج 

استمارة كشف املصاحل. 

ز- اختاذ تدابري تأديبية ضد املوظفني العموميني الذين خيالفون النصوص القانونية واملعايري 
الوظيفية املعلنة واملتفق عليها. 

املبحث الثالث اإلطار العملي
يف  اإلداري  اإلصالح  دور  ببيان  سنقوم  دراستنا  من  املبحث  هذا  يف  االستبانة:  حتليل   
اخلرباء  من  جمموعة  على  االستمارة  عرض  مت  وقد  االستبانة،  حتليل  طريق  عن  الفساد  مكافحة 
للتحقق من مدى مالئمة  والقانون؛  اإلدارة واإلحصاء  واملهنيني يف جمال  األكادميني  )احملكمني( 
تصميم االستمارة وحمتواها مع فرضية الدراسة، وقد مت األخذ باملالحظات القيمة اليت أبداها السادة 
احملكمون األفاضل، ومن مث عرض االستمارة بصورهتا النهائية ملحق رقم )1( اليت مت االعتماد عليها 

يف عملية التوزيع على عينة الدراسة.

جمتمع البحث وعينته: من خالل املقابالت الشخصية وآراء عدد من األساتذة املتخصصني 
مت اختيار عينة الدراسة بأسلوب احلصر الشامل واملتمثل يف موظفي الدائرة اإلدارية واملالية / قسم 
الفئة  الدراسة حسب  يوضح عدد جمتمع   )1( رقم  واجلدول  موظفاً،   )30( وهم  البشرية  املوارد 

املستهدفة:

 *نسب توزيع االستمارات واملسرتد:
جدول رقم )1(

النسبةعدد االستبانات املسرتدةعدد االستبانات املوزعةت
70%21 موظفًا21 موظفًا1
30%9 موظفات9 موظفات2
100%30 موظفًا30 موظفًام
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 )21( للذكور  املوزعة  االستمارات  جمموع  أن  نالحظ  آنفاً  املذكور  اجلدول  إىل  استناداً 
استمارة ومتثل 70% من جمتمع الدراسة، يف حني بلغ جمموع االستمارات املوزعة على اإلناث )9(، 
وتشكل نسبة 30% من إمجايل االستمارات املوزعة والبالغة )30( استمارة استبانة، ومت اسرتدادها 

بالكامل حيث بلغت النسبة )%100(

اجلدول )2(
توزيع تكراري للعينة حسب املؤهل العلمي

النسبة املئويةالتكراراتاملؤهل العلمي
53%16بكالوريوس
43%13دبلوم فأقل
3%1ماجستري
--دكتوراه

100%30اجملموع

نالحظ من اجلدول )2( أن )53%( من العينة من محلة شهادة البكالوريوس، و)%43( 
حلملة شهادة الدبلوم فأقل، بينما كان لدينا )3%( من محلة شهادة املاجستري، )صفر%( من محلة 
الدكتوراه، والسبب هبذه النسب يعود إىل أن القسم حيتاج حلاملي شهادة البكالوريوس مبا يتناسب 
مع عمله. وبنسبة أقل للدبلوم، إما شهادة املاجستري والدكتوراه فهي تناسب األعمال على مستوى 

اإلدارة العليا؛ لذلك هي قليلة، الفئة املستهدفة متتلك مستوى علمياً ميكن الوثوق بإجاباته.
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 *توزع العينة حسب املؤهل الدراسي: 
اجلدول )3(

توزيع تكراري للعينة حسب العمر
النسبة املئويةالتكراراتعمر العينة
    37%    11اقل من 30

40-3014    %46    
50-403    %10    

     7%    502 فأكثر
   100%    30اجملموع

*توزع العينة حسب العمر: 

  نالحظ من اجلدول رقم )3( أن أعمار )37%( من جمتمع الدراسة هي أقل من 30 سنة، 
يف حني أن )46%( تراوحت أعمارهم بني 30-40سنة، و)10%( هم ما بني 40-50 سنة، 
وأقل نسبة )7%( هي ملن هم 50 فأكثر؛ ويعود ذلك إىل أن العينة حتتوي العنصر الناضج والعنصر 

الشاب املنتج ومن مث العنصر اخلبري وهكذا..

*توزع العينة حسب اخلربة العملية:      
اجلدول )4(

توزيع تكراري للعينة حسب اخلربة العملية
النسبة املئويةالتكراراتاخلربة العملية
50%115-5 سنوات
33%610-10سنوات
10%113-15 سنة
7%162 سنة وأكثر

100%30 اجملموع
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من خالل اجلدول )4( نالحظ أن )50%( من العينة خربة بني )1-5 سنوات(، و)%33( 
خربهتم بني )6-10(سنوات، ومن مث )10%( و)7%(، وهم على مستوى جيد من اخلربة وميكن 

األخذ بإجاباهتم واالعتماد عليها لكوهنم العنصر الشاب الذي سيقود اجملتمع.

من  جمموعة  حيوي  حمور  وكل  حمورين  على  االستمارة  تقسيم  مت  لقد  االستمارة:  وصف 
األسئلة، هي:

احملور األول: حيتوي على اخلصائص العامة جملتمع الدراسة وعينتها.
الفساد ويتكون من  احملور الثاين: فيه قسمان: القسم األول ناقش عوامل أوجه ومظاهر 

)10(فقرات.

إما القسم الثاين فناقش عوامل اإلصالح اإلداري وتضمن )10( فقرات.

ومت االعتماد يف اإلجابات على مقياس ليكارت اخلماسي وكانت كما يف اجلدول رقم 
)5( اآليت:

غري موافق بشدةغري موافقحمايدموافقموافق بشدةالتصنيف
    1    2    3    4     5الدرجة

والوسط  التكرارات  وهي  اإلحصائية  األساليب  بعض  استخدام  مت  لقد  االستبانة:  حتليل 
واالهتمام  التوافق  مدى  ولبيان  موثوقيتها،  ومدى  النتائج  وحتليل  العينة  جمتمع  لوصف  احلسايب 
من قبل املوظفني باإلصالح اإلداري ومكافحة الفساد مت استخدام برنامج )excel( من أجل 

استخراج النتائج، كما يف اجلداول رقم )6( و)7( اآلتيني:
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القسم األول: عوامل أوجه الفساد ومظاهره، جدول رقم )6(
الوسط                            التـــــــــكـــــــــــرارات

احلسايب موافق         األسئلة
بشدة

غري حمايدموافق
موافق

غريموافق 
بشدة

أوجه  أكثر  والوساطة  الرشوة  هل   -1
الفساد اإلداري انتشاراً؟

16144,2

سياسية  أسباب  وجود  تؤيد  هل   -2
واقتصادية لتفشي الفساد يف اجملتمع؟

151324,4

3- هل التأخر عن العمل واخلروج قبل 
املوعد أحد أوجه الفساد؟

910473,8

تطبيق  عدالة  عدم  بأن  تشعر  هل   -4
القوانني أدت إىل انتشار الفساد؟

1981114,4

حسب  والرتقية  التعيني  يتم  هل   -5
الكفاءة؟

5111133,5

يشجع  األمين  الوضع  تردي  هل   -6
على تأصل الفساد؟

147634,2

يف  غموضاً  هناك  أن  تؤيد  هل   -7
األنظمة اإلدارية ولوائحها؟

51011313,4

القطاع  يف  الفساد  يرتكز  هل   -8
احلكومي أكثر من القطاع اخلاص؟

9144213,9

يف  املغرض  اإلعالم  يشجع  9-هل 
الرتويج للفساد؟

4167213,7

10-هل أصبحت ثقافة اجملتمع تشجع 
على الفساد؟

8144313,7

الوسط  قيمة  العوامل، ونالحظ  التكرارات على  السابق نالحظ توزيع  من خالل اجلدول 
احلسايب لكل سؤال:
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1- الوسط احلسايب للعامل األول )هل الرشوة والوساطة أكثر أوجه الفساد اإلداري انتشاراً( 
هو 4,2.

2- الوسط احلسايب للعامل الثاين )هل تؤيد وجود أسباب سياسية واقتصادية لتفشي الفساد 
يف اجملتمع( هو 4,4.

3- الوسط احلسايب للعامل الثالث )هل التأخر عن العمل واخلروج قبل املوعد أحد أوجه 
الفساد( هو  3,8.

إىل  أدت  القوانني  تطبيق  عدالة  بأن عدم  تشعر  )هل  الرابع  للعامل  احلسايب  الوسط   -4
انتشار الفساد( هو 4,4.

5- الوسط احلسايب للعامل اخلامس )هل يتم التعيني والرتقية حسب الكفاءة( هو 3,5.

تأصل  على  يشجع  األمين  الوضع  تردي  إن  )هل  السادس  للعامل  احلسايب  الوسط   -6
الفساد( هو  4,2.

7- الوسط احلسايب للعامل السابع )هل تؤيد أن هناك غموضاً يف األنظمة اإلدارية ولوائحها( 
هو 3,7.

8- الوسط احلسايب للعامل الثامن )هل يرتكز الفساد يف القطاع احلكومي أكثر من القطاع 
اخلاص( هو 3,9.

9- الوسط احلسايب للعامل التاسع )هل يشجع اإلعالم املغرض يف الرتويج للفساد( هو 
.3,7

10- الوسط احلسايب للعامل العاشر )هل أصبحت ثقافة اجملتمع تشجع على الفساد( هو 
.3,7

أما *الوسط الفرضي=جمموع البدائل/عدد البدائل               =5/15 =3  

ومن مالحظة األوساط احلسابية تبني أن العامل الثاين: )هل تؤيد وجود أسباب سياسية 
واقتصادية لتفشي الفساد يف اجملتمع( تساوى مع العامل الرابع: )هل تشعر بأن عدم عدالة تطبيق 
القوانني أدت إىل انتشار الفساد( بأكرب وسط حسايب بالنسبة للعينة مقداره 4,4؛ وهو أكرب من 

الوسط الفرضي الذي مقداره )3(.
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عينة  حسب  خطورة  الفساد  مظاهر  أكثر  العاملني كوهنما  هبذين  االهتمام  جيب  إذ 
اجملتمع.

إما اقل قيمة وسط حسايب فهو للعامل السابع: )هل تؤيد أن هناك غموضاً يف األنظمة 
اإلدارية ولوائحها( وهو 3,4 فهو أيضا أكرب من الوسط الفرضي.

القسم الثاين: عوامل اإلصالح اإلداري، جدول رقم )7(   
الوسط                             التـــــــــكـــــــــــرارات

احلسايب
موافق     األسئلة

بشدة
غري حمايدموافق

موافق
غري 

موافق
بشدة

1- هل تشجع تفعيل دور الرقابة الذاتية 
والرقابة الداخلية كأساس لإلصالح؟

171214,5

2- أتشعر بأن أسلوب العقاب والثواب 
حيسن من أداء العمل؟

9144213,9

تطبيق  على  احلكومة  تشجع  هل   -3
اإلصالح اإلداري بإجراءات قانونية؟

1213414,2

4- هل زيادة الرواتب واحلوافز واملكافآت 
بداية إلهناء الفساد اإلداري؟

11132223,9

5- هل تؤيد مشاركة املوظفني يف إجراء 
اإلصالحات اإلدارية؟

1216114,2

6- هل يضمن اإلصالح سالمة العمل 
واستقرار املوظف؟

1314124,3

القوانني وتطبيقها على  7- أميثل تفعيل 
اجلميع جزءاً من اإلصالح اإلداري؟

199114,3

8-هل تؤيد تفعيل دور اهليئات املستقلة 
واإلعالم كجزء من اإلصالح؟

1215214,4
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إصالحية  تشريعات  إصدار  أتدعم   -9
جديدة؟

101644,1

101972114,3- هل تؤمن مببدأ من أين لك   هذا؟

من خالل اجلدول رقم )7( نالحظ توزيع التكرارات على العوامل ونالحظ قيمة الوسط 
احلسايب لكل سؤال:-

1- الوسط احلسايب للعامل األول )هل تشجع تفعيل دور الرقابة الذاتية والرقابة الداخلية 
كأساس لإلصالح( هو 4.5.

أداء  والثواب حيسن من  العقاب  أسلوب  بأن  )أتشعر  الثاين  للعامل  الوسط احلسايب   -2
العمل( هو 3,9.

الثالث )هل تشجع احلكومة على تطبيق اإلصالح اإلداري  3- الوسط احلسايب للعامل 
بإجراءات قانونية( هو 4,2.

4- الوسط احلسايب للعامل الرابع )هل زيادة الرواتب واحلوافز واملكافآت بداية إلهناء الفساد 
اإلداري( هو 3,9.

إجراء اإلصالحات  املوظفني يف  تؤيد مشاركة  اخلامس )هل  للعامل  الوسط احلسايب   -5
اإلدارية( هو 4,2.

6- الوسط احلسايب للعامل السادس )هل يضمن اإلصالح سالمة العمل واستقرار املوظف( 
هو 4,3.

7- الوسط احلسايب للعامل السابع )أميثل تفعيل القوانني وتطبيقها على اجلميع جزءاً من 
اإلصالح اإلداري( هو 4,3.

8- الوسط احلسايب للعامل الثامن )هل تؤيد تفعيل دور اهليئات املستقلة واإلعالم كجزء 
من اإلصالح( هو 4,4.
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9- الوسط احلسايب للعامل التاسع )أتدعم إصدار تشريعات إصالحية جديدة( هو 4,1.

10- الوسط احلسايب للعامل العاشر )هل تؤمن مببدأ من أين لك هذا؟( هو 4,3.

إما *الوسط الفرضي = جمموع البدائل/عدد البدائل              =5/15 =3  
الرقابة  دور  تفعيل  تشجع  )هل  األول:  العامل  أن  تبني  احلسابية  األوساط  ومن مالحظة 
الذاتية والرقابة الداخلية كأساس لإلصالح( حتصل على أكرب وسط حسايب بالنسبة للعينة مقداره 
4,5 وهو أكرب من الوسط الفرضي الذي مقداره )3(، إذ جيب االهتمام بتلك العاملني كوهنا أكثر 

عوامل اإلصالح اإلداري أمهية حسب عينة اجملتمع.

إما اقل قيمة وسط حسايب فهو تساوي العامل الثاين: )أتشعر بأن أسلوب العقاب والثواب 
حيسن من أداء العمل( مع العامل الرابع: )هل زيادة الرواتب واحلوافز واملكافآت بداية إلهناء الفساد 

اإلداري( ومقداره )3,9(، وهو أيضاً أكرب من الوسط الفرضي )3(.

نتائج  الفساد وهو ما أظهرته  يثبت إن اإلصالح اإلداري له دور كبري يف مكافحة  وهذا 
البحث امليدانية.
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املبحث الرابع
 االستنتاجات والتوصيات

االستنتاجات: بعد االطالع على اجلانب النظري والعلمي استنتجت الباحثة ما يأيت:
1- أن الفساد اإلداري هو العائق الرئيس أمام التنمية واإلصالحات االقتصادية إذا مل يتم 

احلد من انتشاره يف القطاعات احلكومية واألهلية.

2- اإلصالح اإلداري هو مسؤولية اجلميع وأن التوعية باجتاه نشر ثقافة النزاهة والشفافية 
من متطلبات اإلعداد لعملية اإلصالح اإلداري.

3- من مالحظة األوساط احلسابية تبني أن العامل الثاين: )هل تؤيد وجود أسباب سياسية 
واقتصادية لتفشي الفساد يف اجملتمع( تساوى مع العامل الرابع: )هل تشعر بأن عدم عدالة تطبيق 
القوانني أدت إىل انتشار الفساد( بأكرب وسط حسايب بالنسبة للعينة مقداره 4,4 وهو أكرب من 
الوسط الفرضي الذي مقداره )3(، إذ جيب االهتمام هبا كوهنا أكثر مظاهر الفساد خطورة حسب 

عينة اجملتمع.

إما أقل قيمة وسط حسايب فهو العامل السابع: )هل تؤيد أن هناك غموضاً يف األنظمة 
واللوائح اإلدارية(.

4- من خالل األوساط احلسابية تبني أن العامل األول: )هل تشجع تفعيل دور الرقابة 
الذاتية والرقابة الداخلية كأساس لإلصالح( حتصل على أكرب وسط حسايب بالنسبة للعينة مقداره 

4,5 وهو أكرب من الوسط الفرضي الذي مقداره )3(.

عينة  أمهية حسب  اإلداري  اإلصالح  عوامل  أكثر  العامل كونه  بذلك  االهتمام  إذ جيب 
اجملتمع.

إما اقل قيمة وسط حسايب فهو تساوي العامل الثاين واملوسوم) أتشعر بأن أسلوب العقاب 
والثواب حيسن من أداء العمل( مع العامل الرابع املوسوم ) هل زيادة الرواتب واحلوافز واملكافئات 

بداية إلهناء الفساد اإلداري( ومقداره )3,9( وهو أيضا اكرب من الوسط الفرضي )3(.

5-وجود عينة شبابية جيدة وطموحة ذات وعي ملظاهر الفساد وخماطره، وتساند اجملتمع 
والقانون يف اإلصالح بكل أنواعه للنهوض بواقع البلد.



146

العدد )2( كانون األول 2017

6- من خالل املقابالت الحظت الباحثة قلة املعلومات عن اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة 
الفساد على الرغم من كوهنا أهم العناصر القانونية الدولية اليت تساعد على حماربة على الفساد.

7- بناء جهاز قضائي مستقل وقوي ونزيه، وحتريره من كل املؤثرات اليت ميكن أن تضعف 
عمله، وااللتزام من قبل السلطة التنفيذية على احرتام أحكامه .

التوصيات:
1- غرس مفهوم الرقابة الذاتية يف نفوس املوظفني.      

2- وضع لوائح تشمل على املخالفات وعقوباهتا.

3- التأكيد على التدريب والربامج املتخصصة للقيادات اإلدارية والعاملني.  

4-تلبية احتياجات األجهزة احلكومية من العاملني عن طريق العمل مببدأ توظيف الكفاءات 
واخلرجيني .

5- سعي املنظمة الدائم لتحقيق الرضا الوظيفي للعاملني؛ مما يقلل من التوجه إىل الفساد.

6- إعداد دراسات دورية وبرامج متعددة للتطوير الوظيفي الدائم؛ مما يواكب التقدم العاملي، 
ويبين قاعدة معلوماتية للعاملني ملواجهة الفساد املعلومايت.

7- حتقيق العدالة الوظيفية للعاملني؛ مما يبعد احملسوبية والوساطة ويشجع اإلبداع والكفاءة.

8- ال بد من صياغة خطة اسرتاتيجية لإلصالح اإلداري وعلى مستوى املؤسسات للقضاء 
على الفساد.

9- تعزيز دور اهليئات املستقلة واهليئات الرقابية واإلعالم احلر النزيه.

10- العمل على حتسني الوضع االقتصادي واألمين والسياسي.

11- إدراج عدد من نصوص اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد يف الدستور العراقي. 

األمم  اتفاقية  وأمهها  الفساد  تكافح  اليت  والقوانني  باألنظمة  التعريف  على  احلرص   -12
املتحدة.
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ملحق البحث )1( االستبانة

استبيان عن اإلصالح اإلداري ودوره يف مكافحة الفساد.

اجملال األول: اخلصائص العامة جملتمع الدراسة وعينتها.
البيانات الشخصية :

1-اجلنس :          ذكر                              أنثى

40  -50         50  فأكثر         40-30 2- العمر : أقل من 40     

3- املؤهل العلمي:    دبلوم فأقل      بكالوريوس      ماجستري          دكتوراه

1-5سنوات   6-10سنوات  11 -15سنة16  سنة وأكثر 4- اخلربة العملية: 
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اجملال الثاين: القسم األول: عوامل أوجه ومظاهر الفساد 

موافق األسئلة
بشدة

غري حمايدموافق
موافق

غري 
موافق 
بشدة

1-هل تعد الرشوة والوساطة أكثر أوجه 
الفساد اإلداري انتشاراً؟

          

2-هل تؤيد وجود أسباب سياسية واقتصادية 
لتفشي الفساد يف اجملتمع؟

3- هل التأخر عن العمل واخلروج قبل املوعد 
احد أوجه الفساد؟

4-هل تشعر بأن عدم عدالة تطبيق القوانني 
أدت إىل انتشار الفساد؟

5- أيتم التعيني والرتقية حسب الكفاءة؟
6- هل تردي الوضع األمين يشجع على 

تأصل الفساد؟
7- هل تؤيد أن هناك غموضاً يف األنظمة 

اإلدارية ولوائحها؟
8- هل يرتكز الفساد يف القطاع احلكومي 

أكثر من القطاع اخلاص؟
9- هل يشجع اإلعالم املغرض يف الرتويج 

للفساد؟
10- هل أصبحت ثقافة اجملتمع تشجع على 

الفساد؟
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القسم الثاين: عوامل اإلصالح اإلداري

موافق األسئلة
بشدة

غري حمايدموافق
موافق

غري موافق 
بشدة

1- هل تشجع تفعيل دور الرقابة الذاتية 
والرقابة الداخلية كأساس لإلصالح؟

          

2- أتشعر بأن أسلوب العقاب والثواب 
حيسن من أداء العمل؟

3- هل تشجع احلكومة على تطبيق 
اإلصالح اإلداري بإجراءات قانونية؟

4- هل زيادة الرواتب واحلوافز واملكافئات 
بداية إلهناء الفساد اإلداري؟

5-هل تؤيد مشاركة املوظفني يف إجراء 
اإلصالحات اإلدارية؟

6-هل يضمن اإلصالح سالمة العمل 
واستقرار املوظف؟

7- أميثل تفعيل القوانني وتطبيقها على 
اجلميع جزءاً من اإلصالح اإلداري؟

8- هل تؤيد تفعيل دور اهليئات املستقلة 
واإلعالم كجزء من اإلصالح؟

9- أتدعم إصدار تشريعات إصالحية 
جديدة؟

10- هل تؤمن مببدأ من أين لك هذا؟
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ملخص 
هتدف هذه الدراسة إىل رصد أهم املتغريات االقتصادية على الساحة العراقية، يف ضوء   
والتداعيات  املالمح  مجلة  على  الرتكيز  مع  والتأزم،  العنف  متفاوتة  مراحل  من  البالد  به  متّر  ما 
والتأثريات السلبية اليت خلفها تنظيم داعش اإلرهايب على بنية االقتصاد العراقي يف قطاعاته املختلفة، 
واستشراف املسارات املستقبلية من حيث االنفراج أو التأزم هلذا االقتصاد، يف إطار مقارنة مؤشرات 

الضعف والقوة بني الواقع املتاح والقادم املأمول.  
Abstract: 
The aim of this study is to monitor the most important economic 
variables in the Iraqi arena, in the result of the various stages of 
violence and crisis in the country, with a focus on the overall 
features, repercussions and negative effects of the terrorist 
organization ISIS   on the structure of the Iraqi economy in its 
different sectors. And to search in the deterioration or crisis of 
this economy, in the context of comparing the indicators of 
weakness and strength between the available and the expected 
reality.

مستقبل االقتصاد العراقي بعد داعش 
انفراج أم تأزم؟

حمسن حسن
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مقدمة
انطلقت هذه الدراسة، عرب إطار نظري جممل، إىل بلورة صورة مقاربة ملالمح االقتصاد   
العراقي منذ مراحله االستعمارية وحىت الوقت الراهن، وكان دافعها األول هو معرفة اآلثار االقتصادية 
املرتتبة على تواجد تنظيم داعش اإلرهايب، ومدى ما متثله تلك اآلثار على مستقبل هذا االقتصاد، 
غري أن االستقراء العام لتجارب االقتصاد العراقي مع األزمات العاملية واإلقليمية واحمللية أثبت -مبا 
ال يدع جمااًل للشك- أن مشكالت العراق االقتصادية، هي من النوع الرتاكمي، الذي توارثته أجيال 
حاضرة عن أجيال ماضية وعابرة، وأنه على الرغم من تراكم هذه املشكالت عرب عقود متتالية، إال 
أن البنية االقتصادية العراقية ظلت متماسكة رغم احملن واألزمات، وهو ما يؤكد أن ما أحدثه تنظيم 
داعش اإلرهايب من عبث باالقتصاد القومي العراقي، ال يعدو كونه )مرحلة عابرة( من مراحل املعاناة 
االقتصادية اليت ال ترقى إىل ضرب االقتصاد العراقي ضربات موجعة تفضي إىل اهنياره وسقوطه؛ 
العاملية  يذكر يف ميزان األزمات االقتصادية إذا ما قيست بتلك األزمات  إذ ال متثل داعش وزناً 
واإلقليمية الطاحنة اليت مر هبا االقتصاد العراقي، واليت حتول فيها من اقتصاد سلم وبناء إىل اقتصاد 

حرب وهدم. 
يف  داعش  تركها  اليت  السلبية  اآلثار  مبحدودية  اجلازم  الدراسة  إميان  من  الرغم  وعلى   
االقتصاد العراقي، يف مقابل عنفوان هذا االقتصاد وقدرته على التعايف والثبات يف مواجهة احملن، 
إال أهنا مل تغفل التطرق بالذكر والتفصيل إىل مجلة الوسائل واآلليات اليت اختذها هذا التنظيم اجملرم 
حملية  أطراف  مع  وتشابكها  تنوعها  مبينة  النفطية،  وغري  النفطية  العراق  ثروات  على  لالستحواذ 

وإقليمية ودولية. 
وقد فوجئت الدراسة بقوة التأثري السليب الذي أحدثته سياسات الواليات املتحدة األمريكية   
بالنسبة لالقتصاد العراقي، على يد احلاكم العسكري بالعراق »بول برمير« خالل العام 2003، 
املستبدة  القرارات  من  مجلة  أصدر  حينما  نفسه،  العام  من  حزيران  من  الثامن  منذ  وبالتحديد 
اقتصادياً، اليت حتّول مبوجبها االقتصاد العراقي حتوالت سيئة للغاية، أفضت به إىل أن يصبح هنباً 
ألطماع وحتكمات الشركات النفطية؛ األمر الذي وجدت الدراسة أن تأثريه السليب على االقتصاد 
العراقي ما يزال يلقي بظالله إىل اآلن، وأنه يفوق مبراحل كثرية تأثري داعش السليب على االقتصاد 
نفسه. ولعل وقوع )العراق االقتصادي( أسرياً للريع النفطي على وفق آليات أكثر صرامة عن ذي 
قبل، هو من أبرز تلك التأثريات وأكثرها خطورة حىت اآلن، والسيما إذا نظرنا إىل تداعيات تلك 
الصرامة على مصري املنتج الوطين العراقي من جهة، وحتوالت املستهلك العراقي من جهة أخرى، 

فضاًل عن هتاوي البىن التحتية لالقتصاد العراقي.
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ومن بني ما استوضحته الدراسة أيضاً، تلك العالقة احلميمة بني القرار السياسي والقرار   
االقتصادي يف العراق؛ إذ تبني أن األخري ظل لعقود ممتدة يتخبط خبط عشواء على وفق ختبطات 
األول وتوجهاته الذاتية والشخصية البعيدة عن مصلحة الدولة العراقية. وإن هذه العالقة املزدوجة 
تعد تأرخيية يف الشأن العراقي منذ أن كانت العراق حتت االنتداب الربيطاين وحىت اللحظة، وهو 
ما قد يفسر جزءاً من أسرار الرتاجع االقتصادي احلاضر دوماً بني العراقيني؛ لذا فقد تكوَّن لدى 
هذه الدراسة قناعة تامة بأن مصري النهضة االقتصادية يف العراق سيظل مرهوناً بتحرير السياسات 

االقتصادية من أسر القرار السياسي غري املتخصص. 
الدراسة ثالثة سيناريوهات،  العراقي بعد داعش، استخلصت  وحول مستقبل االفتصاد   
بعد أن تطرقت إىل أهم التحديات الراهنة اليت تواجه االقتصاد يف العراق، وهي السيناريوهات اليت 
مجعت بني الرأي: املتحفظ احملايد، واليائس املتشائم، واملطمئن املتفائل. يف حني أثبتت الدراسة 

لنفسها توقعات خاصة بدميومة اهليمنة الريعية على االقتصاد العراقي إىل حني.
هذا هو اإلمجال، والتفاصيل حتملها حماور الدراسة.    

إشكالية الدراسة: 
ختترب هذه الدراسة مجلة من االفرتاضات املتعلقة بطبيعة املناخ االقتصادي العراقي خالل   

مراحل احلروب واألزمات، وعلى رأس هذه االفرتاضات ما يأيت: 
• والصعود، 	 االنطالق  معاودة  له  تتيح  بنيوية خاصة  بقدرات  يتمتع  العراقي  االقتصاد  إن 

اكتسبتها مناخاته املرنة عرب تكرار األزمات االقتصادية العاملية واحلروب اإلقليمية واحمللية؟
• إن القرار السياسي العراقي، والسيما بعد العام 2003 وحىت اآلن، أكثر تأثرياً بالسلب 	

والرتاجع على جممل القطاع االقتصادي يف العراق، من التأثري الفعلي الناتج عن األزمات األمنية 
العراقية ومنها أزمة داعش؟ 

• إن اآلثار االقتصادية السلبية اليت حلقت بالعراق على يد تنظيم داعش اإلرهايب مل ترق 	
إىل حد التدمري الكلي الشامل للبنية االقتصادية العراقية، وأن االقتصاد العراقي عصيٌّ على التدمري 

بفعل تنظيم متطفل كداعش؟  
منهج الدراسة: 

تعتمد هذه الدراسة إطاراً نظرياً يعتمد بدوره على مناهج الوصف واالستقراء االستقصائي   
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للبيانات والنصوص املتاحة كافة فيما يتعلق باالقتصاد العراقي عامة، واالقتصاد العراقي وقت سيطرة 
الوضع  ترصد  واقعية وحقيقية  بصورة  اخلروج  تستهدف  حبثية  اآلن خاصة- كآلية  داعش -وإىل 
االقتصادي الراهن بالعراق، مع عدم إغفال املنهج التأرخيي على وفق ما تقتضيه ضرورة استدعاء 

بعض احلقائق والشواهد االقتصادية وغري االقتصادية.
أهداف الدراسة: 

هتدف الدراسة إىل الوصول إىل توصيف دقيق أو أقرب إىل الدقة بشأن الوضع االقتصادي   
الراهن يف العراق، كخطوة أوىل يف تبصري أصحاب القرار السيادي يف البالد، مبناطق اخللل االقتصادي 
الواجب تلمسها والبدء حبلها، ومن مث فتح األفق يف اجتاه النهوض بالقطاعات االقتصادية العراقية 

على وفق أسس علمية سليمة بعيداً عن اإلفراط أو التفريط.   
خطة الدراسة:

ترتكز خطة هذه الدراسة إىل استغراق مادهتا عرب مجلة من احملاور على النحو اآليت:   
مدخل:

يف تأريخ التجارب العراقية مع األزمات االقتصادية.
احملور األول: 

 البنية االقتصادية العراقية.. املالمح واألركان. 
احملور الثاين: 

 حمطات االقتصاد العراقي من اجلمهورية إىل داعش. 
احملور الثالث:  

وضعية االقتصاد العراقي يف ظل داعش.  
احملور الرابع: 

االقتصاد العراقي بني الراهن واملستقبل.  
نتائج الدراسة. 
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توصيات الدراسة. 
خامتة الدراسة. 

الئحة املصادر واملراجع. 
الئحة اهلوامش واإلحاالت. 

مدخل
يف تأريخ التجارب العراقية مع األزمات االقتصادية

اليت  بالعديد من األزمات واحملن  الطويل،  العراق  تاريخ  العراقي على مدار  مرَّ االقتصاد   
شّكلت حمطات فاصلة ومؤثرة يف بنيته وجوهره، واليت من خالهلا ميكن إدراك اخلطوط واملالمح 
والسمات العامة اليت تصطبغ هبا أركانه وجوانبه يف ظل تلك األزمات واحملن، وميكن تقسيم أهم 

األزمات االقتصادية العراقية إىل قسمني: 
األول: أزمات اقتصادية عاملية تأثر هبا العراق كونه جزءاً من املكون االقتصادي العاملي. 

الثاين: أزمات اقتصادية حملية وإقليمية تأثر هبا العراق كونه طرفاً من أطراف الصراع العسكري واحلريب.
وميكن تفصيل هذين القسمني من األزمات يف التأريخ االقتصادي العراقي على النحو اآليت:

أواًل: أزمات اقتصادية عاملية:  
العاملية ( 1) احلرب  باندالع   :1914 األوىل  العاملية  احلرب  خالل  االقتصادية  واألزمة  العراق 

األوىل يف آب 1914، دخل االقتصاد العراقي مرحلة استهداف كربى من قبل بريطانيا اليت قامت 
باحتالل العراق يف هنايات ذلك العام، وذلك يف إطار منافسة الواليات املتحدة األمريكية على 
هنب ثرواته الرئيسية واملمثلة يف النفط؛ إذ قامت بريطانيا بنقل النفط املكرر يف مصفاة عبدان عرب 
سفنها مبعدل ضخم يف ذلك الوقت يبلغ 250,000 طن سنوياً، وهو ما أتاح لألسطول الربيطاين 
االعتماد على النفط كبديل للفحم1، وحبلول عام 1920 كانت ثروات العراق النفطية منهوبة على 

1. انظر: د. أمحد عبد الرحيم مصطفى، بريطانيا والواليات املتحدة ونفط العامل العريب، شبكة األلوكة بتاريخ 2008/5/7، تأريخ 
الزيارة 2017/8/26 -تاريخ ثابت فيما يلي من مصادر اإلنرتنت-، نقاًل عن كتاب )الواليات املتحدة واملشرق العريب(، متاح 

على: http://www.alukah.net/culture/0/2479/ )بتصرف(. 



158

العدد )2( كانون األول 2017

وفق اتفاقيات نفعية واستعمارية، حىت أن بريطانيا عقدت اتفاقية سان رميو بإيطاليا متنح مبوجبها 
احلق لفرنسا يف احلصول على حصة من النفط العراقي تعويضاً عن حصتها يف املوصل2. وقد كان 
لصراع الثروة احملموم قبل انطالق احلرب العاملية األوىل وفور انطالقها أثره املدمر على أوضاع العراق 
اليت كان من  العثمانيني،  العراقيني حتت حكم  االقتصادية واالجتماعية، والسيما يف ظل معاناة 
مظاهرها احنطاط االقتصاد الزراعي، واضطرار أهل احلضر والفالحني يف العراق إىل التحول إىل منط 
اليديوية  الصناعات  الركود احلريف والصناعي، حبيث تالشت  انتشار  البداوة والرتحال، فضاًل عن 
الشهرية يف العراق وبالتحديد يف مدينة البصرة، وعلى رأسها صناعة الشاش وأقمشة القطن وحرفة 
احلياكة املوصلية3، بل إن التجار العراقيني ومعهم كل جتار املدن العربية التابعة للعثمانيني، وقعوا 
فريسة هليمنة الشركات األوروبية اليت سيطرت على التجارة الداخلية، إىل درجة أن قامت شركات 
التجار احملليني على  التصدير، بنحٍو أجرب صغار  بريطانية يف مدينة البصرة بالتالعب يف مواعيد 

إعالن اإلفالس4. 
العراق واألزمة االقتصادية العاملية 1929-1932 )الكساد الكبري(5: وخالل هذه األزمة ( 2)

اليت كان العراق فيها ما يزال حتت وصاية االنتداب الربيطاين عاىن االقتصاد العراقي من هبوٍط حاٍد 
يف منتجات القطاع الزراعي، وكذلك أسعار السلع األساسية الدولية كالتمور واحلبوب واألقطان، 
ومعها الصادرات كافة عام 1930 بنسبة جتاوزت 40%، وهو ما تبعه تراجع يف قيمة الواردات 
الزراعية يقدر بـ 30 لكاـروبية6، مع عجز كبري يف العائدات املالية العراقية بلغ 3369 لكاـروبية، 
أدى  الذي  البلدية،  الضرائب  قانون  فرض  عرب  الضرائب  وزيادة  العمالة  أجور  خفض  إىل  أّدى 
بدوره إىل حالة من السخط الشعيب واالحتجاجات. يف حني شهد القطاع الصناعي هو اآلخر 
تراجعاً كبرياً، خاصة يف قطاعات البناء والنسيج والسكك احلديدية وغريها، وهو ما انعكس بدوره 
جمماًل على احلياة العامة للعراقيني، وشجع على ظهور بعض االضطرابات السياسية والثورية، ومنها 

2. املصدر السابق نفسه.
3. انظر: أ.د.حممد البخاري، املشرق العريب يف سياسة املصاحل اخلارجية للدول املنتصرة يف احلرب العاملية األوىل، املدونة الشخصية 
/09/2009/http://bukharimailru.blogspot.com.eg :للمؤلف، بتأريخ السبت 19 أيلول 2009، متاح على

html.19_blog-post)بتصرف(. 
4. املصدر نفسه )بتصرف(. 

 Great  )5. عرفت هذه األزمة االقتصادية اليت بدأت عام 1929 وامتدت آثارها إىل األربعينيات باسم )االهنيار/الكساد العظيم
Depression وهي من أكرب األزمات االقتصادية يف القرن العشرين واليت بدأت بالواليات املتحدة األمريكية بالتزامن مع اهنيار 
الثاين واملسمى باخلميس األسود. وبسببها عانت أغلب دول العامل  التاسع والعشرين من تشرين  سوق األسهم يف يوم اخلميس 
حيث اخنفضت التجارة العاملية بنسبة ترتاوح بني 50-60% ومعها اخنفضت األرباح واألسعار والعائدات الضريبية، وتراجع الدخل 

الفردي، برتاجع الصناعة والزراعة، فضاًل عن جتميد عمليات البناء والتشييد بنحٍو كبري عرب كل دول العامل تقريباً. 
6. قيمة تابعة لنظام النقد اهلندي وهو نظام كان مطبقاً يف العراق خالل فرتة وقوعها حتت وصاية االنتداب الربيطاين، والك-روبية 
تعادل ستة آالف وست مئة وستة وستني 6666 )باوند(، أي ما يعادل اثنني وثالثني ألفاً وأربع مئة وثالثة وأربعني دوالراً 32443.
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االنتفاضة الكردية عام19317 وقد أدت هيمنة بريطانيا على جتارة العراق اخلارجية خالل هذه 
األزمة، إىل تأثر بغداد والبصرة واملوصل تأثراً كبرياً؛ ففي بغداد أدى توقف نشاط االسترياد إىل حالة 
إفالس مايل وكساد جتاري، ويف البصرة أصيبت حركة التصدير بالشلل الرتفاع أجور اخلزن املعد 
للتصدير بنسبة تفوق أجر السلع نفسها، وتدهورت أسعار احلنطة والشعري وسائر احملاصيل الزراعية 
لتصبح أقل من أجور نقلها، وكذلك احلال يف مدينة املوصل، وهو ما دفع املزارعني العراقيني لرتك 
منتوجاهتم الزراعية مشاعاً للديدان واآلفات، والسيما مع حالة اإلغراق السلعي لالقتصاد العراقي 

باملنتوجات الرخيصة الوافدة يف ظل انعدام القدرة على محاية املنتج الوطين8.
العراق واألزمة االقتصادية خالل احلرب العاملية الثانية 1939: فمنذ اندالع احلرب العاملية ( 3)

الثانية يف الثالث من أيلول عام 1939 واصل االقتصاد العراقي معاناته الشديدة حتت وطأة الوصاية 
إىل  العراق طرفاً يف هذه احلرب  أدخلت  اليت  املعاهدة  الربيطانية مبوجب معاهدة 1930، وهي 
جانب بريطانيا وضد أملانيا، والسيما يف ظل سياسات حكومة عراقية جديدة برئاسة نوري السعيد 
ذي امليول الربيطانية9، وعلى وفق مقتضيات هذه املعاهدة قامت احلكومة اجلديدة بفتح األراضي 
العراقية للقوات الربيطانية، اليت قامت بدورها باحتالل هذه األراضي كاملة حلماية النفط العراقي 
من أن تصل إليه يد األملان؛ وقد أدى هذا إىل تسخري طاقات العراق االقتصادية يف خدمة القوات 
افتقد يف  واقتصادي واجتماعي  العراقيني إىل جحيم سياسي  الذي حوَّل حياة  األمر  الربيطانية، 
ظله الشعب العراقي احتياجاته الضرورية كافة من املأكل وامللبس، إىل الدرجة اليت اضطرت معها 
احلكومة العراقية إىل تطبيق نظام الكوبونات أو احلصص لضمان حصول العوائل على احتياجاهتا، 
وعلى الرغم من ذلك عرفت تلك الفرتة لدى العراقيني بــ )أيام اخلبز األسود(؛ نظراً لرداءة اخلبز 

والطحني على ندرهتما والنقصان الشديد فيهما10.
7. انظر: د. بشرى عاشور اخلزرجي، ود. عماد مطري خليف: االقتصاد العراقي بني أزمة الكساد 1929 – 1932 واألزمة املالية العاملية 

2008 اآلثار واملعاجلات، ملف يب دي إف منشور مبوقع موسوعة االقتصاد والتمويل اإلسالمي، ص: 2، و3، متاح على:
 http://iefpedia.com/arab/wp-content/uploads/2009/11/-2008pdf مع البحث بالعنوان املذكور )بتصرف(. 
8. انظر: علي محزة الصويف، كيف واجه العراق األزمة االقتصادية العاملية سنة 1929؟ تقرير منشور مبلحق ذاكرة عراقية التابع 

جلريدة املدى العراقية، بتأريخ األحد 2013/11/17، متاح على:
http://almadasupplements.com/news.php?action=view&id=9012#sthash.et7HZma0dpbs )بتصرف(. 

9. انظر: ستار علك الطفيلي، العراق يف سنوات احلرب العاملية الثانية، تقرير منشور مبلحق ذاكرة عراقية التابع جمللة املدى العراقية، 
بتأريخ األحد 2014/12/28، متاح على:

http://www.almadasupplements.com/news.php?action=view&id=11662#sthash.8WyLFK
OK.dpbs )بتصرف(. 

10. انظر: حامد احلمداين، احلرب العاملية الثانية وتأثريها على العراق، حلقات تأرخيية مكتوبة على موقع منتديات العراق، احللقة 
األوىل، بتأريخ 2011/9/22، متاح على: 

http://iraq.iraq.ir/vb/showthread.php?t=181303 )بتصرف(. 
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العراق واألزمة املالية العاملية 2007-2008 )أزمة الرهن العقاري(11: وهذه األزمة دفعت ( 4)
باالقتصاد العراقي إىل أتون املعاناة واالضطراب، حيث تدهورت اإليرادات العامة العراقية بفعل ما 
أحدثته األزمة من تراجع كبري يف أسعار النفط واخنفاض الطلب العاملي عليه؛ األمر الذي اضطرت 
معه العراق إىل خفض املوازنة العامة للعام 2009 مبقدر 5 تريليونات دينار عراقي قياساً مبوازنة 
2008، ومت خفض اإلنفاق االستثماري من 25335,015,904,785 ألف دينار عراقي )مخسة 
وعشرون ألفاً وثالمثائة ومخسة وثالثون ملياراً ومخسة عشر مليوناً وتسع مئة وأربعة آالف وسبع 
مئة ومخسة ومثانون ديناراً عراقياً( عام 2008، إىل 15017,442,697 ألف دينار عراقي )مخسة 
عشر ألفاً وسبعة عشر ملياراً وأربع مئة واثنان وأربعون مليوناً وست مئة وسبعة وتسعون ألف دينار 
عراقي( عام 2009، بينما وصل عجز املوازنة العامة العراقية إىل 18757,307,996 ألف دينار 
عراقي )مثانية عشر ألفاً وسبع مئة وسبعة ومخسون ملياراً وثالث مئة وسبعة ماليني وتسع مئة وستة 
وتسعون ألف دينار عراقي(، وأّدت القيود االقتصادية اليت فرضتها األزمة إىل عرقلة اجلهود العراقية 

يف اجتاه حتسني البىن التحتية الالزمة لزيادة اإلنتاج النفطي لسنوات تالية12.
ثانياً: أزمات اقتصادية حملية وإقليمية:  

املتعلقة ( 1) األزمة  وهي   :1988-1980 األوىل  اخلليج  حرب  يف  االقتصادية  وأزمته  العراق 
اقتصاد  بناء وتنمية إىل  اقتصاد  العراقي من  العراقية اإليرانية، وفيها حتول االقتصاد  مبرحلة احلرب 
حرب؛ لذا فقد اخنفضت كافة القيم واملؤشرات خالل هذه الفرتة، وتراجعت مؤشرات التحسن اليت 
حققتها العراق خالل العشر سنوات السابقة على هذه احلرب؛ فبسبب جتميد حركة الصادرات 
النفطية على فرتات متقطعة، تراجعت معدالت منو الناتج احمللي اإلمجايل من 12,1% عام 1980 
من  املصّدر  اخلام  النفط  قيمة  اخنفاض  خلفية  على  وذلك  احلرب،  سنوات  خالل   %4,7 إىل 
26245,5 مليون دوالر عام 1980 إىل 9009,3 مليون دوالر بعد أربع سنوات أي عام 1984 
مث إىل 9932,6 مليون دوالر عام 1990، وباستثناء العائدات النفطية، اخنفض إمجايل الناتج 
احمللي احلقيقي بنسبة )0,9ـ%(؛ حيث اخنفض من 15578,9 مليون دينار عام 1980 ليصل 
إىل 14273,7 عام 1990، يف حني تسببت حالة االستنزاف احلريب لالقتصاد العراقي يف تراجع 
نسبة التنمية االقتصادية يف البالد لألعوام من 1981 إىل 1985؛ حيث حققت معدل منو سالب 

العام 2006، وكان  ابتداًء من  األمريكية  املتحدة  الواليات  اإلسكان يف  نتيجة الهنيار سوق  العقاري جاءت  الرهن  أزمة   .11
من مظاهرها النقصان الشديد يف التمويل النقدي والسوقي لدى أنظمة البنوك األمريكية، واالخنفاض احلاد يف أسعار العقارات 
األمريكية، وشيوع اإلفالس لدى غالبية الشركات واملؤسسات العاملة يف جمال الرهن العقاري، ومن مث امتدت األزمة لتصبح عاملية 

التأثري خالل عام 2007.
12. انظر: د. بشرى عاشور اخلزرجي، د. عماد مطري خليف: االقتصاد العراقي بني أزمة الكساد 1929–1932 واألزمة املالية 

العاملية 2008، مصدر سبق ذكره، ص: 4-6  )بتصرف(. 



161

قيمته )15,7ــ%( بالتزامن مع معاناة القطاع الزراعي والصناعي من ندرة العمالة؛ األمر الذي دفع 
احلكومة العراقية إىل االعتماد على العمالة العربية من جهة، والرتكيز على املشروعات ذات الكثافة 
الرأمسالية من جهة ثانية، ليتسبب ذلك جمماًل يف حتميل أعباء إضافية على ميزان املدفوعات العراقي، 
والسيما مع تراجع نسبة تكوين رأس املال الثابت للناتج احمللي اإلمجايل على وفق أسعار 1988 
من 35,9% عام 1980 إىل 12,1% عام 1990، فضاًل عن مسة عدم التكافؤ بني معدل النمو 
السكاين املرتفع يف فرتة احلرب والبالغ 3,1%، ومعدل منو نصيب الفرد املنخفض من الناتج احمللي 
اإلمجايل والبالغ 1,4%، وهو ما يشي بسوء الوضعية االقتصادية للعراق خالل سنوات احلرب مع 
إيران13، اليت كان من نتائجها »تدمري إيران للمنشآت النفطية العراقية يف الفاو، وإغالق سوريا خلط 
أنابيب بانياس عام 1982، وزيادة قروض العراق اخلارجية حبلول عام 1983 مبعدل 15 مليار 
سنوياً أي ما يعادل 120 مليار دوالر على مدى سنوات احلرب الثمانية، يف حني اخنفضت نسبة 
االكتفاء الذايت من احلبوب خالل هذه الفرتة إىل 37%، وهو ما أّدى إىل عجز االقتصاد العراقي 
عن توفري احلد األدىن للمتطلبات احلياتية والسلعية واخلدمية للسكان«14، وبصفة عامة فقد كبدت 
حرب اخلليج األوىل هذه العراق خسائر كبرية؛ إذ إن »جمموع ما خسره العراق من عوائد نفطية 

بسبب حرب اخلليج األوىل يقدر بنحو 61,9 مليار دوالر«15.
قيام ( 2) النامجة عن  األزمة  الثانية161991: وهي  اخلليج  حرب  يف  االقتصادية  وأزمته  العراق 

العراق بغزو الكويت؛ حيث ترتب على هذا الغزو، دخول العراق يف حرب مع العامل ممثاًل يف قوى 
التحالف الدويل، وهي احلرب اليت استمرت قرابة العام وخسر فيها االقتصاد العراقي كثرياً من بنيته 
التحتية، والسيما بعد املرحلة التالية للحرب واليت شهدت مقاطعة دولية للعراق أّدت إىل تقليص 
االسترياد بنسبة 90% والصادرات بنسبة 97%، فضاًل عن تردي منتوج النفط بنسبة 86% حبيث 
13. انظر: سحر قاسم حممد، اآلليات الواجب توافرها النتقال العراق من االقتصاد املخطط إىل اقتصاد السوق، أحد أحباث قسم 
االقتصاد الكلي والسياسة النقدية التابع للمديرية العامة لإلحصاء واألحباث بالبنك املركزي العراقي، كانون األول 2011، ص: 5، 

عن: كاظم، كامل عالوي، دراسة حتليلية لواقع االقتصاد العراقي، ملف يب دي إف متاح على:
 http://cbi01.hosting.runbox.com/documents/Sahar_1pdf )بتصرف(. 

14. انظر: د.عزو حممد عبد القادر ناجي، اهنيار الوحدة الوطنية يف ظل حكم صدام حسني، دراسة منشورة مبوقع شبكة األلوكة 
)ملف وورد(، ص: 48، و49، متاح على:

 cp.alukah.net/books/files/book_2383/bookfile/sadam.doc )بتصرف(. 
15. انظر: حممد علي زيين، االقتصاد العراقي، شبكة االقتصاديني العراقيني، ملف يب دي إف، ص: 178، متاح على:

http://iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2014/10/Mohammed-
Ali-Zainy-Book.pdf.

16. حرب اخلليج الثانية عرفت باسم حرب حترير الكويت، وقامت بني قوات التحالف والقوات العراقية يف حرب دامت قرابة السنة 
يف اجملالني الربي واجلوي من 17 كانون الثاين إىل 28 شباط عام 1991م كنتيجة لقيام العراق بغزو الكويت، )راجع:

 https://www.magltk.com/second-gulf-war. 
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اخنفضت احلصيلة اليومية من 3,3 مليون برميل قبل األزمة، إىل أقل من نصف مليون برميل، لذا 
مليار دوالر سنوياً، يف حني وصلت  بلغت 22  األزمة  العراقية جراء هذه  النفطية  اخلسائر  فإن 
الديون اخلارجية للعراق إىل 80 مليار دوالر، ودمرت احلرب على العراق القطاعات االقتصادية 
كافة مبا يتعدى 232 مليار دوالر، وهو ما أحدث تراجعاً شاماًل بالعراق على املستويات كافة 
االجتماعية، واالقتصادية، والسياسية؛ إذ بلغت معدالت التضخم يف البالد 2000%، ومل يتحصل 
كل مواطن عراقي سوى على 55% من حاجته الغذائية، خاصة مع ازدياد تراجع الدخل الفردي 
بشكل خميف من 4083 دوالراً عام 1980 إىل 627 دوالراً عام 1991 مث إىل 485 دوالراً 
عام 1993، فضاًل عن اضطرار العراق إىل جدولة تعويضاته املستحقة لكل من إيران )97 مليار 
دوالر(،  والكويت )100 مليار دوالر( جرّاء اخلسائر املرتتبة على حرب األوىل وغزو الثانية؛ حيث 

مت ختصيص 30% من إيرادات العراق النفطية لسداد هذه التعويضات17.
ومن خالل التفاصيل املوجزة يف هذا املدخل حول بعض -وليس كل- األزمات االقتصادية 
اليت مرت هبا القطاعات االقتصادية كافة يف العراق؛ ونستطيع القول إن ما يعانيه االقتصاد العراقي 
يف بنيته املمتدة، هو نتاج عوامل واعتبارات شاملة يف الشأن العراقي، ال تقتصر فقط على ما خيص 
الناحية االقتصادية البحتة، بل تتجاوز ذلك إىل عدة عوامل أخرى منها السياسي، واألمين، ومنها 
االجتماعي، واجلغرايف؛ لذلك فحني احلديث عن االقتصاد العراقي، ال بد من التأكيد على عدة 
التحديد، بل ومن األوجه  العراقي على وجه  املناخ االقتصادي  الثوابت يف حق  حقائق هي من 

احلصرية يف هذا اإلطار: 
• احلقيقة األوىل: هي وجود ترابط حديدي بني االقتصاد والسياسة يف العراق، حبيث يبقى 	

للجانب السياسي سلطة التحكم يف اجلانب االقتصادي والتوجيه خلططه ومرتكزاته18. 
• يعانيها 	 اليت  االقتصادي  التأزم  تفسري حالة  إن كثريين خيطئون يف حصر  الثانية:  احلقيقة 

العراقيون اآلن يف جمرد االخنفاض يف أسعار النفط؛ إذ هي يف حقيقتها وليدة تراكمات شاملة متتد 

17. انظر: خالد بن سلطان بن عبد العزيز، العراق والكويت.. اجلذور.. الغزو.. التحرير، موسوعة مقاتل من الصحراء، اإلصدار 
الثامن عشر، النسخة اإللكرتونية، متاح على:

 http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/IraqKwit/31/sec07doc_cvt.htm
)بتصرف(. 

18. انظر: باسم عبد عون فاضل، االقتصاد العراقي حلول عملية ورؤى مستقبلية يف ظل اخنفاض أسعار النفط، تقرير: شبكة النبأ 
املعلوماتية، بتأريخ 2014/12/24، متاح على:

 http://annabaa.org/arabic/studies/315 )بتصرف(. 
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لعقود من الزمن19. 
• من 	 يقرب  وملا  الوطنية 1921  الدولة  تأسيس  منذ  العراقي  االقتصاد  إن  الثالثة:  احلقيقة 

عقدين من الزمان، وبالتحديد حىت ثورة 1958 »مل يشهد حركة تنموية حقيقية بسبب هيمنة 
من  العقود  تلك  يف  حتقق  ما  فإن  مث  ومن  املتعاقبة؛  العراق  حكومات  على  الربيطاين  االنتداب 
السنني مل يكن سوى حمض تطور تأشريي ال يتسم بالعمق والشمول، فضاًل عن ابتعاده عن الربجمة 

والتخطيط«20. 
• احلقيقة الرابعة: إن التحول الذي شهدته الدولة العراقية احلديثة من االعتماد الكلي على 	

الزراعة البدائية عام 1921، إىل االعتماد الكلي على ريع النفط خالل الثالثينيات بنسبة %94,3 
من الناتج القومي بالتزامن مع إمهال القطاع الزراعي وتراجع إسهامه القومي إىل النسبة 29%، مث 
تسخري جممل الكيان االقتصادي العراقي يف خدمة اجملهود احلريب الربيطاين خالل احلرب العاملية 
الثانية، وما تبعه من فشل خطط التنمية االقتصادية بعد ثورة الرابع عشر من متوز 1958، مث توجيه 
دفة االقتصاد العراقي حنو التصنيع العسكري هناية السبعينيات، وما تالها من حروب كان العراق 
طرفاً مباشراً فيها، كل ذلك أّدى جمماًل إىل احنرافات ضخمة يف بنية االقتصاد العراقي ما يزال يعاين 

منها إىل اآلن21.
احملور األول

البنية االقتصادية العراقية.. املالمح واألركان
الدخل  تكوين  تسهم يف  اليت  القطاعات  من جمموع  العراقية  االقتصادية  البنية  تتشكل   
القومي للدولة العراقية، وهي قطاعات خمتلفة ومتنوعة وتساهم بقدر يف هذا الدخل، غري أن الظاهر 
على مالمح هذه البنية هو اعتمادها بنحٍو أساٍس على ريع النفط اخلام والغاز وصادراهتما. ولتفصيل 

أكثر ميكن رصد مالمح بنية االقتصاد العراقي من خالل النقاط اآلتية: 

19. املصدر نفسه )بتصرف(. 
العدد  العراقي، جملة دراسات دولية،  االقتصاد  األمريكي دراسة يف مستقبل  العراق واالحتالل  انظر: ظافر طاهر حسان،   .20
الثقافة واإلعالم، بغداد-العراق، 1998، ص:  العراق، ووزارة  الكتاب السنوي جلمهورية  السادس والثالثون، ص: 204، عن: 

207، ملف يب دي إف متاح على:
 https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=60537 )بتصرف يسري( 

للدراسات،  الدويل  الشريازي  اإلمام  معهد  تقرير  واملأزق،  التأريخ  العراق..  املستدامة يف  التنمية  داود،  راضي حمسن  انظر:   .21
واشنطن، نقاًل عن جريدة الصباح العراقية بتأريخ 2007/7/26، متاح على:

 27(/637.htm(http://www.siironline.org/alabwab/edare-%20eqtesad# )بتصرف(. 
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)أ( القطاعات الرئيسية يف االقتصاد العراقي
• القطاع الزراعي: يعد القطاع الزراعي أحد الركائز األوىل اليت انبىن عليها االقتصاد العراقي منذ 	

تأسيس الدولة احلديثة عام 1921 يف مرحلة ما قبل االعتماد على الريع النفطي. وتشكل 
األراضي القابلة للزراعة يف العراق ما نسبته 20% من املساحة الكلية للبالد والبالغة 430 ألف 
كيلومرت مربع، وحىت منتصف اخلمسينيات من القرن املاضي كان العراق بلداً زراعياً بامتياز، 
يكفي  فقد كان  تزيد على 3% سنوياً، ومن مث  ينمو مبعدالت  الزراعي  النشاط  حيث كان 
االستهالك احمللي ويساهم يف توفري الغذاء والطعام للسكان كافة، والسيما سكان الريف الذين 
كانوا يشكلون ما نسبته 70% من إمجايل عدد سكان العراق، بل كان العراق يقوم بتصدير 
احلبوب وبعض املنتجات الزراعية األخرى كالقطن والتمر ومنتجات الثروة احليوانية، حىت أن 
القطاع الزراعي ساهم عام 1960 مثاًل مبا نسبته 17,6% من الناتج احمللي اإلمجايل، ولكن 
إىل  القومي،  للدخل  النفط كمصدر  على  االعتماد  إىل  العراق  أّدى حتول  الشديد  لألسف 
إمهال القطاع الزراعي، فبدأ منوه يف الرتاجع بعد ستينيات القرن املاضي من نسبة منو 3% إىل 
1,5% سنوياً، وخالل العام 1970 اخنفض إسهام القطاع الزراعي يف الناتج احمللي اإلمجايل 
إىل 16,7%، وبعد ارتفاع نسبة إسهام هذا القطاع خالل العام 2003 إىل 14,3%، اخنفض 
خالل اخلمس سنوات التالية بنسبة 50%، ليصل إىل 7,5% من الناتج احمللي اإلمجايل، نظراً 
الريف إىل  للمزارعني من  املستمرة  الزراعي واهلجرة  اإلنتاج  تقنيات  منها ختلف  لعوامل كثرية 
املناطق احلضرية22، وعندما تراجع القطاع الزراعي بعد أواخر اخلمسينيات من القرن املاضي 
حاجته  من   %33 واستورد  الستينيات،  خالل  الغذائية  حاجته  من   %15 العراق  »استورد 
الثمانينيات مث  النسبة إىل حوايل 70% خالل  ارتفعت هذه  السبعينيات، مث  الغذائية خالل 
إىل فوق التسعني% بعد االحتالل يف 2003«23. وعلى وفق تقديرات العام 2010، فإن 
إسهام القطاع الزراعي يف الناتج احمللي اإلمجايل يقدر بنسبة 5% بعد أن حقق معدل منو بلغ 
41% بفعل التحسن النسيب احلادث هلذا القطاع نتيجة التوسع يف زراعة احملاصيل االسرتاتيجية 
كاحلنطة، الشعري واألرز24. وتفيد تقديرات العام 2014 بأن القطاع الزراعي والصيد وصيد 
األمساك والغابات، قد حقق معدل تغري سنوي يف الناتج احمللي اإلمجايل نسبته 0,4%، باإلضافة 

22. انظر: د.كامل العضاض، هيكلية االقتصاد العراقي واملسألة الريعية، عوائق أمام حتقيق تنمية مستدامة، دراسة حبثيةة منشورة 
بشبكة االقتصاديني العراقيني، بتأريخ 2013/4/13، ملف يب دي إف، ص: 1-3، متاح على:

 http://iraqieconomists.net، مع البحث بالعنوان املذكور )بتصرف(. 
23. راجع تصرحيات اخلبري االقتصادي الدكتور حممد علي زيين لصحيفة القدس العريب بتأريخ 26 آذار 2016، يف حوار من إعداد 

صادق الطائي، متاح على: http://www.alquds.co.uk/?p=506315 )بتصرف يسري(. 
24. راجع التقرير االقتصادي للبنك املركزي العراقي، 2010، ص: 5 )بتصرف يسري(. 
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الرتفاع طفيف يف نسبة اإلسهام يف الناتج احمللي؛ حيث بلغت النسبة 6,9% قياساً بـ %6,6 
خالل العام 201325، وبصفة عامة ظل القطاع الزراعي يف العراق يأيت يف مرتبة تالية للقطاعني 
به يف  االهتمام  مت  أن  إىل  اإلمجايل  احمللي  الناتج  يف  اإلسهام  حيث  من  والصناعي  النفطي 
مستوى  رفع  على  ساعد  ما  وهو  االقتصادي،  للحصار  البالد  تعرضت  حينما  التسعينيات 
اإلنتاج؛ حيث احتلت احملاصيل احلقلية عموم اإلنتاج الزراعي؛ ففي عام 1990 بلغ إنتاج 
احلبوب 3402 ألف طن، لينخفض بعد مخس سنوات إىل 2117 ألف طن مث ارتفع بعد 
ثالث سنوات أي عام 1998 إىل 3090 ألف طن، ويف عام 2002 بلغ 4198 ألف طن، 
وقد احتل القمح اهتماماً كبرياً يف اإلنتاج الزراعي العراقي؛ إذ بلغ متوسط إنتاجه يف الفرتة من 
1998 إىل 2002 ما مقداره 1577 ألف طن، مث ارتفع عام 2003 إىل 2329 ألف طن، 
مث بدأ ينخفض إنتاجه إىل 1832 ألف طن عام 2004، مث 2228 ألف طن عام 2005، 
مث 2086 ألف طن يف 2006 ليصل إىل 2203 ألف طن عام 2007، مث يأيت االخنفاض 

الكبري عام 2008 حينما هبط اإلنتاج إىل 1598 ألف طن26.
• القطاع النفطي: وهو القطاع الرئيس الذي تعتمد عليه الدولة العراقية منذ الثالثينيات وإىل 	

أكرب  على  العراقية  األراضي  حتتوي  حيث  األوىل؛  بالدرجة  املالية  مواردها  اآلن، يف حتصيل 
احتياطي نفطي يف العامل بعد اململكة العربية السعودية؛ إذ يبلغ االحتياطي املؤكد 112 مليار 
العراق ما  لذا ميثل نفط  تقريباً،  يبلغ 360 مليار برميل  املؤكد  بينما االحتياطي غري  برميل، 
املختلفة  العراق عرب حمافظاهتا  العاملي؛ حيث متتلك  مقداره 10,7% من إمجايل االحتياطي 
العديد من آبار النفط، منها 15 حقاًل يف مدينة البصرة جنويب العراق، حتتوي على احتياطي 
نفطي يقدر بأكثر من 65 مليار برميل وهو ما يعادل 59% من إمجايل االحتياطي النفطي 
العراقي، ويف حمافظة نيسان هناك 11 حقاًل نفطياً حتوي 8,5 مليار برميل من االحتياطي 
العراقي  النفطي  بـ 12% من االحتياطي  النفطي  يقدر االحتياطي  آبار كركوك  النفطي، ويف 
جمماًل، وقد بلغت نسبة مبيعات العراق من النفط يف أواخر 2014، 60% من الناتج احمللي 
اإلمجايل، و90% من عائدات احلكومة، ووفق بعض البيانات الرمسية فإن العراق أنتج 4,7 

25. راجع التقرير االقتصادي للبنك املركزي العراقي 2014، ملف يب دي إف، ص: 21، متاح على:
 https://www.cbi.iq/documents/AnnualEconomic_report%202014_f.pdf. 

26. انظر: جالوب كاظم معلة، سالم نعمة حممد، انضمام العراق إىل منظمة التجارة العاملية وفرص منو القطاع الزراعي )املكاسب 
والتداعيات االقتصادية(، كلية اإلدارة واالقتصاد، جامعة بغداد، ص: 113، ملف يب دي إف متاح على:

http://repository.uobaghdad.edu.iq/uploads/magazines/JOURNAL%20OF%20
ECONOMICS%20AND%20ADMINISTRATIVE%20SCIENCES/2010/

VOLUME%2016%20ISSUE%2060/3196pdf )بتصرف(. 
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مليون برميل يوميا يف2016، يف حني يبلغ احتياطي العراق من الغاز ما يقدر بـ 126 تريليون 
قدم مكعبة27، وعلى وفق البيانات الصادرة عن وزارة النفط العراقية، فإن صادرات العراق من 
النفط اخلام آلبار البصرة وكركوك حىت شهر متوز من العام 2017 بلغ 692,4 مليون برميل، 
وهو ما يعادل 32,042 مليون دوالر28، ويسهم القطاع النفطي مبا يقارب الــ 60% من الناتج 
بينما يسهم على وفق األسعار  الثابتة،  احمللي لعام 2015، و62% لعام 2016 باألسعار 
اجلارية مبا نسبته 32% لعام 2015، و29% لعام 2016، ومبا نسبته 90% من العائدات 

املالية29.
• حينما 	 اخلمسينيات،  العراق خالل  يف  الصناعي  القطاع  مالمح  ظهرت  الصناعي:  القطاع 

الصناعي،  التفكري يف االستثمار  العراقيني إىل  النفطي يدر دخواًل متزايدة، دفعت  الريع  بدأ 
والسيما فيما بعد العام 1970 حني أقدمت العراق على تأميم النفط؛ حيث بلغت رؤوس 
األموال الثابتة واملخصصة للصناعات التحويلية 243 مليون دينار عام 1975، ومن مث بلغت 
حصة القطاع الصناعي يف إمجايل الناتج احمللي 11,6% يف ذات العام، ويف محى البدايات 
تغلبت الصناعات االستهالكية على هيكلية القطاع الصناعي العراقي؛ حيث بلغت نسبتها 
اإلنتاجية  الصناعات  نسبة  مقابل 34% هي  الصناعة،  املضافة يف  القيمة  66% من إمجايل 
من إمجايل القيمة نفسها، إال أن مجلة من الصناعات اإلنتاجية يف العراق مثل صناعة تصفية 
النفط والبرتوكيماويات والصناعات املعدنية وغريها، رجحت كفة هذه النوعية من الصناعات 
على نظريهتا االستهالكية فارتفعت نسبة الصناعات اإلنتاجية إىل 46% عام 1976 مقابل 
اخنفاض االستهالكية إىل 54%، وبفعل األزمات االقتصادية واحلروب العراقية، تأثرت هيكلية 
القطاع الصناعي يف العراق، واخنفضت نسبة مسامهة الصناعات التحويلية يف الناتج اإلمجايل 
30، وتوجد يف العراق  احمللي لتصل مثاًل عام 1995 إىل 7,8%، مث إىل 6,6% عام1999
حالياً العديد من الصناعات احملورية، منها الصناعات اهلندسية والبرتوكيماوية واحلديد والصلب 
27. راجع بيانات موقع التقرير العراقي حتت عنوان »الصناعات النفطية يف العراق بني الضغوط والتحديات«، بتأريخ 25 كانون 

الثاين 2017، متاح على: http://iraqireport.com/archives/1487 )بتصرف(. 
28. راجع بيانات وزارة النفط العراقية على موقعها اآليت:

 http://www.oil.gov.iq/index.php?name=Pages&op=page&pid=77. 
29. راجع دليل املستثمر يف العراق 2017، ص: 6، نسخة يب دي إف، متاح على:

http://investpromo.gov.iq/wp-content/uploads/2017/05/Investor%20Guide%20 
arabic.pdf-2017 )بتصرف يسري(. 

30. انظر: حيدر صاحل حممد، االسرتاتيجية املقرتحة لتنمية الصناعات التحويلية يف العراق، 2006، دراسة حبثية، ص: 8-6، 
متاح على:

 https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=51122 )بتصرف(. 
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والسكائر،  والصابون،  النباتية،  الزيوت  الغذائية كصناعة  الصناعات  عن  فضاًل  واألملنيوم، 
يضاف إليها بعض الصناعات اخلاصة باملنتجات الال فليزية مثل صناعة الطابوق، والسمنت، 
والزجاج31. وعلى وفق تقارير العام 2014، فإن قطاع الصناعة بالعراق يعاين تراجعاً ملحوظاً؛ 
الناتج احمللي اإلمجايل باألسعار  التحويلية بلغت نسبة اإلسهام يف  فعلى مستوى الصناعات 
الثابتة 3,1% فقط؛ حيث اخنفض إنتاج األمسدة مثاًل بنسبة 69,9-%، وسجل إنتاج السمنت 
الناتج  الكهرباء بنسبة ضئيلة يف  القطاع  بينما ساهم  هو اآلخر بنسبة 23,4-%،  اخنفاضاً 
البناء والتشييد يف  اإلمجايل احمللي بلغت 2,5% فقط، يف حني تراجعت نسبة إسهام قطاع 
الناتج احمللي اإلمجايل لتصبح 5,9% مقارنة بنسبة 7,3% خالل 2013، وهكذا سجلت باقي 
القطاعات املتماسة مع القطاع الصناعي نسب تراجع مشاهبة32. ومن اجلدير بالذكر أن القطاع 
الصناعي يف العراق يتلقى ضربات موجعة منذ الثمانينيات ألسباب عديدة منها حروب النظام 
االقتصادية  املوارد  استنزاف  أدى إىل  أمريكي  اقتصادي وغزو  السابق وما تالها من حصار 
وجتميد عمليات التحديث والتطوير بالتزامن مع تدمري البنية التحتية بفعل التخريب، وغالباً 
ما جتد الصناعات العراقية نفسها مكبلة بالعديد من املعوقات الداخلية والوافدة، أمنية ومالية 
وفنية، اليت سامهت يف إيقاف حنو 90% من مشروعات هذا القطاع بشقيه العام واخلاص33.

• االقتصاد 	 من  جانباً كبرياً  وأنشطته  قطاعاته  بكافة  التجاري  القطاع  ميثل  التجاري:  القطاع 
لكن  العراق،  يف  قدمي  تأريخ  ذات  عامة  بصفة  التجارية  األنشطة  وتعد  العراق،  يف  القومي 
البداية احلقيقية لالهتمام بتنظيم األنشطة التجارية كجزء من االقتصاد القومي بدأ منذ العام 
االستثمارية وشيوع  املعوقات  أسر  الوقوع يف  من  التجاري  القطاع  يعاين  34، وحالياً  1939
منها  تعاين  اليت  السلعي  اإلغراق  حالة  فضاًل عن  العراقي،  الداخل  االستهالكية يف  األمناط 
السوق العراقية يف عدة قطاعات، وعلى وفق تقديرات العام 2014 فقد سجلت جتارة العراق 
اخلارجية اخنفاضاً يف معدالت النمو نسبتها -8% لتبلغ ما يقارب 160 تريليون دينار مقارنة 
بتأريخ  األساسية  الرتبية  موقع كلية  على  متاحة  حماضرة  العراق،  يف  الصناعة  الديلمي،  عمران  الكرمي  عبد  حنان  انظر:   .31

2012/12/29، متاح على:
http://www.uobabylon.edu.iq/uobColeges/lecture.aspx?fid=11&lcid=33651 )بتصرف(. 

32. راجع التقرير االقتصادي للبنك املركزي العراقي 2014، ملف يب دي إف، ص ص ص 23، 24، 25، متاح على:
 https://www.cbi.iq/documents/AnnualEconomic_report%202014_f.pdf )بتصرف( 

33. انظر: أ.م. د. مدحت كاظم القريشي، تاثريات انضمام العراق ملنظمة التجارة العاملية على الصناعة العراقية وعلى االقتصاد 
الوطين، جملة املنصور، عدد 14/خاص، اجلزء األول 2010، ص:  53-55، ملف يب دي إف متاح على:

 https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=35298 )بتصرف(. 
34. أبو طالب عبد املطلب اهلامشي، التجارة الداخلية يف العراق جزئيني، املدونة الشخصية للمؤلف، متاح على:

 http://www.abutalibhashimi.com/Business/Business.htm )بتصرف(. 
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مع 173,9 تريليون دينار يف 2013؛ حيث اخنفضت الصادرات بنسبة -6,4%، وكذلك 
سجلت االستريادات اخنفاضاً نسبته -10,4%، ومن مث فقد اخنفض حجم التجارة اخلارجية 
إىل الناتج احمللي اإلمجايل باألسعار اجلارية إىل 61,4%، يف حني سجل امليزان التجاري فائضاً 
قدره 35,9 تريليون دينار وبنسبة 13,8% من الناتج احمللي اإلمجايل للعام 201435، وعلى 
مستوى الصادرات العراقية استحوذت األسواق اآلسيوية على ما نسبته 61,3% من إمجايل 
الصادرات العراقية، مث أمريكا الشمالية بنسبة 18,5%، فاالحتاد األورويب بنسبة 15,5%، يف 
العربية 3,9% مث أمريكا اجلنوبية بنسبة  للدول  العراقية  الصادرات  حني بلغت نسبة مسامهة 
0,8%36. أما بالنسبة لالسترياد العراقي من الشركاء التجاريني؛ فتأيت الدول اآلسيوية يف املرتبة 
األعلى بنسبة 51,6%، مث الدول العربية بنسبة 23,9%، فاالحتاد األورويب بنسبة 14,2%، يف 
حني تأيت دول أمريكا الشمالية تالية بنسبة 4,7%، مث الدول )أوروبا الشرقية 2,4%، أوقيانوسيا 
1,3%، أوروبا الغربية 1,0%، وأمريكا اجلنوبية 0,9%(37. وفيما خيص امليزان التجاري العراقي، 
فقد اخنفض فائضه على وفق تقديرات عام 2014 بنسبة -1,4% ليبلغ 38780,8 مليون 

دوالر؛ بسبب تراجع الصادرات املتأتية من اإليرادات النفطية38.
• العراقي 	 لالقتصاد  بالنسبة  أمهية كربى  ميثالن  القطاعان  وهذان  واالستثمار:  املايل  القطاع 

الباحث عن االستقرار، غري أهنما يعانيان مثلهما مثل بقية القطاعات العراقية بفعل اإلرث 
العراقي الكبري من عدم االستقرار السياسي واألمين، ولكن بنحٍو عام حتاول السياسات املالية 
العراقية العمل على ترشيد اإلنفاق احلكومي وتشجيع االستثمار؛ للحد من التدهور احلاصل 
يف هذين القطاعني، فخالل عام 2014 استطاع قطاع املالية العامة حتقيق فائض وصل إىل 
21,8 تريليون دينار نتيجة تقليص اإلنفاق احلكومي، حيث اخنفضت النفقات العامة بنسبة 
باألسعار  اإلمجايل  احمللي  الناتج  من  وبنسبة -%32,1  السابق 2013،  العام  عن   %30-
39. وفيما خيصُّ الدين العام الداخلي فإن هناية  اجلارية مقارنة مع نسبة 43,9% خالل 2013
العام 2014 شهدت ارتفاعه بنسبة 104,4% وبقيمة 9,5 تريليون دينار، أي ما يعادل %3,7 
من الناتج احمللي اإلمجايل باألسعار اجلارية، وهو االرتفاع الناتج عن اقرتاض احلكومة الداخلي 

35. راجع التقرير االقتصادي السنوي للبنك املركزي العراقي 2014، ص: 13، متاح على:
 https://www.cbi.iq/documents/AnnualEconomic_report%202014_f.pdf )بتصرف يسري(. 

36. املصدر نفسه، ص: 91 )بتصرف يسري(. 
37. املصدر نفسه، ص: 92 )بتصرف(. 

38. املصدر نفسه، ص: 97 )بتصرف يسري(.
39. راجع التقرير االقتصادي السنوي للبنك املركزي العراقي 2014، ص: 66، متاح على:

 https://www.cbi.iq/documents/AnnualEconomic_report%202014_f.pdf )بتصرف يسري(.
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ملواجهة أعباء املوازنة العامة، لكن فيما خيصُّ الدين العام اخلارجي فقد شهدت هنايات العام 
نفسه اخنفاض مبقدار 1,4 مليار دوالر، ليصلَّ إىل 57,3 مليار دوالر، وبنسبة 25,7% من 
الناتج احمللي اإلمجايل، بعد أن سجل 58,7 مليار دوالر هنايات 2013 وبنسبة 25,3% من 
الناتج احمللي اإلمجايل، مع األخذ باحلسبان هو أن إمجايل اإليرادات العامة لعام 2014 بلغت 
105,4 تريليون دينار وبنسبة 40,4% من الناتج احمللي اإلمجايل باألسعار اجلارية40. وعلى 
مستوى القطاع االستثماري يعاين املستثمرون ومعهم السياسة النقدية يف العراق من تقلبات 
أسعار الصرف وتفاوت معدالت التضخم41؛ األمر الذي يشكل كثرياً من املعوقات يف طريق 
تنقية املناخ االستثماري، وحتقيق اجلذب املطلوب للنهوض هبذا القطاع، وكانت أسعار الفائدة 
قد »شهدت معدالهتا ارتفاعاً ملحوظاً يف الفرتة من 2005 إىل 2009، حيث بلغت 23%؛ 
مما أدى إىل احلد من جماالت االستثمار، وهو ما اضطرت معه املؤسسات النقدية إىل خفضها 
إىل 6% مث إىل 3,5% خالل 2014، يف حني شهد عام 2015 اخنفاض معدل أسعار الفائدة 
حلساب التوفري بالعملة العراقية 3,4% يف املصارف احلكومية، و3,9% يف املصارف األهلية، 
فضاًل عن إجراء بعض التعديالت اإلجيابية على قانون االستثمار العراقي خالل العام 2015، 
وهو ما عّد حمفزاً على االقرتاض احمللي وتنشيطاً للمستثمرين«42. وفيما خيصُّ القطاع املصريف 
العراقي، فإن الغالب عليه هو سيطرة املصارف احلكومية والعامة للدولة العراقية، بينما ال تساهم 
املصارف اخلاصة يف النشاط االقتصادي العراقي إسهاماً حقيقياً على الرغم من مرور أكثر من 

ثالثة عقود على تواجدها القانوين والرمسي يف الساحة املالية العراقية43.
• قطاعات أخرى: حيث ال تقتصر بنية االقتصاد العراقي على القطاعات السابقة فقط، وإمنا 	

النقل،  التحتية، وقطاع  والبىن  الكهرباء، وقطاع اإلسكان  منها قطاع  توجد قطاعات أخرى 
40. راجع التقرير االقتصادي السنوي للبنك املركزي العراقي 2014، ص: 66، متاح على:

 https://www.cbi.iq/documents/AnnualEconomic_report%202014_f.pdf )بتصرف(.
41. تتفاوت معدالت التضخم بشكل مستمر يف العراق تبعاً جململ العوامل املتحكمة يف املناخ االقتصادي يف البالد؛ فخالل عام 
2007 كان معدل التضخم 30%، ويف خالل ثالث سنوات اخنفض عام 2010 إىل 2,4%، لريتفع مرة أخرى خالل عام واحد 
إىل 5% عام 2011، مث إىل 6% عام 2012، ليعاود اخنفاضه جمدداً خالل ثالث سنوات تالية وبشكل متفاوت ومتدرج ليصل 

إىل 1,44% عام 2015، راجع:
http://investpromo.gov.iq/wp-content/uploads/2017/05/Investor%20Guide%20 

arabic.pdf-2017 ص: 13 )بتصرف(.
42. راجع دليل املستثمر يف العراق 2017، ص: 11، و12، وما بعدها، متاح على:

http://investpromo.gov.iq/wp-content/uploads/2017/05/Investor%20Guide%20 
arabic.pdf-2017 )بتصرف(. 

43. انظر: ذكاء خملص اخلالدي، دور القطاع املصريف العراقي يف النشاط االقتصادي، تقرير صحيفة احلياة اللندنية، بتاريخ االثنني 
22 شباط 2016، متاح على: http://www.alhayat.com، مع البحث بالعنوان املذكور )بتصرف(.
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والقطاع الصحي، وقطاع االتصاالت، وقطاع اخلدمات، والقطاع السياحي الذي يعدُّ أحد 
القطاعات الواعدة يف العراق غري أنه مهمل لألسف، وكل هذه القطاعات تسهم يف الناتج 
النفطية بكل  العائدات  للعراق بنسب متفاوتة لكنها نسب صغرية ال تقارن بنسب  القومي 

تأكيد. 
)ب( موجز مؤشرات االقتصاد العراقي

ميكن إمجال أهم املؤشرات والبيانات اخلاصة باالقتصاد العراقي على وفق أحدث البيانات   
املتاحة من خالل القيم اآلتية44: 

• الناتج احمللي اإلمجايل باألسعار اجلارية GDP 260.6 تريليون دينار.	
• الناتج احمللي اإلمجايل باألسعار الثابتة GDP 72.7 مليار دينار. 	
• م.ن الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل باألسعار الثابتة 2.0 ألف دينار. 	
• م.ن الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل باألسعار اجلارية 7.2 مليون دينار. 	
• 	 .%1.6 Core Inflation معدل التضخم األساس
• املعدل اليومي لتصدير النفط 2.5 مليون برميل. 	
• اإليرادات الكلية للموازنة 105.4 تريليون دينار.	
• النفقات العامة 35.6 تريليون دينار.	
• العملة  الدينار العراقي.  	
• معدل سعر صرف الدينار العراقي جتاه الدوالر الرمسي 1166 دينارًا. 	
• فائض أو عجز ميزان املدفوعات 11.9 مليار دوالر. 	
• إمجايل املساحة املزروعة باحلنطة والشعري 13160 ألف دومن. 	
• الدين العام الداخلي 9.5 تريليون دينار. 	
• الدين العام اخلارجي 57.3 مليار دوالر. 	

44. نقاًل عن التقرير االقتصادي السنوي للبنك املركزي العراقي 2014، راجع التقرير كاماًل على:
 https://www.cbi.iq/documents/AnnualEconomic_report%202014_f.pdf.
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• حجم الصادرات 97.9 ترليون دينار. 	
• حجم االسترياد على أساس سيف 62 ترليون دينار. 	

 )ج( حتديات االقتصاد العراقي 
ال شك أن االقتصاد العراقي يعاين يف جممل قطاعاته من العديد من التحديات والصعاب   
اليت ال تلبث أن تقف عائقاً أمام هنضته االقتصادية املنشودة على مدار عقود كثرية ماضية وإىل 
اآلن، وميكن -على سبيل التفكيك والتقريب- أن نصنف مجلة هذه التحديات ضمن ثالثة أقسام 

رئيسة على النحو اآليت: 
• عليها 	 يرتتب  اليت  العراقية ككل،  بالدولة  احمليطة  الشمولية  التحديات  دائمة: وهي  حتديات 

تكييف األوضاع جمملة فيما يتعلق بالشأن العراقي حملياً وإقليمياً ودولياً.
• حتديات شبه دائمة: وهي التحديات اليت غالباً ما تكون مالزمة للمناخ االقتصادي وتؤثر فيه 	

سلباً وإجياباً وفق فاعلية أو عدم فاعلية مواجهتها والقضاء عليها. 
• حتديات ثانوية: وهي التحديات الطارئة أو اهلامشية اليت ال تتكرر كثرياً أو اليت يكون تأثريها 	

مرتبط بزمان منتهي. 
وفيما يأيت تفصيل هلذه التحديات من خالل النظر العتبارات الوضع العراقي جمماًل: 

أواًل: التحديات الدائمة: وميكن رصدها يف النقاط اآلتية:
الوضع السياسي: إذ إن العراق السياسي هو يف احلقيقة املمثل األول لوجه العراق االقتصادي؛ ( 1)

فعلى مدى تأريخ العراق كان للقرار السياسي أثره البالغ يف املصري االقتصادي الذي يواجهه 
هذا البلد، ولعل قرارات احلرب مع إيران وغزو الكويت وما متثله الطائفية البغيضة يف اجلسد 
السياسي العراق اآلن اليت أفضت إىل عبث تنظيم داعش اإلرهايب باقتصاد البالد، كلها حتمل 
على  فإنه ميكن التأكيد  لذا  العراقي بالوضع السياسي؛  االقتصاد  لطبيعة تأثر  بالغة  إشارات 
واخلطط  الواضحة  االقتصادية  الرؤى  انعدام  إىل  قادت  العراق،  يف  السياسية  املشكالت  أن 

االسرتاتيجية القادرة على حل املشكالت كافة اليت يعاين منها االقتصاد العراقي45.
45. انظر: أ.م.د. علي عبد اهلادي سامل، حنو اسرتاتيجية فّعالة للتنمية االقتصادية يف العراق، جملة جامعة األنبار للعلوم االقتصادية واإلدارية، 
.https://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=69035 :اجمللد 4 العدد 9، السنة /2012، ص: 45، متاح على
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الوضع األمين: فال شك أن االقتصاد القوي يرتكز إىل بيئة آمنة ومستقرة؛ وما مرت ومتر به ( 2)
العراق من أجواء متوترة يف الداخل العراقي من جهة، وعلى احلدود العراقية مع الدول اجملاورة 
من جهة ثانية، ويف ظل أطماع حميطة وقوى مرتبصة وحركة هتريب ال تنام، جعلت الوضع األمين 
يقف حجر عثرة أمام التقدم االقتصادي وجذب املستثمرين، بل وأصبحت معها عمليات 
تطوير الصناعة النفطية اليت متثل عصب االقتصاد العراقي، مهددة وغري آمنة؛ فعلى سبيل املثال 
»حيتاج تطوير الصناعات النفطية إىل وجود مناخ آمن ميكن أن جتري فيه العمليات بشكل 
طبيعي أو شبه مستقرة، وهذا ما ال حتظى به فرص تطوير الصناعات النفطية يف العراق«46؛ لذا 
يعد الوضع األمين من التحديات الدائمة يف الوضع العراقي، ولألسف سيظل هكذا إىل حني. 

االحتادي، ( 3) النظام  وإشكاليات  سجاالت  من  العراق  يف  يدور  فما  الثروة:  وتوزيع  الفدرالية 
وعالقة احلكومة املركزية العراقية باألقاليم فيما يتعلق بتوزيع الثروات، والسيما الثروات النفطية، 
وأيضاً ما يرتدد من خالف قائم وحاد حول جدوى الفدرالية من عدمها، كل هذا وغريه أربك 
الوضع االقتصادي يف العراق، واستنزف الكثري من الطاقات، خاصة وأن »أهم املآخذ على 
النظام الفدرايل أنه يكلف خزانة الدولة نفقات باهظة«47، وأن هذا النظام يؤدي إىل جتزئة 
االقتصاد العراقي وتشتيت أركانه؛ حيث تعد »الصيغة الفيدرالية يف العراق أحد أسباب األزمة 
السياسية واالقتصادية؛ ألهنا تعطي لألقاليم سلطة أكرب من السلطة املركزية، كما هي حال 
إقليم كردستان، ويف نفس الوقت متثل لبعض القوى اليت كانت ترفضها وسيلة لالحتماء من 

السلطة املركزية«48.
الفساد املايل واإلداري: وهو من التحديات الكبرية يف الدولة العراقية، ولعلَّ من أبرز اجلرائم ( 4)

اليت ترتكب يف حق االقتصاد العراقي، إسناد إدارة املؤسسات االقتصادية الرمسية ألشخاص 
فاسدين ال يعريون لإلصالح االقتصادي يف البالد أي اهتمام بينما يسهرون الليل والنهار على 
إدراك غاياهتم اخلاصة من النهب والسرقة واالختالس، وهو ما يفضي إىل خواء املؤسسات 

46. انظر: أ.م.د. علي عبد اهلادي سامل، حنو اسرتاتيجية فّعالة للتنمية االقتصادية يف العراق، مصدر سابق، ص: 47.
الباحث  السياسي واالقتصادي، جملة  الدستورية والواقع  العراق بني األسس  الفدرالية يف  انظر: م.م. فوزية خدا كرم عزيز،   .47

اإلعالمي، العدد 9-10، حزيران-أيلول 2010، ص: 150، عن:
 Cherles A Beard,TheEnduringFederalist FrederichUngarpublishing co.New 
york second printing1969p.46.17- Ibid.p.51ملف يب دي إف متاح على: https://www.iasj.
net/iasj?func=fulltext&aId=4270.

تقرير  الدولة،  بإضعاف  األقاليم  تقوية  العراقية:  الفيدرالية  عساف،  إمساعيل  وسوسن  جواد،  ناجي  سعد  انظر:   .48
http://webcache.googleusercontent.:على متاح   ،2012 حزيران   16 السبت  بتأريخ  نت  اجلزيرة 
c o m / s e a r c h ? q = c a c h e : s w V d 7 5 P I _ - M J : s t u d i e s . a l j a z e e r a . n e t / a r /
reports/2012/06/2012616121337228231.html+&cd=2&hl=ar&ct=clnk&gl=eg )بتصرف(.



173

االقتصادية وهشاشتها يف مواجهة رياح التطوير والنهضة »وقد أخذ الفساد املايل واإلداري 
يف االزدياد بعد العام 1980، حبيث استنفد الطاقات املالية والبشرية والعلمية لدوائر الدولة 
سعر  اخنفاض  من  عليه  ترتب  وما  الكويت،  غزو  تبع  الذي  احلصار  بعد  والسيما  العراقية، 
الدينار، وكذلك بعد سقوط النظام يف 2003، وتصنيف العراق يف مرتبة متقدمة يف انتشار 
العراق  واعتبار  دولة،   169 ضمن  الدولية  الشفافية  منظمة  قبل  من  واإلداري  املايل  الفساد 
ساحة ألكرب عملية فساد بني دول العامل«49، وتثار حالياً خالل العام 2017 يف العراق عدة 
سجاالت رمسية حول فضيحة فساد كربى داخل اجليش العراقي مفادها وجود أكثر من 50 
ألف جندي ومهي يشكلون أربع فرق عسكرية يف صفوف اجليش العراقي«50 وهؤالء اجلنود 
تذهب  ورواتب  دوالر كأجور  مليون   600 إىل   500 من  العراقية  اخلزينة  الومهيني، يكّبدون 
جليوب الضباط الفاسدين، والذين يعتقد بضلوعهم وتورطهم يف تسهيل سيطرة داعش على 

املوصل وباقي املدن العراقية51.
ضعف التخطيط االقتصادي: والتخطيط االقتصادي هو عملية يفرتض هلا أن تكون دائمة ( 5)

احلضور والفاعلية، لذا فهي من التحديات الدائمة بالنسبة ألي اقتصاد بصفة عامة وبالنسبة 
بدايات  بعد  العراقي  االقتصادي  املسار  أن  باعتبار  وذلك  خاصة،  بصفة  العراقي  لالقتصاد 
الدولة احلديثة بقليل »يسري يف خط تنموي ملتٍو ناجم عن االعتماد املفرط على النفط وضعف 
اإلدارة االقتصادية يف توظيف املوارد والطاقات البشرية، واالخنراط يف حروب إقليمية زادت 
من هدر اإلمكانية وضيعت فرص البلد يف حتقيق التنمية والعدالة والرفاه«52، ومن جهة أخرى 
فإن من مؤشرات ضعف التخطيط االقتصادي يف العراق لسنوات متعددة -والسيما بعد العام 
2003 ورمبا إىل اآلن- إقحام السياسة النقدية للبالد »يف طرازات استهالكية ألقت بعوائد 
الطبقة الوسطى العراقية يف أتون استنزاف النقد العراقي لصاحل التجارة اإلقليمية على أيدي 

49. انظر: د. نزار عبد األمري تركي الغامني، محد جاسم حممد اخلزرجي، الفساد املايل واإلداري ودوره يف حتجيم االقتصاد العراقي 
بعد االحتالل األمريكي للعراق عام 2003، جملة احملقق احللي للعلوم القانونية والسياسية، العدد الثالث / السنة الثامنة 2016، 

ص: 737، و752،  ملف يب دي إف، متاح على:
 http://mouhakiq.com/papers/Lawj_paper_2016_92318373.pdf )بتصرف يسري(. 
االسرتاتيجية،  والدراسات  للبحوث  الروابط  مركز  تقرير  اقتصادياً،  األصعب  العام   2014 العراق  العمران،  عامر  انظر:   .50

2014/12/30، متاح على: http://rawabetcenter.com/archives/2294 )بتصرف يسري(.
51. راجع تقرير موقع »الوقت”اإلخباري بتاريخ االثنني 20 مجادي األوىل 1437 هـ، حتت عنوان: االقتصاد العراقي ما بني 

اهنيار أسعار النفط وتنظيم داعش اإلرهايب، متاح على: http://alwaght.com، مع البحث بالعنوان املذكور )بتصرف(.
52. انظر: د. حيدر حسني آل طعمة، النمو املتعرج وحتديات التخطيط االقتصادي يف العراق، مقاالت اقتصادية، شبكة النبأ 

املعلوماتية، بتاريخ 2017/7/10، متاح على:
 http://annabaa.org/arabic/economicarticles/11724.
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وسطاء منتفعني، حتت ذريعة احلرية االقتصادية وسياسة الباب املفتوح«53.  
ثانياً: التحديات شبه الدائمة: وميكن رصدها يف النقاط اآلتية:

الفقر والبطالة والتضخم: وهي حتديات ال ينبغي أن تكون مستمرة أو شبه دائمة يف أي ( 1)
دولة جتيد إدارة اقتصادها، وتوزيع ثرواهتا والنهوض املعيشي لرعاياها، لكنها لألسف كذلك يف 
العراق، فالفقر والبطالة والتضخم أحد األوجه املعربة عن الضعف االقتصادي واملعوقة ملسرية 
االقتصاد يف الوقت نفسه؛ »فالنقص يف مدخوالت األفراد إىل مستويات متدنية غري كافية 
للمعيشة، وارتفاع مستويات التضخم النامجة عن اتباع سياسات مالية خاطئة أو اخنفاض الناتج 
القومي اإلمجايل جراء اإلنفاق على قطاعات غري منتجة، أو عدم توازن ميزان املدفوعات، كلها 
أسباب تشكل األرضية املناسبة ملوظفي القطاعني العام واخلاص الرتكاب الفساد والتالعب 

باالقتصاد العراقي«54.
ضعف البىن التحتية: والبىن التحتية العراقية، كانت قد شهدت عمليات تطوير كبرية وغري ( 2)

مسبوقة على مستوى العراق، خالل العهد امللكي، وذلك عرب ما يعرف بــ »جملس اإلعمار« 
منذ العام 1953/1952، الذي قام بتدشني طاقات عراقية وعاملية خالّقة للنهوض هبذه البىن 
بفعل جتميد جملس اإلعمار  التحتية، لكن لألسف الشديد راحت هذه اجلهود هباًء منثوراً 
هذا بعد إعالن اجلمهورية، وكذلك بفعل احلرب العراقية-اإليرانية وما تالها من أوضاع متأزمة 
بفعل احلصار االقتصادي واالحتالل األمريكي، وهو ما تداعت معه كافة البىن التحتية يف هذا 
البلد، لتصبح استعادهتا جمدداً من التحديات الكربى منذ سنوات وإىل اآلن؛ إذ حيتاج ذلك إىل 
»استثمار مبالغ ال تقل عن 250 مليار دوالر، فضاًل عن ختطي املعادلة الصعبة للمرحلة الراهنة 
hard equation اليت يفرضها الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة من تبعات وخماطر 
اقتصادية تقتضي إنشاء صندوق سيادي غاطس sovereign sinking fund يغذى دورياً 
بتخصيصات مشاريع البنية التحتية يف املوازنة االحتادية”55. وحالياً يساهم ضعف البنية التحتية 

53. انظر: د. مظهر حممد صاحل، ثروة العراق املالية بني منط االستهالك الراهن والتصدع يف احلواضن االقتصادية اإلقليمية، ملف 
يب دي إف، دون معلومات إضافية، متاح على:

 http://cbi01.hosting.runbox.com/documents/mudh_pub7_f.pdf )بتصرف(. 
54. انظر: د. نزار عبد األمري تركي الغامني، محد جاسم حممد اخلزرجي، الفساد املايل واإلداري ودوره يف حتجيم االقتصاد العراقي 

بعد االحتالل األمريكي للعراق عام 2003، مصدر سبق ذكر، ص: 747 )بتصرف(.
55. انظر: د. مظهر حممد صاحل، جدلية البنية التحتية يف العراق: التمويل والضمانات، ص: 1، و4، بتأريخ 22 أيلول 2012، 
f._https://www.cbi.iq/documents/mudh_pub11 :دون معلومات إضافية، ملف يب دي إف متاح على

pdf )بتصرف يسري(.



175

يف »حرمان العراق من االعتماد على منتجاته الوطنية وصناعته احمللية، ودفعه حنو االسترياد«56.
مسار ( 3) يف  بشكل كبري  مؤثرة  املشكالت  من  النوعية  هذه  وتعد  والطاقة:  املياه  مشكالت 

القطاعات االقتصادية املختلفة يف العراق؛ فمن الناحية املائية، تعاىن معظم املناطق العراقية من 
قلة األمطار، وأن أغلب مصادر املياه العراقية تأيت من خارج احلدود من كل من تركيا، وإيران، 
وسوريا، يف حني أن ظاهرة التصحر أصبحت حمسوسة يومياً يف البيئة العراقية، فضاًل عّما خلفه 
جتفيف منطقة األهوار من آثار سلبية على الواقع املائي العراقي57، وهو ما جيعل من مشكلة 
املياه يف العراق أحد املعوقات االقتصادية الكبرية. وفيما خيص قطاع الكهرباء والطاقة، فإن 
مشكلته مركبة ومعقدة، وتؤثر هي األخرى بنحٍو كبري على جممل القطاعات االقتصادية يف 
البالد؛ حيث فشلت اجلهود العراقية منذ العام 2003 وحىت اآلن يف القضاء عليها، ليس هذا 
فحسب، بل إن هذه املشكلة »أحلقت خسائر كبرية باقتصاد البالد، وتسببت يف إهدار أكثر 

من ثالث مئة مليار دوالر وفق أحد التقارير الدولية«58.

الكوارث الطبيعية واجملاعات: وهذه النوعية من التحديات هلا تأريخ قدمي وعريق وممتد مع ( 4)
1574، و1576،  سنوات  يف  واجملاعة  واجلفاف   1572 سنة  زلزال  منذ  والعراقيني  العراق 
 ،1700 يف  والزالزل  والكولريا  الطاعون  منها  أخرى  وكوارث كثرية  والفيضانات  و1621، 
التهديدات احملتملة باهنيار سد املوصل، والتقارير العاملية وإحداها جمللس األمن، اليت  وأخرياً 
تشري إىل أن العراق أصبح واحداً من البلدان املصدرة للعواصف الرتابية، وهو ما يشكل خماطر 

اقتصادية وصحية حملية وإقليمية59.

56. راجع تصرحيات اخلبري االقتصادي داود زاير ملوقع وكالة اجلورنال نيوز اإلخبارية، بتأريخ 13 شباط 2016، من حترير مسري 
سامي، متاح على: https://www.aljournal.com، مع البحث بالعنوان املذكور )بتصرف(. 

دراسة  املقرتحة،  واحللول  األسباب  العراق  يف  املياه  مشكلة  الصندوق،  الدين  عز  وحممد  احلسيين،  شريف  عادل  انظر:   .57
 Faculty of Engineering and Physical Sciences , University of Surrey , عن:  صادرة 
http://www. :أيلول 2009، ص: 2، و3، ملف يب دي إف متاح على ،Guildford Surrey GU2XH,UK

averroesuniversity.org/pages/water.pdf )بتصرف(.
 58. انظر: عبداهلل الرفاعي، أزمة الكهرباء تكّبد العراق مليارات الدوالرات، تقرير اجلزيرة نت، بتأريخ 2015/7/30، متاح على: 

www.aljazeera.net، مع البحث بالعنوان املذكور )بتصرف(. 
http://www. :59. راجع تقرير و1ن نيوز حتت عنوان: كوارث طبيعية ضربت العراق.. العاصفة قادمة أين املفر؟ متاح على

WaeIgvOGN0w.#216=oneiraqnews.com/index.php?aa=news&id22 )بتصرف(.
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ثالثاً: التحديات الثانوية: وميكن رصدها يف النقاط اآلتية:
احلروب: وقد سبقت اإلشارة إىل ما سببته احلروب من خسائر كبرية لالقتصاد العراقي، وقد مت ( 1)

إدراج احلروب يف التحديات الثانوية باعتبار أن األصل يف املسارات االقتصادية للدول أن ترقى 
وتزدهر يف فرتات السلم يف حني تكون فرتات احلرب جمرد استثناء يسبب الرتاجع والكساد. 

األزمات االقتصادية العاملية: وهذه أيضاً قد سبقت اإلشارة إليها، وعلى الرغم من أهنا أزمات ( 2)
متكررة على املستوى العاملي والدويل، إال أهنا تبقى ثانوية بالنسبة القتصاديات دول العامل. 

احملور الثاين
حمطات االقتصاد العراقي من اجلمهورية إىل داعش

مّر االقتصاد العراقي بالعديد من حمطات القوة والضعف، منذ سقوط امللكية يف الرابع عشر 
2014، وهي  حزيران  يف  اإلرهايب  داعش  تنظيم  سيطرة  حتت  سقوطه  1958، وحىت  متوز  من 

احملطات اليت ميكن رصدها يف املراحل اآلتية: 
)1( املرحلة من 1958 إىل 1980: هي املرحلة اليت ميكن التأكيد فيها على متتع االقتصاد 
قبل  فيما  العراق  أن  املعروف  فمن  االقتصادية؛  االستقاللية  حنو  واالجتاه  والنمو  بالقوة  العراقي 
اجلمهورية وثورة الرابع عشر من متوز 1958 على احلكم امللكي، كان يعاين من عشوائية كبرية يف 
إدارة التنمية االقتصادية للبالد، بل مل تكن من حسنة اقتصادية تذكر يف تلك املرحلة، سوى ما قدمه 
جملس اإلعمار العراقي منذ العام 1950 من خطط إصالح اقتصادي تبنت رؤى جديدة للتنمية 
مليون  بــ71,5  قّدرت  مالية  وبتكلفة  والعمراين،  الصناعي  منها  عدة  مستويات  على  االقتصادية 
دينار60، ومن مث فقد حرّكت املراحل اآلتية إلعالن اجلمهورية بالعراق رياح التغيري االقتصادي إىل 
آفاق أرحب وأوسع من حيث التطوير والبناء واإلنتاج، وهو ما ميكن رصده من خالل اإلجراءات 

اإلصالحية اليت اختذهتا العراق، واليت جاءت على النحو اآليت: 
	 لإلصالح رقم 30  القانون  يف  متثلت  اليت  التشريعات  وهي  الزراعي:  اإلصالح  تشريعات 

لعام  رقم 117  الثاين  القانون  واملمتدة حلني صدور  املتتالية  بتعديالته  عام 1958  الزراعي 
1970، اللذين مت مبوجبهما وضع سيادة الدولة العراقية على األراضي الزراعية، وإعادة توزيع 
من  به  يتعلق  ومبا  القطاع  هبذا  والنهوض  الزراعي  اإلصالح  آليات  وفق  على  األراضي  تلك 

قطاعات أخرى61.
60. انظر: ظافر طاهر حسان، العراق واالحتالل األمريكي، مصدر سبق ذكره، ص: 204، و205 )بتصرف(.

61. املصدر نفسه، ص: 205 )بتصرف(. 
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	 تشريعات القطاع الصناعي والنفطي: وهي مجلة التشريعات اليت اختذهتا الدولة الوطنية العراقية
الصناعي  بالقطاع  للنهوض  اخلاص؛  القطاع  على  وتفضيله  العام  القطاع  دعم  من  انطالقاً 
والنفطي وتعزيز دوريهما يف اإلسهام بفاعلية يف الناتج احمللي اإلمجايل واملوازنة العامة القومية 
وغري  النفطية  االستخراجية  بالصناعات  تنهض  صناعية  قواعد  تدشني  خالل  من  للعراق، 
النفطية، وهو ما مت فعلياً عرب تأميم النفط العراقي يف حزيران 1972، حيث متكن العراق من 
حتقيق استقاللية صناعية ونفطية أهلته ملضاعفة حجم نفقاته االستثمارية خالل السبعينيات 
من 960 مليون دينار تقريباً خالل اخلمسينيات والستينيات إىل 13,3 مليار دينار أي ما 
يقارب 42,8 مليار دوالر، أي إن حجم النفقات االستثمارية تضاعفت مبقدار 14 مرة خالل 
السبعينيات؛ لذا تعد السبعينيات هي العصر الذهيب لالقتصاد العراقي يف قطاعاته كافة وبناه 
التحتية، والسيما بالنظر إىل ثبات االقتصاد العراقي وقدرته على مقاومة السقوط يف عقود تالية 

خالل احلرب مع إيران مث أزمة غزو الكويت وما تبعها من حصار اقتصادي62.
بــ)جتميد ( 2) تسميته  ميكن  ما  شهدت  اليت  املرحلة  وهي   :2003 إىل   1980 من  املرحلة 

عمليات التطوير االقتصادي( يف العراق، بل تدمري البنية التحتية العراقية بنحٍو كبري؛ نتيجة 
الصراعات كان  الشرق األوسط، وأول هذه  العسكرية مبنطقة  الصراعات  العراق يف  لدخول 
احلرب مع إيران اليت استمرت مثاين سنوات، مث أزمة غزو الكويت اليت استمرت تداعياهتا إىل 
َ االقتصاد العراقي خبسائر كبرية جراء اخنفاض أسعار  العام 2003، وخالل هذه املرحلة ُمينرِ
النفط العاملية عام 1986، فضاًل عن تعرض العراق خلسائر مالية ضخمة قّدرت بـ190,96 

مليار دوالر بفعل احلصار االقتصادي63. 
املرحلة من 2003 إىل 2011: وهي املرحلة اليت شهدت سقوط بغداد يف أيدي القوات ( 3)

األمريكية بعد الغزو األمريكي للعراق حتت ادعاء امتالك العراق ألسحلة دمار شامل، اليت 
اقتصادي  اهنيار  معها  تزامن  النطاق  واسعة  تدمري  لعمليات  العراقية  الساحة  هتيئة  مت خالهلا 
كبري بفعل االهنيار األمين وتفكيك اجليش العراقي، مث خروج القوات األمريكية من العراق يف 
الثامن عشر من كانون األول 2011، لينفتح املشهد العراقي على تداعي اجلماعات املسلحة 
وتسللها إىل العراق؛ األمر الذي مّهد فيما بعد إىل تواجد تنظيم داعش اإلرهايب يف الساحة 
العراقية. ولكن بنحٍو عام سيطرت مجلة من املالمح االقتصادية على املشهد العراقي منذ سقوط 

بغداد وحىت خروج القوات األمريكية ميكن رصدها يف النقاط اآلتية: 

62. انظر: ظافر طاهر حسان، العراق واالحتالل األمريكي، مصدر سبق ذكره، ص: 204، و205 )بتصرف(.
63. املصدر نفسه، ص: 206، و207 )بتصرف(.
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	 ،هائاًل تدمرياً  ومؤسسات  ومشاريع  حكومية  ومباٍن  وطرق  جسور  من  التحتية  البىن  تدمري 
اجلوار  لدول  وبيعه  العراقية،  الدولة  لكل شيء خيص  منظمة  وسرقة  عمليات هنب  وممارسة 
ومشال العراق، مبا يف ذلك تصدير املعامل املدمرة، وآالف األطنان من احلديد اخلردة إىل دول 

صناعية64.
	 تفاقم البطالة حبيث شكلت نسباً تتجاوز الـ50% من القوى العاملة، فضاًل عن تدمري القطاعني

الزراعي والصناعي وتفكيكهما حبيث اخنفض حجم إسهامهما يف الناتج احمللي اإلمجايل ليصل إىل 
6,5% للقطاع الزراعي و1,5% للقطاع الصناعي، يف حني ارتفع حجم مسامهة القطاع النفطي يف 
الناتج احمللي اإلمجايل من 5% عام 2002 قبل احتالل العراق إىل أكثر من 70% خالل 2006 
أي بعد احتالل العراق بثالث سنوات، بينما مت تعطيل معامل القطاع الصناعي اململوكة للعراق 
وخصخصتها، وتكبيل االقتصاد العراقي بالديون، وهو ما ساهم يف استشراء الفقر واجلهل وتراجع 

اخلدمات65.
	 ارتفاع معدالت التضخم: حيث شهدت الفرتة من 2003 وحىت 2011 فقط زيادة معدالت

التضخم يف الكثري من اجملاميع االقتصادية وبنسب خمتلفة ومتفاوتة؛ فالتضخم يف الوقود بلغت 
نسبته 77,1%، واإلجيار بنسبة 28,1%، والنقل 26,8%، واملواد الغذائية 12,9%، والسلع 
واخلدمات املتنوعة 17,7%، واخلدمات الطبية 10,4%، وهو ما ساهم بنحٍو سليب يف التأثري 
على جممل األنشطة االقتصادية يف العراق والسيما األنشطة املكونة للناتج احمللي؛ فقد سجل 
التضخم يف قطاع التعدين واملقالع نسبة 18,2%، ويف قاطع الزراعة 11,2%، والصناعة التحويلية 
8,2%، وملكية دور السكن 17,7%، وخدمات احلكومة العامة 28,4% بينما بلغ التضخم 

السنوي للناتج اإلمجايل 66%15,2.
	 بعد العراقي  اجملتمع  يف  بنحٍو كبري  مظاهرمها  انتشرت  فقد  واإلداري:  املايل  الفساد  تضخُّم 

2003، من رشوة، وهتريب أموال، وإهدار املال العام، واحملسوبية واالبتزاز والتزوير، إىل غري 
ذلك من تلك املظاهر؛ حبيث سجلت خمالفات املالية العامة يف العراق أرقاماً قياسية، ومن تلك 
املخالفات تورط سلطة االئتالف املوحد برئاسة بول برمير يف إهدار 9 مليارات دوالر من أموال 
النفط العراقية، فضاًل عن خسائر عراقية شهرية تقدر ما بني 400 إىل 800 مليون دوالر جراء 

64. ظافر طاهر حسان، العراق واالحتالل األمريكي، مصدر سبق ذكره، ص: 208 )بتصرف يسري(.
65. املصدر نفسه، ص: 209 )بتصرف(. 

66. انظر: سعد زغلول بشري، التضخم يف االقتصاد العراقي 2003-2011، إحصاءات األرقام القياسية ملركز التدريب والبحوث 
اإلحصائية التابع للجهاز املركزي لإلحصاء، العراق، ملف يب دي إف، ص: 3، و4، متاح على:

 http://www.cosit.gov.iq/images%5Cpdf%5Cresearches%20ar%5C30.pdf )بتصرف(. 



179

عمليات تفجري أنابيب النفط، هذا فضاًل إىل تالعب األمريكان باألموال املستحقة للعراقيني 
طبقاً ملذكرة التفاهم وبنود إعادة اإلعمار؛ إذ مل تتسلم احلكومة العراقية سوى 90 مليون دوالر 
من جمموع 20 مليار دوالر، يف الوقت الذي بلغت فيه عمليات الفساد مبلف إعادة اإلعمار 
ما قيمته أربعة مليارات من الدوالرات عام 2007 وحده، وهو ما يشّكل 10% من الناتج 
اإلمجايل وقتها67. ومل يكن الفساد املايل عرب القرارات السياسية بأقل تدمري يف حق االقتصاد 
العراقي؛ ففي 2004 أهدرت وزارة الدفاع العراقية 2,3 مليار دوالر على عقود تسليح مشكوك 
يف جدواها، يف حني شهد العام 2007 تورط احلكومة العراقية يف إهدار 833 مليون دوالر 
على عقود تسليح مع صربيا ال تتناسب مع مهمات اجليش العراقي، ومت إهدار 7 مليار دوالر 
على عقود غري جمدية يف إطار عمليات إعادة اإلعمار، ووفق تصرحيات رئيس مفوضية النزاهة 
العراقية عام 2007، فإن ما مت هدره ما بني 2003 إىل 2007 نتيجة الفساد اإلداري يف 
العراق بلغ 125 مليار دوالر68، وبشكل إمجايل فقد حتول العراق بعد العام 2003 إىل حقل 
جتارب ملا ميكن تسميته بــ)اقتصاد الصدمة( مبعىن قيام الواليات املتحدة بتوجيه دفة االقتصاد 
العراقي من االقتصاد الشيوعي إىل االقتصاد احلر بنحٍو مفاجئ ودون جاهزية اقتصادية، وذلك 
من خالل قرارات الثامن من حزيران 2003، اليت مت مبوجبها إلغاء التعريفة اجلمركية وخصخصة 
البالد وإلغاء الضرائب وتطبيق سياسة حترير كاملة للتجارة بالعراق؛ مما مسح للشركات العاملية 
االقتصادية،  العراق  وضعيات  على  باهليمنة  النفط-  شركات  -والسيما  اجلنسيات  املتعددة 

وإجبار االقتصاد العراقي على اعتماد الريع أو العائدات النفطية مصدراً رئيسياً للدخل69.
املرحلة من 2011 إىل 2014: وهي املرحلة البينية اليت تبدأ منذ خروج القوات األمريكية ( 4)

يف  اقتصادية كبرية  قطاعات  على  وسيطرته  اإلرهايب  داعش  تنظيم  حلول  وحىت  العراق  من 
العراق؛ وخالل هذه املرحلة، مل تتغري السمات العامة لالقتصاد العراقي كثرياً عما كانت عليه يف 
أثناء تواجد القوات األمريكية فوق األراضي العراقية، فقط تغريت بعض القيم مع ثبات املعاناة 
االقتصادية قائمة ومستمرة؛ فعلى الرغم من ازدياد العائدات النفطية كنتيجة طبيعية الرتفاع 
أسعار النفط، وبلوغها 94 مليار دوالر عام 2012، إال أن واقع اإلنسان العراقي ومعه واقع 
الدولة العراقية، مل يتغري من الناحية االقتصادية، وبصفة عامة ميكن رصد املالمح االقتصادية 

هلذه املرحلة يف النقاط اآلتية: 

67. انظر: د. نزار عبد األمري تركي الغامني، محد جاسم حممد اخلزرجي، الفساد املايل واإلداري ودوره يف حتجيم االقتصاد العراقي 
بعد االحتالل األمريكي للعراق عام 2003، مصدر سبق ذكره، ص: 16 )بتصرف(.

68. املصدر نفسه، ص: 18 )بتصرف(.
69. انظر: مازن الصفار، الصدمة واالقتصاد العراقي، جملة سطور اإللكرتونية العراقية، السبت 8 نيسان 2017، متاح على:

 http://www.sutuur.com/all-articles/11969-5858.html )بتصرف(.
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	 2011 من 211,3 تريليون دينار عام GDP ارتفع الناتج احمللي اإلمجايل باألسعار اجلارية
إىل 245,2 تريليون دينار عام 2012، مث إىل 271,1 تريليون دينار عام 2013، و260,6 
تريليون دينار عام 2014، وباألسعار الثابتة ارتفع الناتج احمللي اإلمجايل من 62,9 مليار دينار 
يف 2011 إىل 68,3 مليار دينار عام 2012، مث إىل 75,7 مليار دينار يف 2013، واخنفض 
 Core Inflation إىل 72,7 مليار دينار عام 2014، يف حني أن معدل التضخم األساس
اخنفض من 6,5% عام 2011 إىل 6,1% عام 2012، مث إىل 2,4% عام 2013، و%1,6 
يف 2014، بينما ارتفع متوسط نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل من 6359,6 ألف 
دينار عام 2011، إىل 7167,2 ألف دينار عام 2012، مث اخنفض إىل 2,1 ألف دينار يف 

2013، مث إىل 2,0 ألف دينار يف 201470.
	 االقتصادي النمو  بفعل   2012 خالل  العراقي  االقتصاد  يف  التضخمية  الضغوط  استقرت 

يف  السلع  واستقرار  العاملية  الغذاء  أسعار  تراجع  بفعل  وكذلك   ،%8,6 نسبته  بلغت  الذي 
السوق احمللية، واستقر سعر صرف الدينار العراقي عند حدود 1166 ديناراً لكل دوالر بداًل 
من 1196 ديناراً لكل دوالر عام 2011، وقد استطاع البنك املركزي أن حيافظ على سعر 
الصرف هذا إىل العام 2014، ومتكن البنك املركزي من بناء احتياطيات قوية بالعملة األجنبية 

بلغت 66,3 مليار دوالر هناية 201471.
	 أفضى خروج األمريكان إىل ترك فراغ أمين مل يستطع 900 ألف من قوات األمن الداخلي من

العراقيني شغله، وهو ما ترتب عليه تداعيات اقتصادية كبرية جنمت عن حاجة احلدود الربية 
واملائية للحماية، يف حني أن العائدات العراقية الشهرية من النفط والبالغة سبعة مليارات دوالر، 
االقتصاد  واملياه72، وكان  األساسية كالكهرباء  اخلدمات  تأمني  من  الرمسية  اجلهات  مل متكن 
املوازنة وتأخر االستثمار، غري أن دخول  إقرار  يعاين من »تأخر  العراقي قبل دخول داعش 

داعش إىل العراق زاد الطني بلة«73.
70. راجع التقرير السنوي للبنك املركزي العراقي 2012 على الرابط:

 https://www.cbi.iq/documents/AnnualEconomic_report%202012_f.pdf
، وكذلك التقرير السنوي لعام 2014، مصدر سبق ذكره )بتصرف(.

71. راجع املصدرين السابقني نفسيهما، ص: 6 من األول، وص: 11 من الثاين )بتصرف(.
72. راجع تقرير العربية نت: القوات األمريكية تغادر العراق بعد 9 سنوات من االجتياح وتبقي 157 جندياً، األحد 18 كانون 
األول 2011، متاح على: http://www.alarabiya.net/articles/2011/12/18/183157.html )بتصرف يسري(. 
73. راجع تصرحيات اخلبري االقتصادي العراقي »باسم مجيل أنطوان”لصحيفة الصباح اجلديد العراقية، بتأريخ 20 أيلول 2014، حتقيق 
صحفي محل عنوان »نواب وخرباء اقتصاد حيملون داعش مسؤولية تدهور االقتصاد العراقي«، من حترير »سها الشيخلي«، متاح على:

 http://newsabah.com/newspaper/19648 )بتصرف يسري(.
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احملور الثالث
وضعية االقتصاد العراقي يف ظل داعش

حينما حلت عناصر تنظيم داعش اإلرهايب يف املدن العراقية وسيطرت عليها خالل وقت 
قصري بفعل عوامل اهلشاشة السياسية واالجتماعية واخليانة، مل يكن االقتصاد العراقي مبعزل عن 
النفطية والزراعية والصناعية وغريها، لكن عوامل التحسن الطفيف اليت  املعاناة يف قطاعاته كافة 
ما لبث االقتصاد العراقي أن حققها إثر خروج األمريكان من البالد، وتلك اليت حاول األمريكان 
سابقاً فعلها من واقع هيمنتهم على جمريات هذا االقتصاد، كلها ذهبت أدراج الرياح خالل سنوات 
سيطرة التنظيم على املدن العراقية؛ فقد عاد التنظيم باالقتصاد العراقي إىل عصور األزمات واحلروب 
واحلصار االقتصادي، ولكن بشكل أكثر جرماً وعشوائية، وحتت مظلة البطش الدموي واإلرهاب 

اإلعالمي والتقين. 
خالل  من  العراقي  االقتصاد  مع  التعامل  يف  الداعشية  األيديولوجية  مالمح  رصد  وميكن 

استعراض النقاط والفروع اآلتية:
طرق داعش وآلياته يف استنزاف ثروات العراق

اعتمد التنظيم على جمموعة من اآلليات السريعة اخلاطفة واملؤثرة املوجعة بالنسبة لالقتصاد العراقي 
يف الوقت نفس، وهذه اآلليات كانت على النحو اآليت: 

وتسخريها ( 1) العراقي  البرتول  آبار  استهداف  إىل  اإلرهايب  التنظيم  فقدعمد  النفطية:  السيطرة 
اقتصادياً يف خدمة نشاطاته وأغراضه اإلجرامية؛ حيث سيطر على أهم احلقول النفطية ذات 
اإلنتاجية املرتفعة، والسيما يف حمافظة نينوى؛ ومن ذلك سيطرته على ثالثة عشر حقاًل نفطياً 
برميل  ألف  ثالثون  اإلنتاجية  وطاقتهما  و)بطمة(  زالة(  )عني  العراقي، كحقل  الشمال  يف 
من النفط اخلام يومياً، باإلضافة حلقل )القيارة( وطاقته سبعة آالف برميل يومياً مضافة إىل 
احتياطات تقدر بثماين مئة مليون برميل أخرى، وكذلك احلال بالنسبة حلقول النفط الواقعة 
إىل اجلنوب من تكريت كحقل )محرين( وطاقته اإلنتاجية مخسة آالف برميل يومياً، وحقل 
)عجيل( بإنتاج يومي يقّدر خبمسة وعشرين ألف برميل، من النفط اخلام، ومئة ومخسني مليون 
قدم مكعب من الغاز الطبيعي، وهذه السيطرة اقرتنت بعمليات هتريب واسعة وممنهجة من 
قبل التنظيم يف حق النفط والغاز بالعراق، مما أثّر على القطاع النفطي بالسلب، وهبط باإلنتاج 
النفطي العراقي من 12 مليون برميل يومياً إىل ثالثة ماليني برميل كحد أقصى خالل عامي 
2014، و2015، وهو ما يفسر مالمح االنكماش االقتصادي يف العراق خالل تلك الفرتة، 
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وتراجع النمو االقتصادي بنسبة 2,7% يف 2014، بعد نسبة منو بلغت 5,9% خالل 2013 
.74

التهريب وجتارة اآلثار: حيث اعتمد التنظيم على التهريب كآلية ممنهجة ودائمة خالل سنوات ( 2)
االقتصاد  قطاعات  من  قطاع  أي  منها  ينج  مل  اليت  اآللية  العراقية، وهي  الساحة  يف  تواجده 
يد  على  العراقي  للنفط  اليومي  التهريب  حصة  بلغت  النفط،  هتريب  مستوى  فعلى  العراقي؛ 
التنظيم ما مقداره ستون صهرجياً بواقع عشرة آالف دوالر للصهريج الواحد، أي ما يقارب 
اآلثار  هتريب  مستوى  على  وأما  يومي75،  بشكل  داعش  خزائن  تدخل  دوالر  ماليني  أربعة 
العراقية؛ فقد مّثل هتريبها دخاًل مالياً كبرياً بالنسبة للتنظيم اإلرهايب؛ فبحسب بعض التقديرات 
وفرت عمليات التهريب هذه ما يقرب من مئة مليون دوالر سنوياً، حتصل عليها التنظيم جراء 

االستنزاف والتدمري املمنهج للمواقع األثرية العراقية76.
هنب املصارف والبنوك واملمتلكات: وهي آلية أخرى استخدمها التنظيم اإلجرامي كرافد من ( 3)

روافد تغذية ثرواته وكيانه املايل واالقتصادي، وهي اآللية اليت بادر هبا التنظيم مبجرد دخوله 
وسيطرته على األراضي العراقية؛ إذ متكنت داعش »من هنب 425 مليون دوالر أمريكي من 
فرع البنك املركزي العراقي مبدينة املوصل«77، يف حني كانت حصيلة البنوك املنهوبة من قبل 
التنظيم تقدر بـــ 12 بنكاً يف مدينيت املوصل وتكريت، وبعوائد إمجالية قاربت املليار ونصف 
املليار دوالر78، حبيث كان أسبوعان فقط قضامها التنظيم فوق األراضي العراقية كفيلني بتحويله 
إىل »اجملموعة املسلحة األغىن واألكثر ثراًء يف العامل«79، وقد عمد التنظيم إىل استخدام آلية 
هنب املمتلكات اخلاصة كذلك؛ حيث كان يستويل على األقراط والقالئد واألثاث والسيارات 
الطوائف  مبمتلكات  يتعلق  ما  أساسية  وبصفة  خاصة،  حيازات  من  ذلك  وغري  واملاشية، 
واألقليات؛ حبيث قّدرت عوائد هنب امللكيات اخلاصة إىل جانب الضرائب بأكثر من 360 

74. انظر: هيثم كرمي صيوان، تقييم الكلف االقتصادية لتنظيم داعش، تقرير مركز املستقبل للدراسات االسرتاتيجية، 2016/2/16، 
متاح على: http://mcsr.net/news123 )بتصرف(.

75. املصدر نفسه )بتصرف(.
76. املصدر نفسه )بتصرف(. 

77. راجع تقرير صحيفة العرب اللندنية: هتريب وهنب ونفط مسروق مصادر متويل داعش، العدد 9635 السنة 37، اجلمعة 
2014/8/1، ملف يب دي إف، ص: 7، متاح على:

 http://www.alarabonline.org/pdf/2014/08/01-08/p07.pdf
78. انظر: هبة القدسي، خريطة مصادر أموال داعش ونظامه املايل، ملحق حصاد األسبوع، صحيفة الشرق األوسط اللندنية، 
األربعاء 13 صفر 1437هـ/25 نوفمرب 2015م، متاح على: https://aawsat.com، مع البحث بالعنوان املذكور )بتصرف(.

79. راجع تقرير صحيفة العرب اللندنية: هتريب وهنب ونفط مسروق مصادر متويل داعش، مصدر سبق ذكره.
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مليون دوالر سنويًا80، وعلى وفق بعض التقديرات االستقصائية، فقد حتصل تنظيم داعش على 
أكثر من 100 مليون دوالر أمريكي من االستثمار العقاري خالل عام 2015 فقط، بينما 
انتعشت خزينته بعشرات املاليني من الدوالرات األخرى، واملتمثلة يف عوائد إجيارات آالف 

العقارات واملنازل املصادرة من أقليات الشبك واملسيحيني واإليزيديني وغريهم81.
به، كآلية ( 4) خاصة  وحناسية  وفضية  ذهبية  عمالت  بإصدار  التنظيم  قام  فقد  البديلة:  العملة 

لالنعتاق من سيطرة العملة احمللية )الدينار العراقي(، والعملة األخرى العاملية )الدوالر األمريكي( 
بالعمالت  التعامل  على  املناطق  هذه  سكان  إجبار  مت  حبيث  سيطرته،  مناطق  يف  والسيما 
اجلديدة، وكذلك تسليم العمالت املخالفة للتنظيم عرب مصارف ومنافذ خاصة به؛ األمر الذي 
سّهل للتنظيم هنب الكثري من أموال العراقيني بطرق قهرية، باإلضافة ملا ترتب على ذلك من 
معاناة وتعطيل وكسر لقيمة الدينار العراقي يف مناطق سيطرة التنظيم واليت تقدر بــ38% من 

مساحة العراق82.
فرض الضرائب واإلتاوات: وهي آلية تأيت يف املرتبة الثانية بعد آلية هنب النفط العراقي، من ( 5)

حيث األمهية والتأثري يف طبيعة ما كان يتحصل عليه التنظيم من عوائد مالية؛ إذ كان التنظيم 
تقديره  مت  ما  سيطرته،  مناطق  على  يفرضها  اليت  واإلتاوات  واملكوس  الضرائب  من  يتحصل 
خبمسمائة مليون دوالر سنويًا83، وكانت الضرائب اليت يفرضها التنظيم على مواقع سيطرته 
عالية ومرتفعة، والسيما ما يتعلق بضرائب مرور الشاحنات والرواتب والسلع مبختلف أنواعها، 
حىت أن التنظيم قام بفرض ضرائب على احملاصيل الزراعية كالقمح والشعري؛ حيث تفيد بعض 
دوالر  مليون  مئىت  بلغت  عوائد  على  وحدها  القمح  صوامع  من  التنظيم  حبصول  التقديرات 

سنويًا84.

80. انظر: هبة القدسي، خريطة مصادر أموال داعش ونظامه املايل، مصدر سبق ذكره )بتصرف(.
81. انظر: نوزت مشدين وعمران ضاهي، إمرباطورية داعش العقارية يف العراق.. استثمار أمين ومايل وتالعب بامللكيات، تقرير 
صحيفة احلياة اللندنية، بتاريخ اجلمعة 23 كانون األول 2016، متاح على: http://www.alhayat.com، مع البحث 

بالعنوان املذكور )بتصرف(. 
82. راجع تقرير »ساسة بوست«: ما آثار فرض عملة داعش الوليدة؟ بتأريخ 22 تشرين الثاين 2014، متاح على:

https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:eNYuGFcJLkgJ:https://
www.sasapost.com/currency-state-regulation-iraq-syria-economic-effects/+&cd

hl=ar&ct=clnk&gl=eg&1= )بتصرف(. 
83. انظر: هبة القدسي، خريطة مصادر أموال داعش ونظامه املايل، مصدر سبق ذكره )بتصرف(.

84. املصدر نفسه )بتصرف(.
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استغالل الفساد املايل واإلداري: فمنذ اللحظة األوىل لسيطرهتا على املدن واحملافظات ( 6)
العراقية، طبقت داعش آلية االستفادة من رقع الفساد املنتشرة بكثرة يف الثوب العراقي، وهو ما 
عاد عليها بنفع كبري من الناحية املالية واالقتصادية، والسيما يف ظل متلق العمالء والفاسدين من 
متنفذي الدولة العراقية؛ فقد أّدى متدد التنظيم فوق األراضي العراقية إىل متكنه من جتنيد متعهدين 
والتنسيق معهم »لتهريب النفط إىل إيران وتركيا عن طريق رجال أعمال يف احلكومة العراقية«85 
وكذلك أدى متدد التنظيم إىل إجياد عمالء ومتنفذين سياسيني ومتخصصني يف التهريب ووسطاء 
حمرتفني، ساعدوه يف بيع الكنوز األثرية العراقية اليت يزدحم هبا أكثر املواقع األثرية العراقية عرب مزادات 
عاملية86، ليس هذا فحسب، بل إنه ميكن التأكيد على أن أقطاب الفساد املايل واإلداري يف العراق 
تداخلوا يف شراكة إجرامية مع هذا التنظيم عرب مجلة من األنشطة اليت اتبعتها داعش يف العراق 
لتغذية خزائنها ومداخيلها املالية، واليت يأيت على رأسها ابتزاز الشركات احمللية العراقية، والسطو على 
أموال املساعدات، وجتارة املخدرات وغسيل األموال، والتجارة يف البضائع املسروقة، وأيضاً السماح 
بتلقي بعض التربعات من أثرياء مؤيدين للتنظيم87، وإمجااًل بنت داعش اسرتاتيجيتها املالية بل 

واسرتاتيجيتها الشاملة، على استغالل اإلدارات العراقية املتعفنة أمنياً وسياسياً وإداريًا88.
استغالل مصاحل اجلوار الطامع: فال شك أن إدراك التنظيم اإلرهايب ألصول اللعبة السياسية ( 7)

العاملية واإلقليمية، ساعده كثرياً يف توظيف أطماع الغرب خاصة يف النفط العراقي، وكذلك أطماع 
دول اجلوار يف النفط وغريه، من أجل حتقيق مكاسبه السياسية واالقتصادية، وميكن النظر هنا على 
وجه التحديد إىل قيام داعش باستغالل صراع النفوذ بني الواليات املتحدة وإيران يف العراق لتمرير 
صفقاهتا النفطية، وكذلك احلال بالنسبة لرتكيا وغريها من دول املنطقة، وهي آلية ال حتتاج إىل كثري 

إثبات.

85. انظر: عمر علي، داعش يبيع النفط احلرام من حقول املوصل وتكريت، تقرير موقع رووداو اإلعالمي بتأريخ 2014/8/25، 
متاح على:

 http://www.rudaw.net/arabic/business/25082014.
86. انظر: سعد املسعودي، تراث العراق ميول داعش.. ومقاتلوه ينهبون اآلثار، تقرير العربية نت، بتاريخ الثالثاء 6 ذو احلجة 

1435هـ / 30 سبتمرب 2014م، متاح على: http://ara.tv/64q36 )بتصرف(
87. انظر: عبد السالم سعيد، من أين حتصل داعش على األموال ؟، فقرة مرتمجة عن صحيفة اخبار اليوم السويدية )داغنر نيهيرت(، 
من حترير الصحفية السويدية )كاترينا الغرويل(، صفحة “باخرة الكورد Gemya Kurda  “على فيس بوك، بتاريخ 4 يوليو 

2014، متاح على:
 https://www.facebook.com/gkurda/posts/1439335016333178 )بتصرف(. 

88. انظر: رياض هاين هبار، داعش من غسل األدمغة إىل غسل األموال، احلوار املتمدن، بتاريخ 2017/5/12، متاح على:
 http://www.m.ahewar.org/s.asp?aid=558470&r=0&cid=0&u=&i=0&q= )بتصرف( 
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)ب( اآلثار االقتصادية املرتتبة على سنوات داعش يف العراق
ال شك أن الطرق واآلليات اليت اختذهتا داعش للسطو على ثروات العراق جمملة، ترتب 
عليها الكثري من اآلثار السلبية، والسيما يف وجهها االقتصادي واملايل، بالنسبة لقطاعات مهمة يف 

االقتصاد العراقي، وهو ما ميكن إمجاله وإجيازه يف النقاط اآلتية: 
	 النفط: تراجعت أسعار النفط يف العراق بفعل تراجعها عاملياً من جهة، وبفعل سيطرة التنظيم

على أغلب اآلبار العراقية ذات اإلنتاج املرتفع وقيامه بتهريب وبيع النفط بسعر متدن وصل إىل 
17 دوالر للربميل، بل وتوقفت عملية اإلنتاج النفطي يف املناطق املضطربة أمنياً وعسكريًا89. 

	 االستثمار: أدى تواجد التنظيم يف العراق وسيطرته على جزء كبري من القطاع االقتصادي إىل
هتديد البيئة االستثمارية العراقية؛ حبيث عجزت احلكومة العراقية عن دعم اإلنفاق االستثماري 
بفعل العجز الكبري يف املوازنة العامة للدولة، األمر الذي شهد معه القطاع االستثماري تراجعاً 

كبرياً توقفت معه كافة مشاريع االستثمار العراقي تقريبًا90.
	 املصارف: كغريه من أركان وجزئيات االقتصاد العراقي، تعرض القطاع املصريف العراقي للتالعب

يف  به  خاصة  مصارف  عدة  إنشاء  على  التنظيم  أقدم  فقد  داعش؛  تنظيم  قبل  من  والعبث 
مناطق نفوذه ابتدأها باملصرف اإلسالمي يف املوصل، ومن خالهلا استطاع أن يستقطب أموال 
املصارف العراقية الرمسية، وأن جيري العديد من العمليات املالية املشبوهة، واليت كان من نتائجها 
تراجع هذا القطاع بشكل إمجايل، باإلضافة إىل عرقلة اجلهود اإلدارية الرامية إىل تطويره وحتديث 

آليات العمل يف مكوناته وفروعه املختلفة. 
	 الزراعة: ترك التنظيم بصماته املدمرة على القطاع الزراعي، والسيما يف الشمال العراقي حيث

نفوذه وسيطرته، وذلك بفعل اضطرار املزارعني العراقيني إىل تبوير أراضيهم نتيجة الوضع األمين 
املرتدي، األمر الذي أدى إىل تقليص احملاصيل الزراعية إىل النصف تقريباً، وهو ما يعين خسارة 
اقتصادية مركبة؛ فمن جهة تراجع اإلنتاج الزراعي، ومن جهة أخرى زادت الرقعة البور من 
وتنامي  والبطالة  الفقر  حجم  زيادة  ذلك  على كل  ترتب  ثالثة  جهة  الزراعية، ومن  األراضي 

التدمري احلادث يف البنية التحتية91.

89. انظر: هيثم كرمي صيوان، تقييم الكلف االقتصادية لتنظيم داعش، مصدر سبق ذكره )بتصرف(.
90. املصدر السابق نفسه )بتصرف(. 

91. انظر: سناء البديري، حرب العراق ضد تنظيم داعش تنهك اقتصاده بالكامل ، تقرير الصباح اجلديد العراقية، بتاريخ 15 يونيو 
2015، مرتجم عن صحيفة الوشنطن بوست، متاح على:

 http://newsabah.com/newspaper/52315 )بتصرف(. 



186

العدد )2( كانون األول 2017

	 دخول من  فقط  واحد  عام  فخالل  شك؛  ال  داعش: وهي كلفة كبرية  على  احلرب  كلفة 
داعش املوصل تكّبد االقتصاد العراقي خسائر قاربت الــ 200 مليار دوالر، يف حني استدعت 
مقتضيات املواجهات العسكرية خسائر أخرى على التسليح والقتال قاربت املئة مليار دوالر يف 
ذات املدة؛ حيث أحلق التنظيم أضراراً بالغة بالبنية التحتية العراقية وأوقف العوائد والصادرات 
النفطية، وأقحم الدولة العراقية يف أتون نفقات ال تنتهي92، وقد بلغ عجز املوازنة العامة للدولة 
العراقية خالل 2015 ما قدر بــ 22 تريليون دينار عراقي، وهو العجز الذي ارتفع سقفه إىل 
29 تريليون دينار أي ما يعادل 25 مليار دوالر أمريكي خالل 2016؛ مما يعين املزيد من 

اللجوء إىل السحب من االحتياطي النقدي لسد العجز خالل السنوات القادمة93.
احملور الرابع

االقتصاد العراقي.. بني الراهن واملستقبل
تعد املرحلة الراهنة من مراحل الصعاب واملشاق بالنسبة لالقتصاد العراقي؛ فما ورثته قطاعات 
العراق االقتصادية من عناصر الرتاجع والرتدي واإلمهال أو التدمري منذ نشوء الدولة العراقية احلديثة 
1921 على وجه اخلصوص، مروراً بسنوات احلرب واحلصار وسقوط بغداد مث داعش مضافاً إليها 
عشوائية القرار السياسي/ االقتصادي للحكومات املتعاقبة فيما بعد العام 2003، تركت بصماهتا 
واألولويات  العقيمة  واآلليات  الصارمة  القيود  من  بالكثري  االقتصاد، وكّبلته  هذا  مسرية  يف  املؤثرة 
السهلة البعيدة عن جدية اإلصالح االقتصادي املبين على أسس علمية سليمة مرتفعة عن قناعات 
أزمته  بالعراق )االقتصادي( إىل  جمماًل  أفضى  ما  الفساد، وهو  على  والتسرت  والطائفية  احملاصصة 
الراهنة واملعقدة، األمر الذي يثري تساؤالت عدة بشأن املآالت املستقبلية ألوضاع العراق االقتصادية، 
وما إذا كان باستطاعة العراقيني جتاوز )عنق الزجاجة( يف أزمتهم احلالية لالنطالق حنو حتقيق هنضة 
اقتصادية شاملة تستلهم التجارب احمللية واإلقليمية والدولية الرائدة يف اجملال االقتصادي؟ وهو ما 

حناول استكشافه عرب هذا احملور من الدراسة، ومن خالل النقاط والفروع اآلتية:
 )أ( التحديات احلالية لالقتصاد العراقي

على الرغم من التطرق سابقاً -وعرب جزئيات هذه الدراسة- إىل ذكر الكثري من التحديات   
واملعوقات االقتصادية يف العراق، إال أن الوضع االقتصادي الراهن حتديداً، أمامه ثالثة حتديات 
بتأريخ  »نقاش”اإلخباري،  موقع  تقرير  للزيادة«،  قابلة  »مبالغ ضخمة  داعش  احلرب ضد  تكاليف  إبراهيم صاحل،  انظر:   .92

2015/6/4، متاح على: http://www.niqash.org/ar/articles/economy/5020/ )بتصرف(. 
93. راجع تقرير مركز الروابط للبحوث والدراسات االسرتاتيجية، حتت عنوان »االقتصاد العراقي واهلدر مستمر«، بتاريخ 1 سبتمرب 

2016، متاح على: http://rawabetcenter.com/archives/31632 )بتصرف يسري(.
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رئيسية تستوجب االهتمام العاجل والرعاية الكاملة، وهذه التحديات على الرتتيب، هي:  
والتخطيط ( 1) السياسي  اإلصالح  على  متقدم  ترتيب  يف  أوردناه  حتد  وهو  األمين:  التحدي 

االقتصادي؛ ألنه الضامن هلما وللمضي قدماً فيهما؛ فبغري االستقرار األمين لن تتمكن الدولة 
العراقية من حتقيق اإلصالح السياسي أو التخطيط االقتصادي؛ خاصة يف ظل املرحلة احلالية 
اليت ال تزال فيها القوات العراقية تطارد فلول داعش وجيوهبا اخلفية، وهو ما يعين أن مؤشر 
تكلفة احلرب على داعش ما يزال يف حالة دوران، األمر الذي يستوجب اإلسراع يف حسم 
هذه الوضعية األمنية/االقتصادية الصعبة، واليت حتول دون البدء يف أي عملية إصالح بالعراق. 
ويندرج حتت التحدي األمين يف العراق حالياً عدة جزئيات ليست بالسهلة وال اليسرية؛ أوهلا 
مواصلة تأسيس اجليش العراقي والقوات األمنية، ودمج قوات احلشد الشعيب الشيعية، يف ظل 
العسكرية.  املؤسسة  داخل  النطاق  واسعة  فساد  عمليات  يدعمها  مهيمنة  طائفية  اعتبارات 
وثانيها توتر املسألة الكردية يف ظل مطالبات االنفصال واالستقالل، وكذلك يف ظل استمرار 
سيطرة قوات البيشمركة الكردية على املناطق اليت انتزعتها من تنظيم داعش اإلرهايب، األمر 
غرار  على  والبيشمركة  الشعيب  احلشد  قوات  بني  الصدام  تكرار  احتماالت  من  يزيد  الذي 
صدامهما الدامي عام 2016 يف احملافظات املتنازع عليها مثل كركوك ودياىل وصالح الدين. 
وثالث اجلزئيات يتمثل يف مواجهة اخلاليا األمنية النائمة يف العراق واليت ترتبط مصاحلها بأطماع 
دول اجلوار من جهة، وباعتبارات التعاطي مع الفساد املايل واإلداري يف العراق من جهة أخرى.   

التحدي /اإلصالح السياسي: حيث ميثل املسار السياسي العراقي حتدياً مؤثراً وجذرياً بالنسبة ( 2)
ينفتح الوضع السياسي العراقي على طموحات  لطبيعة املسار االقتصادي يف البالد؛ وحالياً 
يتسم  والتطلعات  الطموحات  وهذه  داعش،  بعد  ما  ملرحلة  العراقية  القوى  وتطلعات كافة 
أغلبها بالتعقيد وتناقض االجتاهات والوالءات، يف ظل استعداد تلك القوى خلوض انتخابات 
احملافظات  يف  احمللية  االنتخابات  جوارها  وإىل  والتشريعية  الربملانية  االنتخابات  هي  مزدوجة؛ 
للمستقبل  بالنسبة  حتدياً كبرياً  ميثل  ما  وهو   ،2018 العام  من  أبريل  شهر  خالل  العراقية 
السياسي ومعه املستقبل االقتصادي يف البالد؛ إذ سيتحدد وفق نتائج هذه االنتخابات، من 

الذي سيكون بيده رسم املستقبل السياسي واالقتصادي يف العراق خالل املرحلة القادمة. 
التخطيط االقتصادي: وهو من التحديات املستمرة والدائمة واليت ستظل متثل أحد مالمح ( 3)
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التقدم أو الرتاجع بالنسبة القتصاد العراق، الذي ما يزال يعاين حىت اللحظة من »عدم وجود 
سياسات اقتصادية يعّول عليها يف التسيري واإلدارة املستقلة مبا خيلق االستقرار االقتصادي«94 
ولعل هذا هو السبب يف تكرار فشل خطط التنمية االقتصادية يف العراق، وخاصة يف السنوات 
األخرية؛ فعلى سبيل املثال » عانت اخلطة التنموية األوىل 2014/2010 واخلطة التنموية 
الثانية 2017/2013 من تأخر إقرار املوازنات العامة، وكثرة اإلجراءات البريوقراية مع غياب 
اإلطار القانوين الالزم لتنفيذ تلك اخلطط، باإلضافة لغياب الرؤية االقتصادية املوحدة لالقتصاد 
العراقي بفعل االختالف املستمر بني املركز واإلقليم، األمر الذي أدى جمماًل إىل ضياع فرص 

التنمية وإهدار مليارات الدوالرات«95.
)ب( آليات اإلصالح االقتصادي يف العراق 

بالنظر إىل ما يعانيه االقتصاد العراقي يف املرحلة الراهنة من حتديات كبرية ومشكالت مركبة 
نتجت عن الظروف السياسية واألمنية بفعل ما أحدثه تنظيم داعش من عبث باقتصاد البالد، ميكن 
التأكيد هنا على أبرز اآلليات اإلصالحية اليت ميكن اختاذها والشروع يف تنفيذها على األمداء القريبة 
واملتوسطة والبعيدة، ويف هذا اإلطار لدينا أربع آليات عامة جيب االجتاه حنوها بكل الطاقة واجلهد 

واالهتمام، وهي على النحو اآليت: 
• تنشيط القطاع اخلاص: فمما ذكرته هذه الدراسة سابقاً أن إسهام القطاع اخلاص يف االقتصاد 	

العراقي يكاد يكون منعدمًا96؛ فاالقتصاد العراقي يقوم يف أغلبه على مشروعات القطاع العام، 
وهذا أحد أسباب الضعف االقتصادي يف العراق، بل وأحد مظاهر الفساد اإلداري يف الدولة 
العراقية، ومن مث فإن القضاء على هذا الضعف مرهون بتنشيط القطاع اخلاص، من خالل » 
حتجيم دور الدولة يف احلياة االقتصادية، واتباع سياسة اخلصخصة مبا تتضمنه من نقل ملكية 
االقتصاد  توجيه  دفة  وتسليم  اخلاص،  القطاع  إىل  العام  القطاع  ومؤسسات  مشاريع  وإدارة 
القومي بيد هذا القطاع«97 ورغم أن هذه اآللية بدورها تواجه حتديات كبرية يف العراق منها 
94. انظر: د. نوفل قاسم علي الشهوان، مستقبل الدور اإلقليمي واالقتصادي للعراق الرؤى واالسرتاتيجيات، مركز الدراسات 

اإلقليمية، جامعة املوصل، جملة دراسات إقليمية 4)8(، ص 11، ملف يب دي إف، متاح على:
 https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=6414 )بتصرف(.

95. انظر: د. حيدر حسني آل طعمة، النمو املتعرج وحتديات التخطيط االقتصادي يف العراق، مصدر سبق ذكره )بتصرف( 
96. هتيمن الدولة العراقية الرمسية على ما يقارب الــ 80% من الناتج احمللي اإلمجايل، بينما يقدر إسهام النشاط اخلاص بنسبة الــ 

20% املتبقية، راجع:
 http://cbi01.hosting.runbox.com/documents/mudh_pub10_f.pdf، P.4.

97. انظر: د مسري عبود عباس وآخرين، اخلصخصة وحتديد رؤى إلصالح االقتصاد العراقي، جملة كلية بغداد للعلوم االقتصادية 
اجلامعة، العدد السادس والعشرون، 2011، ص: 75، ملف يب دي إف متاح على:
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إشكاليات احلصول على القروض االستثمارية ووقوع االقتصاد العراقي أسرياً للمركزية، إىل جوار 
إشكاليات أخرى كضعف البنية التحتية وقلة املوارد البشرية املدربة وغري ذلك، إال أن التوجه 
إىل اخلصخصة يعد مسألة حياة أو موت بالنسبة لالقتصاد العراقي؛ باعتبار أن القطاع اخلاص 
هو األجدر بتنشيط االقتصاد العراقي وخلخلة االختناقات املالية اليت يعاين منها هذا االقتصاد؛ 
لذا يعد »تطوير مكانة وأداء القطاع اخلاص قضية جوهرية يتوجب أن ترتكز عليها السياسات 
التوجه  حنو  حقيقية  العراق  نية  إذا كانت  اخلصوص  وجه  وعلى  العراق«98،  يف  االقتصادية 
القتصاد السوق؛ إذ إن القطاع اخلاص هو »العمود الفقري القتصاد السوق، وله دور كبري 
يف ختصيص املوارد وتوجيهها حنو االستخدامات األكثر كفاءة«99، ومن مث »فإن االقتصاد 
العراقي يف ظروفه الراهنة، أحوج ما يكون إىل دور اقتصادي للدولة يسهل الشراكة واالندماج 
مع النشاط اخلاص، عرب تركيبة فكرية ومنهجية اقتصادية تعتمد أيديولوجيا النشاطات اخلالقة 
للسوق أو ما يسمى حبركة مناصري نشاط الشركات املشرتكة واملؤلفة من ملكية الدولة وملكية 
املركزية  من  للتحول  الواقعي  األسلوب  هو  الريعية  الدولة  يف  الشراكة  أن  باعتبار  معا،  الفرد 

االقتصادية إىل دميقراطية السو«100. 
• تفعيل االستثمار: فرغم اجلهود اليت بذلتها العراق يف العقود األخرية لتنشيط حركة االستثمار، 	

واليت كان من نتائجها تشريع قانون االستثمار رقم 13 لسنة 2006، والتعديالت الصادرة 
عليه مبوجب القانون رقم 50 لسنة 2015، مبا يتيح تسهيالت استثمارية مزدوجة للمستثمر 
بريوقراطية  من  يعاين  يزال  ال  العراق  يف  االستثمار  أن  إال  العراقي،  املستثمر  ومعه  األجنيب 
شديدة إىل جوار النقص الشديد يف البىن التحتية، ومعها انعدام الوضوح بالنسبة لطبيعة الدعم 
القانوين املقدم للنشاط االستثماري يف البالد، إضافة لرتاجع اخلدمات املصرفية، وضعف الثقافة 
االستثمارية لدى القائمني على إدارة املؤسسات االستثمارية العراقية. ويتوجب حالياً وجود 
اهتمام عراقي بتنشيط حركة االستثمار األجنيب املباشر على وجه اخلصوص، باعتباره »مصدراً 
االدخار  يف  احلاد  النقص  ولتعويض  التجاري،  امليزان  عجز  لتمويل  الالزم  املال  رأس  لتدفق 

 https://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=53330 )بتصرف يسري(. 
بتاريخ  املعلوماتية  النبأ  العراق: األمهية والتحديات والسياسات، شبكة  القطاع اخلاص يف  انظر: حيدر حسني آل طعمة،   .98

2015/11/7، متاح على: http://annabaa.org/arabic/authorsarticles/4102 )بتصرف يسري(
99. انظر: سحر قاسم حممد، اآلليات الواجب توافرها النتقال العراق من االقتصاد املخطط إىل اقتصاد السوق، مصدر سبق 

ذكره، ص 20 
100. انظر: د.مظهر حممد صاحل، حنو إعادة توصيف النظام االقتصادي: رؤية أكادميية يف مستقبل النظام االقتصادي يف العراق، 

مايس/2012، ص 3، ملف يب دي إف، بدون معلومات إضافية، متاح على:
 http://cbi01.hosting.runbox.com/documents/mudh_pub10_f.pdf )بتصرف(  
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تقنني أكثر لقوانني االستثمار وهتيئة البيئة االستثمارية بشكل  القومي«101، ويتوجب عراقياً 
كامل، مبا يعيد الثقة للمستثمر األجنيب واحمللي يف االقتصاد العراقي والذي يعاين حالياً “من 
أزمات شاملة تدفع باملستثمر القادم من اخلارج إىل أن يبتعد ألنه خيشى على أمواله من أن 

تضيع يف بيئه استثماريه غري مستقرة”102.
• تنويع مصادر اإليراد العراقي: إذ إن من أكرب املؤثرات السلبية اليت عاىن ويعاين منها االقتصاد 	

العراقي تارخيياً وإىل اآلن، اعتماده على النفط اخلام كمصدر أساسي للدخل القومي قياساً 
بباقي القطاعات االقتصادية كالقطاعني الزراعي والصناعي، لذا أصبح االقتصاد العراقي مشهوراً 
بأنه »اقتصاد ريعي«، يعتمد على ريع النفط اخلام، يف الوقت الذي يهمل فيه عن قصد أو غري 
قصد االهتمام بباقي القطاعات االقتصادية، ومن مث فإن احلاجة ماسة إىل تنويع مصادر الدخل 
واإليراد القومي، خاصة يف ظل توقعات خبرية تؤكد صعوبة »أن تتغري جماالت االستثمار اخلاص 
يف العقارات واخلدمات األهلية وجتارة االسترياد بالعراق ملصلحة االستثمارات الصناعية القادرة 
على املتاجرة يف األسواق اخلارجية«103 وهو ما حيّتم »اقرتان هدف استدامة النمو االقتصادي 
هبدف اإلسراع يف التنويع االقتصادي اهليكلي، ووجوب توجيه مسارات النمو االقتصادي حنو 
بتوجيه  االقتصادية  السياسات  تقوم  اخلام، وأن  النفط  صادرات  على  الكبري  االعتماد  تقليل 
السياسة النفطية وليس العكس«104. وجتدر اإلشارة هنا إىل أن خروج العراق من فخ الريع 
املستدامة،  التنمية  حنو  العراقية  للدولة  االقتصادية  االسرتاتيجية  دفة  بتوجيه  مرهون  النفطي، 
واليت تستوجب »توسيع الطاقات اإلنتاجية يف القطاعات غري النفطية كالزراعة والصناعة وبقية 
والنشاطات  الصناعات  يف  استخدامه  النفط، أي  تصنيع  جيري  االقتصادية، وأن  النشاطات 
اإلنتاجية ما دون االستخراجية، وأن تكون هناك أولوية للطلب احمللي على النفط اخلام، لتغذية 

101. انظر: مثار سعدون حممد، مضياء حسني سعود، واقع االستثمار األجنيب املباشر يف العراق بعد عام 2003م، جملة رماح 
للبحوث والدراسات، العدد 16، ديسمرب 2015، ص 9، ملف يب دي إف متاح على:

 http://remahtrainingjo.com/magazin%20no/remah%2016.pdf )بتصرف يسري(
102. راجع تصرحيات الدكتور خالد العرداوي، لندوة “تفعيل االستثمار يف العراق »، مركز الفرات للتنمية  والدراسات االسرتاتيجية، 

متاح على:
 http://www.fcdrs.com/nadawat/investment.html )بتصرف( 

103. انظر: صربي زاير السعدي، البديل االقتصادي للتحرر من شراك فخ الريع النفطي يف العراق، منشورات مركز دراسات الوحدة 
العربية، جملة املستقبل العريب، العدد 459، آيار/مايو2017، ص ص 141، 142، ملف يب دي إف متاح على:

http://www.caus.org.lb/PDF/EmagazineArticles/sabri_zayad_alsaadi_
Moustaqbal%20_Arabi%20_459%20_final.indd-11.pdf 

104. املصدر السابق نفسه )بتصرف(. 
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طلب الصناعات احمللية املعتمدة عليه، ومن مث تصدير الفائض«105، وأن حترر العراق من أسر 
الريع النفطي على ما يبدو مرهون بزوال الديكتاتورية احلاكمة بصورهاكافة، وذلك باعتبار أن 
الدولة الريعية مرتبطة مبزاج اقتصادي ديكتاتوري، مبعىن أهنا » متيل إىل اتباع النمط االشرتاكي 
املشوه )رأمسالية الدولة(، فتقيم مشاريع ومهية أو عدمية اجلدوى االقتصادية، وهو ما حيدث يف 

العراق الذي يزخر هبذا النموذج الفاسد من االستثمار احلكومي الفاشل«106.
• إحياء التجارب االقتصادية الرائدة: وهي اآللية اإلصالحية اليت يفتقدها العراق كثرياً يف ظل 	

أزمته االقتصادية احلالية، واليت حتّتم عليه التفتيش يف صفحات التجارب االقتصادية املشرقة يف 
التاريخ  العراقي، وعلى رأسها جتربة »جملس اإلعمار« بالعراق خالل عامى 1953/1952، 
من  إىل  االقتصادي  اإلصالح  جهود  أسندت  نزيهة،  اقتصادية  سياسة  العراق  تبنت  عندما 
تستعيد  أن  عربه  البالد  استطاعت  ما  وهو  واخلرباء،  واملتخصصني  العلماء  من  يستحقون 
عافيتها االقتصادية وأن جتدد البنية التحتية لكافة القطاعات بالبالد تقريباً؛ لذا حيتاج عراق 
اليوم إىل إحياء تلك النماذج، خاصة يف ظل فشل املؤسسات الرمسية يف االلتزام باجناز الكثري 
من املشروعات احليوية، رغم ما يتحصل عليه العراق سنوياً من موارد مالية كبرية، األمر الذي 
» يطالب معه خرباء االقتصاد يف العراق بتأسيس جملس اقتصادي متخصص يف إدارة شئون 
العراق االقتصادية واملشروعاتية على غرار جملس اإلعمار »107 وهو ما جيب أن يتم بالفعل يف 

أسرع وقت.
)ج( االقتصاد العراقي.. انفراج أم تأزم؟ 

على وفق املعطيات السابقة، وعند النظر يف مستقبل االقتصاد العراقي، فإن حتديد مالمح 
هذا االقتصاد يف املستقبل القريب واملتوسط والبعيد، من حيث االنفراج أو التأزم، يستوجب النظر 

يف ثالثة سيناريوهات على النحو اآليت: 
السيناريو األول: وهو سيناريو يتبىن نظرة حمايدة لوضعية االقتصاد العراقي، ال حتبذ االستغراق ( 1)

105. انظر: د.كامل العضاض، هيكلية االقتصاد العراقي واملسألة الريعية، مصدر سبق ذكره، ص 8 )بتصرف يسري(.
106 انظر: عدنان اجلنايب، اخلالص من الدولة الريعية، مطبوعات “دراسات عراقية »، الطبعة األوىل 2016، بغداد ـ بريوت ـ 

أربيل، ص ص 24، 25، ملف يب دي إف، متاح على: 
http://www.mobdii.org/Proadmin/Uploaded/ImageManager/khalas.pdf 

107. انظر: مصطفى حبيب، هل يستطيع جملس اإلعمار إنقاذ آالف املشاريع املتوقفة ؟، تقرير موقع نقاش اإلخباري، بتاريخ 
2014/10/9، متاح على: www.niqash.org/ar/articles/economy/3551/ )بتصرف(. 
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هذا  أن  عامة  بصفة  ترى  وإمنا  مستوياته،  بشىت  للمستقبل  بالنسبة  التشاؤم  أو  التفاؤل  يف 
املستقبل مرهون ببناء اإلنسان العراقي ليصبح فرداً مسامهاً بفاعلية يف هنضة بالده االقتصادية، 
وكذلك مبدى قدرة العراقيني على اإلسراع يف وترية إعمار البىن التحتية املهدمة بفعل الدواعش 
اجملرمني، ومدى قدرة املخطرِط العراقي ــ بدعم من القرار السياسي ــ على االستفادة القصوى 
واآلمنة من التطلع الكبري الذي تبديه الشركات العاملية للولوج إىل السوق العراقية الداخلية، يف 
ظل ما يعانيه العراق من عجز املوازنة وكوارث االنفالت األمين واهلشاشة السياسية، كما تتبىن 
هذه النظرة االجتاه املؤيد لزيادة حجم اخلصخصة والسماح للشركات املالية العاملية بدخول 
السوق العراقية شريطة قيام االقتصاديني العراقيني داخل وخارج العراق بالتعاطي الفاعل مع 
صناع القرار لوضع خطط ودراسات موضوعية تستثمر اخلصخصة والتحرر االقتصادي من 
فإن  السيناريو،  هذا  وفق  وعلى  العراق108،  يف  والشاملة  املستدامة  بالتنمية  النهوض  أجل 
االقتصاد العراقي قابل لإلفاقة والنهوض أو الرتدي والرتاجع حبسب مسارات التعامل الرمسي 

مع الوضع االقتصادي يف البالد.
العراقي ( 2) االقتصاد  ملستقبل  بالنسبة  تشاؤمه  يرجع  متشائم  سيناريو  وهو  الثاين:  السيناريو 

تعرض  ترجح  واليت  العاملية،  االقتصادية  املؤسسات  عن  املتواترة  السلبية  املؤشرات  مجلة  إىل 
االقتصاد العراقي هلزات وصدمات كارثية قادمة؛ ومن هذه املؤشرات، قيام البنك الدويل مؤخراً 
بإصدار حتذيره للعراق » بدخول اقتصاده مرحلة اخلطر بعد وصول الديون العراقية إىل 122 
البنك  تأكيدات  إىل  باإلضافة  هذا  احمللي«109  الناتج  ما نسبته 60% من  مليار دوالر، أي 
الدويل يف إحدى دراساته » أن مستوى التضخم يف العراق سيبقى عند مستوى 2% خالل 
2018/2017، وأن النمو قليل جداً يف الناتج احمللي اإلمجايل للعامني ذاهتما، وهو ما يؤكد 
يتبىن  الرمسية،  السلبية  املؤشرات  جوار  وإىل  جدا«110  خميف  العراقي  االقتصاد  مستقبل  أن 
كثريون وجهة النظر التشاؤمية هذه بفعل مؤشرات أخرى واقعية وميدانية ومجاهريية يف الداخل 
العراقي، ومن هذه املؤشرات االعتقاد اجلازم لدى العراقيني بصعوبة حدوث تغيري إجيايب كامل 
فيما بعد داعش؛ فرغم حصوهلا »على 200  يف اجملتمع من الناحية املعيشية واالقتصادية، 

108. انظر: مازن الصفار، الصدمة واالقتصاد العراقي، مصدر سبق ذكره، )بتصرف( .
109. انظر: أمحد الوائلي، االقتصاد العراقي ومرحلة اخلطر، صحيفة كتابات اإللكرتونية، اخلميس 17 آب/ أغسطس 2017، 

متاح على: http://kitabat.com، مع البحث بالعنوان املذكور.
110. راجع تقرير صحيفةة بغداد بوست حتت عنوان “البنك الدويل: مستقبل االقتصاد العراقي خميف جداً »، 9 تشريل األول 

2016، متاح على: http://s.thebaghdadpost.com/ar/5541 )بتصرف(.
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مليون دوالر مع فجر كل يوم من عائدات النفط اليومية«111، قامت احلكومة العراقية خالل 
إقرار ميزانية عام 2017 بتخفيض أجور املوظفني بنسبة 3,5%، يف الوقت الذي يشكو فيه 
العراقيون من تدين احلالة املعيشية، حىت على مستوى املناطق احملررة من داعش، واليت يؤكد 
سكاهنا أن معاناهتم املعيشية تشبه متاماً معاناهتم حتت سيطرة التنظيم اإلرهايب، بل إهنم يؤكدون 
تكون  ما  دائماً  االقتصادي  اإلصالح  اجتاه  يف  العراقيني  للمسئولني  مزعومة  خطوات  أية  أن 
على حساب احلالة املعيشية للمواطن العراقي، يف الوقت الذي تضيع فيه على العراق مليارات 
الرمسية  التصرحيات  إىل  السيناريو  هذا  ينظر  أخرى،  جهة  ومن  الفساد112  بسبب  الدوالرات 
الصادرة عن املسئولني العراقيني، عما أحدثته داعش يف االقتصاد العراقي من عبث كبري » 
قضى ــ وفق تلك التصرحيات ــ  على 40% من املوازنة العراقية، وأجرب العراقيني على إنفاق 
30 مليار دوالر سنوياً ملواجهته، بل وإجبار احلكومة العراقية على اقرتاض 10 مليارات جنيه 
اسرتليين من بريطانيا لتصبح العراق مدينة هلذه الدولة وحدها بــ 12 مليار دوالر«113، ووفق 
هذا السيناريو، فإن األمل يف حتقيق هنضة اقتصادية بالعراق على املستويني القريب واملتوسط، 
االقتصاد  انزالق  هو  املتوقع  فإن  املستويني،  هذين  على  حىت  إنه  املنال، بل  صعب  أمر  هو 
العراقي إىل الدخول يف أزمات حادة ستدفع حتماً يف اجتاه املزيد من القروض الدولية واإلقليمية 

على حساب األجيال العراقية القادمة.
السيناريو الثالث: وهو سيناريو خمالف لسابقيه؛ إذ أنه يعتمد مبدأ التفاؤل والثقة فيما يتعلق ( 3)

ميكن  ملا  أغلبها  يعود  االقتصاد،  هذا  يف  أصيلة  ملؤشرات  وفقاً  العراقي،  االقتصاد  مبستقبل 
تسميته بــ )املخزون الثروايت العراقي(؛ إذ »تقدر املوارد الطبيعية وخمزوناهتا يف العراق بأكثر من 
12 تريليون دوالر بفضل احتياطيات الثروة النفطية الكامنة وغري املستغلة مضافة إىل الثروات 
111.راجع تقرير موقع “كتابات “حتت عنوان: بعد تفجري بالون داعش.. اقتصاد العراق إىل أين ؟، بتاريخ 7 آذار / مارس 

2017، ص 1،  ملي يب دي إف متاح على:
http://kitabat.com/wp-content/uploads/wp-advanced-pdf/1/%25d8%25a
8%25d8%25b9%25d8%25af-%25d8%25aa%25d9%2581%25d8%25ac%2
5d9%258a%25d8%25b1-%25d8%25a8%25d8%25a7%25d9%2584%25d9
%2588%25d9%2586-%25d8%25af%25d8%25a7%25d8%25b9%25d8%2
5b4-%25d8%25a5%25d9%2582%25d8%25aa%25d8%25b5%25d8%25a7
%25d8%25af-%25d8%25a7%25d9%2584%25d8%25b9%25d8%25b1%2-
5d8%25a7%25d9%2582-%25d8%25a5%25d9%2584.pdf

112. راجع تقرير سكاي نيوز عربية، بتاريخ السبت 24 ديسمرب 2016، حتت عنوان “اقتصاد العراق بني النفط واحلرب وشظف 
العيش، متاح على: https://www.skynewsarabia.com، مع البحث بالعنوان املذكور )بتصرف(

113. راجع تقرير موقع “كتابات “حتت عنوان: بعد تفجري بالون داعش.. اقتصاد العراق إىل أين ؟، مصدر سبق ذكره )بتصرف( 
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املادية األخرى«114، ومن مث يعّول املستبشرون خرياً على ما خفي من تلك الثروات، وخاصة 
النفطية منها، واليت مل تكتشف بعد ومل تستخرج من األرض؛ حبيث يعتربوهنا كفيلة حبفظ التوازن 
االقتصادي يف العراق لعقود كثرية قادمة؛ فباإلضافة إىل أن العراق »ميثل ثاين أكرب احتياطي 
نفطي مؤكد يف العامل بـواقع110 مليار برميل من النفط اخلام«115 فإن »50% من احلقول 
النفطية العراقية مل جير تقوميها بعد، ومن بينها منطقة الصحراء الغربية يف األنبار، واليت يتوقع 
احتواؤها على مئة مليار برميل من االحتياطي النفطي غري املستثمر«116، ومن جهة أخرى، 
تبقى املؤسسات االقتصادية العراقية قادرة »على إدامة الدين أي حتمل الدين دون أن يؤثر 
على صحة أو سالمة النمو االقتصادي يف البالد، خاصة وأن العراق ما يزال يف مستوى آمن 
من حيث متتعه بنسب معيارية مطمئنة تسوغ قدرته على التمويل عن طريق السوق الدولية 
على وفق أساليب التمويل املختلفة مبا فيها الدفع اآلجل«117، وأنه إذا كانت بعض املؤسسات 
الدولية تلوح بإمكانية وجود أزمات اقتصادية يف العراق، فإن هناك مؤسسات عاملية أخرى 
أبدت توقعاهتا اإلجيابية بشأن مستقبل االقتصاد العراقي، ومنها على سبيل املثال مؤسسة فيتش 
الدولية للتصنيف االئتماين، واليت » منحت العراق تصنيفB+ مع نظرة إجيابية ملستقبله الذي 
ترى أنه سيكون مستقرا”118 هذا باإلضافة إىل إمكانية اللجوء إىل قطاعات بديلة للقطاع 
النفطي يف دعم االقتصاد العراقي، كقطاع السياحة مثاًل، وهو القطاع الذي »يتميز فيه العراق 
بقدرات كبرية ومتنوعة، ويعد مصدراً بدياًل عن النفط وصناعة واعدة يف حتقيق اإليرادات من 
العمالت األجنبية الكبرية«119، ووفق هذا السيناريو، فإن باستطاعة االقتصاد العراقي الصمود 
يف وجه ما ميكن أن يعرتيه من صعوبات حالية ومستقبلة، خاصة مع األخذ يف االعتبار إمكانية 
التحرر من أسر الريع النفطي، بفعل السياسات االقتصادية اجلديدة واليت ميكن أن تتمخض 

عن تنقية األجواء السياسية واألمنية عرب االنتخابات الربملانية القادمة يف 2018. 
على ( 4) مكتماًل، وتأثريه  العراقي  املشهد  ملعطيات  العام  االستقراء  على  وبناء  خاصة:  توقعات 

واقع االقتصاد العراقي، ال تستبعد هذه الدراسة أياً من السيناريوهات السابقة، بل تقف منها 
114. انظر: د. مظهر حممد صاحل، جدلية البنية التحتية يف العراق: التمويل والضمانات، مصدر سبق ذكره، ص 1 )بتصرف يسري( 
115.  انظر: أ.م.د. علي عبد اهلادي سامل، حنو اسرتاتيجية فّعالة للتنمية االقتصادية يف العراق، مصدر سبق ذكره، ص 45 

)بتصرف يسري(.
116. املصدر السابق نفسه.

117. انظر: د. مظهر حممد صاحل، جدلية البنية التحتية يف العراق: التمويل والضمانات، مصدر سبق ذكره، ص 2 )بتصرف( 
118. راجع تقرير موقع قناة احلرة حتت عنوان: تقرير أمريكي: مؤشرات إجيابية حول مستقبل العراق االقتصادي، 3 أبريل 2017، 

 https://www.alhurra.com/a/iraq-investments/355286.html :متاح على
119. انظر: أ.م.د. علي عبد اهلادي سامل، حنو اسرتاتيجية فّعالة للتنمية االقتصادية يف العراق، مصدر سبق ذكره، ص 83، 

)بتصرف(. 
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موقف املهتم هبا، املعين مبضامينها وأطروحاهتا، رغم  االختالف والتباين الظاهر بينها. ولكن 
من ناحية أخرى تنظر هذه الدراسة إىل مستقبل االقتصاد العراقي باعتباره رهيناً مبستقبل العراق 
السياسي، ومبا أن مستقبل العراق السياسي ال يزال طى اجملهول، يف ظل جتاذبات الساسة 
واألحزاب واعتبارات املذهب والطائفة، وكذلك يف ظل دعوات االنفصال عن احلكومة املركزية، 
فإنه من املتوقع أن تستمر العراقيل االقتصادية تتالعب مبؤشرات االقتصاد العراقي جيئة وذهاباً، 
وأن تظل اإلدارة االقتصادية يف العراق على املدى املنظور واملتوسط، أسرية للريع النفطي، ليس 
بفعل الرتدي احلادث يف البنية التحتية وتراجع القطاعات غري النفطية، بل بفعل وقوع االقتصاد 
العراقي جمماًل يف أيٍد غري جديرة بإدارته، وعليه فإن أية دعوات إصالحية لالقتصاد العراقي 
بتلك التجاذبات واالعتبارات السياسية القائمة والقادمة، ورغم ذلك، فال  ستصطدم حتماً 
بد من التأكيد اجلازم على قدرة العراقيني على االنتقال باقتصادهم إىل آفاق آمنة، بل ناهضة 

ومتطورة.  

نتائج الدراسة
توصلت هذه الدراسة إىل مجلة من النتائج على النحو اآليت: 

	 إن االقتصاد العراقي كان قادراً خالل مراحل اقتصادية متأزمة عاملياً وحملياً على اخلروج من
أزمته، وعلى الوفاء بالتزاماته، رغم أحاديته النفطية والريعية، وهو ما يؤكد اكتسابه آليات خاصة 

ملهمة عند األزمات. 
	 إن حتول العراقيني بعد العام 1921 من االعتماد على الزراعة إىل االعتماد الكلي على الريع 

عراقياً حمضاً، بل جاء ضمن إمالءات اقتصادية واعتبارات متعلقة  النفطي، مل يكن اختياراً 
بالنفوذ واألطماع الربيطانية يف العراق، ومعها أطماع الدول الكربى يف النفط العراقي، وهو ما 
أدى الحقاً إىل وقوع احلكومات العراقية املتتابعة يف أسر الريع النفطي متاشياً مع الوضع الدويل 
وطلباً للعائدات املالية السريعة، طبعاً باستثناء فرتة السبعينيات اليت تنوعت فيها مصادر الدخل 

القومي العراقي بنحٍو ملحوظ.
	 ،ال ميكن إيعاز الرتاجع الكبري لالقتصاد العراقي، والدمار الشامل الذي حلق بالبنية التحتية له

إىل ما أحدثته داعش يف العراق عرب سنواهتا الثالثة، ففي هذا تضخيم غري مقبول هلذا التنظيم 
العابر املتطفل، إمنا احلقيقة الواقعية اليت ميكن التأكيد عليها يف هذا اإلطار، هو أن االقتصاد 
العراقي عاىن على مدار عقود كاملة من إمهال التنمية االقتصادية وعشوائية القرار السياسي، 
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هذا من جهة، ومن جهة أخرى، تتحمل الواليات املتحدة األمريكية مسئولية كاملة عن هذا 
الرتاجع والدمار، وخاصة فيما بعد العام 2003، بسبب ما مارسته من سياسات اقتصادية 
غري مدروسة حتول خالهلا العراقيون بني ليلة وضحاها من االقتصاد الشيوعي إىل االقتصاد 
احلر، وهو ما وضع االقتصاد العراقي يف ملعب غري ملعبه، وجعله فريسة سهلة لشركات النفط 
األجنبية توجهه كيف تشاء، األمر الذي ترتب عليه تفكيك البنية االقتصادية العراقية لصاحل 
تلك  أحدثته  ما  ظل  يف  الريعية  الدولة  مبدأ  لتكريس  باإلضافة  والغربية،  األمريكية  األطماع 

السياسات من جتريف اقتصادي كبري للقطاعات غري النفطية املنتجة يف العراق. 
	 يفضي يزال  وما  أفضى  النفطية،  السياسة  هليمنة  العراق  يف  االقتصادية  السياسة  خضوع  إن 

القرار  تبعية  ظل  يف  العراقي، والسيما  لالقتصاد  واملستقبلية  احلالية  التهديدات  من  مزيد  إىل 
تراجع  من  العراقيني كشعب  معاناة  استمرار  يعين  الذي  األمر  السياسي،  للقرار  االقتصادي 
منطق  خلف  اإلجباري  االنسياق  مقابل  يف  اإلنتاج  وضعف  البطالة  وانتشار  املعيشية  احلالة 
االستهالك التجاري املدمر للمنتج الوطين العراقي، والذي فرضته توجهات خاصة ال زالت 

تعبث باالقتصاد العراقي.  
	 إن ما أحدثته احلروب واألزمات االقتصادية العاملية واإلقليمية بالنسبة لالقتصاد العراقي، ال

يرقى حبال من األحوال إىل حجم اإلضرار الذي أحدثه القرار السياسي بالنسبة لالقتصاد ذاته؛ 
فعلى مدار التاريخ العراقي، وإىل اآلن، ابتلى العراقيون بإدارات سياسية افتقدت اإلدارك الواعي 
حلجم العراق كدولة وككيان مؤثر يف دنيا الناس، وهو ما دفع العراقيون مثنه باهظاً من اقتصادهم 
وأمنهم واستقرارهم؛ لذا سيظل القرار السياسي العراقي جمرَّماً من وجهة النظر السياسية العامة، 

واالقتصادية اخلاصة. 
	 خالل العراقي  لالقتصاد  الذهيب  والعصر   ،1953/1950 العراقي  اإلعمار  جملس  إن 

السبعينيات، ميثالن استثناًء كبرياً يف مسرية االقتصاد العراقي الطويلة واملمتدة عرب قرون وأزمنة، 
من حيث العمل اجلاد على تطوير البنية التحتية وتنويع مصادر الدخل وفق آليات اقتصادية 

حمافظة على محاية املنتج الوطين للدولة العراقية. 
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توصيات الدراسة
االقتصاد  النتشال  وضرورية  ملحة  تراها  اليت  التوصيات  من  مجلة  هنايتها  يف  الدراسة  هذه  تتبىن 

العراقي من حتدياته الراهنة وأزماته احملتملة، وذلك كاآليت: 
	 ضرورة اإلعداد الفوري لفصل اإلدارة االقتصادية يف العراق عن هيمنة اإلدارة السياسية، وذلك

من خالل إسناد اإلدارة االقتصادية خلرباء ومهنيني ومتخصصني اقتصاديني معنيني بأحدث 
طرق وأساليب النهوض االقتصادي ومواجهة األزمات ووضع اخلطط االقتصادية وفق أمدائها 

القريبة واملتوسطة والبعيدة، مع وضع القوانني الالزمة لتقنني هذا الفصل وتكييفه. 
	 النفطية القوانني  مراجعة  عرب  أواًل  العراقي  القومي  الدخل  مصادر  تنويع  يف  اإلسراع  ضرورة 

وإعادة صياغتها مبا يضمن توظيف النفط العراقي اخلام يف دعم الصناعات العراقية احمللية، مث 
تصدير الفائض لالنتفاع بعوائده يف دعم املوازنة العامة للدولة العراقية. وثانياً من خالل الشروع 
الفوري يف استنهاض القطاعات االقتصادية غري النفطية وعلى رأسها القطاع الزراعي والصناعي 
والرتاجع  البطالة  من  احلد  يف  بفاعلية  تسهم  أن  القطاعات  هلذه  يسمح  والسياحي، بشكل 

املعيشي، ومن مث اإلسهام الفاعل يف الناتج احمللي اإلمجايل. 
	 ضرورة التعاطي الفاعل واجلاد مع الدعوات العراقية املؤيدة إلحياء التجارب االقتصادية العراقية

الرائدة، كتجربة جملس اإلعمار العراقي يف العهد امللكي، والذي قّدم منوذجاً خملصاً لإلصالح 
االقتصادي الواعي واملدرك ألسس وخطوات حتقيق النهضة االقتصادية والتنمية املستدامة. 

	 ضرورة االهتمام بالقطاعني املصريف واالستثماري، مبا يضمن هتيئة املناخ االقتصادي العراقي
الستقبال املستثمرين احملليني واألجانب، وتيسري سبل إجناز املشروعات واحلصول على الرتاخيص 
واإلجازات، مع األخذ يف احلسبان أمهية تقليص التضارب احلادث بني اإلدارات العراقية املعنية 
هبذا الشأن كخطوة مهمة من خطوات القضاء على البريوقراطية املعّوقة لالستثمار يف العراق.  
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خامتة الدراسة
لعلَّ االقتصاد العراقي يعد من االقتصادات الدولية النادرة من حيث كونه مستهدفاً من   
قبل أبنائه وإدارته السياسية يف كثري من عهوده ومراحله، وهو لألسف ليس استهدافاً إجيابياً، وإمنا 
هو استهداف سليب، وناتج من طبيعة االستبداد السياسي الذي ال يلبث أن حُيدرَِث وراءه استبداداً 
أمنياً جير خلفه البالد إىل أتون الصدامات العسكرية واحلربية املدمرة، واليت يكون االقتصاد أول 
ورفاهة  واالستقرار  األمن  عن  الباحث  العراقي  اإلنسان  ومصري  حياة  تأثرياً يف  وأكثرها  ضحاياها 
العيش. ويف العراق ال ميكن أن تتوقع استقراراً اقتصادياً قبل أن تتأكد أواًل من حدوث االستقرار 
السياسي واألمين؛ وألن العراق ثري بالطوائف واألعراق وقبل ذلك بالثروات والكنوز، فإنه سيظل 
مطمعاً لكل عرق ولكل طائفة، ومن مث سيبقى اقتصاده رهينة لدى من حيكم ومن يتحكم، خاصة 
يف ظل تنازع القوى والطوائف وبروز الوالءات اخلارجة عن نطاق الوطنية واالنتماء للعلم، وهذه 
هي مشكلة االقتصاد العراقي احلقيقية يف رأي هذه الدراسة، بل ومشكلة العراق ككل؛ فليس من 
الصعب يف بلد مزدحم بالكنوز والثروات كالعراق، أن ترقى بالقطاع الزراعي والصناعي والسياحي 
وغريه من القطاعات، كما أنه ليس من الصعب يف بلد كهذا أن تتخلص من أسر االقتصاد الريعي 
اإلصالح  أن  هو  اإلطار،  هذا  يف  األكرب  والتحدي  احلقيقية  الصعوبة  إمنا  العويصة،  ومشكالته 
االقتصادي الفاعل يف هذا البلد، ال يوافق هوى كثريين من ذوي السلطة والنفوذ وصّناع القرار!!. 
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الئحة املصادر واملراجع
كتب
 خالد بن سلطان بن عبد العزيز، العراق والكويت.. اجلذور.. الغزو.. التحرير، موسوعة 	

مقاتل من الصحراء، اإلصدار الثامن عشر، النسخة اإللكرتونية:
 http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/IraqKwit/31/sec07.
doc_cvt.htm 

 عدنان اجلنايب، اخلالص من الدولة الريعية، مطبوعات “ دراسات عراقية “، الطبعة األوىل 	
2016، بغداد ـ بريوت ـ أربيل، ص ص 24، 25، ملف يب دي إف، متاح على:

http://www.mobdii.org/Proadmin/Uploaded/ImageManager/khalas.
pdf

دراسات وتقارير ودوريات 
 التقرير السنوي للبنك املركزي العراقي 2012:	

 https://www.cbi.iq/documents/AnnualEconomic_report%202012_f.pdf 

 التقرير السنوي للبنك املركزي العراقي 2014:	
 https://www.cbi.iq/documents/AnnualEconomic_report%202014_f.pdf 

  جالوب كاظم معلة، سالم نعمة حممد، انضمام العراق إىل منظمة التجارة العاملية وفرص 	
منو القطاع الزراعي )املكاسب والتداعيات االقتصادية(، كلية اإلدارة واالقتصاد، جامعة بغداد:

http://repository.uobaghdad.edu.iq/uploads/magazines/
JOURNAL%20OF%20ECONOMICS%20AND%20
ADMINISTRATIVE%20SCIENCES/2010/VOLUME%2016%20
ISSUE%2060/3196.pdf 

   حيدر صاحل حممد، االسرتاتيجية املقرتحة لتنمية الصناعات التحويلية يف العراق،	
 2006 https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=51122 
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  دليل املستثمر يف العراق 2017:	
http://investpromo.gov.iq/wp-content/uploads/2017/05/Investor20%
Guide202017%-arabic.pdf 

 إىل 	 املخطط  االقتصاد  العراق من  توافرها النتقال  الواجب  اآلليات  قاسم حممد،  سحر 
اقتصاد السوق، أحد أحباث قسم االقتصاد الكلي والسياسة النقدية التابع للمديرية العامة لإلحصاء 

واألحباث بالبنك املركزي العراقي، كانون األول 2011:
 http://cbi01.hosting.runbox.com/documents/Sahar_1.pdf 

سعد زغلول بشري، التضخم يف االقتصاد العراقي 2003 -2011، إحصاءات األرقام القياسية 
ملركز التدريب والبحوث اإلحصائية التابع للجهاز املركزي لإلحصاء، العراق:

http://www.cosit.gov.iq/images%5Cpdf%5Cresearches%20ar%5C30.pdf 
   مسري عبود عباس وآخرين، اخلصخصة وحتديد رؤى إلصالح االقتصاد العراقي، جملة كلية 	

بغداد للعلوم االقتصادية اجلامعة، العدد السادس والعشرون، 2011:
 https://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=53330 

 صربي زاير السعدي، البديل االقتصادي للتحرر من شراك فخ الريع النفطي يف العراق، 	
منشورات مركز دراسات الوحدة العربية، جملة املستقبل العريب، العدد 459، آيار/مايو2017:

http://www.caus.org.lb/PDF/EmagazineArticles/sabri_zayad_alsaadi_
Moustaqbal%20_Arabi%20_459%20_final.indd-11.pdf 

 العراقي، 	 االقتصاد  دراسة يف مستقبل  األمريكي  العراق واالحتالل  ظافر طاهر حسان، 
جملة دراسات دولية، العدد السادس والثالثون، ص 204، عن: الكتاب السنوي جلمهورية العراق، 

ووزارة الثقافة واإلعالم، بغداد، العراق، 1998:
 https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=60537 

 األسباب 	 العراق  املياه يف  الصندوق، مشكلة  الدين  عز  احلسيين، حممد   عادل شريف 
واحللول املقرتحة، دراسة صادرة عن:

 Faculty of Engineering and Physical Sciences , University of Surrey , 
Guildford Surrey GU2XH,UK 2009 أيلول:،
http://www.averroesuniversity.org/pages/water.pdf  
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 علي عبد اهلادي سامل، حنو اسرتاتيجية فّعالة للتنمية االقتصادية يف العراق، جملة جامعة 	
األنبار للعلوم االقتصادية واإلدارية، اجمللد 4 العدد 9، السنة /2012م:

 https://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=69035 
 السياسي 	 والواقع  الدستورية  األسس  بني  العراق  يف  الفدرالية  عزيز،  خدا كرم  فوزية 

واالقتصادي، جملة الباحث اإلعالمي، العدد 9-10، حزيران / أيلول 2010،:
 https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=4270 

 تنمية 	 حتقيق  أمام  عوائق  الريعية،  واملسألة  العراقي  االقتصاد  هيكلية  العضاض،  كامل 
 http://iraqieconomists.net :2013 ،مستدامة، دراسة حبثية، شبكة االقتصاديني العراقيني

   مثار سعدون حممد، مضياء حسني سعود، واقع االستثمار األجنيب املباشر يف العراق بعد 	
عام 2003م، جملة رماح للبحوث والدراسات، العدد 16، ديسمرب 2015:

http://remahtrainingjo.com/magazin20%no/remah2016%.pdf  
 مدحت كاظم القريشي، تاثريات انضمام العراق ملنظمة التجارة العاملية على الصناعة العراقية وعلى
االقتصاد الوطين، جملة املنصور، عدد 14/خاص، اجلزء األول 2010:
 https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=35298 

 مظهر حممد صاحل، ثروة العراق املالية بني منط االستهالك الراهن والتصدع يف احلواضن 	
االقتصادية اإلقليمية:

 http://cbi01.hosting.runbox.com/documents/mudh_pub7_f.pdf 
 مظهر حممد صاحل، جدلية البنية التحتية يف العراق: التمويل والضمانات، 2012:	

 https://www.cbi.iq/documents/mudh_pub11_f.pdf 
 مستقبل 	 أكادميية يف  رؤية  االقتصادي:  النظام  توصيف  إعادة  حنو  مظهر حممد صاحل، 

النظام االقتصادي يف العراق، مايس/2012  :
http://cbi01.hosting.runbox.com/documents/mudh_pub10_f.pdf    

 نزار عبد األمري تركي الغامني، محد جاسم حممد اخلزرجي، الفساد املايل واإلداري ودوره 	
يف حتجيم االقتصاد العراقي بعد االحتالل األمريكي للعراق عام 2003، جملة احملقق احللي للعلوم 

القانونية والسياسية ، العدد الثالث / السنة الثامنة 2016:
http://mouhakiq.com/papers/Lawj_paper_2016_92318373.pdf 
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 الرؤى 	 للعراق  واالقتصادي  اإلقليمي  الدور  مستقبل  الشهوان،  علي  قاسم  نوفل 
واالسرتاتيجيات، مركز الدراسات اإلقليمية، جامعة املوصل، جملة دراسات إقليمية 4)8(:

 https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=6414 

مواقع وصحف إلكرتونية 
 شبكة االقتصاديني العراقيني:	

http://iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2014/10/
Mohammed-Ali-Zainy-Book.pdf

 شبكة األلوكة:	
http://www.alukah.net/culture/0/2479/  cp.alukah.net/books/files/
book_2383/bookfile/sadam.doc 

 شبكة النبأ املعلوماتية:	
http://annabaa.org/arabic/studies/315 
http://annabaa.org/arabic/economicarticles/11724 
http://annabaa.org/arabic/authorsarticles/4102

 	 http://www.alhayat.com :صحيفة احلياة اللندنية

 صحيفة الصباح اجلديد العراقية: 	
84691/repapswen/moc.habaswen//:ptth 

51325/repapswen/moc.habaswen//:ptth

 	 https://aawsat.com :صحيفة الشرق األوسط اللندنية
 	 http://www.alquds.co.uk/?p=506315 :صحيفة القدس العريب

 صحيفة العرب اللندنية:	
 http://www.alarabonline.org/pdf/2014/08/01-08/p07.pdf

 	   http://s.thebaghdadpost.com/ar/5541 :صحيفة بغداد

 	  http://kitabat.com :صحيفة كتابات اإللكرتونية
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 جملة سطور اإللكرتونية العراقية:	
 http://www.sutuur.com/all-articles/11969-5858.html 

 مدونة أبو طالب عبد املطلب اهلامشي:	
 http://www.abutalibhashimi.com/Business/Business.htm  

 مدونة حممد البخاري:	
http://bukharimailru.blogspot.com.eg/2009/09/blog-post_19.html

 مركز الروابط للبحوث والدراسات االسرتاتيجية:	
 http://rawabetcenter.com/archives/2294 

http://rawabetcenter.com/archives/31632
 مركز الفرات للتنمية  والدراسات االسرتاتيجية  :	

 http://www.fcdrs.com/nadawat/investment.html
 	 http://mcsr.net/news123 :مركز املستقبل للدراسات االسرتاتيجية
 معهد اإلمام الشريازي الدويل للدراسات، واشنطن:	

http://www.siironline.org/alabwab/edare-20%eqtesad)27(/637.htm# 

 ملحق ذاكرة عراقية ـ صحيفة املدى العراقية:	

http://almadasupplements.com/news.
php?action=view&id=9012#sthash.et7HZma0.dpbs 
http://www.almadasupplements.com/news.php?action=view&id=11662#sthash.
8WyLFKOK.dpbs

 	 http://iraq.iraq.ir/vb/showthread.php?t=181303 :منتديات العراق

 	 http://iraqireport.com/archives/1487 :موقع التقرير العراقي

 موقع احلوار املتمدن:	

 http://www.m.ahewar.org/s.asp?aid=558470&r=0&cid=0&u=&i=0&q=   
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 موقع العربية نت :	
http://www.alarabiya.net/articles/2011/12/18/183157.html 

http://ara.tv/64q36

 	 http://alwaght.com :موقع “ الوقت “ اإلخباري

 موقع رووداو اإلعالمي:	
 http://www.rudaw.net/arabic/business/25082014 

 	  https://www.skynewsarabia.com :موقع سكاي نيوز عربية

 موقع قناة احلرة :	
 https://www.alhurra.com/a/iraq-investments/355286.html 

 موقع “ نقاش “ اإلخباري  :	
 http://www.niqash.org/ar/articles/economy/5020/   

www.niqash.org/ar/articles/economy/3551/

 موقع وزارة النفط العراقية:	
http://www.oil.gov.iq/index.php?name=Pages&op=page&pid=77

 	 https://www.aljournal.com :موقع وكالة اجلورنال نيوز اإلخبارية


