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شروط النشر:

جيب أن يكون البحث سليماً خالياً من األغالط اللغوية والنحوية، واستخدام املصطلحات 	 
املشهورة، واملقرّة يف اجملاميع العربية، ويستحسن ما يقابله ابللغة اإلجنليزية يف البحوث 

املكتوبة ابللغة العربية.
يرفق ابلبحث ملخص ابحملتوى )ابللغة العربية واللغة اإلجنليزية( على أالَّ يزيد عدد كلماتـه 	 

.A4 على )100( كلمة أو صفحة واحدة، مطبوع )حبجم 16 ملم( على ورق
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.
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.
على 	  عرضه  بعد  بقبوله  التحرير  هيئة  بقرار  الباحث  ويزود  للنشر  مقبواًل  البحث  يعد 

حمكمني من ذوي االختصاص، لبيان مدى أصالته، وجودته، وقيمة نتائجه، وصالحيته 
للنشر.

حتتفظ اجمللة جبميع حقوق النشر، ويلزم احلصول على موافقة كتابية قبل إعادة نشر مادة 	 
ظهرت يف جملتها.

م للنشر يف أية جملة أخرى، سواٌء مت نشره أْم مل يتم.	  يشرتط يف البحث أالَّ يكون قد ُقدِّ
ُم البحوث ابللغة العربية أو اإلجنليزية، على وفق شروط النشر يف اجمللة، وترسل مرفقة 	  تُقدَّ

ابلسرية الذاتية للباحث إىل رئيس التحرير، وذلك من طريق الربيد اإللكرتوين.
تُرقَّم العناوين األساسية يف النص أبرقام أساسية: أواًل، اثنياً، اثلثاً،..... وترقم العناوين 	 

الفرعية أبرقام فرعية 3،2،1... ،.
ُتكَتب احلواشي بنحٍو متسلسل على وفْق شروط برانمج »Microsoft Word«  يف 	 

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

املستخلصات، واجلداول، واملراجع.
ترّتب قائمة املراجع ترتيباً هجائياً حبسب اسم املؤلف يف هناية البحث. 	 
يف حال وجود خمططات أو أشكال أو معادالت أو مايشاهبها فإنه يتم أخذها ابملاسح 	 

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

بلغتها األصلية بني قوسني.





5  العدد )3( 2018

المحتويات

7االفتتاحية

م.د. شريكو جبار حممد

أ.د.  كرمي سامل حسني الغاليب 

 أ.د. عبد احلسني غامن - رواء أبو الشون - أ.م.د سوسن جواد

75املعايري املهنية للربامج احلوارية يف القنوات الفضائية الكردية جتاه األداء احلكومي

55أفكار مقرتحة ملعاجلة مشكلة البطالة يف العراق

9التعليم اجلامعي األهلي يف العراق: دراسة حتليلية

حسني لعريض

105البعد الطائفي واأليديولوجي يف احلرب الباردة اجلديدة يف الشرق األوسط

م.م. أمين عبد الكرمي حسني

Ayoob Khaleel Allahwerdy

123السياسة اخلارجية الُعمانية ومواقفها احليادية اإلقليمية  

Peace Building Through Urban Planning In Post-Conflict 
Setting: A Focus On The Case Of Iraq 176





7  العدد )3( 2018

االفتتاحية

عملية  قضااي  متّس  موضوعات  حنو  اليوم  عامل  يف  والبحوث  الدراسات  تّتجه 
فئات  يهّم  الذي  النخبوية،  األكادميي شديد  التنظري  اإلسهاب يف  عن  بعيداً  بعينها، 
حمددة يف الوسط العلمي. وإذ يصدر مركز البيان للدراسات والتخطيط العدد الثالث من 
جملة دراسات البيان، يؤكد التزامه أبن تكون نتاجاته العلمية، وخمرجاته متوافقة واملنهج 
األساسية،  وحاجاته  اجملتمع،  متطلبات  من  قريبة  عينه  الوقت  ويف  الرصني،  العلمي 

ومشكالته اليت تنتظر احلل.

استوحاها  اليت  البحوث  من  مجلًة  العدد  هذا  يف  البيان  دراسات  جملة  وتقّدم 
كاتبوها من عمق القضااي اليت يعيشها العراق بعد انفتاحه على العامل، ضمن نظامه 
الدميقراطي احلّر، وفضاء العوملة اليت وافرت فرصاً بقدر ما شكّلت حتدايً على الصعد 

السياسية، واالقتصادية، والثقافية.

يف البحث األول كان التعليم اجلامعي األهلي موضوعاً للدراسة، ومع أن الدستور 
العراقي الدائم تعّهد بضمان التعليم اجملاين، بيد أنه مل ميانع تقدَم القطاع اخلاص ابملنافسة 
على التعليم والبحث العلمي؛ وبذلك ابت لزاماً حبث اجلدوى واجلودة، فضاًل عن البيئة 

الالزمة لنمو التعليم األهلي مبا يتوافق وحاجات اجملتمع وقابلياته.

البحث  العراق عام 3002 عاماًل أساسياً يف  السياسي يف  النظام  وكان تغيري 
عن هوية اقتصادية جديدة للبالد بعدما عاشت ضمن نظام اشرتاكي ريعي أوامري، 
ليكون اقتصاداً رأمسالياً ليربالياً يعتمد السوق املفتوحة، وكانت البطالة إحدى املشكالت 
األساسية هلذا االنتقال من هوية اقتصادية إىل أخرى، وكل هذه القضااي حبثتها دراسة 

أخرى تقدمها اجمللة ضمن هذا العدد.



8

ويبدو أن فضاء احلرية هو املنجز األهم ضمن ما ُأجِنز وُرّسخ سياسياً وقانونياً 
واألحزاب  والقوى  اجملتمع  تعامل  لكّن   ،3002 العام  بعد  الدميقراطي  النظام  ضمن 
دراسة  ركزت  إذ  والضغوط،  الظروف  تباين حبسب  هلا  التابعة  اإلعالمية  واملؤسسات 
يف مظاّن هذا العدد على املعايري املهنية اإلعالمية للربامج احلوارية لدى بعض القنوات 

الفضائية. 

الظروف احمليطة ابلعراق،  ويف دراستني أخريني عمد ابحثان إىل الكشف عن 
وجتارب الدول اإلقليمية سياسياً، فإحدى الدراستني اهتمت ابلبعد الطائفي واأليديولوجي 
يف احلرب الباردة اجلديدة مبنطقة الشرق األوسط، وما ميكن للعراق رصده والتفاعل معه 
والتخطيط من أجله للحفاظ على مصاحله ومكانته. ويف الدراسة األخرى اهتّم الباحث 
ابلسياسة اخلارجية الُعمانية، من حيث اختاذها مبدأ احلياد يف القضااي اإلقليمية، وهو 
الصعيد  تعقيد على  ملواقفه من  ملا  اإلقليمية  العراقية  اخلارجية  السياسية  يفيد  قد  مبدأ 

الداخلي على وجه اخلصوص.

لدراسة  حباجة  فهو  النزاع،  من  مؤخراً  اخلارجة  اجملتمعات  من  العراق  يعد  وإذ 
قضاايه وإدارته وبنائه من أجل دميومته؛ وهنا تتداخل خمتلف االختصاصات اإلنسانية 
والطبيعية يف التخطيط لبناء السالم، إذ تناوله أحد الباحثني من زاوية التخطيط احلضري 

لدراسة احلالة العراقية. 

ويف الوقت الذي يتشّرف مركز البيان للدراسات والتخطيط بتقدمي هذه الباقة 
خمتلف  يف  الباحثني  مشاركات  من  مزيد  إىل  يتطلع  املائزة،  العلمية  الدراسات  من 
احلقول األكادميية لرفد املكتبة العراقية مبزيد من النتاجات العلمية اليت تساعد يف النمّو 

االقتصادي، والثقايف، واالجتماعي للعراق وأهله. 

هيئة التحرير
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املستخلص

تكمن مشكلة هذا البحث يف عدم وجود مؤرشات أو إحصائيات معتمدة لبيان االتجاهات 
التي يسري عليها التعليم الجامعي األهيل، ليس من حيث حجم القبول يف ضوء التخصصات، وال 

عىل أساس األقسام واملحافظات، أو تكاليف الدراسة، أو حتى حسب الجامعات يف األقسام.

ولهذا فإن أهمية هذا البحث تعدُّ يف كونه البحث األول من نوعه الذي يجيب عن التساؤل 
املطروح: التعليم الجامعي األهيل إىل أين؟

لقد اعتمدت منهجية البحث الحايل عىل جمع البيانات من املصادر املتيرسة يف أدلة وزارة 
التعليم العايل والبحث العلمي الخاصة بجامعات وكليات التعليم الجامعي األهيل والخاصة بتقديم 
للدراسات  املفتوحة  واألقسام  والكليات،  الجامعة،  اسم  عىل  األدلة  هذه  تحتوي  حيث  الطلبة، 
الصباحية واملسائية، وكلفة الدراسة يف كل اختصاص، فضالً عن أعداد الطلبة املقبولني يف الجامعات 

والكليات واألقسام يف الدراستني الصباحية واملسائية.

يف  الدارسون  الطلبة  وهي  فئات،  ثالث  عىل  الطلبة  توزيع  عىل  البحث  اعتمد  وقد 
التخصصات الطبية، والعلوم والهندسة، والعلوم اإلنسانية واالجتامعية.

 وخلصت الدراسة إىل أن أعداد األقسام العلمية يف التخصصات الطبية هو )110( أقسام 
علمية، والعلوم والهندسة )84( قسامً علمياً، والعلوم اإلنسانية واالجتامعية )186( قسامً علمياً، 
حيث بلغ حجم القبول يف التخصصات اإلنسانية )28.520(، وكان أعىل قسم يف حجم القبول هو 

القانون إذ بلغ )10137( طالباً وطالبة.

قسم  أعىل  كان  إذ  وطالبة؛  طالباً   )15.526( بلغ  الطبية  التخصصات  يف  القبول  وإن حجم 
التخصصات  القبول يف  بلغ حجم  بلغ )7.462(. وقد  املرضية حيث  للتحليالت  القبول هو  يف حجم 
بلغ )5.821( طالباً  الحاسبات  لقسم هندسة  القبول  أعىل قسم يف حجم  الهندسية )8.674( فكان 

وطالبة. 

حدد البحث كثرياً من املؤرشات التي تحدد اتجاهات التعليم الجامعي األهيل يف العراق 
يف ضوء خطة القبول لسنة 2017-2018. حيث بلغ عدد الجامعات والكليات األهلية )58(، وكان 
حجم القبول فيها )52720( طالباً وطالبة وهو يشكل )41.35%( من حجم القبول يف الجامعات 

التعليم اجلامعي الأهلي يف العراق: درا�سة حتليلية
 أ.د. عبد احلسني غامن صخي * - رواء أبو الشون عبد علي ** 

- أ.م.د سوسن جواد حسني ***

التقنية  اجلامعة  العلمي - ***  والبحث  العايل  التعليم  العلمي- ** وزارة  والبحث  العايل  التعليم  * وزارة 
الوسطى/ معهد اإلدارة الرصافة.

 إن أهمي���������ة ه���������ذا البحث تعدُّ في 
كونه البحث األول من نوعه الذي 
المطروح:  التس���������اؤل  عن  يجيب 
التعليم الجامعي األهلي إلى أين؟
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التعليم اجلامعي األهلي يف العراق: دراسة حتليلية

الحكومية، وقد تراوح عدد الجامعات والكليات األهلية يف املحافظات من )27( جامعة وكلية يف 
بغداد، إىل عدم وجود كلية كام يف محافظة الديوانية.

وضع البحث خطة اسرتاتيجية لتحديد عدد الجامعات والكليات يف كل محافظة، وحجم 
القبول باملقارنة مع الطلبة املقبولني يف الجامعات الحكومية، وكذلك التخصصات ونظام الدراسة 

يف الجامعات والكليات األهلية.

الكلامت الرئيسة: التعليم األهيل، التخصصات الطبية، العلوم الهندسية، العلوم اإلنسانية 
واالجتامعية.

وضع البحث خطة اس���������تراتيجية 
لتحديد ع���������دد الجامعات والكليات 
في كل محافظ���������ة، وحجم القبول 
بالمقارن���������ة مع الطلب���������ة المقبولين 
الحكومية، وكذلك  الجامعات  في 
التخصصات ونظام الدراس���������ة في 

الجامعات والكليات األهلية.
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Abstract  
The problem of this research is in the lack of reliable indicators 

or statistics to show the directions of the private higher education, 
not in terms the size of admission according to the specializations, 
nor the basis of departments and governates or even in the cost of 
study. 

Therefore, this research aims to answer the main following 
question “ The Private Higher Education to where?”

The current research methodology was based on the data 
collection from sources available in the Ministry of Higher 
Education and Scientific Research, that related to the faculties 
of private higher education and the admission of the students. 
This guidebook contains the name of the university, colleges and 
departments for morning and evening studies as well as the cost of 
study in each discipline. Furthermore, it contains the number of 
admited students to the colleges and departments in the morning 
and evening studies.

The research was distributed the students into three categories: 
students in medical specialties, sciences and engineering, and human 
and social sciences.

The study found that the number of scientific departments in 
medical specialties are )110( departments, sciences and engineering 
)84( departments and humanities and social sciences )186( 
departments.

The size of admission in humanitarian specialties was )28,520( 
and the highest department in admission size was for the law at rate 
)10137( students. the size of admission in medical specialties were 
)15,526( students, the highest department was for the Pathological 
analyzes at rate )7.462(. The number of admission in the engineering 
specialties reached )8.674(, the highest department was for the 
Computer Engineering at rate )5,821( students.

The research identified many indicators that determine the 
directions of the private higher education in Iraq according to the 
admission plan for 2017-2018. The number of universities and 
colleges was 58, and the number of admission was 52720 students, 
which constitutes 41.35% from the admission of public universities.

This research aims 
to answer the 
main following 
question “ The 
Private Higher 
Education to 
where?”
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The number of universities and colleges in the governorates 
ranged from )27( universities and colleges in Baghdad to the absence 
of college as in the Al-Qadisiyah governorate.

A strategic plan is developed in this research to determine the 
number of departments and colleges in each governorate and the size 
of admission compared to students accepted in public universities as 
well as specializations and the system of study in private universities 
and colleges.

التعليم اجلامعي األهلي يف العراق: دراسة حتليلية
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)Introduction( املقدمة

أهلياً، وقد استمّر    إن أساس التعليم يف أتريخ األمم واحلضارات كان تعليماً 
على هذه احلال حلني ظهور ما يسمى بـ)التعليم النظامي(، وبعد أن قطع التعليم النظامي 
شوطاً من التقدم حتّول إىل مراحل تعليمية من رايض األطفال، والتمهيدي، واالبتدائي، 
واإلعدادي حيث أطلق على هذه املراحل الدراسية بـ)التعليم العام(، مث ظهر ما يسمى 
التعليم العايل الذي ميتد من الدبلوم الفين إىل الدكتوراه وما بعدها. ويف الغالب يكون 
التعليم العام النظامي حتت إشراف الدولة واملؤسسات الرتبوية وعادة يكون التعليم ممول 

من احلكومات بنحٍو كامل أو جزئي.

ولغرض ختفيف الضغط على املؤسسات احلكومية والتوجه حنو التعليم اخلاص 
الذي يوفر أجواًء على حسب احتياجات الطلبة، أو الذي يقدم أمناطاً من مستوايت 
عالية يف اجلودة لبعض الفئات االجتماعية ظهرت احلاجة إىل التعليم األهلي ويف مجيع 

املراحل. 

والذي يهم يف هذا البحث هو التعليم اجلامعي األهلي يف العراق الذي يرجع يف 
قدمه إىل الستينيات من القرن املاضي بتأسيس اجلامعة املستنصرية، مث بعد ذلك صدور 
قانون رقم )814( لسنة 1987 اخلاص بتأسيس الكليات األهلية، مث صدور قانون رقم 
)13( لسنة 1996 وتعديالته، وأخرياً صدور قانون التعليم العايل األهلي رقم )25( 

لسنة 2016.

لقد كانت السنة الدراسية 1987-1988 بداية لتأسيس ثالث كليات أهلية 
افتُِتحت سُت كليات جامعة  الدراسية 1996-1990  السنوات  جامعة، بعدها يف 
ولغاية سنة 2018 أصبح عدد اجلامعات )58( جامعة وكلية أهلية، وكما يف اجلدول 

رقم )1( الذي حيدد عدد اجلامعات وحسب سنوات التأسيس.

ظه���������رت الحاج���������ة إل���������ى التعليم 
المراحل،  األهلي وف���������ي جمي���������ع 
لتخفيف الضغط على المؤسسات 
مناسبة  اجواء  وتوفير  الحكومية، 

حسب احتياجات الطلبة.
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جدول رقم )1( أعداد الكليات اجلامعة املستحدثة حسب سنوات الدراسية

عدد الكليات اجلامعة سنة التأسيس ت
املستحدثة

11988-19873
21996-19896
32005-20007
42010-200611
52014-201119
62018-201512

58اجملموع

الكليات اجلامعة األهلية سندرك منها عدم وجود  إن نظرة يسرية على إعداد 
اجلامعي  التعليم  يف  القبول  وحجم  االستحداث،  آلية  ترسم  سياسة  أو  حمددة  خطة 
األهلي، مع حتديد نسبة القبول يف التعليم اجلامعي األهلي ملا خيصُّ حجم القبول يف 
والكليات  اجلامعات  يف  واألقسام  العلمية  التخصصات  وكذلك  احلكومية  اجلامعات 

األهلية وكما يف اجلدول رقم )2( الذي يوضح هذه النسبة.
جدول )2( نسبة أعداد الطلبة املقبولني يف التعليم اجلامعي األهلي يف ضوء

 أعداد الطلبة املقبولني يف التعليم اجلامعي احلكومي وحسب السنوات الدراسية

أعداد املقبولني السنة الدراسيةت
)حكومي(

إعداد املقبولني 
)أهلي(

نسبة القبول األهلي إىل 
القبول املركزي %

12010-20091031612017819.55

22011-20102562692761410.77

32012-20111075312568823.88

التعليم اجلامعي األهلي يف العراق: دراسة حتليلية
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42013-20121514833465122.87

52014-20131628473619922.22

62015-20141290343512527.22

72016-20151274942091616.40

82017-20161585983000018.91

92018-20171274745272041.35

متوسط 
22.57النسب

وهلذا فإن هذا البحث سيقدم مؤشرات تفصيلية للعديد من اإلجراءات والعمليات 
يف التعليم األهلي اليت من املمكن االعتماد عليها لرسم املستقبل الذي يتوجه إليه التعليم 

اجلامعي األهلي مبا يتالءم وسياسة التعليم يف العراق.

 )Research Problem( 1- مشكلة البحث

احلكومي،  العايل  للتعليم  الساند  الظهري  األهلي  العايل  اجلامعي  التعليم  يعد    
وعلى الرغم من قدم التعليم العايل األهلي يف العراق ابملقارنة مع دول اجلوار أو احمليط 
اإلقليمي، لكنه يفتقر إىل عدم وضوح الرؤى وضبابية العمل فيه. ومع تنفيذ العدد من 
اللقاءات والندوات واملؤمترات اليت تناولت التعليم العايل يف العراق بيد أن حصة التعليم 
العايل األهلي من هذه الدراسات كان اليسري منها. حيث إن غياب التخطيط أو عدم 
بناء االسرتاتيجيات املمنهجة اليت ترسم خارطة الطريق للتعليم العايل األهلي تؤدي إىل 
عشوائية النتائج؛ مما يرتتب عليه عدم وضوح الرؤاي يف رسم سياسية املستقبل أو حتديد 
املسار الصحيح هلذا القطاع االستثماري اخلاص؛ وهلذا فان البحث احلايل سيقوم على 
املتوافرة وحتليلها، وصواًل إىل وضع مؤشرات ومعايري مستخلصة من  املعطيات  دراسة 
املسرية السابقة؛ لرسم السياسات املستقبلية للتعليم العايل اجلامعي يف العراق؛ وبذلك 

إن غي���������اب التخطيط أو عدم بناء 
التي  الممنهجة  االس���������تراتيجيات 
للتعليم  الطري���������ق  ترس���������م خارطة 
العالي األهلي تؤدي إلى عشوائية 
النتائ���������ج؛ مما يترت���������ب عليه عدم 
وضوح الرؤيا في رس���������م سياس���������ة 

المستقبل
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نكون قد وظفنا حاًل للمشكلة اليت تواجه التعليم اجلامعي األهلي.

)Research importance( 2- أمهية البحث
إن التعليم العام والتعليم العايل سواء احلكومي أو األهلي النظامي وغري النظامي 
النتائج وغري معروف  السليم فسيكون سائب  الدراسات والتخطيط  إىل  إن مل يستند 
النهاايت؛ وهلذا فإن رسم االسرتاتيجيات املبنية على معطيات الواقع احمللي ستؤدي إىل 
أحكام السيطرة على املخرجات مبا يتالءم وحاجة البلد يف إعداد الشرائح املتخرجة على 

وفق متطلبات سوق العمل.
وبسبب عدم وجود دراسات كافية يف السابق عن واقع التعليم اجلامعي األهلي 
يف العراق وغياب االسرتاتيجيات اليت تؤطر العمل يف هذا القطاع فإن أمهية هذا البحث 
تكمن يف كونه البحث األول الذي تناول دراسة املعطيات املتوافرة، واستنباط املؤشرات 
العراق  يف  األهلي  التعليم  سياسة  لرسم  املستقبلية؛  الالحقة  اخلطوات  لتحديد  منها؛ 

مستقباًل.
)Research procedures( 3- إجراءات البحث

اعتمد البحث احلايل يف إجراءاته على ما متوافر من أدلة تصدرها الدوائر املختلفة 
يف الوزارة، منها: دليل اجلامعات والكلية األهلية املعرتف هبا يف العراق، والتخصصات 
الطلبة حسب فروع  التأسيس، ومبالغ تسجيل  يف كل جامعة وكلية، فضاًل عن سنة 
الدراسة. وهناك دليل عن أعداد الطلبة املقبولني يف جامعات وكليات التعليم اجلامعي 
األهلي حبسب فروع الدراسة للسنة الدراسية 2017-2018، وللدراسات الصباحية 
واملسائية فضاًل عن سنة التأسيس، وكذلك اُعُتمد على بعض املصادر القليلة املتيسر يف 

هذا اجملال هبدف الوصول إىل حتقيق أهداف البحث.
5- اإلجراءات املتخذة لتحقيق أهداف البحث

لغرض حتقيق أهداف البحث فقد اعتمد الباحثون على أسلوب تبويب البياانت، 
حيث وضعت غالبية البياانت املتوافرة على هيئة جداول حسب متطلبات البحث.

ويف البدء قسمنا الدراسات يف اجلامعات والكليات األهلية على وفق التخصص، 
حيث قسمت على أساس دراسات اجملموعة الطبية، واجملموعة اهلندسية، والعلوم الصرفة، 

واجملموعة اخلاصة ابلعلوم اإلنسانية واالجتماعية.

التعليم اجلامعي األهلي يف العراق: دراسة حتليلية

ان اي نظ���������ام للتعليم إن لم يكن 
يستند الى الدراس���������ات والتخطيط 
فسيكون س���������ائب النتائج ومجهول 

النهايات .
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الطلبة  الطبية وعدد األقسام اليت قُِبل  التخصصات   ويوضح جدول رقم )3( 
فيها ابجلامعات والكليات األهلية يف العراق، وعند دراسة حمتوايت اجلدول نرى أن عدد 
التخصصات يف اجملموعة الطبية قد بلغ )13( ختصصاً، وإن عدد األقسام اليت تّدرس 
هذه التخصصات قد بلغ )110( أقسام علمية، وإن ختصص التحليالت املرضية يّدرس 
يف )32( جامعة، يلي ذلك طب األسنان بواقع )24( جامعة أو كلية، والصيدلة أتيت 

ابملرتبة الثالثة بواقع )21( جامعة أو كلية أهلية.
جدول ) 3( يوضح التخصصات الطبية وعدد األقسام اليت قبلت الطلبة 

يف اجلامعات األهلية العراقية

التخصصات ت
اجملموعاجلامعات / الكلياتالطبية

طب األسنان1
-27-25-23-19-15-13-11-9-3

-48-45-44-40-35-34-30-29-28
57-56-55-53-50-49

24

531طب عام2

الصيدلة3
-29-28-25-19-15-11-10-9-3

-54-50-48-45-40-35-33-32-30
57-56-55

21

التحليالت املرضية4
-21-19-15-14-13-12-9-4-3

 33-32-31-30-29-28-27-25-22
-48-44-42 -40-37-36-35-34-

57-55-54-50-49
32

27-28-29-30-37-40-44-45-49-التمريض5
53-51-5012

تقنيات العالج 6
31الطبيعي

162-30علوم الفيزايء الطبية7
162- 44التخدير8
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تقنيات األشعة 9
223-30-44والسوانر

تقنيات األجهزة 10
237-27-28-30-35-44-49الطبية

هندسة الطب 11
252-51احليايت

الفيزايء الطبية 12
252-27التطبيقية

تقنيات صناعة 13
441األسنان

110اجملموع
دليل  يف  اجلامعات  تسلسل  أرقام  هي  والتخصصات  الكليات  أمام  الواردة  األرقام 

اجلامعات والكليات األهلية املعرتف هبا للعام الدراسي )2018-2017(.
رقم  جدول  يف  موّضح  -وكما  الصرفة  والعلوم  اهلندسية  التخصصات  يف  إما 
)4(- فقد بلغ عدد التخصصات اهلندسية والعلوم الصرفة )19( ختصصاً، وإن عدد 
األقسام اليت تّدرس هذه  التخصصات قد بلغ )84( قسماً علمياً، وكان هندسة تقنيات 
احلاسوب يّدرس يف )22( قسماً علمياً ويف علوم احلاسبات )12( قسماً علمياً، وأخرياً 

اهلندسة املدنية بواقع )10( أقسام علمية.
جدول رقم )4( يوضح التخصصات اهلندسية وعدد األقسام اليت قبلت الطلبة 

يف اجلامعات األهلية العراقية

اجملموعاجلامعات / الكلياتالتخصصات اهلندسيةت

1-2-3-4-5-6-7-8-9-علوم احلاسبات1
20-14-1312

هندسة تقنيات احلاسوب2
-9-8-7-6-5-4-3-2-1
-19-18-16-15-14-13

44-42-41-39-38-37-20
22

22-3هندسة اتصاالت  احلاسوب3

التعليم اجلامعي األهلي يف العراق: دراسة حتليلية
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24-3-18-47علوم تكنولوجيا املعلومات4
34-12-13-51هندسة التربيد والتكييف5

2-3-16-20-28-37-44-اهلندسة املدنية6
54-51-4810

43-20-48هندسة االتصاالت7
42-44اهلندسة الكهرابئية واإللكرتونية8
123-13-41هندسة البناء واإلنشاءات9
372-56هندسة النفط والغاز10
283-29-35هندسة العمارة11

اهلندسة الكيماوية والصناعات 12
251النفطية

281هندسة البناء وإدارة املشاريع13

281هندسة الطرق واجلسور14
303-44-48تقنيات البصرية14
303هندسة املساحة15

16
هندسة الليزر واإللكرتونيات 

313البصرية

352-44هندسة تقنية الطريان17
371هندسة تكرير النفط والغاز18
162-19علوم احلياة19

جمموع 
األقسام يف 
الكليات 
األهلية

84
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الدراسات  يف  التخصصات  يوضح  سنراه   )5( رقم  اجلدول  إىل  النظر  وعند 
اإلنسانية اليت يبلغ عددها )22( ختصصاً، فهذه التخصصات يف الدراسات اإلنسانية 
وُتدّرس يف )186( قسماً علمياً يف اجلامعات والكليات األهلية، وإن ختصص القانون 
يّدرس يف )38( جامعة وكلية أهلية، يلي ذلك ختصص اإلدارة بواقع )25( جامعة وكلية 

أهلية، وأخرياً ختصص اللغة اإلجنليزية بواقع )21( جامعة وكلية أهلية.
جدول رقم )5( يوضح التخصصات اإلنسانية واالجتماعية يف اجلامعات األهلية 

العراقية

التخصصات ت
اإلنسانية 
واالجتماعية

اجلامعات / الكليات

272-33االقتصاد1
111العالقات العامة2
123-20-21العلوم السياسية3
41الرتمجة4
1-2-3-4-5-6-7-9-11-13-14-القانون5

-25-24-22-21-19-18-16-15
-34-32-31-30-29-28-27-26
-48-46-44-42-41-37-36-35

52-51-50

38

6-11-13-18-19-24-26-31-33-اللغة العربية6
57-52-49-34

14

117-12-17-18-22-31-39الدراسات اإلسالمية7
علوم القران الرتبية 8

اإلسالمية
39-31-22-18-17-12-117

1-2-4-5-7-9-11-12-14-18-اللغة اإلجنليزية9
34-33-30-30-2728-22

17

114-12-21-52الصحافة10
43-18-19التأريخ11

التعليم اجلامعي األهلي يف العراق: دراسة حتليلية



21  العدد )3( 2018

41اجلغرافية12
13-15-18-28-33-35-37-44-اإلعالم13

57-51-47-46
12

1-2-3-5-7-8-13-18-22-25-اإلدارة14
-37-36-33-31-30-29-28-26

44-42-39

21

1-3-5-7-8-16-18-25-27-28-احملاسبة15
51-50-49-48-44-35-33-32-30

19

610-7-9-13-14-19-21-30-35-48العلوم املصرفية16
222-49علم النفس17
432-52القرآن واحلديث18

432-52الفقه وأصوله19
229-25-27-28-29-30-34-35-44الرتبية الرايضية20
271املسرح21

291الرتبية الفنية22
جمموع 

األقسام يف 
الكليات 
األهلية

186

ويبنّي اجلدول رقم )6( والشكل رقم )1( عدد التخصصات الطبية اليت بلغت 
)13( ختصصاً علمياً، وهذه التخصصات تدّرس يف )110( أقسام علمية يف اجلامعات 
والكليات األهلية. يف حني كانت إعداد التخصصات اهلندسية والعلوم الصرفة )19( 

ختصصاً علمياً تّدرس يف )84( قسماً علمياً يف اجلامعات والكليات األهلية.
علمياً  ختصصاً   )22( بلغت  فقد  واالجتماعية  اإلنسانية  التخصصات  إما 
تدّرس يف )186( قسماً علمياً يف اجلامعات والكليات األهلية؛ وبذلك تصبح عدد 
علمياً، وإن  اليت تّدرس يف اجلامعات والكليات األهلية )54( ختصصاً  التخصصات 

عدد األقسام اليت تدّرس فيها هذه التخصصات )380( قسماً علمياً.  
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جدول )6(  يوضح اجملموع النهائي للتخصصات يف اجلامعات األهلية العراقية

عدد األقسامعدد التخصصاتالتخصصاتت

13110الطبية1
1984اهلندسية والعلوم الصرفة2

22186اإلنسانية واالجتماعية 3
54380اجملموع

شكل رقم 1: التخصصات وعدد األقسام يف التعليم األهلي

التخصصات يف التعليم األهلي

التخصصات حسب اجملاميع
يوّضح اجلدول رقم )7( والشكل رقم )2( أعداد الطلبة املقبولني يف اجملموعة الطبية 
للعام الدراسي )2017-2018( للدراستني الصباحية واملسائية، إذ يتبنّي أن جمموع 
الطلبة املقبولني يف الدراسة الصباحية بلغ )13048( طالباً وطالبًة بنسبة %82.21. 
إما يف الدراسات املسائية فقد بلغ عدد الطلبة املقبولني )2822( طالباً وطالبة بنسبة 
17.65%، وإن إمجايل أعداد الطلبة املقبولني يف اجملموعة الطبية هو )15870( طالباً 
وطالبة، منهم )7462( طالباً وطالبة يف التحليالت املرضية و)2907( يف الصيدلة، 
و)6972( يف طب األسنان وبنسب 10.84%، و07.81%، و99.71% على التوايل.

التعليم اجلامعي األهلي يف العراق: دراسة حتليلية
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جدول رقم )7( إعداد الطلبة للدراسات الصباحية واملسائية للمجموعة الطبية 
لعام 2018-2017

اجملموع جمموع الطلبة املقبولني التخصصات الطبية ت

الدراسات 
املسائية

الدراسات 
الصباحية

2796 - 2796 طب أسنان 1
125 - 125 طب عام 2
265 - 265 تقنيات التخدير 3
7462 2410 5052 التحليالت املرضية  4
867 - 867 متريض 5
2907 - 2907 صيدلة  6
148 26 122 علوم الفيزايء الطبية  7
241 22 219 تقنيات األشعة  8
33 - 33 تقنيات العالج طبيعي  9
169 34 135 هندسة الطب حيايت  10
26 - 26 تقنيات صناعة األسنان  11
502 250 252 الفيزايء الطبية والتطبيقية 12
329 80 249 تقنيات االجهزة الطبية 13

15870 2822 13048 اجملموع 
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شكل رقم )2(: أعداد الطلبة املقبولني يف اجملموعة الطبية

إما يف اجلدول رقم )8( والشكل رقم )3( فنرى فيهما توضيحاً ألعداد الطلبة 
الدراسي )2018-2017(  للعام  التخصصات اهلندسية والعلوم الصرفة  املقبولني يف 
وبنسبة  الصباحية  الدراسات  يف  وطالبة  طالباً   )4823( بواقع   )7980( بلغت  اليت 
60.04%، و)3157( طالباً وطالبة يف الدراسات املسائية بنسبة 39.561%، منهم 
)3822( طالباً وطالبة يف ختصص هندسة احلاسبات، و)703( طالب هندسة تقنيات 
أجهزة طبية، و)738( طالباً وطالبة يف هندسة التربيد والتكييف، وبنسبة %47.89، 

و8.88%، و9.24% على التوايل.
جدول رقم )8( إعداد الطلبة للدراسات الصباحية واملسائية للتخصصات 

اهلندسية لعام 2018-2017

اجملموع
جمموع الطلبة املقبولني

التخصصات اهلندسية الدراسات ت
املسائية

الدراسات 
الصباحية

499 196 303 اهلندسة املدنية 1
32 5 27 اهلندسة املعمارية  2
87 - 87 هندسة النفط والغاز 3
93 41 52 اهلندسة الكيمياوية والصناعات 

النفطية
4

45 19 26 هندسة تكرير النفط والغاز 5

التعليم اجلامعي األهلي يف العراق: دراسة حتليلية
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135 64 71 اهلندسة الكهرابئية  6
738 358 380 هندسة تربيد وتكييف 7

295 126 169 هندسة البناء واإلنشاء  8
5 2 3 هندسة الطرق واجلسور 9
7 2 5 هندسة املساحة  10

256 87 169 هندسة االتصاالت  11
158 22 136 هندسة الطريان  12
467 62 405 علوم احلاسبات  13
3822 1803 2019 هندسة احلاسبات  14
67 13 54 هندسة اتصاالت احلاسوب 15
- - - علوم تكنولوجيا املعلومات 16
13 2 11 هندسة ليزر وإلكرتونيات بصرية  17
703 204 499 هندسة تقنيات أجهزة طبية  18
558 151 407 علوم احلياة  19

7980 3157 4823 اجملموع 

اإلنسانية  التخصصات  يف  املقبولني  الطلبة  أعداد   )9( رقم  اجلدول  يوضح 
واملسائية.  الصباحية  الدراستني  ويف   )2018-2017( الدراسي  للعام  واالجتماعية 
يف   )17707( منهم  وطالبة  طالباً   )28520( املقبولني  الطلبة  عدد  بلغ  حيث 
الدراسات الصباحية وبنسبة 62.30%، ويف الدراسة املسائية )10813( طالباً وطالبة 
وبنسبة 37.90%. منهم )10137( طالباً وطالبة يف القانون، و)3627( يف اإلدارة، 
على  و%10.68  و%12.71،   ،%35.54 وبنسبة  اإلجنليزية،  اللغة  يف  و)3046( 

التوايل. 
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جدول رقم )9( إعداد الطلبة للدراسات الصباحية واملسائية للتخصصات 
اإلنسانية واالجتماعية  لعام 2018-2017

اجملموع جمموع الطلبة املقبولني التخصصات اإلنسانية واالجتماعية ت
الدراسات 

املسائية
الدراسات 
الصباحية

3627 1378 2249 اإلدارة  1
608 95 513 إعالم وصحافة  2
54 31 23 االقتصاد  3
144 19 125 أتريخ 4
3046 556 2490 اللغة اإلجنليزية  5
1464 670 794 الرتبية الرايضية والفنية  6
99 - 99 الرتمجة  7

1287 770 517 الدراسات اإلسالمية  8
2740 1675 1065 علوم القرآن  9
1194 310 884 املالية واملصرفية 10
40 - 40 جغرافية  11

10137 4198 5939 قانون وحقوق 12
2871 614 2257 احملاسبة  13
313 221 92 سياحة  14
14 8 6 عالقات دولية  15
8 - 8 علوم سياسية  16
78 24 54 تقنيات األدلة اجلنائية  17
51 35 16 مسرح  18
553 70 483 اللغة العربية  19
106 90 16 الفقه  20
86 49 37 الشريعة  21
- - - علم النفس 22

28520 10813 17707 اجملموع 

التعليم اجلامعي األهلي يف العراق: دراسة حتليلية



27  العدد )3( 2018

من خالل اجلداول الثالثة يتبني إن جمموع الطلبة املقبولني يف التعليم اجلامعي 
األهلي )52720( طالباً وطالبة، وإن نسبة الطلبة املقبولني يف الدراسات الطبية تشكل 
29.47%، أما يف التخصصات اهلندسية فقد بلغت النسبة 15.75%، وبلغت نسبة 

الطلبة املقبولني يف الدراسات اإلنسانية واالجتماعية %45.09.
    وعند دراسة اجلدول رقم )10( الذي يوضح األجور الدراسية يف اجلامعات 
والكليات األهلية يف االختصاصات الطبية فإن األجور تراوحت بني )14( مليون دينار 

يف الطب العام إىل مليونني يف التمريض. 
جدول رقم )10( أجور الدراسة للتخصصات الطبية لعام 2018-2017

املتوسط
األجور الدراسية

التخصص ت
أعلى األجور أقل األجور

10250000 12000000 8500000 طب األسنان 1
3375000 4000000 2750000 التحليالت املرضية 2
4380000 4760000 4000000 تقنيات التخدير 3
3380000 4760000 2000000 متريض 4
9500000 11000000 8000000 صيدلة 5
14000000 140000000 14000000 طب عام 6
3750000 3750000 3750000 عالج طبيعي 7
2500000 2500000 2500000 فيزايء طبية 8

4255000 4760000 3750000 تقنيات األشعة والسوانر 9

ويف اجلدول رقم )11( هناك توضيح أجور الدراسية للمجموعة اهلندسية حيث 
تراوحت بني )6( ستة ماليني دينار يف اهلندسة املعمارية، و)2250( مليونني ومئتني 

ومخسني ألفاً يف التخصصات اهلندسية األخرى.
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جدول رقم )11( أجور الدراسة للتخصصات اهلندسية والعلوم الصرفة  لعام 
2018-2017

املتوسط
األجور الدراسية

التخصص ت
أعلى األجور أقل األجور

4045000 5590000 2500000 اهلندسة املدنية 1
4000000 5500000 2500000 هندسة تقنيات احلاسوب 2
2225000 2500000 1950000 علوم احلاسبات 3
4000000 4000000 4000000 هندسة املعلومات 4
4225000 5500000 2950000 هندسة االتصاالت 5
2750000 3250000 2250000 هندسة تربيد 6
3280000 3500000 3060000 هندسة كهرابء 7
3505000 4760000 2250000 هندسة تقنيات البصرايت 8

3375000 4500000 2250000 هندسة بناء وإنشاء 9
2250000 2500000 2000000 علوم فيزايء طبية 10
4000000 4500000 3500000 هندسة تقنيات األجهزة الطبية 11
4250000 5500000 3000000 هندسة نفط 12
5000000 6000000 4000000 هندسة معمارية 13
3750000 3750000 3750000 هندسة طرق وجسور 14

4380000 4500000 4260000 هندسة طريان 15

إما اجلدول رقم )12( فيوضح األجور الدراسية للدراسات اإلنسانية واالجتماعية، 
إذ إن أعلى األجور كانت )4( أربعة ماليني دينار يف القانون، وأقل األجور كانت مليوانً 

واحداً يف ختصص العلوم السياسية.

التعليم اجلامعي األهلي يف العراق: دراسة حتليلية
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جدول رقم )12( أجور الدراسة للتخصصات اإلنسانية واالجتماعية للعام 
الدراسي 2018-2017

املتوسط األجور الدراسية التخصص ت
أعلى األجور أقل األجور

2000000 2500000 1500000 إدارة إعمال 1
2150000 2500000 1800000 احملاسبة 2
2025000 2500000 1550000 اللغة اإلجنليزية 3
2725000 4000000 1450000 قانون 4
2200000 2500000 1900000 مالية ومصرفية 5
1450000 1750000 1150000 التأريخ 6
1750000 1750000 1750000 جغرافية 7
2100000 2100000 2100000 ترمجة 8
1225000 1450000 1000000 اللغة العربية 9
1750000 2300000 1200000 إعالم وصحافة 10
1700000 2150000 1250000 علوم إسالمية 11
1362500 1725000 1000000 علوم سياسية 12
1400000 1400000 1400000 سياحة 13
1500000 1500000 1500000 علم النفس 14
1500000 1500000 1500000 الرتبية البدنية والرايضية 15
1500000 1500000 1500000 اقتصاد 16
1500000 1500000 1500000 مسرح 17

احملافظات،  أساس  على  الطلبة  توزيع  عملية  يف  للتفاصيل  أكثر  فهم  ولغرض 
فضاًل  واالجتماعية  واإلنسانية  واهلندسية  الطبية  التخصصات  على  توزيعهم  وكذلك 
عن الدراسات الصباحية واملسائية، فقد أعدت اجلداول من جدول رقم )13( الذي 
يوّضح اجلامعات وأعداد الطلبة فيها يف حمافظة بغداد وحسب التخصصات والدراسات 
إىل  أهلية  فيها جامعات  اليت  للمحافظات  اجلداول  بقية  واملسائية، وهكذا  الصباحية 
اجلدول رقم )26( الذي يوضح إعداد الكليات والطلبة املقبولني فيها يف حمافظة واسط.
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وحني الرجوع إىل اجلدول رقم )13( والشكل رقم )4( اللذين يوّضحان عدد 
جامعة  يف كل  التخصصات  ونوعية  بغداد  حمافظة  يف  اجلامعة  والكليات  اجلامعات 
وجمموع الطلبة املقبولني حسب التخصصات يف الدراستني الصباحية واملسائية، وكذلك 
إمجايل جمموعة الطلبة املقبولني يف حمافظة بغداد وحدها، فقد تبنّي أن عدد اجلامعات 
والكليات اجلامعة يف بغداد قد بلغ )27( جامعة وكلية، وأن جمموع األقسام فيها حسب 
التخصصات  يف  للدراسة  املقبولني  الطلبة  إعداد  وأن  أقسام،   )203( التخصصات 
الطبية )7246(، و)4512( يف اجملموعة اهلندسية، و)14901( يف اجملموعة اإلنسانية 

واالجتماعية، وبنسبة 27.18%، 16.92%، و55.58% على التوايل.
وهكذا عند دراسة بقية اجلداول حيث أتيت حمافظة النجف بعد بغداد يف حجم 
القبول وتليها حمافظة كربالء وإن أقل حمافظة يف حجم القبول هي حمافظة صالح الدين.
وإن اجلدول األخري يف هذه الدراسة هو اجلدول رقم )27( الذي يوضح أعداد 
اجلامعات وأعداد الطلبة املقبولني فيها لسنة )2017-2018( ونسبة القبول حسب 

احملافظات.
وقد تبني أن إعداد الطلبة املقبولني يف حمافظة بغداد قد بلغ )26659( طالباً 
وطالبة بنسبة 50.56%، ويلي حمافظة بغداد يف حجم القبول حمافظة النجف )4502(، 
وبنسبة 8.53% بعدها حمافظة كربالء )4193(، وبنسبة 7.95%، وأقل نسبة كانت يف 

حمافظة صالح الدين )394( وبنسبة %0.747.

التعليم اجلامعي األهلي يف العراق: دراسة حتليلية
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شكل رقم )3(: أعداد الطلبة يف الكليات األهلية يف حمافظة بغداد

الطلبة  أعداد  أكرب كلية من حيث  تشكل  اجلامعة  اإلسراء  حيث كانت كلية 
املقبولني فيها بواقع )4431( طالباً وطالبة، وأتيت كلية الفراهيدي ابملرتبة الثانية بواقع 
)2019( طالباً وطالبة، وأخرياً كلية الرافدين اجلامعة أتيت ابملرتبة الثالثة بواقع )1805( 

طالب وطالبات.



32

اجملموع 
الكلي

اجملموع
أعداد الطلبة املقبولني

اجملموع

اإلنسانية  
واالجتماعية

ت
التخصصا

اسم اجلامعة
ت

هندسية وعلوم اإلنسانية االجتماعية
طبية

هندسية 
والعلوم

طبية
مسائي

صباحي
مسائي

صباحي
مسائي

صباحي
صباحي مسائي

1184
448

736
382

621
66

115
-

-
6

4
2

-
كلية الرتاث اجلامعة 

1
444

-
444

-
365

-
79

-
-

9
4

5
-

كلية املنصور اجلامعة 
2

1805
400

1405
168

541
161

283
71

581
13

3
6

4
كلية الرافدين اجلامعة 

3
1203

354
849

250
556

41
168

63
125

11
6

4
1

كلية املأمون اجلامعة 
4

1074
311

763
311

477
-

286
-

-
5

3
2

-
كلية بغداد للعلوم 
االقتصادية اجلامعة 

5

188
-

188
-

-
-

-
-

188
1

-
-

1
كلية بغداد للعلوم الطبية 

6
1471

290
1181

98
631

112
156

80
394

12
5

5
2

كلية دجلة اجلامعة 
7

1275
627

648
479

498
108

62
40

88
7

4
2

1
كلية السالم اجلامعة 

8
750

154
596

83
200

45
149

26
247

8
2

4
2

كلية مدينة العلم اجلامعة 
9

1560
597

963
494

862
103

101
-

-
10

8
2

-
جامعة اإلمام جعفر الصادق )ع(

10
1153

244
909

162
345

57
143

25
421

9
4

2
3

كلية الرشيد اجلامعة 
11

166
33

133
33

70
-

-
-

63
5

4
-

1
كلية صدر العراق اجلامعة 

12

ب احملافظة وأعداد الطلبة - بغداد 
جدول 13اسم اجلامعة حس

التعليم اجلامعي األهلي يف العراق: دراسة حتليلية
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173
113

60
92

52
21

8
-

-
4

3
1

-
كلية احلكمة اجلامعة 

13

4431
1321

3110
690

1523
288

511
343

1076
18

6
8

4
كلية اإلسراء اجلامعة 

14

647
206

441
92

244
80

41
34

156
6

2
2

2
كلية املصطفى اجلامعة 

15
2019

519
1500

386
703

110
321

23
476

14
7

4
3

كلية الفراهيدي اجلامعة 
16

942
288

654
137

262
151

310
-

82
9

2
6

1
كلية الفارايب اجلامعة 

17
169

70
99

50
89

20
10

-
-

3
2

1
-

كلية الباين اجلامعة 
18

153
119

34
23

22
96

12
-

-
3

1
2

-
كلية النخبة اجلامعة 

19
833

374
459

199
280

91
66

84
113

5
3

1
1

كلية النسور اجلامعة 
20

198
107

91
107

91
-

-
-

-
3

3
-

-
كلية اآلمال اجلامعة 

21
1300

328
972

71
345

13
43

244
584

11
4

4
3

جامعة أوروك 
22

353
88

265
47

28
-

79
41

158
9

4
2

3
كلية اهلادي اجلامعة 

23
1126

107
1019

90
335

-
-

17
684

7
3

-
4

جامعة البيان 
24

207
82

125
82

125
-

-
-

-
5

5
-

-
جامعة املصطفى األمني 

25
176

7
169

-
-

1
5

6
164

3
-

1
2

كلية آشور اجلامعة 
26

1659
585

1074
479

631
-

-
106

443
7

4
3

أصول الدين اجلامعة 
27

26659
7772

18887
5005

9896
1564

2948
1203

6043
203

96
66

41
اجملموع 

26659
14901

4512
7246

203
اجملموع العام 
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اجملموع اجملموع الكلي 
أعداد الطلبة املقبولني

اجملموع

اإلنسانية  
واالجتماعية

ت
التخصصا

اسم اجلامعة
ت

هندسية وعلوم إنسانية واجتماعية
طبية

هندسية 
والعلوم

طبية
مسائي

صباحي
صباحيمسائي

صباحيمسائي
صباحيمسائي

935
305

630
266

492
39

138
-

-
5

4
1

-
كلية شط العرب 

اجلامعة
1

180
64

116
-

-
64

116
-

-
5

1
4

-
كلية العراق اجلامعة

2
790

436
354

160
169

188
76

88
109

4
2

1
1

كلية الكنوز اجلامعة
3

295
101

194
58

159
43

35
-

-
3

2
1

-
كلية البصرة للعلوم 
والتكنولوجيا اجلامعة

4

2200
906

1294
484

820
334

365
88

109
17

9
7

1
اجملموع  

2014
1304

699
197

17
اجملموع العام 

ب احملافظة وأعداد الطلبة - البصرة 
جدول 14  اسم اجلامعة حس

التعليم اجلامعي األهلي يف العراق: دراسة حتليلية



35  العدد )3( 2018

ت األهلية يف حمافظة البصرة 2018-2017
شكل رقم )4( أعداد الطلبة والكليا



36

ب احملافظة وأعداد الطلبة - األنبار
جدول 15 اسم اجلامعة حس

اجملموع 
الكلي

اجملموع
أعداد الطلبة املقبولني

اجملموع

اإلنسانية  
واالجتماعية

التخصصات
اسم اجلامعة

ت
هندسية وعلوم إنسانية واجتماعية 

طبية
هندسية 
والعلوم

طبية
صباحي مسائي 

صباحي مسائي 
صباحيمسائي

صباحيمسائي

1460
534

926
284

647
119

112
131

167
8

4
3

1
كلية املعارف اجلامعة 

1
1460

931
231

298
8

اجملموع العام 

ب احملافظة وأعداد الطلبة - نينوى
جدول 16 اسم اجلامعة حس

اجملموع 
الكلي اجملموع

أعداد الطلبة املقبولني
اجملموع

اإلنسانية  
واالجتماعية

ت
التخصصا

اسم اجلامعة
ت

إنسانية 
واجتماعية 

هندسية وعلوم
طبية

هندسية 
والعلوم

طبية

صباحيمسائي
صباحي مسائي

صباحي مسائي
صباحيمسائي 

296
150

146
91

92
59

54
-

-
7

5
2

-
كلية احلدابء اجلامعة

1
684

217
467

50
137

-
-

167
330

6
4

-
2

كلية النور اجلامعة
2

980
367

613
141

229
59

54
167

330
13

9
2

2
اجملموع

980
370

113
497

13
اجملموع العام 

التعليم اجلامعي األهلي يف العراق: دراسة حتليلية



37  العدد )3( 2018

ب احملافظة وأعداد الطلبة - دياىل
جدول 17 اسم اجلامعة حس

اجملموع 
الكلي

اجملموع
أعداد الطلبة املقبولني

اجملموع

اإلنسانية  
واالجتماعية

ت
التخصصا

اسم اجلامعة
ت

إنسانية 
واجتماعية

هندسة وعلوم
طبية

هندسية 
والعلوم

طبية

مسائي
صباحي

صباحي مسائي 
صباحيمسائي

مسائي
صباحي

455
77

378
77

162
-

30
-

186
7

2
2

3
كلية الريموك اجلامعة

1
195

140
55

140
55

-
-

-
-

4
4

-
-

جامعة اإلمام الصادق )ع(
2

1030
240

790
150

335
69

89
21

366
18

6
6

6
كلية بالد الرافدين اجلامعة

3
1680

457
1223

367
552

69
119

21
552

29
12

8
9

اجملموع 
1680

919
188

573
29

اجملموع العام 



38

شكل رقم )5(: أعداد الطلبة والكليات األهلية يف حمافظة دياىل 2018-2017

10
3045

5
19
5

لى
ديا
ظة 
حاف
ي م
ت ف
ليا
الك
 و
لبة
لط
د ا
عدا
أ

1

2

3

التعليم اجلامعي األهلي يف العراق: دراسة حتليلية



39  العدد )3( 2018

ب احملافظة وأعداد الطلبة - كربالء
جدول  18 اسم اجلامعة حس

اجملموع 
الكلي

اجملموع 
أعداد الطلبة املقبولني

اجملموع

اإلنسانية  
واالجتماعية

ت
التخصصا

اسم اجلامعة
ت

إنسانية 
واجتماعية 

هندسية وعلوم 
طبية

هندسية 
والعلوم

طبية
مسائي

صباحي
صباحيمسائي 

صباحيمسائي
مسائي

صباحي

701
278

423
265

330
-

-
13

93
10

8
-

2
ت )ع(

جامعة أهل البي
1

180
24

156
-

-
24

121
-

35
4

-
3

1
كلية احلسني )ع( اجلامعة

2

813
146

667
77

239
37

97
32

331
10

4
2

4
كلية الصفوة اجلامعة

3

153
105

48
83

28
22

20
-

-
3

2
1

-
ف اجلامعة

كلية الط
4

653
-

653
-

-
-

-
-

653
4

-
-

4
كلية ابن حيان اجلامعة

5

1196
171

1025
150

476
21

387
-

162
4

3
3

1
جامعة وارث األنبياء

6
497

-
497

-
-

-
-

-
497

3
-

-
3

جامعة العميد
7

4193
724

3469
575

1073
104

625
45

1867
38

17
9

15
اجملموع

4193
1610

729
1912

38
اجملموع العام



40

ت االهلية يف حمافظة كربالء 2018-2017
شكل رقم )6(: أعداد الطلبة والكليا

497
1196
653
153
813
180
701

0
200

400
600

800
1000

1200
1400
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Chart Title

التعليم اجلامعي األهلي يف العراق: دراسة حتليلية



41  العدد )3( 2018

ف
ب احملافظة وأعداد الطلبة - النج

جدول 19 اسم اجلامعة حس

اجملموع 
الكلي

اجملموع
أعداد الطلبة املقبولني

اجملموع

اإلنسانية  
واالجتماعية

ت
التخصصا

اسم اجلامعة
ت

إنسانية 
واجتماعية 

هندسية وعلوم 
طبية

هندسية 
والعلوم

طبية
صباحي مسائي صباحي مسائي 

صباحي مسائي صباحيمسائي

2357
1061

1141
893

999
181

106
67

191
10

6
3

1
الكلية اإلسالمية اجلامعة

1

1348
483

865
267

224
38

81
178

560
8

4
1

3
كلية الكفيل اجلامعة

2

307
126

181
101

60
-

-
25

121
4

3
-

1
كلية الشيخ الطوسي

3

301
66

235
35

211
31

24
-

-
4

3
1

-
جامعة اإلمام جعفر الصادق 

)ع(
4

189
182

7
182

7
-

-
-

-
2

2
-

-
كلية الفقه اجلامعة

5
4502

1918
25841465

1501
250

211
203

872
28

18
5

5
اجملموع 

4502
2966

461
1075

28
اجملموع العام 



42

ب احملافظة وأعداد الطلبة - كركوك
جدول 20 اسم اجلامعة حس

اجملموع الكلي 

اجملموع
أعداد الطلبة املقبولني

اجملموع

اإلنسانية  
واالجتماعية

ت
التخصصا

اسم اجلامعة
ت

إنسانية 
واجتماعية 

هندسية وعلوم 
طبية

هندسية 
والعلوم

طبية
صباحيمسائي صباحيمسائي صباحي مسائي

صباحيمسائي
218

162
56

70
35

92
21

-
-

4
3

1
-

جامعة اإلمام جعفر 
الصادق )ع(

1

487
165

322
99

137
33

29
33

156
10

6
2

2
كلية القلم اجلامعة

2
1036

176
860

102
157

31
68

43
635

18
7

5
6

كلية كتاب اجلامعة
3

1741
503

1238
271

329
156

118
76

791
32

16
8

8
اجملموع 

1741
833

375
903

32
اجملموع العام 

التعليم اجلامعي األهلي يف العراق: دراسة حتليلية



43  العدد )3( 2018

ب احملافظة وأعداد الطلبة - ذي قار
جدول 21 اسم اجلامعة حس

اجملموع 
الكلي 

اجملموع
أعداد الطلبة املقبولني

اجملموع

اإلنسانية  
واالجتماعية

ت
التخصصا

اسم اجلامعة
ت

هندسية وعلوم إنسانية واجتماعية 
طبية

هندسية 
والعلوم

طبية
صباحي مسائي

صباحي مسائي 
صباحي مسائي 

مسائي 
صباحي

449
263

186
179

140
84

46
-

-
4

3
1

-
جامعة اإلمام جعفر 

الصادق )ع(
1

1007
486

521
295

253
86

50
105

218
11

7
2

2
كلية املزااي اجلامعة

2

18
-

18
-

-
-

-
-

18
3

-
-

3
اجلامعة الوطنية 

للعلوم والتكنولوجيا
3

313
-

313
-

-
-

36
-

277
3

-
1

2
جامعة العني

4

1787
749

1038
474

393
170

132
105

513
21

10
4

7
اجملموع 

1787
867

302
618

21
اجملموع العام 



44

ب احملافظة وأعداد الطلبة - صالح الدين
جدول 22 اسم اجلامعة حس

اجملموع الكلي  اجملموع
أعداد الطلبة املقبولني

اجملموع

اإلنسانية  
واالجتماعية

ت
التخصصا

اسم اجلامعة
ت

إنسانية 
واجتماعية

هندسية وعلوم
طبية

هندسية 
والعلوم

طبية
صباحي مسائي صباحي مسائي 

صباحي مسائي
صباحي مسائي

310
221

89
221

89
-

-
-

-
6

6
-

جامعة اإلمام جعفر الصادق )ع(
1

84
84

-
84

-
-

-
-

-
3

3
-

كلية اإلمام اجلامعة
2

394
305

89
305

89
-

-
-

-
9

9
-

اجملموع
394

394
-

-
9

اجملموع العام 

التعليم اجلامعي األهلي يف العراق: دراسة حتليلية



45  العدد )3( 2018

ب احملافظة وأعداد الطلبة - املثىن
جدول 23 اسم اجلامعة حس

اجملموع الكلي  اجملموع
أعداد الطلبة املقبولني

اجملموع

اإلنسانية  
واالجتماعية

ت
التخصصا

اسم اجلامعة
ت

إنسانية 
واجتماعية 

هندسية وعلوم
طبية

هندسية 
والعلوم

طبية
صباحيمسائي  صباحي مسائي 

صباحيمسائي
صباحي مسائي

573
177

396
174

378
3

18
-

-
4

3
1

جامعة اإلمام جعفر 
الصادق )ع(

1

573
552

21
-

4
اجملموع العام 



46

ب احملافظة وأعداد الطلبة - ميسان 
جدول 24 اسم اجلامعة حس

اجملموع الكلي  اجملموع
أعداد الطلبة املقبولني

اجملموع

اإلنسانية  
واالجتماعية

ت
التخصصا

اسم اجلامعة
ت

إنسانية واجتماعية
هندسية وعلوم

طبية
هندسية 
والعلوم

طبية
صباحي مسائي 

مسائي 
صباحي

مسائي
صباحي 

مسائي
صباحي

774
352

422
252

353
100

69
-

-
7

5
2

-
جامعة اإلمام 
جعفر الصادق 

)ع(
1

645
78

567
24

54
-

-
54

513
4

1
-

3
كلية املنارة 
للعلوم الطبية

2

1419
430

989
276

407
100

69
54

513
11

6
2

3
اجملموع 

1419
683

169
567

11
اجملموع العام 

التعليم اجلامعي األهلي يف العراق: دراسة حتليلية



47  العدد )3( 2018

ب احملافظة وأعداد الطلبة - بابل 
جدول 25 اسم اجلامعة حس

اجملموع الكلي  اجملموع
أعداد الطلبة املقبولني

اجملموع

اإلنسانية  
واالجتماعية

ت
التخصصا

اسم اجلامعة
ت

هندسية وعلوم إنسانية واجتماعية 
طبية

هندسية 
والعلوم

طبية
صباحي مسائي 

صباحي مسائي 
مسائي

صباحي
مسائي

صباحي

2523
1000

1523
382

562
274

339
344

622
13

4
5

4
كلية املستقبل اجلامعة

1

1562
579

983
301

450
27

86
251

447
11

6
-

5
كلية احللة اجلامعة

2

4085
1579

2506
638

1012
301

425
595

1069
24

10
5

9
اجملموع 

4085
1650

726
1664

24
اجملموع العام 



48

ب احملافظة وإعداد الطلبة - واسط
جدول  26 اسم اجلامعة حس

اجملموع الكلي  اجملموع
أعداد الطلبة املقبولني

اجملموع

اإلنسانية  
واالجتماعية

ت
التخصصا

اسم اجلامعة
ت

إنسانية 
واجتماعية 

هندسية وعلوم 
طبية

هندسية 
والعلوم

طبية
صباحي مسائي 

صباحي مسائي 
صباحي مسائي

مسائي
صباحي

896
420

476
295

331
2

11
123

134
6

4
1

1
كلية الكوت 

اجلامعة
1

896
626

13
257

6
اجملموع العام 

التعليم اجلامعي األهلي يف العراق: دراسة حتليلية



49  العدد )3( 2018

ت وإعداد الطلبة املقبولني فيها لسنة 2017-2018 ونسبة 
ب احملافظا

ت حس
ت والكليا

جدول رقم )27( يوضح أعداد اجلامعا
أعداد الطلبة املقبولني يف كل حمافظة

ت
احملافظة

عدد 
ت 

الكليا
األهلية

األقسام
أعداد 
الطلبة

النسبة 
املئوية

1
بغداد

27

كلية الرتاث - املنصور - كلية لرافدين - كلية املأمون - كلية بغداد االقتصادية - كلية بغداد 
للعلوم الطبية - كلية دجلة - كلية السالم - كلية مدينة العلم - كلية اإلمام جعفر الصادق 
- كلية الرشيد - كلية صدر العراق - كلية احلكمة - كلية اإلسراء - كلية املصطفى - كلية 
الفراهيدي - كلية الفارايب - كلية الباين - كلية النخبة - كلية النسور - كلية اآلمال - كلية 

أوروك - كلية اهلادي - جامعة البيان - املصطفى األمني – أشور - أصول الدين

22659
% 50.56

2
البصرة

4
كلية شط العرب - كلية العراق اجلامعة - كلية الكنوز اجلامعة - كلية البصرة للعلوم 

والتكنولوجيا
2014

% 3.82

3
املوصل

2
كلية احلدابء - كلية النور

980
% 1085

4
صالح 
الدين

2
كلية اإلمام جعفر الصادق - كلية اإلمام اجلامعة )بلد(

394
%0.747

5
كركوك

2
كلية اإلمام جعفر الصادق - كلية القلم - كلية الكتاب

1741
%3.30

6
األنبار

1
كلية املعارف

1460
%2076



50

7
دايىل

3
كلية الريموك - كلية اإلمام جعفر الصادق - كلية بالد الرافدين

1680
%3.18

8
اببل

2
كلية املستقبل - كلية احللة اجلامعة

4085
%7.74

9
كربالء

7
ف - كلية ابن حيان - كلية 

ت - كلية احلسني )ع( - كلية الصفوة - كلية الط
كلية أهل البي

وارث األنبياء - كلية العميد
4193

%7.95

10
ف

النج
5

الكلية اإلسالمية اجلامعة - كلية الكفيل - كلية الشيخ الطوسي - كلية اإلمام جعفر الصادق 
- كلية الفقه

4502
%8.53

11
الديوانية

/
/

/
/

12
املثىن

1
كلية اإلمام جعفر الصادق

573
%1.08

13
واسط

1
كلية الكوت اجلامعة

896
%1.69

14
ذي قار

4
كلية اإلمام جعفر الصادق - كلية املزااي - كلية اجلامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا - كلية 

جامعة الصني
1787

%3.38

15
ميسان

2
كلية اإلمام جعفر الصادق - كلية املنار للعلوم الطبية

1419
%2.69

اجملموع 
الكلي

52720

التعليم اجلامعي األهلي يف العراق: دراسة حتليلية



51  العدد )3( 2018

االستنتاجات
ميتد أتريخ التعليم اجلامعي األهلي من عام 1987 ولغاية السنة احلالية 2018، . 1

وقد بلغ عدد اجلامعات والكليات )58(، وإن سنة 2011-2014 تعد أعلى 
سنة من حيث عدد اجلامعات اليت ُأسست فيها حيث كانت )19( جامعة وكلية، 

كما يف اجلدول رقم )1( 
تراوحت نسبة قبول أعداد الطلبة بني القبول احلكومي إىل القبول يف التعليم األهلي . 2

من 10.77% إىل 41.35% لسنة 2018 كما يف اجلدول رقم )2(. 
هناك )13( ختصصاً طبياً يّدرس يف جامعات وكليات التعليم األهلي، وأن جمموع . 3

األقسام الطبية قد بلغ )110(، منها )32( للتحليالت املرضية، و)24( لطب 
األسنان، و)21( للصيدلة كما يف اجلدول رقم )3(.

التخصصات اهلندسية والعلوم بلغت )19( ختصصاً علمياً يف )84( قسماً علمياً . 4
يف التعليم األهلي، منها )22( قسماً يف هندسة تقنيات احلاسوب، و)12( قسماً 

يف علوم احلاسوب، و)10( أقسام يف اهلندسة املدنية، كما يف اجلدول رقم )4(.
5 . )22( واالجتماعية  اإلنسانية  الدراسات  ختصص  يف  التخصصات  عدد  بلغت 

ختصصاً علمياً يف 186 قسماً علمياً يف التعليم األهلي، منها )38( قسماً لدراسة 
القانون، و)25( يف ختصص اإلدارة، و)21( يف اللغة اإلجنليزية كما يف اجلدول 

رقم )5(.
عدد التخصصات يف التعليم اجلامعي األهلي )54( ختصصاً علميا،ً وإن جمموع . 6

األقسام العلمية قد بلغ )380( قسماً علمياً كما يف اجلدول )6(.
عدد الطلبة املقبولني يف التخصصات الطبية )15541(، منهم يف الدراسة الصباحية . 7

)12799(، والدراسة املسائية )2742(، وبنسبة 29.47% من حجم القبول يف 
التعليم األهلي.

منهم . 8  ،)8304( والعلوم  اهلندسية  التخصصات  يف  املقبولني  الطلبة  عدد  إن 
)5069( يف الدراسة الصباحية، و)3235( ابلدراسة املسائية، وبنسبة %15.75 

من حجم القبول.
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طالباً . 9  )28520( القبول  حجم  بلغ  فقد  واالجتماعية  اإلنسانية  الدراسات  أما 
وطالبة، منهم )17707(، ابلدراسة الصباحية، و)10813( ابلدراسة املسائية، 
وبنسبة 54.09% من املقبولني يف التعليم اجلامعي األهلي )كما يف اجلداول 7، 

و8، و9(
األهلي . 10 اجلامعي  التعليم  يف  الطبية  التخصصات  يف  قبول  حجم  أعلى  إن   

من   %48.01 وبنسبة   ،)7462( قبول  حبجم  املرضية  التحليالت  ختصص  هو 
اهلندسية  التخصصات  يف  الدراسات  أما  الطبية.  الدراسات  يف  القبول  حجم 
وطالبة،  والعلوم فإن ختصص هندسة احلاسوب قد حصل على )3889( طالباً 
وبنسبة 46.83% من التخصصات اهلندسية والعلوم. ويف التخصصات اإلنسانية 
واالجتماعية فإن أعلى قبول كان يف ختصص القانون حيث بلغ )10137( طالباً 

وطالبة، وبنسبة 35.54% من حجم القبول يف التخصصات اإلنسانية.
إما فيما خيصُّ األجور الدراسية فقد بلغت ما بني )2-14( مليون دينار يف . 11

التخصصات الطبية و)2250-6( مليون دينار للتخصصات اهلندسية. وإن أجور 
دينار كما يف  مليون  بني )4-1(  ما  تراوحت  واالجتماعية  اإلنسانية  الدراسات 

اجلداول )10، و11، و12( 
لقد بلغ عدد اجلامعات والكليات األهلية )58(، منها )27( جامعة أو كلية . 12

يف بغداد، بعدد طلبة بلغ )26659( طالباً وطالبة يف مجيع االختصاصات ويف 
الدراستني الصباحية واملسائية، وبنسبة قبول 50.56%. وأتيت بعد حمافظة بغداد 
حمافظة النجف بواقع )5( جامعات قُِبَل فيها )4502( من الطالب والطالبات، 
وبنسبة 8.53% من جمموعة الطلبة املقبولني يف اجلامعات األهلية. وابملرتبة الثالثة 
أتيت حمافظة كربالء بعدد جامعات وكليات أهلية تبلغ )7(، قُِبل فيها )4193( 

طالباً وطالبة، وبنسبة 7.95%، كما يف اجلداول من )رقم 13 إىل رقم 27(.
لقد بلغ عدد الطلبة املقبولني يف اجلامعات والكليات األهلية لسنة 2017-. 13

2018 )52720( طالباً وطالبة، وبنسبة 41.35% من حجم القبول يف اجلامعات 
احلكومية، والطلبة املقبولون يف الدراسة الصباحية )35767( وبنسبة %67.78، 

وعدد الطلبة الدارسني يف الدراسة املسائية )16953( وبنسبة %32.22.

التعليم اجلامعي األهلي يف العراق: دراسة حتليلية



53  العدد )3( 2018

التوصيات 
إيقاف إجازة فتح اجلامعات والكليات األهلية يف بغداد حىت إشعار آخر.. 1
حتديد عدد اإلجازات اخلاصة بفتح اجلامعات والكليات األهلية يف احملافظات مبا . 2

ال يزيد على اثنتني يف السنة بكل حمافظة وحلني إكمال اخلطة.
أن تكون سعة القبول يف التعليم اجلامعي األهلي بني 25-35% من حجم القبول . 3

املركزي.
أن تكون الطاقة االستيعابية للقبول يف احملافظات على وفق النسبة السكانية لكل . 4

حمافظة، وأن تكون خطة القبول معلنة.
أن تكون خطة القبول يف التعليم اجلامعي األهلي 35% اختصاصات طبية، و%25 . 5

اختصاصات هندسية، و40% اختصاصات إنسانية واجتماعية يف كل حمافظة.
لغرض استقرار املالكات التدريسية للجامعات والكليات األهلية جيب تنفيذ خطة . 6

القبول مبا يضمن عدم غلق األقسام العلمية.
التعليم اجلامعي األهلي اجلامعات والكليات األهلية ابلتحّول إىل . 7 توّجه دائرة  أن 

نظام املقررات؛ ألنه األمثل يف حتقيق أهداف التعليم.
يف حالة تطبيق نظام املقررات ستكون كلفة الدراسة على وفق عدد الوحدات اليت . 8

يسجل فيها الطلبة، وحسب االختصاصات واملوضوعات العلمية.
تطبيق نظام املقررات سوف يقضي على فكرة الدور الثاين والدراسات املسائية؛ ألن . 9

الدوام واجلدول الدراسي ميتد إىل الساعة التاسعة مساًء.
يتيح نظام املقررات القبول مببدأ الدوام اجلزئي أو التسجيل لغرض زايدة املعرفة؛ . 10

يف  والتعلُّم  التعليم  اجلمهور  على  ويسهل  األهلية،  اجلامعات  دخل  يف  يزيد  مما 
اجلامعات األهلية.

يقرتح الباحثون إحالة البحث احلايل إىل اللجنة املركزية اليت ستعد االسرتاتيجية . 11
اخلاصة ابلتعليم اجلامعي األهلي لغرض االستفادة منها.
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املستخلص

تعد مشكلة البطالة واحدة من أهم املشكالت التي تواجه معظم دول العامل سواء املتقدمة 
التحتية  البنى  العجز يف  بوضوح عن  تعرب  اقتصادية-اجتامعية  أبعاد  النامية، وهي ذات  أو  منها 
االقتصادية وتؤدي إىل هدر كبري لطاقات املجتمع، وتعطيل قدرات البرشية، وفرص النمو والرفاه 
االقتصادي، فضالً عن أنها تعدُّ تهديداً مبارشاً لالستقرار االجتامعي والسيايس، وتلحق رضراً كبرياً يف 

مسرية التنمية االقتصادية واالجتامعية. 

إن االختالف بني قوة العمل املتوافرة وفرص العمل املوجودة يف سوق العمل كامً ونوعاً من 
أهم األسباب التي تقف وراء هذه الظاهرة. 

من  املكثفة  الجهود  مواصلة  رضورة  عىل  التنمية  خطط  اكدت  فقد  املنطلق  هذا  ومن 
أجل النهوض بواقع اإلنسان ورفع قدراته العلمية والفنية والثقافية بغية زجه بالعمل، ومن ثم 
زيادة إنتاجيته ورفع كفاءة أدائه والعمل عىل تحقيق التوازن بني العرض املتاح من القوى العاملة 

والطلب عليها )من حيث الكم والنوع( عىل وفق احتياجات املجتمع ككل. 

ويف ظل الظروف الحالية لالقتصاد العراقي برزت بوادر ظاهرة البطالة والسيام بعد عام 
2003 وما نتج عنها من تدمري القتصاد البلد وبناه التحتية وتوقف النشاط االقتصادي يف أغلب 
القطاعات االقتصادية، وتَُعدُّ نسبة البطالة األعىل بني الشباب والسيام بطالة املتعلمني من خريجي 
الجامعات واملعاهد الفنية التي تشكل من منظور اقتصادي بحت، تحدياً للسياسات االقتصادية 

الوطنية، فضالً عن رضورة إيجاد فرص عمل الئقة لهم وفرص الحياة الكرمية. 

ويف ضوء ذلك تهدف هذه الورقة البحثية إىل تشخيص ظاهرة البطالة وتحليل مؤرشاتها 

وأسبابها وأبعادها بغية التوصل إىل منظور ورؤية واضحة املعامل ملقرتح وضع اسرتاتيجية.

اأفكار مقرتحة ملعاجلة م�سكلة البطالة يف العراق
أ.د.  كرمي سامل حسني الغاليب * 

* جامعة القادسية /كلية اإلدارة واالقتصاد.

 إن تش���������خيص ظاه���������رة البطالة 
وأس���������بابها  مؤش���������راتها  وتحلي���������ل 
وأبعادها بغية التوصل استراتيجية 
واضح���������ة المعال���������م ته���������دف الى 
وض���������ع رؤية علمية وثقافية وفنية  

واضحة المعالم
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 Abstract 
The problem of unemployment remains one of the most 

important issues facing most countries around the world, whether 
advanced or developing, with its socio-economic dimensions that 
clearly reflect the deficit in the economic infrastructure and result in 
a great waste of energy for society at large; the disruption of human 
endeavour and lost opportunities for growth and economic well-
being. Moreover, unemployment poses a direct threat to social and 
political stability and causes a great deal of damage to economic and 
social progress.

The difference between the size of available labour force and the 
number of job opportunities existing in the labour market is perhaps 
one of the most important factors behind this phenomenon.

In this context, economic growth plans emphasise the need 
to intensify efforts to improve the individual’s circumstances and 
to raise his scientific, technical and cultural capacity in order to 
encourage him to work and thereby increasing his productivity and 
improving his efficiency and ultimately achieving a balance between 
the supply and demand for manpower )both in terms quality and 
quantity( according to the needs of society as a whole.

In light of Iraq’s current economic circumstances, the 
phenomenon of unemployment became more evident, especially 
after 2003, which damaged the economy and the infrastructure 
of the country and resulted in the cessation of economic activity 
in most economic sectors. The rate of unemployment is highest 
among young people, especially amongst university and technical 
college graduates which, from a purely economic standpoint, poses 
a challenge to national economic policies, as well as creating the 
need to provide decent jobs and opportunities for a dignified life.

In light of the above, the purpose of this research paper will be 
to diagnose the phenomenon of unemployment and to analyse its 
indicators, causes and dimensions in order to provide an overview 
and develop other aspects of the strategic plan.

The purpose 
of this research 
paper will be 
to diagnose the 
phenomenon of 
unemployment 
and to analyse 
its indicators, 
causes and 
dimensions in 
order to provide 
an overview and 
develop other 
aspects of the 
strategic plan.
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أواًل: البطالة .. املفهوم واألبعاد 
تشمل البطالة حسب تعريفات العمل الدولية أبهنا احلالة اليت يكون فيها األفراد 
ضمن قوة العمل أي قادرين على العمل وراغبني فيه، ولكنهم ال حيصلون على عمل 

يناسب مؤهالهتم وقدراهتم إذ يكفيهم من انحية عدد الساعات واألايم)1(.
هذه  مجيع  أو  أبحدى  يتمتع  من  هو  العمل  عن  العاطل  الفرد  فإن  وبذلك 

الصفات: 
أن يكون قادراً على العمل. . 1
أن يكون راغباً يف العمل. . 2
أن يكون ابحثاً جدايً عن العمل وال جيده.. 3
أن جيد عماًل متقطعاً.. 4
أن جيد عماًل ال يناسب مؤهالته.. 5

إن النقاط الثالثة اأُلول املذكورة آنفاً تصف البطالة الكاملة، أما النقطتان الرابعة 
واخلامسة فتصف البطالة الناقصة. وتوجد عدة أنواع من البطالة نذكر منها)2(.

حاجة . 1 عن  فائضة  عاملة  أيدي  فيها  توجد  اليت  احلالة  تعين  املقنعة:  البطالة 
على  عنها  االستغناء  ويساعد  الصفر  إىل  إنتاجتها  يتدىن  حبيث  االقتصادي  النشاط 

حتسني ظروف العمل وإنتاجيته.
البطالة االحتكاكية أو اجلزئية: وتعين عجز العامل عن العثور على عمل منظم . 2

الوقت  العمل مدة من  ترك  أو  أقل  أو  الكفاف  العمل إىل حد  الدخل من  أو تدين 
الوظائف  بني  التوافق  عدم  إىل  يعود  وهذا  أفضل،  آخر  عمل  عن  للبحث  كوسيلة 

الشاغرة ومهارات العاملني.
البطالة اهليكلية: بطالة حتدث بسبب وجود اخللل اهليكلي جملموعة السياسات . 3

االقتصادية املطبقة يف جماالت االستثمار من انحية وسياسات التشغيل من انحية أخرى 
بسبب تغريُّ التكنولوجيا أو املهارات املطلوبة.

البطالة مومسية أو متقطعة: وحتدث حينما ينخفض الطلب على األيدي العاملة . 4
عند انتهاء موسم معني ملنتوج أو خدمة معينة )قطاع الزراعة والبناء والسياحة والصيد(.

1. د. نعم���������ة اهلل نجيب إبراهيم، 
نظرية اقتصاد العمل، مؤسس���������ة 
اإلس���������كندرية،  الجامعة  ش���������باب 
-200 ص:   ،2002-2001

 . 205

2. د. أسامة السيد عبد السميع، 
مش���������كلة البطالة في المجتمعات 
العربي���������ة، دار الفك���������ر الجامعي، 
اإلسكندرية، 2008، ص: 14-

 .20
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البطالة الدورية: البطالة النامجة عن التقلبات اليت حتدث بصورة دورية للنشاط . 5
االقتصادي عند االنتقال من حاالت الرواج إىل حالة الركود.

بطالة املتعلمني: وجود فائض يف القوى البشرية املتعلمة من خرجيي املدارس . 6
واجلامعات عّما يتطلبه سوق العمل ويقوم فعاًل ابمتصاصه.

البطالة املطلقة أو الصرحية: وتعين وجود أفراد ينتمون إىل قوة العمل، ولكنهم . 7
متعطلون وعاجزون عن احلصول على أية فرصة عمل على الرغم من رغبتهم يف العمل 

وقدرهتم عليه.
وهناك العديد من أنواع البطالة األخرى اليت تتداخل أو ترتبط مع األنواع السابقة 

الذكر كالبطالة اإلجبارية، واالختيارية، واملستوردة، وبطالة النساء، وغريها.
ومن اجلدير ابلذكر أن مشكلة البطالة ال تعود إىل سبب حمدود، بل إىل عدة   
أسباب، منها: أسباب مباشرة، وأسباب غري مباشرة، منها ما هو خاص بسوق العمل 
العاملة والطلب عليه(، وأخرى خاصة بعوامل داخلية وخارجية تتمثل  )عرض القوى 

ابلعوملة والدورة االقتصادية والتغيريات يف هيكل وخمرجات التعليم وغريها. 
ثانياً: حال البطالة يف العراق: 

متتد جذور البطالة يف االقتصاد العراقي اىل ما يزيد عن ربع قرن ، اختلفت فيها 
أشكاهلا ابختالف الظروف االقتصادية والسياسية اليت مر هبا البلد)3(، فقد استفحلت 
االقتصادية  السياسات  نتيجة  املاضي  القرن  من  الثمانينيات  عقد  هناية  املشكلة  هذه 

اخلاطئة واحلروب والعقوابت الدولية فضاًل عن التكوين املشوه لبنية االقتصاد العراقي.
وعلى الرغم من عدم وجود إحصاءات دقيقة تشري إىل حجم البطالة يف السنوات 
اليت سبقت سقوط النظام يف عام 2003، بيد أن هناك تقديرات تشري إىل أن معدالت 
البطالة يف العراق ترتاوح بني )6.5%( عام 1991 و)17.4%( عام 1998، واستمر 
معدل البطالة ابالرتفاع لألعوام األخرية قبل عام 2003 حىت وصلت إىل )%20.2( 
عام 1999، مث ارتفعت إىل )24.6%( و)26.7%( لعامي 2001 و 2002 على 

التوايل)4(.
التخطيط  وزارة  أصدرهتا  اليت  العراق  يف  والبطالة  التشغيل  مسح  لنتائج  وطبقاً 
والتعاون االئتماين بعد عام 2003 فإن معدل البطالة من السكان بلغت )28%(، يف 
حني بلغت نسبة البطالة بني الذكور )30%(، وبني النساء )16%(، وكانت أعلى نسبة 

أدي���������ب قاس���������م ش���������ندي،  3. د. 
االقتصاد العراقي إلى أين؟، ص: 

 .292

4. د. أحم���������د عم���������ر ال���������راوي، 
البطال���������ة ف���������ي الع���������راق، الواقع 
وتحديات المعالجة مجملة شؤون 
عراقية، العدد )5( بغداد، مركز 
 ،2011 للدراسات،ك2،  العراق 

ص: 28. 
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للبطالة قد سجلت يف حمافظة ذي قار مبعدل )46.2%(، أما أدىن مستوى للبطالة فقد 
حتقق يف حمافظة كربالء بنسبة )%14()5(.

ويف عام 2005 جند أن معدل البطالة قد تراجع بنسبة كبرية حىت وصل إىل 
17.27%، واستمر االخنفاض يف حجم البطالة خالل العامني 2006 و2008، إذ 

بلغ حجمها )17.5%( و)15.34( على التوايل.
وقد يعود السبب يف تراجع معدالت البطالة إىل انضمام من هم يف سن العمل إىل 
اجليش والشرطة، وارتفاع معدالت التشغيل، واحتواء العديد من العاطلني يف مؤسسات 

الدولة .
بعد عام  وقد تضاعفت معدالت البطالة بني الشباب للفئة )15-24( عاماً 
أتمني  على  تساعدهم  عمل  فرصة  الشباب  من   )%43.8( جيد  مل  حيث   ،2003
معيشتهم، لكن ما أن استقرت الظروف نسبياً حىت اخنفضت معدالت بطالة الشباب 
إىل )30%( يف عام 2008، وإىل )22.8%( عام 2011، لكن معدالت البطالة بني 
اإلانث للفئة العمرية نفسها بقيت دائماً أعلى من بطالة الذكور طول تلك املدة حىت 
تنصب على  مل  التوجيهات  أن  يدل على  مما  وصلت )38.1%( يف عام 2004)6(؛ 

عالج البطالة يف هذه الفئة العمرية.
وطبقاً لنتائج املسح االجتماعي االقتصادي لألسرة العراقية عام 2007 شكلت 
العمل من محلة الشهادة اإلعدادية من دون 57.9% من جمموع  العاطلني عن  نسبة 
من  أعلى  شهادة  حيملون  مما  العاطلني  نسبة  بلغت  حني  يف  العمل،  عن  العاطلني 
اإلعدادية )29.1%(، ونسبة العاطلني من محلة البكالوريوس )13.9%( وارتفعت إىل 
)16.1%( عام 2008، وشكلت اإلانث )23.5%( والذكور )13.1%(، وهي أعلى 
من املعدل العام )15.34%(، يف حني كانت أدىن املعدالت حلملة الدكتوراه )%2.7(، 

وهذا يؤكد حالة التناسب العكسي بني البطالة واملستوى العلمي)7(.

وزارة  الع���������راق،  جمهوري���������ة   .5
التخطي���������ط والتع���������اون االئتماني، 
لإلحصاء،  المرك���������زي  الجه���������از 
تقرير حول نتائج مس���������ح التشغيل 
والبطال���������ة لس���������نة 2003، ك2، 

2004، ص: 20-16.

الجه���������از  التخطي���������ط،  وزارة   .6
تقري���������ر  لإلحص���������اء،  المرك���������زي 
مؤشرات رصد األهداف االئتمانية 
لأللفية على مستوى المحافظات، 

آب 2012، ص: 13. 

7. وزارة التخطيط، مسح التشغيل 
والبطالة لسنة 2008، ص: 35. 
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جدول )1(
معدل البطالة حسب احلالة العلمية واجلنس لعام 2008-2011 بالنسبة املئوية

دبلوم فأعلىابتدائية – إعداديةأمي/ يكتب ويقرأاحلالة العلمية

365013ذكر
163250أنثى

324522اجملموع

املصدر: مسح شبكة معرفة العراق، 2011، ص: 85. 
يعد العراق من الدول اليت متتاز بنمو سكاين مرتفع يرتاوح بني )2.7%–3.4%(؛ 
وبناء على ذلك فقد تضاعف عدد السكان الرتفاع معدل اخلصوبة الذي يعدُّ العامل 
األكثر فعالية يف النمو والرتكيب العمري للسكان، اليت تؤثر بدورها على حجم السكان 

النشطني اقتصادايً واجتاهات القوى العاملة بنحو رئيس.
والعاطلون  فعاًل  املشتغلون  السكان  هم  اقتصادايً  النشطني  ابلسكان  ويقصد 
االقتصادي  النشاط  معدل  أن  التعداد  نتائج  أظهرت  وقد  عمل،  عن  يبحثون  الذين 
املنقح الذي ميثل نسبة السكان النشطني اقتصادايً من جمموع السكان من العمل بلغ 
)84.7%( عام 1977، ويف عام 1987 بلغ )45.2%(، مت تراجع إىل )43.6%( عام 
1997، وكان املعدل عند الذكور )79%(، بينما ال يتجاوز عند اإلانث )9.2%(. ويف 
عام 2008 بلغ )46.84%( بواقع )74.95%( للذكور، و)18.04( لإلانث. ومن 
اجلدير ابلذكر أن هناك زايدة يف فئة الذكور على اإلانث لسكان العراق يف سن العمل 

خالل املدة )2004-2011(، ومن املتوقع أن تستمر هذه الزايدة مستقباًل. 
من نصف  أقل  إن  اإلعالة، حيث  معدالت  ارتفاع  الدميغرايف  الواقع  افرز  لقد 
سكان العراق هم مستهلكون والبقية منتجون تقع عليهم مسؤولية إعالة أنفسهم وإعالة 
لسوق  املوارد االقتصادية، وحتدايً  على  املستهلكة يف االقتصاد؛ مما يولد ضغطاً  الفئة 

العمل وإمكاانته يف توليد فرص العمل اجلديدة)8(. 
وقد نتج عن الواقع الدميغرايف أيضاً اخنفاض معدل املشاركة يف النشاط االقتصادي 
لفئة السكان يف سن العمل )15-64( سنة على الرغم من ارتفاع نسبتها ضمن التوزيع 
النسيب إلمجال السكان، ويشري الواقع الدميغرايف إىل أن اجملتمع العراقي جمتمع فيت إذ 

8. اللجن���������ة الوطنية للسياس���������ات 
الس���������كانية، حالة س���������كان العراق 
2010، صن���������دوق االمم المتحدة 
للس���������كان، مكتب العراق ش���������باط، 

2011، ص: 65-60.  
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توجد حالياً نسبة عالية من األطفال واملراهقني والشباب بني السكان، وإن أكثر من 
ثلثي )68%( سكان العراق هم اليوم دون سن الثالثني من عمرهم، وشهد الرتكيب 
العمري للسكان تغرياً يف العقود الثالثة األخرية؛ األمر الذي أدى إىل اتساع قاعدة اهلرم 
السكاين، إذ يشكل من هم دون سن اخلامسة عشرة حوايل )39.8 %()9( من نسبة 

السكان.
ثانياً: سياسات اإلصالح االقتصادي وأثرها على البطالة.

اإلصالح االقتصادي: هي املتغريات املنتظمة اليت حتدثها الدولة يف السياسات 
االقتصادية املتبعة؛ هبدف إزالة أوجه االختالف يف بيئتها االقتصادية والعودة ابملسار 
االقتصادي إىل طريق النمو السليم)10(. وهي حزمة السياسات اليت تعمل على جعل 
النفقات احمللية متناغمة مع ما هو متاح من موارد، وذلك من خالل إجياد توافق بني 
السياسات املالية، والنقدية، والتجارية، وسعر الصرف؛ لضمان وجود طلب كلي يتالءم 
وتركيبة العرض الكلي ابعتماد إجراءات العمل على حتفيز قطاعات السلع واخلدمات، 
فضاًل عن اعتماد سياسات هتدف إىل حتسني الكفاءة يف استخدام املوارد من خالل 
إزالة التشوهات يف األسعار، وتعزيز املنافسة، وختفيف السيطرة اإلدارية؛ وابلتايل استعادة 
التضخمية، وإزالتها، وتقوية وضع  الضغوط  وخارجياً، واحلّد من  املايل داخلياً  التوازن 
النمو  لضمان  إجراءات؛  تتطلب  اليت  االئتمانية  اجلدارة  واستعادة  املدفوعات،  ميزان 

القابل لالستمرار بتخفيض البطالة)11(.
وتقسم إجراءات برامج اإلصالح االقتصادي وسياساهتا على وفق رؤية صندوق 

النقد الدويل والبنك الدويل على جمموعتني إجرائيتني من حزم اإلصالح، مها)12(:
- اجملموعة األوىل: حزمة إصالحات أتيت يف مقدمة اهتمامات صندوق النقد 
الدويل، وذلك يف حتليل العالقة بني تراكم الديون ومشكالهتا، وكذلك التحليل النقدي 
يف االختالل، وتصحيح عدم التوازن يف ميزان املدفوعات، اليت أتيت يف  سياق برامج 

التثبيت االقتصادي ذات األمد الزمين القصري.
اجملموعة الثانية: تشمل حزمة إصالحات يستند إليها البنك الدويل معتمداً يف 
حتقيق أهداف هذه الربامج على آليات السوق كاخلصخصة، وتدنية، دور الدولة يف 
النشاط االقتصادي، ومعاجلة االختالالت اهليكلية يف االقتصاد اليت أتيت يف سياق برامج 

التكيُّف اهليكلي ذات األمد الزمين املتوسط والطويل.

9. اللجن���������ة الوطنية للسياس���������ات 
الس���������كانية، حالة س���������كان العراق 
2010، صن���������دوق االمم المتحدة 
للس���������كان، مكتب العراق ش���������باط، 

2011، ص: 16.

10. ش���������كري رجب العش���������ماوي، 
الخصخص���������ة: مفاهيم، وتجارب 
دولية وعربية، ال���������دار الجامعية، 

اإلسكندرية، 2007، ص: 3.

النجف���������ي،  توفي���������ق  س���������الم   .11
االقتصادي  التثب���������ت  سياس���������ات 
والتكي���������ف الهيكل���������ي وأثره���������ا في 
العربي،  االقتص���������ادي  التكام���������ل 
مراجعة: د. حميد الجميلي، بيت 
الحكمة بغ���������داد، الطبعة األولى، 

2002، ص: 17-16.

12. سعيد علي محمد وآخرون، 
اإلصالح االقتصادي في العراق، 
مجل���������ة كلي���������ة اإلدارة واالقتصاد، 
الثاني،  جامعة األنب���������ار، المجلد 

العدد الرابع، 2010: ص: 7.
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النقد  صندوق  إعالن  مع  العراق  يف  االقتصادي  اإلصالح  جهود  بدأت  لقد 
الطارئة حلاالت  )املساعدات  برانجمه  أطلق خالله  أيلول 2004  بياانً يف 30  الدويل 
ما بعد النزاع(، وأكد صندوق النقد الدويل يف بيانه ضرورة تنفيذ إصالحات هيكلية 
وإصالح  الضرييب،  اإلصالح  ذلك  مبا يف  السوق  اقتصاد  إىل  العراق  لتحول  أساسية 
القطاع املايل، وإعادة هيكلة مؤسسات القطاع العام. وبلغت قيمة املساعدات الطارئة 
ملا بعد النزاع )436,3( مليون دوالر قدمت للعراق من أجل حتقيق تلك األهداف، ويف 
23 كانون األول 2005 وافق صندوق النقد الدويل على اتفاق جديد مع العراق حتت 
اسم )االستعداد االئتماين( الذي يهدف إىل دعم الربانمج االقتصادي للعراق ضمن 
مدة حمددة أمدها )15( شهراً، وبلغت قيمة هذا االتفاق )475,4( مليون وحدة من 

وحدات السحب اخلاصة* أي ما يعادل )685( مليون دوالر أمريكي)13(.
األساسية  واخلصائص  القائم  الواقع  من  ينطلق  االقتصادي  االصالح  فربانمج 
العراقي، وسيتطرق  االقتصاد  بنية  إزالة أوجه االختالف يف  العراقي؛ هبدف  لالقتصاد 

البحث إىل بعض سياسات اإلصالح االقتصادي يف العراق: 
1- اإلصالح االقتصادي يف سياسات االستثمار 

يتضمن االستثمار اإلنفاق يف شراء السلع الرأمسالية املستخدمة يف شراء السلع 
واخلدمات، فضاًل عن التغريُّ يف املخزون السلعي؛ واهلدف الرئيس من هذا النشاط هو 
أنواع  أكثر  االستثمار  يـَُعدُّ  املقابل  ويف  االقتصادي،  للمشروع  اإلنتاجية  القدرة  زايدة 
اً وحساسية للتقلبات االقتصادية، والسياسية، واالجتماعية، وما ختلفه من  اإلنفاق تغريُّ
انطباعات نفسية تؤثر يف اجتاهات التوقعات املستقبلية لرجال األعمال سلباً وإجيااًب)14(.
وإن اإلنفاق االستثماري احلكومي يواجه مشكلة متويل؛ ألن ترهل مؤسسات 
الدولة، واتساع بنود اإلنفاق اجلاري للرواتب واألجور والتقاعد، ونظام التوزيع، وحماربة 
اإلرهاب جعل املوازنة التشغيلية تستحوذ على ما يقرب من 80% من النفقات العامة 
على حساب املوازنة االستثمارية؛ لذا كان قصور االستثمار سبباً رئيساً لظهور الضغوط 
االنكماشية يف االقتصاد، والرتاجع احلاد يف التشغيل وتفاقم معدالت البطالة؛ وابلتايل 
فإن العالج احلقيقي هلذه املشكلة يكمن يف االستثمار، وال بد من توفري البيئة والعوامل 

واملستلزمات الكفيلة بتشجيع االستثمارات)15(.
البيئة اجلاذبة لالستثمار مثل )جهاز مصريف كفوء، وشركات  إن عدم إصالح 
أتمني كفوءة، وسوق كفوءة لألوراق املالية، وخطوط جوية كفوءة، ومطارات، ووسائط 

13. هناء عبد الغفار السامرائي، 
ض���������رورة االس���������تثمارات األجنبية 
المباشرة لتفعيل األنشطة التنموية 
ف���������ي الع���������راق، مرك���������ز الع���������راق 
مس���������تقبل  في  للدراس���������ات، رؤية 
االقتص���������اد العراقي، سلس���������لة رقم 

)3(، ص: 86.

محم���������د  الحس���������ين  عب���������د   .14
العنبك���������ي، اإلصالح االقتصادي 
لجدوى  تنظي���������ر  الع���������راق،  ف���������ي 
االنتق���������ال نحو اقتصاد الس���������وق، 
للدراس���������ات، دار  الع���������راق  مركز 
الصنوبر للطباعة، سلس���������لة 38، 

2008، ص: 119-96. 

15. المصدر نفسه، ص: 118.
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نقل، ومنتجات، وفنادق مرحية، وتسهيالت سفر، وإقامة، وغريها(، وتقادم التقنيات 
املتوافرة، وعدم أتهل العمالة العراقية للتعاطي مع التقنيات احلديثة، فضاًل عن صرف 
اقتصادية، وتشتيت مبالغها على مشاريع هامشية ال  املنح بطريقة غري عقالنية وغري 
بيد وتسرتد ابليد األخرى من  تساعد يف زايدة اإلنتاجية بنحو حقيقي حيث تعطى 
خالل األجور املبالغ هبا للخرباء من الدول املاحنة، وال حيقن منها يف االقتصاد العراقي إال 
القليل )4 مليارات من جمموع 18 مليار دوالر املنحة األمريكية(، وكذلك عدم تشغيل 
األيدي العاملة العراقية يف أعمال الشركات األجنبية حيث جتلب مهندسيها وموظفيها 
من دول اخلليج وهم يف الغالب أجانب، كل هذه األسباب جمتمعة حتول دون امتصاص 

البطالة)16(.
العراق يتطلب توافر شرطني أساسيني:  ولغرض جذب االستثمار االجنيب إىل 
املرحبة  االستثمارية  الفرصة  توافر  واثنيهما:  مناسب،  استثماري  مناخ  توفري  أوهلما: 
توافر  جيب  ذلك  ولتحقيق  املرجوة؛  العوائد  على  احلصول  من  والتحقق  للمستثمر، 

األرضية املناسبة، والعوامل املساعدة الكفيلة بتشجيع االستثمارات ومن أمهها)17(:
النظام السياسي الدميقراطي واألجواء األجنبية املستقرة.. 1
توافر األطر القانونية والتشريعية.. 2
الرتويج اإلعالمي لالستثمار األجنيب. . 3
البىن التحتية املالئمة والقدرة االستيعابية للسوق. . 4
االلتزام ابلقوانني واألعراف الدولية اخلاصة ابالستثمار.. 5

وقد اعتمدت إجراءات آنية ذات صفة مؤقتة لغرض التخفيف من أعباء البطالة 
من خالل وضع برامج عاجلة وتنفيذها لتوفري فرص عمل مؤقتة توفر دخواًل للعاملني، 
وكذلك توفري بعض الفرص احملدودة لوظائف دائمية لدى أجهزة الدولة املختلفة، غري 
أن هذه اإلجراءات والسياسات اآلنية -وإن ساعدت يف التخفيف من أتثريات البطالة- 
ال توفر حلواًل دائمة للمشكلة، بل إن ذلك يتطلب اعتماد سياسات من شأهنا توفري 
احللول املناسبة لآلجال القريبة واملتوسطة والبعيدة، اليت من شأهنا معاجلة البطالة احلالية، 

وتوفري فرص عمل للقوى العاملة اإلضافية اليت ستدخل سوق العمل مستقباًل.
للنفقات  احلكومية  املوازنة  من  األكرب  اجلزء  فإن ختصيص  تقدم  ما  على  وبناًء 
االستثمارية اليت تؤدي إىل تعزيز البنية التحتية للعراق وتعزيز القاعدة اإلنتاجية اليت ميكن 

العبي���������دي،  عل���������ي  س���������عيد   .16
لج���������ذب  المقترح���������ة  السياس���������ات 
االس���������تثمار األجنبي المباشر إلى 
الع���������راق، مجلة جامع���������ة األنبار 
للعلوم االقتصادية واإلدارية، كلية 
اإلدارة واالقتصاد، المجلد الثاني، 

العدد الرابع، 2010، ص: 6.

17. عب���������د الكري���������م أب���������و هات، 
االقتص���������اد  ف���������ي  الخصخص���������ة 
للعلوم  القادس���������ية  العراقي، مجلة 
اإلداري���������ة واالقتصادي���������ة، جامعة 
القادس���������ية، المجلد السابع، العدد 

الثاني، 2005، ص: 3. 
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أن تستوعب أعداداً كبرية من العاطلني عن العمل، وكذلك إجياد املناخ املالئم واملناسب 
توجيه  على  الرتكيز  مع  والتشغيل،  االستثمار  فرص  من  يزيد  مبا  األجنيب  لالستثمار 
االستثمار إىل الصناعات اليت توفر فرص عمل حقيقية وختدم عملية االستخدام والتشغيل 

القادرة على استيعاب جزء كبري من القوى العاملة، ومن مث ختفيض معدالت البطالة.
 privatizations 2- سياسات االصالح االقتصادي يف اخلصخصة

السياسات  من  إىل جمموعة  اخلاص  للقطاع  العامة  امللكية  عملية حتويل  حتتاج 
والوسائل، وإىل حتديد دقيق لألولوايت واألهداف اليت متثل البيئة األساسية لضمان جناح 
التخطيط املركزي إىل آليات  التحّول السريع من منهج آليات  اخلصخصة، حيث إن 
السوق احلرة، والتخلص من القيود السابقة ومن تركة ثقيلة من االختالالت الداخلية 
واخلارجية، حتتاج إىل سياسات إصالح اقتصادي ومنها اخلصخصة، األمر الذي يوجب 

على الدولة معرفة مقدار استيعاب القطاع اخلاص للمشاريع املباعة.
تشري التجربة السابقة قبل عام 2003 إىل أن برامج اخلصخصة مل تركز أساساً 
أفضل الختاذ  مناخ  القطاع اخلاص وهتيئة  بتوسيع نصيب  يهتم  نظام كفوء  على هتيئة 
املستهلك  اخلاص حلماية  القطاع  إىل  احملولة  املشروعات  أعمال  ومتابعة  نزيهة  قرارات 
وضمان املنافسة العادلة، فاملشاريع اليت اشرتهتا طبقة مقربة من النظام، طبقة جاهلة ال 
تعلم شيئاً عن هذه املشروعات وعن إدارهتا، بل هي ال تفهم أهنا أقدمت على شراء 
أصول مالية فائقة األمهية لالقتصاد وتقدمه؛ وابلتايل ضيعت فرصة الستالم ذوي اخلربة 

للمشاريع اليت عرضت للخصخصة)18(.
وبعد احتالل العراق عام 2003 أصدرت سلطة االئتالف املؤقتة بقيادة احلاكم 
املدين بول برمير قراراً بضرورة التحّول حنو اقتصاد السوق، وتعزيز دور القطاع اخلاص، 
فقد قّرر خصخصة املشروعات اململوكة للدولة اليت يقارب عددها )200( مشروع، 
فقد أرادت الوالايت املتحدة األمريكية إعادة تشكيل العراق من منظور ليربايل يقوم على 

أساس أنه ال ميكن إرساء نظام دميقراطي يف ظل غياب اقتصاد السوق)19(.
إن القوانني الثالثة اليت أصدرها برمير عام 2003 )10-12-39( اليت تتضمن 
يف ديباجتها حتويل االقتصاد العراقي من االقتصاد املركزي املخطط إىل اقتصاد السوق، 
وهتيئة ضمان تدفق االستثمارات للشركات األجنبية، مجعيها قد أُلغيت من قبل احلكومة 
العراقية اجلديدة، وأصدرت قانون جديد أُطلق عليه قانون االستثمار العراقي برقم 13 

لسنة 2006)20(.

18. نعوم���������ي كالي���������ن، نهب 
الع���������راق س���������عيًا إل���������ى يوتوبيا 
مجلة  الج���������دد،  المحافظي���������ن 
المستقبل العربي، العدد 308، 
الس���������نة الس���������ابعة والعشرون، 

2004، ص: 27. 

19. عب���������د الرحيم مكطوف، 
اإلص���������الح االقتص���������ادي في 
تحليلي���������ة  الع���������راق، )دراس���������ة 
لمقومات  خصوصي���������ة  ف���������ي 
وفاعلي���������ة اآللي���������ات( أطروحة 
دكت���������وراه مقدم���������ة إل���������ى كلية 
اإلدارة واالقتص���������اد الجامع���������ة 
المس���������تنصرية، 2009، ص: 

.153

20. ش���������هاب حمد ش���������يحان، 
الخصخص���������ة  إش���������كالية 
وانعكاس���������اتها ف���������ي رفع كفاءة 
)دراس���������ة  االقتصادي،  األداء 
تحليلي���������ة تطبيقي���������ة(، مجل���������ة 
للعل���������وم  األنب���������ار  جامع���������ة 
االقتصادي���������ة واإلدارية، العدد 

الثاني، 2008، ص: 14.
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ومما ال شك فيه أن جناح برامج اخلصخصة حتكمها جمموعة من الضوابط اليت 
جيب أن تتوافر قبل البدء بتنفيذها وكما أييت)21(:

محاية امللكية اخلاصة من التأميم أو املصادرة.. 1
توّفر النظم القانونية الصاحلة لتنشيط القطاع اخلاص وأن تكون القوانني االقتصادية . 2

واضحة ومالئمة للواقع االقتصادي والسياسي.
قائمة . 3 املستثمر والعمال وينظمها، وتكون  العالقة بني  للعمل يوضح  قانون  إقرار 

على مبدأ العدالة.
توفر إدارة حكومية جيدة تتمتع جبهاز إداري عايل الكفاءة.. 4
الصحي، . 5 والصرف  واالتصاالت،  الكهرابء،  مثل  التحتية  البنية  من  شبكة  توفر 

وطرق مواصالت، ونظام معلومات، وموانئ، وهيكل مايل وحماسيب كفوء.
وحينما تتبىن الدولة عملية اخلصخصة ال بدَّ من أن تسعى إىل حتقيق العديد من 

األهداف ومن أمهها)22(:
أ. حتسني الكفاءة االقتصادية من خالل االعتماد على آليات السوق واملنافسة ختفيف 
األعباء املالية للدولة اليت تسببها شركات القطاع العام اخلاسرة، لغرض توفري موارد مالية 

لتمويل أنشطة أخرى.
ب. توسيع حجم القطاع اخلاص واالعتماد عليه أكثر يف عملية النمو والتنمية.

ت. تطوير األسواق املالية احمللية. 
ث. توسيع قاعدة امللكية. 

لسيل  جديداً  رافداً  واخلصخصة  العام  القطاع  هيكلة  إعادة  عمليات  ستخلق 
من العاطلني عن العمل، وهو ما يتطلب الرتيث يف موضوع إعادة هيكلة القطاع العام 
واخلصخصة يف ضوء ضعف القطاع اخلاص العراقي، وعدم قدرته على استيعاب القوى 
االجتماعية  اآلاثر  جانب  مراعاة  الدولة  فعلى  لذا  العام؛  القطاع  يف  الفائضة  العاملة 
الذين سيتم خصخصة  للعمال  البطالة اليت حتصل  للخصخصة على اجملتمع والسيما 
شركاهتم؛ لذلك يتطلب منها وضع تشريعات تضمن حقوقهم على وفق أسلوب تنظيمي 
البولندية  ابلتجربة  معمول  هو  اليت خصخصت كما  املشاريع  يف  إشراكهم  أو  عادل 

21. هن���������اء عب���������د الحس���������ين 
الطائي، الخصخصة وعالقتها 
باالس���������تثمار األجنبي المباشر 
العراق���������ي،  االقتص���������اد  ف���������ي 
سلس���������لة بحوث ندوات مكتب 
اإلدارة  كلي���������ة  االستش���������ارات، 
واالقتص���������اد، جامع���������ة بغداد، 

2005، ص: 117.

ش���������ندي،  قاس���������م  أديب   .22
االقتص���������اد العراقي إلى أين؟، 
دار المواهب للطباعة، النجف 
األش���������رف، الطبع���������ة األولى، 

2011، ص: 400. 
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والصينية والربيطانية)23(؛ وابلتايل فإن األخذ مببدأ اخلصخصة الذي يراعي واقع العراق 
االقتصادي واالجتماعي، إذ أتيت أمهية القطاع احلكومي يف املشاريع االقتصادية اليت 
تزيد إيرادات النفط يف املرحلة األوىل لتوفري التمويل الالزم لعملية اإلصالح االقتصادي 
لبعض  االجتماعية  احلماية  وتوفري  األساسية  واخلدمات  التحتية  البنية  يف  واالستثمار 

الشرائح والفئات لضمان مستوى معاشي مقبول. 
وفضاًل عّما تقدم فإن اخلصخصة هي وسيلة وليست غاية فالغاية املرجوة هي 
توفري كل ما هو ضروري للمستهلك والدولة سواء أكانت سلعاً أم خدمات، واذا كان 
املستثمر بعد أن توىّل إدارة املشروع العام وملكيته ال يرى سوى مصاحله الشخصية وال 
حيمي املستهلك من ارتفاع األسعار واالحتكار، فاألمر سيؤدي إىل نتائج خطرية؛ لذا 
وأن  األخرى،  الدول  جتارب  من  مستمدة  بتمعن  دراستها  اخلصخصة جيب  فقرارات 
تتحول تدرجيياً ألن هذا التحول التدرجيي من شأنه أن خيلق قبواًل مجاهريايً هلا، وفضاًل 
عن ذلك فإن بيع مشاريع الدولة للقطاع اخلاص ال يعين التخلص من احتكار الدولة 
إىل االحتكار اخلاص، وإمنا تعين دخول مشاريع الدولة يف منافسة مع مشاريع القطاع 

اخلاص لضمان توفري السلع واخلدمات جبودة ونوعية أفضل مما هي عليه اآلن.        
3- سياسات اإلصالح يف السياسات املالية والنقدية 

أ- إصالح السياسة املالية 
يقصد ابلسياسة املالية استخدام أدوات املالية العامة من برامج اإلنفاق واإليرادات 
واالدخار،  والعمالة،  القومي،  الناتج  مثل:  الكلي،  االقتصاد  متغريات  لتحريك  العامة 
واالستثمار، وذلك من أجل حتقيق اآلاثر املرغوبة، وجتنب اآلاثر غري املرغوبة فيها على 
كل من الدخل والناتج القوميني، ومستوى العمالة، وغريها من املتغريات االقتصادية)24( .

ويعد من أبرز سياسات التثبيت االقتصادي هو إصالح السياسة املالية والنقدية، 
فالسياسة املالية هتدف إىل ختفيض امليزانية العامة، بتخفيض النفقات، وزايدة اإليرادات 
أنواع  من  وغريه  ابلدعم،  املتمثل  احلكومي  اإلنفاق  ختفيض  منها:  متنوعة،  بوسائل 
النفقات االجتماعية، وجتميد األجور أو زايدهتا ببطء ال يتناسب مع معدالت التضخم؛ 
مما يؤدي إىل خفض األجور احلقيقية. ومن جهة أخرى يتم العمل على زايدة اإليرادات 
العامة بفرض الرسوم على اخلدمات اليت كانت تؤدى جماانً، وحتويلها للعمل على أساس 
املرافق  أسعار خدمات  النفقات وزايدة  اسرتداد  األقل على  أو على  التجارية،  الرحبية 

العامة)25(.

الوادي  23. محمود حس���������ين 
وآخ���������رون، المالي���������ة العام���������ة 
والقطاع المالي في اإلس���������الم، 
األردن – عمان، دار الميسرة 
للنشر والتوزيع، ط1، 2000، 

ص: 182.

ش���������ندي،  قاس���������م  أديب   .24
المصدر السابق، ص: 305.

25. ماجد الصوري، السياسة 
المالية والسياس���������ة النقدية في 
االقتصاديين  ش���������بكة  الع���������را، 
العراقيين على اإلنترنت، نشر 

بتأريخ 2013/5/1.
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وما زال تنظيم املوازنة العامة يف العراق بدائياً، إذ تُوزّع األمواُل فيه على أساس 
البنود، وال تُربط خبطط التنمية وال ابملؤشرات االقتصادية واالجتماعية على الرغم من أن 
الدستور وقانون إدارة أموال الدولة والدين العام يؤكدان األسس الضرورية لطريقة إعداد 
األساسية  املصادر  أن  األخذ ابحلسبان  التنموية، مع  املوازنة، وضرورة ربطها ابخلطط 
املوازنة  اليت متثل )92% إىل 96%( من واردات  النفطية  الواردات  للدولة هي  املتاحة 
العامة، واملتبقية من الضرائب والرسوم وأرابح القطاع العام وبيع ممتلكات الدولة، وحىت 
اآلن مل تتضمن املوازنة العامة الواردات األخرى من القروض واملنح واملساعدات الدولية، 

ومل جيّرب الكشف عنها حىت بعد تسلمها إنفاقها)26(.
ويطالب صندوق النقد الدويل العراق بتخفيض النفقات العامة يف املوازنة العامة 
من أجل تقليص دور الدولة يف النشاط االقتصادي وهو مطلب يتناسب والتوجه حنو 

اقتصاد السوق بيد أنه يؤخذ عليه من انحيتني)27(:
أ. إنه مطلب سابق ألوانه ألن القطاع اخلاص العراقي غري مؤهل الحتالل املساحة اليت 

يتخلى عنها القطاع العام يف النشاط االقتصادي يف الوقت احلاضر.
ب. إن اإليرادات اليت يعتمد عليها العراق يف التنمية ومتويل اإلعمار واخلدمات العامة 
ما تزال -وستبقى- تدار من قبل احلكومة املركزية؛ األمر الذي يرتب عليها مسؤولية 
التوسع يف اإلنفاق احلكومي املوجه حنو البىن التحتية املهدمة يف القطاعات االقتصادية، 
وتقدمي اخلدمات العامة اليت ال يلج إليها القطاع اخلاص؛ ألهنا غري مرحية. ويكاد يكون 
هذا التحول واإلصالح االقتصادي من خالل إزالة الدعم احلكومي من أكثر مواطن 
اإلصالح حساسية، وقد ترك عبئاً اجتماعياً ثقياًل، ووّلد حاالت عدم الرضا اجلماهريي 
ألنه حصل خبطوات أسرع من مواطن اإلصالح األخرى كونه ارتبط جبدول زمين متالزم 

مع االلتزامات الدولية.
أما فيما خيّص ختفيض املديونية على العراق أو إلغاءها فقد مارس صندوق النقد 
الدويل ضغوطاً كبرية يف هذا املضمار، وقد قطعت احلكومة أشواطاً مهمة تظهر بوضوح 
من خالل النظر إىل االخنفاض الذي حصل يف األمهية النسبية ألوجه الدعم احلكومي إىل 
إمجايل النفقات العامة خالل السنوات املاضية والسيما أوجه الدعم )البطاقة التموينية، 
واملشتقات النفطية(؛ حبيث عاجلت موازانت السنوات املاضية األرصدة الضخمة اخلاّصة 
النفطية مببلغ )500( مليون  ابلدعم احلكومي حينما كانت الدولة تستورد املشتقات 
دوالر شهرايً وتبيعها أبسعار زهيدة، إال أنه -وبسبب األعباء االقتصادية اليت تواجهها 
احلكومة  أجرت  وعليه  السياسة؛  هذه  االستمرار يف  املمكن  غري  من  أصبح  الدولة- 

26. عبد الحس���������ين العنبكي، 
المصدر السابق، ص: 122.

27. ميثم لعيبي إس���������ماعيل، 
ف���������ي  االس���������تثمار  توجه���������ات 
بع���������د  العراق���������ي  االقتص���������اد 
)ق���������راءة في  نيس���������ان 2003 
العامة(،  والموازنة  الدس���������تور 
اقتصادية،  دراس���������ات  مجل���������ة 
العدد  بغ���������داد،  الحكمة،  بيت 
العش���������رون، الس���������نة السابعة، 

2008 ، ص: 36-35. 
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تعديالت، منها:)28(.
تعديل أسعار املشتقات النفطية على أن جيري ذلك على مراحل.أ. 
 رفع احتكار وزارة النفط لعملية استرياد وبيع املشتقات النفطية والسماح للقطاع ب. 

اخلاص ابلتعامل يف استريادها وبيعها.
ربط التخصيصات بنظام احلصة التموينية ابلكميات الفعلية من املنتجات اليت ال ت. 

بد من استريادها من قبل وزارة التجارة.
شهدت املوازانت إنشاء شبكة احلماية والضمان االجتماعي للعاطلني عن العمل ث. 

والعوائل الفقرية، حيث مت ختصيص مبلغ )500 مليار( دينار إلنشاء الشبكة.
إن إصالح السياسة املالية وجعلها يف خدمة التنمية، وأن تكون توسعية لتمويل 
التنمية، وأن يكون العجز فيها موجهاً لالستثمار وليس لالستهالك ويغطى من مصادر، 
اجلهاز  يتوىل  أن  على  اجلمهور،  من  االقرتاض  من خالل  لالقتصاد  ضرراً  تسّبب  ال 
املصريف والبورصة تسويق الدين العام بنحو فاعل؛ وهذا يستوجب أن تكون السياسة 
فعلى  إذن،  التشدد.  وليس  املايل  اليسر  ومتارس  املالية،  السياسة  مع  متناغمة  النقدية 
ومنها  االقتصادية  أهدافها  حتقيق  أجل  من  املالية  السياسة  أدوات  استخدام  الدولة 
مستوى  إىل  والتوصل  احمللي،  االقتصاد  من  املتوافرة  اإلنتاجية  املوارد  مجيع  استغالل 

التوظف الكامل لتجنب الوقوع يف مشكلة البطالة)29(.
     ب- إصالح السياسة النقدية:

تشتمل السياسة النقدية على مجيع القرارات واإلجراءات النقدية بصرف النظر 
عما إذا كانت أهدافها نقدية أو غري نقدية، وكذلك مجيع اإلجراءات غري النقدية اليت 
هتدف إىل التأثري يف النظام النقدي)30(. ومنذ العام 2003 بدأ العراق إبصالح نظامه 
النقدي، حيث أصدر قانوانً جديداً للبنك املركزي العراقي ابلرقم )56( لسنة 2004 
الذي مبوجبه ُعدَّ البنك املركزي املؤسسة املسؤولة عن مراقبة النظام املصريف يف العراق 
وتوجيهه، وإن هذه املسؤولية تتأتى من هدف احلفاظ على استقرار النظام املايل إىل 
حتقيق العمق املايل يف االقتصاد، وهي الركيزة املطلوبة لتعبئة املدخرات النقدية وزجها 

صوب االستثمار احلقيقي املرغوب يف إطاِر بِناِء اقتصاِد السوق واستقراره)31(.
ويراهن صندوق النقد الدويل على أن االستقرار االقتصادي )الذي يفرتض أن 
يعين ال تضخم وال بطالة( هو السبيل لتحقيق النمو والتنمية االقتصادية، وقد تبىن البنك 

28. سالم سميسم، االقتصاد 
الكلي وماذا تش���������مل السياسة 
المالي���������ة؟، موق���������ع وكالة أنباء 

براثا على اإلنترنت. 

29. عبد المنعم الس���������يد علي 
وآخرون، النق���������ود والمصارف 
عمان،  المالي���������ة،  واألس���������واق 
دار الحامد للنش���������ر والتوزيع، 
الطبعة األولى، 2004، ص: 

 .351

محم���������د صالح،  مظهر   .30
السياسة النقدية للعراق، روافد 
اإلنترنت  ش���������بكة  على  ثقافية 

العدد 2012/89. 

31. عبد الحس���������ين العنبكي، 
المصدر السابق، ص: 62. 

أفكار مقرتحة ملعاجلة مشكلة البطالة يف العراق
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املركزي -مكرهاً أو مقتنعًا- هذه النظرية، ومارس سياسة نقدية متشددة حبجة ختفيض 
معدالت التضخم، وتناسى ما يعانيه العراق من معدالت بطالة وركود وتوقف كامل 
لعوامل اإلنتاج والقاعدة اإلنتاجية، حيث إن عدم االستقرار غري متأت من التضخم 
اجلامح فحسب، وإمنا من البطالة املفرطة واملقنعة؛ وعليه ال ميكن العودة إىل االستقرار 
من ابب التضخم فقط. وإن رفع سعر الفائدة ليصبح 16% لدى البنك املركزي سيدفع 
املصارف التجارية إىل رفع أسعار الفائدة على املقرتضني من املستثمرين إىل أكثر من 
20%، فتجين هامش الربح وارتفاع كلف االستثمار يؤدي إىل تراجع االستثمار وتباطؤ 

أكثر يف النمو وتزايد أكثر يف معدالت البطالة)32(.
تعمل السياسة النقدية يف العراق من أجل حتقيق هدف واحد هو السيطرة على 
سعر صرف الدينار العراقي، وهذا اهلدف مل يتحقق عرب اآلليات التقليدية من خالل 
الذي  الوقت  العملة يف  مزاد  وإمنا من خالل  الفائدة،  أو سعر  النقد  بعرض  التحكم 
جيب أن يتدهور سعر صرف العملة بسبب زايدة عرض النقد بنحو كبري إذ ارتفع من 
)3،75( ترليون دينار عام 2003 إىل )28،19( ترليون دينار عام 2008، يف حني 
اخنفض سعر صرف الدينار من )1957( ديناراً لكل دوالر سنة 2003 إىل )1170( 
ديناراً لكل دوالر سنة 2008؛ وبذلك فإن استهداف التضخم كان من خالل السيطرة 
التشغيل،  سياسة  ابلتأثري يف  اخلاصة  األخرى  األهداف  متجاهلًة  الصرف  سعر  على 
واجلدير ذكره هو أن مزاد العملة ميّول عن طريق إيرادات النفط بنحو أدى إىل أن تكون 
السلع املستوردة أرخص من السلع احمللية اليت أثرت يف املنتج احمللي؛ وابلتايل تقليص 

فرص العمل والتأثري يف املشاريع الصغرية واملتوسطة)33(.
التسهيالت  إاتحة  تضمن  املصرفية  والسياسة  النقدية  السياسة  إصالح  إن 
فضاًل  للمستثمر  دافعاً  يعطي  مبا  ومدة مساح  ميسرة  بفوائد  القروض  ومنح  االئتمانية 
وكذلك  األموال،  رؤوس  وأصحاب  املستثمرين  لتطمني  التأمني  سياسة  إصالح  عن 
حتفيز املصارف ابلتوجه حنو السوق إلسناد اجتاهات السياسة النقدية يف توفري االئتمان 
والتمويل املصريف الذي تقتضيه حالة استهداف الناتج احمللي اإلمجايل والتصدي ألوجه 

البطالة والركود االقتصادي)34(. 

محم���������د صالح،  مظهر   .32
السياسة النقدية للبنك المركزي 
االستمرار  ومتطلبات  العراقي 
والنم���������و االقتص���������ادي، مركز 
حمورابي للبحوث والدراس���������ات 
تموز  بغداد،  االس���������تراتيجية، 

2008، ص: 17.

ال���������راوي،  عمر  أحم���������د   .33
البطالة ف���������ي العراق .. الواقع 
المجلة  المعالجة،  وتحدي���������ات 
االقتصادية،  للعل���������وم  العراقية 
السنة  المستنصرية،  الجامعة 
الس���������ادس  الع���������دد  الثامن���������ة، 
ص:   ،2010 والعش���������رون، 

  .32
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رابعاً: احللول واملعاجلات املقرتحة: 
ملخرجات  العمل  سوق  تواجه  اليت  التحدايت  أهم  إىل  اإلشارة  ينبغي  ابتداًء 

التعليم، اليت تتمثل ابآليت: 
عدم وجود سياسات تشغيلية مناسبة إبمكاهنا أن ختلق فرص عمل جديدة . 1

للشباب العاطلني عن العمل؛ بسبب ضعف الدور الذي يضطلع به القطاع اخلاص، 
وتدين كفاءته التنظيمية. وإن تدين مستوايت االستثمار حدد من إمكانيات خلق فرص 

عمل جديدة تساعد يف معاجلة مشكلة البطالة.
عدم املواءمة بني سوق العمل والتعليم: إن التوسع الكبري الذي يشهده القبول . 2

يف نظام التعليم سنوايً وابلتايل تزايد أعداد اخلرجيني ال يتوافق مع احتياجات السوق.
ضعف إمكانية القطاع اخلاص وعدم قدرته على استيعاب األعداد املرتاكمة . 3

من خمرجات النظام التعليمي مبختلف مستوايته وختصصاته؛ لذا يتجه أغلب اخلرجيني 
من البحث عن فرص العمل يف القطاع العام.

التحوالت الدميغرافية للسكان اليت شهدت تغرّيات كبرية وسريعة وغري مسبوقة، . 4
وقد يقبل العراق يف السنوات املقبلة على انفذة دميوغرافية )اهلبة الدميوغرافية(؛ مما يشكل 

حتدايً للسياسات السكانية ودورها يف بلوغ أهداف التنمية.
مواكبة . 5 وعدم  العمل،  وبيئة  ابلعمل  اخلاصة  والتشريعات  القوانني  غياب 

املستجدات التكنلوجية وغياب برامج التأهيل والتدريب. 
وبناًء على ما مت توضيحه آنفاً، ميكن التوصُّل إىل منظور ورؤية واضحة املعامل 

حللول ومعاجلات مقرتحة هلذه الظاهرة، اليت تتمثل ابلفقرات اآلتية: 
والسيما . 1 االقتصادية كافة  القطاعات  ويشمل  االقتصادي،  ابلواقع  النهوض 

اإلنتاجية منها، يقوم على اسرتاتيجية دعم القطاع اخلاص مع وجود القطاع العام من 
خالل تشجيع االستثمار الوطين وهتيئة املناخ اجلاذب له.

اعتماد اقتصادية كلية مواتية للتشغيل وعلى النحو اآليت: . 2
سياسة مالية توسعية مولدة لفرص العمل.	 
سياسة ضريبية حمفزة لالستثمار القطاع اخلاص. 	 

أفكار مقرتحة ملعاجلة مشكلة البطالة يف العراق

ق���������د يقب���������ل العراق في الس���������نوات 
المقبل���������ة على ناف���������ذة ديموغرافية 
يشكل  مما  الديموغرافية(؛  )الهبة 
تحديًا للسياسات السكانية ودورها 

في بلوغ أهداف التنمية.
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سياسة نقدية داعمة للتشغيل من خالل ختفيض سعر الفائدة وحتديد سقوف 	 
ائتمانية.
سياسة جتارية يومية لضبط االسترياد املنفلت ومحاية املنتج احمللي.	 

تطوير نظام التعليم ابالجتاه الذي يؤدي إىل تنمية املهارات، وإجياد درجة عالية . 3
من التكامل بني خمرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل.

وضع سياسة للتنمية املكانية معززة للنمو، وتوليد فرص العمل للشباب والسيما . 4
يف الريف العراقي الذي ترتفع فيه نسبة الشباب العاطلني عن العمل والذين يعانون من 

الفقر.
االهتمام بربامج دعم املشاريع الصغرية واملتوسطة لدورها املهم يف توفري فرص . 5

فائدة،  دون  أو  العمل  العاطلني عن  ملساعدة  ميسرة  قروض  تقدمي  العمل من خالل 
وتسّدد أبقساط شهرية مناسبة وطويلة األمد.

صرف إعاانت مالية للعاطلني عن العمل من قبل صندوق اجتماعي خاص . 6
العاطل عن  اليت حيملها  الشهادة  أو  الدراسي  التحصيل  تتناسب مع  العمل  يف وزارة 
العمل، على أن يتم البحث عن عمل مناسب للعاطل يف القطاع اخلاص، أو يف القطاع 

احلكومي وحينئٍذ يتوقف صرف اإلعانة.
واخلربة . 7 املعرفة  إلكساهبم  وتدريبهم  العمل  عن  العاطلني  أتهيل  على  العمل 

للتعامل مع تقنيات أكثر حداثة يف اجملاالت عالية التقنية.
إقرار قانون التقاعد العام وتشريعية بنحٍو جمٍز مادايً؛ كي تتاح نسبة أكرب لسد . 8

مكان املتقاعدين وتعيني اخلرجيني حملهم.
تنشيط مكاتب التشغيل للعاطلني عن العمل من اخلرجيني يف مجيع احملافظات . 9

ويف النواحي واألقضية.
بـ%30 . 10 ومتول  الشباب،  بني  الزراعة-  جمال  يف  -والسيما  التعاونيات  إنشاء 

كمنحة، وتكفل املتبقي املصارف التجارية. 
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اخلامتة 
تفاقمت معدالت البطالة وتنوعت اجتاهاهتا وتعددت أسباهبا، حبيث جتاذبت   
أسباب املاضي مع ظروف احلاضر يف دفع معدل البطالة إىل االرتفاع ليصل إىل %28 
حسب مسح التشغيل والبطالة لعام 2003. وقد اتسم معدل البطالة بني صفوف فئة 
الشباب بعمر )15-24( سنة ابالرتفاع، واستحوذت على نسبة 30% من العاطلني. 
ولعل غياب األمن وعجز املشاريع عن توليد فرص عمل جديدة واخنفاض ختصيصات 
اإلنفاق االستثماري من إمجايل النفقات العامة، وغياب االستثمار األجنيب املعزز ملبدأ 
التشغيل قوة العمل الوطنية، وعدم فاعلية املنح والقروض ابجتاه توليد فرص عمل، من 

األسباب الداعمة لتفاقم معدالت البطالة يف العراق.
وإن هذا احلال يدعو إىل صياغة سياسة اقتصادية والعمل على دعم القطاع   
اخلاص، وتعزيز مشاركته، وتبين منط إنتاجي كثيف العمل يف النشاط االقتصادي؛ ألجل 
توليد فرص عمل جديدة، واملساعدة يف استيعاب مزيٍد من الباحثني عن فرص العمل 
االقتصاد وتعزيز منو  تنويع  والتعليم، فضاًل عن  الرتبية  قبل خرجيي قطاع  والسيما من 

القطاعات االقتصادية غري النفطية. 

أفكار مقرتحة ملعاجلة مشكلة البطالة يف العراق

ه���������ذا الحال يدعو إل���������ى صياغة 
على  والعمل  اقتصادية  سياس���������ة 
دع���������م القطاع الخ���������اص، وتعزيز 
مش���������اركته، وتبني نم���������ط إنتاجي 
كثي���������ف العم���������ل ف���������ي النش���������اط 
االقتصادي؛ ألج���������ل توليد فرص 

عمل جديدة
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املصادر:
1. أمحد عمر الراوي، البطالة يف العراق .. الواقع وحتدايت املعاجلة، اجمللة العراقية للعلوم االقتصادية، 

اجلامعة املستنصرية، السنة الثامنة، العدد السادس والعشرون، 2010.

2. أديب قاسم شندي، االقتصاد العراقي إىل أين؟، دار املواهب للطباعة، النجف األشرف، الطبعة 
األوىل، 2011.

3. مجهورية العراق، وزارة التخطيط والتعاون االئتماين، اجلهاز املركزي لإلحصاء، تقرير حول نتائج 
مسح التشغيل والبطالة لسنة 2003، ك2، 2004.

4. د. أمحد عمر الراوي، البطالة يف العراق، الواقع وحتدايت املعاجلة جمملة شؤون عراقية، العدد )5( 
بغداد، مركز العراق للدراسات، ك2، 2011.

اجلامعي،  الفكر  دار  العربية،  اجملتمعات  يف  البطالة  مشكلة  السميع،  عبد  السيد  أسامة  د.   .5
اإلسكندرية، 2008.

-20012 6
.2002

7. سامل توفيق النجفي، سياسات التثبت االقتصادي والتكيف اهليكلي وأثرها يف التكامل االقتصادي 
العريب، مراجعة: د. محيد اجلميلي، بيت احلكمة بغداد، الطبعة األوىل، 2002.

العراق، جملة  املباشر إىل  املقرتحة جلذب االستثمار األجنيب  السياسات  العبيدي،  8. سعيد علي 
الرابع،  العدد  الثاين،  اجمللد  واالقتصاد،  اإلدارة  واإلدارية، كلية  االقتصادية  للعلوم  األنبار  جامعة 

.2010
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املستخلص

العاملية  األخالقية  والقيم  املهنية  واملعايري  األسس  التعرف عىل  إىل  الدراسة  تسعى هذه 
والوطنية للعمل اإلعالمي الخاص بإعداد الربامج الحوارية وتقدميها وإظهارها لألداء الحكومي تجاه 
القضايا املختلفة التي تبث عىل القنوات الفضائية الكردية، ثم الكشف تلك الربامج وتحليلها من 
حيث مدى التزامها باملعايري املهنية لنقل املعلومات مثل: الحقيقة، والدقة، واملوضوعية، والتوازن. 
وقد اُْسُتخدم يف الدراسة منهج املسح بشقيه الوصفي والتحلييل الذي يعدُّ أحد األساليب الوصفية 
التي تستخدم للوصول إىل نتائج شاملة. وقد أخذت عينة عمدية من برنامجني حواريتني األسبوعية 
)مع رنج، فكر مرتني( املذاعة عىل القناتني )رووداو، وNRT( الكردية، واستخدمت صحيفة تحليل 
مضمون كأداة للوصول إىل نتائج أهداف الدراسة واإلجابة عىل تساؤالتها واختبار فروضها، ومن 
أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة: اختالف االتجاهات بني الربامج الحوارية عينة الدراسة عىل 
وفق نوع ملكية القنوات التي تبث هذه الربامج، بينام جاء االتجاه السلبي يف برنامج “مع رنج” 
بنسبة )41%( جاء سلبي يف برنامج “ فكر مرتني” بنسبة )46%( وهو ما يظهر تأثري امللكية للقنوات 
الفضائية بربنامج “ مع رنج “ الذي يذاع عىل قناة )روداو( كقناة شبه حكومية، عىل عكس قناة 
)NRT( التي تخضع للملكية الخاصة؛ وبالتايل لديها قدر أكرب من مساحة الحرية يف تناول األداء 

الحكومي.

املعايري املهنية للربامج احلوارية يف القنوات 
الف�سائية الكردية جتاه الأداء احلكومي

)درا�سة حتليلية(

م.د. شريكو جبار حممد* 

* قسم تقنيات اإلعالم – كلية تقنيات اإلدارة – جامعة السليمانية التقنية.

إن ه���������دف البرام���������ج الحوارية هو 
عرض الحقائق، ومن األفضل أن 
تكون هذه الحقائق غريبة، مثيرة، 
تلف���������ت انتباه أكبر عدد ممكن من 

الجماهير.
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)Abstract(

This study seeks to identify the professional standards, 
foundations and ethical and professional values of the global and 
national media work on the preparation and presentation of talk 
shows and show them the government performance on the various 
issues broadcast on the Kurdish satellite channels, and then detect 
and analyze those programs and the extent of their commitment to 
professional standards for the transfer of information such as truth, 
accuracy, objectivity and balance . The study used the descriptive 
and analytical survey methodology, which is one of the descriptive 
methods used to reach comprehensive results. random sample of 
two weekly talk shows )Lagall Ranj& dwjar byrkawe( was selected 
on the Kurdish »NRT&Rudaw« channels. The main findings of 
the study were: The different trends between the talk shows and 
the study sample according to the type of ownership of the channels 
that broadcast these programs. The negative trend in the program 
of »Maher Range« )%41( was negative in »dwjar byrkawe«  program 
)%46 (, Which shows the influence of ownership of satellite channels 
on the »Lagall Range« program, which is broadcast on »Rudaw« 
as a quasi-governmental channel, unlike NRT, which is privately 
owned and therefore has more freedom to deal with government 
performance.

املعايري املهنية للربامج احلوارية يف القنوات الفضائية الكردية جتاه األداء احلكومي )دراسة حتليلية(
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املقدمة:
ابتت الربامج احلوارية التليفزيونية اليومية جزءاً أساسياً من طقوس احلياة اليومية 
لكثري من فئات اجلمهور املستهدف للقنوات الفضائية الكردية كإحدى اآلليات اليت 
تستخدم إلعالم اجلمهور وإعالهنم بكل ماهو جديد عن تفاصيل حياهتم اليومية ومن 
من  يدور  مبا  ولإلحاطة  معلومات  من  وفيض  وحوارات  تقارير  من  تقدمه  ما  خالل 
الداخلي واخلارجي، والقضااي  جمرايت األحداث والسيما فيما خيص األداء احلكومي 

السياسية واالجتماعية املختلفة.
هذه  تكون  أن  األفضل  ومن  احلقائق،  عرض  هو  احلوارية  الربامج  هدف  إن 
ذلك  ولتحقيق  اجلماهري1؛  من  ممكن  عدد  أكرب  انتباه  تلفت  مثرية،  غريبة،  احلقائق 
تنجرف الكثري من الربامج احلوارية على القنوات الفضائية الكوردية والسيما القنوات 
اخلاصة ذات متويل رأمسال حّر وراء الرغبة يف اإلاثرة، ولفت انتباه اجلماهري من خالل 
تشويه احلقائق. ويف السنوات األخرية أخذ موضوع مسئوليات إعداد الربامج احلوارية 
التليفزيونية، وبرامج  النقاش؛ وذلك بسبب تطور األخبار  وتقدميها مساحة كبرية من 
من  أكثر  الرتفيه  إىل  الربامج هتدف  هذه  معظم  وإن  اجلماهريية  الرأي  وبرامج  احلوار، 
إعطاء معلومات، مث اعتماد هذه الربامج على املوضوعات اجلريئة واخلالفية مث اعتمادهم 

على األسئلة احملرجة، اإلحيائية االنفعالية، واالستفزازية، واألسئلة الشخصية2.
بدأ تدوين أخالقيات العمل اإلعالمي ومواثيق الشرف وقواعد السلوك املهنية 
للمرة األوىل يف بداية العشرينيات من القرن املاضي، وهناك اآلن أقل من 50 دولة فقط 
من بني 200 دولة يف العامل لديها نظم متطورة يف االتصال اجلماهريي ذات مواثيق 
احلّر  التدفق  حتمي  أو  ابالتصال،  القائمني  على  فعال  بنحو  تؤثر  املهنة  ألخالقيات 
اإلعالمي3. ويف ظل غياب ميثاق شرف وقواعد السلوك املهنية املوحدة لإلعالميني يف 
جمال الصحافة اإلذاعية والتليفيزيونية ضمن نطاق إقليم كردستان العراق، وال يلتزم كثري 
التليفزيونية  احلوارية  الربامج  إلعداد  العاملية  واملهنية  األخالقية  ابملعايري  اإلعالميني  من 
وتقدميها؛ ولذلك تبقى جمرد نصوص جامدة؛ لذلك تالحظ الباحث يف هذه الدراسة 
أن احلوارات اليت تعرضها الفضائيات الكردية اخلاصة متيل إىل العنف، والروح العدائية، 
والبعد عن املوضوعية، وتشويه احلقائق هو الذي ميّيز أسلوب أغلب املتحاورين يف عدة 

قضااي خالفية.

 1- Smith, Kim, 
Effects of Newspaper 
coverage on 
community Issues 
concerns and 
local government 
evaluation, 
communication 
research Vol;14, 4 
August 1987, P380.

2- من���������ى س���������عيد الحديدي، 
سلوى أمام: اإلعالم والمجتمع 
. )القاهرة : ال���������دار المصرية 
اللبنانية، 2004( ص: 13.

3- Bignel, J . An 
Introduction to 
television to studies 
)London: Roulade, 
2003(. P13.
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أواًل: مشكلة الدراسة وأمهيتها:
إن القيم األخالقية واملعايري املهنية مسألة مهمة يف العمل اإلعالمي، مثل قيمة 
املوضوعية، وقيم النزاهة والتوازن، حيث ال ميكن ملثل تلك القيم أن تنشأ إال يف بيئة 
دميقراطية4؛ لذلك فإن نشوء القنوات الفضائية يف إقليم كردستان كانت نتاجاً طبيعياً 
اجلمهور  عن طموحات  معرباً  تكون  أن  تستلزم  احلالة  لبيئة سياسية حرة، وهي هبذه 
املستهدف وآماله وما يربتط هبا من قضااي على وفق مواثيق الشرف اإلعالمي، والقوانني 
املنصوصة اليت تصون حق الفرد واجملتمع. وإن الربامج احلوارية ظهرت كنوع من التفاعل 
 New( بـ  يسمى  فيما  جديدة  أشكااًل  أوجدت  اليت  العاملية  اإلعالمية  األنظمة  مع 
Formats(، وكان من نتائجها برامج الرأي )Talk Show( اليت تعتمد على اإلاثرة 
واملواجهة، وتتعدد أشكال مشاركة اجلمهور فيها، وتبث على اهلواء مباشرة يف أغلب 
األوقات5؛ لذا فإن هذه الربامج جذبت إليها اجلمهور للتعرف على كل ما هو جديد 

وهو ما يتطلب معه إجراء هذه الدراسة.
وبناًء على ما تقدم، فقد حتددت مشكلة هذه الدراسة يف التعرف على املعايري 
املهنية ضمن أطر املعايري والقيم األخالقية واملهنية العاملية والوطنية وحمدداهتا وأسسها 
لألداء  وإظهارها  وتقدميها  املختلفة  احلوارية  الربامج  إبعداد  اخلاص،  اإلعالمي  للعمل 
احلكومي جتاه القضااي املختلفة، اليت تبث على القنوات الفضائية الكردية، وكشف تلك 
املعلومات، مثل: احلقيقة،  لنقل  املهنية  التزامها ابملعايري  الربامج وحتليلها وبيان ومدى 
والدقة، واملوضوعية، والتوازن، وجتنب ما ميكن أن يؤدي إىل العنف والفوضى االجتماعية 

ضمن دراسة مسحية لتحليل مضمون تلك الربامج.
ويكتسب البحث أمهيته العلمية والتطبيقية يف ضوء بعض االعتبارات:

من 1.  مزيٍد  إىل  حيتاج  أساسياً  براجمياً  قالباً  التليفزيونية  احلوارية  الربامج  تعدُّ 
اجملتمعية  القضااي  معاجلة  الربامج يف  والدراسة، والسيما دور هذه  البحث 

املختلفة، وعرض وجهات النظر املختلفة حوهلا.
اجلمهور 2.  بني  احلوارية  الربامج  تشهدها  اليت  التفاعلي  االتصال  دور  لزايدة 

املسؤلية  أمهية  مدى  الربامج  تلك  تعكس  اإلعالمية،  والوسيلة  املستهدف 
التعرف عليها يف إظهار األداء احلكومي والقضااي  ينبغي  اليت  االجتماعية 
بسبب  االجتماعية؛  املسؤولية  نظرية  ظهرت  حيث  اجملتمع  يف  املختلفة 

4- محم���������د مني���������ر الحجاب، 
والموضوعي���������ة،  اإلع���������الم 
دار  )القاه���������رة:  الطبع���������ة1، 
الفجر، 2010( ص: 151.

5- عب���������د الغفار خليل: أبعاد 
المسؤولية االجتماعية للقنوات 
الخاصة:  المصرية  الفضائية 
»دراس���������ة تطبيقية على برامج 
ال���������رأي المقدمة بقناة دريم2«، 
في المؤتمر العلمي الس���������نوي 
التاسع لكلية اإلعالم، جامعة 
القاه���������رة، »أخالقيات اإلعالم 
والتطبيق«،  النظري���������ة  بي���������ن 
الجزء الثال���������ث، أيار 2003، 

ص: 750.
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على  اإلعالمي  األداء  حرية  إعالء  يف  احلرية  ملفهوم  اخلاطئ  االستخدام 
حساب مصلحة اجملتمع.

تساعد نتائج هذه الدراسة من الناحية العملية القائمني ابالتصال على وضع 3. 
مواثيق الشرف اإلعالمي والضوابط املهنية، إلعداد الربامج احلوارية وتقدميها 
يف القنوات الفضائية الكردية، والدور الذي تؤديه تلك املواثيق والضوابط 
يف معاجلة حسن أداء املهين والسلوكي ملعدي تلك الربامج ومقدميها من 

القضااي بشىت جماالهتا يف اجملتمع الكردي.
للعمل 4.  واألخالقي  املهين  األداء  واقع  حتلل  من كوهنا  الدراسة  أمهية  تنبع 

اإلعالمي للربامج احلوارية يف القنوات الفضائية الكردية، ويساعد البحث يف 
تنمية الوعي املهين واألخالقي ملعدي الربامج احلوارية ومقدميه، ونشره على 
العلمية لفّن إدارة احلوار من خالل تناول جممل القضااي اليت  وفق املعايري 

تتناوهلا تلك الربامج.
ثانياً: أهداف الدراسة:

تسعى هذه الدراسة التحليلية إىل حتقيق عدة أهداف منها:
يف 1.  وأبعادها  احلوارية  للربامج  االجتماعية  املسؤولية  حدود  على  التعرف 

احلوار  فّن  وأخالقيات  اإلعالمية  املهنة  ألخالقيات  الدولية  املعايري  إطار 
عرضها  يف  ومتوازنة  موضوعية  إعالمية  ملعاجلة  تقدميها  ومدى  التليفزيوين، 

احلقائق واملعلومات واآلراء املختلفة اخلاصة ابألحداث اجلارية.
حتليل نوعية املوضوعات والقضااي اليت تتناوهلا الربامج احلوارية على القنوات 2. 

املهنية واألخالقية  األداء احلكومي واجلوانب  فيما خيص  الكردية  الفضائية 
اليت تعكسها تلك الربامج.

الكشف عن أهم القواعد املهنية احلاكمة لتغطية الربامج احلوارية التليفزيونية 3. 
عن القضااي املختلفة يف القنوات الفضائية الكردية.

الدراسة– 4.  –عينة  احلوراية  الربامج  من  عرض كل  أساليب  على  التعرف 
للموضوعات والقضااي املختلفة والقوالب الفنية املستخدمة.

تع���������دُّ البرامج الحوارية التليفزيونية 
قالبًا برامجيًا أساس���������يًا يحتاج إلى 
مزيٍد من البحث والدراسة السيما 
البرام���������ج الت���������ي تعال���������ج القضايا 

المجتمعية المختلفة.
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ثالثاً: اإلطار النظري للدراسة:
تعتمد هذه الدراسة يف إطارها النظري على مدخلني علميتني أساسيتني إمياانً 
من الباحث أبن طبيعة موضوع هذه الدراسة متعدد األبعاد والزوااي، وال ميكن تفسريه 

على وفق نظرية واحدة:
1. نظرية املسؤولية االجتماعية:

وسائل  أصبحت  لإلعالم،  الليربايل  النظام  منحها  اليت  الكاملة  احلرية  مبقتضى 
اإلعالم تتمتع حبرية كاملة دون أي قيود، بيد أهنا أساءت استخدام احلرية املمنوحة هلا 
يف بداايت القرن العشرين يف دول أورواب الغربية والوالايت املتحدة األمريكية؛ مما جعل 
املؤسسات اإلعالمية بقنواهتا وجمالهتا كافة أدوات لإلاثرة والفضائح والتسلية، وبدأت 
وسائل اإلعالم تتخلى تدرجيياً عن املعايري املهنية يف األداء الصحفي، ومع تزايد األزمة 
برزت أمهية نظرية املسؤولية االجتماعية كعالج لتلك األزمة6. ويتمثل الضابط األخالقي 
لتغطية إخبارية ومعاجلة  الذي يوجه عمل وسائل اإلعالم يف ضرورة تقدميها  والقانوين 
املوضوعية والتوازن يف  املختلفة يف إطار من  للموضوعات واألنشطة والقضااي  إعالمية 
عرض احلقائق، واملعلومات، واألفكار، واآلراء اليت من شأهنا تدعيم الدميقراطية ومشاركة 
الرأي العام يف األحداث اجلارية7. فضاًل عن أن هذه الوسائل تؤدي دور النائب الذي 
ينوب عن اجلماهري يف التعبري عن اهتماماهتم واحتياجاهتم املختلفة، ويتصل ابلضوابط 
األخالقية واملهنية ضرورة احرتام وسائل اإلعالم خلصوية األفراد وحياهتم اخلاصة، وعدم 
تشكيل الرأي العام لإلاثرة الال إنسانية، والتطرف، والصراع العرقي، والعنصرية، وتعميم 
الفوضى، ومحاية اآلداب العامة ضدَّ أي أعمال مروجة للجنس، وتشويه صورة املرأة يف 

اجملتمع8.
تكون من انحيته واضحة  أن  بّد  اهلوايت ال  من  فضاءات  اإلعالم يف  يعيش 
املعامل وغري مشوهة؛ لتشكل بوصلة انجعة للصحفي يف عامل من الصراعات واملصاحل، 
كالذي نعيش فيه. ويبقى حمور هذه الفضاءات هو التزامات الصحايف املهنية، إذ إن 
املعايري املهنية »املوضوعية« للصحافة: الدقة، املوضوعية، احلياد، مستندة يف أساسها 
إىل تعريف سياسي أيديولوجي ملعىن احلياد واملوضوعية، وقد اختلفت األحباث والتيارات 
تعريف  حياد يف  ال  أن  ويبدو  واملوضوعية،  احلياد  تعريف  يف  واملهنية كثرياً  األكادميية 

املوضوعية واحلياد9.

6. .مي عب���������د اهلل، االتصال 
والديقراطي���������ة، الطبعة األولى، 
)بيروت، دار النهضة العربية، 

2005(، ص: 64.

8. حسني محمد نصر، قوانين 
اإلعالمي،  العمل  وأخالقيات 
المتحدة،  العربي���������ة  )اإلمارات 
الجامع���������ي،  الكت���������اب  دار 

2010(، ص: 76.

9. أش���������رف جالل، »العالقة 
بي���������ن ملكية وس���������ائل اإلعالم 
وطبيعة ومس���������توى الحرية في 
الحكومية  المصري���������ة  القنوات 
والخاصة دراسة مقارنة لبرامج 
العلمي  المؤتم���������ر  ال���������رأي«، 
السنوي الحادي عشر، مستقبل 
وسائل اإلعالم العربية، الجزء 
الثاني، كلية اإلعالم، جامعة 
القاهرة، أي���������ار 2005، ص: 

.402

م���������كاوي،  عم���������اد  7.حس���������ن 
اإلعالمي  العم���������ل  أخالقيات 
)القاهرة:  ومقارنة(،  )دراس���������ة 
اللبناني���������ة،  المصري���������ة  دار 

2003(، ص: 276.
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املادة اخلربية وحتريرها، وقيم مهنية  املهنية على قيم خاصة جلمع  القيم  وتنقسم 
تسرت  ذلك  يعين  وال  األخرى،  اإلعالمية  واملواد  الربامج  يف  اإلعالمية  ابملعاجلة  تتصل 
وسائل اإلعالم على املمارسات غري الشرعية لألفراد أو املسؤولني، ولكن احلفاظ على 

تفاصيل احلياة اخلاصة لألفراد10.
املسؤولية  نظرية  تثريها  اليت  اجلدلية  املفاهيم  أكثر  املوضوعية  مفهوم  ويعدُّ 
االجتماعية، ويتكّون مفهوم املوضوعية من ستة عناصر أساسية تشمل تقدمي احلقائق، 
وتوضيح مصادر املعلومات، والفصل بني اخلرب والرأي، واحلياد، وعدم التحّيز، والتوازن 

يف عرض وجهات النظر11.
:yroehT sisylanA emarF 2. نظرية التأطري اإلعالمي

يف سياق آخر، تتناول نظرية التأطري اإلعالمي عدة عوامل مؤثرة يف بناء اإلطار 
معايري  يشمل  الذي  املهين  املستوى  عامل  بينها  من  اإلعالمية  الرسالة  أو  اإلعالمي 
القيم املهنية، ومواثيق الشرف، وطبيعة الدور املهين لإلعالميني ومؤسساهتم12؛ لذلك 
وتقيم  األسباب،  وتشخيص  لتحديد  النظرية  هلذه  مهمة  جزئية  من  الباحث  استفاد 
احللول واقرتاحها حول موضوع الدراسة لتحليل اإلطار اإلعالمي وهي وضع األحكام 
للربامج  اإلعالمي  اإلطار  وظيفة  حيدد  الذي   )moral judgment( األخالقية 

احلوارية التليفزيونية مهنياً وأخالقياً.

المس���������ؤولية  نظري���������ة   .11
الموقع  عل���������ى  االجتماعي���������ة: 

اإللكتروني: 
www.al	 .mousawi	
org/press/theory.htm

ليل���������ى حس���������ن محم���������د   .10
مص���������ادر  عولم���������ة  الس���������يد، 
اإلع���������الم وانعكاس���������اتها على 
تدف���������ق األخب���������ار األجنبية في 
األمريكية  المتح���������دة  الواليات 
البح���������وث  مجل���������ة  ومص���������ر، 
والدراسات العربية، عدد 31، 
و32، القاهرة: معهد البحوث 
والدراس���������ات العربية، 1999، 

ص: 345.

12. Yehudith 
Auerbach, Yaeli 
Bloch-Elkon, “Media 
framing and foreign 
policy: The elite press 
visavis US policy in 
Bosnia, 1992-1995.
Journal of Peace 
Research, )2005( 42 
)1( p 83-99
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رابعاً: الدراسات السابقة ذات الصلة مبوضوع الدراسة:
تعرض الدراسة حمورين يف تناوهلما الرتاث العلمي املرتبط مبوضع البحث، مها:

أواًل: دراسات ترتبط بدور املعايري األخالقية واملهنية لوسائل اإلعالم:
  1. Bosshart,S.G. & Schoenhagen, P. )2013(, Amateurs striv-
ing for news production. Can they compete with professional 
journalism and the Web An Analysis of Skills and Standards in 
an Online Environment. International Communication Ga-
zette13

هتدف هذه الدراسة إىل معرفة مدى إمكانية هواة إنتاج األخبار يف منافسة الصحافة 
 German(املهنية يف أملانيا من خالل املقارنة بني تغطية موقع ويكي اإلخباري األملاين
الدراسة عن  نتائج  املهنية، وكشفت  األملانية  Wiki news(، ومواقع وسائل اإلعالم 
وجود اختالفات كبرية وأبعاد خمتلفة يف تطبيق املعايري املهنية من قبل مواقع اهلواة تدلُّ 
على أن هناك حتواًل سلبياً حلق ابملعايري املهنية يف صحافة املواطن، أو املدوانت الصغرية، 

ويشري إىل حتدايت متّس الصحافة يف املستقبل والسيما بعد صعود الويب. 
تبين  يف  باالتصال  القائم  دور  عن   14)2008( العلي  عبد هللا  فوزية  دراسة   .2

الربامج احلوارية التليفزيونية ملسؤليتها جتاه اجملتمع يف دولة اإلمارات.
رصد دور اإلعالم لألسرة العربية وآاثره يف تشكيل اجتاهات جديدة، أو صياغة 
قيم مستحدثة، أو إلغاء قيم قدمية مبا ال يتوافق واخلصوصية الثقافية واحلضارية اليت استقر 
عليها اجملتمع اإلمارايت. وأجريت الدراسة على 60 مبحواثً من القائمني ابالتصال يف 
الربامج احلوارية يف تليلفزيون ديب والشارق ضمن دراسة ميدانية. وقد وضع الباحث عدة 
تساؤالت لدراسته هي: ما وظائف وسائل اإلعالم يف العصر الرقمي وأدواره وانعكاساته 
ملا تبثه على سلوك اجلمهور وقيم األسرة اإلماراتية؟ هل متارس الربامج احلوارية دور يف 
تشكيل قيم جديدة أو هتدم قيم قدمية أو تعيد إنتاج القيم القدمية أبسلوب جديد؟ ما 

الكيفية اليت عاجلت هبا الربامج احلوارية القيم؟

13. Bosshart,S.G. 
& Schoenhagen, P. 
)2013(, Amateurs 
striving for news 
production. Can 
they compete with 
professional journalism 
and the Web An 
Analysis of Skills 
and Standards in an 
Online Environment. 
International 
Communication 
Gazette, 61)5(,373-
390. 

14- فوزية عبد اهلل آل علي، 
دور القائم باالتصال في تبني 
البرامج الحواري���������ة التليفزيونية 
لمس���������ئووليتها تج���������اه المجتمع 
في دولة اإلم���������ارات، المؤتمر 
العلمي الدولي الرابع عش���������ر، 
جامعة القاهرة، كلية اإلعالم، 

الجزء الثالث، تموز 2008.
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خلصت الدراسة إىل عدة نتائج أمهها:
إن 78% من أفراد العينة يرون أن أبعاد املسؤولية االجتماعية للربامج احلوارية - 

هو تركيزها على املشكالت، مث تقدمي حلول مع عرض املشكالت بنسبة %66.
واآلراء -  واملعرفية  الثقافية  البىن  تغيري  يف  واالتصال  احلوارية  الربامج  تساعد 

واالجتاهات والقيم.
إصدار -  عملية  األفراد خالل  توجيه  صعيد  على  دوراً  اإلعالم  وسائل  تؤدي 
األحكام.

1. دراسة أمرية مسري )2007(15 عن التأثريات السياسية للقنوات الفضائية املصرية 
والعربية اخلاصة يف اطار املسؤولية االجتماعية.

حددت الباحثة مشكلة الدراسة يف التعرف على أسباب ودوافع اجلمور العريب 
على االعتماد على وسائل اإلعالم، والتأثريات املعرفية، والوجدانية، والسلوكية املرتاكمة، 
اليت ختلفها القنوات الفضائية املصرية والعربية اخلاصة يف ذهن اجلمهور املستهدف عند 
تعرضم على املواد اإلخبارية السياسية، والربامج احلوارية السياسية، ومدى التزامها ابلقيم 
ومعايري املسؤولية االجتماعية للعمل اإلعالمي، حيث أجريت الدراسة على 401 من 

مبحوثي اجلمهور املصري ضمن الدراسة امليدانية، وتوصلت الدراسة إىل:
- وجود أتثريات سياسية إجيابية هلذه القنوات يف أهنا تراعي حدود مسؤوليتها 
املسؤولية  مبادئ  على حساب  اجلماهريية  قاعدهتا  توسيع  وحتاول  أحياانً  االجتماعية 

االجتماعية.
تتعدد عينة الدراسة اخلاصة أببعاد املسؤولية األخالقية عن التأثريات السياسية - 

ضمن املواد اإلخبارية والربامج السياسية يف القنوات الفضائية املصرية والعربية، غري أن 
هذا التعدد ال ينفي وجود خلل واضح من حيث درجة االهتمام لكل بعد من األبعاد، 
فعلى الرغم من وجود اهتمام مكثف ابملسؤولية األخالقية حنو اجملتمع لكّن هناك ضعفاً 
من االهتمام أببعاد هذه املسؤولية حنو اجلمهور والدولة والعامل، حيث مل تتطرق %72 
من حلقات الربامج السياسية على القنوات الفضائية املصرية والعربية إىل املوضوعات 

اليت تتصل ابملسؤولية األخالقية حنو األفراد.

15- أميرة سمير، »التأثيرات 
الفضائية  للقنوات  السياس���������ية 
المصرية والعربية الخاصة في 
إطار المسؤولية االجتماعية«، 
المؤتمر العلمي الدولي الرابع 
عش���������ر. الجزء األول – كلية 
اإلع���������الم – جامع���������ة القاهرة، 

تموز 2008.
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دراسات ترتبط بتناول الربامج احلوارية التليفزيونية:- 
النخبة  اجتاهات  عن   :16)2013( الصمداين  هللا  هداية  بن  عادل  دراسة   .2

األكادميية السعودية حنو الربامج احلوارية يف القنوات الفضائية العربية.
الفضائية  القنوات  يف  احلوارية  الربامج  واقع  تشخيص  إىل  الدراسة  هذه  تسعى 
العربية ومستوى أدائها، مث التعرف على األدوار اإلجيابية أو السلبية هلذه الربامج على 
مشاهدي النخبة األكادميية، وإجياد العالقة بني استخدام األساليب املثلى يف معاجلة 
حتقيق  احلوارية يف  الربامج  هذه  وجناح  الناجح،  احلوار  أدبيات  من خالل  املشكالت 
أهدافها. وتكّونت عينة الدراسة من )67( أستاذاً من أساتذة جامعيت امللك عبد العزيز 
املعلومات  الدراسة جلمع  هلذه  االستبانة كأداة  واستخدمت  العام 2012،  وطيبة يف 

والبياانت املتعلقة هبا.
ومن أهم النتائج اليت توصلت إليها الدراسة:

1. الغالبية العظمى من عينة الدراسة يشاهدون القنوات الفضائية العربية، ونسبة 
أايم املشاهدة يف األسبوع من متوسطة إىل عالية.

2. نسبة عالية من عينة الدراسة يشاهدون الربامج احلوارية يف القنوات الفضائية 
العربية، وبدرجة متوسطة.

3. أكثر أنواع الربامج احلوارية مشاهدة لدى عينة الدراسة هي الربامج احلوارية 
السياسية، وأقلها مشاهدة هي الربامج احلوارية الرايضية.

3. Richard Fitzgerald)2012(: Categories, norms and inferences: 
Generating entertainment in a day time talk show17.

شو  التوك  برامج  ىف  املضيف  أسلوب  على  التعرف  إىل  الدراسة  هذه  تسعى 
النهارية ابململكة املتحدة، وكيفية إدخال الرتفيه يف تقدمي القصص اخلاصة بضيوف هذه 
الربامج. ومت اختيار برانمج )Jeremy Kyle Show( كإحدى أهم برامج التوك شو 
اليت قدمت خالل عام 2005، ومجعت من خالل  النهارية، وحّللت احللقات كافة 
املوقع اخلاص ابلربانمج على اإلنرتنت ومن خالل احللقات املتاحة عرب موقع اليوتيوب.

16.  ع���������ادل ب���������ن هداية اهلل 
الصمدان���������ي، اتجاهات النخبة 
نحو  الس���������عودية  األكاديمي���������ة 
البرام���������ج الحوارية في القنوات 
رس���������الة  العربية،  الفضائي���������ة 
ماجس���������تير غي���������ر منش���������ورة، 
جامعة الملك عبدالعزيز: كلية 
اآلداب والعلوم األنسانية، قسم 

مهارات االتصال، 2013.

17. Richard 
Fitzgerald,  
Categories, norms and 
inferences: Generating 
entertainment in a 
day time talk show.  
Discourse, Context & 
Media  28 June 2012. 
www.elsevier.com/
locate/dcm. Abstract.
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وخلصت الدراسة إىل: 
1. كشفت حتليل احللقات أن الربانمج يعتمد على استضافة أكثر من ضيف يف 

الفقرة الواحدة، ويتم تداول القضية بني الضيوف مجيعاً.
2. يعتمد الربانمج على تصنيف الفقرات بصرف النظر عن أمهية الضيوف الذين 
على  املضيف  ويعتمد  ابلربانمج،  أخالقية  أطر  تقدمي  على  التأكيد  ويتم  ُيستضافون، 

استضافة اجلمهور الذي حيضر احللقة ويضمنه كونه من الضيوف.
التعليق على الدراسات السابقة:

أجريت  اليت  امليدانية  الدراسات  السابقة كثرة  الدراسات  استعراض  من  يتضح 
حول الربامج احلوارية أو برامج الرأي أو الــTalk show مقارنة ابلدراسات التحليلية 
اليت أجريت حول املوضوع نفسها، مع اختالف القضااي اليت عوجلت على وفق طبيعة 

اجملتمعات وعينة الدراسة.
متثلت أوجه االستفادة من الدراسات السابقة يف حتديد مشكلة الدراسة وفروضها 

وتساؤالهتا ووضع صياغة للدراسة التحليلية وحتديد العينة.
خامساً: تساؤالت الدراسة وفروضها:

أ تساؤالت الدراسة:	-
تسعى هذه الدراسة من خالل استمارة حتليل املضمون إىل اإلجابة عن العديد 

من التساؤالت من أمهها:
عينة  احلوارية  الربامج  لضيوف  احلكومي  األداء  الفكرية حنو  االجتاهات  ما   .1

الدراسة؟
2. ما نوع االنتقادات املوجهة لألداء احلكومي يف الربامج احلوارية عينة الدراسة؟

3. ما اساليب إقناع اجلمهور ابألداء احلكومي الربامج احلوارية عينة الدراسة؟
4. ما أساليب تشكيل الرأي العام حنو األداء احلكومي يف الربامج احلوارية عينة 

الدراسة؟

ان نج���������اح البرام���������ج الحوارية في 
تحقيق أهدافه���������ا يكون من خالل 
ايجاد عالقة مثل���������ى في معالجة 
المش���������كالت من خ���������الل ادبيات 

الحوار الناجح.
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ب-  فروض الدراسة:
تسعى هذه الدراسة إىل اختبار عدة فروض على وفق اإلطار النظري للدراسة 

من أمهها:
املوجهة  االنتقادات  بني  إحصائياً  دالة  ارتباط  عالقة  توجد  األول:  الفرض 

للحكومة وملكية القنوات عينة الدراسة.
الفرض الثاين: توجد عالقة ارتباط دالة إحصائياً بني أساليب تشكيل الرأي العام 

املستخدمة يف الربامج احلوارية وملكية القنوات عينة الدراسة.
الفرض الثالث: يوجد فروق دالة إحصائياً بني الربامج احلوارية )مع رنج، وفكر 

مرتني( عينة الدراسة يف تناوهلم ملستوى األداء احلكومي.
سادساً: نوع الدراسة:

خصائص  تصوير  تستهدف  اليت  الوصفية  البحوث  إىل  الدراسة  هذه  تنتمي 
أو  التحديد  عليهما صفة  يغلب  وتقوميهما  وحتليلهما  معني  موقف  أو  معينة  جمموعة 
دراسة احلقائق املتعلقة بطبيعة ظاهرة أو موقف هبدف احلصول على معلومات كافية 
ودقيقة عنه دون الدخول يف اسباهبا، حيث تستهدف تلك الدراسة معرفة كيفية إبراز 
الربامج احلوارية لألداء احلكومي يف إطار نظرية املسؤلية  املهنية واألخالقية يف  املعايري 

االجتماعية ونظرية األطر اإلعالمية.
سابعاً: منهج الدراسة:

تعتمد هذه الدراسة على منهج املسح أبسلوب املسح ابلعينة لربانجمني حواريتني 
اإلعالم  إطار مسح مضمون وسائل  الكردية وذلك يف  الفضائية  القنوات  على  تذاع 

والذي يعدُّ أحد األساليب الوصفية اليت تستخدم للوصول إىل نتائج شاملة.
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ثامناً: اإلجراءات املنهجية:
1. جمتمع وعينة الدراسة:

أ- جمتمع الدراسة:
القنوات  على  تذاع  اليت  األسبوعية  احلوارية  الربامج  من  الدراسة  جمتمع  يتكّون 
الفضائية الكردية، واليت أثبتت العديد من الدراسات املسحية للجمهور أهنا حتقق نسبة 
مشاهدة مرتفعة حيث اشتمل جمتمع الدراسة على برانجمني حواريني هي برانمج »مع 
رنج« وهو برانمج اسبوعي يذاع على قناة »روداو« الفضائية، وبرانمج »فكر مرتني« 
القنوات يف  لتلك  املهنية واألخالقية  املعايري  الفضائية إلظهار   “NRT« قناة على 

تناول األداء احلكومي، وأتثري منط امللكية على هذا التناول.
أ.  عينة الدراسة:

اُختريت عينة عمدية من برانجمني حواريتني األسبوعية املذاعة خالل ثالثة أشهر 
)آاير، حزيران، متوز 2017( واملذاعة يف الفرتة املسائية، حيث بلغ إمجايل عدد احللقات 

املذاعة 24 حلقة بواقع 12 حلقة لكل برانمج وإبمجايل زمن )24( ساعة تقريباً.
ب-  توصيف عينة الدراسة:

جدول رقم )1(
زمن حلقات الربامج عينة الدراسة التحليلية

زمن احللقاتعدد احللقاتالربامـــج
ساعةدقيقةاثنية

12103214مع رنج
1258269فكر مرتني

2485923اجملموع

اثبت���������ت العدي���������د من الدراس���������ات 
المس���������حية للجمه���������ور أنها تحقق 

نسبة مشاهدة مرتفعة.
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جدول رقم )2(
زمن القضااي اليت تناولت األداء احلكومي داخل الربامج عينة الدراسة التحليلية

زمن القضاايالربامـــج
ساعةدقيقةاثنية

12347مع رنج
48125فكر مرتني

4712-اجملموع

أداة مجع البيانات:	 ح
اعتمد الباحث على صحيفة حتليل املضمون حيث تضمنت اجلوانب املختلفة 
واستخدم  الدراسة  أهداف وفروض  وفق  عليها على  التعرف  إىل  الدراسة  تسعى  اليت 
من  على جمموعة  االستمارة  ُعرضت  البياانت  ولتوفر صدق  للتحليل،  الفقرة كوحدة 
وإضافة  للصحيفة  الفقرات  صياغة  يف  التعديل  مت  توجيهاهتم  ضوء  ويف  احملكمني18، 

بعضهم اآلخر؛ وابلتايل حتقق الصدق الظاهري للبياانت.
وُأجري اختبار ثبات التحليل مع اثنني من الباحثني19 على 5% من عينة احللقات 
احلوارية عينة الدراسة بواقع حلقة من كل برانمج، وبلغت قيمة معامل الثبات 90,0، 

وبلغت عينة الثبات حلقتني برانجميتني مث حساب معادلة هولسيت:
معامل الثبات = 

حيث إن ت = عدد احلاالت  بني املرمزين
ن1 = عدد احلاالت اليت رمزها املرمز األول 
ن2 = عدد احلاالت اليت رمزها املرمز الثاين

وطبقاً هلذه املعادلة كانت قيم الثبات كما أييت:
ثبات أ مع ب = 0,91
ثبات ب مع أ = 0,90

19. الباحثان: 
بهروز علي رس���������ول: مدرس 
مس���������اعد - كلي���������ة اإلدارة - 

جامعة السليمانية التقنية.
هاوني���������از صاب���������ر: م���������درس 
اإلدارة-   كلي���������ة   - مس���������اعد 

جامعة السليمانية التقنية.

18.  أسماء السادة المحكمين 
مترتبة ترتيبًا أبجديًا:

أ.م/ د. ابتس���������ام اس���������ماعيل: 
أس���������تاذ اإلعالم - عميد كلية 
العل���������وم اإلنس���������انية - جامعة 

السليمانية.
أ.م/ د. ابراهيم س���������عيد: أستاذ 
العل���������وم  كلي���������ة   - اإلع���������الم 
اإلنسانية - جامعة السليمانية.

د. أحمد حمه غريب: مدرس 
إعالم - رئيس قسم العالقات 
العامة والدبلوماسية - جامعة 

التنمية البشرية.
أ.م/ د. س���������الم نصر الدين: 
رئيس قس���������م اإلعالم - كلية 
العل���������وم اإلنس���������انية - جامعة 

السليمانية.
أ.م/ د. عمر أحمد رمضان: 
أس���������تاذ اإلعالم - كلية العلوم 
اإلنسانية - جامعة السليمانية.
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وحبساب املتوسط احلسايب بني هذه القيم كان معامل الثبات = 0,90
ه- املعاجلة اإلحصائية للبيانات:

ُحّللت البياانت ابستخدام برانمج SPSS )احلزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية
املعامالت  إىل  ابللجوء  وذلك   )Statistical Package for Social Science

واإلختبارات اإلحصائية اآلتية:
1. التكرارات اإلحصائية البسيطة والنسب املئوية. 

2. املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية.
 Contingency – Tables Chi Square( االقرتان  جلداول  )كـا2(  اختبار   .3
لدراسة   )Pearson Correlation Coefficient( بريسون  ارتباط  ومعامل   ،)Test

شدة العالقة االرتباطية بني متغريين واجتاهها.
 )One-way Analysis of Variance( الواحد البعد  التباين ذي  4. حتليل 
املعروف اختصاراً ابسم ANOVA  لدراسة الداللة اإلحصائية للفروق بني املتوسطات 

احلسابية ألكثر من جمموعتني من املبحوثني.
تاسعاً: التعريفات اإلجرائية للدراسة:

1. املعايري املهنية واألخالقية: يقصد هبا جمموعة القيم املهنية الواجب مراعاهتا 
يف العمل اإلعالمي والسيما التليفزيوين اليت تتصل مبعايري األداء األخالقية املكتوب وغري 

املكتوب واليت ينبغي أن توجه أسلوب العمل اإلعالمي20.
2. الربامج احلوارية: يقصد هبا الربامج احلوارية اجلماهريية املباشرة، اليت تقوم 
على مفهوم املشاركة اجلماهريية بوسائل االتصال والتفاعل املختلفة، وجتمع يف تقدميها 
بني األحاديث املباشرة واحلوارات واملناقشات واملناظرات والتقارير املصورة، وتتجاوب 
مع األحداث اجلارية يف اجملتمع، وتعاجل قضاايه بنوع من اجلرأة، يف إطار أشكال فنية 

تتسم ابجلاذبية الفنية21.
واألفكار  والسمات  االنطباعات  جمموعة  هبا  املقصود  احلكومي:  األداء   .3
اليت جتسدها الربامج احلوارية التليفزيونية يف القنوات الفضائية اخلاصة عن أداء حكومة 

20. - عبد الحليم موس���������ى، 
الموضوعي���������ة والقيم اإلخبارية 
العالمية  ال���������دار  في اإلعالم، 
للنش���������ر، الجيزة 2008، ص: 

.86

الدسوقي،  إبراهيم  زكريا   .21
قضايا الفس���������اد كما تعكس���������ها 
البرام���������ج الحوارية في القنوات 
البحوث  مجل���������ة  الفضائي���������ة، 
اإلعالمية، العدد )32(، كلية 
اللغة العربية، جامعة األزهر، 

2009، ص: 212.
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لسنة  الدائم  العراقي  الدستور  تتكون احلكومة على وفق  العراق حيث  أقليم كردستان 
)2005( من رئيس الوزراء وانئبه والوزراء الذين يديرون مجعيهم أعمال احلكومة على 

وفق االختصاصات22.
تليفزيونية كردية تبث من خالل  القنوات الفضائية الكردية: هي قنوات   .4
 Turk(تورك سات ،)Hot Bird(هوت بريد ،)Nile Sat(األقمار الصناعية انيل سات
sat(، لينغ سات )Lyng Sat( ويدخل يف متويلها القطاع اخلاص الكردي أي رأس مال 
حر )أفراد – مؤسسات – استثمارات خاصة(، أو تكون شركات مسامهة كردية مع 

جهات أخرى23.
عاشرًا: النتائج العامة للدراسة:

- نتائج الدراسة التحليلية:
1. الفروق بني الربامج عينة الدراسة يف ختصص الضيوف يف الربامج احلوارية:

        الربانمج

ختصص

 الضيوف

مع نرنج

ن= 120

فكر مرتني

ن= 177

اجملموع

ن = 297

كا2

احملسوبة

مستوى 
املعنوية

%ك%ك%ك

4033492789607.5190.023مسؤل حكومي
30253515.86540.821.7750.000عضو برملان
182095.12725.118.4470.074وزير حايل

1613105.62618.68.5380.000مسؤل سابق حكومي
1210179.62919.619.7950.014أستاذ جامعي
18152413.64228.64.4120.000انشط سياسي

8684.51610.56.5760.110صحفي
6562.7129.710.9850.037رجل دين

23. شيركو جبار محمد: واقع 
الفضائية  القنوات  ومس���������تقبل 
الكوردية، مطبعة ش���������هيد آزاد 
هورامي، 2014، ص: 56.

22. الدس���������تور العراقي الدائم 
الصادر سنة 2005:

https://www.
constituteproject.org.
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5473.2127.29.8260.004ابحث أكادميي

6552.8117.82.2770.007رجل أعمال 
1815183.83625.73.2690.831مسؤل حزيب

121084.52014.54.1490.317طبيب

6521.186.110.0310.195شخص عادي
يوضح اجلدول رقم )3( ختصص ضيوف الربامج احلوارية

تشري بياانت اجلدول السابق إىل احتالل املسؤولني ابحلكومة مقدمة ختصصات 
الضيوف ابلربامج عينة الدراسة التحليلية بنسبة 60%، مث عضو برملان بنسبة %40.8، 
فالناشط السياسي بنسبة 28.6%، مث املسؤول احلزيب بنسبة 25.7%، مث الوزير احلايل 
سابق  حكومي  مسؤول  مث   ،%19.6 بنسبة  جامعي  أستاذ  ويليها   ،%25.1 بنسبة 
بنسبة 18.6%. فالطبيب يف املرتبة الثامنة جاء بنسبة 14.5%، ويليها الصحفي بنسبة 
10.5%، بينما جاء يف املرتبة األخرية شخص اعتيادي بنسبة 6.1% من إمجايل زمن 
للمسؤول ابحلكومة  نسبة  أعلى  أن  التحليلية. ويالحظ  الدراسة  عينة  احلوارية  الربامج 
جاء يف كال الرباجمني بنسبة 33% يف برانمج )مع رنج(، ونسبة 27% يف برانمج )فكر 
مرتني( حيث تبنّي قلة نسبة رأي املعارضة مقارنة مع نوع ملكية القنوات ذات طابع 
الضيوف يف حلقات  اختصاصات  بني  توازن  أن  عليه  يستوجب  الذي  قطاع خاص 

الربامج احلوارية.
وابستخدام اختبار كا2 -كما يف اجلدول السابق- يتبني وجود عالقة ارتباط دالة 
إحصائياً بني الربامج احلوارية وختصصات )مسؤول حكومي، وعضو برملان، ومسؤول 
سابق حكومي، وأستاذ جامعي، وانشط سياسي، وابحث أكادميي، ورجال أعمال(. 
وأظهر معامل التوافق ضعف شدة هذه العالقة، وابستخدام االختبار نفسه يتبني عدم 
وجود عالقة إحصائية بني الربامج احلوارية حمل الدراسة وبقية التخصصات، حيث بلغت 

قيمة كا2 احملسوبة قيماً غري دالة إحصائياً عند مستوى معنوية أكرب من %0.05.

تش���������ير بع���������ض الدراس���������ات إلى 
بالحكومة  المس���������ؤولين  احت���������الل 
الضيوف  مقدم���������ة تخصص���������ات 
بالبرامج السياسية، مقارنة مع قلة 

نسبة رأي المعارضة.
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2. الفروق بني الربامج عينة الدراسة يف نوع االجتاهات احلزبية والنقابية للضيوف: 
الربامج

االجتاهات 

احلزبية و النقابية

للضيوف

كا2 اجملموعفكر مرتنيمع رنج
احملسوبة

مستوى 
املعنوية

معدل 
التوافق %ك%ك%ك

2319.28447.510766.745.9300.0000.385اجتاهات واحدة
42354123.28358.2اجتاهات متقاربة
1915.82212.44128.2اجتاهات خمتلفة

36303016.96646.9اجتاهات متعارضة
120177297اجملموع

جدول )4( يوضح الفروق بني الربامج احلوارية على وفق االجتاهات النقابية واحلزبية 
للضيوف

الدراسة كانت هلم -  احلوارية عينة  الربامج  أن ضيوف  السابق  نتائج اجلدول  تظهر 
اجتاهات نقابية وحزبية واحدة حنو القضااي واملوضوعات اليت تثريها الربامج بنسبة 
66.7%، بينما كانت هذه االجتاهات متقاربة بنسبة 58.2%؛ لذا يرى الباحث 
أن أغلب الربامج احلوارية تثري القضااي واملشكالت اليومية نفسيهما يف اليوم عينه 
على كل الربامج من خالل املسؤولني واملتخصصني أنفسهم، والدور احلكومي يف 
التعامل مع القضااي يف أغلب االجتاهات واحدة أو متقاربة إىل حد كبري، وجاءت 
متعارضة يف املرتبة الثالثة بنسبة 46.9%، وهي نتيجة ميكن ردها إىل تنوع أهداف 
اخلطاب اإلعالمي لقنوات القطاع اخلاص اليت تبث هذه الربامج واسرتاتيجيته حىت 

وأن تقاربت بنسبة %58.2.
وتظهر نتائج اجلدول السابق هذا االختالف والتباين بني اجتاهات الضيوف يف كل - 

برانمج من الربانجمني كٌل على حدة.
وأكد اختبار كا2 احملسوبة وجود عالقة ارتباط دالة احصائياً بني متغري اجتاهات - 

احملسوبة  قيمة كا2  بلغت  حيث  الدراسة  عينة  احلوارية  الربامج  داخل  الضيوف 
45.930 عند مستوى معنوية )0.000(، وأظهر معامل التوافق 

املعايري املهنية للربامج احلوارية يف القنوات الفضائية الكردية جتاه األداء احلكومي )دراسة حتليلية(



93  العدد )3( 2018

ضعف شدة هذه العالقة حيث بلغت شدته )0.285(.
3. الفروق بني الربامج عينة الدراسة يف نوع األداء احلكومي كما تعكسه 

الربامج احلوارية: 
ويوضح اجلدول رقم )5( الفروق بني الربامج احلوارية يف نوع األداء احلكومي كما 

تعكسه الربامج احلوارية.

الربامج    
االداء

احلكومي

كا2 اجملموعفكر مرتنيمع رنج
احملسوبة

مستوى 
املعنوية

معدل 
التوافق %ك%ك%ك

2612.74016.96629.649.6150.0000.373سليب جدًا
5928.96929.112858سليب
5426.56326.611755حمايد
4019.63615.27634.8اجيايب

2512.32912.25424.5اجيايب جدَا
204237441اجملموع

يتضح من بياانت اجلدول السابق اخلاص ابالجتاه العام لفقرات الربامج احلوارية حمل - 
الدراسة التحليلية حنو األداء احلكومي أن هذا االجتاه جاء سلباً بنسبة 58%، وجاء 
االجتاه احملايد بفارق ضئيل مع سابقه بنسبة 55%، بني ما جاء االجتاه اإلجيايب 
بنسبة 34.8%، وهذه النتائج تبني اختالفاً يف االجتاه جاء بدرجات متقاربة بني 
فئات املقاييس، وهو ما يظهر قدراً معقواًل من حرية الرأي خالل احلوارات اليت متت 
يف هذه الربامج. ويتضح من بياانت اجلدول السابق االختالف بني القنوات اخلاصة 
فيما بينهم حنو تناول األداء احلكومي على وفق سياسة تلك القنوات وأهدافها، 
بينما جاء يف برانمج )مع رنج( أن األداء احلكومي سليب بنسبة 12.7% وكانفي 
برانمج )فكر مرتني( سلبياً بنسبة 16.9%، بينما تتقارب النتائج يف كلتا القناتني 
حول االجتاه اإلجيايب بنحو كبري لألداء احلكومي حول معاجلة القضااي اليت تتناوهلا 
أن  النتائج  تلك  تبني  لذلك  متقاربة 12.3%، و%12.2،  بنسبة  احلوارية  الربامج 
برانمج )فكر مرتني( أكثر نقداً من برانمج  )مع رنج( لألداء احلكومي حيث أظهر 
بنسبة 16.9% من إمجايل فقرات الربامج  بنسبة 29.1% وسلبياً جداً  أداء سلبياً 

ه���������ذه النتائج تبي���������ن اختالفًا في 
االتجاه جاء بدرجات متقاربة بين 
فئات المقايي���������س، وهو ما يظهر 
قدرًا معقواًل من حرية الرأي خالل 
الح���������وارات التي تم���������ت في هذه 

البرامج.
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عينة الدراسة.
وأكد اختبار كا2 احملسوبة وجود عالقة ارتباطية دالة إحصائياً بني متغريي االجتاه - 

حنو أداء احلكومة والربامج احلوارية حمل الدراسة، حيث بلغت قيمة كا2 احملسوبة 
49.615 مبستوى معنوية )0.000( وأظهر معامل التوافق أن شدة هذه العالقة 

متوسطة حيث بلغت قيمة هذا املعامل 0.373.
4. الفروق بني الربامج عينة الدراسة يف نوع االنتقادات املوجهة للحكومة 

يف الربامج احلوارية:
ويوضح اجلدول رقم )6( الفروق بني الربامج احلوارية يف نوع االنتقادات 

املوجهة للحكومة

        الربامج

نوع   

االنتقادات

كا2 اجملموعفكر مرتنيمع رنج
احملسوبة

مستوى 
املعنوية

معدل 
التوافق %ك%ك%ك

احلكومة تتعامل بسلبية 
-1616.52317.33917.50.2680.875مع القضايا

الفساد يف استغالل 
2732.55237.47926.224.9140.0000.247السلطة

---42.4--44.8الرشوة ملنتسيب احلكومة
احلكومة تعرب عن مصاحل 

2125.32417,345226.5610.0380.130فئة معينة

عدم كفاءة قيادات 
-101232234220.72.1000.350احلكومة

33.664.397.38.4110.0150.147شروع قوانني غري مالئمة

---32.943.678.1هدر األموال

تشري بياانت اجلدول السابق إىل أن أبرز االنتقادات املوجهة للحكومة يف الربامج - 
احلوارية عينة الدراسة كانت ”الفساد يف استغالل السلطة“ يف كثري من املشكالت 
مث  بنسبة %22،  معينة“  فئة  مصاحل  عن  تعرّب  تلتها ”احلكومة   ،%26.2 بنسبة 

املعايري املهنية للربامج احلوارية يف القنوات الفضائية الكردية جتاه األداء احلكومي )دراسة حتليلية(
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”عدم كفاءة قيادات احلكومة“ بنسبة 20.7%، تلتها ”احلكومة تتعامل بسلبية 
مع القضااي“ بنسبة 17.5%، وجاء يف املرتبة األخرية ”الرشوة ملنتسيب احلكومة“ 
بنسبة 2.4%. وجتّسد هذه النتائج اإلحساس بسلبية احلكومة يف التعامل مع فئات 
الشعب، وانتشار صور الفساد يف القطاع احلكومي، واستغالل سلطتها يف إصدار 

قوانني ظاملة ضدَّ فئات معينة من اجملتمع.
5. الفروق بني الربامج عينة الدراسة يف أساليب تشكيل الرأي العام:

يوضح اجلدول رقم )7( الفروق بني الربامج احلوارية يف أساليب تشكيل الرأي العام
            الربامج
أساليب تشكيل

 الرأي العام

كا2 اجملموعفكر مرتنيمع رنج
احملسوبة

مستوى 
املعنوية

معدل 
التوافق %ك%ك%ك

نقل اآلراء ووجهات النظر 
من النخبة إىل اجلمهور

3426.86531.99933.3

44.8350.0000.270

إاثرة القضية دون تقدمي 
احللول هلا

4622.547379326.1

نقل اآلراء من اجلمهور 
إىل النخبة

107.96833.37822.7

طرح القضية واآلراء ووجهات 
النظر املختلفة بشأهنا

3628.32512.36118

127204331اجملموع

تشري بياانت اجلدول رقم )7( إىل أن ”نقل اآلراء ووجهات النظر من النخبة إىل - 
اجلمهور“ جاءت يف مقدمة أسالييب تشكيل الرأي العام يف الربامج احلوارية عينة 
الدراسة بنسبة 33.3%، تالها أسلوب ”إاثرة القضية دون تقدمي احللول هلا“ بنسبة 
26.1%، مث أسلوب ”نقل اآلراء من اجلمهور إىل النخبة“ بنسبة 22.7%، وأخرياً 
 .%18 بنسبة  بشأهنا“  املختلفة  النظر  ووجهات  واآلراء  القضية  ”طرح  أسلوب 
ويالحظ سيطرة أسلوب نقل اآلراء ووجهات النظر من النخبة إىل اجلمهور للرد 

على كل ما يثار بصفة يومية من مشكالت وقضااي من خالل الربامج احلوارية.

يالحظ سيطرة أسلوب نقل اآلراء 
ووجه���������ات النظ���������ر م���������ن النخبة 
إلى الجمهور لل���������رد على كل ما 
يثار بصفة يومية من مش���������كالت 
البرامج  خ���������الل  م���������ن  وقضاي���������ا 

الحوارية.
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ومن خالل اختبار )كا2( اتضح وجود عالقة ارتباط دالة إحصائياً بني - 
أساليب تشكيل الرأي العام املستخدمة والربامج حمل الدراسة، حيث بلغت قيمة )كا2( 
معامل  وأظهر   )0.000( معنوية  ومستوى   )6( حرية  بدرجة   )44.835( احملسوبة 

التوافق أن العالقة ضعيفة حيث بلغ )0.270(.
6. الفروق بني الربامج عينة الدراسة يف أساليب اإلقناع املستخدمة:

يوضح اجلدول رقم )8( الفروق بني الربامج احلوارية يف اساليب اإلقناع املستخدمة 
يف الربامج.

الربامج

أساليب 

اإلقناع

ك

كا2 اجملموعفكر مرتنيمع رنج
احملسوبة

مستوى 
املعنوية

معدل 
التوافق %ك%ك%

قية
منط

ب 
سالي

ا

34116531.99925.318.7660.0000.179أدلة وبراهني
5845.76431.412230.621.9920.0000.193وقائع معينة

تسلسل منطقي 
لألحداث

107.92210.8328.52.3750.305-

-14112110.33513.24.8250.090أسئلة واقعية
1814.2125.9308.86.7690.0340.019إجيابيات وسلبيات

-129.494.42173.6240.163حقائق وأرقام

فية
عاط

ب 
سالي

ا

---10.511.2--التحّيز
---4243.2--التعميم

التطرف يف الرتغيب 
أو الرتهيب

10.8136.4145.36.6360.0360.107

الرتكيز على 
النواحي العاطفية

86.3188.82611.611.4340.0030.140

تشري بياانت اجلدول رقم )8( إىل احتالل أسلوب »وقائع معينة« كأحد األساليب - 
املنطقية املستخدمة يف اإلقناع يف الربامج املدروسة بنسبة )30.6%(، يليه أسلوب 

املعايري املهنية للربامج احلوارية يف القنوات الفضائية الكردية جتاه األداء احلكومي )دراسة حتليلية(
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احلياة  يف  حيدث  مما  واقعية  »أمثلة  مث   ،)%25.2( بنسبة  وبراهني«  أدلة  »تقدمي 
اليومية« بنسبة )13.2%(، مث »الرتكيز يف النواحي العاطفية« بنسبة )%11.6(. 
ويالحظ اعتماد الربامج احلوارية للدراسة املستهدفة على األساليب املنطقية بنحو 
يفوق األساليب العاطفية، حيث إن األساليب املنطقية أقرب إىل اإلقناع خبالف 

األساليب العاطفية اليت تشري إىل العواطف دون وجود األسانيد الفعلية. 
نتائج اختبار فروض الدراسة:- 

املوجهة  االنتقادات  بني  دالة إحصائياً  ارتباط  توجد عالقة  األول:  الفرض 
للحكومة وملكية القنوات عينة الدراسة.

جدول رقم )9(
اختبار)كا2( للعالقة بني االنتقادات املوجهة للحكومة وملكية القنوات عينة الدراسة

مستوى كا2 ملكية القنواتاالنتقادات
املعنوية

معامل 
فاي NRTروداو

-33.643.62.8810.090احلكومة هتدر األموال
احلكومة تعرب عن 
مصاحل فئة معينة

2125.32417.30.2210.638-

احلكومة تتعامل بسلبية 
مع القضااي

1619.32317.32.2140.137-

شروع قوانني غري 
مالئمة

33.664.31.3800.240-

الفساد يف استغالل 
السلطة

2732.55237.46.1090.0130.126

عدم كفاءة قيادات 
احلكومة

101232232.1550.142-

رشاوى ملنتسيب 
احلكومة

44.8--2.7970.094-

توضح بياانت اجلدول السابق وجود عالقة ارتباط دالة إحصائياً بني انتقاد ”الفساد - 

يالحظ اعتم���������اد البرامج الحوارية 
للدراسة المستهدفة على األساليب 
المنطقية بنحو يفوق األس���������اليب 
العاطفي���������ة، حيث إن األس���������اليب 
المنطقي���������ة أق���������رب إل���������ى اإلقناع 
التي  العاطفية  األساليب  بخالف 
تش���������ير إلى العواطف دون وجود 

األسانيد الفعلية
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يف استغالل السلطة“ املوجه للحكومة وملكية القنوات عينة الدراسة، حيث بلغت 
قيمة )كا2( احملسوبة )6.109( ومبستوى معنوي )0.013(، ودل معامل فاي 
ارتباطية دالة  العالقة ضعيفة، يف حني مل يثبت وجود عالقة  )0.126( على أن 
إحصائياً بني بقية االنتقادات املوجهة للحكومة وملكية القنوات، حيث كانت قيم 
معنوية جاءت كاآليت: ”احلكومة  مستوايت  عند  دالة  غري  قيم  احملسوبة  )كا2( 
 ،)0.638( معينة“  فئة  مصاحل  عن  تعرب  ”احلكومة   ،)0.090( أموااًل“  هتدر 
”التعامل بسلبية“ )0.137(، ”شروع قوانني غري مالئمة“ )0.240(، ”عدم 

كفاءة قيادات احلكومة“ )0.142(، ”رشاوى ملنتسيب احلكومة“ )0.094(.
لذلك تظهر النتائج بقبول الفرض األول جزئياً والقائل بوجود عالقة ارتباط دالة - 

إحصائياً بني االنتقادات »الفساد يف استغالل السلطة« املوجهة للحكومة وملكية 
بقية  بني  إحصائياً  دالة  عالقة  وجود  يثبت  مل  حني  يف  الدراسة،  عينة  القنوات 

االنتقادات وملكية قنوات عينة الدراسة. 
الفرض الثاين: توجد عالقة ارتباط دالة إحصائياً بني أساليب تشكيل الرأي 

العام املستخدمة يف الربامج احلوارية وملكية القنوات عينة الدراسة.
جدول رقم )10(

اختبار )كا2( للعالقة بني أساليب تشكيل الرأي العام املستخدمة يف الربامج احلوارية 
وملكية القنوات عينة الدراسة.

مستوى كا2ملكية القنواتأساليب تشكيل الرأي العام
املعنوية

معامل 
فاي NRTروداو

3426.86531.935.294وجهات النظر من النخبة

0.0000.249

4622.54737إاثرة القضية دون حلول 
107.96833.3وجهات النظر من اجلمهور

3628.32512.3طرح القضية

توضح بياانت اجلدول السابق وجود عالقة ارتباط دالة إحصائياً بني أساليب تشكيل - 
الرأي العام وملكية القنوات، حيث بلغت قيمة )كا2( احملسوبة )35.294(، وهي 

املعايري املهنية للربامج احلوارية يف القنوات الفضائية الكردية جتاه األداء احلكومي )دراسة حتليلية(
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قيمة دالة عند مستوى معنوية )0.000(، ودّل معامل فاي )0.249( على أن 
العالقة ضعيفة.

وبذلك يقبل الفرض الثاين القائل بوجود عالقة ارتباط دالة إحصائياً بني أساليب - 
تشكيل الرأي العام املستخدمة يف الربامج احلوارية وملكية القنوات اليت تذيع تلك 
الربامج، حيث تسعى القنوات الفضائية اخلاصة إىل الرتكيز يف اخلطاب غري املتوازن 
احلكومي،  األداء  سوء  إلظهار  فقط  السلبيات  وإبراز  واألزمات  القضااي  ملعاجلة 
وإمهال املسؤولية على مستوى الدولة عن أداة األدوار املنوطة هبما، وهذا اخلطاب 
اإلعالمي غري املتوازن ضمن أساليب تشكيل الرأي العام يعزز اإلحساس ابإلحباط 

وعدم االنتماء لدى غالبية مجهور املشاهدين.
الفرض الثالث: يوجد فروق دالة إحصائياً بني الرباجمني احلواريني )مع رنج، 

وفكر مرتني( عينة الدراسة يف تناوهلما ملستوى األداء احلكومي.
جدول رقم )11(

اختبار )T-test( ملعنوية الفرق بني القنوات الفضائية الكوردية اخلاصة )روداو، و
NRT( يف تناول مستوى األداء احلكومي.

مستوى املعنويةT-testاملتوسط احلسايبالعددامللكيةاألداء

0.009- 982.632.604مع رنج
1273.03فكر مرتني

توضح بياانت اجلدول السابق وجود فرق دال إحصائياً بني القنوات الفضائية الكردية - 
 -( )T-test( اخلاصة يف تناوهلم ملستوى األداء احلكومي، حيث بلغت معامل

2.604( وهي دالة عند مستوى معنوية )0.009(.
وبذلك يقبل الفرض الثالث القائل بوجود فرق دال إحصائياً بني القنوات الفضائية - 

الكردية اخلاصة يف تناوهلم مستوى االداء احلكومي حيث ظهر النتائج أبن الربانمج 
احلواري )فكر مرتني( الذي تبث على قناة فضائية )NRT( أكثر تناواًل للموضوعات 
والقضااي ذات صلة أبداء إدارة حكومة إقليم كردستان مقارنًة مع الربانمج احلواري 

)مع رنج( الذي تبث على قناة فضائية )روداو( والفرق دال احصائياً.

تسعى القنوات الفضائية الخاصة 
ف���������ي الخطاب غير  التركيز  إلى 
القضاي���������ا  لمعالج���������ة  المت���������وازن 
فقط  الس���������لبيات  براز  واإ واألزمات 

إلظهار سوء األداء الحكومي.
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أهـم نتائـج الـدراسـة:
الدراسة على وفق -  الربامج احلوارية عينة  النتائج اختالف االجتاهات بني  أظهرت 

نوع ملكية القنوات اليت تبث هذه الربامج، فبينما جاء االجتاه اإلجيايب يف برانمج 
»مع رنج« بنسبة )19.6%( جاء سلبياً يف برانمج »فكر مرتني« بنسبة )29.1%(؛ 
وهو ما يظهر أتثري امللكية للقنوات الفضائية بربانمج »مع رنج« الذي يذاع على 
قناة )روداو( كقناة شبه حكومية على عكس قناة )NRT( اليت ختضع للملكية 

اخلاصة؛ وابلتايل لديها قدر أكرب من مساحة احلرية يف تناول األداء احلكومي.
جاءت أغلب اجتاهات ضيوف الربامج ابجتاهات واحدة بنسبة )%66.7(، - 

واجتاهات متقاربة بنسبة )58.2%(، مث اجتاهات متعارضة بنسبة )%46.9(.
جاءت أكثر االنتقادات املوجهة للحكومة ”القساد يف استغالل السلطة“ بنسبة - 

)37.4%( مث ”عدم كفاءات قيادات احلكومة“ بنسبة )23%(. وهذه النتائج تدلُّ 
على وجود قدر كبري من مساحة احلرية يف األداء اإلعالمي عموماً على الفضائيات 

املختلفة.
وقد الحظ الباحث أن الربامج احلوارية على القنوات الفضائية عموماً حتاول جاهدة - 

إظهار ضعف األداء احلكومي ابلرتكيز على السلبيات وجتاهل اإلجيابيات يف حماولة 
تتجاوز  قضاايه  وإن  الفقري،  املواطن  ويتبىن مشكالت  اللحظة،  احتياجات  لسد 
فيها اخلطوط احلمر يف آداب احلوار يف حماولة إحراج املسؤولني على اهلواء مباشرة، 
فيتحّول احلوار إىل مقصلة، ويتحول مقدمو الربامج احلوارية من حماور إىل طرف 
اليومية  الصحف  يف  ينشر  مما  موضوعاهتا  الربامج  تلك  تستقي  حيث  القضية، 
مسائية  يومية  حوارية  برامج  ثالثة  من  أكثر  نشاهد  حيث  التوجهات،  املختلفة 

تناقش املشكالت نفسها ابألسلوب نفسه تقريباً.
جاء أسلوب ”نقل اآلراء ووجهات النظر من النخبة إىل اجلمهور“ بنسبة )%33.3( - 

يف مقدمة األساليب املستخدمة يف الربامج احلوارية، وأظهر اختبار )كا2( وجود 
عالقة ارتباطية دالة إحصائياً بني أساليب تشكيل الرأي العام املستخدم والربامج 
عينة الدراسة، واتفقت هذه النتيجة مع نتائج بعض الدراسات السابقة حيث إن 

املسؤول احلكومي جاء يف املرتبة األوىل لضيوف الربامج احلوارية.
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الدراسة -  عينة  احلوارية  الربامج  يف  األوىل  املرتبة  يف  العقالنية  االستماالت  جاءت 
بنسبة )84.9%( مقارنة مع االستماالت العاطفية )%20.1(. 

اخلـالصـة والتـوصيـات:
 مما سبق يتبني لنا أن انتشار الربامج احلوارية اليومية يف أغلب القنوات الفضائية - 

احلكومية واخلاصة يف إقليم كردستان العراق أصبحت جزءاً أساسياً من الطقوس 
يدور  ما  تعكس كل  مرآًة  الربامج  تلك  وأصبحت  املواطنني،  من  لكثرٍي  اليومية 
داخل اجملتمع من إجيابيات وسلبيات. وإن تركيز بعض القنوات الفضائية على إبراز 
السلبيات فقط دون اإلجيابيات إمنا جيسد الشعور ابإلحباط وعدم االنتماء لدى 
املتلقني، وهو ما يتطلب أن يكون اإلعالم الفضائي إعالماً مسؤواًل يراعي التوازن 
لتلك  املهنية  واملعايري  املختلفة  والقضااي  املوضوعات  تناول  يف  املطلقة  احلرية  بني 
الربامج، ومراعاة الضوابط األخالقية والقانونية يف عملية التناول، والفصل بني اخلرب، 

والرأي، واحلياد، والتوازن يف عرض وجهات النظر املختلفة.
التنوع يف التناول اإلعالمي للموضوع نفسه من خالل الربامج احلوارية، فقرار عرض - 

القضااي واملشكالت عينها ابلنحو عينه والضيوف كذلك من خالل الربامج احلوارية 
على القنوات الفضائية املختلفة إمنا يصيب املتلقي ابمللل واليأس واإلحباط أحياانً، 
وال بد من ابراز السلبيات واإلجيابيات برؤى إعالمية خمتلفة تظهر براعة اإلعالمي 
الربامج  تلك  يذاع من خالل  فيما  الدقة واملوضوعية  والتناول، وحتري  األداء،  يف 

احلوارية.
 االهتمام ابلتوازن يف الربامج احلوارية يف القنوات الفضائية اخلاصة ملواجهة األخطار - 

الوافدة علينا من املنطقة، فتغيري اخلطاب اإلعالمي يعد أمراً ضرورايً وملحاً، بداًل 
الشعبية  الثقافة  انتشار  التطرف واهلوس األيديولوجي والسيما مع  ثقافة  من نشر 

وتردي األوضاع األقتصادية والبطالة وغريها.
مراعاة التوازن يف اخلطاب اإلعالمي بني اإلعالم اإليديولوجي املوجه وشبه احلكومي - 

الرمسي الذي تطارده اخلطوط احلمر، واإلعالم اخلاص الذي حتكمه ثقافة رأس املال، 
وتقليل الفجوة بينهما لصاحل مجهور املشاهدين مبختلف فئاته وتوجهاته.

أن انتش���������ار البرام���������ج الحواري���������ة 
القنوات  أغل���������ب  ف���������ي  اليومي���������ة 
الفضائية الحكومية والخاصة في 
إقليم كردس���������تان العراق أصبحت 
جزءًا أساسيًا من الطقوس اليومية 

لكثيٍر من المواطنين.
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ملخص: 
حتاول هذه الدراسة تسليط الضوء على أهم بعد يف املأزق األمين الذي تعرفه 
البعد الطائفي-األيديولوجي، مركزة يف مدى أتثري  العالقات اإليرانية-السعودية، وهو 
القوة الناعمة كركيزة أساسية تتبناه كلتا الدولتني يف إطار التوترات والنزاعات ما بينهما 
ملا عرف ابحلرب الباردة اجلديدة يف الشرق األوسط، مستثمرًة يف ذلك بعض التحوالت 
اجليوسياسية اليت تعرفها املنطقة كالنزاع السوري، وهو هدف الدراسة اليت تسعى فيه كلتا 
الدولتني إىل أداء دور كبري وإضعاف لدور الطرف اآلخر يف املنطقة؛ من أجل حتقيق 
مصاحل جيوسياسية، ودعم الفاعلني اإلقليميني يف نزاعاهتم مبا يسمى احلرب ابلوكالة، 
فالعامل العسكري هنا ال يفيد يف هذه اللعبة بقدر ما تفيد الروابط الطائفية-السياسية.

الشرق  األمين،  املأزق  إيران،  السعودية،  السوري،  النزاع  املفتاحية:  الكلمات 
األوسط، النظام اإلقليمي العريب، األيديولوجية، الصراع الطائفي، احلرب ابلوكالة.

البعد الطائفي والأيديولوجي يف احلرب الباردة 
اجلديدة يف ال�سرق الأو�سط

-النزاع ال�سوري وحرب الوكالة بني ال�سعودية واإيران-

حسني لعريض* 

*  طالب سنة اثلثة دكتوراه يف العلوم السياسية والعالقات الدولية - فرع العالقات الدولية، ختصص السياسة 
اخلارجية والعالقات الدولية، جامعة صاحل بوبنيدر - قسنطينة 03 )اجلزائر(.
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Abstract

We will try in this study to highlight the most important 
dimension between the Saudi Arabia and Iran relations, which is 
the sectarian and ideological dimension. Focusing on the impact of 
soft power as an essential foundation sponsored the two countries 
within the framework of their tensions and conflicts between them 
as a new cold word in the Middle East, relying and taking advantage 
of some of political and geopolitical changes in the arena such as the 
Syrian conflict which is the objective of the study. both countries 
are trying to play a great role and weakening the other side in the 
middle east in other to achieve their interests by supporting some 
regional factors as the so-called the proxy war, the military factor 
here is not as helpful as the political sectarian ties.

Keywords: The Syrian conflict, Saudi Arabia, Iran, the security 
Dilemma, the Middle East, The regional Arabic system. The 
Ideology, the sectarian struggle.

البعد الطائفي واأليديولوجي يف احلرب الباردة اجلديدة يف الشرق األوسط
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مقدمــــة:
من  الكثرَي  الطويل  أترخيها  يف  األوسط  الشرق  يف  اجليوسياسية  البيئة  عرفت 
اقتصادية وجيوسياسية-أمنية،  الصراعات جيدها  طبيعة هذه  فاملتمعن يف  الصراعات، 
لكنها حتمل يف طياهتا أبعاداً أيديولوجية وأخرى طائفية. ويبدو من خالل بعض املالمح 
أن هناك حتواًل اسرتاتيجياً يف بيئة الشرق األوسط، وهو مبنزلة معركة استقطاب مذهيب-
إقليمي بني السنة والشيعة، وحتوٍل يف الصراعات من الدول إىل صراعات داخلية وأخرى 

عابرة للدول اليت حتارب ابلوكالة عن دول اثنية. 
إن االستقطاب السين-الشيعي وإن كان معروفاً منذ القدم بيد أن مالحمه اجلديدة 
تكمن يف بروز ظاهرة اجلهاد الشيعي املسلح بقيادة إيران واجلهاد السين املسلح حتت 
قيادة السعودية، ويعدُّ النزاع يف سوراي أحد مالحمه اليت تتيح فرصة تنامي هذه الظاهرة، 
القدمية،  التأرخيية احلضارية  إقليمية كربى تتجدد فيها األحقاد  وتؤسس ملعركة مذهبية 
الشرق  منطقة  يف  للدول  عابرة  وحتالفات  اإلقليمية،  العالقات  شبكة  تشكيل  وتعيد 

األوسط ككل.
وأتسيساً ملا سبق ميكننا طرح اإلشكالية الرئيسة اآلتية:

كيف ميكن أن يؤدي البعد الطائفي األيديولوجي دوراً يف حتديد توجهات كل 
من إيران والسعودية جتاه بعضهما وجتاه القضايا اإلقليمية الراهنة النزاع يف سوريا يف 

إطار ما يعرف باحلرب بالوكالة؟
وتندرج حتت هذه اإلشكالية عدة تساؤالت فرعية:

-ما طبيعة النزاع يف سوراي؟
-ما دور كل من إيران والسعودية جتاه النزاع يف سوراي؟

-ما تداعيات املأزق األمين السعودي-اإليراين على تطورات األحداث يف سوراي؟
-ما تداعيات املأزق األمين السعودي-اإليراين على النظام اإلقليمي العريب؟ 

-ما خمتلف سيناريوهات املرحلة املقبلة؟
ولإلجابة عن هذه التساؤالت وضع البحث الفرضيتني اآلتيتني:

و  إيران  من  لكل  السياسية  التوجهات  يف  حمدد  عامل  هو  الطائفي  -البعد 

ان الص���������راع في منطقة الش���������رق 
ايديولوجية  ابع���������اد  االوس���������ط ذو 
وطائفي���������ة فض���������اًل ع���������ن طبيعة 
هذا الصراع ال���������ذي يحمل ابعادًا 

اقتصادية وسياسية وامنية.
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السعودية جتاه بعضهما وجتاه قضااي الشرق األوسط والسيما النزاع السوري.
-مستقبل النزاع السوري منوط مبدى التقارب أو التنافر يف العالقات السعودية-

اإليرانية.
هدف الدراسة: هتدف هذه الدراسة إىل إبراز دور العامل الطائفي-األيديولوجي 
يف طبيعة العالقات السعودية-اإليرانية يف مرحلة متقدمة من الصراع بني الشيعة والسنة 
يف إطار احلرب الباردة اجلديدة اليت تعرفها بيئة الشرق األوسط، وحرب الوكالة الدائرة 
ما بينهما، ومدى أتثري املأزق األمين ما بينهما على النزاع السوري، والنظام اإلقليمي 
العريب ككل، حيث يعد العراق واليمن وفلسطني وسوراي أهم املناطق املوجهة بني إيران 
والسعودية، لكن مقتضيات الدراسة حتتم الغوص أكثر يف سوراي، واإلشارة فقط لبقية 

املناطق؛ وهو هدف الدراسة.
منهجية الدراسة: 

تقود طبيعة اإلشكالية ومقتضيات الدراسة املنهجية إىل مقاربة منهجية مزدوجة 
مبعىن املزاوجة بني املقاربة الواقعية اجلديدة، واملقاربة البنائية؛ حملاولة التقرب من الظاهرة 
-موضوع الدراسة- وتفكيكها، وفهم طبيعتها، ووصفها؛ وهنا تظهر مقارابت منهجية 
فرضت نفسها وطبيعة املوضوع، منها: املنهج الوصفي، واملنهج التأرخيي، ونظرية الدور 
اليت ترجع جذور هذه الفكرة إىل هتلر واستعماله مصطلح اجملال احليوي الذي يرى أن 
لكل دولة مركزية جمااًل حيوايً تؤثر فيه حبكم أترخيها، وأن تسيطر على أقاليم جغرافية ولو 
ابلقوة املسلحة من أجل أن تتناسب مع متطلباهتا اجلغرافية. وسيستعان هبذه األخرية 
ملعرفة مدى تطلعات كل من الدور اإليراين والدور السعودي جتاه النزاع يف سوراي، ويف 
اليت  املستقبلية  االستعانة ابلدراسات  املنطقة. وكذلك  األمريكي يف  الدور  تراجع  ظل 
تتيح فرصة عرض بعض السيناريوهات ملعرفة مستقبل الظاهرة موضوع الدراسة وليس 

لوضع نتيجة هنائية هلا. 
بنائياً يقوم ابألساس على ما جاء به ألكسندر  ستتبىن الدراسة أمنوذجاً معرفياً 
وندت، وهي املقاربة البنائية اليت ترى يف البعد الثقايف اهلواييت ويف داخله الديين بعداً 
متزايد األمهية والسيما بعد مرحلة احلرب الباردة اليت عرفت توجهاً مغايراً من الصراعات 
الدولية إىل الصراعات الداخلية، وحتّولت الصراعات األيديولوجية إىل صراعات اهلوية 
البنائية  النظرية  قامت  لذلك  الواحدة؛  الداينة  داخل  الطوائف  أو  األداين  بني  سواء 
ابألساس على أن هوايت الدول ومصاحلها هي مبنزلة جزء مهم يف السياسات العاملية، 

البعد الطائفي واأليديولوجي يف احلرب الباردة اجلديدة يف الشرق األوسط
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وأن النظام الدويل هو جمموعة من األفكار اليت تتحكم ابلصراعات الدولية. 
1- مدخل مفاهيمي:

أ- طبيعة النزاع السوري: 
تقتضي الضرورة املنهجية والعلمية من خالل طبيعة الدراسة بعدم اخلوض أكثر 
والتعمق يف متاهات املفاهيم الشائكة واملتشبعة فيما خيص مفهوم النزاع يف إطاره العام 

بقدر ما تكتفي بتحديد طبيعة النزاع السوري.  
العربية من حراك سياسي وشعبوي مناهض  املنطقة  منذ 2010 مع ما عرفته 
واليمن،  وليبيا،  ومصر،  العربية، كتونس،  الدول  خمتلف  يف  السائدة  احلكم  ألنظمة 
وغريها عرفت سوراي انتفاضة شعبية كانت يف بداية املطاف جمرد احتجاجات مطالبة 
إبصالحات على عدة مستوايت اجتماعية وسياسية واقتصادية، لكن سرعان ما تفاقم 

الوضع وأخذ يف التصاعد إىل حد املواجهة املسلحة. 
إن النزاع السوري هو نزاع داخلي مسلح ضد السلطة القائمة مع تدخل خارجي، 
مبعىن نزاع داخلي مسلح ومدول، يتمثل يف فصائل املعارضة ضد نظام بشار األسد، 
أما ما خيص التدخالت اخلارجية فهي على املستوى اإلقليمي متواجدة يف كل من دول 
فهناك  الدويل  املستوى  على  أما  والعراق.  وإيران،  وتركيا،  ولبنان،  وإسرائيل،  اخلليج، 

روسيا، والوالايت املتحدة األمريكية، والصني، واالحتاد األورويب.
عن  املفهوم  هذا  يعرّب   :the security dilemma األمين:  املأزق  ب- 
انعدام األمن من خالل اخلوف الزائد، وانعدام الثقة على املستوى الدويل، وهو مفهوم 
جاء استخدامه من قبل الواقعيني اجلدد كونه ال توجد حكومة أو سلطة فوق دولية؛ 

وهو ما خيلق عاملاً فوضوايً، فبنية النظام الدويل هي فوضوية.
وكان جون هرتز John Hertz أول من استخدم هذا املفهوم يف مخسينيات 
القرن العشرين، حيث يرى أنه »مفهوم بنيوي تقود فيه حماوالت الدول للسهر على 
متطلباهتا األمنية بدافع االعتماد على الذات، وبصرف النظر عن مقاصد هذه احملاوالت، 
إىل ازدايد تعرض دول أخرى للخطر، حيث إن كل طرف يفسر اإلجراءات اليت يقوم 
أهنا  على  اآلخرون  هبا  يقوم  اليت  اإلجراءات  ويفسر  دفاعية،  إجراءات  أهنا  على  هبا 

هتديدات حمتملة«)1(.

وستيف  بيليس  جون   -1  
مسيث، عوملة السياسة العاملية، 
اخلليج  مركز  ونشر  ترمجة 
اإلمارات  ديب،  لألحباث، 
العربية املتحدة، الطبعة األوىل، 

2004، ص: 418.
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ويرى ويلر وبوث Wheeler and Both أن الشعور ابنعدام األمن يؤدي إىل 
ازدايد حدة الشعور ابنعدام األمن، وهو ما جيعل احتماالت قيام احلرب أمراً ممكناً على 

الدوام)2(.
يعيشها  اليت  اهلائلة  الصراعات  خلف  أن  إىل   Butterfield ابترفيلد  ويذهب 
اجلنس البشري يوجد هناك مأزق عسري يكمن يف قلب املشكلة، ويضيف أبنه ليس 
هناك ما يشري إىل أن اجلنس البشري قادر على التغلب على هذه املعضلة املستحكمة)3(.

ويعرف روبرت جريفس Robert Jervis املأزق األمين أبنه: »موقف معني 
بني دولتني أو أكثر على استعداد للصراع، وحىت للحرب؛ من أجل أتمني احتياجاهتا 
األمنية، ولو على حساب الدول األخرى«)4(؛ مبعىن أن احلرص الكبري للدول من أجل 
حتقيق أمنها يثري نوعاً من املنافسة يف جممل التفاعالت يف العالقات السياسية الدولية.  
جـ- مفهوم حرب الوكالة The Proxy Warfare: لقد حاول الربوفسيور 
خالل  من  ابلوكالة  احلرب  ملفهوم  تعريف  وضع   Geriant Hughesهوغز جريانت 
كتابه »عدو عدوي: حرب الوكالة يف السياسة الدولية«، حيث عرفها أبهنا »مجاعة 

عسكرية من غري الدول تتلقى الدعم املباشر من قوة خارجية«)5(.
2-دور املتغريرّ الطائفي يف النزاعات اإليرانية-السعودية:

تعد كل من التوترات الشيعية-السنية واالختالفات األيديولوجية عوامل مهمة يف 
فهم العالقات السعودية-اإليرانية، اليت حتدد الطبيعة السياسية وتوجهات كلتا الدوليتني 
وسلوكهما وتظهرها جتاه الشرق األوسط، وجتاه بعضهما بعضاً. فالدين واأليديولوجيا 

للدولتني مها مبنزلة الركيزة األساسية لتطلعاهتما على املستوى اجليوبوليتيكي)6(. 
وتعدُّ جذور التوترات والنزاعات السعودية-اإليرانية قدمية قدم الدولتني نفسيهما، 
فقد ساعدت كثري من الظروف يف تشكيل بعض االنقسامات داخل األمة اإلسالمية 
بني سنة وشيعة مع مرور الزمن، لكن العالقات السعودية-اإليرانية نوعاً من التقارب 
إابن الرئيس اإليراين خامتي الذي انتهج سياسة فك العزلة عن إيران دولياً وإسالمياً، 
وحماولة تغيري النظرة العدائية جتاه اململكة العربية السعودية ذات املذهب السين اإلسالمي 
وذات احلضور القوي يف املنطقة العربية سياسياً واقتصادايً ابختالف املذاهب، فإيران 
شيعية، والسعودية سنية على الرغم من انتمائهما للداينة اإلسالمية، وهو األمر الذي 
رحبت به الرايض عادة هذه اخلطوة مبنزلة مرحلة جديدة يف العالقات السعودية-اإليرانية 

ما من شانه التقليل من حدة الصراعات يف املنطقة ككل)7(.

2- جون بيليس وستيف سميث، 
مرجع سابق، ص: 419.

7- محمد سالم الكواز، العالقات 
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سياسية،  تاريخية  دراسة   2011
)دار غي���������داء للنش���������ر والتوزيع، 
عمان-األردن(، 2013، الطبعة 
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بعد الغزو األمريكي للعرق سنة 2003 سرعان ما عرف هذا التقارب تراجعاً 
نسبياً؛ نتيجة غلبة النزعة التنافسية يف املنطقة بني طهران والرايض والسيما من الصراعات 
ذات األبعاد الطائفية األيديولوجية اليت تغذي املنطقة. فقد جاء املوقف السعودي موافقاً 
للعمليات العسكرية األمريكية بغزو العراق، وتسهيلها من خالل السماح بوجود القواعد 
األمريكية يف األراضي السعودية، بينما كان املوقف اإليراين مناهضاً هلذا الغزو)8(. لكن 
نقطة التحول احلقيقية كانت سنة 2005 يف االنتخاابت الرائسية العراقية اليت أدت فيها 
كل من إيران والسعودية أدواراً كبرية على اختالف املنهج والوسائل والسياسات املتبعة 
من كليهما، فالنتيجة النهائية كانت نشوء نظام عراقي شيعي له امتدادات مع النظام 
الشيعي اإليراين؛ وهي النقطة اليت عززت احلضور اإليراين يف املنطقة مقابل السعودية اليت 
حتاول تقليص النفوذ اإليراين)9(، فكما يرى اخلرباء و املختصني أن الصراع الطائفي يقود 
إىل العنف الطائفي الذي يشكل مواجهة مستمرة بني فاعلني أو أكثر من غري الدول 

ممثلة يف جمموعات سكانية خمتلفة. 
بدور  االهتمام  تزايد  العربية،  الدول  أغلب  اجتاح  الذي  السياسي  احلراك  مع 
كل من إيران والسعودية يف منطقة الشرق األوسط، ومع تنامي ظاهرة االحتجاجات 
الشعبية يف بعض الدول العربية اليت ُعرفت ابسم »الربيع العريب«، تعاملت كل من إيران 
والسعودية مع هذا احلراك السياسي مبرونة، حيث تعددت مواقف كل منهما ما بني 
معارض اترة وموافق اترة أخرى على وفق اعتبارات أمنية جيوسياسية وأيديولوجية طائفية 
مع أغلب الدول العربية اليت اجتاحتها االنتفاضات، والسيما مع استمرار تفاقم الوضع 

يف سوراي لعامها السابع على التوايل.
وقد شهدت عالقات البلدين تباعداً يف ما بينهما؛ نتيجة مواقفهما جتاه نظام 
السعودية  إعدام  إىل جانب  مطلقاً،  اتفاقهما  عدم  مدى  يعكس  الذي  األسد  بشار 
للمرجع الشيعي الشيخ منر ابقر النمر مطلع 2016 اليت على إثرها قطعت العالقات 
الدبلوماسية بني البلدين؛ وهو ما أّدى إىل دخوهلما فيما يصطلح عليه بـ«حرب الوكالة« 
اليت تعدُّ بؤرة الصراع الرئيسة يف احلرب الباردة اجلديدة يف الشرق األوسط)10(؛ وهذا مل 
يؤِد إال إىل حدة التوترات والتصعيد التنافسي بينهما يف املنطقة ويف قيادة العامل اإلسالمي 
ككل وهو ما من شأنه خلق ارتياب كبري لدى الطرفني جتاه بعضهما يف اآلونة األخرية 
على عكس ما كان إابن الرئيسني اإليرانيني رافسنجاين وخامتي)11(، فعلى الرغم من أن 
سياسة روحاين هي امتداد للرئيسني رافسنجاين وخامتي فيما خيصُّ حماولة خلق تقارب 
مع اململكة السعودية، غري أن األوضاع احلالية، فضاًل عن انتقال السعودية من سياسة 

8- محمد سالم الكواز، العالقات 
-1979 اإليراني���������ة  الس���������عودية 
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عمان-األردن(، 2013، الطبعة 

األولى، ص: 100.
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vol6-7.pdf 

10-Tali Rachel 
Grumet, The 
New Middle East 
Cold War : Saudi 
Arabia and Iran’s 
Rivarly,)electronics 
theses  and 
dissertations, 
university of Denver(, 
2015,p-p 119-120. 
Get it From: https://
digitalcommons.
du.edu/edt/1028 .
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االحتواء إىل سياسة املواجهة والسيما مع إيران وتبنيها اسرتاتيجية ذات شقني)12(: 
- األوىل: التحكم يف الضرر مبعىن التحرك القوى ضد كل ما يهدد األمن القومي 

السعودي.
واإلمكانيات  املوارد  استخدام  طريق  عن  املشاركة  سياسة  تبين  األخرى:   -

السعودية املالية واملعنوية للتدخل يف امللفات املختلفة.
3- الدور اإليراين يف النزاع السوري: 

لقد سعت إيران إىل إعادة تشكيل دورها اإلقليمي ابستغالل مجلة من التحوالت 
اإلسالم  وصعود  العريب،  )الربيع  املنطقة  تشهدها  اليت  اإلقليمية  واملتغرّيات  السياسية 
األصويل )داعش وجبهة النصرة(، وتراجع الدور األمريكي يف إدارة ترامب، والتحالف 
اإليرانية،  والثقافة  )كاللغة،  انعمة  قوة  من  متتلكه  وما  السعودية(،  بقيادة  اإلسالمي 
النووي،  وقوة صلبة كـ)الربانمج  احلضاري(،  والعمق  السياسية،  والقيم  الديين،  والتأثري 
ثقلها اجليوبوليتيكي والسياسي لفرض  املتصاعدة(، إىل استغالل  العسكرية  والقدرات 

مكانتها كقطب إقليمي يتجاوز األطر التقليدية.
وتعد العالقات السورية-اإليرانية ذات أبعاد حضارية دينية وسياسية أيديولوجية، 
فالنظام السوري ذو االنتماء العلوي هو احلليف االسرتاتيجي إليران الشيعية يف املنطقة 
إىل جانب حزب هللا يف لبنان، اليت تربطهما مصاحل مشرتكة يف العراق مع الدور احليوي 
للشيعة يف لبنان، وهو عضد إيران ضد السياسات األمريكية واإلسرائيلية يف املنطقة، 

وجسر التقارب اإليراين مع الدول العربية)13(.
متنح سوراي عمقاً اسرتاتيجياً مهماً إليران من أجل التوغل أكثر حىت يف البحر 
املتوسط)14(، ومع تصاعد احلراك السياسي الذي اجتاح أغلب الدول العربية يف الشرق 
األوسط وحىت مشال أفريقيا سنة 2010، جاء املوقف اإليراين مرحّباً مبوجة التحوالت 
السياسية يف املنطقة العربية، وقد رأت طهران يف ذلك امتداداً للثورة اإلسالمية. أما فيما 
خيص الشأن السوري فقد جاء مناهضاً هلذه االحتجاجات يف سوراي؛ لكن سرعان ما 
تفاقم الوضع السوري ما من شأنه سارعت إيراين إىل دعم حليفها االسرتاتيجي -بكل 
الوسائل- على املستوى اإلعالمي من خطاابت صرحية مدعمة للنظام السوري، وكذلك 
من اجلانب اللوجيسيت من دعم معنوي وعسكري، وتعزيزات سرية وعلنية للمحافظة 
املسلحة،  املعارضة  إضعاف  إىل  والسعي  روسيا،  إىل جانب  األسد  بشار  نظام  على 
الربح يف  الدولة اإلسالمية -داعش-، وحماولة كسب ورقة  بتنظيم  وكذلك ما يسمى 

ش���������حاتة،  ناصر  محم���������د   -12
السياس���������ة الخارجية اإليرانية في 
عه���������د الرئيس حس���������ن روحاني: 
ح���������دود التأثي���������ر وأه���������م مالمح، 
للدراس���������ات  اإلم���������ارات  مرك���������ز 
والبح���������وث اإلس���������تراتيجية، أب���������و 
ظبي، اإلمارات، الطبعة األولى، 

2014، ص: 56-55.

أرتيم���������ة  جويع���������د  خال���������د   -13
اإليراني  النفوذ  تأثي���������ر  العبادي، 
عل���������ى ال���������دول العربية )س���������وريا 
ولبنان(، رسالة ماجستير منشورة، 
جامع���������ة مؤت���������ة،األردن،2008، 

ص: 89-88.

14-Hussein Ibish, 
what’s at stake for 
the gulf Arab States 
in Syria? The Arab 
gulf states institute in 
Washington, June 30, 
2016, p10.

البعد الطائفي واأليديولوجي يف احلرب الباردة اجلديدة يف الشرق األوسط



113  العدد )3( 2018

املفاوضات بني فصائل املعارضة السورية لصاحل بشار األسد.
تعرف إيران أبهنا »امللهم اخلارجي« ابلنسبة لسوراي حيث وسعت من دائرة احلوار 
حماولة أتطري النزاع السوري كجزء من النطاق الواسع للصراع اإليديولوجي اجليوبوليتيكي 
للنزاع  الدبلوماسي  العربية السعودية، وحماولة إجياد احلل  التنافس مع اململكة  يف إطار 

السوري مع تفاقم الوضع، حيث تبنت يف هذا ثالث خطوات)15(: 
حماربة جبهة النصرة وتنظيم الدولة اإلسالمية )داعش( يف إطار حرهبا على . 1

إليران  مربر  مبنزلة  وهو  األوسط،  الشرق  منطقة  يف  والتطرف  اإلرهاب، 
للتدخل العسكري يف سوراي إىل جانب روسيا، وحماولة إضعافهما وجرمها 
إىل طاولة املفاوضات من أجل احلفاظ على مستقبل النظام السوري هذا 
على املدى القصري. أما على املدى الطويل فحىت إن حتقق استقرار سياسي 
فإن إيران ستستمر يف حرب داعش وجبهة النصرة وأي مجاعة ضد النظام 

السوري لتربير تواجدها وزرع اجملموعات وامليليشيات الشيعية هناك.
غاية . 2 تعدُّ  إيرانية رمسية  أطراف  مزاعم  القائم: حبسب  الوضع  احملافظة على 

طهران هي احملافظة على وحدة اإلقليم يف سوراي، إذ قال وزير اخلارجية اإليراين 
وستكون  سوءاً،  األوضاع  ستزيد  احلدود  تغيري  حماولة  »إن  ظريف:  جواد 
فاحملافظة  الدينية(«.  السياقات  ببعض  يؤمنون  )ملن  الكربى  املعركة  بداية 
على الوضع القائم يف سوراي كأهنا حتقيق للغاية االسرتاتيجية املرجوة، وهي 
بناء جسر تواصل مع حزب هللا يف لبنان لدعمه بكل األسلحة الالزمة ضد 
إسرائيلية  تكون كأرضية  أمن سوراي حىت ال  اإلسرائيلي، ولضمان  الطرف 

لضرب لبنان.
محاية مؤسسات الدولة السورية: ترى إيران أن اهنيار مؤسسات الدولة هو . 3

تعزيز لألطراف السنية املتطرفة كالعربية السعودية وبعض دول اخلليج ضد 
الشيعة وإيران وحزب هللا؛ وهلذا فهي تعدُّ حماولة تنحية نظام بشار األسد 

هو خط أمحر ال ميكن ختطيه)16(.  
4- الدور السعودي يف النزاع السوري:

جاء املوقف السعودي مناهضاً للتحوالت السياسية العربية الرافضة للتغيري عن 
طريق الثورة واالنتفاضات الشعبية، حيث بدا مؤيداً للنظام السوري مع مطالبته بضرورة 
القيام إبصالحات سياسية، لكن هذا املوقف مل يلبث حىت تغرّي نتيجة استخدام احلل 

15- Aniseh Bassiri 
Tabrizi and 
Raffaello Pantucci, 
“Understanding Iran’s 
role in The Syrian 
conflict”,occational 
paper, royal United 
services Institute, 
august, 2016, p-p 
06-07.

16-Aniseh Bassiri 
Tabrizi, ipid, p08.



114

األمين لقمع االحتجاجات وهو ما عكس سلباً موقف الرأي العام الداخلي السعودي 
جتاه نظام بشار األسد، الذي بدوره استطاع التأثري على صانع القرار السعودي لتغيري 
موقفه جتاه النظام السوري، وهنا يظهر دور العامل الطائفي يف بلورة املوقف السياسي 

السعودي اخلارجي)17(.
لقوهتا ونفوذها يف  تراجع  نقطة  العريب مبنزلة  ما يسمى ابلربيع  السعودية   ترى 
املنطقة، والسيما بعد زوال نظام حسين مبارك احلليف املقرب من السعودية والوالايت 
املتحدة، وتقليص دورها أمام التوسع اإليراين يف املنطقة العربية؛ وهذا ما جعل من سوراي 
مركز اهتمام السعودية اليت رأهتا فرصة ساحنة لتقليص الدور اإليراين الذي استفرد نوعاً 
ما ابلعراق بعد االنسحاب األمريكي ووجود بعض القوى التابعة له داخل سوراي، فضاًل 

عن تزايد النفوذ اإليراين يف اليمن.
ضد  سوراي  يف  املسلحة  املعارضة  فصائل  دعم  يف  السعودية  استمرت  وقد   
تزال  ما  اآلن  وحىت  ما)18(.  نوعاً  هلا  والرتكي  القطري  الدعم  تراجع  بعد  األسد  بشار 
اململكة السعودية تراقب تطورات الوضع يف سوراي من كثب وابهتمام كبري، متخذة كل 
اإلجراءات واالحتياطات الالزمة من انقالب املعادلة ضدها لصاحل إيران، والسيما يف 
ظل تدخل بعض الفواعل والقوى الدولية الكربى كروسيا والصني واالحتاد األورويب، مع 
الشرق األوسط واجتاهها حنو جنوب شرق آسيا  املتحدة عن قضااي  الوالايت  غياب 

وقضااي األزمة الكورية.  
5- املواقف الدولية من النزاع يف سوريا:

لقد أّدت أغلب القوى العظمى يف العالقات الدولية كثرياً من األدوار يف معظم 
الصراعات اليت تعرفها البيئة اجليوسياسية يف الشرق األوسط ابلرغم من أهنا مل تكن عامل 
حمرك هلا يف بعض األحيان، ومع تفاقم الوضع يف سوراي والسيما ما خيص أزمة الالجئني 
السوريني جعل الكثري من الدول تديل مبواقفها جتاه تطورات األحداث اإلنسانية اليت 
أصبح هلا بعُد دويٌل مؤثٌر على مواقف وسياسات الدول اخلارجية و الداخلية وأتثري الرأي 
العام الداخلي جتاه مثل هذه األحداث، وهنا سنستعرض أهم مواقف الدول الكربى يف 

العالقات الدولية جتاه النزاع السوري: 
أ- املوقف األورويب: جاء املوقف األورويب بداية الربيع العريب منادايً بضرورة القيام 
اإلنسان،  الشعب وحقوق  احرتام مصري  املستوايت، وضرورة  إبصالحات على مجيع 
ومبشراً مبوجة حتّول دميقراطي يف املنطقة. ومع تفاقم الوضع خاصة يف سوراي وما خلف 

17- س���������هام فتحي سليمان أبو 
في  الس���������ورية  األزمة  مصطفى، 
اإلقليمية  التوازن���������ات  تحول  ظل 
رسالة  والدولية 2013-2011، 
دراسات  في  منش���������ورة  ماجستير 
األوسط، جامعة األزهر،  الشرق 

غزة، 2015، ص: 108.

18-Gregory Cause, 
Beyond Sectarianism : 
The New Middle East 
Cold War, Brookings 
Doha center analysis 
paper, number 11 July 
2014, p 19.   

البعد الطائفي واأليديولوجي يف احلرب الباردة اجلديدة يف الشرق األوسط



115  العدد )3( 2018

إىل  األورويب  املوقف  سارع  األوروبية،  البلدان  أغلب  طالت  اليت  الالجئني  أزمة  من 
ضرورة إجياد حل لتأزم األوضاع واملناداة برحيل األسد، وضرورة تدخل دويل لوضع حد 

لتطورات األحداث هنائياً.   
على  احلفاظ  جيب  أنه  املنطقة  يف  األمريكي  الطرف  يدرك  األمريكي:  ب- 
مصاحله االسرتاتيجية والوقوف ضد الدور الروسي كالعب يف املنطقة حملاولة إضعاف 
حلفائها كالنظام السوري وإيران، إىل جانب السعودية وتركيا وقطر، من خالل التدخل 
الوالايت  تزال  وما  السورية  املعارضة  وتسليح  النظام  قوات  ضد  سوراي  يف  العسكري 
املتحدة تتابع تطورات األحداث يف كل من العراق واليمن وسوراي على الرغم من تراجع 

دورها يف املنطقة جتاه جنوب شرق آسيا.
جـ- املوقف الروسي: ليس هناك أدىن شك لدى أي شخص متتبع لتطورات 
األحداث يف سوراي جتاه عدم تغرّي املوقف الروسي، فهو مبنزلة راع رمسي لنظام بشار 
األسد إىل جانب إيران منذ بداية األزمة حىت اآلن، وما يقدمه من تعزيزات عسكرية 
وفصائل  داعش  املسلح ضد  السوري  النزاع  يف  املباشرة  تدخالته  إىل جانب  ومعنوية 
املعارضة؛ للحفاظ على نظام احلليف االسرتاتيجي، ومنع أي تغرّي يف ميزان القوى من 

شأنه قلب املوازين ضد املصاحل االسرتاتيجية الروسية يف الشرق األوسط.   
د- املوقف الصيين: كانت ردود األفعال الصينية جتاه التدخل الروسي يف سوراي 
احلل  إىل  نفسه دعت  الوقت  لكن يف  اإلرهاب  مبكافحة  ما وصفته  إطار  إجيابية يف 
السياسي والدبلوماسي، لكنها أقرت بشرعية التدخل الروسي يف املنطقة وابملقابل فسرت 
هذا التدخل على أنه ضعف لالسرتاتيجية األمريكية يف املنطقة. فبحسب مراقبني يُعدُّ 
املوقف الصيين املوافق للتدخل الروسي -الذي يعين الوقوف ودعم نظام بشار- حماولة 
بيجني تقوية الروابط والعالقات الصينية-الروسية مبا خيدم املصاحل االسرتاتيجية الصينية 

يف ظل تراجع الدور األمريكي)19(. 
6- تداعيات املأزق األمين اإليراين-السعودي على النزاع السوري:

اإليراين،  النفوذ  للسعودية ضمن سياق أتثري  اخلارجي  السياسي  السلوك  يفهم 
موجهة  ضربة  هي  اليمن  يف  احلوثيني  ضد  السعودية  تقودها  اليت  العسكرية  فاحلملة 
إلضعاف النفوذ والدور اإليرانيني وحماصرهتما. فالسعودية -ويف ظل بيئة جيوسياسية 
تعرف حتوالت سياسية واضطراابت على املستوايت كافة- تسحب البساط من أمام 
السعودي-اإليراين  فالتنافس  إقليمياً،  لالرتقاء  وتستغلها  إيران  تستعملها  اليت  القضااي 

19-Michael.D. 
Swaine, » Chinese 
Views of the Syrian 
Conflict «, china 
leadership monitor, 
no 39,2014, p08. 
From: http://
carnegieendowment.
org/files/Swaine_
CLM_39_091312_2.
pdf.
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حول سوراي هو أساس النزاع بني الدولتني، فقضية بقاء نظام بشار األسد أو زواله جعل 
كلتا الدولتني متران أبعلى مستوايت النزاع بينهما.  

وحتاول السعودية أتكيد نفوذها وتواجدها من خالل التحالفات العربية، من دعم 
الشيعي-اإليراين  التمدد  ملواجهة  عريب-سين  حتالف  وتشكيل  مصر  السيسي يف  لنظام 
النظام السوري من خالل دعم املعارضة مادايً ومعنوايً،  يف املنطقة، فضاًل عن إسقاط 
البحرين  يف  تدخلها  إيران خالل  مع  ما- يف صراعها  -نوعاً  السعودية  حيث جنحت 
واليمن، ونقل الصراع اإلقليمي مع إيران إىل أسواق النفط العاملية)20(. لقد جعلت كل 
من إيران والسعودية سوراي ساحة حرب كبرية ابلوكالة يف إطار نزاعهما الطائفي السين-
الشيعي، وسعى كل منهما إىل حتقيق مكاسب مناقضة والطرف اآلخر، ففي سنة 2014 
 meir amit for intellegence and( واملعلومة  للذكاء  عاميت*  مائري  مركز  أجرى 
information( بتل أبيب دراسة قّدرت وجود حوايل 6000 إىل 7000 مقاتل سين 
أجين ضد بشار األسد ابملقابل وجود ما بني 7000 إىل 8000 مقاتل شيعي أجنيب إىل 
جانب النظام السوري؛ وهذا من شانه التأثري بنحو كبري على تطورات األحداث يف سوراي 
وجرها إىل كوارث إنسانية من خالل تزايد عدد الضحااي املدنيني والالجئني فضاًل عن 
انتقال النزاع إىل دول اجلوار لبنان والعراق وتنامي أتثري املنظمات اإلرهابية كداعش)21(.    
7- تداعيات املأزق األمين اإليراين-السعودي على النظام اإلقليمي العريب 

)يف ظل تراجع الدور األمريكي(.
النمطية اليت متيز  التفاعالت  إن النظام اإلقليمي العريب هو شبكة، وإطار من 
جمموعة من الدول العربية ككيان واحد حبيث إذا أتثر جزء منه فإن ذلك سينعكس 
على بقية األجزاء املكونة هلن حيمل ضمنياً اعرتافاً داخلياً وخارجياً به ككيان مائز)22(.

بـ«غياب  يسمى  ما  األوسط  الشرق  منطقة  األمريكي يف  الدور  تراجع  خّلف 
القوة« »power vacuum«، وحبسب مركز »سرتات فور« think tank الكائن 
للتحكم يف  إيران  إمكانية  فإن  اجليوبوليتيك  لتحليل قضااي  يف أوسنت بوالية تكساس 

من  متوز 2009   1921 آذار    Meir Amit ابإلجنليزية امسه  إسرائيلي  عسكري  قائد  إىل  نسبة   -)*(
يف حرب  العربية  اجليوش  وحارب  اإلرهابية،  اهلاجاانه  عام 1946 يف منظمة  تطوع  مواليد طرباي يف فلسطني، 
1948 وجرح يف جنني بفلسطني. واستوىل مع إحدى الفصائل على إيالت، كان قائد العمليات يف سيناء حرب 
رائسة  توىل  بعدها  أمريكا.  يف  شهراً  عشر  ستة  ابملستشفى  يعاجل  وظل  املصريني  برصاص  1956 وأصيب 
له دور ابرز يف حرب 1967، ويف عهده  خمابرات اجليش أمان، مث رائسة املوساد من 1963 إىل 1968. كان 
زرع لوتز يف مصر ووصلت الطائرة احلربية ميج 21 العراقية إىل إسرائيل بعد ذلك عاش وحيداً يف مزرعته ومل ينجب 

أطفااًل.

20-مصطف���������ى محم���������د صالح 
يران: صراع  واإ السعودية  محمد، 
األدوار ف���������ي الش���������رق األوس���������ط 
)البحرين، سوريا، اليمن نموذجا(، 
شوهد في 2017/12/02. على 

الرابط:
http://democraticac.
de/?p=45532 .

22- محمد السيد سعيد، مستقبل 
النظام العربي بعد أزمة الخليج، 
كت���������ب عالم المعرف���������ة، الكويت، 

1992، ص: 12.

21- William Booth, 
“Israeli Study of 
Foreign Fighters in 
Syria Suggests Shiites 
May Outnumber 
Sunnis, ”Washington 
Post, January 2, 2014, 
accessed December 
,05, 2017,from:

https://www.
washingtonpost.com/
blogs/worldviews/
wp/2014/01/02/
israeli-study-of-
foreign-fighters-
insyria-suggests-
shiites-may-
outnumber-sunnis/. 
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جمال النفوذ من شرق أفغانستان حىت البحر املتوسط هو أمر متوقع ال خييف الالعبني 
اهتمامات  حدة  من  يصّعد  بل  فقط،  وتركيا  والسعودية،  إسرائيل،  مثل  اإلقليميني 

الوالايت املتحدة هبا)23(.
 تسعى السعودية بكل ما متتلك من قدرات مادية ومعنوية للحؤول دون تنامي 
العريب -الذي  النظام اإلقليمي  إيران اخرتاق  العربية وحماولة  املنطقة  النفوذ اإليراين يف 
يعرف أضعف مراحله بعد الغزو األمريكي للعراق وتنامي النزعات الطائفية والصراعات 
الداخلية ما من شأهنا املساعدة على توسع ظاهرة النزاعات وعدم االستقرار والتطرف 
واإلرهاب الدويل الذي يؤثر بنحو مباشر على متاسك النظام اإلقليمي العريب-، وتصديرها 
للثورة والوقوف كحاجز ضد تنامي اهلالل الشيعي ومشاريع التشيع يف املنطقة، وهو ما 
حيدث حالياً يف العراق واليمن وسوراي وفلسطني ولبنان فهذه الدول هي أهم مناطق 

التقاء النزاع الطائفي السعودي-اإليراين)24(.  
8-مستقبل النزاع السعودي-اإليراين يف سوريا:

من خالل ما سبق تقدميه يف الدراسة ملح البحث تصاعَد التوتر بني السعودية 
وإيران؛ مما جعل التوقعات تتزايد بشأن األساليب املستقبلية للمواجهة بني الدولتني بعيداً 

عن احلروب التقليدية املفتوحة.
أ- سيناريو الِصدام املباشر: ينطلق هذا السيناريو من فرضية مفادها وصول 
األوضاع يف  تطورات  مباشرة يف ظل  مواجهة عسكرية  إىل  والسعودية  إيران  من  كل 
املنطقة كتمكن احلوثيني من القضاء على الرئيس السابق علي عبد هللا صاحل )25(، وهو 
السعودي من توغُّل ميليشيات  الدولتني وزايدة اخلوف  التوتر بني  ما من شأنه زايدة 
الدويل  اجملتمع  نداء  عن  فضاًل  إيراين،  بدعم  السعودية  اليمنية  احلدود  على  احلوثيني 
بضرورة التسوية السلمية للنزاع السوري الذي قد خيدم -نوعاً ما- النظام السوري الذي 
استطاع حتقيق انتصارات داخلية على فصائل املعارضة يف أكثر من موقع، من خالل 
الدعم العسكري الروسي اإليراين ومقاتلني من حزب هللا. وحبسب مقال ورد يف الفورين 
بوليسي األمريكية  ملايكل انيتس املتخصص يف الشؤون العسكرية قال: »حينما سئلت 
عن احلرب السعودية-اإليرانية كانت إجابيت ابلفطرة أبن على القارئ أن يرتقب ما حوله 
ألن هذه احلرب ستقع«)26(. وأضاف وليام غيبسون أن السعودية وإيران يقاتالن وكالء 
بعضهما بعضاً بنحٍو غري مباشر يف اليمن والبحرين وسوراي، فما حيدث اآلن سيحدث 
مستقباًل لكن بوترية أكثر قوة إىل حد الصدام املباشر، مث ترتاجع مرة أخرى غلى احلروب 

ابلوكالة على أراضي دول أخرى مبعىن حروب ابلوكالة طويلة األمد)27(. 

24- الس���������يد أبو داود، تصاعد 
الم���������د اإليراني في العالم العربي، 
الري���������اض،  العبي���������كان،  مكتب���������ة 
المملك���������ة العربي���������ة الس���������عودية، 
الطبعة األول���������ى، 2014، ص: 

.32-31

23-Reese Erlich, 
Inside Syria : the 
backstory of their 
civil war and what 
the world can 
expect, published by 
promtheus books, 
new York, USA, 
2014,p82.

27-op cit.

26-Thomas E.Ricks, 
What Would a 
Saudi-Iran War Look 
Like? Don’t look 
now, but it is already 
here, the foreign 
policy,visited on 03 
december 2017 from :  
http://foreignpolicy.
com/2016/01/11/
what-would-a-saudi-
iran-war-look-like-
dont-look-now-but-
it-is-already-here

25- انظر: شوهد يوم 4 كانون 
األول 2017 على:

 http://www.alarabiya.
net/ar/arab-and-
world/yemen/2017
/12/04/%D9%87%
D8%B0%D8%A7-
%D9%87%D9%88- 
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ب- سيناريو التوافق والتقارب: يف هذا السيناريو سنقوم ابستبعاد قيام مواجهة 
عسكرية مباشرة بني إيران والسعودية وذلك لعدة اعتبارات ومؤشرات منها: أتزم الوضع 
السابق علي عبد هللا صاحل على يد ميليشيات  الرئيس  اليمن والسيما بعد مقتل  يف 
احلوثيني ما زاد من تعقيد األمر أكثر ابلنسبة للسعودية اليت ستوجه جلَّ اهتمامها لوقف 
حد لتنامي امتداد ميليشيات احلوثيني على حدودها؛ ابلتايل صعوبة الدخول يف حرب 

مع إيران يف سوراي)28(.
- تراجع الدور األمريكي يف املنطقة وحاجة السعودية إىل تقوية وتعزيز حتالفاهتا 
والسيما يف ظل توافق أمريكي-إيراين حول برانجمها النووي، ويف ظل اخنفاض ألسعار 
النفط ما من شأنه التأثري بنحو مباشر على اسرتاتيجية القوة الناعمة اليت ينتهجها كال 

الطرفني.
- االستنزاف الذي يتعرض له كال الطرفني يف ظل تفاقم األوضاع يف املنطقة 
مؤخراً  املفاجئ  األمريكي  االعرتاف  ظل  يف  مستقباًل  لبنان  وحىت  وسوراي  اليمن  يف 
ابلقدس كعاصمة إلسرائيل وحماولة نقل السفارة األمريكية هناك مستقباًل)29(، مما زاد 
من تشابك قضااي املنطقة وتعقيدها الذي من شأنه خلق تقارب سعودي-إيراين جتاه 

القضية الفلسطينية.
إىل  واستئنافها  املفاوضات  طاولة  على  اجللوس  بضرورة  الطرفني  إدراك كال   -
جانب املفاوضات السورية يف جينيف وتعزيز فرص التقارب ووجهات النظر جتاه قضااي 

املنطقة )اليمن وسوراي والبحرين(، ومواجهة داعش كعدو مشرتك يهدد كليهما)30(.  

28-انظر: التدخل السعودي في 
السيناريوهات،  الدوافع و  سوريا: 
للدراسات، 23  المصري  المعهد 
ش���������باط 2016، ش���������وهد في 2 
كانون األول 2017 على الرابط: 
http://eipsseg.org/
%D8%A7%D9%84
%D8%AA%D8%A
F%D8%AE%D9% 

29-للمزي���������د أنظر: ش���������وهد يوم 
.2017/12/06

http://www.
bbc.com/arabic/
middleeast-42259399

30-Manal Saadi, 
Saudi-Iranian future, 
3 games 3scenarios, 
08/04/2016, visited 
on 04/12/2017 from : 
http://www.ifimes.
org/en/9159.
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خامتة
من خالل ما سبق نستخلص أهم النقاط اآلتية:

- املزاوجة بني املقاربتني الواقعية اجلديدة والبنائية هي أهم مدخل لدراسة طبيعة 
الشرق  اجلديدة يف  الباردة  احلرب  طبيعة  متيز  اليت  احلالية  السعودية-اإليرانية  النزاعات 

األوسط. 
- تؤدي اهلوية إىل جانب البعد الطائفي دوراً كبرياً يف توجهات وصناعة القرار يف 
السياسة اخلارجية لدى كل من السعودية وإيران جتاه قضااي املنطقة منها النزاع السوري.

- يعدُّ النزاع يف سوراي جوهر النزاع لدى الدولتني، فزوال نظام األسد هو انتصار 
الناعمة السعودية، وبقاؤه خيدم إيران ومصاحلها االسرتاتيجية والنووية، ويساعد  للقوة 
فهو عامل حمدد  األوسط؛ وابلتايل  الشرق  منطقة  السعودي يف  النفوذ  على إضعاف 

لطبيعة ميزان القوى السعودي-اإليراين يف املنطقة يف الوقت الراهن.
-على كل من إيران والسعودية التفكري بعمق يف مصاحلهما وحماولة إجياد أرضية 
الرؤية  عن  بعيداً  بينهما وحتقيق ملصاحلهما  تقارابً  ما من شأهنا حتقيق  بينهما  مشرتكة 

األمريكية.
املسطّرة  والقضااي  املصطنعة  املالمح  بني  اخلارجية  الشؤون  يف  التمييز  - جيب 
إيران والسعودية فتتمثل عادًة يف الصراع بني  مسبقاً، فما خيصُّ القضااي املسطرة بني 
طائفتني مسلمتني مها السنة والشيعة، لكن عمق التوتر يذهب إىل مسألة تسمية اخلليج 
الذي يفصلهم، فإيران تسميه اخلليج الفارسي بينما السعودية تسميه اخلليج العريب، ويف 
ظل الغياب األمريكي يف املنطقة فإن هذه القضية ستعود إىل الطاولة جمدداً. فغياب 
الطرف األمريكي الذي يضمن األمن السعودي يف املنطقة، سيتيح الفرصة أمام إيران 

لتكون األكثر قوة يف اخلليج اإليراين وستسميه آنداك كما تشاء. 
الناعمة  القوة  دور  األوسط أتكيد  الشرق  اجلديدة يف  الباردة  احلرب  ميزت   -
كاسرتاتيجية وسياسة تستغلها الكثري من الدول اليت تفتقر إىل قدرات عسكرية لتحقيق 
مصاحلها االسرتاتيجية، وهي ما تنتهجه السعودية لتضييق اخلناق أمام إيران يف كثري من 

القضااي الساخنة يف منطقة الشرق األوسط والسيما يف سوراي.
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املستخلص

أو  البلد  أهمية  تزداد  االختالف  لهذا  وتبعاً  آخر،  إىل  بلد  الخارجية من  السياسة  تختلف 
تقل، فقد تكون هذه السياسة قامئة عىل الحياد والتوازن والواقعية وهادئة، أو عىل العكس من 
والدويل،  اإلقليمي  محيطها  مع  املصالح  وتقاطع  املحاور  وسياسة  االنحياز  نحو  تذهب  قد  ذلك 
وهنا تربز أهمية دور صناع القرار يف رسم السياسة الخارجية للدولة انطالقاً من مبادئها وثوابتها 
وركائزها، وينبغي لهذا الدور أن يكون متوازناً وحكيامً، وينعكس باملنفعة املتبادلة مع الجميع، 
فالدولة تتعامل يف سياستها الخارجية مع بيئة دولة خارج حدودها الجغرافية، وهذا بدوره يُسمى 

بالسياسة الخارجية.

السياسة  يف  الحياد  ظاهرة  تأثري  معرفة  عىل  الضوء  تسليط  إىل  الدراسة  هذه  هدفت   
الخارجية الُعامنية يف عهد السلطان قابوس بن سعيد، وأثر هذه السياسة، فضالً عن معرفة أهم 
القضايا التي تعاطت معها السياسة الخارجية الُعامنية ضمن ثوابتها وانطالقاً من مسؤولياتها التي 

قد حملتها نتيجة ملوقعها االسرتاتيجي يف املنطقة. 

ال�سيا�سة اخلارجية الُعمانية ومواقفها احليادية 
الإقليمية  

أمين عبد الكرمي حسني* 

*  ماجستري علوم سياسية – جامعة بغداد. 
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Abstract 

Foreign policy differs from country to country, and these 
differences determine the status of each one them. Some countries 
foreign policy may be based on neutrality, balance, realism, and 
tranquility, while others’ may be bias and based on the policy of axes 
and the conflict of interests with their regional and international 
environment. Here, the role of decision-makers in shaping the 
foreign policy of a state based on its principles and pillars become 
important. This role should be balanced, sage, and reflect mutual 
benefit with all other countries. The state deals with its foreign 
policy with the environment of a state outside its geographical 
borders, which in turn is called foreign policy.

This study aims to shed light upon the impact of the 
phenomenon of neutrality in Omani foreign policy during the reign 
of Sultan Qaboos bin Said. The intention of this polic. This study 
also highlights the challenges and the obstacles Oman faces with its 
foreign policy, and examines the role of neutrality in directing this 
policy and determining the future directions of the Omani foreign 
policy of in the presence of Sultan Qaboos or after his death. 
The study looks at the important issues the Omani foreign policy 
encountered since it has a strategic location in the region.

السياسة اخلارجية الُعمانية ومواقفها احليادية اإلقليمية  
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املقدمة:

التحدايت  هذه  بداية  وكانت  بتحدايت كبرية،  األوسط  الشرق  منطقة  مرت 
هو تغيري النظام السياسي يف العراق عام 2003، حيث يرى بعض املراقبني أن تلك 
التحدايت أخذت تتسع وتنتقل شيئاً فشيئاً بني دول املنطقة، وكانت هذه التحدايت 
يف  آاثراً كبرية  وتركت  واألمنية،  واالقتصادية  السياسية  املستوايت  خمتلف  على  قائمة 
بنية اجملتمعات داخل بلدان الشرق األوسط، واستطاعت يف بعض الدول الذهاب إىل 
تقسيمها على حنٍو مذهيب وطائفي وعرقي وإثين، وسعت بعض البلدان يف منطقة الشرق 
األوسط إىل درء هذه التحدايت ومواجهتها من أجل احلد من آاثرها. وكذلك ذهبت 
بعض البلدان إىل حنٍو آخر ابلتدخل بشؤون البلدان األخرى، وكانت بعض الدول عاماًل 

مساعداً يف الصراع القائم يف منطقة الشرق األوسط.

وحني احلديث عن موقف الدول جتاه هذه التطورات من املهم التعرف على   
سياسة سلطنة ُعمان اخلارجية، فقد كانت هذه السياسة واضحة املعامل وشفافة جتاه 
هذه التحدايت وأخذت التعامل مع التطورات اليت حصلت وما تزال حتصل سواء على 
أو اإلقليمية على حٍد سواء، وأخذت كذلك على  البلدان اخلليجية والعربية  مستوى 
عاتقها القيام مبا هو ممكن من أجل حتقيق السالم واالستقرار ملنطقة اخلليج بنحٍو خاص 
والشرق األوسط بنحٍو عام؛ فقد شاركت سلطنة ُعمان يف تعزيز جهود جملس التعاون 
الصعيد  على  الثابتة  املواقف  من  العديد  وتبنت  األمنية،  التحدايت  ملواجهة  اخلليجي 
اإلقليمي والدويل داعيًة من خالهلا إىل ضرورة نشر السالم1، ودعت كذلك إىل ضرورة 
العاملي الذي أخذ يضرب دول خمتلفة، والعمل على تنسيق  مواجهة ظاهرة اإلرهاب 
اجلهود املشرتكة من أجل مكافحة اإلرهاب من خالل قاعدة معلومات وبرامج عمل 

مشرتكة.

1- ينظر: حاتم بن س���������عيد بن 
محمد مس���������ن، مرتكزات السياسة 
الخارجي���������ة الُعماني���������ة ف���������ي ظل 
المتغي���������رات اإلقليمي���������ة 2005-
2016، رس���������الة ماجستير )غير 
منشورة( قسم العلوم السياسية – 
األردن،  الشرق األوسط،  جامعة 

2017، ص: 57.
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ودعت ُعمان يف كثري من املواقف الدولية واإلقليمية إىل ضرورة احلفاظ على أمن 
املنطقة، ونشر السالم، ومكافحة اإلرهاب، والعمل على القضاء عليه من خالل حماربة 
الفكر املتطرف الذي ينشره يف املنطقة العربية، وسعت إىل دعم الدول العربية كافة يف 
الشعوب ويالت احلروب والصراعات؛  اليت ختدم اإلنسانية، وجتنب  املبذولة  جهودها 
استثناء.  الشرق األوسط كلها دون  العربية ومنطقة  البالد  ألن اإلرهاب أخذ يضرب 
إزاء ذلك »ودعت  قلقها  املتطرف، وعربت عن  الفكر  انتشار  السلطنة من  وحذرت 
إىل مواجهته ومعاجلة مسبباته والعمل على حتقيق أكرب قدر ممكن من التعاون اإلقليمي 
والدويل؛ حلصر ظاهرة اإلرهاب، واحلد من انتشاره؛ وابلتايل إعادة نشر السالم وحتقيق 

األمن واالستقرار للمنطقة«2.

التظاهر  تتصاعد حنو  األوسط  الشرق  منطقة  السياسية يف  التطورات  كانت   
عام  يف  بدايتها  وكانت  الدول،  بعض  يف  واملدنية  السياسية  احلقوق  ببعض  واملطالبة 
هذه  وكانت  واليمن،  وليبيا،  وسوراي،  وتونس،  مصر،  مثل:  عربية  دول  يف   2011
التطورات حُتدث ثغرات أمنية؛ مما يتسبب خبروقات أمنية كبرية يف بعض البلدان، فضاًل 
عن ظهور الفصائل املسلحة يف هذه البلدان اليت محلت السالح بوجه الدولة، بيد أن 
الوضع كان مغايراً متاماً يف السلطنة فقد »ابتعدت عن أي أدوار داعمة لألطراف املتطرفة 
جمموعات  أي  متتلك  ومل  اإلرهابية،  ابألعمال  ابلقيام  واملتهمة  املنخرطة  واجلماعات 
متطرفة على أراضيها أو خارجها، األمر الذي خيتلف عن بعض دول اخلليج األخرى«3.

سعت سلطنة ُعمان إىل احلفاظ على مكانتها اإلقليمية والدولية، وعدم التدخل 
ابلشؤون الداخلية للدول، والتعاون مع املنظمات الدولية واإلقليمية للمساعدة يف احلد 
بنحٍو عام، »فأخذت  العريب  املتطرف واإلرهاب يف منطقة اخلليج  الفكر  انتشار  من 
بزايدة الوعي الشعيب لدى اجلماهري عن خماطر اإلرهاب واإلرهابيني على أمن الدولة 
الناشئة  األجيال  حلماية  واالجتماعية؛  والرتبوية  اإلعالمية  الوسائل  بكل  واستقرارها 
املؤمترات  املشاركة يف  التجنيد يف االجتاه اخلاطئ«4، وأخذت ُعمان على عاتقها  من 

2- عبد اهلل الش���������مري، س���������لطنة 
ُعم���������ان واليم���������ن: الموق���������ف من 
عاصفة الحزم: قراءة استراتيجية، 

متاح على الرابط:
www.sautalyemen.com.

3- محم���������د عز العرب، المناعة 
ُعمان  ظل���������ت  لماذا  الداخلي���������ة: 
اإلرهاب،  تهديدات  من  محصنة 
صحيفة األهرام المصرية، العدد 

47139، 2015، ص: 14.

4- حات���������م بن س���������عيد بن محمد 
السياس���������ة  مرتك���������زات  مس���������ن، 
الخارجي���������ة الُعماني���������ة ف���������ي ظل 

المتغيرات اإلقليمية، ص: 62.
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واالتفاقات الدولية واإلقليمية اليت ختص مكافحة اإلرهاب وزادت من رقابتها املالية على 
األرصدة، واملساعدات املالية اليت يتم حتويلها داخل السلطنة إىل الشركات واألشخاص 
واجلمعيات اخلريية، فضاًل عن جترمي الطائفية)*( على وفق القانون الُعماين، وهذا ما مييزها 
عن بقية دول اخلليج، فضاًل عن عدم مشاركتها يف أي عملية عسكرية خارج حدودها 

هتدد فيها أمن املنطقة واستقرارها.

سياسياً  فاعلة  جهات  إجياد  الصعب  من  األوسط  الشرق  منطقة كمنطقة  يف 
واقتصادايً أحدثت تغيرياً يف واقعها الداخلي جذرايً، فضاًل عن أن الفوضى اليت ضربت 
منطقة الشرق األوسط أثرت على اقتصادايت تلك البلدان، فقد برزت سلطنة ُعمان 
مبا حققتُه من منو اقتصادي، ورفع للمستوى املعيشي للمواطن واالزدهار االقتصادي 
والثقايف أن تكون واحة لالستقرار يف املنطقة امللتهبة، واحلفاظ على ذلك النمو واالزدهار 
يف  دبلوماسي  أيضاً كوسيط  وامتازت  املنطقة،  يف  الفوضى  إىل  االجنرار  دون  وإدامته 

الشرق األوسط عرب سياستها اخلارجية اهلادئة واملتزنة يف إدارة اخلالف. 

وهناك من ينتقد هذا  الدور الُعماين يف املنطقة فهي تبتعد عن القيادة يف بعض 
األحيان وتتجنب مساعدة الدول األخرى إال عرب املفاوضات، فضاًل عن ذلك تقاطعها 
مع اململكة العربية السعودية جتاه قضييت االحتاد اخلليجي الذي دعا إليه امللك عبد هللا 
بن عبد العزيز عام 2011، وعدم دعم بعض قرارات جملس التعاون اخلليجي، وقضية 
التقارب مع إيران اليت ترى فيها السعودية أبهنا خطٌر يُهدد أمن املنطقة من جهة وزايدة 
التمدد والنفوذ اإليراين إىل الدول اخلليجية من جهة أخرى، وهذه النقطة رمبا قد شكلت 
نقطة ابرزة يف طبيعة العالقات الُعمانية اخلليجية، إال أن ُعمان تبدي خماوفها من قضية 
االحتاد يف توسع النفوذ السلفي يف املنطقة يف حال إقامته، ألن أكثر الدول اخلليجية 
االجتماعي  النسيج  على  ُعمانية  نظر  وجهة  من  سينعكس  مما  سلفية،  غالبية  ذات 
الُعماين، فضاًل عن التباين يف الرؤى واألهداف بني دول جملس التعاون وبني األولوايت 
اجلغرايف  الواقع  إن  السلطنة  ايران فرتى  مع  التقارب  ما خيص  وأما  الُعمانية،  واملصاحل 

)*( أش���������ارت المادة )130( من 
قان���������ون الج���������زاء الُعماني في ظل 
تجريم الممارسات المجتمعية ذات 
الطبيعة الطائفية إلى )أنه ُيعاقب 
بالس���������جن المؤبد كل من يرتكب 
فع���������اًل غايته إثارة حرب أهلية في 
البالد، ويعاقب بالس���������جن المؤقت 
مدة ال تزيد على عشر سنوات كل 
من روج لما يثير النعرات الدينية 
والمذهبي���������ة أو ح���������رض عليها أو 
أثار شعور الكراهية أو البغضاء 
بين سكان البالد(، للمزيد ينظر: 
بس���������مة مبارك س���������عيد، قراءة في 
رؤية ُعمان لقضيتي التقارب مع 
إيران واالتح���������اد الخليجي، مركز 

الجزيرة للدراسات.
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الُعماين املتمثل ابلبحار املفتوحة فضاًل عن التأريخ السياسي للدولة الُعمانية فرض عليها 
إقامة عالقات قوية مع إيران وعدم الدخول يف صراع معها، فهي متتلك حدود مياه 
إقليمية معها وهناك حقول للنفط والغاز املشرتكة فيما بينهم، وإهنا غري مستعدة ألي 
مواجهة عسكرية ضد جرياهنا، وهذا ما جعل من العربية السعودية تسجل بعض نقاط 
اخلالف جتاه السلطنة ودعتها إىل االلتزام مببادئ جملس التعاون اخلليجي ألهنا وخالل 
مسرية هذا اجمللس »تفردت سلطنة ُعمان جبملة من املواقف اليت بدت بعيدة عن نسق 
السياسة اخلليجية، والعزوف عن امللفات والقضااي ذات احلساسية اليت شهدهتا منطقة 
اخلليج على وجه اخلصوص وتقدميها أمنوذجاً للدولة الوسيطة بني األطراف املتنازعة«5.

أمهية الدراسة:  

تكمن أمهية الدراسة يف معرفة أتثري ظاهرة احلياد يف السياسة اخلارجية لسلطنة   
احليادية يف  املواقف  اختاذ  اخلارجي من  السياسي  القرار  ُعمان فضاًل عن قدرة صانع 
ظل التطورات اليت أحاطت ابملنطقة منذ عقود، ومعرفة املواقف املائزة اليت اتسمت هبا 
السياسة اخلارجية لسلطنة ُعمان جتاه حميطها اخلليجي والعريب عرب إمكانياهتا احملدودة 
واتباع عدد من السياسات الناجحة لتحقيق أهدافها، فضاًل عن أتثري هذه الظاهرة على 
تقوية العالقات اخلارجية لسلطنة ُعمان وحميطها اإلقليمي والدويل؛ مما مكنها من اخذ 

دور حيادي يف أغلب مواقفها وقراراهتا.

إشكالية الدراسة:

تنطلق إشكالية الدراسة من فكرة مفادها )هل هناك أثر لظاهرة احلياد يف تنفيذ   
أهداف السياسة اخلارجية الُعمانية؟ وما طبيعة ذلك األثر؟(.

5- مسار االختالف بين ُعمان 
ومجلس التع���������اون الخليجي إلى 
أي���������ن؟، وحدة الرص���������د والتحليل 
السياس���������ي، مركز صناعة الفكر 
للدراس���������ات والبحوث، 11 كانون 

الثاني 2016، ص: 2.
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فرضية الدراسة:

الفرضيات أن متتاز مبستوى عاٍل من االتساق مع إشكالية  تستدعي طبيعة   
البحث، ويف دراستنا هذه فأننا ننطلق من فرضية أساسية )أن هناك اثراً إجيابياً لظاهرة 
احلياد يف تنفيذ اهداف السياسة اخلارجية الُعمانية(، فكلما امتازت السياسة اخلارجية 
الُعمانية بقدر معقول من احلياد االجيايب جتاه بيئتها اإلقليمية والدولية، كان هلا قدرات 
عن  بعيداً  التكاليف  أبقل  ُعمان  اخلارجية وحتقيق مصاحل  أهدافها  تسويق  على  أكرب 

املخاطر.

الفصل األول:

العوامل املؤثرة يف حياد السياسة اخلارجية لسلطنة ُعمان

أتثرت السياسة الُعمانية بنحٍو عاٍم والسياسة اخلارجية بنحو خاص بعدة عوامل   
جعلت من هاتني السياستني حيادية ومتوازنة على الصعيد الداخلي واخلارجي للسلطنة، 
حيُث سعى السلطان قابوس إىل احلفاظ على هذه السياسة على مستوى عاٍل وواقعي 
على الرغم من الظروف اليت مرت ابملنطقة العربية يف فرتات متفاوتة خالل حقبة حكمه 
وحىت وقتنا احلاضر، وكان هذا التأثري الذي اضطلع به السلطان قابوس نتيجة لنظام 
احلكم الذي تتمتع به السلطنة، فنظام احلكم يف سلطنة ُعمان على وفق املادة )5( من 
النظام األساس »سلطاين وراثي يف الذكور من ذرية السيد تركي بن سعيد بن سلطان 
للسلطان يف  العربية لكن يظهر دور مركزي  الدول  ...«6، وهي مشاهبة لألنظمة يف 
النظام وتطبع السلطة بطابع شخصي على اعتبار أن السلطان هو حمور النظام والدولة، 
املتمثلة ابلسلطان قابوس،  السياسية  فضاًل عما تتمتع به السلطنة من وحدة للزعامة 
فإن اخلطاب السياسي واالستقرار األمين واالقتصادي، فضاًل عن املوقع اجلغرايف املمتاز 
هلا واالنسجام اجملتمعي كانت ُكلها عوامل ساعدت السلطنة على البقاء يف دور احلياد 
ساعدت  إجيابية  نتائج  احلياد  هلذا  مما كان  والدويل،  اإلقليمي  املستوى  على  اإلجيايب 

6- النظام األساس���������ي لس���������لطنة 
ُعمان، ص: 2.
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سلطنة ُعمان على أخذ دور الوساطة واملفاوضات يف كثري من ملفات املنطقة بفرتات 
متفاوتة كانت طرفاً مؤثراً فيها.

لقد أدت هذه العوامل يف كثري من األحيان على تقوية مواقف السلطنة يف   
اختاذ مواقف إجيابية وحيادية وهادئة جتاه القضااي اإلقليمية والدولية، مما جعل البعض 
يظن أبن السلطنة تنفرد خارج السياقات* يف حميطها العريب اترة وعالقاهتا اخلارجية على 
مستوى املنظمات الدولية وأتثريها فيها اترة أخرى، فقد انطلقت السلطنة يف مواقفها 
استناداً ملا تتمتع به من استقرار داخلي وموارد اقتصادية وبىن حتتية انعكس إجياابً على 
سياستها اخلارجية ومواقفها الواضحة، وهذا ما عملت عليه السلطنة منذ تويل السلطان 
للمواقف اليت تبنتها بقية دول  قابوس احلكم على املقاربة يف القضااي اإلقليمية خالفاً 
اخلليج العريب، كان أبرزها يف عالقاهتا مع إيران أو موقفها جتاه اخلالفات العربية-العربية 

أو مواقفها جتاه امللف السوري أو اليمين.

املطلب األول:

العامل اجلغرايف 

»تنشأ السياسة اخلارجية ملعظم الدول تلبية ملتطلبات حتقيق املصلحة الوطنية   
ابلتوازي مع عدم املساس ابلقواعد الدولية العامة اليت حتكم العالقات بني الدول«7، 
وهذه املطالب ترتبط غالباً ابلسياسة الداخلية للدولة، فقد وصف بسمارك اجلغرافيا أبهنا 
»العنصر الدائم يف السياسة، أي: إهنا الرافد األساس لقدرة الدولة مبا متتلك وما تفتقر 
ضمن اقليمها من عوامل قوة او مسببات ضعف«8، حيُث تؤثر اجلغرافيا يف سياسة 
الدولة اخلارجية من حيث موقعها اجلغرايف واطاللتها البحرية ومناخها وحدودها الربية 

والبحرية.

فُيعد العامل اجلغرايف من العوامل الرئيسة واملؤثرة يف السياسة اخلارجية للدولة، 
فضاًل عن أن العامل اجلغرايف مُيثل الُعمق االسرتاتيجي للدولة، وفيما خيص سلطنة ُعمان 

7- خي���������ام محمد الزعبي، 
العالقات االيرانية السورية 
رس���������الة   ،2004-1979
ماجس���������تير )غير منشورة( 
جامع���������ة أصفه���������ان- كلية 
االقتصاد والعلوم اإلدارية، 

2005، ص: 12.

لوفابف���������ر،  مكس���������يم   -8
الخارجي���������ة  السياس���������ة 
)حسين  ترجمة  األمريكية، 
حي���������در(، ط1، عوي���������دات 
بيروت،  والطباعة،  للنشر 

2006، ص: 98-97.
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)*( تتف���������رد س���������لطنة ُعم���������ان 
بسياس���������ة خارجي���������ة ال تتطابق 
م���������ع مواقف ال���������دول الخليجية 
األخرى، فهي تمتلك توجه في 
مقاربة القضاي���������ا اإلقليمية من 
ن���������وع مختلف عن بقية الجيران 
العالقة  في  س���������واء  الخليجيين 
مع إيران أو الخالفات العربية 
اإلقليمية  المحاور  يخص  فيما 
وصراعها في المنطقة العربية، 
ب���������در االبراهيم،  للمزيد انظر: 
في فه���������م السياس���������ة الُعمانية، 

موقع العربي الجديد.
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فإن هذا العامل يبدو واضحاً من حيث مكاهنا وموقعها اجلغرايف، فهي تقع يف »الركن 
اجلنويب الشرقي من شبه اجلزيرة العربية، وحيدها حبر ُعمان من اجلانب الشمايل الشرقي 
مع  برية  السلطنة حدوداً  متتلك  الشرقي، وكذلك  اجلنويب  اجلانب  اهلندي من  واحمليط 
السعودية من الغرب واليمن من اجلنوب الغريب وكذلك من الشمال الشرقي اإلمارات 
جناح  يف  أسهمت  وعوامل  دوافع  للسلطنة  املوقع  هذا  اكسب  فقد  املتحدة،  العربية 

سياستها اخلارجية ودورها احليادي يف مواقفها الدولية واإلقليمية.

وإن فهم السياسة اخلارجية الُعمانية مبعزل عن جغرافيتها يعد أمراً صعباً ملا متتاز   
به ُعمان عرب أترخيها من جغرافية ساحلية متصلة ابلبحر، وسواحلها الواسعة والطويلة، 
حبيث أكسبها موقعها اجلغرايف أمهية مائزة عرب التأريخ، وإن سلطنة ُعمان تعاملت مع 
معطيات املكان الذي تقع فيه بنحو متوازن وإجيايب مع الدول اليت حتيط هبا، وفضاًل 
عن ذلك أهنا انتهجت سياسة تعاونية ومتوازنة مع جرياهنا وحققت من خالهلا ترسيم 

احلدود وحتديدها لدرء املشكالت املستقبلية.

الواضح يف  األثر  لُه  األمهية كان  ابلغ  اسرتاتيجياً  موقعاً  ُعمان  »متتلك سلطنة 
سياستها اخلارجية ويف التعامل مع الكثري من القضااي والتطورات«9، حيُث تقع السلطنة 
يف الربع اجلنويب الشرقي من شبه اجلزيرة العربية وتضم تضاريس جغرافية واسعة فضاًل 
عن اطاللتها الساحلية اليت »متتد ألكثر من 3167 كم2 تبدأ من حبر العرب ومدخل 
احمليط اهلندي وميتد إىل حبر ُعمان حىت مضيق هرمز عند حمافظة مسندم مشااًل«10، وإن 
هذا املوقع إضافة إىل سلطنة ُعمان مسؤولية جسيمة يف محاية مدخل اخلليج العريب من 

االطماع اخلارجية.

لقد كان للموقع اجلغرايف لسلطنة ُعمان أثٌر كبرٌي يف سياستها اخلارجية ملا ميتلكُه   
هذا املوقع من مقومات طبيعية تعطي صانع القرار السياسي اخلارجي عند التخطيط 
والتنفيذ البدائل العديدة، فضاًل عن ذلك يعطي صانع القرار قوة يستمدها من ذلك 

9- حم���������ود ب���������ن عبد اهلل 
الوهيب���������ي، أث���������ر الموق���������ع 
السياس���������ة  على  الجغرافي 
ُعمان  لس���������لطنة  الخارجية 
رس���������الة   ،2011-1970
منشور-  -غير  ماجستير 
كلي���������ة اآلداب والعل���������وم - 
االوسط،  الش���������رق  جامعة 
عم���������ان، 2012-2011، 

ص: 30.

10- حم���������ود ب���������ن عب���������د 
اهلل الوهيب���������ي، أثر الموقع 
السياس���������ة  على  الجغرافي 
الخارجية لس���������لطنة ُعمان، 

ص: 7.
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املوقع ومقوماته، حيُث أضفى املوقع اجلغرايف للسلطنة استقالاًل اميناً واقتصادايً وسياسياً 
انطالقاً من احلفاظ على املصاحل الوطنية للسلطنة، كذلك » أاتح موقع السلطنة محاية 
اليت متر عرب كتل من السالسل  املتاحة  الربية  طبيعية متميزة هلا، انهيك عن منافذها 

اجلبلية الوعرة من مناعة الدفاع عن الدولة«11.

متتاز سلطنة ُعمان مبوقع جغرايف فريد، فضاًل عن حدوها اجلغرافية مع الدول   
اجملاورة واتصاهلا ابلبحر، وكذلك تعدد مناخها واقاليمها اجلغرافية؛ مما جعل جغرافيتها يف 
مقدمة العوامل اليت تؤدي دوراً مهماً وابرزاً يف سياستها اخلارجية مما تتمتع به من رصيد 
ضخم وقوي جغرافياً، وكان هلذا املوقع الذي اتسمت به السلطنة نتيجة مهمة انعكس 
على سكاهنا بنحو عام وعلى اقتصادها بنحو خاص، و«إن ارتباط اليابس ابلبحر يف 
جغرافية ُعمان يعد قاعدة اسرتاتيجية حيث وجد الُعمانيون أنفسهم أمام وضع جغرايف 
جعلهم يف حالة من االستقرار الدائم«12، بل إن املوقع اجلغرايف كما يراه الكثريون يُعدُّ 

يف حاالت ُكثر رأس مال للعديد من الدول اليت استثمرت موقعها جبدارة.

»ويبدو واضحاً أن معطيات اجلغرافيا تلعب يف هذا اجملال دوراً واضحاً، حيُث   
هلا أتثريها الكبري والفعال على النخبة السياسية صاحبة القرار السياسي اخلارجي اليت 
تدرك أمهية العامل اجلغرايف وتعاون صاحب القرار األول يف الدولة«13، وإن للمعطيات 
اجلغرافية إمكانية التأثري على السياسة اخلارجية وعلى الصعيد اخلارجي، ويقصد ابملعطيات 
»هي النسق الدويل والتفاعالت الدولية واملوقف الدويل«14، اليت تؤثر مجيعها على صانع 
القرار، فكان للموقع اجلغرايف لسلطنة ُعمان دور يف حيادها ومواقفها الدولية النابعة من 
امياهنا الراسخ يف اجلنح إىل السالم وتصفري املشاكل مع الدول، فضاًل عن ذلك فقد 
جعلها موقعها املائز أن تكون بعيدة عن الصراعات اإلقليمية والتجاذابت السياسية من 

انحية، واالطماع األجنبية من انحية أخرى نتيجة حكمة وكياسة سلطاهنا.

11- جمال زكريا قاس���������م، 
دولة أبو س���������عيد في ُعمان 
-1741 افريقيا  وش���������رق 
1861، مكتب���������ة القاه���������رة 
القاهرة، 1968،  الحديثة، 

ص: 6.

ب���������ن علي  12- طاه���������ر 
أثر  مقيب���������ل،  بن طاه���������ر 
الجغرافي���������ة  المح���������ددات 
واالقتصادية  والتاريخي���������ة 
الخارجية  السياس���������ة  ف���������ي 

الُعمانية، ص: 11.

13- حم���������ود ب���������ن عب���������د 
اهلل الوهيب���������ي، أثر الموقع 
السياس���������ة  على  الجغرافي 
الخارجية لس���������لطنة ُعمان، 
مصدر س���������بق ذكره، ص: 

.49

نفس���������ه،  المص���������در   -14
ص: 50.
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املطلب الثاين:

دور اخلطاب السلطاين يف السياسة اخلارجية الُعمانية

كان للخطاب السياسي الُعماين عموماً أثر يف سياستها اخلارجية فضاًل عن   
أمهية ذلك اخلطاب، إذ كان له عدة مميزات على املستويني الداخلي واخلارجي؛ فعلى 
املستوى الداخلي كان للخطاابت السامية اليت يلقيها السلطان قابوس على املواطنني 
-يف كل ذكرى سنوية للعيد الوطين الُعماين عرب كلمة يف جملس ُعمان وحبضور احلكومة 
السلطان  يتناول  توليه احلكم عام 1970، حيُث  منذ  نفوسهم  أثر مهم يف  كاملة- 
الُعماين،  اخلارجي  الشأن  وأثرُه يف  الداخلي  الشأن  يهم  ما  قابوس خالل خطابه كل 
ويكون للخطاب عدة دالالت حسب املرحلة اليت متر هبا السلطنة من الناحية األمنية 
أو السياسية أواالقتصادية أوالتنموية، فضاًل عن التأكيد على مبادئ النهضة الُعمانية 

ورسم املعامل املستقبلية للسلطنة. 

أما على الصعيد اخلارجي فكان خلطاابت السلطنة دور ابرز يف اجملتمع الدويل،   
من  اإلقليمية  الدولية  للمنظمات  ُعمان  انضمام سلطنة  أتثري كبري يف  هلا  حيُث كان 
املنظمات،  تلك  عليها  تنص  اليت  الدولية  واملواثيق  واألنظمة  ابلقوانني  التزامها  خالل 
فضاًل عن التزام احلياد والوسطية يف خطاابت السلطان جتاه دول العامل، بعد أن أصبحت 
السلطنة يف العديد من املواقف الدولية وسيطاً حمايداً يف حل األزمات، فضاًل عن أن 
اليوم  وحىت   1970 عام  منذ  طوال  لسنوات  ُعمان  لسلطنة  السياسي  اخلطاب  دور 
من  الكثري  من  السلطنة  ومحت  اجلريان  مع  احلدود  ترسيم  يف  وجناحه  فائدته  »أثبت 
املشكالت فكان أبرزها رايح التغيري والفوضى اليت عصفت يف منطقة الشرق األوسط 

عام 2011«15.

سياستها  يف  ابرزة  مكانة  بوضوح  ُعمان  لسلطنة  السياسي  اخلطاب  وميثل   
اخلارجية؛ فهي على أساس ذلك اخلطاب تُوصل رسائلها إىل اجلريان ودول العامل أمجع 

س���������لوم،  ش���������هيرة   -15
الس���������لطان المطلق يعتصم 
بالحي���������اد ليحف���������ظ البي���������ت 
األخبار  الُعماني، صحيفة 
 ،2131 العدد  اللبناني���������ة، 

لبنان، 2013.
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»ويتجلى من خالله مضمون القرار السياسي اخلارجي وأبعاده اليت إليها، حيُث تتجدد 
على ضوئه معامل السياسة اخلارجية لسلطنة ُعمان اليت تعكس يف هناية املطاف مدى 
مصداقية السياسة اخلارجية الُعمانية النابعة من عقالنية اختاذ القرار السياسي اخلارجي 

وفق معايري مدروسة ومتزنة تعكس سلوكية سلطنة ُعمان جتاه حميطها اخلارجي«16.

صنع  يف  واالختيارات  األهداف  انتقاء  عن  للدولة  السياسي  اخلطاب  ويُعرّب   
السياسة العامة هلا، وميكننا أن نرى بوضوح تطور مراحل السياسة العامة بنحو عام سواء 
على املستوى الداخلي من خالل اإلجراءات اليت تتخذها الدولة يف تطبيقها لسياستها 
الداخلية، أو على املستوى اخلارجي اليت عادة ما تكون مرهونة ابألحداث واملتغريات 
اليت تطرأ على البيئة الدولية، وهذا ما جعل من خطاب سلطنة ُعمان يف فرتات متفاوتة 
أن حيظى مبكانة مرموقة يف الساحة الدولية بني الالعبني الدوليني. فضاًل عن ذلك فإن 
السياسي يف  النظام  الوقت نفسه عن طبيعة  تعرّب يف  لغة اخلطاب يف بعض األحيان 

الدولة.

وحيتل اخلطاب السياسي يف سلطنة ُعمان مكانة مائزة ومؤثرة يف احلياة السياسية 
العامة يف البالد، »فُيعد اخلطاب مبنزلة وثيقة اجتماعية وسياسية نظراً ملكانته يف حياة 
بناء هياكل وأجهزة سلطنة ُعمان احلديثة، فضاًل عن ترسيخ  البالد، ودوره يف توثيق 
العامة من خالل ختطيط علمي وفكر ورؤية اثبته  السياسة  االجتماعية وتوجيه  القيم 
حيُث  قابوس«17،  للسلطان  السنوية  السياسية  اخلطب  استقراء  خالل  من  نلتمسها 
يُعد اليوم الثامن عشر من شهر تشرين الثاين من كل عام موعداً للخطاب السياسي 
للسلطان قابوس مبناسبة العيد الوطين، وجيرى خالل اخلطاب التطرق للعديد من القضااي 
اجتماعية،  أو  سياسية  أو  اقتصادية  سواء كانت  السلطان  إليها  ُيشري  اليت  وامللفات 
اخلطب  مُتثل  إذ  سنة،  يف كل  اخلطاب  ذلك  من  نصيب  اخلارجية  للسياسة  ويكون 
السياسية يف مضموهنا خطاب ملتزم ومنهجي يطرح السلطان من خالله رؤيته يف إدارة 
البالد، حيث يُعرّب خطابه السياسي عن الرؤية السياسية واألمنوذج احلضاري مع تطور 

16- فيص���������ل بن س���������عيد 
السياسة  رواس،  أحمد  بن 
الخارجي���������ة الُعماني���������ة بين 
التحالف���������ات والتوازنات من 
 ،2000-1970 ع���������ام 

ص: 36.

17- فيص���������ل بن س���������عيد 
السياسة  رواس،  احمد  بن 
الخارجي���������ة الُعماني���������ة بين 
التحالف���������ات والتوازنات من 
 ،2000-1970 ع���������ام 

ص:  38.
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األحداث على الصعيد اإلقليمي والدويل، »وإن االستقراء اخلطاب السياسي من حيث 
الشكل واملضمون يوضح لنا مالمح السياسة اخلارجية الُعمانية كمحور أساس من حماور 

اخلطاب السياسي، حيث تشغل السياسة اخلارجية حيزاً مهماً فيه«18.

يف  حنٍو كبري  على  الُعمانية  اخلارجية  السياسة  يف  السياسي  اخلطاب  أثر  وقد 
مالحمها على املستوى الدويل واإلقليمي، فأصبحت تُعرف السياسة اخلارجية للسلطنة 
على أهنا سياسة هادئة ومرنة وحيادية ووسطية ال متيل ألي طرف على حساب آخر، 
وهذا ما أكدُه أمحد بن يوسف احلارثي وكيل وزارة اخلارجية للشؤون الدبلوماسية بقوله: 
اليوم األول لتويل السلطان قابوس مقاليد احلكم، وضعت السلطنة أسساً  »إنه ومنذ 
ومرتكزات استطاعت من خالهلا أن حتقق الكثري من اإلجنازات على األصعدة كافة، 
وقد جاءت من السياسة اخلارجية سياسة هادئة ومعتدلة ومتوازنة وحيادية، وكانت مؤثرة 
على املستوايت اخلليجية والعربية واإلقليمية والدولية وموضع احرتام وتقدير من مجيع 

الدول«19.

وقد عرب وزير الشؤون اخلارجية لسلطنة ُعمان يوسف بن علوي* عن السياسة 
خمتلف  مع  التعامل  يف  والشفافية  والصراحة  ابلوضوح  »تتسم  أبهنا  للسلطنة  اخلارجية 
اإلقليمية  والتطورات  االحداث  قراءة  عن  فضاًل  والدولية،  والعربية  اخلليجية  القضااي 
والدولية وتقاطعات املصاحل يف هذه املناطق احليوية من العامل، انطالقاً من أن السالم 

18- فيص���������ل بن س���������عيد 
السياسة  رواس،  احمد  بن 
الخارجي���������ة الُعماني���������ة بين 
التحالف���������ات والتوازنات من 
 ،2000-1970 ع���������ام 

ص: 40.

19- محمد نجيب السعد، 
الُعماني���������ة..  الدبلوماس���������ية 
صحيفة  متوالية،  نجاحات 
الوطن الُعمانية، ص: 2.

)*( يوس���������ف ب���������ن علوي أو كما ُيلقب بفتى ظفار، من موالي���������د عام 1945 في صاللة درس وتعلم في 
الكويت لصالح العديد من الش���������ركات والدوائر الحكومية الكويتية بعد ان اتجه إليها قبل حكم الس���������لطان 
قاب���������وس، وبعد أن اطمأن لحضور الس���������لطان قابوس في الحكم والعفو عن كافة الخارجين الس���������ابقين، 
اتصل به الس���������لطان بعد ش���������هر من توليه للحكم وتم تعينه عضوًا في اللجنة الُعمانية للنوايا الحس���������نة 
للعواصم العربية ومن ثم س���������فيرًا للسلطنة في بيروت عام 1973 وبعدها بعام تم تعينه نائبًا ألمين عام 
وزارة الخارجية، يُعد بن علوي رجل وساطات بامتياز وتم تعينه وزيرًا مسؤواًل عن الشؤون الخارجية في 
ع���������ام 1997 وهو الدور الوظيفي لوزير الخارجية ألن الحقيبة هي فعليًا بيد الس���������لطان، ويتمتع الوزير 
بن علوي بمهارات دبلوماس���������ية عالية وقد اضطلع بدور مفصلي في تطبيق السياسة الخارجية لسلطنة 

ُعمان، للمزيد أنظر: عبد اهلل آل هيضة، يوسف بن علوي خنجر الخارجية الٌعمانية،
 http://www.alarabonline.org/?id=10645.
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واألمن واالستقرار هي ضرورات ال غىن عنها، وأن ُعمان هي دولة سالم ألهنا تسعى 
إىل بناء صداقات وعالقات طيبة تقوم على التعاون املثمر واملصاحل املتبادلة على امتداد 
دول العامل أمجع«20، وتتجلى رصانة اخلطاب السياسي لسلطنة ُعمان أبنه قوة انعمة 
اخلارجية  سياستها  إليها  ترتكز  اليت  الثابتة  املبادئ  من  انطالقاً  اخلارجية  سياستها  يف 
يف تعاطيها مع امللفات اإلقليمية والدولية وتقدمي املشورة الناجحة يف معاجلة كثرٍي من 
امللفات والقضااي العالقة عرب منهجيتها الوسطية يف التعامل مع العامل شعوابً وحكومات.

الفصل الثاين:

رؤية عامة للسياسة اخلارجية الُعمانية

إن املتتبع للسياسة اخلارجية الُعمانية جيد أهنا تستند إىل أسس وركائز وقيم تقوم 
اخلطاابت  بناًء على  والتأرخيي  الفكري  بداايت أتصيلها  منذ  ملبادئها  عليها »وحتتكم 
السلطانية سواء كانت اخلطب أو اللقاءات اإلعالمية والصحفية ملؤسس ُعمان احلديثة 
السلطان قابوس«21، وتـَُعدُّ تلك اخلطاابت مبثابة األساس التأرخيي والتأصيل الفكري 
الذي تستند عليه حتركات السياسة اخلارجية والدبلوماسية الُعمانية على الصعيد اخلارجي 
العام 1970 وحىت  العاملي منذ  أو  اإلقليمي  املستوى  الدويل، سواء على  مع اجملتمع 
وزير  قبل  من  ُتدار  للسلطنة  اخلارجية  السياسة  أصبحت  املدة  هذه  فبعد   ،2015
الشؤون اخلارجية يوسف بن علوي بعد تعرض السلطان قابوس إىل وعكة صحية قادته 
إىل »رحلة عالجية طويلة يف أملانيا«22. إن املتتبع ملسارات السياسة اخلارجية الُعمانية 
احلديثة يرى أهنا مرت مبراحل أترخيية خمتلفة بداً من مرحلة العزلة حىت وصوهلا إىل ما 
رسم  الذي  الوطين  النهج  من خالل  واضحة  تبدو  املراحل  وهذه  اليوم،  إليه  وصلت 
مالمح السياسة اخلارجية الُعمانية وأهدافها عرب خطاابت السلطان قابوس بعد العام 

.1970

السياس���������ة الخارجية   -20
أس���������س   .. الُعماني���������ة 
صحيفة  ثابتة،  ومنطلقات 
ُعمان،  الُعمانية،  الوط���������ن 
25 تشرين األول 2016.

21- محم���������د بن س���������عيد 
المب���������ادئ  الفطيس���������ي، 
المؤسسة للسياسة الخارجية 
الُعماني���������ة ف���������ي الخطابات 
السلطانية، صحيفة الوطن 
الُعمانية، ُعمان، 30 آذار 

2015، ص: 1.

نيوز  إرم  22- صحيف���������ة 
الس���������لطان  الُعمانية، رحلة 
تعيد  العالجي���������ة  قاب���������وس 
القلق والمخ���������اوف لُعمان، 

14 شباط 2016.
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ومن يريد أن يفهم السياسة اخلارجية الُعمانية احلالية عليه أن يعرف كيف تكون 
الدبلوماسية املاهرة اليت ميكن أن حتقق التوازن بني املصاحل والتسامح جتاه اخلالفات، 
والبحث عن منافع متبادلة ميكن أن تفتح األبواب الدولية أو تبقيها مفتوحة حىت يف 
أثناء الصراع، وهذا ما عملته ُعمان بعد وصول السلطان قابوس إىل سدة احلكم، ويف 
حني أن دواًل أخرى يف الشرق األوسط مل تستطع فعل ذلك بسبب اندفاعها أيديولوجياً 
احليادية معتقدة أبن  ُعمان مسريهتا  وحتقيق مكاسب قصرية األجل، واصلت سلطنة 
املفاوضات السلمية ضرورية لتحقيق األهداف العاملة طويلة األجل لألمن واالزدهار 

العمانيني.

متمثلة  الُعمانية  القيادة  عملت  فقد  اإلجيايب،  احلياد  سياسة  لتحقيق  وسعياً 
ابلسلطان قابوس على انتهاج سياسة التوازن وعدم االحنياز يف تعاطيها مع الدول على 
املستوى اإلقليمي والدويل يف آن واحد، والعمل على انتهاج مواقف حلل األزمات جتاه 
الصراعات، وتتمثل تلك املواقف بعدم املقاطعة الدبلوماسية واالقتصادية أو استخدام 
أراضيها لشن حرٍب جتاه دولة معينة، أو إصدار بياانت تدين فيه أحد أطراف الصراع 

دون آخر.

املطلب األول:

املوقف الُعماين جتاه األزمة اليمنية 

كانت سلطنة ُعمان وما تزال تدعم حالة االستقرار السياسي يف منطقة الشرق 
فإن  ذلك  عن  وفضاًل  داخلياً،  هلا  استقرار  عامل  تشكل  املنطقة  هذه  األوسط كون 
من  إقليمياً  الفاعلة  واألطراف  اجلهات  منع  على  السياسية  احلساسية  تفهم  السلطنة 
التدخل يف شؤوهنا الداخلية، وزعزعة أمنها الوطين، وقد عربت عن موقفها إزاء األزمات 
والتطورات اليت حصلت يف منطقة الشرق األوسط عام 2011 ابختالف مواقف دول 
اخلليج العريب، ومن بني هذه األزمات األزمة اليمنية اليت تعاملت معها سلطنة ُعمان 

ترتكز السياسة الخارجية العمانية 
على مبادئ عدة من بينها الثبات 
واالستمرارية، الحفاظ على األمن 
في منطقة الخلي���������ج، الجنوح الى 
السالم والمفاوضات، التوزان في 

العالقات مع دول الجوار.
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جنوبية  حدود  له  فاليمن  حلها،  يف  والتوازن  واحلياد  املسؤولية  من  عالية  درجة  على 
من حدود  ابلقرب  الصراع  انتقال  السهل  من  فكان  بطول 288 كيلومرتاً،  للسلطنة 
السلطنة؛ وابلتايل هتديد أمن املنطقة، لكن كان املوقف الُعماين آنذاك مؤكداً على عدم 

قطع العالقات الدبلوماسية ورفض قرار احلرب عليه.

التعاون بنقل مقرات سفاراهتا من صنعاء  الرغم من قيام دول جملس  »فعلى   
إىل عدن، إال أن السلطنة مل تقم بذلك، وبقيت متمسكة مببدأ عدم االحنياز إىل أي 
طرف مهما كلف األمر«23، فجاء هذا املوقف انطالقاً من املبادئ األساسية يف سياسة 
السلطنة اخلارجية اليت تدعو لعدم التدخل بشؤون الدول الداخلية والنأي ابلنفس عن 
الصراعات. واجلدير ذكره هو أن الرؤية السياسية للسلطان قابوس يف وقتها كانت حتتم 
يتم نزع  الذي على أساسه  البّناء  عدم دعم أي طرف، واالكتفاء ابلدعوة إىل احلوار 
فتيل األزمة وإهناء الصراع، ولكن ذلك مل حيدث حيُث بدأت الدول اخلليجية -ابستثناء 
اليمين  الرئيس  اليمن ضد قوات احلوثيني وأنصار  ُعمان- بشن عمليات عسكرية يف 

السابق علي عبد هللا صاحل.

يف املقابل محّلت سلطنة ُعمان املسؤولية كاملة على مجيع األطراف، ودعتها إىل   
إهناء الصراع قبل فوات األوان، ورعت أكثر من مفاوضات، واستقبلت وفوداً للحوثيني 
واألمم املتحدة، وكل ذلك من أجل عدم امتداد النزاع اليمين إىل دول املنطقة مبا فيها 
التعاون اخلليجي من تقدمي  إىل دعم أي جهود لدول جملس  أيضاً  السلطنة، وسعت 
أي مبادرات حللحلة األمور، ومل تنُج السلطنة من االهتامات هلا ابلتعاطف مع احلوثيني 
من قبل السعودية، بيد أن ذلك كان خمتلفاً متاماً كما ادعت السعودية، فالسلطنة من 
خالل جهودها يف امللف اليمين بينت على لسان وزير خارجيتها يوسف بن علوي »أن 
احلوثيني ألبسهم اإلعالم زايً غري زيهم، فهم ال يستطيعون السيطرة على اليمن وحدهم، 
وقد قاموا بتحالفات مع آخرين يف اليمن بعد أن ضاقوا ذرعاً ابلوضع، وأن دول اخلليج 

اعتقدوا أن األمر هادئ وأن املبادرة اخلليجية كافية وهذا غري صحيح«24.

23- حاتم بن س���������عيد بن 
محم���������د مس���������ن، مرتكزات 
السياسة الخارجية الُعمانية 
المتغي���������رات  ظ���������ل  ف���������ي 

اإلقليمية، ص: 49.

الرس���������مي  الموق���������ع   -24
ل���������وزارة الخارجية الُعمانية، 
2016، متاح على الرابط: 
www.mofa.gov.om.
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تُعّد األزمة اليمنية من أبرز امللفات اخلالفية بني سلطنة ُعمان والدول العربية، 
حيث بينت السلطنة موقفها من األزمة يف صنعاء مبكراً، »فعلى الرغم من كون األزمة 
العربية  اململكة  اليت متس أمن اخلليج حالياً -مما دفع  امللفات  اليمنية واحدة من أهم 
السعودية لتكوين حتالف عريب واسع النطاق وشن عملية )عاصفة احلزم( العسكرية ضد 
املقاتلني احلوثيني يف اليمن ابلتعاون مع التحالف العريب املشرتك- إال أن سلطنة ُعمان 
مارست سياستها التقليدية من احلياد اإلجيايب وعدم التدخل يف الشؤون الداخلية للدول 
العربية، ورفضت املشاركة بقواهتا املسلحة يف العملية، متجنبة انتقال الصراع إىل داخل 

أراضيها حبكم اجلوار، والتداخل القبلي بني الشعبني اليمين والُعماين«25.

إن اسرتاتيجية مسقط احليادية جعلتها العباً مهماً على صعيد مساعي بعض 
القوى الدولية واإلقليمية حلل األزمة يف اليمن سلمياً، وإعادة االستقرار واألمن للمنطقة، 
وعدم عسكرة األزمة أكثر مما جنحت إليه، والسيما يف ظل ما بدا أنه -على وفق بعض 
احملللني- حرب ابلوكالة بني بعض القوى العربية املركزية وطهران على أرض اليمن، فقد 
تقدمت السلطنة مببادرة من سبع نقاط، للتوصل إىل توافق سياسي بني الفرقاء اليمنيني، 

دون احلاجة إىل تدخل عسكري إقليمي أو دويل؛ حلسم الصراع يف اليمن.

الُعماين  الوسيط  وجتدر اإلشارة إىل أن هناك بعض األسباب اليت جعلت من 
يكون له رأي مغاير وخمتلف لدول اخلليج؛ فالسلطنة تتمتع بعمق كبري يف العالقة بينها 
اليت تسعى إىل حل اخلالف سلمياً، فضاًل عن أن  املتحدة األمريكية  الوالايت  وبني 
الثقة اليت أعطاها احلوثيون للُعمانيني كانت كبرية، وتعدُّ ُعمان املكان األنسب للحوار 
بينها وبني القوى السياسية اليمنية األخرى، وأن قناعة ُعمان نفسها أبهنا قادرة على 
إدارة احلوار خدمًة لقضااي املنطقة وإحالاًل للسالم والتعاون مبستوايته كافة هو عامل 
ابتعاد  وأن  اليمنية،  األزمة  ملف  يف  ابرزاً  الذي كان  الُعماين  الدور  إىل  يضاف  آخر 
ُعمان عن املشاركة يف عاصفة احلزم أعطاها مكانة حيادية متوازنة وهادئة إلدارة امللف 
اليمين أو املشاركة فيه؛ بغية الوصول إىل حل يرضي األطراف املتخاصمة، والعمل على 

25- مصطفى شفيق عالم، 
سياس���������ة  اس���������تقاللي:  نه���������ج 
ُعمان الخارجية في س���������ياقات 
إقليمي���������ة اس���������تقطابية، مركز 
والدراس���������ات  للبحوث  الروابط 
متاح   ،2015 االستراتيجية، 

على الرابط:
http://rawabetcenter.
com/archives/13449 .
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بنحٍو  يفسر  أو  يؤشر  ما  األزمة؛ وهذا  الدول األطراف يف هذه  العالقات مع  حفظ 
بقية  على خالف  الدول  مع  اخلارجية  عالقاهتا  للسلطنة يف  الرباغمايت  التعاطي  آخر 
دول جملس التعاون، وفضاًل عن ذلك مل تشارك ُعمان يف عاصفة احلزم لرتِك هامٍش من 
التفاوض بني أطراف األزمة، فال ميكن ألي طرف أن يطلب من ُعمان التوسط إلهناء 

األزمة إذا كانت مسقط ضمن التحالف.

املطلب الثاين:

املوقف الُعماين جتاه األزمة السورية

عام  اندالعها  منذ  سوراي  يف  األزمة  جتاه  حازماً  موقفاً  ُعمان  سلطنة  اختذت 
2011 برفض العمليات املسلحة اهلادفة إلسقاط نظام الرئيس السوري بشار األسد، 
ودعت إىل فتح ابب احلوار بني األطراف املختلفة للوصول إىل نتيجة سلمية تضمن 
حقوق األطراف كافة، فضاًل عن ضرورة انتهاج الطرق السلمية لتسوية األزمة وحلها 
عرب القنوات الدبلوماسية وعدم تدخل أطراف من خارج سوراي؛ كون األزمة داخلية. 
ويف ظل اعتماد سلطنة ُعمان مبدأ احلياد وانتهاج أسلوب احلوار، فقد كان هلا موقف 
على العكس من دول جملس التعاون اخلليجي جتاه األزمة السورية وأوضاعها، فأبقت 
على سفارهتا مفتوحة لدعم موقفها احملايد، فضاًل عن »أهنا حاولت الوصول إىل حلٍّ 
سلمي عن طريق إجراء بعض احملاداثت بني كل من وزير اخلارجية الُعماين يوسف بن 

علوي مع نظريه السوري وليد املعلم يف مسقط عام 2015«26. 

ومن املؤكد أّن جتربة ُعمان يف إعادة األمن واالستقرار إىل السلطنة  واحلفاظ   
على سيادهتا ووحدة أراضيها بعد تعرضها حلركة مترد من قبل »جبهة ظفار« يف العام 
للجماعات  التصدي  بضرورة  وإمياهنا  للحكم،  قابوس  السلطان  جميء  بعد   1975
اإلرهابية يف عموم املنطقة، قد أّهلها لفهم أبعاد األزمة السورية، فيما لو انتقلت إىل 
بلدان أخرى يف املنطقة ونيل ثقة دمشق بقدرهتا على أداء دور الوساطة للتوصل إىل 

أداء  تايم���������ز،  إس���������الم   -26
األزمة  ف���������ي  ُعمان  س���������لطنة 
السورية بين الوساطة والحفاظ 
عل���������ى العالقات السياس���������ية، 
للدراس���������ات  ن���������ور  مرك���������ز 
والبحوث، 2016، متاح على 

الرابط:
http://alwaght.com/ar/ 
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حل، وتعتقد مسقط أن التهديدات األمنية اليت تواجهها عدد من الدول اإلقليمية ومن 
بينها سوراي قد انعكست أتثرياهتا السلبية على بقية دول املنطقة؛ ولذا دعت السلطنة 

أطراف النزاع يف سوراي إىل بذل املزيد من اجلهود الرامية للحل السلمي.

إن ما امتازت به سلطنة ُعمان بسبب مواقفها احملايدة واملتوازنة والعقالنية يف   
إدارة األزمات أكسبها دور الوساطة يف امللف السوري الشائك، فهي مل تتورط ابالحنياز 
للمحور الروسي-اإليراين الداعم لبقاء النظام السياسي يف سوراي من جهة، ومل تدعم 
احملور الغريب-األمريكي الرافض لبقاء الرئيس بشار األسد من جهة أخرى، فضاًل عن 
ومهماً  حمورايً  دوراً  تؤدي  أن  استطاعت  لكنها  احملاور  بسياسة  تؤمن  ال  السلطنة  أن 
والسيما أن األطراف يف احملورين الرافض والداعم لبقاء الرئيس األسد يتقاطعان يف أمور 
كثرية على املستوايت السياسية، واالقتصادية، والعسكرية كافة، لكن السلطنة أصرت 
على البحث عن خطة دبلوماسية جتعل منها وسيطاً مقبواًل إقليميا ودولياً يف حل امللف 
السوري ابلنحو الذي يؤدي إىل اإلبقاء على التواصل مع احملورين ابستمرار من أجل 

إهناء الصراع الدائر منذ عام 2011. 

إن تعامل السلطنة مع الواقع يف ملف األزمة السورية خبطوات متزنة وواثقة على   
وفق مصاحلها االسرتاتيجية يف احلفاظ على أمن املنطقة من جهة، ومعاودة إبراز دورها 
النزاعات يف خضم  السلمي يف حل  لطرح مشروعها  اسرتاتيجياً  يف األزمة ميثل خياراً 
الفوضى األمنية اليت تشهدها املنطقة، واملشكالت السياسية بني الالعبني الدوليني يف 
هذه األزمة من جهة أخرى، فسلطنة ُعمان جتيد التعاطي مع الواقع بنحٍو جيعلها طرفاً 
حمايداً ومؤثراً يف آٍن واحد جتاه القضااي اإلقليمية27، فهي استطاعت التوازن بني عالقتها 
مع سوراي من جهة ودول عربية داخل جملس التعاون اخلليجي داعمة ألطراف النزاع يف 
امللف السوري من جهة أخرى، وكان ذلك عرب بناء صداقة مع دول املنطقة والعامل أمجع 

يف انتهاج مبدأ احلوار واالحرتام املتبادل.

27- حات���������م بن س���������عيد بن 
مرتك���������زات  مس���������ن،  محم���������د 
الُعمانية  الخارجية  السياس���������ة 
اإلقليمية،  المتغيرات  في ظل 

ص: 47.
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اليت تدلُّ على أن السلطنة تبحث حول  العديد من املؤشرات  كانت هناك   
املواقف األكثر  تبين  السورية والدفع ابجتاه  السلمي يف األزمة  السياسي  إمكانية احلّل 
سلمية وواقعية من أجل احلفاظ على وحدة األرض السورية، وعدم إراقة الدماء، فعلى 
سبيل املثال »تبادلت السلطنة الزايرات بينها وبني سوراي على مستوى وزراء اخلارجية، 
فضاًل عن مشاركتها يف املشاورات املتعلقة ابلشأن السوري اليت ُعقدت يف ڤيينا، وسعي 
السلطنة إىل طرح العديد من املبادرات يف ظل إجياد حل سياسي سلمي لألزمة؛ مما 
يساعد ذلك يف القضاء على اإلرهاب“28، إذ أخذت األزمة ابلتصاعد وظهور مجاعات 
مسلحة خارج إطار املعارضة مثل: جبهة النصرة، والدولة اإلسالمية يف العراق والشام 
)داعش( وغريها من التنظيمات اإلرهابية اليت ترى فيها سلطنة ُعمان خطراً يُهدد أمن 

املنطقة وزعزعة االستقرار فيها.

مل أتُل سلطنة ُعمان أي جهد يف احملافل الدولية واإلقليمية من أجل حل األزمة   
السورية ودول اجلوار إىل دعم اجلهود  السورية بطرق سلمية، وكذلك دعوة األطراف 
اإلرهاب  على  القضاء  يف  يسهم  مبا  البلد؛  هذا  إىل  واالستقرار  األمن  إلعادة  الرامية 
الذي متكن من إجياد موطئ قدم له يف سوراي، وما يشكلُه هذا اإلرهاب من أتثري على 
األمن اإلقليمي والدويل. وكذلك مثنت ُعمان اجلهود املبذولة من قبل املنظمات الدولية 
واإلقليمية يف مساندة الشعب السوري لتجاوز حمنته، وأكدت على ضرورة بذل املزيد 
من أجل التخفيف عن املعاانة اإلنسانية للشعب السوري يف الداخل واخلارج. وسعت 
السلطنة إىل إقناع الفرقاء يف األزمة السورية ابجللوس على طاولة احلوار واالحتكام إىل 
نتائج تلك املباحثات، من أجل احلفاظ على مصلحة الشعب السوري، وسالمة أراضيه 

ووحدهتا، واالبتعاد عن احلل العسكري.

ثوابتها  من  انطالقاً  اليمنية والسورية  ُعمان مع األزمتني  تعاملت سلطنة  لقد   
ومرتكزاهتا يف السياسة اخلارجية اليت هتدف إىل إجياد مساحة من احلوار املبين على الثقة 
بني األطراف املختلف يف األزمتني، فضاًل عن أخذ دور الوساطة واحلياد الذي من شأنه 

28- مهن���������د أب���������و عري���������ف، 
األزمة الس���������ورية والدبلوماسية 
الُعمانية.. مؤشرات ودالالت، 
المصرية، 3  الدستور  جريدة 
تش���������رين الثاني 2015، متاح 

على الرابط:
http://www.dostor.org
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أن يؤدي دوراً مهماً يف بلورة موقف موحد جتاه حل األزمة مهما كانت، وعدم االحنياز 
لطرف دون آخر أو على حساب طرف، فالسلطنة تعاملت مع األزمتني بشقني: األول: 
كان على أساس اجلوار اجلغرايف مع األزمة اليمنية؛ فهي متتلك حدوداً معها، وتشكل 
خطراً قريباً عليها، وإن العمل على إجياد حل سلمي يضمن عدم التأثري على الوضع 
الداخلي للسلطنة كان أول األهداف اليت سعت إليها يف دورها حلل األزمة، وفضاًل عن 
ذلك فقد كان هلا دور التوازن يف إدارة األزمة، ألن اململكة العربية السعودية كانت تقود 
التحالف العريب ضد اليمن وهي بدورها جزء من جملس التعاون اخلليجي، فهذا من شأنه 
أن خيلق فجوة يف العالقات بني السلطنة والسعودية، لكنها استطاعت وحبكمة قيادهتا 

أن تتعامل مع امللف هبدوء واتزان، وعدم التأثري على العالقات بني البلدين.

التهديد  إبعاد  أما فيما خيص األزمة السورية فقد تعاملت معها على أساس   
عن أمن منطقة اخلليج العريب والشرق األوسط بصورة عامة، فإن ما جيري يف سوراي 
هو تقاطع مصاحل لبعض دول اخلليج من جهة، وتركيا وإيران من جهة أخرى، فضاًل 
عن القوى الدولية املتمثلة بروسيا والوالايت املتحدة، فحرص السلطنة على حفظ أمن 
مببادئها  والتزامها  إليها من جهة،  األزمة  تلك  امتداد آاثر  بعدم  العريب  اخلليج  منطقة 
للدول من جهة  الداخلية  الشؤون  التدخل يف  اخلارجية من حيث عدم  يف سياستها 
أخرى، لقد سامهت ُعمان ودعمت حل األزمة سلمياً، وعملت على إبقاء مجيع قنوات 
األزمة،  تسوية  املسامهة يف  من شأهنا  اليت  الصراع كافة  أطراف  مع  مفتوحة  االتصال 
والوصول إىل حّل خيرج البالد من املأزق السياسي الذي كلف البلد كثرياً على املستوى 
االقتصادي واالجتماعي والعلمي والثقايف، والشروع بتأسيس ملرحلة جديدة يكون فيها 
دور للجميع مبا فيها األطراف املتصارعة يف بناء سوراي جديدة قائمة على احرتام حقوق 
اإلنسان واحرتام احلرايت وتعدد الثقافات، وهذا ليس ابليسري ما مل تتضافر مجيع اجلهود 

لتحقيقه.

الخارجية  السياس���������ة  ق���������وة  تكمن 
لس���������لطنة ُعمان في التعاطي مع 
الملفات االقليمية من خالل تثبيت 
قواعد معادلة سياسية جديدة تقوم 
على منهجية التوفيق بين االتفاق 

والخالف في العالقات الدولية.
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اخلامتة 

الُعمانية  إن أمهية احلياد يف السياسة اخلارجية لسلطنة ُعمان يبني أن السياسة 
أتثرت بنحٍو كبري مبنهجية التوفيق بني االتفاق واخلالف، ونتيجة لذلك اتسمت هذه 
السياسات ابلثبات واحلياد االجيايب واالستمرارية يف طابعها اهلادئ واملنفتح على خمتلف 
هلا  األخرية  الفرتة  ملحوظ يف  نشاط  مع  ُعمان،  بسلطنة  احمليطة  املنطقة  األطراف يف 
بني  للتوفيق  الصعبة  املعادلة  حتقيق  يف  وجنحت كذلك  املنطقة،  أزمات  يف  كوسيط 
عالقاهتا مع كل من إيران من انحية، ودول جملس التعاون والوالايت املتحدة وبريطانيا 
العديد مع دول  إيران وظهور  الكبري مع  التقارب  الرغم من  من انحية أخرى. وعلى 
خليجية أخرى كالسعودية، بيد أن هذا مل يؤثر كثرياً على التوازن الذي حتاول السلطنة 

إقامته مع هذه األطراف.

السياسي  املشروع  إجناز  يف  قابوس  للسلطان  السياسي  اخلطاب  وساعد 
واالقتصادي يف سلطنة ُعمان، وقد جّسد اخلطاب السياسي الُعماين وظيفته بوضوح 
يف حتقيق النهضة احلديثة اليت تعكس إرادة التغيري يف جمتمع مغلق، وعملت السلطنة 
على تعزيز التوّجه العريب اإلسالمي يف سياستها اخلارجية، فدعمت ثوابتها، وجتاوزت 
عن الطوارئ من املتغريات، وأنت بنفسها عن اخلوض يف غمار اخلالفات والصراعات 
لتقريب  جاهدة  عملت  ذلك  من  العكس  على  بل  احملسوبة«،  »غري  الفعل  وردود 
وجهات النظر بني األشقاء، وأوجدت مكاانً مهماً هلا على الساحة اإلقليمية والدولية 
يف ظل األحداث والقضااي اليت شهدهتا املنطقة، وعملت على تكريس منطق العالقات 
احلسنة، ومنهجتها، وإسقاط شعارات »املقاطعة« و»االحرتاب« واالهتامات املتبادلة، 
وعدم االحنياز واحلياد اإلجيايب ورفض سياسة احملاور، وقد بنت معظم نشاطها السياسي 
اخلارجي على »الدبلوماسية املرنة«، اليت أيقنت فيها وسيلة انجحة ميكن استخدامها 

لتحقيق املصاحل العربية كافة.

السياسة اخلارجية الُعمانية ومواقفها احليادية اإلقليمية  



145  العدد )3( 2018

املؤثرات  الرغم  من كل  الُعمانية -على  اخلارجية  السياسة  النهائية  الصبغة  إن 
الداخلية واخلارجية بشقيها اإلقليمي والدويل- انطبعت بفلسفة السلطان الذي أوضح 
عن ثقة كبرية يف اختاذ قرارات اسرتاتيجية صعبة ختدم املصلحة العليا للبالد، وكذلك 
رسم للسياسة اخلارجية مبادئ قائمة على عدم االحنياز وإقامة عالقات صداقة مع مجيع 
الدول انطالقاً من مبدأ التعايش السلمي بني الشعوب وحسن اجلوار والنأي ابلنفس عن 

التدخل بشؤون الدول الداخلية واحرتام القوانني واألعراف الدولية.

وقد فرض املوقع اجلغرايف لسلطنة ُعمان يف السياسات اليت تبنتها طيلة العقود 
األربعة املاضية، فقد أدركت حجم مواردها املادية والبشرية وحجم الدولة وطبيعة النظام 
ابالعتدال  اتسمت  اليت  اخلارجية  لسياستها  مسة  شّكل  بدوره  وهذا  فيها،  السياسي 
والدويل،  اإلقليمي  الصعيد  السلطنة على  اليت مرت هبا  واملراحل  يتالءم  مبا  والوسطية 
وقد تعاملت مع هذا املوقع اجلغرايف الذي تتمتع به على وفق إدارة حديثة على مستوى 
فهم جديد للمتغرّيات اليت طرأت يف املنطقة، وإدراك مدى أمهية االخنراط الُعماين يف 
أن  بعد  العربية  البلدان  على  واالنفتاح  احلديثة  للدولة  اخلارجية  السياسية  التفاعالت 
عاشت ُعمان عزلة ملدة طويلة على املستوايت كافة، وأدركت أن من الضروري تبين 
اسرتاتيجية قائمة على أساس التنظيم والتخطيط يف سياستها اخلارجية عرب تبين خطاب 

سياسي يلتزم مبا يتفق والثوابت للدولة ويتوافق مع إمكانياهتا وقدراهتا.

وأخرياً فإن اهلدف الرئيس للسياسة اخلارجية الُعمانية هو احلفاظ على العالقات 
على  اعتمد  الذي  النظر  وبُعد  امناز ابحلكمة  اهلدف  هذا  واإلقليمية، وحتقيق  الدولية 
اليقظة واالستمرار يف الدفاع عن قضااي العدل والسلم واألمن الدويل، فضاًل عن التعاون 
املشرتك بني الدول اجملاورة من أجل بناء شراكات اسرتاتيجية قائمة على حفظ املصاحل 

وحتقيق التنمية بني شعوب هذه الدول على وفق قوانني النظام الدويل وقراراته.
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Urban planning, as a multidimensional discipline, should be in 
a unique position to contribute to understanding of such conflicts 
and of post-conflict characteristics and their futures in terms of 
reconstruction and peacebuilding. As planning occupies a unique 
position at the interface between communities, the state, and the 
physical environment, and is strategically located to deal with many 
common long-term impacts of conflict in societies. In developing a 
post-conflict strategy, it is important to recognise and consider the 
role of urban planning in peacebuilding process. In the case of Iraq, 
it is fair to make certain assumptions about population structure and 
types of in-migration. However, given the relative instability of 
society overall, particularly with new influxes of returnees, there is 
still a high degree of uncertainty as to how the town may develop in 
the future. In order to do this, a strategic planning approach would 
be a far more appropriate response in Iraq. A strategic planning for 
a post-conflict peacebuilding should incorporate both strategic, 
flexible interventions, as well as a focus on the creation of neutral, 
shared public spaces within larger urban areas. Strategic planning 
would provide a point of entry for planning to begin to stabilise and 
gradually develop into more long-term and orderly systems as society 
also stabilises. Engaging Bollens’ “urban acupuncture” to begin with, 
strategic planning as a more long-term planning framework allows 
the city to act as a venue for stabilisation and democracy, rather 
than establishing strict urban form in spite of social fragmentation.  
This approach also allows for flexibility in response to uncertainty, 
and focuses on long-term, integrated strategic interventions that are 
jointly developed through participation, guided by a shared vision.
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Figure 2: A Framework for Peacebuilding through Strategic 
Planning
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5. Conclusion

In recent years, the Middle East region has seen many internal 
violent conflicts that intensely affect the social, economic, and 
political circumstances of its countries at multiple spatial scales, from 
the national level to the scale of individual cities and communities. A 
number of post-conflict countries, such as Iraq, are still experiencing 
intense political, social, ethnic, and religious conflicts. Policymakers, 
practitioners, academic researchers, and non-government 
organization )NGO( representatives have realized that peacebuilding 
is a complex and multi-dimensional exercise that cannot begin in 
earnest unless minimal conditions for peace are present. 
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array of actors, various levels of societies, links between societies 
as well as the spatial horizons than the world-wide peacebuilding 
industry acknowledges and that the liberal peacebuilding research 
has overlooked. In fact, it involves some place-based and people-
related processes such as mediating intergroup competition, limiting 
the spatial expression of nationalist discourses, build positive 
relationships, reconcile antagonistic differences, respect rights, 
enhance equality and empower the disempowered. For post-
conflict Iraqi cities to efficaciously participate in tactical planning for 
sustainable peacebuilding process, there requires being deliberated 
legislation at the government level. 

In this regard, a national focus on strategic planning is a tangible 
implementation of urban planning practice and will be important 
for long‐term peacebuilding and sustainable development. Strategic 
planning represents the contemporary impressions of urban planning 
and varies from the conservative Master Plan that was intended 
to prepare ample land-use plans. In distinction to the orthodox 
planning manner of ‘study, plan, and execute’, this model is that of 
‘engage, strategize, and act’. This permits for more elasticity and a 
much larger role for actors who are non-governmental. Strategic 
planning can incorporate markets and a range of other relevant 
institutions. Undeniably, strategic planning can ensure the basis for 
cross-sector partnerships and hands-on democracy is set, as shown 
in figure below.
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orthodox sectors, the urban sector, including some sub-sectors, is 
a multifaceted expansion field that should encompass crosscutting 
themes including poverty eradication, urban planning, gender 
equity, and local governance )UN-Habitat, 2003(. Moreover, 
while steps to enhance governance and planning of the urban sector 
are beneficial to both national and local economies, urban areas 
are also open to outside forces over which they lack control. This 
approach must thus be calculated as a framework that can grow to 
fulfil the different needs of the community and urban segment. Still, 
planning is too crucial to be left only to selected planners. Creation of 
living places and mediating contested spaces are complex processes 
which demand holistic perspective, involving housing, education, 
environment, health, economic development etc.

Being a wide field as well as having a practical aspect, planning 
requires critical thinking regarding the mediation of space. Its key 
concern is social uses and ordering of space )Gaffikin et al., 2016(. 
Space located at the heart of ‘ethno-nationalist’ skirmishes such 
as that in North Iraq, and for this to be effective, planning needs 
to function with multidisciplinary teams, also comprising urban 
designers, educationalists, architects, community and economic 
developers. Also, it assumes all-encompassing engagement with the 
various people that constitute our diverse citizenship. This refers 
to the bringing of the stakeholders into the process of planning 
at a developmental stage, instead of consulting them at the latter 
phases of the development process, when often abundant decisions 
seem to have already been settled. To build sustainable peace, the 
model suggests deeper and more encompassing and involves an 
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As planning interventions and policies in cities can play a 
supportive role in regional and national peacebuilding )Bollens, 
2014(. In this regard developing the capacity of urban planners 
)where such professionals do not currently exist( may be able to in 
the least curb future violence.  Recalling the “many roles” that urban 
planners often play when interacting with multiple stakeholders 
through several levels of government developing ‘urban planning’ 
skills amongst local populations, pertaining to conflict negotiation, 
multi‐stakeholder management and analysis, and community 
engagement and participation could provide opportunities for 
communities to resolve potential conflicts before they reach 
uncontainable levels )Richardson, 2015(. Iraq is a case study that 
offers a precise setting for post-conflict and peacebuilding, where 
susceptibility and physical transformations upset urban planning. It 
indicates a necessity for a serious evaluation of post-conflict Iraq’s 
municipal planning incorporation with citizens’ local partaking in 
the reconstruction at intermediate phases to attain positive urban 
planning. Creating a comprehension of cities’ running for operative 
planning and growth requires creating a mutual city vision. Tipple 
)2007( claimed that generating this shared city vision in Iraq post 
2003 needed at the period a resolve for communal inclusion that 
implores citizens’ partaking in the present as well as the future of 
their cities, to be a part of the city’s social, economic, and cultural 
life, to feel as part of the image/form of the city and to obtain a 
fair share of the remunerations. The existing Rebuilding Plan in 
Iraq portrays the need for an enhanced checking of Iraq’s housing 
and urban organisation and puts forward a plan for demonstrating 
this need for worldwide collaboration. Different from other 
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Iraq( traditional urban planning methods do not discourse origin 
grounds of instability that have state-wide and regional implications 
)Richardson, 2015(. Expanding the traditional practice of urban 
planning to focus on national linkages and comprehensive 
development requires that urban planning engages with the larger 
community of state extensive and regional stakeholders as shown in 
Figure 1 below. Hence the recent growth of the Iraqi society needs 
suitable planning and cautious organisation of its socio-economic 
structures, to realise sustainable urban scheme. One of the chief 
stages is to articulate and implement ample urban planning tactic 
combined with other socio-economic systems to express the centre 
for executing planning solutions )Mahmud, 2014(.

Figure 2: Planning Role in Peacebuilding through Different 
Spatial-Stakeholder Level
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government as well as the Reconstruction Fund )IRRF(, the 
United Nations Development Group, and various other agencies 
to reconstruct Iraq continue to be less than successful )White House 
Fact Sheet, 2005 and GAO, 2007(. A lot of damage has been done by 
war-related disasters in Iraq, and also by the subsequent occupation 
by the CPA caused further disasters. The physical, economic, 
societal, and government structures are suffering severely and have 
been in steady decline.

Due to the above reasons and while measures are in progress 
to solicit funds for the rebuilding of those freed zones from ISIS, 
two factors should be put into consideration. Primarily, ways to 
avoid embezzlement of funds require being present to ensure 
accountability and transparency. Secondly, an effort should be in 
place to keep money in the city where it can be passed on to the 
society to ensure peacebuilding amongst them. In this context, Iraq 
must reconstruct itself with revised regulations and policies that 
are conversant with a democratic society and a market economy. 
Besides, a refurbishment of the legislative approach towards urban 
planning is crucial to establishing the foundation for justifiable urban 
progress; this will be the start. It can be attained by guaranteeing 
that public sector positions are filled in by the locals and that the 
local economy is re-energised depending on significant city sectors 
such as the production of food and industry.  

4.    Theoretical Framework for Peacebuilding through 
Urban Planning in Iraq:

Conflict and post‐conflict environments pose particular 
development challenges. In post‐conflict situations )such as in 
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The main planning instrument in the area of urban planning was 
dubbed the “Master Plan” which fundamentally was zoning as well 
as a physical strategy for the growth of a city )UN-Habitat, 2003(. 
In Iraq, urban planning was thus mostly corresponding to zoning as 
well as physical plans, which included a restricted inclusion of socio-
economic developmental goals )Mahmud, 1998(. Majority of these 
plans are currently out-dated and thus do not replicate the current 
realities and necessities in the urban sector any longer. Tactical 
urban planning didn’t exist, and there was neither any involvement 
in planning, that didn’t involve the government. As they had few 
responsibilities for this task, they currently lack the required human 
as well as institutional capacity )UN-Habitat, 2003(. 

The Iraqi war which began on the 20th of May 2003 with 
the invasion of the U.S and the U.K officially ceased on 18th of 
December 2011, when the U.S. completely withdrew military 
personnel )Tom, 2011(. But post-conflict era in Iraq started in June 
2004, when the U.S. and the U.K. ended the formal occupation 
of Iraq )Roberts, 2005(. Given that the post-conflict planning after 
the 2003 invasion of Iraq was feeble and as a consequence, many 
elements were at play that led to the marginalisation and political 
exclusion of the Sunni community. Consequently, radical entities, 
such as the Al-Qaeda and lately the Islamic State )ISIS( appeared. 
Thus, the post-conflict reconstruction and planning in Iraq after 
2003, is usually recognized as been in an unsatisfactory state. In fact, 
the Iraq Relief and Reconstruction Fund )IRRF(, by the U.S., had 
disbursed about USD 11.4 billion between the dates April 2003 
and March 2006 )Awotona et al, 2008(. An intensive investigation 
of abundant latest reports has shown that the struggles of the Iraqi 

Peace Building Through Urban Planning In Post-Conflict Setting



165  العدد )3( 2018

a fixed ‘plan’. This can be elaborated to mean that peacebuilding 
processes incorporate formulation of policies and action plans, 
regular review-in, and implementation. Hence, feedback loops. 

From the above discussion, it is conclusive that Participatory 
urban planning is a dynamic process that stresses encompassing the 
entire community in the strategic and management processes of 
urban planning. It derives from the perspective that underprivileged 
and often marginalised people should be empowered to analyse their 
reality to participate efficiently in the planning and development 
process. A hands-on process conveys together different groups 
of participants and practices mechanisms such as advice-giving 
groups and city discussions to preserve the provision of views 
and facts, discourse and exchange, cooperation on strategies and 
actions, and consensus-building. It should be noticed that the 
various participatory mechanisms succeed only when it is properly 
organised and sustained.

3.    Urban Planning and Post-Conflict in Iraq

Quick urbanisation has in most cases, overtaken housing and 
provision of facilities. Urbanisation having gotten to 70%, it’s 
apparent that the key trials of the future ought to be handled in 
the city areas of Iraq )Mahmud, 2014(. Before, strategizing for all 
departments in Iraq was greatly centralised with the Ministry of 
Planning occupying a crucial role both in the consultation and the 
coordination of the planning process with the Ministry of Finance, 
in the distribution of wealth to the individual Ministries )Iraq, 
1989(. 
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society that is fractured; they can’t establish harmony where it lacks 
in people’s hearts. What urbanism can do is to generate physical 
as well as emotional spaces that can realise larger peace-making 
as well as inter-group resolution )Bollens, 2006(. As we all know 
various urban environments and war routes will have different 
standards to measure the appropriateness of urban involvement. 
National sustainable development strategies, however, have turn 
out to be a broadly known and effective instrument aimed towards 
sustainable expansion as well as peace. Still, the crucial management 
principles for sustainable growth procedures are not only shared 
by all Nationwide Sustainability Plans rather the principles that 
sustain peace: iteration, long-term thinking, participation and 
improvement as categorised below )Adelphi, 2011(:

•	 To start with, a sustainable planning process is founded on 
inclusion and participation. These, in turn, can back peacebuilding 
by )re(construction of the social contract between a government 
and its divided citizens. This contribution, through decentralised 
planning and management, can help increase the effectiveness of 
peacebuilding strategies.

•	 The other management principle is to comprise more 
long-term thinking into planning procedures for mid-term short-
term actions. This is particularly challenging in circumstances of 
volatility and transformation, marked by humanitarian crisis, and 
the necessity to produce speedy peace outcomes. 

•	 The third principle is improvement and iteration. Ideally, 
each sustainable process is an iterative process. The weight is on 
handling growth on the way to sustainability goals instead of creating 
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from its key situation in society between political goals and concrete 
actions. As Bollens )2006( argued, the city is vital in peacebuilding 
since it is in the neighbourhoods of urban masses where there is the 
concession over, and elucidation of concepts such as impartiality, 
and leniency, and democracy )Bollens, 2006(. 

The ability to illuminate and articulate the true meaning 
of multinational democracy on the ground and in the streets 
resides with the urban planners and designer professions. Urban 
planners are increasingly seeking for ways in which land use, 
infrastructure, and response planning can in a way be stepped down 
to semiautonomous local planning and action zones, from master 
plans at the city level )UN-Habitat, 2007(. In rather volatile urban 
environments, Antagonistic nationalistic groups confer indication 
of the ability of public planning to the control and shaping the 
planning to fit their various needs )Bollens, 2006(. Thus the role 
of urban planning must reinforce great governance to assist in the 
reduction of conflict and possibly avert other conflicts from arising, 
especially where conflict and its causal factors are not restricted by 
sovereign territorial borders )Richardson, 2015(. Bollens )1998( 
asserts that the nexus between ethnic conflict and city planning is 
gradually salient as a considerable number of cities in the world are 
disposed to an extreme inter-communal conflict that reflects ethnic 
dissimilarities. Thus, latest urban planning theories attempt to 
respond to the post-crisis situation by focusing more on rebuilding 
the society, rather than the built environment. It is the undertaking 
to shift urban planning efforts on the restoration of the society via 
the physical rebuilding of the landscape )Charlesworth, 2006(. 
Planning actions amidst political uncertainty are unlikely to alter 
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processes; and promote equitable and hands-on state structures, 
institutions and norms. Put differently, instead of concentrating on 
the legal features of peace treaties, criminal tribunals, and also truth 
commissions, more attention needs to be paid to the undertaking 
of building relationships and ways in which that can be boosted 
through the mentioned numerous procedures. 

It is conclusive that urban planning interventions can be 
productive and proactive in the establishment of co-existence 
between groups and also societal peacebuilding and may employ 
a methodology of bottom-up nature that can supplement peace 
consultations which are top-down. Governance and urban policy 
are, thus, distinctive as well as crucial peacebuilding resources. A 
city is, therefore, figuratively a channel between the on-ground 
psychological and national political goals, and even the physicality 
of a society’s inhabitants.

Concept 3: Urban planning

Conflict, cities and planning have had an intimate relationship 
throughout history, one that has been explored by many authors 
)Suri, 2009(. The process of urban planning encompasses the 
development of policies which are streamlined with the set goals 
of the city or country, allocating resources, and generating plans 
)Sunita, 2010(. Urban planning also has a big say on how these 
different policies are executed. Hence, urban planning is crucial in 
the shaping of the natural settings of our lives and the interrelation 
of these surroundings with the societal and physical environment as 
well as the familiarisation with it by its inhabitants. It is therefore 
both a creative-artistic and social job. The planning power arises 
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permanent peace and unwavering democracy in war-ravaged 
societies deprived of justice as well as reconciliation. Previously, 
in the global community’s peacebuilding efforts, the emphasis 
on the political instead of the person has been masking the core 
psychosocial procedures that are essential for the readiness of 
persons to select reconciliation instead of being associated in more 
abuse of human rights. Rasmussen )2001( reasons that the unease 
with uncompromising geopolitics is required to extend to comprise 
geo-social politics in which building of relationships and resolution 
takes a central point )Rasmussen, 2001(. The dynamic components 
of peace -or conflict- generating processes, such as processes of 
political and social integration and disintegration, empowerment 
and disempowerment, and political as well as everyday practices 
may either enhance or impede peacebuilding )Kliot and Mansfeld, 
1999(.

My argument however here is that spiritual aspects of peacebuilding 
have not been well thought-out adequately in the execution of 
peacebuilding in the post-conflict. As such, a thorough look at real 
politic assumptions and amends in the balance of main concerns 
and the understanding is required. Deliberating on replying to the 
expressed needs of the people as it concerns reconciliation and 
justice is one move in this track which could play a great role in the 
long-term triumph of peacebuilding. As it is articulated in the 2015 
Sustainable Development Goals, building all-encompassing societies 
and nurturing social integrity are essential steps to sustainable peace 
)Loewe & Rippin, 2015(. In conflict-affected nations, promoting 
inclusive societies translates to recognizing ways in which to 
construct inclusive peace processes; support efficient reconciliation 
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Concept 2: Peacebuilding

Peacebuilding in nations emerging from conflict is a complex 
undertaking; it involves a myriad of different players in the civil society 
and government at the local, national, and global levels )UNPSO, 
2010(. “Peacebuilding” can thus carry two broad definitions; it 
can denote the direct work that focuses intentionally on addressing 
factors that drive and avoiding conflict. It can also denote the work 
of coordinating or setting up communication channels to come 
up with an elaborate, multi-sectoral, multileveled plan, including, 
humanitarian assistance, development, governance, justice, security 
and other sectors that may not apply “peacebuilding” as a term to 
portray themselves )Schirch, 2013(. Former studies have focussed 
on assessing post-conflict peacebuilding as an integral phase of the 
implementation of peace treaties and have normally not comprised 
cases lacking a settlement that has been negotiated upon. It is an 
inadequate tactic as most Conflicts tend to end as the outcome 
of conquest by the military, as in countries such as Rwanda and 
Iraq, which carries weighty repercussions for the deliberation of 
intermediate justice matters )Bertram, 1995(. When it comes to 
genocide, ethnic cleansing, mass killings, rapes, and additional 
ruthless forms of carrying out war, religious, and comparable forms 
of clashes make reconciliation tremendously problematic. While it 
is a process carried out in the long-term, it needs to commence 
immediately the peace operation and peacebuilding are started 
)Kühne, 2001(. The process of peacebuilding, in this case, faces 
even bigger hindrances in interacting with the entire desolation 
of persons structurally, physically, politically, psychologically, 
socially, spiritually, and economically. Therefore, there can’t be 
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that are the chief concern of this article is way complicated. Although 
a peace agreement may be arrived at, the conflict often re-erupts 
shortly afterwards or rather continues at a lower level. )Brown et 
al, 2011(.  That’s why post-conflict situation and its development 
immediately after the conflict are crucial determining for the future 
of each country or society affected by conflict. 

The ever increasing challenge is that of accurately determining 
the timeline that the post-conflict condition begins and ends. 
In this regard, Nkurunziza )2008( asserts that it is not possible to 
say for sure the time that a country in post-conflict state returns 
to a situation of normalcy. Therefore, effective and sustainable 
planning of post-conflict cities is necessary to identify all possible 
problems and challenges so that suitable actions could be taken to 
avoid threatening the development. The conditions under which 
countries emerging from armed conflicts differ distinctively. For 
instance, Afghanistan, Yemen, Libya, and Iraq pose cases that differ 
according to their specific contexts and structures. The completion, 
timing, priority, and appropriateness of tasks can, therefore, not be 
generalised. This realisation is significant in matters concerning 
sustainable peacebuilding. It deviates from the norm of mediating 
conflicts between different parties. Rather, a broader focus on 
the provision of peace, economic sustenance, and justice to 
people and entire communities is recommended for post-conflict 
development. The argument in this case, thus is that, the important 
tool to bridging a divide in society makes cities environmentally 
friendly, culturally meaningful, safe, economically vibrant, and all-
inclusive, lies in proper urban planning.
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is to better understand the role that urban planning can play in 
addressing the peacebuilding process challenges in Iraq. It attempts 
to analyse the challenges of peacebuilding process and to explore 
how urban planning to be considered as part of peacebuilding efforts 
aimed at helping find long-term sustainable solutions to conflict. 
This article thus investigates these challenges and puts forward a 
guideline that may come in handy for government leaders and 
other valuable stakeholders involved in the peacebuilding efforts.

2.    Conceptual Framework:

Concept 1: Post-Conflict

Centre for the Study of Civil Wars and the International Peace 
Research Institute attempts to define conflict as “a contested 
incompatibility that concerns government and/or territory where 
the use of armed force between two parties, of which at least one 
is the government of a state, results in at least 25 battle related 
deaths” )UCDP/PRIO, 2016(. The altering nature of violent 
conflict and its social and economic consequences has also created 
the need to re-conceptualize research and policy approaches to 
conflict settings. Here another imperative term is a “post-conflict”. 
It refers to a situation in a country that is recovering from a great 
conflict whereby warfare has ceased, but still there is a potential 
for an eruption of violence )Wallensteen, 2007(. This aftermath 
included loss of human lives, the devastation of the economy due 
to destroyed infrastructure and the production means, and also 
deteriorated political conditions )Collier, 2000(. This definition 
of post-conflict is not, however, meant to be taken lightly. While 
international wars might be ended by a treaty, the end to the wars 
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1.    Introduction

Throughout history, humanity has faced numerous armed 
conflicts on a local, national, and even an international level. All this 
conflict has resulted in the adverse destruction of the cities )Hasic, 
2004(. Even in the case of areas that can be classified as post-conflict, 
the likelihood of conflict erupting again is so high. )Kennedy et al, 
2008(. Rathmell )2005( states that the structures present in a post-
conflict society are only put up as a matter of necessity, therefore, 
lacking proper order. Evidence from war-torn countries such as 
Afghanistan and even Iraq shows that indeed, the rebuilding process 
lacks efficiency. This culminates from various factors including the 
lack of necessary resources, funding, adequate planning, and also 
the lack of an effective exit strategy )Coyne, 2006(. The post-war 
situation in Iraq is not connected only with the liberty operation 
but reflects decades of suffering under destruction of the country 
due to several conflicts. And ISIS assault has greatly worsened the 
lack of trust between the communities )Gee, 2014(. Peacebuilding 
in Iraq thus is therefore faced with many challenges. To enable the 
identification of these challenges, it is essential for one to familiarise 
themselves with the structure, specific, and the history of conflict 
in that country. Studies on the role of urban planning in post-
conflict peacebuilding setting are an area of research that has not 
been thoroughly explored. Planning occupies a unique position 
at the interface between communities, the state, and the physical 
environment, and is strategically located to deal with many common 
long-term impacts of conflict in societies. As such it deserves greater 
attention and consideration for the contribution it can make to 
reconstruction and peacebuilding. The main purpose of this paper 
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السكانية والتوزيع الجغرايف للسكان. ومن أجل القيام بذلك، سيكون نهج التخطيط االسرتاتيجي 
استجابة أكرث مالءمة يف العراق. ومن هذا املنطلق، ال بد من أن تستند أية اسرتاتيجيات لتنمية 
املدن املترضرة عىل دعائم راسخة وقراءات واقعية ومنظوره، والسيام يف مجاالت الخصائص البيئيه 
السكن  فرص  توفري  يف  يساعد  بنحٍو  وإدارتها  عليها  والحفاظ  معها  التعامل  والقدرة عىل  للمدن 
االسرتاتيجي  التخطيط  واقعية  فإن  أمر،  من  يكن  ومهام  والثقايف.  االجتامعي  والتفاعل  والعمل 
لهي العنرص األهم يف تحقيق االستدامة لهذه التنمية؛ وبالتايل لهذه املدن؛ ألن يف واقعية هذه 

االسرتاتيجيات انعكاسات إيجابية عىل أطراف املعادلة السكان، واملكان، والبيئة، واملوارد الطبيعية.
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peacebuilding incorporates both strategic, flexible interventions, 
as well as a focus on the creation of neutral, shared public spaces 
within larger urban areas. Strategic planning would provide a point 
of entry for planning to begin to stabilise and gradually develop into 
more long-term and orderly systems as society also stabilises.

Keywords: Post-conflict; Peacebuilding; Urban planning; 
Strategic Planning; Ethnic and Minority Issues; Iraq. 

ملخص البحث

لقد تفاقمت دراما انعدام األمن وتكرار حوادث العنف يف العديد من أنحاء العامل إىل أبعد 
الحدود خالل السنوات القليلة املاضية، بل وحتى الدول التي تعدُّ نفسها يف جزر من االستقرار 
الدولية.  االضطرابات  ارتفاع حدة  عن خطر  مبنأى  ليست  بأنها  تدرك  بدأت  هائج  محيط  وسط 
ومام ال شك فيه أن هذه االضطرابات تعد من العوائق الرئيسية للتنمية يف هذه البلدان، ولهذا 
لتحديد  ملحة  رضورة  تعد  املسلحة  الرصاعات  انتهاء  بعد  مبارشة  املترضرة  املناطق  تنمية  فإن 
مستقبلها وإمكانات استقرارها؛ لهذا ومن منطلق أن إعادة إعامر املناطق املترضرة من النزاعات 
هى إحدى أوىل األولويات التي تواجهها أية دولة، فإن الهدف الرئيس من هذه الورقة البحثية هو 
استكشاف كيفية استخدام التخطيط الحرضي كأداة لعملية إعادة بناء السالم عىل املدى الطويل 
يف املجتمعات املترضرة يف مرحلة ما بعد النزاعات العسكرية. ولغرض الوصول إىل هدف البحث، 
سعى البحث أوالً إىل إلقاء الضوء عىل بعض املفاهيم األساسية املستخدمة يف البحث، ومن ثم 
حاول أن يستعرض بعدها ملخصاً عن تطور العملية التخطيطية يف العراق، ومن ثم بيان دورها 
يف عمليات اإلعامر بعد الحروب التي مرت بها. واعتامداً عىل املفاهيم املعروضة ودور التخطيط 
الحرضي، تم يف النهاية صياغة إطار نظري يلخص دور العملية التخطيطية يف املساهمة يف بناء 
السالم يف املدن واملناطق املترضرة. وقد خلصت الدراسة إىل أن التخطيط الحرضي للمدن وتوجيه 
واإلنسانية  والبيئية  واالجتامعية  االقتصادية  والخطط  األهداف  مع  تنسجم  بحيث  الخطط  هذه 
وإّن  املترضرة.  للمدن  األستدامة  ركائز  أهم  من  املحيل،  أو  اإلقليمي  أو  الوطني  املستوى  وعىل 
والقدره واإلمكانية  املرونه  أن يقرتن بيشء من  بّد من  الصدد ال  بهذا  اسرتاتيجيات معينه  تبني 
عىل تعديل هذه االسرتاتيجيات وعىل وفق املتغريات ومتطلبات املرحلة؛ ألن يف التحديد املطلق 
العراق  حالة  ويف  املنال.  صعب  أمراً  تنفيذها  من  األحيان  معظم  يف  يجعل  االسرتاتيجيات  لهذه 
-ونظراً لعدم االستقرار النسبي للمجتمع بشكل عام- فإنه من الرضوري األخذ بالحسبان الرتكيبة 
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Abstract: 

Insecurity and repeated cycles of violence have become focal 
barriers to development in many parts of the world. Conventional 
war between nation states has gradually been replaced by a more 
chaotic and complex dynamic of violence. Thus post-conflict 
situation and its development immediately are crucial determining 
for the future of each country or society affected by conflict. The 
main goal of this paper is to explore how urban planning might be 
used as an instrument for building long-term peace in post-conflict 
situation. The literature in this area points out that understanding 
regulatory frameworks of urban planning is important for 
approaching peacebuilding through it in post-conflict situation. 
In this paper I argue that in developing a post-conflict strategy, it 
is important to recognise and consider the role of urban planning 
in peacebuilding process. In the case of Iraq, it is fair to make 
certain assumptions about population structure and types of in-
migration. However, given the relative instability of society overall, 
particularly with new influxes of returnees, there is still a high degree 
of uncertainty as to how the town may develop in the future. In 
order to do this, a strategic planning approach would be a far more 
appropriate response in Iraq. A strategic planning for a post-conflict 
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