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عن املركز

عن المركز
مقره الرئيس يف بغداد،
مر ُ
رحبيّ ،
كز البيان للدراسات والتخطيط مركز مستقلٌّ ،غريُ ّ
مهمته الرئيسة -فضالً عن قضااي أخرى -تقدمي وجهة نظر ذات مصداقية حول قضااي
ٍ
خاص ومنطقة الشرق األوسط بنحو
ختص العراق بنحو
السياسات العامة واخلارجية اليت ّ
هتم
عام .ويسعى املركز إىل إجراء حتليل
مستقل ،وإجياد حلول عمليّة جليّة لقضااي معقدة ّ
ّ
احلقلي السياسي واألكادميي.
ْ
قياساً ابألمهية اليت حيظى هبا العراق إقليمياً ودولياً ،والتطورات املتالحقة اليت يشهدها
البلد واملنطقة كانت أغلب التحليالت واملتابعات اليت حتاول مالحقة األحداث والقضااي
يف العراق تفتقر إىل القدرة على التفكري خارج إطار األسلوب السائد والقوالب اليت
ح ّددت النظرة إىل العراق خالل العقود املاضية؛ هلذا السبب فإن املركز يسعى إىل تقدمي
كز
ويوجهُ املر ُ
وجهات نظر جديدة تعتمد املوضوعية ،واحليادية ،واملصداقية ،واإلبداعّ ،
ِ
بتقدمي
أنشطتَهُ يف البحث والتحليل للتحدايت اليت تواجه العراق ومنطقة الشرق األوسط
بصائر وأفكا ٍر لصانعي القرار عن املقرتابت الناجعة ملعاجلتها على املديني القصري والطويل.
َ
ويقدم املركز وجهات نظر قائمة على مبادئ املوضوعية واألصالة واإلبداع
لقضااي الصراع عرب حتليالت ،وأعمال ميدانية ،وإقامة صالت مع مؤسسات متنوعة يف
ختص السياسة ،واالقتصاد ،واجملتمع،
الشرق األوسط؛ من أجل مقاربة قضااي العراق اليت ُّ
والسياسات النفطية والزراعية ،والعالقات الدولية ،والتعليم.
مهمة المركز:
مهماً يف حتليل القضااي العراقية
يسعى مر ُ
كز البيان للدراسات والتخطيط إىل أن يكون مصدراً ّ
مستقل ،وألن يكون منتدى للحوار املبين على احلقائق حول التغيريات اليت حتدث يف العراق
على حنو
ّ
واملنطقة ،فضالً عن أن يكون مسامهاً يف صياغة تفكري اسرتاتيجي لدى صانع القرار العراقي ّأيً كان
ويتوخى املركز تقوية قدرات املؤسسات البحثية والتعليمية ،ومنظمات اجملتمع املدين ،والدوائر
موقعُهّ ،
احلكومية؛ من أجل خلق خرباء يف اإلدارة وصناعة القرار يف جماالت السياسة واالقتصاد واالجتماع.
وين ّفذ املركز هذه املهمةَ عرب إجراء أحباث وحتليالت ،وتوفري منح حبثية ومنح لألعمال امليدانية،
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وعقد املؤمترات والندوات وورش العمل ،وإقامة دورات تدريبية للمؤسسات احلكومية واجلامعات.
األهداف:
ختص العراق من خالل القيام بتحليالت عميقة
• املسامهة الفاعلة يف النقاشات اليت ّ
ومستقلة تعتمد بنح ٍو رئيس على البحوث والدراسات اليت يقوم هبا علماء ومتخصصون.
• تشجيع احلوار املبين على املعلومات واحلقائق للخرباء ابلشأن العراقي ،ومنهم صانعو
السياسات ،والصحفيون ،واألكادمييون ،حول التحدايت اليت يواجهها العراق واملنطقة،
وإلنتاج أفكار جديدة حول مواجهتها.
• تطوير القدرات االسرتاتيجية يف صناعة القرار وصياغة السياسات يف العراق.
• هتيئة خرباء يف املؤسسات السياسية واألكادميية مبهارات يف صناعة القرار واإلدارة.
• إقامة صالت حملية وإقليمية مع املؤسسات االقتصادية والتعليمية والسياسية.
• إنشاء مشاريع حبثية اسرتاتيجية وتعزيزها.
يهتم مركز البيان بالشؤون اآلتية:
	•االقتصاد والتنمية( :القطاع املصريف ،واملوازنة ،والزراعة ،والرتبية والتعليم ،والسياحة،
واالستثمار ،وغريها).
	•الطاقة( :النفط ،والغاز ،والكهرابء).
	•السياسة اخلارجية والشؤون الدولية( :العوملة ،والصراعات الدولية).
	•األمن الوطين والدفاع( :مكافحة اإلرهاب ،وبناء قدرات القوات املسلحة).
	•الدستور والقانون والدميقراطية( :الربملان ،والفدرالية).
	•احلوكمة وسيادة القانون والسياسات العامة( :منع الفساد ،وإعادة تنظيم املؤسسات
وأتهيلها ،واالنتخاابت).
	•اجملتمع واالستباانت( :التعايش السلمي يف اجملتمع ،والعنف والطائفية ،والرأي العام).
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املقدمة

المقدمة

هذه ابقة من أزهار (مركز البيان للدراسات والتخطيط) ننشرها بني يدي القارئ
اجلاد يف حقول معرفية متنوعة صاغها حمللون ودارسون وكتّاب ومرتمجون على وفق منهجية
ترست مقدمات أفصحت عن سالمة بنيتها
علمية خلصت إىل نتائج سليمة بعد أن ّ
التخطيطية وأهدافها الواضحة.
يظن ظناً يكاد يصل إىل اليقني أن حصاده هذا سيعيد للمطبوع الورقي
إن املركز ّ
حقه يف معانقة أايدي ال ّقراء الكرام بعد أن سلبته منه الكتابة الرقمية مدة ليست قصرية
ني الكتاب الورقي وقارئه الذكي مبا يشكل
حبكم الزمن ،مما يؤدي إىل إعادة الصحبة بَ َ
تالمحاً بينهما سواءٌ أكان ذلك يف إعادة قراءة بعض الصفحات ْأم يف إضافة هوامش على
بعض املتونْ ،أم يف مراجعة األصول من دون إرهاق؛ وهبذا يصبح قول أمحد بن احلسني
ٍ
جليس يف الزمان كتاب) حكمةً دالةً على أمهية هذه الرفقة.
(وخريُ
مركز البيان للدراسات والتخطيط
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التأخير في إقرار موازنة العراق لعام  2019تعكس حالة
تنامي الجمود السياسي
علي المولوي*

2019-1-20
مع دخول العراق عاماً مالياً جديداً ،ما تزال املوزانة االحتادية املقرتحة للعام  2019معلقة
يف الربملان مع عدم وجود بوادر تشري إىل اقرتاب الوصول إىل اتفاق يضمن متريرها ،ويشري التأخري
يف مترير املوازنة إىل التعنت السياسي املتزايد يف الربملان؛ هذا غري ما تواجهه احلكومة من مشكالت
يف عدم اكتماهلا بعد مرور أكثر من عشرة أسابيع على تويل رئيس جملس الوزراء عادل عبد املهدي
رائستها ،إذ هناك  3مناصب وزارية شاغرة مبا فيها وزارات الداخلية والدفاع.
بدأت خالفات املوازنة يف أوائل شهر تشرين األول من العام املاضي ،حينما عرض رئيس
الوزراء السابق حيدر العبادي مسودة أولية للموازنة من وزارة املالية ،وقبل يوم واحد من تويل عبد
املهدي املنصب ،قُ ّدم مشروع قانون املوازنة إىل الربملان ،واقرتح القانون أن يكون اإلنفاق الكلي
حوايل 132ترليون دينار؛ مما جيعلها اثين أكرب موازنة يف أتريخ البالد.
حينما اجتمع الربملان يف السادس من تشرين الثاين للعام املاضي إلجراء قراءة أولية ملشروع
القانون ،بدا واضحاً عدم استعداد أي من الكتل السياسية الرئيسة للمضي قدماً يف املوازنة من
دون إجراء تعديالت جوهرية عليها ،وأبدى االئتالفان الربملانيان الرئيسان -املهندسان لصعود عبد
املهدي إىل السلطة -الفتح وسائرون ،حتفظات كبرية بشأن املسودة ،مشريين إىل ضرورة أن تعكس
املوازنة أولوايت البلد بدرجة أكرب والسيما يف جمال اخلدمات وخلق الوظائف[.]1
وكحل وسط ،وافقت احلكومة على تشكيل جلنة مشرتكة رفيعة املستوى تنظر يف مطالب
الكتل قبل تقدمي نسخة معدلة من مشروع قانون املوازنة إىل الربملان .وبعد ستة أسابيع ،أكمل
الربملان الـقـراءة األوىل ملشروع القانون املعدل على الرغم من إدخــال تعديالت يسرية فقط على
النسخة األصلية[ ،]2وأضيف مبلغ قدره  835مليار دينار إىل اإلنفاق العام مبا يف ذلك إضافة
زايدات كبرية ملوازانت احلشد الشعيب ووزاريت الصحة والدفاع.
* رئيس قسم األحباث يف مركز البيان للدراسات والتخطيط.
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ومن الواضح أن اللجنة املشرتكة مل تناقش معظم القضااي اليت أاثرهتا الكتل السياسية؛ لذا
أجرت اللجنة املالية الربملانية مراجعة شاملة ملشروع القانون ،وادعت اللجنة أن املوازنة يف شكلها
احلايل ال تليب تطلعات الشعب العراقي[ ،]3وبعد أربعة أايم ،عاود الربملان عقد جلسة ملناقشة نتائج
اللجنة[ ،]4وحبسب تقرير اللجنة فمن بني  47توصية قُ ّدمت إىل اللجنة املشرتكة مل يُدرج سوى 9
منها فقط يف مشروع القانون املعدل.
ومن بني االعرتاضات الرئيسة ،الحظت اللجنة عدة أمور :أوالً :إن املوازنة ال ختتلف عن
املوازانت السابقة يف اعتمادها الكبري على عائدات النفط ،إذ إن الدخل من املصادر غري النفطية
ص اجلزء األكرب
مثل الضرائب واجلمارك -ال يشكل سوى جزء صغري من املوازنة .اثنياًُ :خ ّص َ
من اإلنفاق للتكاليف التشغيلية ،يف حني ُخصص أقل من ربع املوازنة اإلمجالية لإلنفاق الرأمسايل.
اثلثاً :أاثرت اللجنة خماوف بشأن حجم العجز وتزايد الديون اخلارجية والداخلية ،وفيما خيص هذا،
أعربت اللجنة عن حتفظاهتا بشأن استمرار متويل الشركات اململوكة للدولة اليت ال تدر أرابحاً .رابعاً:
دعت اللجنة إىل ختصيص مزيداً من املوارد إلعادة اإلعمار واالستثمار يف املناطق احملررة من داعش.
االجتاهات يف املوازنة
تضم املوازنة املقرتحة لعام  2019زايدة يف اإلنفاق بنسبة  % 28مقارنة ابلعام املاضي؛
ّ
ويف املقابل ،من املتوقع ارتفاع عائدات النفط بنسبة  % 22فقط؛ مما يعين أن العجز املتوقع هلذا
العام أعلى من ذلك بكثري[ ،]5ومتثل عائدات النفط املتوقعة حنو  % 89من دخل احلكومة ،على
أساس أن متوسطسعر الربميل هو  56دوالراً مبتوسط صادرات قدره  3.88مليون برميل يومياً.
حث بعض املشرعني احلكومة على تغيري سعر النفط وصوالً إىل
ومع اخنفاض أسعار النفط حالياًّ ،
 45دوالراً للربميل.
ومن املهم أيضاً معاجلة اإلنفاق الفعلي يف ظل تنفيذ املوازنة دون املستوى األمثل يف مجيع
مؤسسات الدولة .ففي بداية تشرين الثاين املاضي ،بلغ اإلنفاق الفعلي للنفقات التشغيلية 84
 ،%يف حني كان اإلنفاق الرأمسايل  % 61فقط ،وتظهر سجالت وزارة املالية أنه حبلول أيلول
عام  2018حققت احلكومة ابلفعل فائضاً يف املوازنة قدره  15مليار دوالر؛ ويعزى هذا إىل أن
اإليرادات النفطية كانت أعلى من املتوقع ،إذ استندت موازنة عام  2018إىل أن مبيعات النفط
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املتوقعة ستبلغ  64مليار دوالر ،لكن حبلول بداية شهر تشرين الثاين ،حقق العراق الفعل هذا
اهلدف.
اجلدول  :1نظرة عامة على االجتاهات الرئيسة للموازنة .األرقام (مليار دينار).

جمموع اإلنفاق
اإلنفاق الرأس مايل
العجز
متوسط صادرات النفط

2018
104,158
% 23.7
12,514
 3.888مليون
برميل يومياً (بسعر
 46دوالراً للربميل)
77,160
% 15.2

عائدات النفط املتوقعة
اإليرادات غري النفطية
تعويض املوظف (الرواتب،
54,448
املعاشات التقاعدية،
الضمان االجتماعي)
العدد اإلمجايل للموظفني 2,885,716

التغيري %
% 28+
% 1.1+
% 120+

2019
133,108
% 24.8
27,539
 3.88مليون برميل
يومياً (بسعر 56
دوالراً للربميل)
% 22+
93,741
% 4% 11.2
62,524

% 15+

2,941,986

% 2+

ومن بني أكرب املستفيدين من املوازنة هو احلشد الشعيب ،الذي منت موازنته بنسبة ،54%
بيد أن الزايدة يف املوازنة تعكس
وعلى الرغم من أن عدد عناصره بقي كما هو عند  122ألفاًَ ،
القرار الصادر العام املاضي الذي يضمن حتقيق التساوي بني أعضاء احلشد والقوات األمنية.
وبقيت حصة حكومة إقليم كردستان رمسياً عند نسبة  % 12.67من إمجــايل اإلنفاق
مطروحاً .وابألرقام زادت خمصصات املوازنة حلكومة إقليم كردستان بنسبة  % 47مقارنة مع عام
 ،2018إذ حدث تغيريان مهمان حبصة حكومة إقليم كردستان يف مشروع القانون املعدل لعام
 :2019األول :إزالة تقسيم اإلنفاق على كل من احملافظات الثالث يف إقليم كردستان الذي أُدخل
يف موازنة عام  2018لتوضيح حصة الفرد يف حمافظات أربيل ،والسليمانية ،ودهوك .وحافظت
النسخة األصلية من موازنة عام  2019على هذا الرتتيب ،إال أن النسخة املعدلة ألغت ذلك.
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الثاين :زايدة حصة اإلنفاق إىل موظفي إقليم كردستان من  % 38إىل  ،% 56على الرغم من
بقاء عدد املوظفني نفسه عند  622ألف موظف.
[]6
لكن هذا
وسيستمر املشرعون الكرد ابلضغط من أجل احلصول على  17%من املوازنةّ ،
يبدو صعب التحقيق .وقد أملح رئيس جملس الوزراء عادل عبد املهدي أنه بدالً من إعادة التفاوض
بشأن حصة اإلقليم ،ستتابع احلكومة العمل على الوصول إىل تسوية سياسية ومالية أوسع تشمل
صفقة حول صادرات النفط كوسيلة للوصول إىل حل وسط.

اجلدول  :2مقارنة موازانت الوزارات واملؤسسات الرئيسة .األرقام (مليار دينار).

2019
11,270
9,056
2,593
10,057
3,292
9,783

2018
10,067
وزارة الداخلية
7,487
وزارة الدفاع
1,682
احلشد الشعيب
6,129
وزارة الكهرابء
1,919
وزارة الصحة
حصة إقليم كردستان 6,637

التغيري %
% 12+
% 21+
% 54+
10,057
% 72+
% 47+

وكما هو احلال يف الوقت احلايل ،فمن غري املرجح أن مترر املوازنة قريباً ،ويكمن أكرب عائق يف
الطبيعة السياسة العراقية املتجزئة .ومع وجود الكثري من املطالب والتماسك الداخلي القليل داخل
الربملان ،سيكون من الصعب على احلكومة إرضاء األطراف الكافية للحصول على دعم األغلبية
لتمرير مشروع قانون املوازنة يف الربملان .وتشري التقارير إىل أنه خالل اجللسة األخرية جمللس الوزراء
عام  ،2018اختذ قرار إبجراء املزيد من التغيريات على مشروع قانون املوازنة[ .]7ومن غري الواضح
مىت ستفي حكومة عبد املهدي مبطالب التكتالت الرئيسة ،أو ما إذا كان االتفاق على املوازنة
سريتبط ابتفاق أوسع على املناصب الوزارية الشاغرة أم ال.
وإن ما يتضح جبــاء من املناقشات الربملانية بشأن املـوازنــة هو الكيفية الــي أصبحت من
طريقها املطالب غري متناسقة ومتناقضة .فمن انحية ،يشعر املشرعون ابلقلق إزاء احلجم املتزايد
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لإلنفاق والعجز ،بينما ينادون يف الوقت نفسه خبلق فرص للعمل يف القطاع العام .وابملثل ،ترغب
اللجنة املالية أبن تشجع املـوازنــة النمو يف القطاع اخلــاص ،لكنها التزمت بضمان تثبيت العقود
للعاملني يف القطاع العام[.]8
ويعد هــذا االنقسام بــن االلـتـزام ابإلصــاحــات املالية والسياسية لتلبية املطالب الشعبية
للمواطنني رمزاً للوعكة العامة اليت عانت منها العملية السياسة قي مرحلة انتهاء احلرب على داعش.
[ -]1جملس النواب ،ملخص اجللسة الربملانية 6 ،تشرين الثاين عام https://goo.gl/ 2018
. cnKmjk
[ -]2جملس النواب ،ملخص اجللسة الربملانية 20 ،كانون األول عام https://goo.gl/ 2018
Vo74eg
[ -]3جملس النواب ،ملخص اجتماع اللجنة املالية الربملانية 20 ،كانون األول عام https:// 2018
goo.gl/RXMeZb
[-]4جملس النواب ،ملخص اجللسة الربملانية 24 ،كانون األول عام https://goo.gl/ 2018
uzWqKC
[ -]5اطلع على حتليل الكاتب ملوازنة عام http://www.bayancenter.org/ 2018
/en/2018/03/1461
[-]6شبكة أخبار العراق ،االحتاد الوطين الكردستاين :الكتل الكردستانية لن تصوت لصاحل موازنة عام
 30 ،2019كانون األول عام 2018https://goo.gl/KgKnhE
[ -]7صوت العراق ،جملس الوزراء يتخذ عدة قرارات مبا يف ذلك قرارات ختص املوازنة 31 ،كانون األول
عام 2018https://goo.gl/evzhuK
[ -]8جملس النواب ،ملخص اجتماع اجلنة املالية الربملانية  23 ،كانون األول عام https:// 2018
goo.gl/qxvHqk
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التحرش في بيئة العمل العراقية
رغد قاسم*

2019-2-14
للتحرش واالبـتـزاز الذي
من أهم التحدايت اليت تواجها املـرأة يف بيئة العمل هي التعرض ّ
جيعلها بني خيارين أسهلهما صعب :إما السكوت والرضوخ ،وإما ترك العمل.
إن التحرش اجلنسي يف العمل هو أحد أشكال التمييز اجلنسي غري القانوين ،إذ يعرف قانون
العمل العراقي رقم ( )37لسنة ( )2015التحرش اجلنسي أبنه“ :أي سلوك جسدي أو شفهي
ميس كرامة النساء والرجال ،ويكون
ذي طبيعة جنسية ،أو أي سلوك آخر يستند إىل اجلنس ،و ّ
غري مرغوب وغري معقول ،ومهيناً ملن يتلقاه؛ ويؤدي إىل رفض أي شخص أو عدم خضوعه هلذا
السلوك -صراحةً أو ضمناً-؛ الختاذ قرار يؤثر على وظيفته”.
ومن املصادر اليت اُعتُ ِمدت ملعرفة انتشار هذه احلالة ،هو االستبيان الذي أُجري عرب موقع
الفيس بوك ،واستعرضت نتائج االستبيان على  595عينة عشوائية من العراق وكانت نسبة الفئة
العمرية األعلى  % 68مبحواثت للفئة العمرية  30-19سنة ،واألعلى من بني حمافظات العراق
هي بغداد بنسبة .% 67
وأظهرت النتائج أيضا أن  % 80من النساء مسعن أو شاهدن حاالت حترش يف أثناء العمل
بينما  % 42تعرضن للتحرش بنحو مباشر ،و % 27منهن اضطررن إىل ترك العمل ،و% 19
منهن اضطررن إىل تقدمي تنازالت للحصول على عمل.
حتظر املادة  10من قانون العمل العراقي“ :التحرش اجلنسي يف االستخدام واملهنة سواء
كان على صعيد البحث عن العمل ،أو التدريب املهين ،أو التشغيل ،أو شروط وظروف العمل.
وحيضر أي سلوك آخر يؤدي إىل إنشاء بيئة عمل ترهيبية ،أو معادية ،أو مهينة ملن يوجه إليه هذا
السلوك”.
* ابحثة وانشطة مدنية-بغداد.
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وحبسب االستبيان فإن  % 98من النساء الــايت تعرضن للتحرش مل يقمن برفع دعاوى
قضائية ومل خيربن صاحب العمل خوفاً من فقدان العمل ،أو خوفا من االفصاح به بسبب العادات
والتقاليد االجتماعية اىل حتول اىل استضعاف النساء وعدم متسكهن حبقوقهن.
على الرغم من وجود قوانني ملكافحة التحرش إال أن التحرش ُّ
يعد أحد املعوقات اليت تواجه
النساء يف بيئة العمل ،إذ يتعرض الكثري منهن إىل مضايقات من قبل املدير ،أو الزمالء ،أو العمالء
الذي يتم التعامل معهم.
ترتفع نسب التحرش يف القطاع اخلاص لتصل إىل  % 70مقارنة ابلقطاع العام؛ وذلك لعدم
تنص على جترمي التحرش،
رضوخ الكثري من الشركات واملؤسسات إىل القوانني ،والتعليمات اليت ّ
حيث أغلب شركات القطاع اخلاص ال توجد لديها سياسة واضحة تعرف املوظفني حبقوقهم وما
اإلجراءات اليت جيب اتباعها عند تعرضهم ملضايقات.
وقد أكدت  % 83منهن بعدم وجود جهات خمتصة حلمايتهن يف أثناء تعرضهن للتحرش،
وهناك ضعف حقيقي يف تفعيل القوانني والتعليمات يف قطاعي العمل العام واخلاص .ويعود السبب
الرئيس لعدم اإلفصاح عن مثل هكذا حاالت إىل عدم اطالع املرأة حبقوقها الدستورية والقانونية
اليت ختصها يف العمل ،إذ اعرتف  % 45ممن شاركن يف االستطالع بعدم معرفتهن حبقوقهن.
واجلدير ابلذكر أنه ال توجد منظمات خمتصة ابلتحرش ،لكن توجد حمــاوالت للمنظمات
الداعمة حلقوق املرأة ومتكينها من العمل على التحرش برفع بعض التوصيات لصناع القرار للعمل
على تشديد القوانني ،وتشجيع النساء لإلفصاح عن تلك الظاهرة.
يف هذا الصدد متت خماطبة مديرية الشرطة اجملتمعية التابعة لوزارة الداخلية وتعمل هذه املديرية
على (وقاية اجملتمع من اجلرمية ،وحاالت التعنيف ،وتطبيق مبدأ العدالة التصاحلية ،وبرامج السلم
اجملتمعي اليت ختص املناطق احملررة)؛ للتعرف على عدد القضااي املرفوعة والشكاوى املستلمة بشأن
التحرش ،وقد صرح أحد املسؤولني يف املديرية أبن ال قضية مرفوعة حىت اآلن ،ومل ترفع شكوى
هبذا املوضوع؛ عازايً السبب إىل تقاليد اجملتمع ،وعدم وعي الكثري بتقدمي شكاوى ،فقمنا بتوجيه
سؤال آخر :هل يوجد رقم ساخن لإلبالغ عن التحرش؟ فأجاب :ال يوجد رقم ساخن خمصص
الستقبال الشكاوى هلكذا حاالت؛ بسبب قلة الدعم من احلكومة ،واملنظمات هلذه املديرية؛ لكن
20

مقاالت ابحثي املركز

يوجد تعاون مع منظمة اهلجرة الدولية ،واملكتب االستشاري يف جامعة بغداد للعمل على إطالق
تطبيق إلكرتوين يف بداية عام .2019
إن الكثري من النساء يفضلن الصمت على اإلبالغ بسبب ذكورية اجملتمع اليت تربر كل فعل
للرجل على حساب املرأة ،وبسبب حتفظ الكثري منهن بسبب العادات والتقاليد اليت ترسخ مفاهيم
الرضوخ والسكوت واالستضعاف يف حماوالت إلقناعهن أبن املكان احلقيقي للمرأة هو البيت ،وهن
لسن حباجة للعمل ،وإن مسألة االعتماد على أنفسهن ما هي إال مفاهيم دخيلة على اجملتمع.
ومن هنا وبعد معرفة مدى انتشار احلالة وتوسعها وبيان أسباهبا نقرتح بعض احللول:
•اهتمام احلكومة من خالل:
1 .1ضرورة تشديد القوانني اليت حتاسب املتحرشني جنسياً.
2 .2إنشاء مؤسسات ملكافحة التحرش.
3 .3ختصيص رقم ساخن لإلبالغ عن احلاالت.
4 .4تدريب مالكات خمتصة لالستماع للحاالت ،وإجياد احللول املناسبة.
5 .5حصول موظفي القطاع العام واخلاص على تدريبات دورية ملعرفة السياسات واإلجراءات
اليت تتبعها شركات القطاع اخلاص ملكافحة التحرش.
6 .6صياغة تعليمات لسياسة العمل تعمم على القطاعني العام واخلاص.
7 .7رصد احلاالت ومراقبتها ،وتفعيل وسائل اإلعالم للرتكيز على الظاهرة.
•اهتمام منظمات اجملتمع املدين من خالل:
1 .1إعداد برامج توعوية لدعم املرأة.
2 .2عمل برانمج عمل مشرتك لعمل توعية يف املدارس واجلامعات.
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	•تعزيز ثقافة احرتام املرأة من خالل الدور الديين والعشائري وذلك بدعم القوانني اليت
تدعم حقوق املرأة بنحو عام وحق املرأة يف العمل بنحو خاص.
	•جيب أن تتضافر جهود القطاع العام واخلاص مع منظمات اجملتمع املدين للحد من هذه
الظاهرة وعدم االستهانة هبا.
وعلينا مجيعاً االلتزام جبعل أماكن العمل آمنة ،وحافظة لكرامة اجلميع وحقوقهم ،فحق العمل
بكرامة حق من حقوق اإلنسان املكفولة للجميع.
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توطين السياسة هو السبيل للتقدم في العراق
هاشم الركابي*

2019-3-2
ينص الدستور العراقي على منح تفويض واســع للحكومات احمللية لتأدية عــدد كبري من
ُّ
ختص احلكومة الفدرالية ،فضالً عن إعطاء األولوية لتشريعات
الصالحيات ،ابستثناء تلك اليت ّ
احلكومة احمللية على التشريعات الوطنية .ومــع ذلــك ،فــإن أداءه ــا يفتقر إىل الـقــدرة على إدراك
مدى صالحياهتا ابلكامل؛ ولذلك ينبغي إصالحها من طريق إعــادة تشكيل التصميم املؤسسي
للحكومات احمللية لضمان إطار عمل مسؤول وكفء؛ وبذلك يكون هذا اإلصالح هو شرط أساس
ألي تغيري اقتصادي واجتماعي ذي مغزى يف العراق.
حالة األداء الراهنة
ّأدى ظهور تنظيم داعش اإلرهايب وتداعياته إىل حتفيز صناع السياسة لتسريع املضي يف إنشاء
حكومة ال مركزية يف عام  ،2015وهو مفهوم ذُكِــر يف الدستور العراقي عام  ،2005بيد أن
املتعجلة املقرتنة بعدم التنفيذ الضعيف ّأدت إىل تفاقم املشكالت بدالً من حلها ،كما هو
القرارات ّ
حتول األموال إىل احملافظة على الرغم من ختصيصها،
احلال يف البصرة يف أواخر عام  ،2018إذ مل ّ
وتفاقمت املشكالت هناك من قبيل نقص املياه ،وانقطاع التيار الكهرابئي ،والنزاعات العشائرية؛
مما أاثر االحتجاجات الشعبية اليت شككت يف شرعية نظام ما بعد عام .2003
لقد نـُ ِـفـ َّـذ األمن ــوذج العراقي من الــا مركزية عرب نقل سلطات مثــاين وزارات إىل حكومات
احملافظات؛ وقد أدت إىل زايدة هائلة يف عدد املوظفني ،على سبيل املثال :زاد عدد املوظفني يف
حمافظة بغداد من  90ألفاً إىل  325ألف موظف.
ص ّممت املؤسسات القائمة بطريقة تدمي من سلطة قادة األحزاب ،على
وفضالً عن ذلك ُ
خب جمالس احملافظات -وهي اجلهات املتلقية للسلطات املفوضة -على أساس
سبيل املثال :تُنتَ ُ
نظام التمثيل النسيب القائم على القائمة املفتوحة ،واحملافظات االنتخابية الكبرية ،اليت مت ّكن األطراف
* ابحث وأكادميي ،متخصص بقضااي اإلصالح وإعادة االستقرار.
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من ضمان جناح بعض أعضائها من املستوى املتوسطمن طريق تعبئة شبكات احملسوبية ،فضالً عن
إظهار مشاركة العديد من الوجوه العشائرية الشعبية واألكادمييني والناشطني جلمع األصوات؛ وهذا
ال يدفع املرشحني الستيعاب احتياجات مجيع املكوانت ،بل يعتمدون على شبكات احملسوبية
للحزب؛ وهذا يفسر حقيقة أن أعضاء جمالس احملافظات يدينون بتبعيتهم احلزبية أكثر من انخبيهم.
إن املشهد اجمل ـزأ لــأحـزاب السياسية ،وغـيــاب قــاعــدة انتخابية رمسـيــة ،والـعــدد اهلــائــل من
املرشحني امليدانيني (مضاعفة عــدد املقاعد يف مقاطعة معينة) ،مي ّكن عــدداً كبرياً من األحـزاب
السياسية من شغل مقاعد يف جمالس احملافظات؛ األمر الذي جيعل هذه اجملالس غري مستقرة إىل ٍّ
حد
كبري؛ مما يؤثر على قدرهتا ابلقيام بواجباهتا ،كما هو واضح يف سوء استخدام األموال املخصصة
من امليزانية حىت يف أوقات االستقرار ،إذ بلغ معدل  % 57يف عام .2011
وهنا يكون استعراض عملية الالمركزية أمـراً ال بـ ّد منه ،وجيــب أن يبدأ إبصــاح التصميم
املؤسسي؛ هبدف جعل عملية صنع القرار أقرب إىل الناس ،وبعيداً عن قادة األحزاب ،وميكن القيام
بذلك عن طريق نقل السلطات إىل احملافظات ،وتعزيز أدائهم.
اإلصالح املؤسسي املقرتح
يوجد يف العراق حنو  130قضاءً مبساحات متماثلة تقريباً ،وتعتمد أغلبها يف توزيع السكان
على اهلوية الطائفية ،وهذه األقضية أكثر استجابة للتغيُّ ات الدميوغرافية ،إذ إن إنشاء أقضية جديدة
ليس أمراً مثرياً للجدل وال يتطلّب شروطاً معينة ،على العكس من إنشاء حمافظات جديدة ،فهي
مسيسة جداً وأكثر تعقيداً؛ ألن توزيع العرقيات تتطابق واهلوايت الطائفية للحدود اجلغرافية ملعظم
احملافظات؛ فعلى سبيل املثال :سيؤدي دمــج قضاء النخيب -الــي ُّ
تعد حالياً جــزءاً من حمافظة
األنبار -مع حمافظة كربالء إىل تغيري الرتكيبة السكانية يف كربالء؛ وابلتايل فإن أي حماولة لتغيري
حدود احملافظات سوف تُفهم على أهنا حماولة لتغيري الرتكيبة السكانية .وإن املناطق أكثر جتانساً من
احملافظات ،إذ تتنافس مراكز قوى خمتلفة يف فرض أجندات متضاربة؛ مما يؤدي إىل إنشاء جمالس
حمافظات غري مستقرة ،وفضالً عن ذلك ،فإن الرتكيز يف املناطق يساعد على جعل عملية صنع
القرار أقرب إىل الناس ،وهو جوهر الال مركزية.
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ويعد األمنوذج اإلندونيسي للال مركزية من أكثر النماذج جناحاً بني البلدان النامية ،إذ تنقل
السلطات إىل املناطق (املقاطعات) ،وكل منطقة هلا جملسها احمللي وجملسها التشريعي اخلاص هبا؛
ويقود هذه حكومات املناطق رئيس وانئب يُنتخبان مباشرة من األفراد يف تلك املناطق .ومعاً يديران
احلكومة احمللية بناءً على السياسات اليت أقرها اجمللس التشريعي ،ولكل جملس وظائف تشريعية
خاصة هبا وتعمل مثل الربملان االعتيادي.
وموازنة ّ

ومن شأن اعتماد مثل هذا اإلطار املؤسسي أن يزيد عدد املقاطعات ويؤدي إىل استقرار
احلكومات احمللية -ابلنظر إىل جتانس املناطق ،-ومن شأنه أيضاً تسريح اهلوايت العرقية والطائفية؛
ألن املنافسة هي بني املناطق اليت تشرتك يف هوايت عرقية طائفية مماثلة؛ وسيمنح األولوية لتقدمي
اخلدمات ،إذ ميكن للناس التصويت أبقدامهم عرب االنتقال إىل املناطق اليت تقدم خدمات أفضل؛
ومــن شــأن ذلــك تعزيز املساءلة ،حبيث تضغط الــدوائــر االنتخابية الصغرية على املرشحني لتلبية
احـتـيــاجــات معظم إن مل يكن مجيع الناخبني يف مقاطعتهم؛ ومــع ذل ــك ،ينبغي أن يـقــرن نقل
السلطات بتمويل ٍ
كاف إلغالق الفجوة املالية ومتكني املقاطعات من استخدام السلطات املولَّدة.
وخالصة القول :إن عدم الرضا الشعيب عن التصميم املؤسسي احلــايل – كما يتضح من
اخنفاض إقبال الناخبني واملظاهرات الصيفية املتكررة -دفع قــادة األح ـزاب السياسية إىل الدعوة
إلجراء إصالحات -على األقل يف خطاابهتم ،-وإذا حتققت هذه الدعوات ،فمن األفضل البدء
يف إصالح اإلطار املؤسسي.
لقد أدى توطني السياسة يف إندونيسيا إىل انتقال البالد من بلد كان على مشارف االنقسام
إىل بلد مستقر نسبياً وذي منو مرتفع ،ومن هنا سيكون لتبين اإلصالحات املؤسسية املقرتحة مزااي
اجتماعية كبرية ،مثل :متكني املواطنني مبعاقبة املمثلني الذين يفشلون يف تنفيذ املشاريع ،والضغط
على األح ـزاب السياسية لتلبية احتياجات الناخبني بــدالً من االعتماد على شبكات احملسوبية،
وإهناء الرتكيز على اهلوايت العرقية والطائفية .وإن لتوطني السياسة أيضاً مزااي اقتصادية كبرية ،مثل:
حتفيز احلكومة احمللية على ختفيف اإلجراءات البريوقراطية جلذب االستثمارات ،كما هو موضح يف
التجربة اإلندونيسية.
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ماذا وراء النشاط األلماني الالفت للنظر في العراق؟
سجاد نشمي*

2019-3-20
ال خيفى على املتتبع للشأن السياسي التحركات األملانية الواضحة جتاه منطقة الشرق األوسط،
اليت ازدادت وتريهتا يف السنوات األخرية ،والسيما يف مجهوريت العراق وسوراي ،فعلى وفق ما تقتضيه
املصلحة األملانية واألحداث اليت تزامنت مع ذلك جاءت هذه التحركات على ثالث مراحل ،هي:
املرحلة األوىل:
بدأت يف العام 2014؛ وكانت هذه املرحلة نتيجة للحرب يف سوراي اليت أدت إىل دخول
حوايل مليون الجئ إىل أملانيا من جهة ،وعمليات التحرير العراقية من سطوة داعش اليت تشكل
على إثرها التحالف الدويل من جهة أخرى .فأملانيا -اليت كانت تبتعد من الدور القيادي يف العقود
السابقة يف املشهد الدويل اليت عارضت فيه احلرب على العراق يف  2003-أصبحت اآلن اثين
أهم عنصر يف التحالف الــدويل بعد الــوالايت املتحدة؛ فالسبب وراء حتركها يف هذه املرحلة كان
إليقاف السيول البشرية املتوجهة حنو أراضيها؛ وللقضاء على العناصر األملانية يف داعش ،واخلالاي
اليت تستهدف بالدها أيضاً .فهذه املرحلة ركزت يف تقدمي الدعم العسكري حلكومة إقليم كردستان
من طريق التحالف الدويل ،إذ كانت تتخذ القوات األملانية من أربيل مقراً هلا ،وأعطت الكثري من
األسلحة اخلفيفة واملتوسطة إىل البيشمركة ،فضالً عن التدريب والدعم اللوجيسيت.
املرحلة الثانية:
تغياً ،إذ زادت هذه الدولة من حراكها املدين
التوجه األملاين يف العراق ّ
يف العام  2016شهد ّ
إىل جانب العسكري ،ففي الشأن العسكري -ويف بداية العام املذكور -اختذت القوات األملانية
دوراً هجومياً فضالً عن التدريب والدعم ،إذ أصبحت تستهدف داعش بنحو مباشر عرب الضرابت
اجلوية والعمليات اخلاصة؛ وقد وافق الربملان األملاين على هذا التصعيد بعد اهلجوم اإلرهايب الذي
استهدف ابريس يف هناية العام .2015
* املدير التنفيذي ،ابحث وحملل سياسي يف مركز البيان للدراسات والتخطيط.
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تطور عالقاهتا مع بغداد ،فقدمت
أما ما ّ
خيص الشأن املدين فقد بدأت احلكومة األملانية ّ
دعماً مالياً واقتصادايً حلكومة رئيس الوزراء -آنذاك -حيدر العبادي ،وخاضت يف النقاش بشأن
دعم القوات االحتادية إىل جانب البيشمركة؛ وقد أنتجت هذه النقاشات دورات تدريبية للمخابرات
العراقية ،وتدريب ضباط يف دورات متعددة يف أملانيا ،وتسليح اجليش العراقي والشرطة االحتادية
أبسلحة متنوعة ،وزايرات عالية املستوى بني الطرفني ّأدت إىل توقيع اتفاقات وأطر للتعاون.
ويف العام  2016أيضاً ترأست أملانيا اجلانب املدين يف التحالف الدويل املعين بتقدمي الدعم
لعملية االسـتـقـرار ،وإع ــادة البناء .وتوجهت إىل دعــم املناطق احملــررة عرب إعــادة تفعيل اخلدمات
خاصاً عنها للعراق وهو السفري السابق
األساسية ،وقد عيّنت املستشارة (إجنيال مريكل) مندوابً ّ
(اكـهــارد بــروزه) ليكون رئيساً للقسم املــدين يف التحالف ،ومكلفاً مبتابعة مشاريع أملانيا يف دعم
االستقرار .وقد لوحظ يف هذه املرحلة توجه برلني إىل بغداد مبحاولة إلعادة توازن العالقة بني املركز
تبي أن حكومة
واإلقليم العراقي ،ولوحظ أيضاً أن نشاط أملانيا يف الشرق األوســط ازداد حينما ّ
الرئيس األمريكي -آنذاك( -ابراك أوابما) ال تتدخل عسكرايً يف سوراي ،وال تنوي التدخل أكثر يف
الشرق األوسط والسيما بعد االتفاق النووي مع إيران؛ وهنا ظهرت مساحة وحاجة لألملان للبقاء
يف العراق وسوراي.
املرحلة الثالثة:
بدأت يف هناية العام  2017ومطلع العام  2018حينما تي ّقنت أملانيا أن الرئيس األمريكي
احلايل (دوانلد ترامب) عازم على تقليص النشاط األمريكي يف العراق وسوراي .إذ كان ترامب يوبّخ
الدول األوروبية لقلة االهتمام أبمنهم وختفيض مستوايت اإلنفاق على األمن والدفاع يف موازانهتم
العامة ،وجعل العبء على الــوالايت املتحدة للحفاظ على أمــن أورواب من طريق حلف الناتو،
أو مكافحة اإلرهاب عرب التحالف الدويل يف الشرق األوسط .فقد أدركت أملانيا خطورة املوقف
والسيما بعد خروج الوالايت املتحدة من االتفاق النووي مع إيران ،وتصعيد اخلالفات يف الشرق
األوسط بعد شروع حكومة ترامب بتطبيق تعهداهتا جبعل دول الشرق األوسط هي املسؤول الوحيد
شجع أملانيا على أخذ
عن أمنها؛ لذا فإن زايدة عدم االستقرار يف املنطقة نتيجة التوجه األمريكي ّ
دور قيادي يف العراق ،وسوراي ،ولبنان ،وإيران ،وبقية الدول.
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وشهدت هذه املرحلة اندالع األزمة السعودية-القطرية ،واحتجاز رئيس وزراء لبنان (سعد
احلريري) يف الرايض ،والتدخل العسكري الرتكي يف سوراي ،والتحالف مع إيران وروسيا ،والتصويت
الربيطاين للخروج من االحتاد األورويب ،وأزمة تشكيل حكومة ائتالفية يف أملانيا بعد االنتخاابت،
أهم ما جرى يف هذه املرحلة للعراق هي أزمة استفتاء
لعل ّ
وتراجع املصوتني حلزب املستشارة مريكل .و ّ
االستقالل يف إقليم كردستان اليت ّأدت إىل تزايد التوتّر يف العالقات بني احلكومة االحتادية وحكومة
اإلقليم ،وأجــرت احلكومة األملانية على اختاذ موقف ضد االستفتاء وزايدة تنسيقها مع احلكومة
االحتادية للتوازن ابلعالقات مع الطرفني ،إذ إن القوات األملانية بدأت بتدريب القوات االحتادية
ووِج َدت يف معسكرات خارج أربيل ألول مرة.
ودعمها ألشهر بعد االستفتاءُ ،

ويف هــذه املرحلة أيـضـاً وجهت وزارة اخلارجية األملانية وكــالــة التنمية ( )GIZابلدخول
للعراق ،ودعم املشاريع االقتصادية الصغرى منها والكربى .وقد زاد مركز الدراسات التابع حلزب
املستشارة مريكل من نشاطاته يف هذه املرحلة ،وابدر بعدة برامج للتقريب بني النخب السياسية
العراقية واألملانية .ويبدو أن هدف أملانيا يف هذه املرحلة تثبيت وضعها القيادي بني بقية الدول يف
العراق ،وعزمها لرسم سياسة خارجية مستقلة عن االحتاد األورويب ،والوالايت املتحدة؛ فهنا لوحظ
زايدة املنافسة بني الدول األوروبية يف العراق ،وبوادر اتفاقية ثنائية إلبقاء التعاون األمين والعسكري
بعد رحيل قـوات التحالف أو انسحاب الــوالايت املتحدة من الـعـراق .وتــرى أملانيا أن الــوالايت
املتحدة مل تعد تكرتث بوضع الشرق األوسط ،وميكن أن تعزل وضعها األمين والداخلي واالقتصادي
عن املنطقة ،لكن أملانيا مل تتمكن من ذلك فهي ترى أوضــاع أمنها واستقرارها وجــزءاً من منوها
االقتصادي مرتبطةً كلها بنحو مباشر مع الشرق األوسط وأهم األسباب هو القرب اجليوغرايف.
ـص العراق فــرى أملانيا فسحة لتطبيق سياستها اجلديدة مع دولــة مهمة هلا نوع
أمــا ما خيـ ّ
من االستقرار ،وإمكانية للتبادل التجاري واالقتصادي ،ودوراً لقواهتا العسكرية والسيما بعد فشل
التجربة يف أفغانستان؛ومن أولــوايت السلطات األملانية الداخلية هي إرجاع عشرات اآلالف من
الالجئني العراقيني الــذي ُرفــض جلوؤهم ،ولكن مل تصل احلكومة األملانية إىل اتفاق مع احلكومة
العراقية إلعــادهتــم للعراق حىت اآلن ،وهــذه قضية مهمة للجمهور الداخلي يف أملانيا الــذي يع ّد
مسألة اهلـجــرة وزخــم الالجئني مــن القضااي احلـســاســة ،وقــد أثــرت سياسة املستشارة مــركــل اليت
ترحب ابلالجئني سلباً على أدائها يف االنتخاابت؛ فلذلك سيعيد التقدم يف هذا امللف حلزهبا جزءاً
ّ
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من الثقة للجمهور( :احملافظ ،واليميين ،والسياسي) ،وتسعى احلكومة األملانية إىل أتسيس مراكز
للبت يف عملية إرجاع أوىل الوجبات من ( )10آالف الجئ،
استشارية وتنسيقية يف بغداد وأربيل ّ
فهكذا ملف تعاملت معه أملانيا مبعزل عن بقية الدول ونظرت ملصلحتها حصراً؛ وهذا ما قد يرّكز
تغي بنحو دائم
التوجه األملاين يف أن االنطواء حتت حتالفات دولية غري جمدية ،وأن الدور األمريكي ّ
ّ
ستضطر أملانيا لزايدة نشاطاهتا يف الشرق األوسط؛ ألنه مل يعد لدولة أخرى الرغبة
لذا
فيه؛
عودة
ال
ّ
أو اإلمكانية أبخذ هكذا دور؛ وهــذا التوجه خبالف السياسة األملانية وتوجه شعبها بعد احلرب
العاملية الثانية ،فاألملان ما يزالون يبحثون عن الطريق األمثل للتأثري والنفوذ دون إرابك وضع عالقاهتم
مع اآلخرين ،أو إرابك وضعهم الداخلي.
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المجلس األعلى لمكافحة الفساد -رؤية استشرافية-
غزوان رفيق عويد*

2019-3-30
املقدمة:

يضم اجلهات الرقابية املعنية مبكافحة الفساد جبديدة على
مل تكن فكرة أتسيس جملس ّ
اجمللس املشرتك ملكافحة الفساد
منظومة مكافحة الفساد يف العراق ،فقد أُسس يف العام (ُ )2007
برائسة األمني العام جمللس الوزراء ،وعضوية روؤساء (جملس القضاء األعلى ،وديوان الرقابة املالية
االحتادي ،وهيئة النزاهة) ،ومنسق من مكتب رئيس جملس الوزراء للشؤون الرقابية ،وممثّل عن
مكاتب املفتشني العموميني؛ وبغض النظر عن اآلراء واإلشكاليات املطروحة بشأن أتسيس هذا
اجمللس فقد كان اهلدف املعلن من أتسيسه هو التنسيق بني اجلهات املعنية مبكافحة الفساد ،وتفعيل
جهودها ،وتقدمي التوصيات بشأن التشريعات واإلجراءات واألنظمة مبا يقلّل من منافذ الفساد.
ويف العام (- )2015وبعد موجة التظاهرات الرافضة للفساد واملطالبة مبحاسبة املفسدين-
أُعيد أتليف اجمللس املشرتك حتت مسمى (اجمللس األعلى ملكافحة الفساد) برائسة رئيس جملس
الوزراء ،وعضوية رؤساء هيئة النزاهة ،وديوان الرقابة املالية ،وممثل عن مكاتب املفتشني العموميني،
وومثل عن جملس القضاء األعلى ،واألمني العام جمللس الوزراء ،فضالً عن بعض األعضاء من
مؤسسات أخرى.
ويف العام ( )2018أعاد رئيس جملس الوزراء عادل عبد املهدي أتليف اجمللس برائسته
وعضوية رئيسي هيئة النزاهة ،وديوان الرقابة املالية االحتادي ،وعضوين من جملس القضاء األعلى
رئيس جهاز االدعاء العام ،ورئيس هيئة اإلشراف القضائي ،-وممثل عن مكاتب املفتشنيالعموميني (منسقاً) ،وممثل عن مكتب رئيس جملس الوزراء (مقرراً) ،فضالً عن ممثل عن اجملتمع
املدين (مراقباً) .وقد حددت مهام اجمللس إبعداد االسرتاتيجية الوطنية ملكافحة الفساد ،ومتابعة
تنفيذها ،واإلشراف على استكمال األطر القانونية اخلاصة مبكافحة الفساد ،وسد الثغرات القانونية
اليت ينفذ منها الفساد ،فضالً عن استكمال األطر املؤسسيّة ملنظومة مكافحة الفساد ،وتوحيد
جهود مكافحة الفساد ،وتنسيقها ،ودعمها ،واقرتاح احللول املناسية حلل املشكالت اليت تواجه
* ماجستري إحصاء.
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هذه اجلهود ،ومتابعة تنفيذ مؤسسات الدولة املختلفة لسياستها ،وبراجمها ،وخططها يف مكافحة
الفساد ،وتقييم هذه السياسات والربامج.
إن املتتبع لعمل اجمللس املشرتك ملكافحة الفساد املش ّكل يف العام ( )2007ال يراها ختتلف
كثرياً عن األخري؛ فعلى أرض الواقع كان للتجربة السابقة للمجلس املشرتك ملكافحة الفساد عدة
خطوات متثلت مبجموعة من اإلجراءات التنفيذية ،أبرزها إطالق االسرتاتيجية الوطنية ملكافحة
الفساد للمدة ()2010-2014؛ كوهنا إحدى متطلبات اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد
أقرها العراق يف العام ( ،)2007وإطالق احلملة الوطنية ملكافحة الرشوة اليت أمثرت عنها نتائج
اليت ّ
إجيابية يف مكافحة ما يُعرف ابلفساد الصغري الذي ميارسه صغار املوظفني الذي نتج عن تقليل
للروتني -تسهيل بعض اإلجراءات ،-فضالً عن توفري أماكن مكيّفة للمراجعني ،وقياس حجم
تعاطي الرشوة يف الدوائر احلكومية اخلدمية من قبل هيئة النزاهة؛ األمر الذي كان له الصدى األكرب
يف منجزات هذه احلملة ،ومما ذُكِر آنفاً -ومن أجل تفعيل عمل اجمللس األعلى ملكافحة الفساد
واالستفادة من التجربة السابقة -جند أن هناك ضرورة لقيام رئيس جملس الوزراء -كونه املسؤول
التنفيذي املباشر عن السياسة العامة للدولة وبصفته رئيساً للمجلس األعلى ملكافحة الفساد-
خبطوات عملية تليب تطلعات اجلمهور يف مكافحة آفة الفساد.
الرؤية املقرتحة لعمل اجمللس األعلى ملكافحة الفساد:
إن تشكيل جملس تنسيقي وتوحيد جهود اجلهات الرقابية يف مكافحة الفساد واحل ّد من آاثره
حل املشكالت اليت تواجه عمل اجلهات
من شأنه أن َ
يقوي منظومة مكافحة الفساد ،ويساعد يف ّ
حتدد مهام هذا اجمللس ،وحدود عمله ،والرؤية املستقبلية اليت
الرقابية ،ويدعم إجراءاهتا؛ شريطة أن َ
يطمح إىل حتقيقها بنحو دقيق وشفاف ،و ّأل تكون مهامه عبارات عامة من قبيل( :دعم اجلهات
الرقابية ،أو توحيد عملها)؛ لذا نقرتح يف أدانه رؤية مستقبلية لعمل هذا اجمللس:
أوالً :وضع نظام داخلي للمجلس األعلى ملكافحة الفساد ،ومبا ال يتعارض مع قوانني
اجلهات الرقابية ،وإعالنه للجمهور ،على أن يتضمن هذا النظام املهام اليت يؤديها اجمللس ،وآلية
إدارة اجتماعه ،واختاذ القرار فيه ،و ّأل تقتصر على أوامر ديوانية تصدر بني احلني واآلخر ،وأن يكون
اجمللس املسؤول عن وضع سياسة مكافحة الفساد يف العراق ،ومشرفاً على عمل األجهزة الرقابية
(هيئة النزاهة ،وديوان الرقابة املالية االحتادي ،ومكاتب املفتشني العموميني) وخمرجاهتا ،وأن يتبىن
اجمللس متابعة قضااي الفساد الكبرية ،وإعالن نتائجها النهائية للرأي العام بكل شفافية ،فضالً عن
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حتديد رؤية اجمللس األعلى ملكافحة الفساد يف العراق ،وإعالهنا لوسائل اإلعالم ،واجملتمع املدين.
اثنياً :تشكيل فريق من اخلرباء الوطنيني يعمل حتت إشراف اجمللس األعلى ملكافحة الفساد
يكون العاملون فيه من موظفي هيئة النزاهة ،وديوان الرقابة املالية االحتادي ،ومكاتب املفتشني
العموميني ،ومن مؤسسات الدولة األخرى ممن ميتازون ابلنزاهة ،ولديهم خربة يف إعداد الدراسات
العملية ،وتقدمي املقرتحات ،والرأي الفين ،والتخطيط االسرتاتيجي ،والرتويج اإلعالمي ،ووضع
حبيث يكون عوانً للمجلس يف إجناز مهامه ،وتقومي عمل مؤسسات
املعايري واملؤشرات اإلحصائيةُ ،
الدولة.
اثلثاً :تقييم نظام النزاهة الوطين للعراق كونه من األدوات العملية يف تقييم مدى وجود
نظام فاعل ملواجه الفساد يف الدولة بتشخيص نقاط القوة والضعف يف مؤسسات احلكم الرئيسة
(التشريعية ،والتنفيذية ،والقضائية) ،ومؤسسات القطاع احلكومي (الوزارات ،واجلهات غري املرتبطة
بوزارة ،واهليئات املستقلة) ،واألطراف الفاعلة غري احلكومية (األحزاب السياسية ،واجملتمع املدين،
واإلعالم ،والقطاع اخلاص) ،ومن مث إعالن هذا التقييم للجمهور بكل شفافية ،وتكون خمرجات
التقييم مدخالت إلعداد االسرتاتيجية الوطنية ملكافحة الفساد.
رابعاً :اإلسراع إبعداد االسرتاتيجية الوطنية ملكافحة الفساد للمدة ()2022 - 2019؛
ملا هلا من أثر واقعي وإعالمي حملياً وإقليمياً ودولياً ،على أن تعتمد على عدة مدخالت أمهها :تقييم
نظام النزاهة الوطين ،وتقييم خمرجات االسرتاتيجية الوطنية ملكافحة الفساد (،)2014 - 2010
ومسودة االسرتاتيجية الوطنية ملكافحة الفساد للمدة ( )2020 - 2016اليت أع ّدهتا هيئة النزاهة
والتقارير الدولية عن الفساد يف العراق.
خامساً :اإلسراع بتقييم مجيع القيادات اإلدارية العليا -املديرون العامون ،ووكالء الوزراء-
على وفق معايري موضوعية ،واختاذ قرارات حامسة إبعفاء غري الكفوئني منهم؛ إذ ال ميكن النجاح
مبكافحة الفساد مبسؤولني ال ميتلكون الكفاءة املناسبة إلجناز املهام املكلفني هبا ،واعتماد تقييم
سنوي ملساءلتهم ،فضالً عن حتديد مدة زمنية لتغيري ذوي املناصب األكثر عرضة للفساد أو
تدويرهم.
سادساً :وضع مؤشر لقياس مدركات املواطنني من فئة مراجعي الدوائر اخلدمية ،وموظفي
دوائر الدولة والقطاع العام ،واخلرباء بشأن مستوى الفساد يف املؤسسات احلكومية ،ابلتعاون مع
منظمات اجملتمع املدين ،ابالستفادة من التجربة السابقة هليئة النزاهة ،والتجارب اإلقليمية -والسيما
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جتربيت الكويت ومصر ،-فضالً عن التجربة الدولية -جتربة كوراي اجلنوبية على وجه اخلصوص،-
وإصدار تقرير دوري يرتب املؤسسات احلكومية من األفضل إىل األسوأ على وفق نتائج املؤشر؛
تقييم مستوى اخلدمة املقدمة ،ومدى انتشار الفساد بني املؤسسات،
ملا له من فوائد متعددة أمهها ُ
وخلق منافسة بني املؤسسات للحصول على املراتب األ َُولُّ ،
أحد مدخالت تقييم
وعد هذا املؤشر َ
املسؤولني.
سابعاً :تكليف األجهزة الرقابية (هيئة النزاهة ،وديوان الرقابة املالية االحتادي ،ومكتب
املفتش العام املعين) إبعداد تقارير رقابية نصف سنوية عن تنفيذ الربانمج احلكومي (- 2018
 ،)2022ومناقشتها يف اجمللس األعلى ملكافحة الفساد على أن تتضمن هذه التقارير حتديد اجلهة
املقصرة بنحو دقيق ،وع ّدها مؤشر ٍ
ات موضوعيةً لتقييم املسؤولني.
اثمناً :إطالق محلة وطنية ملكافحة الفساد تتضمن برامج ومشاريع حمددة ترتكز يف مكافحة
الفساد الكبري يف القطاعات األكثر عرضة للفساد ،ومعاجلة ظواهر الفساد املستشرية فيها.
اتسعاً :إقامة ملتقى ملكافحة الفساد يف العراق مبشاركة منظمات األمم املتحدة ،واملنظمات
الدولية غري احلكومية ،مثل :منظمة الشفافية الدولية؛ لالستفادة من املقرتحات ،واألفكار ،والتجارب
الدولية ،وملا له من أثر يف حتسني صورة العراق يف التقارير اليت تصدرها املنظمات الدولية.
عاشراً :إطالق موقع إلكرتوين خاص ابجمللس األعلى ملكافحة الفساد لنشر قرارات اجمللس
وإصداراته ،فضالً عن وضع انفذة لتلقي املقرتحات والشكاوى ،وإقامة ندوات تعريفية ،وبرامج
إعالمية للرتويج ملهام اجمللس األعلى ملكافحة الفساد ،ورؤيته ،ودوره يف دعم جهود مكافحة الفساد
وتقوميها ،والتنسيق بني األجهزة الرقابية ،وتوحيد جهودها ،فضالً عن الرتويج ملا ذكر آنفاً.
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كيفية التعامل مع المواقع التراثية المثيرة للجدل
من ألمانيا النازية إلى النظام البعثي
قسم األبحاث

2019-1-27
امللخص
ُّ
تعد املعامل األثرية اتصاالً فعلياً ملاضينا ،إذ إهنا جزء من التأريخ ،ووجودها على أرض الواقع
يروي قصة من املاضي ،ومبرور الوقت تصبح جزءاً من هويتنا ووجودان ،ولطاملا استخدمت التماثيل
واآلاثر واملواقع الرتاثية أدوات سياسية لتمثيل القادة وأيديولوجياهتم ،فيصبح بناء اهلياكل التمثيلية
والسيما إابن احلكم االستبدادي -أدا ًة لفرض الوالء ،وإلزام السكان برئيس الدولة.تبحث هذه الدراسة يف مسألةكيفية التعامل مع الرتاث املادي املتبقي من األنظمة االستبدادية
عند زواهلا ،وعلى وجه اخلصوص النظام البعثي يف عهد صدام حسني يف العراق .وحتلل الدراسة
األحداث املاضية واحلالية يف البالد اخلاصة ب ص يانة الرتاث ،وإعادة تشكيله ،وإزالته ،وتدمريه؛
وسيقرتح أفضل طريقة للمضي قدماً.
وللقيام بكل ذلك ،تبحث الدراسة يف الفكرة والقصد وراء املعامل األثرية واملباين اليت شيدت
يف عهد صدام ،وكذلك ما جرى عليها يف أعقاب اهنيار النظام البعثي عام  .2003وستتباين هذه
األحداث والقرارات مع العمل املنجز يف البلدان األخرى يف ظروف مماثلة قبل عدة عقود ،مثل:
أملانيا واالحتاد السوفييت السابق؛ استناداً إىل خربة تلك البلدان مع املعرفة النظرية بشأن املوضوع،
مع األخذ ابحلسبان الوضع االستثنائي للعراق الذي ستُقرتح من أجله خطوات مستقبلية حمتملة.
وستلقي الدراسة الضوء يف املعامل اجلديدة اليت شيدت ابلعراق ومعانيها لتمثيل هذه احلضارة القدمية.
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املقدمة
صب التذكارية ومواقع الرتاث الثقايف أترخينا ،ورمز ماضينا ،ألن ووجودها
متثّل اآلاثر والنُ ُ
احلايل يسمح لنا ابالتصال أبجدادان بلمسة واحدة ،ومن طريقها تروي لنا قصة اليت مع مرور الوقت
تصبح جزءاً من هويتنا الثقافية.
لقد أدركت األنظمة السياسية والشخصيات احلاكمة أمهية هذه الرموز املادية يف مجيع أحناء
ٍ
عالمات مرئيةً حلكمهم ،إذ كان موقع
العامل وعرب الزمن ،وقد استغل القادة املعامل األثرية واملباين
تلك املعامل األثرية أمام مرأى العامة كخلفية مثالية لنقل الرسائل األيديولوجية إىل الناس؛ وابلتايل
فإن مسألة احلفاظ على اجلانب الثقايف إبنشاء هذه املعامل ُّ
تعد مسألة سياسية إىل حد كبري ،إذ
خيتار صنّاع القرار الرتاث ليُنقلوا إىل األجيال املقبلة استناداً إىل تناسب النصب التذكاري أو اآلاثر،
مع سرده اخلاص لألحداث املاضية واإلطار األيديولوجي()1؛ وعلى هذا النحو يُقال :إن الرتاث ال
ميكن ّأل يكون له عالقة ابلسياسة على اإلطالق(.)2
إن القيمة اليت يضعها القادة ابستخدام األشياء الثقافية وسيلةً للقيم ملواطنيهم تصبح واضحة
بنح ٍو خاص يف وقت االنتقال السياسي ،إذ تدمر ذكرايت احلكم املاضي ،والسيما بعد بناء نصب
تذكارية جديدة إلظهار جمموعة جديدة من املعايري الثقافية والسياسية( ،)3وإن األمثلة على هكذا
إجراءات متعددة وميكن العثور عليها يف مجيع البلدان ،يف كل قرن عرب املشهد السياسي ،من امللوك
إىل األنظمة الشيوعية.
ومتاماً مثل بقية دول العامل ،فقد شهد العراق العديد من التغيريات يف السلطة عرب أترخيه؛
وابلتايل حدثت تغيريات يف املناظر الطبيعية ملدهنا الرئيسية .ويف اآلونة األخرية أدت عقيدة تقديس
الشخصية اليت أنشأها صدام حسني وأتباعه إىل تفشي آاثر النصب التذكارية ،وبناء املباين استناداً
إىل دوافع سياسية ،مثل متاثيل صدام ،وقصوره ،ومباين حزب البعث؛ هبدف تثبيت صورة الرئيس يف
أحناء العراق؛ لتكريس الوالء للنظام يف عقول الشعب ،وإيصال األيديولوجية اجلديدة ابملعامل املرئية.
1.Buckland, Michael ,Cultural Heritage (Patrimony): An Introduction’, pp 11-25 in: Records,
Archives and Memory: Selected Papers from the Conference and School on Records, Archives and
Memory Studies, University of Zadar, 2013, p.2
2. McDowell, Sara (2008) ,Heritage, Memory and Identity,,2, Ashgate Research Companion, p.43
3. Bellentani, Federico (2018) ,Monuments and Memorials in Changing Societies: A Semiotic and
Geographical Approach’, Semioticon, <https://semioticon.com/semiotix/2018/03/monuments-andmemorials-in-changing-societies-a-semiotic-and-geographical-approach/>, last accessed 11 Aug
2018.
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وبعد سقوط النظام يف عام  ،2003كان متزيق رموز الدولة -آنذاك -استجابة فورية من الشعب
العراقي ،إذ مثلت صورة إسقاط متثال صدام يف ساحة الفردوس التغيريات اليت حتدث يف العراق.
ويف الوقت نفسه ،بقيت العديد من املعامل اليت جتسد فرتة احلكم الطويلة اليت تذكر العديد
ابلنظام القمعي الذي قد أحلق األمل واملعاانة بشعبه .فكيف نعاجل هذه البقااي املرئية من املاضي
الصعب؟ أجيب علينا تدمري املواقع الرتاثية اليت ترمز إىل التمييز والعنف والكراهية لآلخرين؟ أسنمحو
جزءاً من أترخينا؟ أميكن أن يؤدي احلفاظ على هذه الرموز إىل زايدة فرص األجيال املقبلة يف حتديد
قيم مماثلة لتلك اليت يتبعها النظام؟ أو قد يؤدي إىل نسيان املاضي وضحاايه؟
إن مجيع هذه التساؤالت جيب أخذها يف احلسبان حني تقييم كيفية التعامل مع هذه اآلاثر
والنصب التذكارية للماضي املثري للجدل ،مع مراعاة املسؤولية اليت تقع على عاتقنا جتاه األجيال
املقبلة حني اختاذ قرار بشأن مصري بقااي أسالفهم ،سواء أكانوا سيئني أم جيدين؟ ليس العراق
الوحيد الذي حباجة إىل إجياد اإلجاابت املناسبة عن هذه األسئلة ،والبلدان األخرى اليت وجدت
نفسها يف مواقف سياسية مماثلة قبل عدة عقود ميكن أن تكون أمثلة عن كيف ينظر الناس إىل
عملية تدمري النصب التذكارية أو احملافظة عليها بعد فقدان النظام للسلطة.
ويهدف هذا البحث إىل تقدمي نظرة شاملة عن كيفية تعامل العراق مع النصب التذكارية
كل من أملانيا،
واآلاثر واملباين املتبقية من نظام صدام حسني ،ومماثلة ذلك مع كيفية تعامل ٍّ
والوالايت املتحدة ،ودول من االحتاد السوفييت السابق مع تراثها الصعب؛ من أجل التوصل إىل
استنتاجات التباع طريقة بنّاءة يسري على منواهلا العراق يف جمال احلفاظ على تراثه.
النصب التذكارية لصدام حسني والرتاث الوطين العراقي
مر العصور تغرياّت
لقد شهد العراق على العموم -وبغداد على وجه اخلصوص -على ّ
تعكس خمتلف اهلوايت واأليديولوجيات من قادهتا والغزاة ،انطالقاً من ساللة العباسيني ،وأيب جعفر
وغي شكلها
املنصور إىل اإلمرباطورية العثمانية ،إذ أنشأ كل حاكم منهم نسخة جديدة للمدينة ّ
على وفق ذلك .ويف أواخر اخلمسينيات والستينيات من القرن العشرين؛ ّأدى احللم العصري ببناء
بغداد العاملية إىل رسم خطة رئيسة تعكس احلداثة األوروبية فيها ،اليت جتسدت يف العديد من
املباين واألماكن العامة ،مثل مبىن اإلدارة جلامعة بغداد الذي صممها ()Walter Gropius
وصالة األلعاب الرايضية ومركز األلعاب الرايضية اليت صممها ( .)Le Corbusierوبنح ٍو
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مماثل ألسالفه ،أراد صدام حسني وضع ختمه على املدينة ،والبلد ككل ،ليبدأ محلة كربى يف أوائل
الثمانينيات لنشر املظهر االستعماري الذي يتناسب مع نطاق طموحه(.)4
كان صدام حسني على علم ابلسلطة الرمزية لآلاثر وقضى عهده لينشئ عدداً مذهالً من النصب
التذكارية واملباين لفرض قوته يف مجيع أحناء البالد .وجبانب بناء املباين العامة ،أنشئ صدام عشرات
القصور الفاخرة ،فضالً عن عدد ال حيصى من اآلاثر والنصب التذكارية والتماثيل .وكان صدام على
علم بتأثري الثقافة يف تشكيل ٍ
بلد ما واجته حنو نشر ثقافة “البعثية” ،واضطر الكتاب والفنانون،
(.)5
الذين مل يتفقوا مع هذا الوضع ،إىل الفرار من البالد

صورة ( :)1أحد قصور صدام حسني

()6

وعلى وفق حتليل (بول كوبر) فقد اتبع صدام حسني خطى زعماء مثل موسوليين وهتلر يف
استمالك اآلاثر القدمية إلخبار قصة مقنعة عن نظامه االستبدادي؛ وبدالً من تدمري القطع األثرية
السابقة قرر صدام استخدام اآلاثر كجزء من خطته لنشر عقيدة تقديس الشخصية ،حيث كان هو
على رأس اهلرم؛ ونتيجة لذلك -يف العقد الذي تال استيالء حزب البعث على السلطة يف العراق-
ازدادت ميزانية دائرة اآلاثر العراقية ألكثر من  ،% 80وكان علماء اآلاثر من أوائل اجملموعات اليت
4. Shabout, Nada (2013) ,A Makeover, Baghdad, the 2013 Arab Capital of Culture’, Middle East
Research and Information Project, MER266.
5. Anton, Sinan (2010) ,Bending History’, Middle East Research and Information Project, MER257.
6. Mosse, Richard in Owen Vince (2016) ,Architecture After Excess: The Palaces of Saddam’s
Baghdad’,
https://failedarchitecture.com/architecture-after-excess-the-palaces-of-saddamsbaghdad/, last accessed 14 Nov 2018.
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التقى هبا صدام بعد وصوله إىل السلطة ،وخضعت املواقع األثرية مثل نينوى ،واحلضر ،والنمرود،
وأور ،وعكركوف ،وسامراء ،وقطسيفون؛ إلعادة إعمار مكثفة حتت حكمه .وقد بىن صدام أحد
قصوره األكثر ترفاً فوق أنقاض اببل القدمية؛ مما مسح لزوار القصر مبشاهدة عظمة املاضي ،مشرياً
إىل أن إرث صدام نفسه سيكون كبرياً ابلقدر نفسه .وخضعت أطالل مدينة اببل القدمية إلعادة
اإلعمار بطريقة غري اعتيادية ،إذ قرر صدام أن يرفع جداره إىل  11.5مرت ،وأن خيتم امسه على مجيع
األحجار يف اببل؛ وقد كلف املشروع الطموح الشعب العراقي ماليني الدوالرات يف ذروة احلرب
العراقية-اإليرانية وما يزال قائماً إىل يومنا هذا(.)7

صورة ( :)2قصر صدام حسني ،اببل

()8

لقد مجع صدام بني املاضي واحلاضر ليظهر تفوق العراق و“روح النصر” يف األشكال
الصلبة من اآلاثر واجلدارايت والتماثيل .وكجزء من هذا املشروع الطويل ،بُنيت اثنان من املعامل
7. Cooper, Paul (2018) ,Saddam’s Disney for a despot’: How dictators exploit ruins’, BBC News,
http://www.bbc.com/culture/story/20180419-saddam-disney-for-a-despot-how-dictators-exploitruins, last accessed 15 Oct 2018.
8. Froelich, Paula (2014) ,Inside Saddam Hussein’s ruined Babylon palace’, New York Post, https://
nypost.com/2014/07/31/inside-saddam-husseins-ruined-babylon-palace/, last accessed 14 Nov
2018
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األكثر شهرة يف بغداد ،مها( :نصب الشهداء ،وقوس النصر) ،يف بداية احلرب العراقية-اإليرانية،
اللتان سيشار إليهما الحقاً يف هذا البحث.
حول صدام مدن البالد إىل لوحات لتمجيده كرئيس للدولة ،مع نصب تذكارية
وأخرياًّ ،
ولوحات جدارية لشخصه نُشرت يف كل مكان ،ومع سقوطه من كرسي السلطة ينبغي أن يكون
ذلك هناية لتمجيد نفسه املصطنع كذلك.

صورة ( :)3جدارية بالطية (مت ازالتها) لصدام حسني يف مدينة كربالء

()9

اجتثاث البعث وتدمري الرتاث
يف حني أن التدمري هو القاعدة يف وقت تغيري نظام احلكم ،السيما بعد سقوط النظام
السلطوي والعنيف ،إن أن الدمار يف العراق كان أكثر من املتوسط؛ مما أدى إىل ظهور حتذيرات
من الشعور ابلندم يف املستقبل فيما لو دمرت بقية القطع األثرية.
وبتعبري أدق -بعد سقوط صدام حسني يف عام  -2003شهد العراق ثالث مراحل من
9. Walt, Vivienne (2018) http://time.com/5205636/saddam-image-iraq-anniversary/, last accessed
11 Nov 2018.
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الدمار الثقايف والتأرخيي .وأدت الفوضى والعنف الغوغائي بعد سقوط نظام البعث -مباشرة بعد
التغيري السياسي -إىل موجة من التدمري ،والسيما التماثيل واللوحات اجلدارية والرسوم اجلدارية اليت
تصور صدام حسني يف مجيع أحناء العراق ،وإزالة متثال صدام يف ساحة الفردوس كرمز لتحرر العراق
من الدكتاتور.

صورة ( :)4متثال صدام حسني يف ساحة الفردوس يف بغداد

()10

ميكن تفسري رد الفعل الفوري لسقوط الدكتاتور ،على أهنا أفعال عاطفية تشري إىل انتهاء
سنوات االضطهاد السياسيةـ وقد تبع ذلك مدة مطولة من النهب واحلرق لعدد من املواقع الثقافية
والتأرخيية ،مثل املتحف الوطين العراقي ،واملكتبة الوطنية العراقية واإلرشيف ،ومتحف العراق للفن
احلديث أو مبىن الربملان اهلامشي .وفضالً عن ذلك ،شارك العديد من املدنيني العراقيني واألجانب
يف أنشطة السوق السوداء ،وهنبوا مواقع أثرية حساسة يف مجيع أحناء العراق لتهريب اآلاثر خارج
البالد واحلصول على مثن ابهظ يف اخلارج .وإن العداء املستمر بني خمتلف الفصائل يف العراق كان
له آاثر مدمرة على الرتاث الثقايف للبالد مع اآلاثر والرموز واملصنوعات اليدوية اليت دمرت يف تبادل
إطالق النار أو استهدفتها مجاعات معارضة عمداً ( .)11يف حني أن ذلك قد يؤخذ يف االعتبار إىل
10. Time, (2003) ,http://time.com/4394274/iraq-kadhim-al-jabbouri-saddam-hussein-statuetoppled-baghdad/ last accessed 11 Aug 2018.
11. Isakhan, Benjamin (2010) ,Destroying the Symbols of Baathist Iraq, 5/2, Taarii Newsletter, The
American Academic Research Institute in Iraq
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حد كبري ،إال أنه ميكن ع ّده أضراراً جانبية يف وقت كان انعدام االستقرار هو السائد.

وأخذ أصحاب قرار قوات التحالف على عاتقهم تدمري أو احتالل النصب التذكارية واملباين
املنسوبة إىل النظام البعثي ،ودون أي اعتبار ملا متلكها من معىن للعراقيني أو قيمتها احملتملة لألجيال
املقبلة؛ ونتيجة لذلك ،أقامت قوات التحالف قاعدة عسكرية يف قصور صدام املختلفة ونصب الشهيد
يف بغداد واستخدمت ضريح ميشيل عفلق املؤسس املشارك حلزب البعث كجناح جلنوده( .)12ومل يُع َط
أي اعتبار للعمالة العراقية املستخدمة أو األموال العراقية اليت صرفت إلقامة مثل هذه اآلاثر وغريها،
ومل يكن هناك أي اعتبار آخر للمشاعر العراقية احملتملة جتاه تلك األماكن .وإىل جانب استخدام أو
إساءة استخدام هذه البقااي الثقافية للنظام السابق ،كانت قوات التحالف نشطة يف دعم إزالة آاثر
صدام وتدمريها ،والسيما تلك اليت تصور وجه الزعيم القدمي؛ ونتيجة لذلك ،أزالت قوات التحالف
متاثيل رؤوس صدام حسني العمالقة يف قصر احلرس اجلمهوري ،مث أذابتها فيما بعد كخردة معدنية.

صورة ( :)5متاثيل رؤوس صدام حسني العمالقة من قصر احلرس اجلمهوري يف بغداد

()13

بدأت احلكومة العراقية اجلديدة املرحلة النهائية من التدمري ،وبعد عام  2003تقرر أن
12. Isakhan, Benjamin (2017) ,Destroying the Past: Targeting the Symbols of Baathist Iraq, APH
Essay, Australian Policy, www.aph.org.au/destroying-the-past-targeting-the-symbols-of-baathistiraq, last accessed 15 Oct 2018.
13. Michael John Grist (2009) 7 Bizarre Monuments of Saddam’s Iraq, http://www.michaeljohngrist.
com/2009/10/7-bizarre-monuments-of-saddams-iraq/ last accessed 15 Nov 2018.
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عي
املشهد البصري للبالد جيب أن يكون خالياً من “البعث”؛ ونتيجة لذلك ،يف عام ّ 2005
رئيس الوزراء نوري املالكي جلنة إلزالة آاثر حزب البعث والنظر يف بناء املعامل والنصب التذكارية
اجلديدة .وكان لديه قائمة من أكثر من  100قطعة أثرية من عهد صدام ،وقد أتلفت اللجنة من
عشرة أعضاء ميثلون الشيعة والسنة واألكراد ،لكنها مل تتضمن أي مؤرخيني وفنانني أو خرباء آخرين
متعلقني هبذا اجملال( .)14وكما يشري االسم ،كان اهلدف الرئيس للجنة هو إزالة الرموز البعثية الباقية،
وميكن القول إن هذا اهلدف مت من دون أي تشاور أو تضمني للمواطنني .وتضمنت بعض اآلاثر
والنصب التذكارية رموز تدل على الرخاء والسلطة يف عهد صدام حسني ،مثل :انفورة على شكل
سفينة يف متحف الدائرة يف بغداد ،أو منحواتت جلنود يرتدون اخلوذات ،فضالً عن نصب اجلندي
اجملهول ،يف شارع فلسطني يف بغداد الذي أُزيل واختفى ،فكان عامة السكان غري مدركني أن ذلك
مت بناءً على النظام السياسي(.)15
وأظهرت األمثلة حقيقة أن التعامل مع اآلاثر القدمية لصدام مل يكن شفافاً على اإلطالق،
فقد وضعت جلنة اجتثاث البعث املرسوم اخلاص ابملعامل األثرية ،الذي حيمل اسم الوثيقة (900
سراً) ،ومل يتم الكشف عن قائمة النصب التذكارية اليت ستتم إزالتها .وقد مت تدمري معظم املعامل
اليت يُعتقد أهنا مسيئة ،وأعلنت وزارة الثقافة يف وقت الحق عن حترك إلزالة هذه اآلاثر ونقلها إىل
املتاحف ،على الرغم من أن هذه املتاحف غري معروفة حىت اآلن(.)16

وكجزء من عملية اجتثاث البعث ،أُعلن عن تدمري اثنني من أكرب املعامل األثرية اليت أقيمت
يف عهد صدام قصر النصر ،ونصب الشهيد .إال أن كال املعلَ َمني ما يزاال قائمني اليوم ،إذ مل حتدث
أي مشاورة عامة قبل اختاذ أي إجراء .وعلى وفق صحيفة نيويورك اتميز يف عام  ،2007خططت
اللجنة إلنشاء متثال جديد حيل حمل نصب قوس النصر(.)17
14. Anton, Sinan (2010) ,Bending History, Middle East Research and Information Project, MER257.
15. Spinner, Jackie (2006), Hussein-Era Symbols Disappear Under Edict, Washington Post, http://
www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2006/01/08/AR2006010800820.html,
last
accessed 16 Oct 2018.
16. Shabout, Nada (2013), A Makeover, Baghdad, the 2013 Arab Capital of Culture’, Middle East
Research and Information Project, MER266.
17. Semple, Kirk (2007), Iraq Confronts Hussein Legacy Cast in Bronze, The New York Times,
https://www.nytimes.com/2007/04/08/world/middleeast/08monuments.html, last accessed 15 Oct
2018.
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صورة ( :)6سيوف القادسية ،أايدي النصر ،بغداد

()18

يف حني أن هناك عراقيني يرحبون بعمل اللجنة يف إزالة هذه التماثيل لدعم عملية الشفاء؛
ليكونوا قادرين على نسيان املاضي أو االعتقاد أبن ذلك سيسهل انتقال البالد يف اجتاه خمتلف
يف املستقبل ،وجيادل آخرون أبن اآلاثر هي تذكري ضروري للمعاانة اليت تعرض هلا الشعب وهي
جزء مهم من أتريخ البالد( .)19وكما قال سعد البصري -أستاذ النحت يف كلية الفنون اجلميلة يف
بغداد -يف مقابلة مع صحيفة نيويورك اتميز :ال ميكن تغيري التأريخ ،وجيب اعتبار اآلاثر جزءاً من
علم اآلاثر الذي يشري إىل حقبة حمددة يف التأريخ العراقي(.)20
يف حني أن وجهات النظر املختلفة واملتناقضة يف كثري من األحيان عن كيفية التعامل مع
هذه البقااي املادية ال ميكن ابلضرورة استيعاهبا يف مجيع األوقات ،فإن مصري الرتاث الوطن -والسيما
فيما خيص جبزء صعب من التأريخ -قد مت البت فيه من دون مشورة عامة ،وهو أمر يدعو للقلق.
ُّ
اخلاصة ابلرتاث الوطين ،سواء كانت جيدة أو سيئة قرارات حساسة جداً ،اليت
تعد القرارات ّ
18. Weate, Jeremy (2012), Swords of Qādisīyah, Hands of Victory, Baghdad, Iraq, Wikipedia,
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/97/Swords_of_Q%C4%81dis%C4%ABy
ah_%287112414819%29.jpg last accessed 15 Nov 2018.
19. Semple, Kirk (2007), Iraq Confronts Hussein Legacy Cast in Bronze, The New York Times,
https://www.nytimes.com/2007/04/08/world/middleeast/08monuments.html, last accessed 15 Oct
2018.
20. Ibid.
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ميكن أن يكون هلا أتثري واسع املدى على اجملتمع اليوم ،وكذلك على التطورات املستقبلية يف البالد.
ويف هذا السياق طرح بنيامني إساخان -أستاذ العلوم السياسية ودراسات السياسات يف جامعة
ديكني -السؤال املهم عن التأثري الذي يرتكه تدمري تلك املعامل األثرية على اهلوية الوطنية والتماسك
االجتماعي يف العراق(.)21
خيص التعامل مع اآلاثر اليت تذكران ابملاضي يف العراق ،فيجب أن تتم بطريقة مدروسة
وفيما ُّ
وشاملة وحذرة ،وينبغي أن تشمل مجيع الفصائل املعنية.
أحنافظ على اآلاثر أم نزيلها؟ التعلم من األمثلة السابقة
يف حني أن كل حالة هلا ما مييزها ،بيد أن العراق ليس الوحيد الذي واجه حتدايت مماثلة
ملا ذكر آنفاً .ويف مجيع أحناء العامل وعرب الزمن ،كانت هناك بلدان خرجت بعد حكم الزعماء
املتسلطني الذين أوجدوا عقيدة تقديس الشخصية من حوهلم ،اليت جتسدت يف إقامة اآلاثر
والتماثيل ،واليت أجربت األجيال الالحقة على التعامل معها .ومن األمثلة املعروفة على نطاق واسع
العهد النازي والسقوط الالحق ألدولف هتلر يف أملانيا ،فضالً عن زوال االحتاد السوفييت السابق.
أملانيا وأدولف هتلر

مثلماكان احلال ابلنسبة لصدام حسني ،كان هدف أدولف هتلر هو إنشاء اآلاثر واملباين اليت
ستكون مبنزلة مظهر لعظمته املدهشة للقرون املقبلة؛ وكانت النتيجة إنشاء هياكل مثرية لإلعجاب،
مثل ملعب انز للحزب النازي يف نورمربغ ،واالستاد األومليب يف برلني ،واملنتجع السياحي يف برورا
يف روغن وغريها الكثري ،فضالً عن العديد من املباين لالستخدام العام ،مثل املكاتب واملدارس
والثكنات العسكرية .إىل جانب التماثيل والنصب التذكارية ،كانت هناك مباين مستخدمة يف
استجواب ضحااي النظام وتعذيبهم وقتلهم.
مر السنني بطرق متنوعة .إذ ُد ِمَر بعضها،
وعند زوال النظام ،عُوملت املواقع املختلفة على ّ
وبعضها أزيل ،واآلخر أمهل ومن مث ُج ّدد ،أو استخدم مرة أخرى كمتحف استناداً إىل أمهيته،
وقيمته األيديولوجية .ونتيجة لعدد املباين اليت أنشئت خالل احلقبة النازية ،ما يزال عدد كبري من
هذه املواقع موجوداً حىت يومنا هذا .وقد استمر استخدام العديد منها مثل “مبىن الفوهرر” يف

21. Isakhan, Benjamin (2017), Destroying the Past: Targeting the Symbols of Baathist Iraq, APH
Essay, Australian Policy, www.aph.org.au/destroying-the-past-targeting-the-symbols-of-baathistiraq, last accessed 15 Oct 2018.
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يضم املعاهد ومدرسة املوسيقى ،أو املطار املركزي برلني-متبلهوف ،الذي كان
ميونيخ ،الذي ّ
يستخدم حىت عام  .2008وواصلت املباين اإلدارية األخرى ،مثل وزارة الطريان بعهد الوزير
( ،)Göringمهامها بطرق متنوعة .ويف الوقت نفسه كانت هناك هياكل أخرى ُدمرت مثل:
زبلني فيلد يف نورمربغ ،بقصد منعها من أن تصبح مواقع عرقية .وكما قال ولفجانج بنز ،من
األفضل للمباين واملواقع اليت حتمل أثر عاطفي أن تُزال مثل :القبو املوجود أسفل مستشارية الرايخ
( )Reich Chancelleryاليت مات فيها هتلر.
وأضاف ولفجانج بنز أنه حني النظر فيما إذا كان من املفرتض أن يبقى أثر للماضي أم ال،
فإنه ليس من املهم فقط النظر يف صحته وقيمته التأرخيية ،ولكن أيضاً أمهيته كمركز للتعلم وكذلك
قيمته كرمز للعلم .أما ما خيص املباين اليت يصعب التعامل معها بنحو خاص -إذ ال تبدو الصيانة
والدمار خيارين قابلني للتطبيق -فقد يكون اإلمهال اليسري أحد احللول يف بعض األحيان اليت
يصاحبها إجياد طرق لكسر قوة أتثري هذه املباين( .)22ويف حني أن أغلبية خملفات احلقبة النازية قد
وجدت اآلن مكاهنا املناسب ،قد يكون من املفاجئ الوقت الذي استغرقته أملانيا للتوصل إىل حلول
مقبولة .وميكن أن تستمر املناقشات عن الكيفية اليت ميكن لبعض هذه األماكن التأرخيية -أن ختدم
مكاهنا يف عامل اليوم من دون نسيان املاضي -أن تبقى ملدة طويلة ،كما هو واضح يف حالة منزل
والدة هتلر الذي استمر حىت العام املاضي  72-سنة بعد وفاته -فقد كان خيضع لنزاع قضائي
بني املالك ومجهورية النمسا ،الذي انتهى بتجريد املالك ووضع املنزل حتت سيطرة مجهورية النمسا،
هبدف أن يتبىن املبىن الغرض املناسب(.)23

22. Benz, Wolfgang (2013) ,Errichtet, um zu verfuehren und zu unterwerfen, Tagesspiegel, https://
www.tagesspiegel.de/wissen/wolfgang-benz-ueber-ns-grossbauten-errichtet-um-zu-verfuehrenund-zu-unterwerfen/8582534.html, last accessed 15 Oct 2018.
23. Felke, Catharina (2017) ,Hitler stoert, Zeit Online, https://www.zeit.de/gesellschaft/2017-06/
ns-architektur-oesterreich-hitlerhaus-deutschland-umgang, last accessed 16 Oct 2018.
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صورة ( :)7مكان والدة أدولف هتلر يف برونو ،النمسا

()24

مت التعامل مع الثقافة التذكارية يف معاقل النازية السابقة على وجه اخلصوص ،مثل أملانيا
والنمسا ،بطرقة غامضة؛ األمر الذي ّأدى إىل نشوب عدة خالفات يف يومنا هذا .فبعد مرور أكثر
من سبعني عاماً على زوال النظام ،ميكن العثور على أمثلة حمددة يف املناطق الريفية ،إذ أعيد تصميم
النصب التذكارية من العصور النازية ،لكن هنالك رموز حمددة للنازية بقيت دون تفسري إضايف؛ وقد
ّأدى اكتشاف الغرابء ملثل هذه الرموز إىل حدوث نزاعات متكررة؛ مما دفع قادة اجملتمع احمللي إىل
مناقشة إبقاء املعامل األثرية ،مع دعوة اخلرباء إىل التغيري ،وإىل نشر ثقافة دائمة للذكرى.25
وغالباً ما ال يستطيع السكان على العموم رؤية املشكلة ،وال يرغبون يف تغيري نصبهم
التذكارية .يف حني أن تغيري املوقع الذي اعتاد الناس على استخدامه يف حميطهم والشعور ابالرتباط
به ميكن أن يثري املشاعر ،فمن املهم أن نبقي يف ابلنا أن تلك النصب التذكارية ستبقى قائمة .وعلى
هذا النحو فإن من األفضل العثور على طريقة واضحة منذ البداية والتعامل مع تغيري أو إزالة اآلاثر
24. Thomas Ledl - Eigenes Werk (2015), CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.
php?curid=42914661, last accessed 15 Nov 2018.
25. See for example: Krenn – Aichinger, Michaela (2017) ,Schlampiger Umgang mit NSVergangenheit,, OoeNachricten, https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/wels/SchlampigerUmgang-mit-NS-Vergangenheit;art67,2572418, last accessed 14 Oct 2018.
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يف أقرب وقت ممكن ،لتجنب املشكالت اليت استمرت بعد قرن من زوال النظام القدمي ،وهكذا
ميكن الطعن يف كيفية التعامل مع املخالفات واملواقع الفردية.
واجلدير ابالنتباه إىل أن هناك أمثلة من املباين يف أملانيا اليت اُستخدمت بنجاح اليوم ،إذ مت
ينس املاضي ،مبا
االحتفاظ ابلعمارة القدمية ،ولكن يف الوقت نفسه أُضيف أسلوب حديث ،ومل َ
يف ذلك براون هاوس يف ميونيخ ( )Brown Houseالذي يضم مركزاً للتوثيق يف يومنا هذا،
وملعب برلني األوليميب ،أو وزارة املالية احلالية يف برلني أو مدرسة أدولف هتلر ابلقرب من سونثوفن
غي امسها إىل لودفيج بيك
( ،)Sonthofenاليت ما تزال تستخدم يف الوقت احلاضر ،ولكن ّ
( )Ludwig Beckرئيس املقاومة العسكرية ضد أدولف هتلر(.)26

صورة ( :)8امللعب األومليب  ،برلني

()27

إن التوصل إىل مثل هذه االستنتاجات اإلجيابية ليست عملية سهلة وميكن أن يستغرق قدراً
كبرياً من الوقت .يف أملانيا ،كانت األسئلة عن كيفية التعامل مع اآلاثر والنصب التذكارية األخرى
للحقبة النازية مصدر قلق للجمهور األملاين لعقود من الزمن بعد زوال نظام هتلر؛ وحىت اليوم هناك
انقسام بشأن التعامل مع املباين واملواقع اليت خدمت احلزب النازي ،إذ ترتبط خمتلف وجهات النظر
26. Kellerhoff, Sven Felix (2015) ,Das sind die groessten Relikte der Nazizeit’, Welt, https://
www.welt.de/geschichte/zweiter-weltkrieg/article141184283/Das-sind-die-groessten-Relikte-derNazizeit.html, last accessed 16 Oct 2018.
27. Leisten, Rebecca (2013) ‚Das Berliner Olympiastadion im September 2013,, Eigenes Werk, CC
BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=51963059, last accessed 16 Nov
2018.
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فضال عن رؤيتهم ملستقبل البالد .لقد تكونت وجهتا
مباشرة مبفهوم اهلوية الوطنية األملانية للفرد(ً ،)28
نظر خمتلفتان ،فتساند وجهة النظر األوىل مع مبدأ تدمري الرتاث النازي ،بينما تدعم وجهة النظر
األخرى احلفاظ على الرتاث .إذ ترى اجملموعة األوىل أن الرتكيز الشديد على املاضي سيحول أملانيا
دون التقدم ومن خلق هوية اثبتة ودولة قوية ،بينما تعتقد اجملموعة الثانية أبهنا املشاركة املستمرة
والنشطة مع املاضي الصعب يع ّد أمراً أساسياً خللق االنعكاس الذايت للناس()29؛ وابلتايل فإن هاتني
الوجهتني متناقضتان جداً يف طبيعتهما ،إال أن كلتيهما حتمالن وجهات نظر صحيحة اليت من املهم
تقييمها على وفق كل حالة بنحو مستقل.
وحبسب ما تزعم كاثرينا فيلكي ( )Catharina Felkeفإن من الواضح أنه مل يتم
احملافظة على مجيع املباين اليت شيدت يف ظل النظام النازي كوهنا آاثراً أترخيية .وما تزال تستخدم
العديد من املدارس أو الثكنات اليت بنيت حتت النازية يف وظيفتها عينها اليوم .ولكن ميكن القول
إن من املهم احلفاظ على تلك املباين اليت أقيمت ألسباب أيديولوجية لتمثيل النظام .تعاين الدول
من وجود آراء خمتلفة عن الطريقة األسلم للتعامل مع تلك اآلاثر التأرخيية ،كما ميكن أن نرى يف
أملانيا ،إذ على سبيل املثال :إن واحدة من أكثر البناايت النازية ضخامة “منتجع برورا السياحي”
على شاطئ روجن ،الذي أصبح سادس أطول مبىن يف العامل ،ميكن رؤية املبىن بوضوح جبوار البحر
أبنه قد تدمر ملدة طويلة ومل يبع إال ملستثمري القطاع اخلاص يف اآلونة األخرية ،الذين بدورهم ابعوا
املبىن دون أن يالحظوا أو حيافظوا على البناء األصلي والغرض من املبىن وأترخيه .أما “بيت الفن”
يف ميونيخ -وهو جممع متاحف للفنانني األملانيني (أي الفن العنصري) -فقد بقي غري موثق منذ
عقود ،وقد استغرق األمر  50عاماً من سقوط النظام النازي لتعليق لوحة تذ ّكر ماضي املبىن(.)30

28. Schmitz, Michael (2005) ,Die Gegenwart der Vergangenheit, Das Denkmal für die ermordeten
Juden Europas im Kontext deutscher Erinnerungspolitik,,1, Kritische Berichte, p.53
29. Ibid. pp.54/55
30. Felke, Catharina (2017) ,Hitler stoert’, Zeit Online, https://www.zeit.de/gesellschaft/2017-06/
ns-architektur-oesterreich-hitlerhaus-deutschland-umgang, last accessed 16 Oct 2018.
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صورة ( :)9منتجع برورا السياحي على شاطئ روجن PRORA IN RÜGEN

()31

وكما هو واضح يف أملانيا ،فإن من األسهل االستثمار يف املواقع ومحايتها -املواقع اليت تذكران
ابلضحااي -مثل :معسكرات االعتقال السابقة أوشفيتز ( )Auschwitzاليت تع ّد املثال األكثر
شهرة ،بدالً من املواقع اليت متثل النظام واجلناة .ومن منظور تربوي ،فإن تلك املواقع سواء أكانت
ويقل
ّ
خاصة ابلضحااي أم ابلنظام أم ابجلناة أنفسهم فتعد أماكن حيوية لتغذية ذاكرتنا الثقافيةّ .
أعداد شهود العيان يف ذلك الوقت ببطء ،وال تبقى سوى املباين خملدةً للذاكرة ،اليت حتكي فعلياً
عن كيفية وصول هذه األنظمة إىل السلطة ،وأفعاهلا واستمرارها.

31. Lambernd, Jochen (2011) ‚Prora - Der “Koloss von Rügen”,, https://www.ndr.de/kultur/
geschichte/schauplaetze/Prora-Der-Koloss-von-Ruegen,prora113.html, last accessed 16 Nov 2018.

52

أوراق حبثية ل ُكتاب املركز

صورة ( :)10مدخل معسكر أوشويتز لالعتقال ،بولندا

()32

يف حالة أملانيا ،ميكننا مالحظة أن مسألة كيفية التعامل مع البقااي املادية للنظام النازي
أدت إىل مناقشات حادة مع املؤرخني والسياسيني واملواطنني الذين خيتلفون بشأن أفضل السبل
للتقدم ،وقد نشأت صعوابت حمددة حينما اختص األمر مبسألة كيفية التعامل مع املواقع اليت سن
فيها اجلناة سلطتهم ،مثل تلك املباين اليت خطط فيها رؤساء النظام وأمروا جبرائم مجاعية ،لكنهم مل
ينفذوها فعلياً .وقد مت التفكري يف أكثر اجلرائم بشاعة وإعطاء األوامر ابرتكاهبا يف هذه املباين ،لكن
مبا أهنا مل تُنفذ هناك ،فإن االتصال املرئي بضحااي تلك اجلرائم مفقود .وهذه احلقيقة فيما يتعلق
ابلتصميم املعماري املثري لإلعجاب يف تلك األماكن ،ولكوهنا ستصبح مكاانً يثري اإلعجاب وذا
أتثري إجيايب(.)33
وكما ميكن رؤيته يف احلياة اليومية يف برلني وفيينا وموسكو وغريها من املدن واألماكن يف
مجيع أحناء العامل ،حيث بىن احلكام السلطويون يف املاضي التماثيل واآلاثر ،فإن بعد مرور بضعة
يتغي نوع االرتباط
تغي الذاكرة والتجاربّ ،
تغيت مشاعر الناس جتاه تلك األماكن .فمع ّ
عقود ّ
32. CTS (2011) ‚Rubano reperti da Auschwitz, condannati due studenti inglesi,, http://www.
ctsnotizie.it/rubano-reperti-da-auschwitz-condannati-due-studenti-inglesi/, last accessed 16 Nov
2018.
33. Esche, Alexandra (2011) Täterorte. Zum schwierigen Umgang mit Relikten der NSVergangenheit, Bericht über die Tagung des Instituts für Zeitgeschichte, München – Berlin und des
Bayerischen, Landesamts für Denkmalpflege in der Dokumentation Obersalzberg.

53

حصاد البيان

النفسي حنو تلك األماكن؛ ففي دراسة أجراها (شارون ماكدوانلد) عن سبب زايرة الناس ملبىن
الكونغرس النازي يف أملانيا ومشاعرهم جتاهه ،أظهرت النتائج أن غالبية الناس ذهبوا إىل هناك
لالستمتاع ابلفضاء املفتوح اجلميل ،واملساحات اخلضر ،فضالً عن استعمال جمموعة متنوعة من
املرافق الرايضية املتاحة .ويف الوقت نفسه ،أشار ماكدوانلد إىل أنه على الرغم من أن غالبية الزائرين
مل أيتوا هبدف زايرة الرتاث النازي ،فإن مجيع األشخاص الذين أجرى مقابلة معهم لديهم معرفة
بتأريخ املوقع ،وأهنم يف مناسبات سابقة قد زاروا معرضاً ،أو قاموا جبولة تدور موضوعها عن أتريخ
هذا املكان ،أو أهنم خيططون للقيام بذلك(.)34

صورة ( :)11حقل زيبلني ،مبىن الكونغرس النازي يف نورمربغ ،أملانيا

()35

إن استمرارية وجود هذه األماكن التأرخيية ،ستحفز الناس على استمرار تذكر أترخيهم ،وبينما
سيكون هناك دائماً عدد قليل من الذين يتذكرون بنح ٍو إجيايب ذلك التأريخ الذين سيفخرون ابلسري
على خطى الزعيم السابق ،وإذا أبلغوا ابلنحو الصحيح فإن غالبية الناس سوف يرون املباين والتفكري
يف معانيها ،بينما ما يزالون قادرين على العيش حياة عصرية على أراضيهم.
أمر خمتلف كلياً حني يتعلمون عنه من طريق
أن يكون الناس حاضرين يف مكان ما هو ٌ
34. Macdonald, Sharon (2009) Difficult Heritage, Negotiating the Nazi past in Nuremberg and
beyond, Routledge: New York, p.168
35. Wagner, Stefan (2004) ,Zeppelinfeld, main tribune’, Own work, CC BY-SA 2.0 de, https://
commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=25023, last accessed 16 Nov 2018.
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الكتب أو املدرسة( .)36إذ حيتاج الناس إىل التفاعل مع األشياء من أجل احلفاظ على الذاكرة .وكما
الحظت (شارون ماكدوانلد) بعد مرور سبعني عاماً على الفظائع اليت ارتكبت إابن احلقبة النازية،
وكان األملان الذين يزورون أراضي الرايل يؤيدون يف الغالب احلفاظ على تذكارات؛ من أجل ضمان
عدم تكرار األحداث املماثلة مرة أخرى(.)37
يف حني أن من الضروري احلفاظ على بعض املواقع الرتاثية الصعبة لتكون “ذكرى”
لألجيال املقبلة اليت ستكون قادرة على تصور أهوال املاضي؛ وابلتايل منعهم من تكرار اخلطأ ،بيد
أن إزالة أو هدم تلك املواقع قد تعمل على شفاء أجزاء من السكان الذين تعرضوا لظلم النظام
السابق ،وتوضيح فكرة أن الناس -السكان احلاليني أو األجيال املقبلة -ال يرغبون بتحديد هويتهم،
أو متجيد األفعال املهولة اليت قام هبا النظام السابق؛ وابلتايل يعيدون العنف ومشاعر الكراهية اليت
ارتكبها النظام يف املستقبل.
()38

ُّ
يعد ذلك أمراً مثرياً للقلق يف أملانيا وأورواب ككل ،إذ بدأ القوميون اليمينيون ابلظهور مرة
أخرى يف السلطة .وبينما لن يؤدي تدمري اآلاثر القدمية إىل وضع حد لتطور األيديولوجيات
املتطرفة ،فإن املعاجلة املناسبة للبقااي امللموسة من املاضي املظلم يف وقت إعادة اإلعمار قد تدعم
بناء جمتمع تقدمي وسلمي وشامل للجميع ،الذي قد يصعب األمر على القوى القدمية أن يعاد
إحياؤها الحقاً ،وقد تقلل من التطبيع أو متجيد النظام املدمر .وإن إزالة الذكرايت امللموسة للماضي
ستغي الشعور هبذا اجلزء من التأريخ ،وستتذكره األجيال املقبلة؛ وابلتايل سوف يؤثر على الذاكرة
ّ
الثقافية للمجتمع .وميكن أن تكون إزالة مثل هذه الرموز عملية مؤملة للمجتمعات املعنية حيث
إن اآلاثر تكون هلا -غالباً -معان خمتلفة ألشخاص خمتلفني .وميكن مالحظة مثال قوي يف اآلونة
األخرية يف شارلوتسفيل ( )Charlottesvilleيف الوالايت املتحدة األمريكية ،إذ استخدم
املتظاهرون اليمينيون املتطرفون العنف ليعربوا عن عدم رضاهم عن خطط املدينة إلزالة متثال اجلنرال
(روبرت يل) ،وهو متثال يرمز إىل تكرمي اتريخ العبيد يف أمريكا(.)39
36. Macdonald, Sharon (2009) Difficult Heritage, Negotiating the Nazi past in Nuremberg and
beyond, Routledge: New York, p.169
37. Ibid.
38. The term ,Mahnmal’ is sometimes translated as ,memorial’, carries a connotation not only of
being a ,reminder’ of the past but, as it contains the roots of the word for ,to admonish’, also as a
kind of warning for the future
39. Guttormsen, Torgtim Sneve (2018) ,Is it right to destroy monuments over our dark past?’,
Science Nordic, <http://sciencenordic.com/it-right-destroy-monuments-over-our-dark-past>, last
accessed 11 Aug 2018.
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صورة ( :)12متثال اجلنرال يل ،شارلوتسفيل ،الوالايت املتحدة

()40

ليس من املمكن العيش يف املاضي ،وجيب على البلد املضي قدماً ،وأيضاً مع املباين اليت
حتمل ذكرايت صعبة ،وكما هو موضح يف أملانيا يف املطار السابق برلني-متبلهوف أو أراضي جتمع
احلزب النازي يف نورمربغ ،إذ يستخدم كالمها اليوم يف إقامة االحتفاالت واألحداث الرايضية.
وميكننا القول إن ماضيهم املظلم ال ينبغي أن يُنسى ابلكامل .وجيب أن تكون األجيال احلالية
واملستقبلية قادرة على زايرة هذه األماكن وتكون قادرة على تعلم وتذكر األحداث اليت وقعت
هناك( .)41ويف أملانيا استغرق األمر حىت الثمانينيات من القرن املاضي إلقامة أماكن للتوثيق()42؛ مما
ّأدى إىل خسارة تعليمية جليل أبكمله بعد عهد هتلر فيما يتعلق أبحداث النظام.
تبذل اليوم اجلهود لبناء نصب تذكارية جديدة ،تعرتف ابحتياجات املاضي وتتذكرها ،بينما
ترسل حتذيراً لألجيال احلالية واملستقبلية؛ فالنصب التذكاري لليهود املقتولني يف أورواب هو مثال
على ذلك .إذ ُشيّد هذا النصب التذكاري احلديث يف برلني يف عام  2003لتخليد ذكرى احملرقة،
وع ّدها جزءاً ال يتجزأ من اهلوية الوطنية املنعكسة واحليوية(.)43
40. Cville dog, (2006) ,Lee Park, Charlottesville’ - Own work, Public Domain, https://commons.
wikimedia.org/w/index.php?curid=21113526, last accessed 11 Nov 2018.
41. Benz, Wolfgang (2013) ,Errichtet, um zu verfuehren und zu unterwerfen’, Tagesspiegel, https://
www.tagesspiegel.de/wissen/wolfgang-benz-ueber-ns-grossbauten-errichtet-um-zu-verfuehrenund-zu-unterwerfen/8582534.html , last accessed 15 Oct 2018.
42. Felke, Catharina (2017) ,Hitler stoert’, Zeit Online, https://www.zeit.de/gesellschaft/2017-06/
ns-architektur-oesterreich-hitlerhaus-deutschland-umgang, last accessed 16 Oct 2018.
43. Schmitz, Michael (2005) ,Die Gegenwart der Vergangenheit, Das Denkmal für die ermordeten
Juden Europas im Kontext deutscher Erinnerungspolitik,,1, Kritische Berichte, p.60
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صورة ( :)13نصب تذكاري لقتلى اليهود يف أورواب ،برلني

()44

ومقارنه مع النمسا ،قامت منظمات خمتلفة بتجميع لوحة لوضع أمساء ضحااي هتلر املعروفني
الفعال -جيعل من املمكن للناس
أمام املنزل الذي أقاموا فيه آخر مرة؛ فهذا اإلجراء الصغري -لكن ّ
أن يتابعوا وحيققوا حجم الدمار النازي للحياة البشرية ويضمن كذلك عدم نسيان أي ضحية.

صورة ( :)14أحجار الذاكرة» ،فيينا ،النمسا

()45

44. Orator (2016) ,Memorial to the Murdered Jews of Europe, View from South to Memorial’- Own
work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=56502968, last accessed
16 Nov 2018.
45. Gryffindor(2007) ,Steine der Erinnerung, Leopoldstadt 2007’ - Eigenes Werk, CC BY 2.5,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1608256, last accessed 16 Nov 2018.
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بقااي الشيوعية يف االحتاد السوفييت السابق
يف الوقت الذي ما تزال فيه بعض آاثر العهد النازي موجود ًة إىل يومنا هذا ،فإن أملانيا
والدول احمليطة هبا اختذت بوضوح موقفاً عاماً ينأى بنفسها عن ماضيها النازي .ومل يعد ابإلمكان
رؤية صورة هتلر يف العلن اليوم ،إىل حد أن وضع قانون يف أملانيا والنمسا؛ مما جيعل استخدام
الشعارات أو اإلشارات النازية وكذلك أي مشاركة يف اجتماعات عامة لألنشطة القومية االشرتاكية
جرمية يعاقب عليها القانون.
لكن مسار العمل هذا ليس الطريق الوحيد للتعامل مع الرتاث الصعب ،وتوضح أوضاع
بلدان االحتاد السوفييت السابق خيارات خمتلفة:
لقد ّأدى جناح القادة الراغبني يف ترك بصماهتم إىل بناء آالف من اآلاثر إىل قوهتم خالل
احلقبة السوفيتية .وكانت إحدى شروط احلكومة الروسية النسحاب قواهتم هو أن يتم احلفاظ على
نصب اجليش األمحر كجزء من حل االحتاد السوفييت يف عام  ،1991ومع ذلك ،فإن البلدان
املختلفة اخلارجة من احلكم السوفييت قد تعاملت مع اإلرث بطرق خمتلفة .ويف البلدان اليت ما
تزال تربطها عالقات وثيقة مع موسكو تتمتع اآلاثر السوفيتية ابحلماية ،وميكن رؤيتها بوضوح
يف األماكن العامة( .)46وليس مجيعهم سعداء ابلتذكريات امللموسة املتبقية للحكم السوفييت ،ففي
بلغاراي كان نصب اجليش السوفييت يف وسط صوفيا يرسم أو يشوه بنح ٍو دائم وكجزء من اإلطاحة
األخرية للحكومة يف أوكرانيا ،يقال :إنه فكك أكثر من  100متثال للينني( .)47ويف روسيا نفسها
أزيلت اآلاثر ،ولكن يقال إن هناك هنجاً أكثر تساهالً جتاه استمرارية وجود اآلاثر الشيوعية
والعالمات على املباين ،ويع ّد املاضي الشيوعي جزءاً من الرتاث الوطين ،الذي على الرغم من أنه
ضروري للتعلم ،لكنه ال حيتاج إىل أن يكون خمفياً.
العثور على هنج مثري لالهتمام للتعامل مع التماثيل اليت أزيلت من األماكن العامة:
يف البلدان اليت اختارت التحرك حنو الغرب ،سحبت ودمرت معظم التماثيل والنصب
ووضعت الناجية منها يف مناطق خاصة أو احلدائق ،مثل حديقة ( )Grutasيف ليتوانيا
التذكاريةُ ،
46. Pyzik, Agata (2014) ,Why Soviet monuments should be protected’, The Guardian, https://www.
theguardian.com/world/2014/sep/29/soviet-ussr-monuments-should-be-protected, last accessed 16
Oct 2018.
47. Ibid.
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أو ( )Szoborparkيف بودابست( .)48يف ليتوانياُّ ،
وتعد حديقة غرواتس ()Grutas Park
تدمر .إن حديقة
مثاالً على كيفية تراجع قوة أتثري اآلاثر التارخيية بينما ما تزال متاحة للجمهور ومل ّ
غرواتس هي حديقة منحوتة وموطن لـ  86قطعة أثرية من احلقبة السوفيتية ،واستُخدمت بدالً من
متحف إليواء متاثيل قادة وشخصيات شيوعية ابرزين ،بعد أن أزاهلا املواطنون حينما أعلنت ليتوانيا
استقالهلا عن االحتاد السوفييت .ويف موسكو هناك العديد من التماثيل واآلاثر من احلقبة الشيوعية
ُجعت اآلن يف قسم حمدد يف حديقة ( .)Museon Arts Parkومن املؤكد أنه من طريق
جتميع تلك القطع معاً ،وميكن وضعها يف سياق أترخيي وثقايف .وفضالً عن ذلك ،من طريق التنظيم
االسرتاتيجي ،أُعطي التماثيل اليت كان من املفرتض يف السابق أهنا تكرمي ومتجيد للقادة السلطويني
وأنظمتهم ،معىن جديداً (.)49

صورة ( :)15متاثيل لينني النصفية والكاملة يف غروتو ابركاس ،ليتوانيا

()50

تعتمد رغبة السياسيني والسكان يف احلفاظ على التماثيل القدمية أو إزالتها على الطريقة
اليت يرغبون يف رؤية بلدهم يف احلاضر وكذلك يف املستقبل؛ وابلتايل ،جتادل أجاات بيزيك -الناقدة
الثقافية والصحفية -أبنه ال ينبغي اخللط بني املشكالت احلالية واملاضي ،وأن من اخلطأ تدمري مثل
48. Ibid.
49. Glaser, James (2017) ,What Russia can teach the US about what to do with Confederate statues
after Charlottesville’, Independent, https://www.independent.co.uk/voices/charlottesville-protestconfederate-statue-taken-down-what-to-do-a7892856.html, last accessed 16 Oct 2018.
50. Adriao (2012) ,Busts and statue of Vladimir Lenin ,, Own work, CC BY-SA 3.0, https://
commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=20638464, last accessed 16 Nov 2018.
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هذه اآلاثر ألهنا مبنزلة تذكري بتضحيات الناس اليت قدمت يف أثناء احلروب السابقة( .)51إن مثل
هذا املوقف يتغاضى عن طبيعة عالقات الناس هبذه املعامل ،إذ إهنا عاطفية إىل حد كبري وتفقد
رؤية عقالنية إىل حد كبري .وهناك سبب إلصرار روسيا على إبقاء اآلاثر يف مكاهنا .وجيب أن
يثبتوا استمرار العالقة بني الدول مع روسيا ،يف حني أن عدداً من السكان سوف يوافقون على
هذا االرتباط ويقدرونه؛ وابلتايل تكون لديهم مشاعر إجيابية جتاه اهلياكل املعدنية واحلجرية اليت متثل
تلك العالقة ،بينما يرغب آخرون يف إزالة هذه الرموز اليت تشري للتبعية والظلم ،كما يعتقدون .وما
تزال آاثر اجليش األمحر موجودة يف بلدان أخرى ،مثل فيينا وبرلني ،إذ تبقى دون أي ختريب .يف
هذه احلاالت ،ال يعين استمرار مكان هذه النصب التذكاري ابلضرورة دعم احلكم الستاليين ،بل
ابألحرى انعدام وجود االرتباط العاطفي؛ نتيجة لعدم اهتمام السكان وممثليهم السياسيني.
ذكر املاضي  -بقااي صدام واستخدامها
وكذلك يف العراق ،ما يزال هناك عدد من املباين واملعامل مع اختالف استخداماهتا اليوم بنحو
كبري ،على الرغم من امتداد انعدام االستقرار يف البلد مع عملية اجتثاث البعث الذي ّأدى إىل
تدمري عدد كبري من التماثيل والنصب التذكارية اليت أقيمت يف عهد صدام حسني.
وأكثر ما يلفت االنتباه هو اثنني من أبرز املعامل البارزة يف بغداد :قوس النصر ،ونصب
الشهيد يف عهد نظام صدام .وبعد عام  ،2003كانت هناك حماداثت مستمرة لتفكيك النصبني،
ولكن حىت اآلن ما يزاالن كالمها حيددان أفقي بغداد؛ ولذلك جيب اإلشارة إىل أن النصبني خمتلفان
كلياً ،على الرغم من أهنما شيّدا يف العهد السياسي نفسه.
لقد مت االنتهاء من تشييد نصب الشهيد يف عام  ،1983صممه النحات العراقي إمساعيل
فتاح الرتك ( ،)2004 - 1934وهو عبارة عن قبة عباسية زرقاء يبلغ ارتفاعها  130قدماً واليت
تقع على منصة دائرية حتيط هبا حبرية اصطناعية .ويرتفع العلم العراقي املنحوت إىل القبة ،ويرمز إىل
صعود روح الشهيد يف حلظة املوت ،وتنقسم القبة إىل قسمني للسماح إبطالق الروح .بعد احلرب،
ض ّمن على
ُسجلت مئات اآلالف من أمساء اجلنود الذين سقطوا يف اجلدار احمليط ابملتحف الذي ُ
مستوى حتت األرض حتت القبة( .)52وإن املعىن األساس لنصب الشهيد هو التضحية لألمة،

51. Pyzik, Agata (2014) ,Why Soviet monuments should be protected’, The Guardian, https://www.
theguardian.com/world/2014/sep/29/soviet-ussr-monuments-should-be-protected, last accessed 16
Oct 2018.
52. Anton, Sinan (2010) ,Bending History’, Middle East Research and Information Project,
MER257.
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بصرف النظر عن نص قصري يتحدث عن الشهادة منسوب إىل احلاكم صدام حسني.

صورة ( :)16نصب الشهيد ،بغداد

()53

هناك داللة إجيابية حول هذا النصب يف عقول العراقيني ،إذ يقف العراقيون بفخر اللتقاط
صورهم واستخدامها حىت يف الدعاايت اإلعالنية .ومنذ سقوط صدام ،استخدم املتحف حتت
يضم قطعاً أثرية عن صدام واحلرب
النصب التذكاري استخداماً جديداً .وبينما كان املتحف ّ
يكرم ضحااي نظام صدام ،على
اإليرانية-العراقية يف أثناء احلكم البعثي ،فإنه يقال :إن املتحف اليوم ّ
الرغم من غري املمكن التحقق من ذلك؛ بسبب صعوبة الوصول إىل النصب التذكاري يف أواخر عام
 2018وهو غري متاح لعامة الناس.
وعلى النقيض من ذلك ،يعكس قوس النصر روحاً سياسية خمتلفة كلياً؛ إذ ميتاز النصب
بوجود سيفني ضخمني ،يرمسان يف الفضاء قوساً شاسعاً ،ومتسكهما يدان قويتان ،وقيل إن اليدين
كانتا أمنوذجاً ليدي صدام حسني ،وحتت السيفني وضعت مخسة آالف خوذة جلنود إيرانيني .وقيل
كذلك :إن صدام هو من صمم هذا النصب ورمسه(.)54
’ Own work, CC BY-SAنصب الشهيد في بغداد للفنان الراحل اسماعيل عبد الفتاح الترك53.Mondalawy (2010) ,
3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=40074703, last accessed 20 Nov 2018.
54. Anton, Sinan (2010) ,Bending History’, Middle East Research and Information Project,
MER257.
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وكما أشران آنفاً ،فقد اختذت جلنة إزالة آاثر حزب البعث والنظر يف بناء املعامل واجلدارية
اجلديدة قراراً إبزالة النصب التذكاري ،وبدأوا بتفكيك “قوس النصر” يف عام  ،2007لكن العمل
توقف ،ومرة أخرى دون إعالن علين أو عملية تشاور ،أُلغي ذلك القرار ،ومت ترميم القوس(،)55
وميكن رؤيته اليوم يف جمده الكامل يف بغداد عند املرور من املنطقة اخلضراء.
يرمز “قوس النصر” إىل أيديولوجية صدام يف أنقى صوره وميثل حىت مساته املادية ،يف حني
أن هناك أسبا ابً تدعوان للقول إن مثل هذه املعامل جيب احلفاظ عليها ،بيد أنه جيب استخدامها
كأداة تعليمية ،وشرحها يف سياقها التأرخيي ،وحىت اآلن ليس هذا ما جيري مع قوس النصر.
وجبانب اآلاثر الكبرية والصغرية اليت أقيمت يف عهده ،كان صدام حسني ميول بناء أكثر
من سبعني قصراً فاخراً .وقد استخدمت تلك القصور كمراكز تشغيلية للجيوش األجنبية بعد حكم
البعث ،وبعض تلك القصور أعيد استخدامها بنحو خمتلف .ففي البصرة ُح ّول قصر صدام السابق
على ضفاف النهر إىل متحف ،وكان مفتوحاً على مدار العامني املاضيني للجمهور لعرض الكنوز
خيص التأريخ الصعب للمتحف ،فقد أقر مهدي العوساوي ،الذي أدار
التأرخيية للمنطقة .وفيما ُّ
عملية التجديد ،أبن املاضي كان يثقل عقله منذ بعض الوقت ،لكنه أدرك فيما بعد أن صدام
حسني أصبح اآلن جزءاً من التأريخ العراقي وأن القصور بنيت بـ ـ ـ ـ “دماء الشعب العراقي” ،وأخرياً
نقل عنه أنه قال إن إقامة املتحف يف أحد قصوره ما هو إال سيادة للحضارة على الدكتاتورية(.)56

55. Mye rs, Steven Lee (2011), ,Iraq Restores Monument Symbolizing Hussein Era’, New York
Times, <https://www.nytimes.com/2011/02/06/world/middleeast/06iraq.html>, last accessed 5 Oct
2018
56. Skarlatos, Theopi (2016) ,Basra Museum: How Saddam’s palace was given to the people’, BBC
News, https://www.bbc.com/news/in-pictures-37550027, last accessed 14 Oct 2018.
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صورة ( :)17متحف البصرة

()57

خيص قضية قصر الفاو ابلقرب من مطار بغداد الذي
هناك مناقشات مماثلة طرحت فيما ّ
من املقرر أن يكون مقراً للجامعة األمريكية يف العراق-بغداد.
وبينما بُنيت القصور من أجل راحة صدام وكصورة تعكس سلطته ،فقد بُنيت ابستخدام
املال والقوة البشرية للشعب العراقي؛ األمر الذي قد يكون من الصعب حتويلها إىل أنقاض .وفضالً
عن ذلك ،ميكن أن تكون القصور مبنزلة أدوات تعليمية تظهر لألجيال احلالية واملستقبلية األساليب
اليت نشرها القادة االستبداديون .وإن استخدام تلك املباين بطريقة إجيابية من طريق توفري املتاحف
واملرافق التعليمية أو االجتماعية داخلها هو ابلتأكيد أفضل غرض ميكن أن حتققه هذه املباين،
ولكن ال ينبغي -ابلتايل -نسيان تزويد السكان إبمكانيات التعلم وتوثيق ماضي األماكن ،كما هو
احلال يف أملانيا ،مثل مبىن الكونغرس النازي يف نورمربغ ،اليت تعكس غرضاً عصرايً كمنطقة ترفيهية
تضمأيضاً متحفاً ومركزاً للتوثيق؛ وهلذه األسباب ،يبدو من املؤسف إمهال
للسكان احملليني ،ولكنها ّ
بعض القصور الكربى اليت شيّدت ،مثل قصر صدام يف اببل.
وجبانب البناايت املثرية لإلعجاب -مثل القصور -شيّدت املباين العامة -كاملدارس وغريها-
يف عهد صدام اليت ما ي زال الكثري منها مستخدمة اليوم .وال ينبغي أن تصبح املباين اليت شيدت
’57. Persian Dutch Network (2016) ,Basrah Museum in Iraq in 2016 Photo: Persian Dutch NetworkOwn work, CC BY-SA 4 .0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=54586492, last
accessed 14 Nov 2018
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يف ذلك العهد رمزاً للفظائع والذكرايت املاضية املؤملة ،بل قد يُنظر إليها يف املستقبل كوهنا دليالً
ملموساً عن املاضي.

وجيب أن يكون هذا هو احلال بنح ٍو خاص ابلنسبة للمواقع اليت تضم ضحااي النظام السابق،
كانت بناايت حزب البعث متعددة اجلوانب خالل النظام القدمي وكثري منها ،إىل جانب مراكز
التحقيق والسجون ،كانت أماكن تعذيب للخصوم الفعليني أو املفرتضني للنظام .يف حني أن بعض
املباين قد أحرقت يف أثناء عمليات النهب بعد عام  ،2003إال أنه أُعيد استخدام املباين األخرى
وجعلها مقرات ألغراض خمتلفة ،وجيدر ابلذكر أن هناك مبىن واحداً هو سجن (أمنا سوراكا) يف
السليمانية ،الذي أصبح اآلن متحفاً لتخليد ذكرى الضحااي.

صورة ( :)18سجن أمنا سوراكا ،السليمانية

ما يزال أمام العراق طريق طويل قبل الوصول إىل حلول مناسبة وخطط واضحة يف التعامل مع
بقااي نظام حسني ،وقد يكون العراق قد بذل جهداً يف حتويل اآلاثر القدمية واستعماهلا كمراكز تعليمية
حول النظام القدمي ،كما هو احلال يف نصب الشهيد ،إال أ ّن ما أجنز غري ٍ
كاف على اإلطالق.
لقد أُبقي على املعامل األخرى اليت كانت مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بصدام -مثل قوس النصر
ومواقع أخرى -والسيما أماكن التعذيب لضحااي النظام .وفضالً عن ذلك ،ما يزال على صانعي
القرار العراقيني اختاذ قرار بشأن كيفية التعامل مع الرموز األصغر املتبقية من حقبة صدام حسني،
والسيما أفعاله اليت تدل على اجلنون ،حينما أمر خبتم امسه على أحجار اببل.
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التطلع حنو املستقبل  -أفكار حول اخلطوات التالية
حني النظر يف كيفية التعامل مع ما تبقى من عهد صدام حسني ،ميكن أن يكون اجلمع بني املواد النظرية
ومقارانت الوضع يف العراق مع الوضع يف البلدان األخرى أداة مفيدة يف حتديد اخلطوات التالية للنظر فيها.
يف أورواب اليوم هناك ميل للحفاظ على األماكن التأرخيية ومحايتها ،ويبدو أن من مسات
عصران أن الناس يرغبون يف أن يتذكروا وحيافظوا على الذكرايت امللموسة للرجوع إليها يف املستقبل.
ومنذ هناية احلرب العاملية الثانية أصبحت العالمات البارزة للماضي ،مثل :لوحات املعلومات،
واللوحات التذكارية أو املتاحف ،تزدهر بنح ٍو متزايد يف املدن .وهذا الرتكيز يف املاضي ال ميكن
مالحظته يف مجيع األوقات واألزمان ،وكل بلد حيتاج إىل إجياد طريقه اخلاص واألنسب لشعبه.
وكما أشار غوتورمسن ،فإن “إدارة الرتاث الثقايف تدور حول ما ال جيب احلفاظ عليه،
ابلقدر نفسه حول ما جيب احلفاظ عليه ،وإن التدمري -سواء عن طريق اهلدم املتعمد أو الدمار
نتيجة أمر طبيعي -هو بديهي بعملية ممارسة إدارة الرتاث الثقايف”( .)58إن التخلص من التماثيل
ميكن أن يكون أداة سياسية إلظهار التغيري بنح ٍو واضح وقيادة البالد يف اجتاه خمتلف.
وحينما يتعلق األمر مبسألة التدمري احملتمل للمواقع الرتاثية الصعبة ،ميكن مالحظة وجود
قوتني تؤثر على السكان ،إذ يكون أحد األطراف مؤيداً للتدمري ،ألسباب تتمحور حول “املضي
قدماً” أو ملواجهة املدلول السليب الذي حتمله تلك املباين ،بينما يؤيد الطرف اآلخر احملافظة على
تلك اآلاثر ،إذ يعتقدون أن تدمريها سيؤدي إىل نسيان املاضي ،معتربين أن تذكر املاضي يعد أمراً
أساسياً يف العمل ضد تكرار أهوال املاضي ،معتقدين أن النصب التذكارية ستبقي التأريخ مرئياً(.)59
ميكن القول إن تدمري آاثر املاضي يف العراق قد تعدى احلدود ،ومع ذلك ،فإن بعض
النصب التذكارية اليت أقامها صدام هبدف ترسيخ اخلوف والوالء ،وكذلك بناء البالد وفق ملعتقداته
القومية ما زالت قائمة حىت اليوم ،واآلن حتتاج األمة إىل معرفة ما إذا كانت ستحافظ على تلك
58. Guttormsen, Torgtim Sneve (2018) ,Is it right to destroy monuments over our dark past?’,
Science Nordic, http://sciencenordic.com/it-right-destroy-monuments-over-our-dark-past, last
accessed 11 Aug 2018.
59. Macdonald, Sharon ,Unsettling memories: Intervention and controversy over difficult public
heritage’ in Anico, M., Peralta, E., Hooper-Greenhill, E. & Kaplan, F. (Eds.) (2009) Heritage and
Identity: Engagement and Demission in the Contemporary World. (Museum Meanings). Routledge:
London, New York, pp.97/98
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اآلاثر كنصب تذكارية للتأريخ أو متحوها.
علينا دائماً أن نتذكر أن اآلاثر هي أكثر من جمرد أحجار ،فتلك اآلاثر تنقل لنا قصة من
املاضي ،ومتثل أيديولوجيات احلكام السابقني .وفيما يتعلق ابملعامل واملباين اليت شيدت يف عهد
صدام حسني ،فقد مت بناؤها مع وضع جدول أعمال خاص يف ذهنه ،ومن املعروف اليوم أنه
كان لديه “مشروع إلعادة كتابة التأريخ” ابستخدام احلملة الثقافية كوسيلة لربط جناحات املاضي
إبمكانيات العراق كدولة موحدة ومزدهرة ،وكان هدفه وجود عراق موحد حتت حكمه(.)60
جيب التعامل مع هذا الرتاث ،املتمثل ابلنصب التذكارية املتبقية ،وهو تراث أيديولوجي فضالً
عن كونه تراث ملموس ،بطريقة واحدة ال غري ،وهو التعامل بنح ٍو مالئم مع ما تبقى من اآلاثر
املتبقية ،اليت تعكس النظام احلاكم.
يرى بنيامني إساخان أنه بتدمري اآلاثر اليت أنشأت إابن النظام البعثي ،فإن املرء يدمر
أيضاً مسة القومية اليت أنشأها حزب البعث ،اليت أعلنت أهنا هتدف إىل خلق هوية وطنية عراقية
موحدة( .)61ومع هنالك أن جمموعات خمتلفة ستنظر إىل ذلك من انحية إجيابية أو سلبية ،فإن أمهية
املعامل يف هذا الصدد ال ميكن إنكارها.
يقول كل من بنيامني فوريست وجولييت جونسون“ :إن النصب التذكارية الرمسية واآلاثر
واملتاحف تؤدي دوراً فريداً يف خلق اهلوية الوطنية ألهنا تعكس اختيار النخب السياسية متثيل األمة
()62
اخلاصة بكيفية التعامل مع املواقع الرتاثية املتبقية للنظام
علناً”  .وعلى هذا النحو ،فإن القرارات ّ
البعثي ستؤثر بنح ٍو مباشر على التطور األيديولوجي يف العراق مستقبالً.
وكما أشران من قبل فإن هذه مهمة صعبة ،أقلها هو أن أفراداً خمتلفني من السكان سيشعرون
بنح ٍو خمتلف جتاه املعامل األثرية ،ولكن األهم هو األيديولوجية واملاضي الذي حتمله هذه اآلاثر.
وعلى الرغم من هذه الصعوابت ،ينبغي معاجلة املوضوع يف أقرب فرصة ،وأظهرت األمثلة يف
الوالايت املتحدة ،وأملانيا ،أبن اآلاثر اليت يتم جتاهلها أو نسياهنا ميكن أن تؤدي على املدى البعيد
إىل انقسام اجملتمع؛ وابلتايل ،فمن الضروري اختاذ إجراءات شاملة وواضحة.
60. Isakhan, Benjamin (2010) ,Destroying the Symbols of Baathist Iraq’, 5/2, Taarii Newsletter,
The American Academic Research Institute in Iraq.
61. Ibid. p.258
62. Ibid.
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ويف العراق ،كانت اجلهود جارية لالبتعاد عن املاضي ،وإحياء ذكرى أولئك الذين اضطهدوا
حتت حكم صدام حسني والتخلص من رموز حكمه ،وحدث يف حتول استعمال نصب الشهيد.
ومع ذلك ،وما يزال العراقيون يعاجلون اهلوية اجلديدة لبالدهم ،وما هي اآلاثر املتبقية تراث
الديكتاتور اليت عليهم تدمريها أو احلفاظ عليها .وبعد االرتباط العاطفي ابآلاثر ومعانيها ابلنسبة
ملشاعر الفرد للهوية العراقية ،فإن كيفية التعامل مع بقااي املاضي امللموس هو عمل متوازن لضمان
رضا مجيع فئات اجملتمع ،وهو أمر مهم يف العراق ،إذ ما تزال العالقات الطائفية متوترة وتشعر
األقليات يف البالد ابلتهميش يف احلكومة احلالية اليت يقودها الشيعة.
لكن علينا التعامل مع املاضي ومن الضروري عدم احلفاظ على املباين كما كانت يف السابق،
ال يريد املرء أن تكون هذه املباين كأماكن للحج ،ليستخدمها األجيال القادمة كرابط بينها وبني
النظام السابق؛ وهلذا السبب ،يتم أحياانً “اختيار” طريق نسيان املباين وأمهيتها .إن التأريخ والذاكرة
مها أمران خمتلفان ،فنحن لسنا حباجة إىل متثال لصدام ليذكران ابلتأريخ .وال يؤدي إزالة النصب
التذكاري إىل إزالة السجل ،ولكن يغري طريقة تعاملنا مع ذلك النصب كيف سيتم تذكره()63؛ وهلذا
السبب ،ال ميكن العثور على أي صورة أو متثال ألدولف هتلر يف أي مكان عام يف أملانيا.
ويُظ ِهر الوضع احلايل يف شارلوتسفيل يف الوالايت املتحدة إن احلفاظ على مثل هذه التماثيل
قد يلحق أضراراً ابألجيال املقبلة بتذكريهم مبا عانوه أسالفهم حتت وطأة االضطهاد.
ولكن جيب أيضاً النظر يف أولئك الذين أيدوا النظام السابق ،وجيب أن نتذكر دائماً أن
“التشويش” على ذاكرة الشخص أو اجملموعة قد يكون أمراً مزعجاً جداً ،إذ مييل الناس إىل
االعتقاد أبن جتارهبم الفردية تعكس جتارب اجملتمع ككل.
ولكن بدالً من تدمري اآلاثر ،ميكن أيضاً استخدامها كأدوات لبدء نقاش عام حول املاضي
املؤمل الذي متثله اآلاثر لتحقيق املصاحلة والتسامح ،وكما أشار غوتورمسن ،فإن ما جيب القيام به يعتمد
على تقييم إمكانية الوصول إىل احلوار والنقاش البناء ،وإال فإن ذلك سيؤدي إىل تعزيز الصراع(.)64
63. Guttormsen, Torgtim Sneve (2018) ,Is it right to destroy monuments over our dark past?’,
Science Nordic, http://sciencenordic.com/it-right-destroy-monuments-over-our-dark-past, last
accessed 11 Aug 2018.
64. Guttormsen, Torgtim Sneve (2018) ,Is it right to destroy monuments over our dark past?’,
Science Nordic, http://sciencenordic.com/it-right-destroy-monuments-over-our-dark-past, last
accessed 11 Aug 2018.
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وميكن أن تكون اآلاثر مبنزلة حمفزات تذكران ابملاضي ،ويف الوقت نفسه ،من املهم أن تبقى
تلك اآلاثر مرئية مرتبطة ابلتعلم ،مع إدراج املتاحف ومراكز التوثيق كما هو احلال يف أملانيا أو
حجارة الذاكرة يف النمسا.
ما تزال هناك أسئلة صعبة علينا اإلجابة عنها ،منها :ما مدى اخلدمة اليت نقدمها يف احلفاظ
وإعادة ترميم اإلرث الذي خيلفه الدكتاتور؟ ولكن لن يكون هذا هو احلال ،إذ أصبحت املباين
واآلاثر نقطة للتعلم .ومن املمكن وجود مشاريع اجتماعية إجيابية تقام مباين حزب البعث ،ووضع
لوحات تذكارية لتخليد ذكرى الضحااي ،وإقامة املتاحف ،كي تتعلم األجيال السابقة ماضي بلدها.
وتعتمد الطريقة اليت يتم االحتفاظ هبا بشكل كبري على نوع املبىن أو النصب أو الغرض منه ورمزه.
وغالباً ما يُنظر إىل الفن على أنه وسيلة لبناء اجلسور -حىت ال ننسى املاضي ،-ولكنه
يشمل مفهوماً حديثاً وغرضاً جديداً .ففي حالة املباين ،يُنظر عموماً إىل اهلدم أو إعادة التشكيل
أو االحتفاظ ابلشكل القدمي على أهنا ثالث خيارات ممكنة .يف حني أن اهلدم وإعادة التشكيل
قد يعنيان تدمري الذكرى امللموسة ،فقد يبدو اخليار األخري األنسب يف احلفاظ على قيم النظام
القدمي .ويف احلاالت اليت ال تبدو فيها هذه اخليارات مناسبة أو أهنا قد تثري مشكالت يف أجزاء
من اجملتمع؛ ونتيجة حلساسية املكان املعين قد يكون الفن شكالً للتحايل على املشكالت اخلاصة
بفئات اجملتمع املختلفة.
ومن احملتمل أن تكون بعض املعامل األثرية -والسيما تلك اليت أصبحت معامل ابرزة على مر
العقود -قد ختللت يف هوية الناس؛ إذ عاش الناس جبوار هذه اآلاثر طوال حياهتم وربطوا جمموعة
متنوعة من ذكرايهتم مع تلك اآلاثر ،وغالباً ما تكون غري مرتبطة ابلسياسة أو ابلرسالة األيديولوجية
تغي معناها مع مرور الوقت؛ ولذلك تفاجأ العديد من
وراء املوقع األصلي .وميكن لآلاثر أن ّ
تغي وجهات النظر غري املتوقعة اليت يعرب عنها املدنيون جتاه معامل املاضي
الباحثني يف املاضي من ّ
املؤمل()65؛ وهلذا السبب من املهم التشاور مع اجلمهور وعدم اختاذ قرارات بناءً على االفرتاضات.
وحني التفكري يف تدمري نصب تذكاري أو إزالته أو صيانته أو تغيريه ،جيب مراعاة مشاعر
السكان ،فضالً عن القيمة الفنية والتأرخيية للنصب التذكاري .يف حني أن اإلجراءات اليت اختذت
اليوم ميكن اختاذها بنوااي حسنة ،فإهنا تبدو غري خمططة وغري مدروسة ،فالنتيجة احملتملة لذلك هو
65. See for example Iacono, Francesco and Kellici, Klejd (2016) ,Exploring the public perception
of Communist Heritage in Post-communist Albania’, 1/1, EX NOVO Journal of Archaeology,
pp.55-69.
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حمو الثقافة والتأريخ ،واألهم من ذلك يبدو أن املواطنني العراقيني مستبعدون من النقاش ،جيب أن
يكون هلم رأي فيما جيب فعله مبواردهم ومستقبلهم وما تبقى من ماضيهم.
وعند النظر يف اخلطوات اليت جيب اختاذها مع بقااي صدام املتبقية ،ال بد أن تكون املشاركة
احلامسة وفرص التعلّم يف مقدمة االعتبارات .وجيب إدراج “األقليات” اليت اُستبعدت يف ظل النظام
السابق ،وجيب تذكر الضحااي ،وكذلك أولئك الذين قاتلوا ضد النظام .يف الوقت نفسه ،ال ميكن
أن يتخلف األشخاص الذين دعموا النظام عن الركب ،بل ينبغي أن يُدرجوا يف عملية املشاركة
احلامسة مع التمثيالت املادية املتبقية ،وسوف تبقى اآلاثر املتبقية على عاتق شهود العيان يف هذه
احلقبة ،وابلتايل أفعالنا ستكون الرسالة اليت نرسلها إىل األجيال املقبلة.
تشييد آاثر جديدة يف العراق اليوم
إن احلرب األهلية اليت أعقبت سقوط صدام حسني عام  ،2003فضالً عن انعدام األمن
واحلرب ضد داعش ،جعال من الصعب على العراق يف العصر احلديث إعادة بناء نفسه وحتقيق
مشاريع جديدة؛ ولكن كما هو احلال يف مناطق أخرى يف ظروف مماثلة ،فإن العراق يرغب يف
إعادة تعريف نفسه كجزء من هذا العصر السياسي اجلديد والناس يتوقون للحداثة؛ ونتيجة لذلك
بذلت بعض اجلهود لبناء ٍ
مبان جديدة ،فضالً إىل النصب التذكارية.
وقد مت التخطيط إلنشاء نصب تذكارية جديدة ترمز إىل نشر السالم وتنوع اجملتمع العراقي؛
ففي عام  ،2010كلف أمني بغداد النحات حممد غين حكمت -الذي سبق أن صمم متثايل
امللكة شهرزاد وامللك شهراير على ضفاف هنر دجلة -الستكمال سلسلة من أربعة متاثيل تذكارية
كجزء من برانمج بغداد الثقايف ،ومت االنتهاء من أول أعمال السلسة حتت عنوان :الفانوس
السحري (الفانوس السحري) يف عام  .2011أما األعمال الثالث املتبقية فهي أشعار بغداد
(شعر بغداد) -وهي انفورة بنص بيت شعري معروف ،-و(متثال بغداد) العمود الذي يظهر املدينة
كفتاة مجيلة ترتدي زي العباسي التقليدي ،و(إنقاذ ثقافة العراق)  -وهو ختم أسطواين سومري يف
يد مواطن عراقي مت افتتاحه يف عام .-2013
وميكن رؤية اآلاثر على أهنا تركز يف إجناز العراق الثقايف وجمده ،حيث أخذت املواد من
املاضي؛ إلعادة وضعها يف الوقت احلاضر.
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صورة ( :)19متثال بغداد يف تقاطع األندلس يف العاصمة بغداد ،تصميم حممد غين حكمت

()66

استمر مشروع التحول احلضري كجزء من مشروع جتديد  21مربعاً يف بغداد ،الذي جيري
تنفيذه حالياً ،ويشمل نصباً تذكارية مدهشة ،وميكن رؤيتها بوضوح يف املشهد احلضري ،على سبيل
املثال “نصب الدرع” الذي أجنزه مؤخراً عباس غدير ،الذي يبدو أنه ميثل ماضي البالد وثقافتها
من خالل الشعر املسجل ،فضالً إىل مرونة العراق وقدرته على البقاء.

’66. Mahmoudalrawi (2014) ,Basrah Museum in Iraq in 2016 Photo: Persian Dutch NetworkOwn work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=35065328, last
accessed 24 Nov 2018.
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صورة ( :)20نصب الدرع ،تصميم عباس غدير 2018ـ ،الكرادة-بغداد

وقد ركز متخذو القرار بنح ٍو أكرب على تطوير مدينة العراق ،مع إعطاء أمهية كبري على الرتفيه
الشعيب ،فعلى سبيل املثال مت بناء التخطيط ملالعب كرة القدم ،واملراكز التجارية ،واحلدائق املائية،
ودور السينما ،وما شابه ذلك.
حىت اآلن ال توجد آاثر معروفة لضحااي صدام يف بغداد ،ولكن خيتلف هذا األمر يف
حلبجة ،إذ مت تشييد نصب حلبجة التذكاري إلحياء ذكرى ضحااي هجوم حلبجة ابألسلحة
الكيماوية عام .1988
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صورة ( :)21نصب تذكار حلبجة يف مدينة حلبجة الكردية

على الرغم من املرور يف الصعوابت املذكورة أعاله منذ سقوط نظام البعث ،فإن إعادة تطوير
املدن العراقية الرئيسية ،دون ذكر مناطق الريف ،تبدو سيئة مع األخذ يف االعتبار أن تغيري النظام
قد مت منذ أكثر من مخسة عشر عاماً ،إذ ال يوجد أي نصب تذكاري لضحااي نظام صدام.
وقد ُو ِضعت خطط إلنشاء مواقع وآاثر جديدة خالل السنوات العشر املاضية ،ولكنها
ليست شاملة وال متماسكة .وقد قُ ِدمت وعود للشعب العراقي إبنشاء مشاريع الثقافية ،انطالقاً
من دار األوبرا إىل املهرجاانت املسرحية وبناء ما يصل إىل  100متثال ونصب جديد يف بغداد
وحدها( .)67يف الوقت الذي يتم فيه تشييد املباين واآلاثر اجلديدة ،فإن اختيار موعد إنشائها يبدو
تعسفياً ،فضالً عن عدم الوفاء ابلعديد من الوعود؛ ومن هذا املنطلق ،متثل احلالة الثقافية احلالية
لبغداد والعراق احلالة السياسية القائمة يف البلد ،وهي حالة مفككة ومبعثرة وتفتقر إىل خطة
واضحة.
67. Shabout, Nada (2013) ,A Makeover, Baghdad, the 2013 Arab Capital of Culture’, Middle East
Research and Information Project, MER266.
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االستنتاجات والتوصيات
تثري مسألة كيفية التعامل مع املعامل األثرية ملاضينا األكثر صعوبة أسئلة أساسية حول كيف
ترغب األمة أن تعيد تعريف نفسها وملاذا هتدف إىل التصاحل مع ماضيها املؤمل ،ولكل بلد وشعبه
حرية إزالة رموز املاضي أو التفاعل معها.
وكجزء من هذا البحث ،نظران إىل اآلاثر واملباين اليت شيدت يف العراق يف ظل حكم صدام
حسني ،والحظنا النتائج املباشرة هلذه األفعال اليت نتجت بعد سقوط النظام البعثي وأسسنا الطريق
يف التعامل مع هذه املعامل األثرية يف العراق حىت اآلن .وفضالً عن ذلكُ ،وضعت أملانيا وبلدان
أخرى يف وضع مماثل ،متبوعاً بتحليل للخطوات املستقبلية احملتملة ،وأخرياً ،نظران يف اآلاثر اليت
أقيمت حديثاً يف العراق واملعاين اليت حتملها إلعادة إعمار العراق كدولة.
وقد تبع ذلك من التحليالت واملالحظات املختلفة أن العراق ما يزال يف بداية التعامل
مع التذكريات امللموسة لصدام حسني .ويبدو أن التدمري الكبري الذي حدث بعد عام 2003
إىل جانب التحدايت اليت واجهتها البالد يف السنوات التالية؛ وقد ّأدى ذلك إىل حتفيز االهتمام
إلنشاء نظام شامل لصيانة وإعادة تنظيم النصب التذكاري الشامل واملتماسك يف أذهان صانعي
القرار .وعلى الرغم من بذل بعض اجلهود لتذكر ضحااي نظام صدام ،مثل :سجن آمنا سوراكا يف
السليمانية ،أو متحف النصب التذكاري يف بغداد ،لكنها مل تكن كافية.
أما املباين األخرى ذات األمهية األيديولوجية فهي يف طور إعادة استخدامها ،مثل متحف
البصرة أو قصر الفاو يف بغداد ،الذي سيصبح مقراً للجامعة األمريكية ،لكن يبدو أن غالبية املباين
مهملة أو مت جتاهل عالقتها بصدام .لقد بقيت الرموز األيديولوجية يف عهد صدام حسيت واضحة
دون تغيري وغري موثقة حىت اترخينا هذا ،كنصب قوس النصر على أنقاض اببل .يف حني أنه من
السهل انتقاد التطورات يف العراق حىت اآلن ،جيب أن نتذكر أن التوصل إىل توافق مع املاضي املؤمل
والتذكري امللموس الذي ميثله ،هو عملية طويلة .وكما رأينا يف حالة أملانيا واالحتاد السوفييت السابق
وأمريكا فإن األمر يستغرق عقوداً أو حىت قروانً طويلة إلجياد حلول مناسبة.
لكن ما ميكن استنتاجه من البلدان األخرى تُظهر لنا أيضاً أمثلة انجحة ،فضالً عن
املشكالت احملتملة ،وميكن استخدامها كأساس توجيهي لتحقيق النتيجة املطلوبة بنح ٍو أسرع ،ومن
بدون تكرار األخطاء نفسها مثل البلدان السابقة.
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وكما لوحظ يف كثري من األحيان يف هذه الدراسة فلن يكون هناك حل واحد يناسب
اجلميع.يف حني أنه من الضروري تدمري بعض املعامل األثرية أو إزالتها لكن جيب إعادة استخدام
بعض املعامل األخرى أو االحتفاظ هبا للحصول على فرص التعلم .وإن إجياد التوازن الصحيح بشأن
كيفية التعامل مع القطع األثرية ذات األثر املؤمل يف املاضي هو عملية صعبة ،إذ إن املعىن الرمزي
للموضوع مرتبط جوهرايً هبوايت األفراد ،وعلى هذا النحو له أمهية كبرية يف حتريك البلد إىل األمام
ودعم وجود هوية وطنية مشرتكة اليت تشمل اجلميع.
وإبمكاننا استنتاج التوصيات اآلتية من التحليل:
	•إدراك أمهية اآلاثر واملباين السابقة ومعانيها.
	•إن جتاهل املاضي أو حموه ليس احلل ،إذ إنه جزء من أتريخ الشعب ،وسيكون ذا أمهية
كبرية لألجيال املقبلة.
	•جيب التعامل مع اإلرث التذكاري بنح ٍو منفصل ،حسب أمهيته وقيمته األيديولوجية،
والقدرة على إاثرة املشاعر واملكان.
	•جيب إجياد حلول خمتلفة ملختلف أنواع املباين واآلاثر ،ولكن من الضروري التحرك حنو
هدف مشرتك والعمل على حتقيق هذا اهلدف يف مجيع أحناء البلد.
	•املباين اليت شيّدت لالستخدام العام ،مثل املكاتب واملصانع واملدارس وما إىل ذلك،
جيب االحتفاظ هبا واستخدامها ،ولكن جيب اعتبارها عالمة واضحة على ارتباطها
ابملاضي على شكل لوحيات لتحقيق فرص التعلم.
	•املنشآت اليت بُنيت خصيصاً ألغراض أيديولوجية جيب احلفاظ عليها واستخدامها
للتعلم ،إبنشاء املتاحف ومراكز التوثيق.
	•كجزء من بناء املعامل اجلديدة ،ينبغي النظر إىل املاضي وكذلك املستقبل ،على سبيل
املثال :تضمني ضحااي الفظائع املاضية.
	•من املفيد للمجتمع التعامل مع التذكريات امللموسة للماضي عاجالً وليس آجالً؛ إذ
حيتاج الناس إىل معرفة ماضيهم ليكونوا قادرين على التعامل مع املشكالت اجملتمعية
الناجتة عن ذلك.
74

أوراق حبثية ل ُكتاب املركز

	•مشول الناس؛ ألنه بلدهم ،وهم حباجة للتصاحل مع املاضي ولديهم احلق يف أن يتم
إدراجهم يف أي عملية ختطيط للمستقبل.
إن اآلاثر املتبقية لصدام حسني هي اآلن جزء من أتريخ البالد ،وجيب أن جيد العراق طريقة
الستخدامها كقوة إجيابية لدعم وتوحيد شعبها ،وإذا مت القيام به بطريقة صحيحة ،فإن إنشاء مواقع
الرتاث أو االحتفاظ هبا أو إزالتها أو تغيريها ،يوفر لنا فرصة للمساعدة يف حتديد الذاكرة وما يرتتب
على ذلك من هوية األجيال املستقبلية بطريقة إجيابية .ومن املهم أن نقوم بذلك بصورة مسؤولة،
ألن عملنا اليوم سريسم الطريق ألجيال املستقبل.
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التعبئة الشعبية لألحزاب السياسية دراسة لحاالت ثالث
قسم األبحاث*

2019-2-3
املقدمة
متر السياسة العاملية اليوم مبرحلة من االضطراابت ،إذ جيري يف العديد من البلدان استبدال
ّ
األحزاب ،اليت تسلمت مقاليد السلطة لسنوات وعقود أبحزاب جديدة تدفع ابجتاه حتقيق أجندات
ٍ
أحيان أخرى أن تدفع األحزاب
بديلة غالباً ما تكون مناهضة للمؤسسة القدمية .وحيدث يف
مبرشحني خمالفني لالجتاهات السائدة ،وحيصلون بذلك على تعاطف الناخبني يف هذه العملية.
تتناول هذه الورقة دراسة حلاالت ثالث ،هي :حزب العدالة والتنمية يف تركيا عام ،2002
وحزب اجلمهورية إىل األمام يف فرنسا عام  ،2017واحلزب الدميقراطي يف الوالايت املتحدة عام
رؤى خمتلفة بشأن كيفية تعبئة الدعم الشعيب واحلفاظ عليه ،وإن كانت تقدم
 .2008وتقدم ً
قصصاً خمتلفة ألسباب جناحها ،ابتداءً بوسائل التواصل االجتماعي ،وليس انتهاءً ابجملتمع املدين
والدميقراطية املباشرة.
أوالً :تركيا :حزب العدالة والتنمية:
يُع ّد حزب العدالة والتنمية ( )Adalet ve Kalkınma Partisiحزابً سياسياً جديداً
أتسس يف عام  ،2001مث فاز بعد ذلك يف أول انتخاابت يف عام  .2002وقد ازدادت
نسبياًّ ،
شعبية احلزب بثبات ،وإن كان قد تعرض إىل نكسة انتخابية يسرية يف انتخاابت حزيران ،2015
لكنه عاد ِّ
ليعوضها يف انتخاابت تشرين الثاين  ،2015وانتخاابت حزيران  ،2018وتشري
إحصائيات احلزب للعام  2018إىل وجود  10ماليني عضو يف صفوفه(.)1
لقد كانت قدرة احلزب يف احلفاظ على النجاحات االنتخابية على الرغم من العديد من
األزمات واملشكالت يف االقتصاد أو السياسة اخلارجية مثاالً رائعاً على املرونة يف بلد يُعرف عنه
بروز وتالشي األحزاب السياسية بسرعة .ويعزو الكثريون النجاح املتحقق إىل الشخصية الكاريزمية
1- ”Adalet ve Kalkınma Partisi”, T.C. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, 10-July-2018 (Last
Updated), <https://www.yargitaycb.gov.tr/sayfa/faaliyette-olan-siyasi-partiler/1095>, [Accessed
15-October-2018].
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صور اخلطاب السياسي للمعارضة الرتكية مؤيدي
ملؤسس احلزب رجب طيب أردوغان ،وكثرياً ما َّ
أردوغان على أهنم ُس َّذج أو جهلة؛ الستمرارهم يف دعمه والتصويت له .غري أن جناح أردوغان يعود
إىل أتريخ أقدم.
يتطابق هنج هذه احلركة تقريباً مع هنج املسلمني احملافظني وسكان األرايف الذين مل تكن
السياسات العلمانية ذات الطابع الغريب ملؤسس البالد مصطفى كمال أاتتورك تالئمهم ،والذين
تكونت لديهم قناعة للتصويت ألحزاب بديلة عن حزب الشعب اجلمهوري (Cumhuriyet
َّ
أسسه أاتتورك .فكانت تلك األحزاب -بدءاً ابحلزب الدميقراطي الذي
 )Halk Partisiالذي َّ
سحبت إجازته -عرضة لضغط قانوين من قبل اجليش الرتكي الذي يعد نفسه املدافع عن العلمانية،
وحظر هنائياً فيما بعد .لقد منعت فرتات القمع تلك احلركة من الوصول إىل هرم السلطة السياسية،
لكنها منحتها يف الوقت نفسه هوية ذاتية وحجة اضطهاد سيستمر أردوغان يف استغالهلا.
وقد وجدت احلركة لنفسها جماالً سياسياً أكرب للعمل يف أعقاب العنف السياسي يف السبعينيات
والثمانينيات من القرن املاضي ،إذ اتسمت هذه احلقبة بتصاعد اهلجمات بني الشيوعيني االشرتاكيني
والقوميني؛ مما أدى إىل قيام السلطات احلكومية واجليش الرتكي بقمع الطرفني .وخرج اجملتمع املدين
اإلسالمي األصويل نسبياً ومنا مع تراجع األطراف األخرى سياسياً( .)2وميكن القول واقعاً إن اجملتمع
املدين اإلسالمي يف تركيا قد جاء مللء الفراغ الذي تركته اجلماعات السياسية األخرى.
لقد مثَّل هذه احلركة يف التسعينيات حزب الرفاه ( )Refah Partisiالذي كان رجب
طيب أردوغان عضواً فيه ،وأصبح احلزب الذي أتسس يف عام  1983أكرب حزب تركي يف عام
 ،1996قبل أن ُي َب على التنازل يف عام  ،1997وحلِّه يف عام  ،1998وحظر العديد من أعضائه
()3
حل حزب الفضيلة
ومن ضمنهم أردوغان -من ممارسة العمل السياسي  .وعلى النحو نفسه ّ()Fazilet Partisi؛ فأثرت كل تلك األحداث بنحو كبري على الطريقة اليت ينظر هبا اإلسالميون
األتراك إىل السلطة السياسية(.)4
2 -Malashenko, Alexey; Shlykov, Pavel. ““Anti-Kemalist” Revolution: Where is Turkey
Going?”, Carnegie Endowment for International Peace, 22-September-2011, <https://
carnegieendowment.org/2011/09/22/anti-kemalist-revolution-where-is-turkey-going]event-3479>, [Accessed 15-October-2018
3- Friedman, Dov. “The Causes of the Coup Attempt in Turkey: A History of the Usual
Suspects”, War on the Rocks, 21-July-2016, <https://warontherocks.com/2016/07/the-causes]of-the-coup-attempt-in-turkey-a-history-of-the-usual-suspects/>, [Accessed 15-October-2018

 -4املصدر السابق.
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مث برز إىل الساحة السياسية حزابن آخران مها :حزب السعادة (،)Saadet Partisi
وحزب العدالة والتنمية .وبينما بقي حزب السعادة موالياً أليديولوجية الرؤية الوطنية (Millî
- )Görüşاليت تبناها يف السابق حزب الرفاه ،-سلك حزب العدالة والتنمية -الذي أسسه
أردوغان يف عام  -2001طريقاً أكثر براغماتية .وصف حزب العدالة والتنمية نفسه أبنه حزب
تقليدي مييل إىل ميني الوسط بنحو مشابه حلزب احملافظني يف اململكة املتحدة أو احلزب اجلمهوري
يف الوالايت املتحدة .وإن نظرة احلزب لإلسالم مل تكن أيديولوجية؛ مما مسح للحزب بتصوير نفسه
وضم احلزب يف صفوفه جمموعة من املؤيدين
كحزب معتدل ال يتعارض مع مبادئ العلمانيةّ .
األساسيني من التكنوقراط واحملاربني القدامى يف املدن لتعزيز مؤهالت احلكم ،وكان ذلك ما حصل
ابلفعل إذ اصبح أردوغان -عمدة إسطنبول السابق -العالمة املميزة للحزب.
كان توقيت حزب العدالة والتنمية مناسباً جداً ،ألنه جاء بعد أزمة اقتصادية يف عام ،2001
وهي األزمة اليت حدثت نتيجة اهنيار االئتالف احلكومي يف عام  ،1997ونزعت عن األحزاب
الرئيسة اليت شاركت فيها مصداقيتها وأصابتها ابإلحباط .وقد استغل حزب العدالة والتنمية -خالل
محلته االنتخابية -هذا الوضع ،مؤكداً أن إصالح االقتصاد هدفه األساس .وهكذا ،ففي الوقت
الذي جرت فيه االنتخاابت يف عام  ،2002كان لدى حزب العدالة والتنمية جمموعة كبرية من
نشطاء اجملتمع املدين وقاعدة عريضة من املؤيدين على أهبة االستعداد للتصويت ملا ميثله احلزب،
وانضم إليهم أولئك الذين شعروا خبيبة األمل من احلكومات السابقة .ومن احملتمل أيضاً أن يكون
أداء احلزب قد استفاد من عدم اكرتاث الناخب يف املعارضة .وجتدر اإلشارة إىل أنه على الرغم من
ذلك ،فقد حصل حزب العدالة والتنمية على  % 34فقط من األصوات ،مؤشراً إىل حقيقة مفادها
أن االنتصار األويل حلزب العدالة والتنمية كان بسبب ضعف املعارضة ،وليس بسبب قوة احلزب(.)5
وتبقى الكيفية اليت زاد هبا حزب العدالة والتنمية من الدعم له يف السنوات املتداخلة وحصوله
على الدعم الشعيب ،جماالً لتكهنات حادة بني املراقبني للشأن الرتكي .ومييل احملللون الغربيون -على
وجه اخلصوص -إىل املبالغة يف التشديد على كاريزما الرجل القوي «أردوغان» ،غري أنه من املنصف
القول :إن احلزب قد نفذ يف سنواته األوىل إصالحات اقتصادية كبرية .هذا فضالً عن حتسني
العالقات مع الدول اجملاورة ،وعملية السالم مع األكراد يف هناية العقد األول من القرن احلايل ،وهو
5- “Erdogan triumphs—with plenty of help from his enemies”, The Economist,
7-November-2002, <https://www.economist.com/europe/2002/11/07/erdogan-triumphs-with]plenty-of-help-from-his-enemies>, [Accessed 15-October-2018
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ما َّ
مكن أردوغان من احلصول على أصوات كردية مهمة(.)6
وال ينبغي أن ننسى أن أردوغان هو يف الواقع موغل املعرفة ابلسياسة الرتكية ،ومل يرتدد يف
استخدام تكتيكات لتشويه مسعة املعارضة ،أو قمع الصحافة ،أو التقرب من ومواجهة خماوف
الشعب الرتكي يف أوقات األزمات( .)7وفضالً عن اكتساب أردوغان خربة كبرية يف كسب مواقف
الفصائل السياسية غري املتوافقة معه ،فقد كانت عملية السالم الكردية -على سبيل املثال -هتدف
إىل كسب أصوات األكراد؛ مما أدى إى استبعاد التصويت القومي ،الذي كان ميثله يف ذلك الوقت
حزب احلركة القومية (.)Milliyetçi Hareket Partisi
وحينما اهنارت عملية السالم يف عام  2015ش ّكل أردوغان حتالفاً مع ذلك احلزب ،بنحو
يضمن بقاء كتلته السياسية على الرغم من خسارة حزب العدالة والتنمية لبعض األصوات(،)8
غري أن نسبة املتظاهرين العفويني املؤيدين إلردوغان -أو أهنم فقط مناهضون لالنقالب -يف متوز
 2016تشري إىل أن الكثري من األتراك القوميني ال يؤيدونه ،لكنهم يعارضون البديل(.)9
وسنرى ما إذا كان حزب العدالة والتنمية سيستطيع احلفاظ على دعمه الشعيب ،فعلى الرغم
من أن انتخاابت عام  2018قد انتهت ابنتصار كتلة أردوغان ،إال أن حزب العدالة والتنمية قد
خسر نسبة كبرية من األصوات لصاحل شريكه يف االئتالف ،وهو حزب احلركة القومية .أما حزب
أتسس حديثاً ،فقد حصل على نسبة  % 10من األصوات،
اخلري القومي ( )IYI Partiالذي َّ
والسيما يف أوساط الشباب القوميني.
ويشري التنامي يف أعداد القوميني إىل أمهية خاصة ،يف حال أخذان يف االعتبار أن حزب
اخلري القومي قد تعرض لرقابة ُمشدَّدة من قبل وسائل اإلعالم الرتكية ،يف حني مل ينظم حزب احلركة
6- Kadercan, Burak. “The Year of the Gray Wolf: The Rise of Turkey’s New Ultranationalism,
War on the Rocks, 16-July-2018, <https://warontherocks.com/2018/07/the-year-of-the-gray]wolf-the-rise-of-turkeys-new-ultranationalism/, [Accessed 15-October-2018
7- Ozcelik, Burcu. “The AKP’s Resilience in Turkey”, Carnegie Endowment for International
]Peace, 3-November-2015, <carnegieendowment.org/sada/61855>, [Accessed 15-October-2018
8- Kadercan, Burak. “The Year of the Gray Wolf: The Rise of Turkey’s New Ultranationalism,
War on the Rocks, 16-July-2018, <https://warontherocks.com/2018/07/the-year-of-the-gray]wolf-the-rise-of-turkeys-new-ultranationalism/, [Accessed 15-October-2018
9. Unver, Akin; Alassaad, Hassan. “How Turks Mobilized Against the Coup”, Foreign Affairs
Magazine, 14-September-2016, <https://www.foreignaffairs.com/articles/2016-09-14/how]turks-mobilized-against-coup>, [Accessed 15-October-2018
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القومية مسرية واحدة( .)10وميكن يف هناية املطاف ،ربط جناح اسرتاتيجية حزب العدالة والتنمية
الشعبية بوجود معارضة غري مقبولة ،وجمموعة من نشطاء اجملتمع املدين منت على مدى عقود،
مردها إىل أسباب أيديولوجية أو أترخيية ،وفطنة أردوغان السياسية اخلاصة.
وجاذبية حقيقية ُّ
اثنياً :فرنسا :حزب اجلمهورية إىل األمام:
ُسس حزب اجلمهورية إىل األمام ( )La République En Marcheمن قبل
أّ
الوزير يف احلكومة -آنذاك -إميانويل ماكرون يف عام  .2016وعلى الرغم من حداثة عهده
ابملسرح السياسي كحزب ،فقد متكن من الفوز يف االنتخاابت الرائسية الفرنسية عام 2017
بنسبة  ،66.1%ضد حزب اجلبهة الوطنية ( )Front Nationalالذي تتزعمه السيدة مارين
لوابن ،يضم احلزب يف صفوفه أكثر من  400،000عضو؛ مما جيعله أكرب بكثري من أي حزب
آخر يف فرنسا(.)11
ويعزى انتصار حزب اجلمهورية إىل األمام -والسيما بعد وقت قصري من أتسيسه -إىل قدرته على
حتشيد الدعم الشعيب ،إذ قدم احلزب نفسه منذ البداية ،ليس كحزب سياسي بل كحركة نشطة .وليس
هذا اجتاهاً فريداً على الساحة األوروبية ،إذ سبقته يف ذلك أحزاب أخرى مثل منظمة بودميوس اإلسبانية،
وحركة النجوم اخلمس اإليطالية ،وفصيل جريميي كوربني التابع حلزب العمال يف اململكة املتحدة ،ومجيعها
قدمت نفسها كحركات يف السنوات األخرية .غري أن منظمة بودميوس اإلسبانية ،وحركة النجوم اخلمس
اإليطالية ،وفصيل جريميي كوربني التابع حلزب العمال يف اململكة املتحدة ،منت بشكل عضوي من
أتسس خصيصاً من
اجملموعات القاعدية املعادية للمؤسسة ،خبالف حزب اجلمهورية إىل األمام الذي َّ
فضال عن أن ماكرون كان يف حينها وزيراً يف احلكومة
أجل أن يرتشح ماكرون للرائسة الفرنسية( .)12هذا ً
وغري معروف نسبياً من قبل اجلمهور ،ومل يكن شخصاً من خارج املؤسسة السياسية احلاكمة.
جهودا كبرية لتعزيز
على الرغم من كل تلك العوامل ،فقد بذل حزب اجلمهورية إىل األمام ً
كممثل قاعدي ،وحتاشى ماكرون تدشني حزبه بطريقة من األعلى اىل األسفل يف مواقف
مصداقيته ُ
10. Kadercan, Burak. “The Year of the Gray Wolf: The Rise of Turkey’s New Ultranationalism,
War on the Rocks, 16-July-2018, <https://warontherocks.com/2018/07/the-year-of-the-gray]wolf-the-rise-of-turkeys-new-ultranationalism/, [Accessed 15-October-2018
11 -”La carte des comités”, En Marche, October 2017, <https://en-marche.fr/le-mouvement/la]carte>, [Accessed 16-October-2018
12- Chwalisz, Claudia. “En Marche: From a Movement to a Government”, Carnegie
Endowment for International Peace, 6-April-2018, <carnegieendowment.org/
]publications/?fa=75985>, [Accessed 6-April-2018
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سياسية ُمددة سلفاً ،وعقد احلزب حماداثت واسعة النطاق مع املواطنني ،فيما متت تسميته «الزحف
عمقة ملدة  45دقيقة مع 25،000
الكبري» ،عندما قام حوايل  5000متطوع إبجراء مقابالت ُم َّ
شخص يف عموم فرنسا تناولت احلديث عن آرائهم حول أوضاع البالد ،ومشكالهتا ،والتحدايت
اليت تواجه اجملتمعات ،واملستقبل الذي يرغبون به .وقد متت تصفية تلك البياانت من قبل خرباء
يف احلزب( ،)13يف إجراء مشابه الستطالعات الرأي اليت أجرهتا أحزاب أخرى ولكن بصيغة أكرب
بكثري؛ مما أدى إىل نشر وثيقة تشخص مشكالت فرنسا( .)14ومل حيدث من قبل أن نشر أي حزب
أو جهة حكومية مثل هذه الوثيقة؛ فساعدت مدخالت اجلمهور يف تشكيل ميثاق احلزب للخروج
بسياسات كان هلا صدى يف أوساط الناخبني الذين فقدوا الثقة ابألحزاب القدمية.
وقد متيّز حزب اجلمهورية إىل األمام أيضاً بسياساته املنفتحة ،فقد كان احلزب منفتحاً أمام
أي شخص بغض النظر عن انتمائه احلزيب ،وعمل بتغيري األمنوذج من منوذج عضوية «نشط»
إىل أمنوذج عضوية «ملتزم» .وعلى العكس من األحزاب األخرى ،مل يكن مطلوابً من العضو
تقدمي تربعات نقدية للحزب ،بل كان يُطلب منه أن يوافق فقط على ميثاقه ،ويقدم معلومات
التواصل معه .وأاتح ذلك للحزب احلصول على كميات كبرية من بياانت الناخبني من خلفيات
خمتلفة بتكلفة منخفضة جداً .ومسح أمنوذج االنضمام املفتوح للحزب ابكتساب كميات كبرية من
التربعات الصغرية اليت تراكمت بفضل ذلك األمنوذج .وقد أشار برونو بونيل ِ
نسق احلزب يف
ُ
م(ّ)15مدينة ليون -إىل أساليب احلزب تلك على أهنا نوع من أسلوب حرب العصاابت .
وحافظ حزب اجلمهورية إىل األمام على مصداقيته بسبب ماكرون الذي حتاشى التمسك
ابحملرمات السياسية الفرنسية القدمية -مثل حتدي النقاابت العمالية -وحتدَّث ماكرون -خالل محلته
االنتخابية -بصراحة عن احلاجة إىل إصالح اخلدمات العامة يف مواجهة معارضة شديدة( .)16وعلى
13- Chwalisz, Claudia. “En Marche: From a Movement to a Government”, Carnegie
Endowment for International Peace, 6-April-2018, <carnegieendowment.org/
]publications/?fa=75985>, [Accessed 6-April-2018
14- “Le Diagnostic du pays”, En Marche, 20-October-2016, <https://en-marche.fr/articles/
]actualites/le-diagnostic>, [Accessed 16-October-2018
15- Chisafis, Angelique. “The grassroots ‘guerilla army’ powering Macron’s French
election battle”, The Guardian, 3-April-2017, <https://www.theguardian.com/world/2017/
apr/03/emmanuel-macron-french-presidential-candidate-grassroots-movement>, [Accessed
]17-October-2018
16- Pedder, Sophie. “Macron’s Reformist Victory”, Foreign Affairs Magazine, 24-July-2018,
<https://www.foreignaffairs.com/articles/europe/2018-07-24/macrons-reformist-victory>,
][Accessed 16-October-2018
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الرغم من أن ذلك قد أاثر بعض ردود األفعال ضد ماكرون ،إال أنه موقفه بشكل عام قد قُورن
مبوقف جاك شرياك ،الذي وعد يف عام  1995برأب الصدع االجتماعي ،من دون تقدمي وصف
للمواقف السياسية ،لكنه -أي شرياك -طرح فيما بعد تدابرياً صارمة خلفض اإلنفاق العام؛ مما أدى
اىل شعور العديد من الناخبني ابخليانة واخلروج إىل الشوارع( .)17أما يف حالة ماكرون ،فيبدو أن
رهانه قد آتى أُ ُكله ،ومتكن من إقناع معظم النقاابت العمالية بقبول إصالحاته بعد االنتخاابت،
وما كان سخطاً هناك قد تالشى تدرجيياً(.)18
سيكون من اخلطأ التعبري عن نصر ماكرون وحزب اجلمهورية إىل األمام من دون وضع
سياق للتطورات األوسع يف أورواب والعامل ،فقد جرت االنتخاابت الفرنسية على خلفية ما يشار إليه
ابسم «املوجة الشعبوية» يف مجيع أحناء العامل ،والسيما التصويت على خروج اململكة املتحدة من
االحتاد األورويب ،وانتخاب دوانلد ترامب رئيساً للوالايت املتحدة .وبطبيعة احلال ،كانت مارين
لوابن من حزب اجلبهة الوطنية ،وهي اخلصم الرئيس ملاكرون -جزءاً من هذه املوجة؛ كوهنا مرتبطة
ابحلركات اليمينية املتطرفة يف أورواب .حتركت احلركات الشعبية ،بعد التطورات يف عام 2016؛
ملواجهة احلركات اليمينية املتطرفة والشعبوية يف مجيع أحناء أورواب من خالل مواجهة سردايهتا وتقدمي
رؤية إجيابية ألورواب؛ وأدى ارتباط ماري لوابن ابليمني املتطرف إىل حتفيز هؤالء النشطاء ،ودفعهم
إىل دعم خصومها( ،)19ومل تكن حماوالهتا لنزع طابع املكر عن حزهبا فاعلة ،مثلما مل تكن الكثري من
سياساهتا حامسة وذات مصداقية(.)20
وهكذا ،فإن انتصار حزب اجلمهورية إىل األمام وصعود إميانويل ماكرون إىل سدة الرائسة
ميكن أن يُعزى إىل عدة عوامل ،فقد سطع جنم احلزب -كما هو احلال مع حزب العدالة والتنمية-
يف وقت فقدت فيه األحزاب التقليدية ومعارضيها املصداقية ،على الرغم من أن األسباب يف السياق
الفرنسي ختتلف عن السياق الرتكي .وعلى العكس من حزب العدالة والتنمية الرتكي ،مل يكن لـحزب
اجلمهورية إىل األمام وصول إىل حركة اجملتمع املدين املوجودة من قبل ،اليت منت على مر السنني،
وكانت قادرة على التحشيد حلزب معني من خالل نظام مفتوح وشامل جيعل الناخبني يشعرون
 -17املصدر السابق.
 -18املصدر السابق.

19- De Gruyter, Caroline. “The Rise of Europe’s Antipopulists”, Carnegie Endowment for
International Peace, <carnegieendowment.org/2017/04/25/rise-of-europe-s-antipopulists]pub-68764>, [Accessed 25-April-2017
20 - Goldhammer, Arthus. “Macron’s Victory”, Foreign Affairs Magazine, 7-May-2017,
<https://www.foreignaffairs.com/articles/france/2017-05-07/macrons-victory>, [Accessed
]16-October-2018
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أن صوهتم مسموع ،يف الوقت الذي يُسمح فيه للحزب بتعديل خطابه من أجل أن يتناغم بنحو
أفضل مع توجهات الناخبني .كما متكن احلزب أيضاً من تعزيز مصداقيته بني النشطاء املناهضني
للشعبوية واليمني املتطرف ،والذين مل يصوتوا ابلضرورة حلزب اجلمهورية إىل األمام ألسباب خمتلفة.
ويبدو اآلن أن التحدي الرئيس الذي يواجهه حزب اجلمهورية إىل األمام هو التوفيق بني
أمنوذجه من األعلى إىل األسفل وأمنوذج احلزب السياسي اهلرمي .ويواجه ماكرون أيضاً ضغوطاً
خاصة ابإلصالحات اليت دفع ابجتاهها بسبب التطورات يف أورواب والعامل ،اليت ال تقع ضمن نطاق
ّ
سيطرته؛ وقد تؤدي إىل اإلضرار مبصداقيته.
اثلثاً :الوالايت املتحدة :احلزب الدميقراطي:
على العكس من حزب العدالة والتنمية وحزب اجلمهورية إىل األمام ،فإن احلزب الدميقراطي
يف الوالايت املتحدة ليس حزابً جديداً ،إذ إنه يدير الساحة السياسية األمريكية مع احلزب اجلمهوري.
غري أن انتخاب مرشح احلزب الدميقراطي ابراك أوابما يف عام  2008كان مهماً ،ألنه -أي
أوابما -كان ينظر إليه يف السابق على أنه مرشح غري متوقع .وشهدت محلة الرئيس أوابما أول
نسق لوسائل التواصل االجتماعي اليت انتشرت يف ذلك الوقت؛ مما مسح ألوابما بتعبئة
استخدام ُم َّ
املؤيدين الذين كانوا يف السابق غري مبالني.
جاء انتخاب أوابما بعد فشل احلزب يف الفوز ابالنتخاابت الرائسية يف عام  ،2004على
الرغم من اآلاثر السلبية للغزو األمريكي للعراق يف عام  .2003بدأ احلزب -يف وقت مبكر من
عام  -2006التعرف على أسباب خسارته يف عام  ،2004وتوصل إىل استنتاج مشرتك مفاده
أنه فشل يف وضع اسرتاتيجية متماسكة ميكنها أن تصل إىل فئاته املثالية والرباغماتية؛ لذلك فقد
حدد احلزب القضااي اليت حتظى ابألولوية بني أعضائه والقضااي ذات األمهية الثانوية ،وبرز يف ذلك
الوقت كل من ابراك أوابما وهيالري كلنتون كأبرز شخصيات احلزب الدميقراطي اليت ميكنها متثيل
خيوط احلزب املثالية والرباغماتية(.)21
يوجب النظام األمريكي على احلزبني ترشيح مرشح واحد للرائسة من خالل جلنتيهما
الوطنيتني ،وتسمح هذه األحداث -اليت تسمى ابملؤمتر الوطين -ألعضاء احلزب ابلتصويت على
مرشح احلزب ،وهو ما يعطي النظام األمريكي آلية تشاركية فريدة لألعضاء يف احلزب من خالل
21 -The Progressive Left: An Emerging Strategy”, Stratfor, 16-June-2006, <https://worldview.
]stratfor.com/article/progressive-left-emerging-strategy>, [Accessed 17-October-2018
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القاعدة الشعبية املسامهة فيه .ومع حلول موعد انعقاد املؤمتر الوطين للحزب الدميقراطي يف عام
 ،2008كانت محلة ابراك أوابما قد دخلت ابلفعل يف خضم احلملة االنتخابية.
ويُعزى جناح أوابما إىل عدد من العوامل ،أمهها :مهاراته اخلطابية والبالغية .ومثل معظم
األحزاب الكبرية ،يوجد داخل احلزب الدميقراطي عدة فصائل داخلية ،بنحو يغطي املواقف السياسية
لألطياف املختلفة ،والتحدي يف أي من هذه األطراف يكمن يف احلصول على دعم مجيع أو ما
يكفي منها .ويشري احملللون إىل أن سياسات أوابما املكتوبة مل تكن خمتلفة متاماً عن خصومه داخل
احلزب مثل هيالري كلينتون ،أو سلفه اجلمهوري جورج دبليو بوش ،أو منافسه جون ماكني ،إال أنه
متكن من استخدام مهاراته اخلطابية والبالغية كي يوصل جلمهوره حقيقة مفادها أنه سيتابع بعض
السياسات واملواقف السياسية( ،)22واستطاع جتنب الوقوع يف املزالق اليت وقع فيها العديد من الرؤساء
األمريكيني ،حيث يظل أتثري العديد من املواقف مثل السياسة اخلارجية مستمراً بنحو مفاجئ عرب
اإلدارات على الرغم من موقف الرئيس أو حزبه( .)23وجاء ذلك مناقضاً ملوقف هيالري كلينتون
اليت كانت أكثر إاثرة للخالف بسبب دعمها السابق حلرب العراق ،وعدم امتالكها الكاريزما إىل
حد ما؛ وهكذا أصبح أوابما مرشح احلزب الدميقراطي بعد أن حصل على  % 72من األصوات.
وما أن أصبح أوابما مرشح الدميقراطيني الوحيد ،حىت وظف تلك املهارات نفسها على
املستوى الوطين ،وهو حريص على كسب الدعم ليس فقط من مؤيديه األساسيني ولكن أيضاً من
املنافسني واملعارضني ،قام أوابما -خالل احلملة االنتخابية وبعدها -بتجنيد العديد من املسؤولني
الذين عملوا مع هيالري كلينتون ،وجورج دبليو بوش.
وقد عُززت هذه املهارات ابستخدام محلة أوابما غري املسبوقة لوسائل التواصل االجتماعي،
إذ أشار مدير محلة أوابما جيم ميسينا ،إىل أن أهداف احلزب كانت -منذ اليوم األول -لتعبئة
الدعم على مستوى القاعدة ،وكان أول شيء فعله الفريق هو حتديد جدوى الطرق التقليدية جلمع
البياانت واحلصول على الدعم( .)24وأشار ميسينا إىل أن طرق االقرتاع التقليدية (من خالل اخلطوط
األرضية) قد فشلت يف كثري من األحيان يف الوصول إىل الشباب أو الناخبني من األقليات؛ لذلك
22- “Obama: First Moves”, Stratfor, 24-November-2008, <https://worldview.stratfor.com/
article/obama-first-moves>, [Accessed 17-October-2018].
23- “Democrats and a Policy Dilemma”, Stratfor, 9-June-2006, <https://worldview.stratfor.com/
article/democrats-and-policy-dilemma>, [Accessed 17-October-2018].
24- Gibson, Ginger. “Messina touts grassroots strength”, Politico, 20-November-2012, <https://
www.politico.com/story/2012/11/messina-obama-built-biggest-grassroots-campaign-084080>,
][Accessed 17-October-2018
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وظّف الفريق أفراداً لديهم خربة يف التسويق احلديث؛ مما مسح هلم ببناء طرق مبتكرة للمساعدة يف
زايدة الدعم(.)25
أساليب مبتكرة جلمع البياانت كانت تعطي بياانت أكثر دقة عن
استخدمت احلملة أيضاً
َ
الوالايت املتأرجحة ،ومسحت للحملة إبرسال رسائل إلكرتونية ورسائل أكثر دقة وأكثر ختصصاً
للمساعدة يف استثمار االهتمام .والالفت للنظر هنا هو أن وسائل التواصل االجتماعي قد
أصبحت قوة فاعلة جداً .وقد أعطى إدراك هذه التحوالت واستخدام حتليالت أكثر دقة محلة
أوابما بعض املكاسب املفاجئة ،مثلما حدث يف والية أيوا(.)26
وشجعت احلملة املتطوعني على إضافة ملساهتم الشخصية إىل احلملة؛ مما مسح هلم ابالستحواذ
على احلملة ،مع السماح هلم ابلوصول إىل الناخبني بطريقة ال ميكن أن تصل إليها محلة اعتيادية من
األعلى إىل األسفل .ساعدت تلك اللمسات الشخصية -يف بعض األحيان -يف إنشاء فصول أو
مواثيق دميقراطية حملية ،وأهنا كانت -يف أوقات أخرى -أكثر تركيزاً على احلرص أن تكون مستدامة
أكثر من كوهنا معلوماتية؛ أدى كل ذلك إىل زايدة شعبية أوابما على حساب جون ماكني(،)27
ومتكنت بذلك محلة أوابما من مجع مزيد من األموال أكثر من أي مرشح رائسي آخر(.)28
ومن الالفت للنظر أن فشل احلزب الدميقراطي يف انتخاابت عام  2016ميكن ربطه
ابلعوامل نفسها اليت أدت إىل حتقيق الفوز ابنتخاابت عام  .2008وبدا أن احلزب قد بدأ -يف
غضون السنوات الثمان -وكأنه فاقد للتواصل مع «الرجل االعتيادي ،»common man
فضالً عن افرتاضه أن الدميوغرافيا كانت إىل جانبه ،وأن املرشح املنافس دوانلد ترامب يفتقر
إىل املصداقية( .)29وعاىن احلزب من انقسامات أكثر حدة خالل مؤمتر احلزب الدميقراطي لعام
 ،2016إذ كان هامش الفوز هليالري كلينتون بنسبة  % 59قريباً جداً من منافسها بريين ساندرز،
 -25املصدر السابق.

26- Colvile, Robert. “Barack Obama’s grassroots campaign was unprecedented”, The
Telegraph, 6-November-2008, <https://www.telegraph.co.uk/comment/personal-view/3563300/
]Barack-Obamas-grassroots-campaign-was-unprecedented.html>, [Accessed 17-October-2018

 -27املصدر السابق.

28- Judis, John. “Money Talks: John McCain’s Floundering Presidential Campaign”, Carnegie
Endowment for International Peace, 6-July-2007, <https://carnegieendowment.org/2007/07/06/moneytalks-john-mccain-s-floundering-presidential-campaign-pub-19425>, [Accessed 17-October-2018
29- Judis, John. “Democrats Are in More Trouble Than They Think”, Carnegie Endowment for
International Peace, 14-January-2016, <https://carnegieendowment.org/2016/01/14/democrats]are-in-more-trouble-than-they-think-pub-62483>, [Accessed 17-October-2018
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وهو ما عُ َّد مؤشراً على عدم قدرة كلينتون على جذب انخيب ساندرز املرتددين إىل جانبها؛ وهذا
األمر دليل على أنه لن يكون من املضمون أن تشارك املعارضة الضعيفة أو غري اجلذابة يف انتصار
حزب ما؛ مما يسلط الضوء بنحو أكرب على أسباب جناح حزب العدالة والتنمية الرتكي ،وحزب
اجلمهورية إىل األمام الفرنسي ،واحلزب الدميقراطي األمريكي لعام .2008
اخلالصة
يبني حتليل حزب العدالة والتنمية ،وحزب اجلمهورية إىل األمام ،واحلزب الدميقراطي عدداً
من النقاط املشرتكة ،ففي مجيع احلاالت الثالث ،كانت األحزاب الفائزة حتل حمل األحزاب أو
النظام الذي فقد الدعم واسع النطاق ،وأتباعه مصابون خبيبة أمل .وقد مت يف بعض األحيان البناء
على شبكات دعم (كما يف احلزب الدميقراطي وحزب العدالة والتنمية)؛ لتنقيح الرسالة واملساعدة
يف التواصل مع الناخبني ،يف حني مت يف أحيان أخرى بناء الدعم من األلف إىل الياء ،مثل حزب
اجلمهورية إىل األمام عن طريق شبكة واسعة تعمل ابلتوازي مع إظهار املشاعر القومية .وميكن
القول عموماً إن كل قادة تلك األحزاب كانوا قادرين على فهم املشاعر السائدة واالستفادة من
الرغبات واملظامل.
واجلدير ابلذكر أن هذه األساليب تتغاير من الناحية املباشراتية ،فقد كان حزب العدالة
والتنمية نظاماً من األعلى إىل األسفل ،ولكنه أنشأ نظاماً رأمسالياً كبرياً من األسفل إىل األعلى،
فيما بدأ حزب اجلمهورية إىل األمام مسريته كحزب من األعلى إىل األسفل ،لكنه انفتح الحقاً من
األسفل إىل األعلى .أما احلزب الدميقراطي فقد مجع بني النهجني .ويبدو يف اخلتام أن العامل X
يعين أن مجيع هذه األحزاب كانت قادرة على تقدمي صورة إجيابية متناغمة مع املستقبل ،وهي صورة
يرتدد صداها يف أوساط الناخبني ،وتتعامل يف الوقت نفسه مع مظامل املاضي.
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الهدوء الذي يسبق العاصفة:

«نقابة التجار وأصحاب الحرف المستق ّلة»
وصعود اإلسالميين في المسرح السياسي التركي
جابر عاشوري*

2019-2-10
امللخص:
يتلخص احلراك اإلسالمي يف تركيا -على خالف الكثري من الدول اإلسالمية -يف
ال ّ
حماولة اإلسالميني للوصول إىل السلطة السياسية ،فاإلسالميون يف هذا البلد قد جعلوا اهليمنة على
اجملال االقتصادي بنح ٍو خاص من ضمن أوىل أهداف براجمهم وختطيطهم ،مق ّدمني تفسرياً وتربيراً
وحت قُبيل وصول «حزب العدالة والتنمية» لرأس هرم السلطة كانت وترية نشاط
دينياً لذلكّ .
اإلسالميني يف القطاع االقتصادي متصاعدة بنح ٍو ملحوظ؛ مما هيّأت الظروف لصعود هذا احلزب
يف املسرح السياسي؛ وهبذا -وبعد صعود اإلسالميني يف اجملال السياسي برتكيا -تضاعف هذا
احلِراك االقتصادي ،وساعد على بقائهم يف السلطة السياسية.
ٍ
مؤسسة غري
حياول هذا املقال أ ْن يسلّط الضوء يف مبادرة احلِراك اإلسالمي يف تركيا إلنشاء
حكومية واسعة يف القطّاع االقتصادي ،وبيان كيفية اعتماد القيم والثقافة اإلسالمية لدعم هذه
ومستمرة بني احلراك االقتصادي واحلراك السياسي
تكونت عالقة جدلية وثنائية
املؤسسة ،وكيف ّ
ّ
حتصل
لدى اإلسالميني األتراك ،وكيف تبلورت حركةٌ ذات أبعاد اقتصادية وسياسية يف تركيا .لقد ّ
كل ذلك إبنشاء أهم مؤسسة اقتصادية غري حكومية لدى اإلسالميني يف تركيا ،أال وهي (نقابة
ّ
التجار وأصحاب احلَِرف املستقلّة).
ّ
املدخل
()1
ِ
تصر تسميتها ابللغة الرتكية يف كلمة
نقابة ّ
التجار وأصحاب احلَرف املستقلة ،اليت ُت َ
(موسياد) ،هي مؤسسة غري حكومية ذات أهداف اقتصادية ،تعمل يف تركيا منذ ثالثة عقود.
* ابحث إيراين مقيم يف تركيا.
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ُس ّجلت هذه النقابة يف تركيا ضمن املؤسسات غري احلكومية ( ،)NGOوهي يف طور
النمو املستمر منذ أتسيسها ،وتُع ّد يف الوقت احلاضر من أهم املؤسسات غري احلكومية يف القطّاع
ّ
االقتصادي الرتكي.
توج ٍه إسالمي ،وتُصنَّف ضمن احلِراك
يُنظَر هلذه النقابة يف تركيا على أهنا مؤسسة ذات ّ
اإلسالمي الرتكي يف العقود األخرية .فمنذ عام  2003كان (حزب العدالة والتنمية) ميثّل التيار
اإلسالمي الرتكي من الناحية السياسية ،فيما مثّل اإلسالميون األتراك من الناحية االقتصادية (نقابةَ
()2
التجار وأصحاب احلَِرف املستقلة).
ّ
وتطورها ،واأليديولوجيا املعتمدة لديها،
يسلّط هذا
ُ
البحث الضوءَ يف نشوء هذه املؤسسة ّ
ٍ
ٍ
ويع ّد هلا ثالث خصائص ،اندراً ما جند نظرياً هلا يف دول إسالمية أخرى ،وهذه اخلصائص هي:
• عدم االرتباط ابحلكومة.
• االعتناء التام ابجملال االقتصادي.
• النشوء يف األوساط الرتكية قبل وصول اإلسالميني األتراك إىل السلطة.
وكما سنرى فإن هذه املؤسسة جنحت يف بلورة هويّة إسالمية ملسلمي تركيا ،إذ استطاعوا
التعرف على طرق احلياة احلديثة(.)3
مواكبة ظاهرة العوملة ،والسوق احلرة ،و ّ
إن أعضاء هذه النقابة ليرباليون من الناحية االقتصادية ،ومن أنصار العوملة ،ودينيون من
انحية اهلوية ،وحمافظون من الناحية الثقافية؛ وهبذا ميثلون جزءاً من التيّار اإلسالمي الناجح الرتكي
()4
يف اجملال االقتصادي ،الذين يُعبَّ عنهم بـ«منور األانضول».
مل تتمتع هذه النقابة يف سنواهتا األ َُول ابلدعم احلكومي ،بل استثمرت الفرص اليت وفّرهتا
احلرة؛( )5ولكن يف السنوات األخرية -مع وصول القوى اإلسالمية إىل املناصب
حركة العوملة والسوق ّ
السياسية ،والسيّما إابن رائسة رجب طيب أردوغان لبلدية أسطنبول ،وبعدها رائسته للنظام
السياسي -حظيت هذه النقابة ابلدعم احلكومي.

وميكن أن نع ّد هذه النقابة مصداقاً لتغلغل املؤسسات غري احلكومية يف احلراك اإلسالمي
ٍ
حت م ّدة ليست ببعيدة كان
الرتكي؛ ويعود ذلك إىل حقيقة تفيد أبن احلراك اإلسالمي يف هذا البلد ّ
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حمروماً من املشاركة يف العمل السياسي ،وإن جريته مع الغرب واالحتاد األورويب مل توفّر له إال قدراً
ضئيالً ج ّداً من فرص النشاط املدين .وهبذا فإن احلراك اإلسالمي يف تركيا قد انتهز الفرصة بنح ٍو جيّد
استمرت
واستفاد من األدوات الدميقراطية ملمارسة حضور ّ
جاد ومؤثّر يف الساحة السياسية .وقد ّ
هذه املنهجية ّإبن صعود اإلسالميني ،ووصول حزب العدالة والتنمية للسلطة .لقد أدت هذه
()6
مهمة يف اجملتمع الرتكي ،ويف إطار مؤسسات اقتصادية،
املؤسسات غري احلكومية املتعددة أدواراً ّ
وفعالة ضمن الدبلوماسية الثقافية
مهمة ّ
حتولت إىل أدوات ّ
وتعليمية ،وثقافية ،وخرييّة ،فضالً عن أهنا ّ
()7
العامة اليت تعتمدها احلكومة الرتكية يف جمال سياستها اخلارجية .
ّ
بداايت التأسيس
إ ّن ّأول حضور جاد ومنتظم لإلسالميني يف الساحة السياسية الرتكية يعود إىل سنة ،1970
وقتئِ ٍذ أسس «جنم الدين أربكان» (حزب النظام الوطين) .ولكن بعد مرور ٍ
سنة واحدة أصدرت
حبل هذا احلزب بتهمة توجهاته الدينية .ولكن القياديني يف هذا احلزب
احملكمة الدستورية الرتكية قراراً ّ
ابدروا فوراً إىل أتسيس ٍ
حزب آخر ُس َّي بـ»حزب السالمة الوطين» ،وقد استقى هذا احلزب األخري
()8
استمر هذا احلِراك اإلسالمي ابلعمل السياسي
أيديولوجيته من حراك «الرؤية الوطنية» اإلسالميّ .
مرات ع ّدة بسبب االنقالابت العسكرية
من عام  1972حىت  ،1980ولكن واجه احلضر ّ
ٍ
إسالمية أخرى؛ وهبذا تبلور احلِراك
املتعاقبة أو قرارات احملكمة الدستورية ،وقد استُبدل أبحزاب
اإلسالمي الرتكي يف فرت ٍ
ات الحقة ،ومن سنة  1983إىل  1998يف إطار «حزب الرفاهية»،
()9
حل «حزب الفضيلة
ومن سنة  1998إىل سنة  2001يف إطار «حزب الفضيلة»  .وبعد ّ
ظل بعض األعضاء ملتزمني ابألهداف والقيم األوىل
الرتكي “ FPوقع خالف بني قياداته ،وقد ّ
هلذا احلزب ،واستأنفوا نشاطهم احلزيب يف إطار «حزب السعادة  ، »SPفيما راح أعضاء آخرون،
ومن الذين كانوا يطالبون إبعادة النظر يف أهداف احلزب وقيمه ،وأسسوا «حزب العدالة والتنمية».
واجه هذا احلزب األخري إقباالً شعبياً واسعاً ،ولكن حزب السعادة مل حيظى أبية ٍ
مبكانة شعبية الفتة.
ّ
وابلتزامن مع حضور التيار اإلسالمي يف الساحة السياسية الرتكية ،وتَراوحه صعوداً ونزوالً يف
ِ
التوجه اإلسالمي أيضاً .وقد واجه هذا احلِراك األخري
تلك السنوات ،ظهر احلراك االقتصادي ذو ّ
أيضاً صعوداً ونزوالً متأثراً ابلتطورات السياسية يف تركيا ،ولكن حضوره املؤسسايت يعود إىل بداايت
الثمانينيات .لقد سعت تركيا خالل عقد الثمانينيات إىل أن تنفذ بعض االصالحات من أجل
اعتماد معايري اقتصادية ليربالية .لقد بدأت هذه اإلصالحات يف السوق الرتكي على يد توركوت
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تزعم السلطة السياسية يف تركيا يف
أوزال ( ،)Halil Turgut Özal 1927-1993الذي ّ
لكن أوزال تويف يف ظروف غامضة يف عام  ،1993ويقال إن مجاعات الضغط
عام 1983؛ و ّ
التابعة جملموعات اقتصادية كبرية ذات توجهات علمانية وابلتعاون مع املؤسسة العسكرية الرتكية
جانب آخر مل ي ِ
مهماً يف إزاحة أوزيل عن املسرح السياسي الرتكي( .)10ومن ٍ
بد مسلمو
ُ
أدت دوراً ّ
بويً ،وكانوا يسعون يف وضع رؤوس أمواهلم
تركيا نظرةً إجيابية للنظام املصريف يف بلدهم ،وع ّدوه نظاماً ر ّ
التجار وأصحاب رؤوس األموال من
يف جمال اإلنتاج؛ وهبذا ظهرت خالل دورة أوزيل جمموعة من ّ
ذوي التوجهات اإلسالمية ،إذ كانوا يع ّدون نشاطهم االقتصادي جزءاً من عقيدهتم الدينية ،ويف
الوقت نفسه كانت إصالحات أوزال توفّر هلم فرصاً جديدة حلضورهم االقتصادي ،وعُرف هؤالء
النشطاء االقتصاديني الحقاً ابسم «بنمور األانضول».
التجار كبرياً ج ّداً ،ولكنّهم كانوا منتشرين يف أرجاء تركيا ،والسيما يف
مل يكن نشاط هؤالء ّ
أي يف القسم اآلسيوي من تركيا -وعلى مقربة من احلدود الرتكية مع إيران والعراق،األانطول ْ
وامتداداً إىل املناطق املركزية داخل تركيا ،وصوالً إىل املناطق الساحلية عند البحر املتوسط والبحر
األسود .فضالً عن ذلك فإن هجرة املواطنني األتراك من املناطق الفقرية إىل الدول األوروبية من أجل
العمل ،وكذلك هجرة بعض من النخبة اإلسالمية إىل أورواب بسبب القوانني الرتكية الصارمة ،جعل
هؤالء التجار اإلسالميني أن حيصلوا على ٍ
مكانة مائزة يف الدول األوربية ،والسيما يف أملانيا وفرنسا.
ّ
التأسيس
التجار وأصحاب احلَِرف املستقلّة يف تركيا يف اليوم اخلامس من شهر أاير سنة
أتسست نقابة ّ
 ،1990بصفتها مؤسسة غري حكومية ( .)NGOوهنا جتدر اإلشارة إىل أن أتسيس هذه النقابة
جاء متالئماً مع اإلطار العام للقانون الرتكي ،فبسبب التعددية القومية والدينية ،وكذلك الدستور
العلماين والقرب من االحتاد األورويب حتتّم على هذا القانون مراعاة بعض املعايري ،والسماح بتأسيس
حت إذا كانت ذات توجهات حمافظة ودينية .فضالً عن أن التيارات
مؤسسات غري حكوميةّ ،
العلمانية أيضاً قد نظّمت نفسها منذ بداايت نشوئها يف إطار مؤسسات غري حكومية ،وقد مشل
ذلك اجملال االقتصادي أيضاً .وفضالً عن ذلك فإن السوق ورأس املال يف تركيا -خالل أتسيس
اجلمهورية اليت أعقبت اهنيار الدولة العثمانية -كاان يداران ضمن بُنية مركزية وهامشية .وقد مثّل
اجلزء املركزي أصحاب رؤوس األموال واملرفهون يف إسطنبول ،أما اجلزء اهلامشي فقد مثّله الفقراء
والطبقة املتوسطة ،وأصحاب الصناعات واحلِرف الصغرية واملتوسطة يف القسم اآلسيوي من تركيا.
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تُ َعرف هذه املناطق بـ»األانطول» ،وعلى الرغم من أ ّن األغلبية السكانية يف تركيا تقطن يف هذه
الرقعة اجلغرافية ،ولكنّها كانت خاضعة هليمنة الطبقة األرستقراطية املقيمة يف إسطنبول .وإن عدداً كبرياً
من هؤالء كانوا من األتراك الذين عاشوا يف بلدان غربية اتبعة للدولة العثمانية ،ولكن مع اهنيار هذه
الدولة وأتسيس اجلمهورية اجلديدة هاجروا مع عوائلهم إىل تركيا ،واستوطنوا يف املدن القريبة من أورواب،
أي يف «إسطنبول» و«إزمري» و«أدرنة» .وعُرف هذا القسم من األتراك بـ«األتراك البيض» ،وقد كان
ْ
عما كان يعيشه س ّكان تركيا القدماء ،أي األتراك
ا
متام
ا
خمتلف
االجتماعي
و
االقتصادي
و
الثقايف
اقعهم
و
ً ً ّ
التجار يف األانطول غالباً من املتدينيني واحملافظني،
واألكراد الذين يعيشون يف األانطول .وقد كان طبقة ّ
التجار يف إسطنبول .وبطبيعة احلال كانت احلكومات
وكانت مثّة خصومة قدمية بينهم وبني طبقة ّ
وحت العقود األخرية تدعم هذه الطبقة العلمانية ،وختصص هلم
العلمانية املتعاقبة منذ أتسيس اجلمهورية ّ
امتيازات خاصة(.)11
التجار العلمانيني ،من املقيمني يف إسطنبول منتظمني يف إطار نقاابت أو
كانت طبقة
ّ
التجار وأصحاب ِالرف األتراك( )12اليت أتسست يف عام .1971
مؤسسات ،قد تكون أمهّها نقابة ّ
ففي ذلك احلني كانت أكرب املصانع والشركات واملصارف الرتكية بيد أعضاء هذه النقابة الذين كانت
هلم عالقات وطيدة وجيّدة مع األحزاب الرتكية والسياسيني العلمانيني()13؛ وبناءً على ذلك ميكن أن
ِ
كرد ٍ
فعل
التوجهات اإلسالمية جاء ّ
نقول إن أتسيس نقابة ّ
التجار وأصحاب احلَرف املستقلة ذات ّ
ِ
و ٍ
التجار األتراك.
كتنافس مع نقابة أصحاب احلَرف و ّ
تتكون من جمموعة من العوائل الثريّة
إن اهليئة التأسيسة يف نقابة ّ
التجار ذات التوجه العلماين ّ
والعلمانية واملتنفذة يف تركيا ،وأن هلذه العوائل عالقات وطيدة وقدمية مع السياسيني العلمانيني .من هذه
()15
()14
فلكل منهما مصانع وشركات ومصارف
العوائل ميكن اإلشارة إىل عائلة ُكتش  ،وعائلة ساابجني ّ ،
التجار وأصحاب
كبرية .وعلى الرغم من تراجع نفوذ هذه العوائل وأتثريها ،وكذلك تراجع دور نقابة ّ
احلِرف األتراك ،خالل هيمنة حزب العدالة والتنمية ألكثر من عشرين عاماً ،إال هذه الطبقة ما تزال
ِ
التجار األتراك تستويل على أكثر
متارس دوراً أساسياً يف االقتصاد الرتكي ،إذ جند نقابة أصحاب احلَرف و ّ
من نصف القطّاع الصناعي الرتكي ،وكذلك على نصف من األشغال يف هذا البلد ،وما سوى جمال
الطاقة ،فإن أكثر من نصف حجم الصادرات الرتكية هي بيد أعضاء هذه النقابة( .)16مع ذلك ختوض
ِ
التوجه العلماين ،وتسعى إىل
نقابة ّ
التجار وأصحاب احلَرف املستقلة تنافساً حمموماً مع تلك النقابة ذات ّ
توجه إسالمي.
إضافة ّ
املرة يكون بدعم حكومة ذات ّ
حصتها من االقتصاد الرتكي ،وإن التنافس يف هذه ّ
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التجار وأصحاب احلَِرف املستقلة ،إىل
أشار لوراسداغي يف دراسته لتأريخ نشوء نقابة ّ
ِ
سنت  1990و ،1997ففي حينها كانت
«ثالث حقب خمتلفة» ،إذ حصر احلقبة األوىل بني َ
النقابة تسعى يف تقدمي نفسها مؤسسة جديدة يف القطّاع االقتصادي الرتكي؛ وأن غالب أعضاء
اهليئة التأسيسية كانوا يديرون مشاريع اقتصادية ال تتجاوز  50عامالً ( ،)17وكانت ألغلبهم أصول
ريفية( .)18ويف هناية هذه احلقبة كانت للنقابة  2900عضواً ،يتوزعون على شركات ومصانع
صغرية ومتوسطة .أتيت أمهية هذه املدة من كوهنا مدة ترسيخ قواعد هذه النقابة ،ويف حينها استطاع
النشطاء االقتصاديون من ذوي التوجهات اإلسالمية أن حيصلوا ألول مرة على ٍ
ثقة عالية ابلنفس.
ّ ّ
ومن جانب آخر استغلّت النقابة يف هذه املدة وجود بعض العناصر اإلسالمية يف النظام السياسي
واإلداري الرتكي ،فحني كان رجب طيب أردوغان رئيساً لبلدية إسطنبول إابن السنوات من 1994
إىل  ،1998وممثالً حلزب الرفاه ،جرى توقيع بعض العقود واملشاريع االقتصادية بني أعضاء النقابة
وتطور هذه النقابة(.)19
منو ّ
وبلدية إسطنبول ،وهذا ما ساعد يف ّ
عامي  1997و .2002تبدأ هذه الفرتة
أما احلقبة الثانية من نشاط هذه النقابة تكون بني َ
من  28شباط  ،1997وقتئِ ٍذ أصدرت القيادة العليا للقوات املسلحة الرتكية بياانً ضد احلكومة
االئتالفية ،وعلى إثرها ق ّدم جنم الدين اربكان استقالته عن منصب رائسة الوزراء وسقطت حكومته.
التجار وأصحاب
وقد عُرفت هذه األحداث بثورة ما بعد احلداثة يف  28شباط .واجهت نقابة ّ
احلَِرف املستقلة خالل هذه احلقبة ضغوطات كثرية ،واحنسر نشاطها ،وكادت أن ُتال للمسائلة
القانونية والقضائية .وهذا ما يعين أن سقوط حكومة أربكان تركت أثراً سلبياً على نشاط هذه
النقابة.
ومعلَن عن مطالبها الدينية واإلسالمية ،واختذت
تراجعت النقابة إابن هذه املدة بنح ٍو رمسي ُ
جانب احليطة واحل َذر كي ال تصطدم ابحلكومة اليت أعقبت االنقالب العسكري؛ وهنا جيب التنويه
تتعرف أكثر من قبل على
إىل أن هذه اإلنقالب العسكري (ما بعد احلداثوي) جعل النقابة أن ّ
الواقع السياسي الرتكي ،وأن تعيد النظر يف أيديولوجيتها وبراجمها االقتصادية؛ وابلتايل يكون هذا
االنقالب العسكري دافعاً إىل بروز االصالحيني داخل احلِراك اإلسالمي الرتكي ،ليصبح االعتناء
()20
شق هذا
ابلواقع اخلارجي -والسيما على الصعيد السياسي -أمراً مهماً لدى اإلسالميني  .لقد ّ
النهج اإلصالحي طريقه يف الساحة السياسية الرتكية ،وانتهى إىل أتسيس حزب العدالة والتنمية من
قبل اإلصالحيني الذين كانوا ينتمون حلزب الفضيلة الرتكي.
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التجار وأصحاب احلَِرف املستقلة فتبدأ من العام 2002
ّأما احلقبة الثالثة اليت شهدهتا نقابة ّ
أي العام الذي وصل فيه حزب العدالة والتنمية للسلطة -وهي مستمرة إىل اآلن .إن وصولحزب العدالة والتنمية إىل السلطة أاتح هلذه النقابة فرصة استئناف نشاطها وتنافسها مع األطراف
تستغل فرصة حضور اإلسالميني يف السلطة( .)22وجيب ّأل ننسى أبن بعض
األخرى( ،)21وأ ْن
ّ
أعضاء هذه النقابة الذين أدوا دوراً يف عملية أتسيس حزب العدالة والتنمية يف سنة ،2001
أصبحوا فيما بعد من أعضاء اجمللس التأسيسي هلذا احلزب .ويف الوقت الراهن هناك بعض األعضاء
التجار وأصحاب احلَِرف ،أو أن هلم
يف حزب العدالة والتنمية ينتمون يف الوقت()23نفسه لنقابة ّ
التجار وأصحاب
عالقات شخصية وقريبة مع أعضاء النقابة ؛ وملخص القول هو :إن
نقابة ّ
ِ
بقوة ونفوذ كبريين خالل األعوام الستة عشر األخرية(.)24
احلَرف املستقلة متتّعت ّ
اهليكل التنظيمي واملهام
«التجار وأصحاب احلَِرف املستقلة» هيكل تنظيمي واسع ومع ّقد ،وقد جرى رسم
لنقابة ّ
هذه اهليكيلية وتوسيعها حبسب األهداف والغاايت املعتمدة لدى النقابة.
إن هيكلية هذه النقابة بطبيعتها تتيح هلا إمكانية تطبيق األهداف بنح ٍو قياسي وواسع ،وأن
تكون العمود الفقري لنشاطات هذه
أهم جزء يف هذه اهليكلية هي اللجان وجمالس الشورى اليت ّ
النقابة ،وهي مبنزلة خلية التفكري لنشاطاهتا وأعماهلا االقتصادية.
تتكون جلان النقابة من:
ّ
 -جلنة التعليم والثقافة.

 جلنة العالقات بني األعضاء. جلنة العالقات الدولية. جلنة املعرض واملؤمتر. جلنة التنمية الوطنية وقبول األعضاء. جلنة األحباث واملنشورات.103
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 جلنة الشؤون املؤسساتية. جلنة التواصل. جلنة امليزانية والشؤون املالية. جلنة شؤون الشباب. جلنة التنمية الداخلية للنقابة يف خارج البلد. جلنة العلوم والتقنيات.فيتكون من جمالس شورى األقسام اليت جرى تعريف
وأما القسم اآلخر من هيكلية النقابة ّ
مهامها كاآليت( :تقدمي العون واملساعدة لألعضاء لتعزيز جتارهتم وتوسيعها ،وتقدمي املعلومات هلم
ليتم ّكنوا من مواكبة املتغريات االقتصادية والقانونية ،وكذلك حثّهم على ممارسة النشاط االقتصادي
والتجاري خارج احلدود الرتكية ،وأن يربموا اتفاقيات تعاون يف جمال االستثمار والتصدير واالسترياد
وتبادل الطاقة لتعزيز العالقات االقتصادية واالجتماعية والتجارية بني الدول ،وكذلك حثّهم
للتعاون املشرتك فيما بينهم من أجل التنمية املشرتكة ،وتشخيص املشاكل املتعلّقة بسائر األقسام
والوحدات ،وتقدمي احللول هلا من خالل املؤسسات والنقاابت ذات العالقة ،وكذلك اجلامعات
والدوائر احلكومية)(.)25
معي ،وهي
خاصة ملراقبة نشاط اقتصادي ّ
مهمة ّ
لكل من جمالس الشورى يف هذه النقابة ّ
إن ّ
كاآليت:
•جملس قطّاع صناعة السيارات.
•جملس مشاريع اإلعمار واإلسكان والبيئة.
•جملس الربامج االستشارية والتعليمية.
•جملس رعاية احملاصيل الزراعية يف الغاابت.
•جملس رعاية مصانع األاثث املنزيل.
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•جملس مشاريع الطاقة.
•جملس مشاريع انتاج املواد الغذائية.
•جملس املشاريع الزراعية والثروة احليوانية.
•جملس قطّاع النقل.
•جملس مشاريع إنتاج املكائن.
•جملس مشاريع انتاج املعادن والفلزات.
•جملس رعاية املطابع.
•جملس أجهزة اإلعالم واملشاريع اإلعالمية.
•جملس رعاية أصحاب احملال التجارية الصغرية (جتارة التجزئة).
•جملس املشاريع اخلدمية.
الصحة.
•جملس قطّاع ّ

•جملس مشاريع تكنولوجيا املعلومات.
•جملس قطّاع النسيج واجللود.

إن رئيس هذه اجملالس هو انئب املدير العام للنقابة ،ويكون يف مر ٍ
تبة أعلى من مدير اللجان،
وله أربعة من املساعدين.
ّأما املنصب األعلى يف النقابة فهو منصب املدير العام ،الذي يكون املدير التنفيذي للنقابة،
ٍ
مكونة من املدير العام
يتم اختيار املدير العام من بني جمموعة ّ
ويكون مسؤوالً عن هيئة املديرينّ .
ونوابه ،وأربعة من ممثلي النقابة يف خارج تركيا ،و 16مديراً من سائر األقسام .إن جمموع هذه
نفسه ّ
تكون «الدائرة التنفيذية يف هذه النقابة» ،اليت تكون على تواصل مباشر مع اللجان
املناصب واملهام ّ
وجمالس الشورى وسائر املديرين ،وتعىن بتنفيذ القرارات والربامج املعتمدة لدى قيادة النقابة وإدارهتا.
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التجار وأصحاب احلَِرف املستقلة هو «أرول
إن ّأول من ّ
تول منصب املدير العام لنقابة ّ
()26
وظل يف منصبه طيلة تسع سنوات ،منذ بداية التأسيس يف سنة  1990إىل
حممد ايرار» ّ ،
سنة  .1999لقد تل ّقى حممد ايرار تعليمه اجلامعي يف تركيا والوالايت املتحدة ،وهو متخصص
تول إدارة النقابة من
يف جمال هندسة الغذاء والكيمياء واملاكنات الصناعية والتجارية العاملية .وقد ّ
بعده «علي ابيراماوغلو»( ،)27وترأس النقابة من عام  1999حىت عام  ،2004وكان معاوانً
للمدير السابق طيلة مدة رائسته .وميتلك املدير العام الثاين للنقابة عدة مصانع إلنتاج املواد الغذائية
والنسيج واملعادن ،وله مشاريع يف جمال التعليم ،وهو اآلن عضو يف اهليئة العليا ملستشاري النقابة.
تول «عمر بوالت»( )28رائسة النقابة مل ّدة أربع سنوات ليكون املدير الثالث هلا .درس
وقد ّ
تول مناصب قيادية ع ّدة يف النقابة على مدى  11سنة،
بوالت يف تركيا وبريطانيا وهولندا ،وبعد أن ّ
انضم إىل حزب العدالة والتنمية ،وأصبح عضواً يف
ّ
تول رائستها يف العام  .2004وبعد انتهاء دورته ّ
()29
ويتول يف الوقت احلاضر إدارة شركة «آلبايراك»
اهليئة املركزية الختاذ القرارات احلزبية وتنفيذهاّ .
وهي شركة قابضة ( )Holding Companyيف جمال اإلعمار واإلسكان والنقل والطاقة
والسياحة واإلعالم وبعض الصنائع مثل النسيج والورق واملكائن.
تول رائسة النقابة (عمر جاهد واران)( )30مل ّدة أربع سنوات ،بدءاً من
وبعد عمر بوالت ّ
 2008إىل  .2012وقد درس واران اهلندسة يف الوالايت املتحدة ،ومارس النشاط االقتصادي
وتول ع ّدة مهام يف هذه
استمر بنشاطه االقتصاديّ ،
لبضعة سنوات يف أمريكا ،ومن مثّ عاد إىل تركيا و ّ
النقابة ،ويعد يف الوقت احلاضر من أعضاء اهليئة االستشارية العليا يف النقابة ،ويف بعض اللجان،
تول رائسة شركة متخصصة يف جمال إنتاج انظمة التدفئة.
وبعد انتهاء دورته يف رائسة النقابة ّ
التجار وأصحاب احلَِرف املستقلة هو «نيل أولباك»( ،)31الذي
واملدير العام اخلامس لنقابة ّ
تول رائسة النقابة مل ّدة مخس سنوات ،من سنة  2012حىت  ،2017وكان قبل تولّيه هذا املنصب
ّ
مديراً يف شركات وع ّدة مصانع.
تول إدارة النقابة منذ عام ،2017
ّأما املدير احلايل للنقابة فهو عبد الرمحن كاآن( ،)32فقد ّ
وتول ع ّدة مناصب يف النقابة نفسها.
وله خربات يف مشاريع إنتاج املواد الغذائيةّ ،
إن من أهم النشاطات يف هذه النقابة هي إقامة املعارض االقتصادية يف داخل تركيا
ٍ
سوق
عرض وتُ َّ
وخارجهاّ ،
حت اقرتن عنوان النقابة مع كثري من املعارض االقتصادية اإلقليمية اليت تُ َ
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شت ،بدءاً من الصناعة العسكرية ووصوالً إىل مشاريع اإلعمار
فيها إنتاجات ونشاطات اقتصادية ّ
واإلسكان؛ فعلى سبيل املثال ميكن اإلشارة إىل املعرض السنوي للصنائع العسكرية والدفاعية الذي
أقيمت دورته األوىل يف العام  ،2014فيما أقيمت دورته الثانية خالل األايم  8 - 6تشرين األول
 2015يف العاصمة القطرية الدوحة ،ونتج عنه تبادل مايل بني تركيا وقطر قُ ّدر بع ّدة مليارات من
الدوالرات(.)33
و ٍ
ٍ
ملعرض
كمثال آخر على املعارض اليت ترعاها هذه النقابة ميكن اإلشارة إىل دعم النقابة
الستقطاب املستثمرين وأصحاب املشاريع التنموية()34؛ وقد كان يهدف املعرض إىل استقطاب
املستثمرين اخلليجيني لالستثمار يف تركيا.
للنقابة عالقات ثنائية ومستمرة بني الشركات والقطّاع الصناعي يف تركيا ،وتنظم هذه العالقة
من خالل أربعة جماميع ،وهي كاآليت:
•املسؤولني احلكوميني يف أنقرة.
•(غرف التجارة ،واملؤسسات غري احلكومية واجلامعات).
•الشركات الكبرية.
•املؤسسات احلكومية يف إسطنبول.
مهمة تنظيم العالقات الدبلوماسية ،ومتثيل
ّ
تتول جمموعة املسؤولني احلكوميني يف أنقرة ّ
اخلاصة ابلنقابة يف
النقابة يف املؤمترات واالجتماعات الرمسية ،وقبول الضيوف ،وسائر الربامج
ّ
العاصمة الرتكية .ومن املهام األخرى اليت تعىن هبا هذه اجملموعة هي التفاوض والتحاور مع األحزاب
واألطراف السياسية األخرى املستقرة يف العاصمة ،وبعبارٍة أخرى تعىن بنقل توجهات ومطالب
النقابة إىل األطراف السياسية األخرى لتحقيق أهداف النقابة.
ّأما اجملموعة الثانية -أي جمموعة غرف التجارة واملؤسسات غري احلكومية واجلامعات-
فقد أتخذ على عاتقها مهمة التواصل مع هذه األطراف واملؤسسات ،وكذلك تنفيذ القرارات
واالتفاقيات املربمة مع هذه األطراف ،ومتابعة تنفيذ املشاريع اجلديدة.
واجملموعة الثالثة -أي جمموعة الشركات الكبرية -فتهتم مبسألة التواصل مع الشركات الكبرية،
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ومتابعة االتفاقيات املربمة ،وتنفيذ املشاريع اجلديدة.
مهمة
أما اجملموعة الرابعة -جمموعة املؤسسات احلكومية يف إسطنبول -فتأخذ على عاتقها ّ
إجياد العالقات الدبلوماسية ،ومتثيل النقابة يف االجتماعات الرمسية وقبول الضيوف ومتثيل النقابة يف
املؤسسات االقتصادية املستقرة يف إسطنبول.
إن االهتمام ابجلانب الدويل ،والسعي إلجياد العالقات التجارية مع الدول البعيدة والقريبة
التجار وأصحاب
هي من أهم األهداف والربامج اليت تتوخاها هذه النقابة .إذ إن حضور نقابة ّ
ِ
مقرات فرعية ،مكاتب فرعية،
احلَرف املستقلة يف داخل تركيا وخارجها يكون يف ثالثة مستوايتّ :
ونقاابت يف خارج تركيا .وحبسب اإلحصائيات املتوافرة يف عام  2015فإن هلذه النقابة  85مكتباً
فرعياً يف أرجاء تركيا ،و 159ممثلية يف  63دولة يف العامل .ومن أهم املمثليات اخلارجية هلذه النقابة
املنضمني هلذه النقابة
مقر االحتاد األورويب ،ويُذكر أن عدد األعضاء
ّ
هي مكتب بروكسل ،حيث ّ
قد جتاوز أحد عشر ألف عضواً.
من أهم النشاطات اليت تعىن هبا هذه النقابة هي كاآليت:
•تنظيم رحالت سياحية إىل الدول األجنبية لتعزيز العالقات االقتصادية.
•تقدمي تقارير اقتصادية عن الدول املختلفة.
•إقامة معارض اقتصادية يف داخل البلد وخارجه.
•إقامة املؤمتر الدويل للعمل(.)35
•نشاطات اللجان الداخلية.
•نشاطات اللجان املهنية.
•النشاطات التعليمية.
•دعم الربامج التعليمية لتعزيز معلومات األعضاء ،من قبيل إجناز الدراسات والبحوث
وإصدار الكتيّبات ،وكذلك توفري بنك املعلومات يف اجملاالت االقتصادية.
اعتمدت النقابة يف السنوات األخرية برانجماً إلكرتونياً حديثاً يف الشبكة املعلوماتية للتعريف
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إبنتاجات أعضاء النقابة وتسويقها ،إذ يتم ّكن األعضاء وكذلك األشخاص االعتياديون يف أرجاء
العامل (من غري األعضاء) من االطالع على آخر اإلنتاجات والربامج واخلطط التجارية من خالل
()36
موسعاً للمعلومات
هذا املوقع أو الربانمج املتوافر يف اإلنرتنت  .وقد وفّرت النقابة أيضاً بنكاً ّ
والبياانت املع ّقدة عن أوضاع األسواق الداخلية والعاملية ،وأن طريقة تبويب البياانت وتنظيمها يف
كل هذه االمكاانت جعل النقابة مؤهلة
هذا البنك املعلومايت تضاهي نظرياهتا العاملية .وأن توافر ّ
لنيل شهادة اآليزو للجودة.2000 :9001 :
ومن األمور األخرى اليت تعتين هبا النقابة من أجل االرتقاء برباجمها هي مسألة استقطاب
الشباب والنساء؛ وهذا ما دفعها إىل استحداث شعبة شؤون الشباب يف عام  .2012فضالً عن
أبنا جمموعة من
تعرف النقابةُ مجاعتها التأسيسية ّ
أن للشباب دوراً مهماً يف أتسيس النقابة ،إذ ّ
(الشباب املتدين الصادق املؤهل والدؤوب واملثابر).
كل هؤالء األعضاء هم من
ينتمي لشعبة الشباب يف
الوقت احلاضر  4250شخصاً ،وإن ّ
التجار الشباب وأصحاب احلِرف واملَِهن .وهلذه الشعبة أيضاً  52ممثالً يف أرجاء تركيا ،ويف 13
ّ
دولة أجنبية ،وقد وردت العبارات اآلتية يف تعريف هذه الشعبة:
([أييت نشاط هذه الشعبة] يف ضوء القيم الوطنية واملعنوية ،وابلنظر للتطورات العاملية ،ومن
أجل االرتقاء بقدرات الشباب الرتكي).
وقد جاء يف مهام شعبة الشباب:
ٍ
املهمة هي] نقل التجارب
مع امتالك مستوى عال من األخالق والتكنولوجيا[ ،تكون ّ
التجار وأصحاب املهن املستقلة إىل املديرين الشباب
املرتاكمة خالل ربع قرن من النشاط يف نقابة ّ
الذين دخلوا هذا اجملال جديداً .وهكذا تعىن هذه الشعبة بتنمية ثقافة املشورة واملسامهة االجتماعية
واالرتقاء ابملستوى االقتصادي واالجتماعي لألفراد إابن شباهبم ،وتكوين وعي ذايت لدى الشباب
ليكون متالئماً ومتناغماً مع القيم والتقاليد.
خاصة أيضاً ،ففيها مدير تنفيذي وجملس لإلدارة،
لشعبة الشباب يف هذه النقابة هيكلية ّ
وهيكلية إدارية وأقسام متعددة يف داخل تركيا وخارجها؛ وبعبارٍة أخرى ميكن أن نع ّد شعبة الشباب
التجار وأصحاب املهن املستقلة.
نسخة مصغّرة من نقابة ّ
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يعمل الشباب املنتمون هلذه الشعبة حتت إشراف النقابة وبدع ٍم منها ،ويتدربون عملياً على
لتول مهام ومناصب أكرب يف السنوات املقبلة ،أو ليتمكنوا
إدارة مؤسسة كبرية مثل النقابة ،ويتهيأون ّ
من تطوير أعماهلم ونشاطاهتم االقصادية .وجيب ّأل ننسى أ ّن التعاون والعمل املشرتك بني هؤالء
الشباب يف هذه الشعبة سيخلق شبكة واسعة من العالقات الشخصية واالجتماعية فيما بينهم.
جواً مالئماً للعمل االقتصادي
وأن هذا التعاون وهذه العالقات الناجتة عن العمل املشرتك ختلق ّ
أي نشاط
يسوده الثقة املتبادلة بني األفراد ،وال شك يف أن مثل هذه الثقة هي من أوىل احتياجات ّ
اقتصادي؛ وعليه ميكن أن نتوقّع أبن األفراد الذين تكون بينهم عالقات صداقة وتعاون مشرتك
التجار وأصحاب املهن املستقلة يستطيعون أن يرتقوا بنشاطاهتم
يف شعبة الشباب التابعة لنقابة ّ
االقتصادية واالجتماعية .ويف مثل هذه األجواء والبيئة جند أن النقابة تستطيع أن تعيد تنظيم نفسها
القوة ملواجهة األزمات ،فعلى مرور السنوات ال تواجه خلالً يف املوارد
ابستمرار ،وهو ما يعطيها ّ
البشرية املتخصصة ،وليس هذا فحسب ،بل تستطيع أن تع ّد الع ّدة للسري حنو التنمية املستدامة
واالستمرار ابلنشاط.
اجلنسني ،ولكن جند تفوقاً ملحوظاً
ينتمي إىل شعبة الشباب يف هذه النقابة شباب من كال َ
فكل مديري الفروع التابعة لشعبة
لألوالد على البنات؛ وهذا ما جنده يف ممثلي الشعبة يف تركياّ ،
فكل املهام
الشباب يف أرجاء تركيا هم من الشباب الذكور .وهذه ميزة ذاتية يف النقابة نفسهاّ ،
الرئيسة يف النقابة هي على عاتق الرجال ،وهكذا يف شعبة الشباب أيضاً جند املدير التنفيذي للشعبة
ومعاونيه أيضاً هم من الشباب الذكور؛ وأن هناك فتاتني فقط قد قد تولتا منصبَني ملعاونية املدير
حمجة تعمل مستشارة
حمجبتان .وهناك فتاة واحدة فقط غري ّ
التنفيذي ،وأن كلتا هاتَني الفتاتني ّ
كل املديرين السبعة املاضون هلذه الشعبة كانوا من الرجال الشباب.
للمدير التنفيذي .وإن ّ
ويعكس هذا التقسيم للمهام بنح ٍو واضح النزعة احملافظة اليت تسود هذه املؤسسة ،فضالً عن
أن لشعبة الشباب نشاطات دينية أيضاً ،إذ جتاوزوا طريقة اجليل األول يف النشاط الديين وصاروا
يقيمون بعض املراسيم الدينية رمسياً .وتتمثل إحدى هذه الربامج مبشروع (سأقضي هذا الصيف يف
املسجد) ،الذي جرى تنفيذه سنة  ،2009وشرعوا به يف مسجد فاتح إبسطنبول ،وانتشر تدرجيياً
يف أرجاء تركيا .ويعىن هذا املشروع الذي نظّمته شعبة الشباب يف النقابة ابستقطاب األطفال
وطلبة املدارس ليقضوا العطلة الصيفية يف املساجد .وقد جرى تقسيم املشاركني يف املشروع حبسب
فئاهتم العمرية وجنسهم ،وأخذ الشباب والطلبة الكبار يلقون حماضرات دينية للطلبة األصغر سنّاً
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ٍ
كل تركيا ،فبعد أن بدأ يف سنة
ولألطفال .وقد انتشر هذه
املشروع الديين والثقايف بنحو سريع يف ّ
ٍ
مسجد واحد ومبشاركة  30طفالً تراوحت أعمارهم من  5إىل  15سنة،
 2009إبسطنبول يف
بلغ انتشاره يف العام  2017يشمل  32منطقة يف تركيا ،وشارك فيه ألفني طفل وطالب مدرسي،
ومن املتوقّع زايدة أعداد املشاركني يف هذا املشروع خالل السنوات املقبلة.
جيري توزيع الطعام يف هذه الدورات التعليمية بصورة جمّانية ،ومينح املتفوقون جمموعة من
اجلوائز .أما املواد الدراسية اليت مشلتها دورة (سأمضي هذا الصيف يف املسجد) هي القرآن الكرمي
صصت جمموعة من النشاطات االجتماعية أيضاً.
والسرية النبوية واألخالق ،وقد ُخ َ
يدل على أن النقابة تعمل
إن مثل هذا النشاط الذي تنظمه شعبة الشباب يف هذه النقابة ّ
على استقطاب وأتهيل األفراد منذ الطفولة ،وليكون هؤالء األطفال الذين هم شباب املستقبل
مواكبني مع أهداف النقابة ،وليكونوا مؤهلني لالنضمام إىل احلِراك اإلسالمي يف تركيا.
التجار واحلرفيني،
لشعبة الشباب يف هذه النقابة برامج عدة تعليمية أخرى تعىن بتنمية قدرات ّ
وتق ّدم هذه الربامج التعليمية يف إطار (أكادميية التجارة للشباب) .ومن النشاطات التعليمية األخرى
للتجار الشباب ،وكذلك انتشار جملّة
ميكن اإلشارة إىل إقامة  5دورات من الندوات التخصصية ّ
علمية ،وإقامة برامج دينية كمائدة االفطار يف شهر رمضان.
عامة وأخالقية،
ومثّة شروط للراغبني ابالنضمام إىل شعبة الشباب يف هذه النقابة ،منها شروط ّ
التجار وأصحاب املهن املستقلة.
ومنها احلصول على تزكية من أحد األعضاء يف نقابة ّ
ويف ختام هذا املبحث جتب اإلشارة إىل أن هذه النقابة تعمل على حتقيق بعض األهداف
التجار وأصحاب
املستم ّدة واملستلهمة من الثقافة اإلسالمية ،منها إحياء سنّة (القروض احلسنة) بني ّ
ِ
حلث األعضاء على
امل َهن ،وهي سنّة أ ّكدها اإلسالم .ومن طريق هذا اهلدف ترسم النقابة آلية ّ
تقدمي القروض املالية لألعضاء احملتاجني للدعم املايل ،وأن يكون هذا القرض من دون فوائد.
األيديولوجيا

التجار وأصحاب احلَِرف املستقلة) عن
على الرغم من أن التعريف العام الذي تق ّدمه (نقابة ّ
نفسها يبدو ٍ
بلغة دبلوماسية وحمايدة ،ولكن مثّة إشارات واضحة فيه ،تتضمن قيماً ونزعات حمافظة
راسخة بني اجملتمع الرتكي ،وهي مستمدة من العقائد اإلسالمية اليت يؤمن هبا هذا اجملتمع .وبعبارٍة
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مجع من النشطاء االقتصاديني املتدينني واإلسالميني
أخرى إن مؤسسي هذه النقابة الذين هم ٌ
أبنم اقتصاديون من ذوي اهلموم واهلواجس ،ويسعون إىل بناء تركيا ،وأن تكون دولة
يعرفون أنفسهم ّ
ّ
تراعى فيها حقوق اإلنسان والقانون والعدالة واملساواة والسالم واألمن والرفاه وسعادة النّاس ،وأن
أقرها الناس أترخيياً ،وأن تكون مؤثّرة على
تظهر تركيا وهي حتافظ على القيم اجلماعية والكونية()37اليت ّ
خبفي أبن املقصود من عبارة (القيم
الصعيد االقليمي وحم ّ
ط احرتام يف األوساط الدولية  .وليس ّ
ٍ
أقرها النّاس أترخيياً) هو اإلسالم ،وقد جرى احلديث عنه بعبارات أخرى.
اجلماعية والكونية اليت ّ
أبنا مجعيّة أو مؤسسة (تنموية وحوارية وتعاونية
التجار وأصحاب احلَِرف املستقلة ّ
تؤّكد نقابة ّ
ككل ،وأن
التجار واملصانع واجملتمع وتركيا
وائتالفية) ،وهتدف إىل تقدمي (املساعدة من أجل تق ّدم ّ
(ّ )38
يتطوروا على الصعيد االجتماعي والثقايف والسياسي واالقتصادي والعلمي والتقين)  .ومن هذه
ّ
العبارات الواردة يف التعريف الذي تق ّدمها النقابة عن نفسها ميكننا أن نعرف رؤية املؤسسني واملعايري
اليت اعتمدوها عند التأسيس ،وهي معايري مشاهبة يف أغلبها مع طبيعة نشاط اإلسالميني األتراك
الذين لديهم نشاطات أخرى غري اقتصادية.
هلذه الرؤية ع ّدة جوانب ،فمن ٍ
جانب جندها رؤية جامعة تشمل خمتلف اجملاالت االجتماعية،
ومن ٍ
جانب آخر هلا مستوايت متعددة؛ وبعبارٍة أخرى ميكن القول إن هذه النقابة على الرغم من
ّأنا أتسست يف ابدئ األمر على لتكون مؤسسة اقتصادية ،ولكن حبسب اإلشارات الواردة
يف رؤيتها جند هلا أهدافاً اجتماعية وثقافية أيضاً .مبعىن أن نشاط هذه النقابة ال يقتصر على
حتقيق التنمية االقتصادية ،بل جتعل التنمية االقتصادية وسيلة لتحقيق أهداف أبعد وأكرب ،منها
احلفاظ على السلطة السياسية ،وترويج األساليب واملناهج االجتماعية واالقتصادية املطلوبة لتبديل
اجملتمع الرتكي إىل بيئة اجتماعية تضمن بقاء اإلسالميني يف اجملاالت كافة االقتصادية ،والسياسية،
واالجتماعية ،والثقافية.
يرصد (لوراسداغي) ثالث خصائص هلذه النقابة :تتمثّل اخلاصية األوىل بسعة النشاطات
اليت تستهدف الشركات واملصانع الصغرية واملتوسطة يف املناطق املركزية واجلنوبية والشرقية برتكيا،
مبعىن أن بني أعضاء النقابة ّإبن التأسيس ال ميكن أن جند املصانع الكبرية الكائنة يف أطراف مدينة
التجار العلمانيني آنذاكّ .أما اخلاصية الثانية فهي
إسطنبول ،اليت كانت تعود لكبار االقتصاديني و ّ
األولوايت والرؤية الكونية اليت متتاز هبا هذه النقابة إبزاء القضااي الثقافية واالجتماعية واالقتصادية،
تخذ طريقاً ومنهجاً للعمل االقتصادي .و ّأما
إذ تتضمن أتكيداً على القيم املعنوية واإلسالمية ،وتُ َ
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اخلاصية الثالثة فهي أ ّن هذه النقابة غري حكومية ،ومل تتمتّع ابلريع احلكومي خالل الفرتات األوىل
من أتسيسها ،وهو أمر قد جعلها متتاز عن سائر األطراف واجملاميع االقتصادية العلمانية يف
()39
ظل نظام مؤدجل ميكن فهم مثل هذه اخلصائص.
تركيا ؛ ويف ّ

يف القسم التايل للبحث أحاول تسليط الضوء على بعض احملاور من النظام األيديولوجي
املهيمن على هذه النقابة ،السيما فيما يتعلّق مبوقفها من قضااي مهمة كالدولة والدميقراطية والسوق
احلرة واالحتاد األورويب والعوملة والعامل الغريب واإلسالم.
ّ
إن من أهم احملاور األيديولوجية اليت تؤمن هبا هذه النقابة هي تفاؤهلا ِحيال مسألة العوملة،
يؤديه أعضاء النقابة للمشاركة يف العوملة وحتقيق الدميقراطية واحلرية الدينية،
وكذلك الدور الذي ّ
()40
خيص ببُنية النظام السياسي الرتكي العام الذي هو نظام علماين  .تربز أمهية هذا
والسيّما فيما ّ
احملور حني نعرف أن هذه النقابة بصفتها حركة ابرزة يف العامل اإلسالمي هلا رؤية إجيابية وخمتلفة
للعوملة ،ابملقارنة مع اآلراء اإلسالمية األخرى يف هذا اجملال .فبحسب املنظومة الفكرية هلذه النقابة
للتجار وألصحاب احلَِرف واملَِهن األتراك أن يدخلوا األسواق العاملية؛ وهبذا
إن العوملة تتيح الفرصة ّ
صرح املدير التنفيذي السابق
الدخول للحيّز العاملي ميكنهم نشر هويتهم وأسلوب حياهتم .وقد ّ
يؤديه اجلنود يف
التجار يف الوقت الراهن ويف أرجاء العامل يلعبون الدور الذي كان ّ
للنقابة (ايرار) أن ّ
العامل القدمي ،والسيّما أن أهم سالح متوافر لدى الدول املتق ّدمة يتمثّل ابملوارد البشرية املتعلّمة .وقد
أشار ايرار أيضاً إىل أن الشخص املسلم جيب أن يكون يف مق ّدمة داعمي العوملة ،أل ّن العوملة هي
أفضل فرصة لنشر الفكر اإلسالمي يف أرجاء العامل()41؛ وبناءً على ذلك ميكن تربير عوملة االقتصاد
مع التأكيد على القيم الثقافية واالجتماعية ،مع اعتماد األصول والقيم اإلسالمية(.)42
ومن ٍ
جانب آخر جند أن مساحة نشاطات هذه النقابة أمر الفت ،فبحسب رؤية النقابة
القوة السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية يف داخل
إن الوصول للمستوى املطلوب من ّ
تركيا جيب أن يكون متزامناً مع حتقيق هذه املستوى يف الدول اجملاورة ،وهكذا يف األوساط الدولية.
وبعبارٍة أخرى تعتقد هذه النقابة أبن حتقيق هذه األهداف مرهون بتحقيقها بنح ٍو متزامن يف داخل
تركيا وخارجها ،ومن ٍ
جانب آخر يكون السعي حنو التحقيق املتزامن هلذه األهداف والقيم يف خارج
البلد عبارة عن فرصة جيب استغالهلا.
واملسألة األخرى اليت تتعلّق أبيديولوجية النقابة هي دعمها حلكومة الكفاءات اليت تكون
حمدودة( ،)43ويرى بعضهم أبن دعم النقابة لفكرة احلكومة الصغرية هي بسبب إدراك النقابة مسألة
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عدم مت ّكنها يف فرض اهليمنة الكاملة على الدولة الرتكية( .)44وفضالً عن دعم احلكومة الصغرية فإن
احلرة الذي يسمح للقطّاع اخلاص مبمارسة النشاط التجاري ،ولكنها
هذه النقابة ّ
تتبن فكرة السوق ّ
احلرة االقتصادية ،وتنقد الفكرة األوىل وتدعم
(أي
ْ
النقابة) امناز بني النظام الرأمسايل الغريب والسوق ّ
الثانية(.)45
متعدد اجلوانب إزاء الدميقراطية ،ولكنّها
خيص موضوعة الدميقراطية فإ ّن للنقابة موقفاً َ
ّأما فيما ّ
جادة ملبدأ الدميقراطية وحقوق اإلنسان يف تركيا طوال العقود املاضية .ولكن
بنح ٍو عام تُعد مناصرة ّ
ال ميكن أن جند تطابقاً بني قراءة النقابة للدميقراطية مع القراءة األوربية ،فضالً عن أن تعاملها مع
القضااي املتعلقة ابلدميقراطية وحقوق اإلنسان يف تركيا مل يكن اثبتاً ،وهناك تباين يف املواقف بني
املدة اليت سبقت وصول حزب العدالة والتنمية للسلطة واملدة الراهنة.
اختذت النقابة يف العام  1997موقفاً رافضاً لبعض إجراءات احلكومة اليت أعقبت االنقالب
العسكري ،وكانت ترى أبن احلكومة تعمل على هتميش الدين والعقائد الدينية من أجل اللحاق
مرات يف بياانهتا على مسألة الدميقراطية وحقوق اإلنسان ،والسيّما حني
ابلغرب ،وقد أ ّكدت ع ّدة ّ
كانت السلطة السياسية قبل صعود حزب العدالة والتنمية تسعى إىل حتجيم األحزاب اإلسالمية
والقيم والتقاليد الدينية وهتميشها( .)46وكمثال على ذلك ميكن أن نشري إىل قانون فرض القيود على
ارتداء احلجاب اإلسالمي يف اجلامعات قبل وصول حزب العدالة والتنمية للسلطة.
يرى بعض الن ّقاد أن آلية اإلسالميني يف دعم الدميقراطية وحقوق اإلنسان تشمل بعض
تتطرق النقابة يف بياانهتا إىل قضية إابدة األرمن ،أو
القضااي فقط وتكون بطريقة استغاللية .فمثالً مل ّ
لنقض حقوق األكراد ّإبن حكم (حزب العدالة والتنمية) ،وبعبارٍة أخرى :منذ وصول هذا احلزب
إىل السلطة ومع توجيه الكثري من االنتقادات من قبل املنظمات واملؤسسات الدولية املعنية حبقوق
اإلنسان ،ولكن هذه النقابة مل تتخذ موقفاً واضحاً وحامساً إبزاء هذه االنتقادات؛ ومن هنا عـ ّد
بعض املراقبني واحملللني أب ّن دعم النقابة لقضية حقوق اإلنسان والدميقراطية تكون من منطلقات
نفعية فقط(.)47
موقف غري مؤيّد إزاء مسألة
عما ذُكر جند أ ّن هذه النقابة يف ابدئ أتسيسها كان هلا ٌ
وفضالً ّ
انضمام تركيا لالحتاد األوريب ،وكانت متيل ملراعاة املصاحل الداخلية واألهالنية (،)Nativism
أنضمت النقابةُ لفريق املؤيدين؛ ولتحليل هذا االنتقال من الرفض إىل التأييد ميكن
ولكن بعد مدة ّ
القول إن النقابة يف ابدئ أتسيسها ما كانت تتوقّع أن أييت يوم يصبح فيه االحتاد األورويب ضمن
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األسواق املستهدفة لتحقيق أهدافها االقتصادية؛ فلذلك كان موقفها إزاء هذا املوضوع مثل موضع
سارت بنح ٍو جعلت أعضاء النقابة يستنتجون أب ّن االقرتاب
املتدينيني التقليديني ،ولكن األوضاع َ
()48
من االحتاد األورويب سيساعد تركيا كثرياً لتكون العبةً دولية ابرزة ؛ وهبذا بعد املشاركة يف معارض
أورواب الصناعية أخذت النقابة ترّكز على مسألة التعلّم من مثل هذه املعارض ،وأصبح موضوع
يعب عنه الباحث (اينكااي) بـ(ميل
االنضمام لالحتاد األورويب من ضمن املطالب الرئيسة؛ وهذا ما ّ
()49
ِ
أورب من الناحية االقتصادية) .
نقابة ّ
التجار وأصحاب امل َهن املستقلة حنو ّ
ترك تعزيز العالقات بني النقابة والشركات التابعة لالحتاد األورويب أثراً كبرياً على أعضاء
النقابة من حيث اإلنتاج والتنظيم والتكنولوجيا(.)50
اخلاصة أبيديولوجية العمل لدى هذه النقابة هي مسألة (النزعة اإلسالمية)
أما املسألة األخرى ّ
الراسخة يف هذه األيديولوجيا .وعند احلديث عن هذه النقابة يف األوساط العلمية واألكادميية تتداول
كثرياً مسألة (استقاللية) النقابة ونزعتها اإلسالمية .وإن الرأي الغالب يفيد أبن تعبري (املستقل)
يف عنوان هذه النقابة يُعين (املسلم) و(اإلسالمي) ،والسيما أن أعضاء النقابة يتبنون من الناحية
أقروا (على الصعيد العملي) مببادئ
النظرية (النظام االقتصادي
اإلسالمي) ،وعلى الرغم من أهنم قد ّ
()51
االقتصاد العاملي ،وساروا يف طريقه .
تصر هذه النقــابة بتــأكيــدهــا على مفـ ـ ـهـ ـ ــوم (اإلنسـ ـ ــان اإلسالمي)( )52إزاء (اإلنسان
ّ
()53
عرفوا هويتهم
االقتصادي) على ضرورة دخول
املسلمني يف جمال العمل االقتصادي ،وقد ّ
()54
(نظرايً) وفق القيم واألهداف اإلسالمية  ،وكان غايتهم بناء جمتمع على وفق املعايري اإلسالمية.
وعلى وفق رؤية النقابة فإن من خصائص اإلنسان اإلسالمي يف اجملال االقتصادي هو (حتقيقه
املزيد من األرابح من دون أن يهدرها) ،وإن مثل هذا اإلنسان ال يعتمد نظام الفوائد والراب إال عند
احلاجة والضرورة( ،)55ومن أجل مواكبة حجم التضخم فقط؛ وعليه فإن هذه النقابة تعمل على وفق
األول الذي يعود حلقبة صدر اإلسالم ،ومن جانب آخر ال يغفل عن السوق
األمنوذج اإلسالمي(ّ )56
العاملية ،وال ينبذها ؛ لذا ال عجب إذا وجدان السياسيني العلمانيني األتراك كانوا يعتمدون هذا
اإلشكال دوماً يف قوهلم أبن هلذه النقابة برانمج عمل إسالمي ،وجيب أن نع ّده ضمن حماوالت
أسلمة اجملتمع الرتكي( .)57إن تصرحيات علي ايرار (املدير التنفيذي السابق للنقابة) توضح بنح ٍو
مقتضب املاهية األيديولوجية هلذه النقابة .يقول علي ايرار :مثّة أمور مجيلة حصلنا عليها يف املاضي
بفضل القرآن ،ولكن حني ابتعد املسلمون عن القرآن فقدان هذه األمور .وإن اجليل الذي بىن حياته
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االجتماعية والسياسية واالقتصادية من دون أخالق وأرساها على أساس املنفعة الشخصية والظلم،
فهو قد استأصل شجرة حضارته( .)58وقال يف ٍ
كلمة أخرى له :إن التاجر املسلم الذي يع ّد نفسه
لنيب كان يُلقَّب بـ(األمني) ،جيب عليه أن يضيف جوانب جديدة للنشاط االقتصادي ،وهي
اتبعاً
ّ
مسألة األمانة والصدق يف هذا اجملال(.)59
االسرتاتيجية

التجار وأصحاب احلَِرف املستقلة) هو الرتكيز على
إن احملور األهم يف اسرتاتيجية (نقابة
ّ
أي ح ّد لقبول األعضاء( .)60وأن املسألة
الشركات واملصانع الصغرية واملتوسطة ،وكذلك عدم وضع ّ
األساسية يف عمل النقابة هي إجياد التواصل بني األعضاء وهتيأة الظروف املناسبة للتمتع ببعض
املزااي النسبية .تعتمد (النقابة) املعتقدات الدينية والتقاليد احملليّة لتسهيل وحتكيم هذه العالقات؛
وهبذا تكون إحدى نشاطات أو مهام هذه النقابة هي إبراهم عقود الشراء بني الشركات واملصانع
التابعة ألعضائها .إن اهلدف من هذه العملية هو تسهيل عملية تبادل املنتجات من دون االعتناء
حبجم النشاط االقتصادي الذي متارسه الشركة أو املصنع؛ وابلتايل تكون عملية تسويق املنتجات
وبيعها مسألة مضمونة ،ويف هذا املوضوع ال يقتصر دور النقابة على إبرام العقد واالتفاق ،بل تعمل
على تقدمي املشورة والدعم ،وكذلك تراقب مراحل تنفيذ العقد.
وكما جرت اإلشارة آنفاً فإن العالقات اخلارجية هي من أهم النشاطات االسرتاتيجية
املعتمدة لدى هذه النقابة ،إذ إن إجياد الصالت والعالقات االقتصادية مع الشركات األجنبية ،منذ
أتسيس النقابة وإىل هذه اللحظة كانت ضمن الرؤى األيديولوجية واالسرتاتيجية معاً .إن اجلانب
األيديولوجي ملسألة العالقات اخلارجية تعتمد مسألة عاملية اإلسالم ،وضرورة اعتماد ّقوة املسلمني
يتوخى مسألة إعادة العالقات اليت كانت قائمة منذ قدمي الزمان
يف العامل ،وإن اجلانب االسرتاتيجي ّ
بني تركيا وبعض دول املنطقة واإلسالمية .وقد أوضح الباحثون أب ّن العامل اإلسالمي من وجهة نظر
هذه النقابة يتمثّل ٍ
برقعة جغرافية متتد من إندونيسيا ووصوالً إىل املغرب العريب(.)61

وكما أشران يف البداية فإن هذه االسرتاتيجية جيب قراءهتا يف األطر التأرخيية ،وأن سعة
العالقات الدولية جيب دراستها يف هذا اإلطار؛ فحني جرى أتسيس هذه النقابة مل تكن سعة
العالقات الدولية بني الشركات واملصانع هبذا النحو؛ وبعبارٍة أخرى فإن ما ميكن ع ّده (الرؤية
الدولية عند التأسيس) لدى هذه النقابة قد ّأدى إىل انسيابية انضمام األعضاء إىل النقابة ،وأن
يستثمروا بنح ٍو جيّد اإلمكاانت والفرص العاملية واملزااي النسبية املتوافرة يف تركيا ،لينجحوا يف تكوين
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تشجع النقابةُ أعضائها لتوسيع
شبكات عظيمة ودولية من العالقات االقتصادية .ولتحقيق ذلك ّ
نشاطهم التجاري إىل خارج احلدود ،وأن يتعاونوا مع أطراف أخرى يف جمال االستثمار والتصدير
واالسترياد وتبادل التقنيات واملعلومات؛ وعلى هذا الصعيد أيضاً هتتم النقابة إبقامة صالت ثقافية
واجتماعية مع تلك األطراف اليت أبرمت معها عقوداً اقتصادية ،وقد تبلور ذلك على الصعيد
خضم النشاط
العملي ،إذ نرى يف جتارب أعضاء النقابة اهتماماً ابملشرتكات الثقافية واالجتماعية يف ّ
االقتصادي؛ ومن هذه املشرتكات الثقافية واالجتماعية ميكن اإلشارة إىل العقائد الدينية والتأريخ
التجار وأصحاب احلَِرف املنتمون هلذه النقابة أبن هذه
املشرتك واهلوايت القومية .وبعبارٍة أخرى يرى ّ
املشرتكات هي (مزية نسبية) ،فهي من ٍ
جانب تولّد ميالً حنو ممارسة األعمال والنشاطات املشرتكة،
ومن ٍ
جانب آخر ختلق حالة من الثقة يف العالقات االقتصادية .وهذا ما دفع أعضاء النقابة إىل
التجار يف الدول اإلسالمية ،والسيما يف الدول ذات
أن يوجدوا صالت وثيقة ومستمرة مع سائر ّ
ٍ
جل
األغلبية السنيّة ،وقد جنحوا يف ذلك أيضاً .هذا ومن جانب آخر جند أعضاء النقابة يركزون ّ
اهتمامهم االقتصادي بشأن النقاط اليت تعد ضمن العمق االسرتاتيجي الرتكي ،ليعيدوا العالقات
والصالت التأرخيية يف إطار العالقات االقتصادية .وهنا جند دول الشمال االفريقي وشرق أورواب
للتجار وأصحاب احلَِرف املنتمني
(والسيما دول البلقان) متثّل هذا (العمق االسرتاتيجي) ابلنسبة ّ
حتول الحقاً إىل حموٍر مهم يف السياسة اخلارجية الرتكية عند وصول حزب
هلذه النقابة؛ وهذا ما ّ
()62
العدالة والتنمية للسلطة .
وكما جرت اإلشارة آنفاً فإن العالقات اخلارجية يف هذه النقابة تكون على عاتق ثالث
اللجان ،هي( :جلنة توسعة النقابة يف اخلارج) ،و(جلنة املعارض والندوات واملؤمترات) ،و(جلنة
العالقات الدولية) .إذ أتخذ (جلنة توسعة النقابة يف اخلارج) على عاتقها مسؤولية توسيع شبكة
التجار الدوليني املنتمني للنقابة ،وتنجز ذلك من خالل ممثلياهتا يف أرجاء العامل ،حيث تقوم إبجياد
ّ
كل العامل ،وتدعم استمرارية هذه الصالت.
يف
كات
الشر
و
ار
التج
مع
الثنائية
العالقات
و
الصالت
ّ
ّ
فضالً عن أهنا تسعى الستقطاب األعضاء اجلدد يف سائر الدول ،والبحث عن األسواق اجلديدة
ملنتجات أعضائها .وابلنسبة للجنة (املعارض والندوات واملؤمترات) فهي هتتم إبقامة املعارض
والندوات اليت ختص أعمال النقابة .ومن أهم هذه املعارض والندوات ميكن اإلشارة إىل ٍ
معرض دويل
كل سنتني ،وكذلك (مؤمتر التجارة الدويل) .وهتتم هذه اللجنة أيضاً إبيفاد جمموعات
للنقابة يُقام ّ
()65
متخصصة عديدة للمشاركة يف املعارض واملؤمترات والندوات يف داخل تركيا وخارجها .
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التجار األجانب وإقامة الربامج والندوات
ّأما جلنة العالقات الدولية فهي هتتم ابستقبال ّ
الرتوجيية واالعالنية ،واستقبال ممثلي املنظمات الدولية الذين يزورون املقر املركزي للنقابة؛ وتعىن هذه
اللجنة أيضاً بتنظيم العالقات الثنائية بني مكاتب النقابة يف خارج تركيا ،وأن تستحدث مؤسسات
غري حكومية داخل تركيا وخارجها .فضالً عن أن التواصل مع الوزارات والدوائر احلكومية ،والسيما
هامة أخرى،
مع وز َ
ارت االقتصاد واخلارجية هي من ضمن مهام هذه اللجنة .ابإلضافة إىل مسؤولية ّ
وهي إعداد التقارير حول الواقع االقتصادي القائم يف الدول األخرى ،وكذلك تقدمي دراسات حول
األسواق اجلديدة ،وتقدمي هذه التقارير والدراسات لألعضاء؛ ويف هذا اإلطار تصدر النقابة كتباً
التجار
مصغّرة وأوراق سياسات عن التجارة العاملية ،وتقدم من خالل ذلك املشورة لألعضاء و ّ
املنتمني للنقابة.
تراعي النقابة خالل نشاطاهتا االقتصادية بعض القيم والتقاليد واملناسك اإلسالمية من أجل
دميومة نزعتها اإلسالمية؛ فعلى سبيل املثال ُترى الكثري من املفاوضات واحلوارات بني األعضاء
خالل املناسبات اإلسالمية والعطل الدينية واألعياد ،فبحسب رؤية النقابة أن يف هذه األايم جماالً
واسعاً للقيام ببعض النشاطات ،إذ يتواجد األعضاء كلّهم يف مثل هذه األايم يف ٍ
مكان واحد،
وتتاح فرصة التزاور وتتجدد اللقاءات بني األعضاء()66؛ وهبذا تكون العقيدة الدينية وسيلة لالرتقاء
مبستوى الثقة بني األعضاء واالنسجام فيما بينهم(.)67
يؤّكد املدير التنفيذي هلذه النقابة أب ّن اإلسالم قد أوجد قيماً (أسريّة واجتماعية) و(قيماً يف
إطار اهلوية الوطنية)( ،)68وأن النقابة تسلّط الضوء بنح ٍو خاص على ٍ
مجلة من القضااي األخالقية؛
ّ
()69
فعلى سبيل املثال يتداول بني أعضاء النقابة موضوع (األخالق السامية والتكنولوجيا املتق ّدمة) ،
يدل على االهتمام مبسألة األخالق وإضفائه على التكنولوجيا.
وهذا ما ّ
تقيم النقابة برامج تدريبية كثرية ألعضائها ،تشمل جماالت ع ّدة كاللغات األجنبية ،ودورات
ختصصية حول التجارة والتسويق( ،)70وإن من مجلة هذه النشاطات هو نشاط مجعي بشكل مسابقة
حول تعريف بعض املصطلحات املهمة.
النمو اجلماعي) ،وأن املسؤولني
ومن الشعارات املهمة اليت تتبناها النقابة هو شعار (أمهية ّ
وبتطورها
يف النقابة يؤّكدون
بنمو تركيا ّ
منو تركيا ،و ّ
وتطورهم يؤدي إىل ّ
(منو أعضاء النقابة ّ
دوماً أب ّن ّ
ونتطور)(.)71
ننمو حنن ّ
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ويف اخلتام جتب اإلشارة إىل أن احلراك اإلسالمي يف تركيا حني يدخل اجملال االقتصادي
والسياسي ورسم االسرتاتيجية االقتصادية الرتكية يلتقي مع الدول اجملاورة له()72؛ لذلك جند تركيا
تؤّكد كثرياً على مسألة التعاون مع القطّاع اخلاص يف الدول اجملاورة هلا .وهذا األمر من شأنه أن
تتوخاها احلكومة الرتكية ذات النزعة اإلسالمية بقيادة حزب
يكون واحداً من أهم األهداف اليت ّ
ِ
عايل املستوى
التجار وأصحاب احلَرف املستقلة .ومن هنا جند
العدالة والتنمية ،ونقابة ّ
تنسيقاً َ
()73
بني أعضاء النقابة واملؤسسات االقتصادية احلكومية الرتكية وكذلك العاملية ؛ مما جعل احلراك
االقتصادي والسياسي لدى اإلسالميني يف تركيا يف خارج البلد خيلق نوعاً من االنسجام والتناعم
ذي األبعاد املتعددة على الصعيد السياسي واالقتصادي والثقايف ،وأن كل ب ٍ
عد يساند البُعد اآلخر.
ُّ
النتائج
القوة االقتصادية األوىل
التجار وأصحاب احلَِرف املستقلة طريق
إن أمام نقابة ّ
طويل لتصبح ّ
ِ
التجار األتراك) ذات النزعة
يف تركيا .إذ إن الفوارق بني هذه النقابة و(نقابة أصحاب امل َهن و ّ
العلمانية كثرية ج ّداً ،وعلى الرغم من أن عدد األعضاء املنتمني هلذه النقابة أكثر من أعضاء النقابة
األخرى ذات النزعة العلمانية ،ولكن حجم رأس املال املوجود لدى هذه النقابة هو أقل بنحو
واضح ابملقارنة مع النقابة الثانية؛ ومع ذلك جند ّقوة النقابة ذات النزعة اإلسالمية ونفوذها يف طور
التطور ،فقد بلغ حجم التبادل االقتصادي بني أعضاء النقابة واألطراف األجنبية خالل
النمو و ّ
ّ
()74
العام  2009ملياري دوالر  ،واستطاعوا أن خيصصوا  % 20من الدخل القومي االمجايل يف
تركيا خالل العام  .)75(2014يف حني كان أعضاء النقابة يف سنة  1990ميتلكون  8مصانع من
أصل  500مصنع وشركة يف أرجاء تركيا ،وقد بلغت أعداد هذه املصانع يف سنة  2009إىل 31
مصنعاً وشركة(.)76
يدل على أن
التجار وأصحاب احلَِرف املستقلة ّ
وجيب أال ننسى أبن مع ّدل العمر يف نقابة ّ
بكل ج ّد وانضباط .ومن
للشباب وللجيل اجلديد يف تركيا ٌ
دور أكرب يف النقابة ،وهو جيل يعمل ّ
ٍ
املقربني من هذه النقابة ،وهم
جانب آخر جند ّ
القوة السياسية يف تركيا حتت سيطرة السياسيني ّ
القياديون يف حزب العدالة والتنمية ،ويبدو أن هذا سيستمر ابألعوام املقبلة.
التجار
وفضالً عن النشاطات االقتصادية هناك نشاطات ثقافية ودينية متارسها نقابة ّ
ِ
حت اآلن يف
وأصحاب احلَرف املستقلة يف أرجاء تركيا ،وعلى الرغم من أن هذه النقابة مل تفلح ّ
التغلّب على منافستها العلمانية يف اجملال االقتصادي ،ولكن هلا سرعة أكرب على صعيد استقطاب
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سر جناحها يف خلق ٍ
جيل له
األعضاء اجلدد ،وأن ختصص حيّزاً للنشاطات الثقافية والدينية؛ وهذا ّ
هوية إسالمية وثقة عالية ابلنفس ،ووعي ذايت واجتماعي .ومن هذه الزاوية يبدو مستقبل النقابة
واجليل القادم من املواطنني األتراك أوضح ابملقارنة مع اجليل العلماين.
لقد جنحت هذه النقابة يف خلق طبقة اجتماعية جديدة يف تركيا ،منشأها املدن الصغرية
تطور أعضاء النقابة وازدايد حجم ثروهتم انتقلوا من مدن األانضول وسكنوا
يف األانضول ،ومع ّ
يف املدن الكبرية مثل اسطنبول وأنقره وإزمري ،وهذا يعين ّأنم قد جعلوا املدن الكبرية مناظرة ملدن
األانضول من حيث التكوين الدميغرايف؛ وهبذا دخلت القيم الدينية والتقليدية إىل املدن الكبرية،
حت ابتت احلياة صعبة ابلنسبة لغري املتدينني؛
ّ
وتغيت الصورة الس ّكانية فيها يف كث ٍري من اجلوانبّ ،
عب عنه الربفسور شريف ماردين بـ(الضعط املناطقي) على األفراد غري املتدينني(.)77
الذي
األمر
ّ

التجار وأصحاب احلَِرف املستقلة
اللوغو املعتمد لدى نقابة ّ

التجار وأصحاب احلَِرف املستقلة
لوغو شعبة الشباب يف نقابة ّ
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التجار وأصحاب احلَِرف املستقلة.
عبد الرمحن کاآن  -املدير التنفيذي احلايل لنقابة ّ

رجب طیب أردوغان يف مراسيم افتتاح الدورة السادسة عشرة ملعرض النقابة.
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أردوغان خالل زايرته إلحدى معارض النقابة.

مراسيم افتتاح الدورة السابعة عشرة ملعرض النقابة.
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مراسيم انطالق فعاليات الدورة (العشرون) من املؤمتر الدويل للعمل يف إسطنبول الذي
التجار وأصحاب احلَِرف املستقلة.
تقيمه نقابة ّ

اجتماع أعضاء النقابة مع أردوغان.

123

حصاد البيان

ندوة علمية وثقافية بعنوان( :العلماء واألمة اإلسالمية) اليت أقامتها النقابة يف إسطنبول.

إحدى الندوات اليت أقامتها شعبة الشباب يف هذه النقابة عن الواقع االقتصادي العراقي
ولتعزيز العالقات االقتصادية الرتكية العراقية.
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التجار وأصحاب احلَِرف املستقلة يف كردستان العراق لتعزيز العالقات
حضور وفد من نقابة ّ
االقتصادية.
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مالمح الرقابة المالية في العراق
)(أوجه القصور وسبل النهضة والتطوير
* محسن حسن

2019-2-17
ملخص
هتتم هذه الدراسة برصد أوجه القصور احلاصلة يف اآلليات املتبعة لتطبيق الرقابة املالية
 إىل جانب االجتهاد يف البحث، يف ظل حاجة البالد املاسة للحفاظ على مواردها املالية،ابلعراق
 وذلك ابستحضار املالمح العامة،عن احللول املناسبة ملواجهة السلبيات القائمة يف هذا اإلطار
 ومن مث الوقوف على أهم،2003 واخلاصة اليت تغلّف السياسة املالية العراقية فيما بعد العام
، وأهم اإلجراءات الرقابية اليت اعتمدت عليها يف احلد من ظاهريت اهلدر،حمددات تلك السياسة
. ومدى جناح تلك اإلجراءات أو فشلها يف تعزيز البناء االقتصادي للدولة العراقية،والفساد املاليني
Abstract:
This study is concerned with monitoring the deficiencies in the
mechanisms applied to implement the financial supervision in Iraq, in light
of the country’s urgent need to preserve its financial and wealth resources,
as well as diligence in the search for suitable solutions to address the negative
existing in this framework, by evoking the public and private features that
encapsulate The Iraqi financial policy after 2003, and then to identify the
most important determinants of that policy, and the most important control
measures relied upon in reducing the financial  phenomena of corruption
and dissipation, and the prospects for success or failure of these procedures in
promoting the economic construction of the Iraqi state.

. الرقابة املالية ـ النزاهة والشفافية ـ الفساد املايل ـ االقتصاد الريعي:الكلمات الداللية
.* ابحث وأكادميي مصري
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مقدمة
تعد الرقابة املالية إحدى أهم األدوات املستخدمة يف احلفاظ على فاعلية الضبط العام
والشامل حلركة موارد الدخل القومي وثرواته املتنوعة يف أي دولة من دول العامل؛ إذ ال يقتصر مفهوم
الرقابة املالية من وجهة النظر االقتصادية احلديثة ،على جمرد متابعة ضخ املوارد املالية يف قنواهتا
املعنية ،وإمنا يتعدى ذلك إىل مستوايت أكثر خطورة وأمهية ،فالرقابة املالية «منهج علمي شامل
يتطلب التكامل واالندماج بني املفاهيم القانونية واالقتصادية واملالية واحملاسبية واإلدارية ،وهي حزمة
متزامنة من الرقاابت متارس بغية التأكد من صحة وسالمة التصرفات املالية ،واحملافظة على األموال
العامة ،ورفع كفاءة استخدامها ،وحتقيق أعلى درجة من الفعالية يف النتائج املرجوة من إنفاقها أو
حتصيلها»(.)1
ويف بلد ميثل ثقالً سياسياً ،اقتصادايً ،واسرتاتيجياً-،كالعراق -مبا ميتلكه من ثروات ظاهرة
وابطنة ،جتعله حمط أنظار احمليط اإلقليمي والدويل ،فإنه جيدر مبؤسساته االقتصادية ضرورة التخلي
عن تطبيق األمناط واآلليات الرقابية التقليدية والسطحية فيما يتعلق مبوارده املالية وقنواته االستثمارية
يف القطاعات االقتصادية الفاعلة والوطنية كافة ،والسيما يف ظل الوضعية االقتصادية احلرجة اليت
متر هبا البالد منذ سقوط النظام وتداعي احلالة األمنية؛ مما جيعل من احملافظة على املوارد املالية
للدولة ،ومحايتها من اهلدر ،وتنميتها أولوية قصوى تقتضي منح األنظمة الرقابية املعتمدة عاملياً،
االهتمام الالئق هبا من حيث املشروعية التطبيقية ،على كافة القطاعات العراقية؛ «ففي مجهورية
الصني الشعبية على سبيل املثال ،تعترب الرقابة حبكم الدستور ،إحدى السلطات اخلمس يف الدولة
إىل جانب السلطة التنفيذية ،والسلطة التشريعية ،والسلطة القضائية ،وسلطة اخلدمة املدنية»(.)2
وانطالقاً من إجيابية التطلعات العراقية الراهنة حنو حتقيق الرفاه االقتصادي للشعب العراقي
من خالل ما تشهده البالد من متغريات سياسية ودستورية وانتخابية ،ارأتت هذه الدراسة أمهية
 .1انظر :حرارة ،ساجدة أمحد عاطف ،أثر كفاءة وفاعلية الرقابة املالية على ترشيد اإلنفاق  ..دراسة حالة (سلطة منطقة العقبة
االقتصادية اخلاصة) ،رسالة ماجستري ،جامعة الشرق األوسط ،آب/أغسطس  ،2016ص ،8متاح على:
(https://meu.edu.jo/libraryTheses/59045cb156020_1.pdfبتصرف).
 .2انظر :العلمي،صباح سعد الدين ،دور الرقابة املالية واإلدارية كمدخل للتنمية واإلصالح اإلداري يف الدولة ،ورقة حبثية ،منشورات
جامعة النجاح الوطنية ،انبلس/فلسطني ،2006 ،ص ،9:متاح على:
https://scholar.najah.edu/sites/default/files/conference-paper/role-financial-and-administrativemonitoring-country%E2%80%99s-development-and-administrative-reforms.pdf
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تناول موضوعها ،ألن الرقابة املالية -على وجه التحديد -هي الكفيلة حالياً عرب مفهومها احلديث
والشامل ،بتحريك املياه الراكدة يف الفضاء االقتصادي العراقي ،ومن مث رفع كفاءة األداء املايل
للقطاعات االقتصادية املختلفة؛ األمر الذي سيصب حتماً يف صاحل خطط التنمية العراقية القادمة،
والقضاء على مشكالت معقدة ،ما يزال يعاين منها اجملتمع العراقي ،وعلى رأسها البطالة والفساد
املايل واإلداري ،إىل جانب معوقات االستسالم للريع النفطي والعجز عن تنويع مصادر الدخل،
ومشكالت أخرى متعددة ميكن عالجها ،أو على األقل احلد من مؤثراهتا وتداعياهتا السلبية،
ابلوقوف على أوجه القصور احلادثة يف العديد من آليات الرقابة املالية املعتمدة حالياً يف املؤسسات
االقتصادية املعنية ،ومن مث عالجها.
وفيما خيص منهج الدراسة ،فقد اعتمد الباحث منهجاً وصفياً حتليلياً ،يرتكز إىل استقراء
عام وشامل لطبيعة العِوار النظري أو التطبيقي الذي يعرتي بعض اإلجراءات الرقابية يف اجملتمع املايل
العراقي أو كلها ،وذلك من طريق ما يتاح للباحث من بياانت رمسية ومتخصصة ،يف حني حصرت
الدراسة حبثها يف احليز الزمين املمتد منذ سقوط النظام يف العراق عام  ،2003وحىت اآلن ،مع عدم
إغفال مقارنة السابق ابلالحق يف هذا اإلطار ،بينما ارتكز الباحث يف منطلقاته الفرضية مبدئياً إىل
مجلة الفرضيات التالية:
•وجود فصل تعسفي بني املفهوم النظري للرقابة املالية لدى املؤسسات االقتصادية العراقية من
جهة ،والتطبيق العملي وامليداين هلذا املفهوم من جهة أخرى بفعل عوامل عديدة ومعقدة؟
• وجود تناقض وتعارض بني آليات التطبيق الفعلي احلامسة للرقابة املالية داخل املؤسسات الرمسية
للدولة ،وبني الشرائح االجتماعية املنتفعة من التطبيق؟
•حاجة اآلليات الرقابية املالية يف العراق لدعم تشريعي ودستوري حييلها من حيز التطبيق
االختياري العشوائي ،إىل حيز التطبيق الالزم واملنضبط؟
وعلى وفق االعتبارات السابقة ،فقد حرصت الدراسة على عدم االستغراق يف التعريفات
واملصطلحات النظرية ،أو التقسيمات املتشعبة واملعقدة ،نزوعاً إىل اخلالصات املفيدة واملركزة؛ وعليه
اكتفت الدراسة بتناول موضوعها مبدخل وحمورين؛ وذلك على النحو التايل:
 مدخل يف البعد الرقايب للسياسة املالية العراقية بعد .2003135
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 احملور األول :أوجه القصور يف آليات الرقابة املالية العراقية وطرق العالج. احملور الثاين :دور الرقابة املالية يف حتقيق الشفافية وحماربة الفساد.مدخل يف البعد الرقايب للسياسة املالية العراقية بعد 2003
حني النظر إىل تداعيات الوضع العراقي بعد سقوط النظام خالل عام  2003وما بعده مبا
يقارب العقد من الزمان ،نلمح أتثراً سلبياً شديداً لالقتصاد العراقي ،يكاد يصل إىل حد الكارثة
من حيث االهنيار والتداعي ،ومن مث العشوائية والتخبط على غري هدى ،وذلك بفعل زوال النظام
السياسي من جهة ،مث بفعل تلك اإلجراءات املالية واالقتصادية اليت تبنتها اإلدارة األمريكية يف
العراق على يد احلاكم األمريكي بول برمير ،من جهة أخرى ،اليت أدخلت االقتصاد العراقي يف
حالة من اجلمود والشلل ،وضربت السياسة املالية( )3العراقية ومعها األجهزة الرقابية يف مقتل؛
لتنفتح الساحة العراقية على انتشار مظاهر الفساد املايل واإلداري حبيث سجلت خمالفات املالية
العامة ابلعراق أرقاماً قياسية ،وغري مسبوقة؛ إذ «بلغت قيمة اهلدر املايل فيما بني عامي ،2003
و 2007فقط ،مبلغاً قدره  125مليار دوالر»(.)4
وعلى وفق التوصيف السابق -ويف ظل خضوع االقتصاد العراقي لسياسات مالية وافدة -فإنه
ميكن رصد مجلة من املالمح اليت غلّفت البعد الرقايب واملايل يف العراق ،والسيما يف املدة من حزيران
 2003حىت كانون األول ( 2011عام خروج األمريكان من العراق) ،وذلك على النحو اآليت:
•دخلت األجهزة الرقابية العراقية يف طور اإلنعاش ،ومت التغاضي -عن قصد أو غري قصد -عن
إخضاع أغلب املنافذ املؤثرة يف موارد االقتصاد العراقي للمراقبة املالية واحملاسبية ،وابتت ثروات
البالد يف تلك املدة ،هنباً لذوي النفوذ والسيطرة من داخل العراق وخارجه ،وزاد من التأثريات
 -3هناك تعريفات عديدة ملصطلح السياسة املالية ،لكن تتفق مجيعاً يف جوهرها ومضموهنا؛ فالبعض يقصد هبا تلك السياسات
واإلجراءات املدروسة واملتعمدة املتصلة مبستوى ومنط اإلنفاق احلكومي من جهة ومبستوى وهيكل اإليرادات اليت حتصل عليها من
جهة أخرى ،أو هي أداة الدولة للتأثري يف النشاط االقتصادي بغية حتقيق األهداف االقتصادية واالجتماعية والسياسية اليت تسعى
إىل حتقيقها ،أو هي أسلوب أو برانمج عمل مايل تتبعه الدولة عن طريق استخدام اإليرادات والنفقات العامة ،عالوة على القروض
العامة ،لتحقيق أهداف معينة ،يف طليعتها النهوض ابالقتصاد الوطين ودفع عجلة التنمية وإشاعة االستقرار االقتصادي (راجع:
/https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=127752بتصرف يسري).
 -4انظر :الغامني ،نزار عبد األمري ،اخلزرجي ،محد جاسم ،الفساد املايل واإلداري ودوره يف حتجيم االقتصاد العراقي بعد االحتالل
األمريكي للعراق عام  ،2003جملة احملقق احللي للعلوم القانونية والسياسية ،العدد الثالث/السنة الثامنة  ،2016ص ،18 :متاح على:
http://mouhakiq.com/papers/Lawj_paper_2016_92318373.pdf
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السلبية يف هذا اإلطار ،معاانة االقتصاد العراقي األزلية منذ انطالق الدولة احلديثة ،من «السري
يف خط تنموي ورقايب ملت ِو انجم عن االعتماد على النفط ،وضعف اإلدارة االقتصادية،
واالخنراط يف حروب إقليمية زادت من هدر اإلمكانية وضيعت فرص العراقيني يف حتقيق التنمية
والعدالة والرفاه»(.)5
•أدى انفتاح األسواق العراقية على مصراعيها أمام ظاهرة اإلغراق السلعي اإلقليمية والدولية،
إىل تصعيب مهمة املراقبة املالية على الرغم من هشاشتها يف تلك املدة ،وكذلك إىل صعوبة
ضبط حركة املوارد املالية أو التحكم هبا ،يف ظل غياب القانون ،وشيوع الرتاجع النقدي لقيمة
العملة احمللية العراقية؛ األمر الذي ساعد يف تراخي التطبيق العملي وامليداين ،للبعد الرقايب املايل
واإلداري احمللي ،جممالً ،والسيما بعد إقحام البالد «يف طرازات استهالكية ألقت بعوائد الطبقة
الوسطى العراقية يف أتون استنزاف النقد العراقي لصاحل التجارة اإلقليمية على أيدي وسطاء
منتفعني حتت ذريعة احلرية االقتصادية وسياسة الباب املفتوح»(.)6
•وبتأثري انتفاء -أو على األقل -ضعف البعد الرقايب مالياً وإدارايً يف عموم القطاعات االقتصادية
وغري االقتصادية ابلعراق ،تضعضعت أركان السياسة املالية العراقية الحقاً ،وعجزت الدوائر
الرمسية عن التحصيل النظامي لإليرادات العامة من املصادر املختلفة ،وفقدت الدولة القدرة
على توجيه بوصلة اإلنفاق احلكومي ،أو حتصيل الضرائب والرسوم ،ومن مث «اصطدم العراقيون
ابهنيار اإلنفاق احلكومي على جماالت رأس املال االجتماعي من األمن والدفاع والقضاء
واخلدمات املختلفة وكذلك األجور واملرتبات ،وهو الذي أدى جممالً إىل احنراف السياسة املالية
عن املسار املنضبط ،بفعل نقص اإليرادات ،واالضطرار إىل االقرتاض العام لسد هذا النقص؛
إما عن طريق القروض اخلارجية أو الداخلية(التحويل عن طريق العجز) ،وإما عن طريق اعتماد
(سياسة النقود الرخيصة) أي طبع أوراق مالية بدون غطاء نقدي»(.)7
 -5انظر :حيدر حسني آل طعمة ،النمو املتعرج وحتدايت التخطيط االقتصادي يف العراق ،مقاالت اقتصادية  ،شبكة النبأ
املعلوماتية  ،بتأريخ  ،10/7/2017أتريخ الدخول هلذا املوقع ولبقية املواقع التالية  ،7/1/2019متاح على( :بتصرف يسري)
http://annabaa.org/arabic/economicarticles/11724.
 -6انظر :مظهر حممد صاحل ،ثروة العراق املالية بني منط االستهالك الراهن والتصدع يف احلواضن االقتصادية اإلقليمية ،دون
معلومات إضافية ،متاح على( :بتصرف).
http://cbi01.hosting.runbox.com/documents/mudh_pub7_f.pdf
 -7انظر :عبد اللطيف ،مهسة قصي ،و مخاس،عمر عدانن ،أداء السياسة املالية يف العراق بعد عام  ،2003جملة كلية بغداد للعلوم
االقتصادية اجلامعة ،العدد الثاين واخلمسون ،2017 ،ص ،319 :متاح على( :بتصرف).
https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=127752
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•وعلى مستوى فاعلية االنسجام االقتصادي واملايل العام ،فقد ّأدى احنسار األدوار الرقابية إىل
فقدان التنسيق والتعاضد ،بني أوجه وأمناط السياسات املالية اليت تش ّكل بنية االقتصاد العراقي
العام ،وعلى وجه اخلصوص بني أهم منطني من تلك األمناط ،ومها منط (السياسة املالية)،
ومنط (السياسة النقدية)()8؛ فقد احنرفت األخرية عن مسارها املتوازن والسائد فيما قبل سقوط
النظام؛ إذ «كانت توصف بكوهنا سياسة (ذيلية ،مسايرة ،وتكييفية) للسياسة املالية ،ومن
مث فقد غابت املواكبة واالنسجامية بني السياستني بعد  ،2003بل وظهر التعارض الصارخ
كرست إىل احنراف السياسة االقتصادية
بينهما؛ مما أدى إىل سلبيات مالية ونقدية متبادلةّ ،
العامة إىل مراحل خطرية ،لكنها منطقية؛ ابعتبار أن تعارض هاتني السياستني حتديداً دون
ابقي السياسات االقتصادية األخرى ،ميثل مشكلة كبرية؛ ألنه تعارض بني السياسة الصانعة
للنقد(السياسة النقدية) ،والسياسة املنفقة للنقد(السياسة املالية)»(.)9
اخلاصة ابلبعد الرقايب -يف املدة املشار إليها -صدور عدة قوانني
•ومن بني أهم املالحظات ّ
دستورية تستهدف رفع كفاءة الرقابة املالية واإلدارية يف العراق؛ ففضالً عن وجود قانون حتصيل
الديون احلكومية رقم  56لسنة  ،1977والذي حيدد آليات وأحكام قيام الدولة بتحصيل
حقوقها املالية ،أصدر العراق (قانون البنك املركزي العراقي) رقم  56لسنة  2004لتنظيم
مهام البنك واختصاصاته ،وضمن دستور العام التايل  ،2005أصدر العراق عدة تعديالت
فنصت املادة  27منه على التأكيد على
دستورية خمتصة ابلرقابة املالية والسياسة االقتصادية؛ ّ
ونصت املادة  61صراحة على اختصاص السلطة التشريعية وأحقيتها
حرمة األموال العامةّ ،
نصت املادة  103من الدستور نفسه ،على
يف الرقابة على أداء السلطة التنفيذية ،يف حني ّ
أمرين مهمني:
األول :تعديل قانون ديوان الرقابة املالية رقم  6لسنة  ،1990ليصبح الديوان -على وفق
هذا التعديل -هيئة مستقلة مالياً وإدارايً ،واتبعة جمللس النواب العراقي.
 -8املقصود ابلسياسة النقدية :جمموع اإلجراءات والتدابري اليت تتوىل مسئوليتها السلطات النقدية ممثلة يف البنك املركزي العراقي ،وهي
اإلجراءات والتدابري اليت تتعلق بشؤون النقد واملصارف وجممل املؤسسات املالية األخرى ،وهذه السياسة معنية على الدوام بتحقيق التوازن
والتكيّف مع البناء العام ألركان ومكوانت وأمناط االقتصاد الكلي العام ،لتحقيق أكرب قدر من االنسجام اإلجيايب اقتصادايً ومالياً (راجع:
).بتصرف يسري(https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=127752/
 -9انظر :عبد اللطيف ،مهسة قصي ،ومخاس ،عمر عدانن ،أداء السياسة املالية يف العراق بعد عام  ،2003مصدر سبق ذكره ،ص:
( 323بتصرف).
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الثاين :منح االستقاللية املالية واإلدارية للبنك املركزي العراقي ،وجعله اتبعاً ِإلشراف جملس
النواب ومساءلته كذلك ،وأخرياً أصدر العراق ،قانون هيئة النزاهة رقم  30لسنة  ،2011الذي منح
اهليئة املذكورة حق الرقابة على موظفي القطاع العام ،وكذلك حق التحقيق يف اجلرائم الوظيفية(.)10
وعلى الرغم من أن اإلجراءات األخرية تعكس وعياً رمسياً كبرياً أبمهية البعد الرقايب يف
تلك املدة وما بعدها ،بيد أن اآلاثر اإلجيابية املرتتبة عليها بقيت غري ملموسة وال ظاهرة ابلنسبة
للمؤسسات االقتصادية واملالية العراقية؛ بدليل «تصنيف العراق يف مرتبة متقدمة يف انتشار الفساد
املايل واإلداري من قبل منظمة الشفافية الدولية ضمن  169دولة ،بل واعتباره ساحة عمليات
فساد بني دول العامل»(.)11
خالصة :بتأمل النقاط السابقة ،ميكننا استخالص اآليت:
•بقيت املؤسسات املالية واالقتصادية العراقية منذ سقوط النظام السياسي يف  2003وحىت
عام  2011ختضع ملفاهيم رقابية تقليدية ،ال تتجاوز حدود املتابعة اهلزيلة لغالبية املوارد املالية
للدولة ،وهو ما امتد أتثري العمل به يف مراحل الحقة بعد ذلك.
•كانت الرقابة املالية العراقية اتبعة للمسار االقتصادي العراقي ،وليست داعمة له أو
متحكمة يف حمفزاته املالية واإلدارية أو التنظيمية ،األمر الذي أضحت معه أغلب املوارد االقتصادية
العراقية ،ضحية من ضحااي هذه التبعية ،ابستثناء املوارد النفطية؛ كوهنا األكثر جدارة ابلرقابة يف
الذهنية الرمسية العراقية.
•أفرغ التعسف األمريكي يف تطبيق الرؤية األمريكية اخلاصة من الوجهة االقتصادية على
العراق القوانني واألجهزة الرقابية العراقية من جدواها العملي وامليداين ،وهو ما يفسر تنامي الفساد
املايل واإلداري ابلتزامن مع كثرة إصدار القوانني الرقابية وتعديالهتا الدستورية.
•عاىن البناء االقتصادي العراقي بعد العام  2003من تعارض السياستني (املالية ،والنقدية)
بفعل تراجع البعد الرقايب ،وبسبب عدم إخضاع هاتني السياستني ملا تستحقانه من رقابة األجهزة
 -10انظر :البدراين ،قبس حسن عواد ،الرقابة املالية يف العراق وأدواهتا القانونية ،ورقة أكادميية ،منشورات كلية احلقوق ،جامعة
املوصل ،دون أتريخ ،بدون معوملات إضافية ،ص ،6 :متاح على:
(http://rights.uomosul.edu.iq/files/files/files_7009731.pdfبتصرف)
 -11انظر :الغامني ،نزار عبد األمري ،اخلزرجي ،محد جاسم ،الفساد املايل واإلداري ودوره يف حتجيم االقتصاد العراقي ،مصدر
سبق ذكره ،ص ،737 :و( 752بتصرف يسري).
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املعنية ،وتفعيل القوانني الداعمة ملنع االحنراف والتعارض.
احملور األول :أوجه القصور يف آليات الرقابة املالية العراقية وطرق العالج
ال شك أن احلكومات العراقية املتتابعة -على الرغم مما تواجهه من صعوابت معقدة وشاملة
على مستوى حتقيق التطلعات اجلماهريية اقتصادايً ومعيشياً -حتاول بذل ما تستطيعه من جهد؛
لضبط حركة املوارد املالية ،والتحكم فيها ،عرب اآلليات الرقابية املمكنة واملتاحة؛ وهو ما ميكن برهنته،
واالستدالل عليه ،يف املرحلة العراقية الراهنة ،من طريق اإلشارة إىل جمموعة املؤشرات اإلجيابية اآلتية:
(( (1قيام اجلهات السيادية العراقية بتحفيز ديوان الرقابة املالية االحتادي ،كونه اجلهاز األعلى للرقابة
تبن اسرتاتيجية رقابية مخسية ( )2022 - 2018تستهدف حتقيق عدة
املالية واحملاسبة ،حنو ّ
منجزات رئيسة وفرعية يف هذا اإلطار ،أمهها« :تعزيز مبادئ النزاهة والشفافية ،وتعزيز مكانة
ديوان الرقابة املالية يف حميطه ،واعتماد األساليب واملنهجيات احلديثة يف الرقابة والتدقيق،
وضمان التميز واجلودة يف العمل الرقايب ،تنمية القدرات املؤسساتية»(.)12
(( (2انفتاح األجهزة واملؤسسات الرقابية العراقية على نظائرها يف احمليطني (اإلقليمي ،والدويل)؛
بغية اخلروج من نفق احمللية الرقابية إىل آفاق أرحب يستطيع من خالهلا العراقيون االطالع
على جتارب رقابية أكثر علمية وتطوراً ،ومن مؤشرات ذلك مثالً :حرص ديوان الرقابة املالية
العراقي على أن تكون أهدافه وأولوايته مشمولة «ابلتناغم مع رؤى وأهداف املنظمة العربية
لألجهزة العليا للرقابة املالية واحملاسبة (االربوساي) ،واملنظمة الدولية لألجهزة العليا للرقابة املالية
واحملاسبة (االنتوساي)؛ كي أتيت تلك األهداف واألولوايت يف نسق واحد ومتكامل وقادر
على االستجابة للتوقعات العاملية واإلقليمية للسنوات املقبلة»(.)13
(( (3ازدايد مساحة االهتمام الرمسي واملؤسسي لدى اهليئات الرقابية بضرورة ممارسة نيابة فاعلة عن
املواطن العراقي ،فيما يتعلق حبفظ ومحاية األموال العامة؛ وذلك يف إطا ٍر اجتهادي ينزع إىل
 -12انظر :اسرتاتيجية ديوان الرقابة املالية االحتادي مجهورية العراق  ،2022 - 2018منشورات الديوان على موقعه اإللكرتوين
 ،الصفحات من  ،15 - 8متاح على:
https://www.fbsa.gov.iq/uploads/files/attachments/_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8
%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9
__%D9%84%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86_2018_-_2022).بتصرف يسري(%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A.pdf
 -13املصدر السابق نفسه ،ص(7:بتصرف يسري).
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تطبيق مبادئ احلوكمة واإلدارة الرشيدة وأسسها ،وهو ما يظهر من حرص تلك اهليئات ،ومن
بينها ديوان الرقابة املالية ،على «تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد من خالل الصالحيات الرقابية
املمنوحة مبوجب القانون النافذ رقم  31لسنة  2011املعدل ،ومبوجب مقتضيات العمل وفق
االسرتاتيجية الوطنية ملكافحة الفساد .)14(»2022 - 2016
متاسها مع مسارات اخلطط
(( (4مواكبة األنشطة الرقابية املختلفة من خالل املؤسسات املعنية ،و ّ
الوطنية والقومية ابلعراق ،وعلى وجه اخلصوص ،العمل على «تقدمي مسامهات قيّمة جلهود
املراجعة واملتابعة الوطنية ألهداف التنمية املستدامة  ،2030ولعمليات تدقيق األداء للربامج
احلكومية التنموية ،فضالً عن التوسع يف تطبيق منهج التدقيق املستند على املخاطر ،وموائمة
األنظمة احملاسبية املعتمدة حالياً مع املعايري الدولية»(.)15
(( (5الدفع احلثيث لألجهزة الرقابية العراقية وعلى رأسها ديوان الرقابة املالية يف اجتاه الرايدة الرقابية
واإلدارية ،رويداً رويداً ،وذلك من طريق «بذل جهود عراقية استثنائية لدعم وتطوير األسلوب
الرقايب العراقي ،ورفع قدراته املهنية» ،16وهي اجلهود اليت أمثرت مؤخراً من طريق «تسلم العراق
ممثالً بديوان الرقابة املالية االحتادي ،رائسة املكتب التنفيذي للمنظمة العربية لألجهزة العليا
للرقابة املالية واحملاسبة (االربوساي) للسنوات  ،2017-2019وهو ما يعد تتوجياً جلهود
السنوات املاضية»(.)17
ولكن ،ابلنظر إىل مجلة املؤشرات اإلجيابية السابقة ،جند أهنا غري كافية إلحداث التغيري
اجلذري املنشود يف بنية اآلليات الرقابية املالية ابلدولة العراقية؛ وأنه إذا سلّمنا بقبول تلك املؤشرات
والرتحيب هبا ،فإمنا سيكون ذلك ابعتبارها يف الوقت الراهن ،مقبولة فقط ،على سبيل حتريك املياه
الراكدة مستقبالً ،ابلنسبة لواقع الرقابة املالية يف هذا البلد؛ نقول ذلك؛ ألن الواقع العراقي املايل،
يشي مبؤشرات أخرى سلبية ،تؤكد مبا ال يدع جماالً للشك ،عجز اآلليات الرقابية املالية املطبقة يف
الوقت احلايل ،وعدم قدرهتا على جين مثار حقيقية وملموسة بني العراقيني!! وال يعين ذلك أننا نقلل
املعوقات
من حجم املؤشرات اإلجيابية السابقة ،بل على العكس ،حنن حناول أن نصل إىل جوهر ّ
اليت تقف حائالً دون تعزيزها ومشوليتها ميدانياً وعملياً.
 -14انظر :اسرتاتيجية ديوان الرقابة املالية االحتادي ،...مصدر سبق ذكره ،ص( 8 :بتصرف).
 -15املصدر السابق نفسه ،ص( 12 :بتصرف).
 -16املصدر السابق نفسه ،ص( 15 :بتصرف).
 -17املصدر السابق نفسه ،الصفحة نفسها (بتصرف).
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وكي ال يكون الكالم مرسالً ،فإننا نلفت النظر هنا إىل مجلة املؤشرات السلبية التالية ،اليت
حتيط حالياً ابألنظمة واآلليات الرقابية واملالية ،ومن مث فهي متثل أوجه قصور خطرية وعميقة ابلنسبة
لعموم الوضع الرقايب واملايل ومتعلقاهتما ابلعراق:
وجلي لكل ذي عينني،
1 .1ما يزال العراق يعاين أزمة هدر مايل غري مسبوقة ،وما هو ظاهر ّ ٌ
وبي ٌ
يؤكد دميومة العجز العراقي ،حىت اللحظة ،فيما يتعلق برقابة موارده املالية ،والسيطرة عليها،
بشكل يتناسب مع ما يتمتع به هذا البلد من ثراء كبري يف املوارد الطبيعية والكنوز النفطية
وغري النفطية ،وهو “ما يسجل يف النهاية ضعفاً صرحياً يف اإلدارة املالية ،يضعها على أبواب
مشاكل مجة ،لعل من بينها (صعوبة التحكم ابملوارد املالية) ،حىت وإن كانت تلك املوارد متاحة
لالقتصاد بفضل املورد النفطي”(.)18
2 .2بتأمل واقع السياسة املالية يف العراق ،جند أنه على الرغم من اتصاف هذه السياسة بعدم الفاعلية
يف معظم مراحلها ومتغرياهتا ،إال أن ظاهرة الضعف الرقايب والسيطرة املرتهلة على مدخوالت
وموارد واقتصادايت الناتج القومي ،ازدادت حدهتا فيما بعد العام  ،2003والسيما مع اتساع
هوة اخلالف الفيدرايل بني احلكومة املركزية يف بغداد من جهة ،وإقليم كردستان العراق من
جهة أخرى ،وهو ما جعل من تطبيق الرقابة الكاملة على املوارد املالية للدولة العراقية ،مهمة
شبه مستحيلة؛ فعلى سبيل املثال يعتمد إقليم كردستان سياسة “عدم اإلفصاح عن إيرادات
الضرائب والرسوم وإيرادات املنشآت العامة ضمن نشرات وزارة التخطيط لإلقليم ،على الرغم
من أهنا موارد سيادية يفرتض أن ترفد اخلزينة االحتادية لكي ميكن إعادة ختصيصها إىل الوزارات
والقطاعات اليت هي حباجة إليها”(.)19
 -18انظر :الذحباوي ،فرحان حممد حسن ،اجتاهات السياسة املالية يف العراق يف ظل ريعية الدولة ،جملة الغري للعلوم االقتصادية
واإلدارية ،اجمللد الرابع عشر ،العدد( ،2017/)1ص ،143 :متاح على:
(https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=129681بتصرف يسري).
 -19انظر :إبراهيم ،خليل إمساعيل ،واقع السياسة املالية يف العراق (املركز واإلقليم) للمدة (1991ــ ،)2012جملة الداننري ،العدد
العاشر ،2017/ص ،107:متاح على:
http://al-dananeer.edu.iq/wp-content/uploads/2017/11/4%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%
D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9
%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%
).بتصرف يسري( A7%D9%82.pdf
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3 .3يتفق أغلب املتخصصني واخلرباء االقتصاديني على أن سوء اإلدارة املالية وضعف التخطيط االقتصادي،
ميثالن مسة غالبة على مالمح االقتصاد العراقي منذ عقود ماضية وحىت اآلن ،وهو ما أفضى مؤخراً،
ومنذ العام  2016إىل أن «يعاين العراق عجزاً مالياً بلغ  21مليار دوالر ،ما دفعه إليقاف حنو تسعة
آالف مشروع استثماري بسبب قلة التمويل ،مث إىل االقرتاض من صندوق النقد الدويل بعد فشل
حزمة اإلصالحات والوسائل التقشفية على املستوى الرمسي»( ،)20ومثة أتكيدات يف هذا السياق،
أبن ضعف اإلدارة ،والتخطيط ،والرقابة املالية واالقتصادية أفقد املؤسسات العراقية املعنية قدرهتا على
تبين منهاج عمل انجح تتمخض عنه سياسة مالية فاعلة ،وألقى هبا يف شراك االعتماد على املنهج
التقليدي (موازنة البنود) عند إعداد املوازانت املالية ،ومن مث حرمها الرؤية املستقبلية.
4 .4تُفضي غلبة التوظيف السياسي للريع النفطي ابلعراق ،إىل إضعاف -ورمبا وأد -حمفزات وآليات الرقابة
املالية واالقتصادية الشاملة واإلجيابية؛ إذ «إن تركيبة البنية املالية اليت تقوم عليها الدولة الريعية يف العراق
تسري غالباً ابجتاه تسييس اإلنفاق العام ،وإمهال األدوار اليت ميكن أن تؤديها القطاعات االقتصادية
غري النفطية أبنواعها املختلفة ،ومنها الضرائب ،ومن مث إمهال الرقابة على تلك األدوار والقطاعات.
وابملقابل حترص ذات الرتكيبة على تعزيز الطلب السياسي على الريع ،ابعتباره يفي مبتطلبات دميومة
السلطة السياسية وتقوية أركاهنا ،وهو ما يعين ببساطة شديدة ،االكتفاء برقابة جزئية/ريعية ،غري مهتمة
بشمولية األولوايت الرقابية والتنموية اليت تتبناها وتستهدفها السياسات االقتصادية»(.)21
5 .5مثة فجوة غريبة جداً وغري منطقية ،بني عمل أجهزة األمن العراقية من جهة ،وتطبيق الرقابة
املالية بفاعلية من جهة أخرى؛ حيث جند أنه على الرغم من شيوع احلس األمين ابلعراق -نظراً
ملا يتعرض له من هتديدات أمنية وإرهابية متعددة األمناط واألشكال -إال أن فاعلية الرقابة
األمنية ،والسيما على منافذ املوارد املالية ابلدولة ،ال تتناسب مطلقاً وحجم اإلنفاق العراقي
على األجهزة األمنية وارتباطاهتا املختلفة؛ فقد كان منطقياً أن نرى مردوداً إجيابياً على املستوى
املايل واالقتصادي ،نتيجة لالجتهاد الكبري مؤخراً يف تعزيز األمن وأجهزته ،لكن احلاصل
فعلياً ،هو العكس؛ فاملردود املايل واالقتصادي يرتاجع ،ابلتزامن مع «التكلفة العالية للخدمات
 -20انظر :الزبيدي ،فاحل نغيمش مطر ،وشرفاين ،نسرين مصطو ،األزمة املالية الراهنة وجلوء العراق إىل صندوق النقد الدويل (اآلاثر
والبدائل األخرى) ،جملة املستنصرية للدراسات العربية والدولية ،جملد ،14عدد  ،2017 ،58ص ،20:متاح على:
(http://mjais.uomustansiriyah.edu.iq/index.php/mjais/article/view/19/4بتصرف يسري).
 -21انظر :الزبيدي ،فاحل نغيمش مطر ،وشرفاين ،نسرين مصطو ،األزمة املالية الراهنة وجلوء العراق إىل صندوق النقد الدويل (اآلاثر
والبدائل األخرى) ،جملة املستنصرية للدراسات العربية والدولية ،جملد ،14عدد  ،2017 ،58ص ،135:متاح على:
(http://mjais.uomustansiriyah.edu.iq/index.php/mjais/article/view/19/4بتصرف يسري).
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األمنية ،اليت ارتفعت ختصيصاهتا املالية فيما بعد العام 2003؛ فعلى سبيل املثال؛ تصاعدت
من  7.399مليار دوالر عام  ،2007إىل  9.000مليار دوالر عام .)22(»2008
6 .6تتعدد مظاهر القصور الدالة على إمهال البعد الرقايب املايل وضعفه وتراجعه يف العراق ،ومن أهم
هذه املظاهر وأخطرها أييت الفساد بصفة عامة ،والفساد املايل بصفة خاصة؛ إذ بلغ هذا األخري يف
العراق «مستوايت قياسية ،واندرجت أغلب عملياته حتت ابب هتريب األموال للخارج ،وغسيل
األموال عن طريق شركات أهلية ومصارف بطرق ملتوية على القوانني اليت تنتظم عمل املصارف
العراقية»( ،)23ويضاف إىل تلك املظاهر يف العراق ،مظهر آخر مقلق ومريب ،يتمثل يف ضعف
األجهزة الرقابية قياساً بقوة األذرع املالية الفاسدة؛ حبيث «أصبح الفساد مؤسسة حبد ذاهتا ،وقادرة
على مواجهة أجهزة النزاهة وليس العكس ،وهو ما يفسر مثالً ،احتالل العراق املركز الثامن عاملياً
من أصل  170دولة ضمن قوائم منظمة الشفافية العاملية ملؤشر الفساد لعام .)24(»2015

7 .7تشهد غالبية املؤسسات املالية العراقية ،ومعها أغلب القطاعات االقتصادية الوطنية -يف
مستوايهتا العليا واملتوسطة والدنيا -حالة من العشوائية الرقمية والتخبط احملاسيب؛ وذلك نتيجة
تراكم ودميومة التقارير املالية واحملاسبية املغلوطة ،والتالعب الدائم ابلتقارير املعنية بتحديد املوارد
املالية الوطنية والقومية ،ابلتزامن «مع غياب املعايري واألسس األخالقية ،أو ما يعرف مبفهوم
حوكمة الشركات ،CORPORATE GOVERNANCEواملعين به احلد من ظواهر
املخالفات احملاسبية واألضرار اليت تنشأ من وجودها»(.)25

 8 .8وجتدر اإلشارة هنا إىل أن حدة التالعب احملاسيب واملايل ابلعراق ،تزداد تعقيداً يف ظل معاانة
البالد من “اهلبوط الواضح واحلاد يف تصنيفات املنظمات الدولية ،وصعوبة التقييم لنظام النزاهة
الوطين ،بسبب عدم وجود فرع ملنظمة الشفافية الدولية يف العراق”(.)26
 -22املصدر نفسه ،ص ،138 :و( 139بتصرف يسري)
 -23انظر :الزبيدي ،فاحل نغيمش مطر ،وشرفاين ،نسرين مصطو ،األزمة املالية الراهنة ،...مصدر سبق ذكره ،ص.6 :
 -24انظر :الزبيدي ،فاحل نغيمش مطر ،وشرفاين ،نسرين مصطو ،األزمة املالية الراهنة ،...مصدر سبق ذكره ،ص.6 :

 -25انظر :اندية شاكر حسني ،املخالفات احملاسبية وأثرها يف تفشي ظاهرة الفساد املايل واإلداري (دراسة حماسبية حتليلية) ،منشورات
هيئة النزاهة العراقية ،جملة النزاهة والشفافية للبحوث والدراسات ،السنة الرابعة ،العدد السادس ،2013 ،ص ،98 :متاح على:
.http://www.nazaha.iq/images/nazaha-mag/r06/pdf/p05.pdf

 -26انظر :عويد ،غزوان رفيق ،دراسة حتليلية ملؤشرات منظمة الشفافية الدولية (مع اإلشارة إىل حالة العراق) ،جملة النزاهة والشفافية
للبحوث والدراسات ،العدد التاسع ،2016 ،ص ،169 :و ،186متاح علىhttp://www.nazaha.iq/images/ :
( nazaha-mag/r09/pdf/p07.pdfبتصرف)
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9 .9تفتقر املؤسسات العراقية يف عمومها ،واملؤسسات االقتصادية على وجه اخلصوص ،إىل تفعيل
دور الرقابة الداخلية ،ابعتبارها «خط الدفاع األول يف مكافحة الفساد اإلداري واملايل واحلد
من آاثره»( ،)27ويضاعف من سلبيات هذا االفتقار الرقايب/الداخلي مجلة من اإلشكاليات
املتعاضدة ،اليت أييت من بني أمهها «غياب املرجعية الفنية والقانونية والتنظيمية اليت ميكن الرجوع
إليها يف القضااي اليت تواجه أقسام التدقيق والرقابة الداخلية يف املؤسسات احلكومية ،وضعف
إدراك اإلدارات العليا لدور الرقابة الداخلية يف احملافظة على املال العام ولدورها يف دعم جهود
اإلدارة لتحقيق أهداف املؤسسة وختفيض املساءلة عنها ،إىل جانب حاجة أقسام الرقابة
والتدقيق الداخلي للمدراء املتخصصني يف احملاسبة من ذوي الشهادات العليا ،وأخرياً هشاشة
التأهيل الرقايب للمدققني الداخليني مبا يليب املتطلبات األساسية للوظيفة الرقابية»(.)28
1010تواجه األجهزة الرقابية العراقية -على قلتها وحداثتها -خطر التصادم والتعارض ومن
مث الدخول شيئاً فشيئاً يف مرحلة (تنازع االختصاص السليب)( ،)29عرب فقدان التنسيق وفراغ
احملتوى؛ فعلى الرغم من «قيام العراق بعد العام  2003بتشريع ثالثة قوانني مكوانً هبا ثالثة
أجهزة رقابية وهي ديوان الرقابة املالية ،وهيئة النزاهة ،ومكتب املفتش العام ،للتصدي لظاهرة
الفساد املايل واإلداري ،بيد أن تزاحم وتنازع االختصاصات بني هذه األجهزة تسبب برتاجع
مستوى الرقابة ،وتيسري مهمة املفسدين يف ممارسة الفساد ،والسيما يف ظل ما تشهده املؤسسات
العراقية بصورة عامة من تنازع يف السلطات ،وتفشي ظاهرة التجاوز على الصالحيات»(.)30
 -27انظر :املعموري،علي حممد ثجيل ،الوعي الرقايب للقيادات اإلدارية ودوره يف حتقيق فاعلية نظام الرقابة الداخلية وحتقيق
املساءلة العادلة ،جملة القادسية للعلوم اإلدارية واالقتصادية ،اجمللد  18العدد  3لسنة  ،2016ص ،201 :متاح علىhttp:// :
qu.edu.iq/adejou/wp-content/uploads/2016/09/10-3-18-2016.pdf
 -28انظر :املعموري ،علي حممد ثجيل ،الوعي الرقايب للقيادات اإلدارية ،...مصدر سبق ذكره ،ص( 195 :بتصرف).
« -29أييت تنازع االختصاص يف عمل املؤسسات الرقابية وغريها على صورتني مها التنازع اإلجيايب والتنازع السليب ،ويتحقق األول
أبن يصدر العمل أو القرار اإلداري من اجلهة أو العضو يف اختصاص مل يستند لنص يف القانون ،وقد يتخذ عدم االختصاص
الشكل السليب من خالل امتناع جهة إدارية أو عضو إداري عن اختاذ قرار إداري معني وفق قناعة خاطئة بعدم االختصاص»(راجع
ص  529على الرابط:
http://abu.edu.iq/sites/default/files/research/journals/ahl-al-bayt/
)issues/22/180616-043252.pdf
 -30انظر :عبد،هادي محزة ،تنازع االختصاص بني األجهزة الرقابية يف العراق على أعمال اإلدارة/دراسة مقارنة ،جملة أهل البيت
عليهم السالم ،العدد  ،22مارس  ،2018ص ،526 :و ،528متاح على:
http://abu.edu.iq/sites/default/files/research/journals/ahl-al-bayt/
).بتصرف يسري( issues/22/180616-043252.pdf
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1111يساعد الضعف الرقايب وعدم تطبيق آليات املراقبة املالية واحملاسبية بنحو فاعل وحازم يف
ضرب االستقرار السياسي واجملتمعي بني العراقيني؛ فمن الناحية السياسية يُفضي الضعف الرقايب
إىل حرمان احلكومات العراقية من تطبيق خططها للتنمية والتنمية املستدامة ،وهو ما يشوه صورهتا
السياسية يف أعني املواطن العراقي الباحث عن اإلنصاف االقتصادي واملعيشي ،ومن الناحية
اجملتمعية يؤدي إىل هنب ثروات البالد املالية والعينية ،ومن مث هتميش شرائح اجتماعية عراقية
عديدة من ذوي الدخل احملدود ،من حيث احلصول على احلقوق واخلدمات ،انهينا عن رفع
املعاانة عن الشرائح الشابة بسبب انتشار البطالة والفقر والتفاوت القبيح بني مستوى الدخول،
إذ «من البديهي أن ينعكس ضعف اإلسهام الرقايب واملايل على إمكانيات املوازنة العامة العراقية
يف إعادة حتقيق التوازن االجتماعي وتقليل التفاوت يف توزيع الدخل القومي ،خاصة يف ظل عجز
الرقابة عن مكافحة التهرب الضرييب»( ،)31ومن النقاط السابقة ،ميكننا مالحظة اآليت:
•إن اجلهود الرقابية املمارسة حالياً ابلعراق على املستوى الرمسي ،حممودة وجيدة ،وتسري يف
املسلك الصحيح ،لكنها غري كافية لتحقيق السيطرة املنشودة على املوارد املالية للدولة العراقية.
•إن الرقابة املالية واحملاسبية ليست ترفاً ،بقدر ما هي ضرورة حتمية جيب تطبيقها بدقة وإحكام
من أجل احلفاظ على الدخل القومي ومباشرة مهام التطوير واإلصالح.
•ميثل ضعف البعد الرقايب يف العراق أحد املظاهر واألسباب الكربى املؤدية إىل فشل السياسة
املالية العراقية ،وإىل عرقلة خطط ومشاريع التنمية الشاملة يف البالد.
•ساعدت السياسات الريعية -ضمن مفهومها االقتصادي اخلاص والضيق -يف إفشال الرقابة
املالية ابلعراق وكسر شوكتها ،عرب تطبيق جزئي معيب لتلك الرقابة ،يهتم مبراقبة عوائد النفط
وال يهتم مبراقبة عوائد القطاعات األخرى.
•يعد غياب الشفافية يف اإلفصاح عن املوارد املالية للدولة العراقية يف املركز واإلقليم ضمن
النشرات والواثئق الرمسية ،هو أحد املظاهر الصارخة لضعف الرقابة احملاسبية أحد األبواب
الواسعة لتغذية الفساد املايل واإلداري بني العراقيني.
•إن األجهزة الرقابية العراقية ،متنازعة االختصاصات والصالحيات ،وهو ما يهددها ابلفشل
يف حتقيق النتائج املرجوة منها ،كما يسمح بتسلط الشخصيات املتنفذة على جمرايت التدقيق
 -31انظر :بدون اسم ،البعد االجتماعي للسياسة املالية يف العراق ،منشورات الدائرة االقتصادية ،وزارة املالية العراقية،2013 ،
ص ،24 :متاح على( mof.gov.iq/Lists/ResearchesAndStudies/4.pdf :بتصرف يسري).
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البياين واملايل واحملاسيب يف عموم الدوائر واملؤسسات احلكومية.
وبعيداً عن اإلسهاب يف التفاصيل ،تؤكد هذه الدراسة على أمهية احللول املقرتحة اآلتية:
(( (1اختاذ التدابري الالزمة لتحسني صورة العراق لدى املنظمات الرقابية الدولية ،ابلتزامن مع تبين «نظام
ويشخص نقاط القوة والضعف ،وسبل الرتكيز على
وطين للنزاهة يالئم هيكلية الدولة العراقية،
ّ
()32
األوىل ،ومعاجلة الثانية ،على وفق منهجية متخصصة حتت إشراف قيادات موضوعية ونزيهة» .
(( (2بدء خطة فاعلة وصادقة يف تطبيق وإحكام الرقابة والسيطرة على جغرافيا املال العراقي ،وهذا
لن يتأتى إال من خالل أمتتة العراق ،وتطبيق مفهوم (احلوكمة اإللكرتونية)( ،)33حبيث تصبح كل
التعامالت املالية حتت إشراف اجلهات الرمسية للدولة ،واي حبذا لو كان ذلك ابالتفاق الوطين
بني املركز واإلقليم ،وهو ما سيساهم جممالً يف «دعم شبكة اتصاالت حكومية تسمح بتبادل
املعلومات بسرعة طبقاً لقواعد سرية مطلوبة ،ميكنة النظم املالية كاملوازنة واحلساابت واملشرتايت
واملخازن ،رفع مستوى الكفاءة والفعالية للعمليات واإلجراءات داخل القطاع احلكومي ،تقليل
التكاليف احلكومية من خالل تسهيل تدفق وسراين األعمال بشفافية وسهولة عالية ،وحتقيق
درجة عالية من التكامل بني املشاريع احلكومية والقطاعات اخلاصة مبا خيدم االقتصاد الوطين»(.)34
(( (3دعم البعد الرقايب عرب فض االشتباك والتنازع االختصاصي القائم بني املؤسسات الرقابية احلالية،
وذلك إما بتعديل دستوري «تؤسس مبوجبه هيئة للرقابة العامة تتمتع ابالستقالل اإلداري واملايل
والفين ،ومتارس مهمة الرقابة على أعمال اإلدارة وختضع لرقابة جملس النواب وينظم عملها
بقانون» ،35وإما من طريق «دمج مكاتب املفتشني العموميني هبيئة النزاهة ،وذلك لوحدة عمل
 -32انظر :عويد،غزوان رفيق ،دراسة حتليلية ملؤشرات منظمة الشفافية الدولية ،...مصدر سبق ذكره ،ص( 163 :بتصرف).
 33احلوكمة اإللكرتونية  E-Governmentتعين توظيف تكنولوجیا املعلومات واالتصاالت لتحسنی أسلوب أداء اخلدمات
تغی أسلوب أداء اخلدمة من أسلوب یتمیز ابلروتنی والبریوقراطیة وتعدد وتعقد اإلجراءات ،إىل
احلكومیة وبصيغة أخرى يُقصد هبا ّ
أسلوب یعتمد على استخدام تكنولوجیا املعلومات واالتصاالت لتحسنی أداء اخلدمات احلكومیة؛ هبدف تقدميها للمواطنني بطريقة
سهلة عرب شبكة اإلنرتنت؛ مما یوفر الكثری من اجلهد واملال (راجع ص ،28 :على الرابط:
http://www.cmc.iq/ar-iq/wp-content/uploads/2018/08/I-Tech-last-V.pdf
 34انظر :احلوكمة اإللكرتونية يف العراق ،تقرير جملة  I-TECHالصادرة عن هيئة اإلعالم واالتصاالت العراقية ،العدد ،1
 ،2018ص ،31 :و ،32متاح على:
بتصرف)http://www.cmc.iq/ar-iq/wp-content/uploads/2018/08/I-Tech-last-V.pdf (.
 -35انظر :عبد ،هادي محزة ،تنازع االختصاص بني األجهزة الرقابية يف العراق على أعمال اإلدارة/دراسة مقارنة ،...مصدر سبق
ذكره ،ص( 543 :بتصرف).
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هذين اجلهازين من جهة ،وإبعاد هذه املكاتب عن أتثريات السلطة التنفيذية وضغط النفقات
وحصر اجلهود وجتنب تنازع االختصاص فيما بينها من جهة أخرى»(.)36
(((4تدشني جبهة إصالحية ملواجهة الفساد املايل واإلداري ابختاذ جمموعة إجراءات احرتازية
وتنظيمية ،من أمهها «تطبيق صرامة رقابية حملية ودولية ،تدوير املسؤولني اإلداريني ابستمرار ملنع
نشوء بؤر فساد ،تطوير آليات الرقابة املصرفية التنفيذية منها واإلشرافية؛ للحد من عمليات
هتريب العملة وغسيل األموال ،ودعم ومحاية املؤسسات الرقابية واختاذ إجراءات جدية يف
مكافحة الفساد وسرقة املال العام»( ،)37وجتدر اإلشارة هنا إىل أمهية األخذ ابلنظام املوحد
للتحليل والتقييم ،وهو «أحد أدوات الرقابة واإلشراف على املصارف ،لتنظيم عمل جلان
التفتيش الدوري الشامل كي ينتهي إىل ترتيب املصارف حسب جدارهتا ،واحتمال فشلها،
وليقدم قاعدة معلومات تساعد على إعادة النظر ابلضوابط احلاكمة للعمل املصريف»(.)38
(((5الشروع يف تكوين منظومة مستقلة وفاعلة للتقييم احملاسيب واملايل ،وذلك من أجل «إجراء
تقييم شامل ألداء جملس املعايري احملاسبية والرقابية يف العراق ،وحتديد اجملاالت اليت تستوجب
التغيري مثل جهة ارتباط اجمللس واجلهات املمثلة حالياً يف عضويته ،ومستوى مسامهتها يف إجناز
األعمال وجناحها فضالً عن املستلزمات األساسية املالية وغري املالية اليت جيب أن تتوافر لدى
اجمللس لضمان وتعزيز استقالليته»(.)39
(((6حماولة إجياد صيغة مجاهريية وإعالمية ذات مصداقية وموضوعية ميدانية ،تستطيع من خالهلا
الدولة بث روح املواطنة واالعتزاز ابهلوية العراقية ،وهو ما سيكون له أكرب األثر يف تعزيز الرقابة
الذاتية بني املواطنني واملوظفني وعموم الشعب العراقي ،وذلك ابعتبار «أن البيئة املناسبة للفساد
هي ضعف املواطنة العراقية؛ وال ميكن حماربة هذا الفساد إال من خالل تعزيز املواطنة»(.)40
 -36املصدر السابق نفسه ،الصفحة نفسها (بتصرف).
 -37انظر :الزبيدي ،فاحل نغيمش مطر ،وشرفاين ،نسرين مصطو ،األزمة املالية الراهنة وجلوء العراق إىل صندوق النقد الدويل،...
مصدر سبق ذكره ،الصفحات ،21 :و ، 22و( 23بتصرف).
انظر :أمحد ابريهي علي ،املصارف واالئتمان والعمق املايل بني العراق والتجربة الدولية ،جملة الدراسات النقدية واملالية،
38
مطبوعات دائرة اإلحصاء واألحباث/البنك املركزي العراقي ،العدد الثالث متوز  ،2018ص ،18 :متاح على:
https://cbi.iq/documents/journal%20of%20monetary%20and%20financial%20
).بتصرف يسري(studies.%20july%202018.pdf
 - 39انظر :اندية شاكر حسني ،املخالفات احملاسبية وأثرها يف تفشي ظاهرة الفساد املايل واإلداري ،..مصدر سبق ذكره ،ص .107
 -40انظر :رهبة أسودي حسني ،الفساد اإلداري واملايل يف العراق..دراسة اجتماعية/سياسية ،مطبوعات املنتدى الوطين ألحباث الفكر والثقافة ،
العدد  ،2011 ،6ص ،116 :متاح على( https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=77983 :بتصرف يسري).
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احملور الثاين :دور الرقابة املالية يف حتقيق الشفافية وحماربة الفساد
حينما نفتش عن أبرز املظاهر واألدوار اليت ميكن أن تدلل على فاعلية الرقابة بصفة عامة
والرقابة املالية بصفة خاصة يف أي دولة من دول العامل ،فإننا سنجد أن هذه املظاهر واألدوار تتمثل
يف ثالثة أشياء رئيسة ،هي:
1 .1الوصول من خالل الرقابة احملكمة إىل حتقيق مفهوم الشفافية مبعناه العام والشامل ،وأيضاً مبعناه
املايل واالقتصادي على وجه اخلصوص.
2 .2التوظيف األمثل للرقابة يف إدراك التطويق اجلامع املانع لبؤر الفساد املايل واإلداري ،وسد
األبواب والذرائع املؤدية إىل استغالل ثروات البالد بطرق غري مشروعة وغري قانونية.
3 .3إجيابية الشعور اجملتمعي العام جتاه األجهزة الرقابية من واقع ما حتققه هذه األجهزة ألفراد اجملتمع
من محاية للمال العام ،ودعم حثيث للموازنة واخلزانة الوطنية ،مبا حيقق الرفاه االقتصادي واجملتمعي.
وبتطبيق املعايري واملقاييس واألدوار السابقة على الشأن العراقي ،فإن من الصعب إجياد
قناعة راسخة وإجيابية ،تربهن على قيام األجهزة الرقابية العراقية بتحقيق تلك املظاهر واألدوار ،ال
يف املاضي ،وال يف الوقت احلاضر ،بل على العكس سنجد أنه رمبا يتورط بعض موظفي الرقابة يف
قضااي فساد مايل وإداري ،على وفق ما سبقت اإلشارة إليه ،يصب تعارض االختصاصات بني
األجهزة الرقابية يف مصلحة اإلضرار ابملال العام ،وإهدار احلقوق االجتماعية واملعيشية للشعب
العراقي ،وغياب الشفافية!!
وبصفة عامة ،ميكننا رصد وحتليل خالصة املوقف الرقايب املايل ابلعراق من قضااي الشفافية،
الفساد ،واإلصالح االجتماعي/املعيشي ،من خالل نقاط العرض التالية:
*أوالً :الشفافية:
		حينما نتحدث عن الشفافية من وجهة النظر املالية واالقتصادية ،فإننا بصدد احلديث عن
األساس الرقمي واملعلومايت والبياانيت املتني الذي تقوم عليه فحوى التقارير املالية واحملاسبية وجدوى
اخلطط والدراسات االقتصادية والتنموية؛ ومن مث ،فمن دون الشفافية ،تفقد الدولة واحلكومة رؤيتها
االسرتاتيجية والتخطيطية فيما يتعلق ابحلاضر واملستقبل؛ إذ»أن اإلفصاح والشفافية هي دعامة هامة
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للتحكم املؤسسي لضمان العدالة والنزاهه ،والثقة يف اإلدارة االقتصادية واختاذ القرارات الرشيدة»(.)41
املشرع العراقي يف االهتمام الدستوري والقانوين مببدأ الشفافية
		ويف احلقيقة ،مل ّ
يقصر ّ
نصت املادة األوىل والثانية من القانون رقم ( )6املع ّدل ،فيما يتعلق بديوان الرقابة
واإلفصاح؛ إذ ّ
املالية العراقي ،على جزئيتني رئيسيتني تتعلقان ابملصداقية وإبراء الذمة ،ومها حتديداً ( حتقيق الشفافية،
ومصداقية احلكومة العراقية) ،وكذلك على منح األجهزة الرقابية وعلى رأسها ديوان الرقابة املالية،
صالحيات ومهام واسعة متكنه من حتقيق مبدأ ومفهوم الشفافية نظرايً وعملياً ،لكن رغم ذلك»
يقتصر عمل الديوان على أنواع اإلفصاح والشفافية املرتبطة مبهامه التقليدية ،كاكتشاف املخالفات
وإبداء الرأي يف مصداقية القوائم املالية ،يف حني يرتاجع دوره فيما خيص اإلفصاح عن دور املنظمات
جممال «افتقار اللوائح والتشريعات
اخلاضعة للرقابة يف خدمة اجملتمع احمللي والبيئة»( ،)42ولوحظ ً
العراقية إىل الشفافية ،واحلاجة إىل اهتمام املنظمات االقتصادية ابلتقارير الدورية ،وحاجة ديوان
الرقابة املالية إىل دراسة التشريعات النافذة ،وخاصة القوانني واللوائح املرتبطة ابلكشف عن الذمة
املالية للجهات اإلدارية العليا ،أو تلك اليت تشغل وظائف تتسم ابخلطورة املالية»(.)43
ومتنحنا االستطالعات الدولية املختصة بواقع الشفافية يف املنطقة العربية والعامل ،إضاءات
جديرة ابلنظر واالهتمام ،وخاصة ما يتعلق منها بتطبيق مبدأ اإلفصاح والشفافية املالية فيما خيص
املوازانت العامة والرمسية ،ومن ذلك ،االستطالع الذي أجرته(املبادرة العاملية للشراكة يف املوازنة)،
حول املوازانت املفتوحة يف املدة من  ،2017 - 2010إذ «حصل العراق على ( 3نقطات) من
أصل ( 100نقطة) يف مؤشر الشفافية (املوازنة املفتوحة) ،وهي درجة أقل كثرياً من متوسط الدرجة
العاملية املقدرة بنحو ( 42نقطة) ،يف حني حصل على (صفر درجة) من أصل ( 100درجة) يف
مؤشر املشاركة للعامة (املواطنني) يف إعداد وتنفيذ املوازنة العامة؛ وهذا املؤشر األخري يبلغ املتوسط
العاملي له حنو ( 12درجة) ،وفيما يتعلق ابإلشراف على املوازنة العامة ،استخلص املؤشر أن السلطة
التشريعية يف العراق توفر رقابة حمدودة خالل مرحليت التخطيط والتنفيذ للموازنة»(.)44
 -41انظر :البلداوي،شاكر عبد الكرمي ،دور ديوان الرقابة املالية ابلعراق يف تعزيز اإلفصاح والشفافية ،جملة اإلدارة واالقتصاد ،السنة
الرابعة والثالثون ،العدد التسعون ،2011/ص ،94 :متاح على:
( https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=65400بتصرف يسري)
 -42املصدر السابق نفسه ،ص( 100 ،95 :بتصرف).
 -43املصدر السابق نفسه ،ص( 101 :بتصرف).
 -44راجع :السرحان،حسني أمحد ،الشفافية املالية يف العراق ،تقرير شبكة النبأ املعلوماتية ،بتأريخ  ،17/5/2018متاح على:
( https://annabaa.org/arabic/goodgovernance/15286بتصرف)
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وإمجاالً ،ال خترج تطبيقات الشفافية يف العراق عن إطارها املعروف واملعهود والسائد يف
املنطقة العربية عامة ،من حيث مواجهة معوقات عديدة ،وتفاصيل معقدة ،واعتبارات أكثر تعقيداً؛
لذا فإن «أداء العامل العريب -ومن بني دوله العراق -ليس جيداً من حيث إمكانية احلصول على
املعلومات فيه ،مقارنة مبناطق أخرى من العامل؛ فقد سجلت منطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا
 20درجة على مؤشر املوازانت املفتوحة املكون من  100درجة ،وهي األدىن من حيث شفافية
امليزانية واملساءلة»(.)45
*اثنياً :الفساد:
فيما خيص الفساد يف العراق ،فإنه ال حيتاج إىل كبري كالم ،بل ال حيتاج إىل كالم مطلقاً ،إمنا
هو يف حاجة إىل عمل ،وعمل شاق ومض ٍن الجتثاث جذوره الضاربة بعمق بني العراقيني ،وخاصة
يف أروقة املال واألعمال واالقتصاد ،وليس أدل على ذلك من احتالل العراق ،كما أشران سابقاً يف
سطور هذه الدراسة ،مركزاً متقدماً يف مؤشر مدركات الفساد على املستوى الدويل والعاملي ،ولكن
السؤال الذي يطرح نفسه بقوة :ما طبيعة الدور الذي تلعبه األجهزة الرقابية يف العراق ملكافحة
الفساد وتقليص أضراره؟ وهل جنحت هذه األجهزة يف مباشرة مهامها يف هذا اإلطار؟
يف واقع األمر ،فإن األجهزة الرقابية كافة اليت استحدثها العراق فيما بعد العام ،2003
فضالً عن االنضمام التفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد على وفق قانون  35لسنة ،2007
وغري ذلك من إجراءات سابقة والحقة ،إمنا كان اهلدف منه «إبطال ظهور وانتشار الفساد املايل
واإلداري بصورة كبرية ممثالً ابلرشوة والتزوير واالختالس واستغالل املنصب والوساطة واحملاابة وغريها
من صور الفساد األخرى»(.)46
ولكن من جهة أخرى ،نرى أن القصور التشريعي ،والقانوين ،والتنظيمي ،يكبّل عمل
األجهزة الرقابية ،ويكبح مجاحها ،فيما يتعلق ابملضي قدماً يف استكمال تتبع وحماكمة املتورطني
يف قضااي الفساد ،وهو ما يؤدي إىل جتميد الدور الرقايب من جهة ،وتنشيط بؤر الفساد من جهة
أخرى ،وعلى سبيل املثال« :أخضعت الالئحة التنظيمية الصادرة عن هيئة النزاهة ،وقانون هيئة
النزاهة رقم  30لسنة  ،2011فئات حمددة ابلكشف عن مصاحلهم املالية ،مع أن الفساد يف
 -45املصدر السابق نفسه (بتصرف).
 -46انظر :اجلبوري،ماهر صاحل عالوي ،والفهداوي ،ماجد جاسم حممد ،اختصاصات هيئات الرقابة املستقلة مبكافحة الفساد
املايل واإلداري يف العراق(دراسة مقارنة) ،جملة جامعة األنبار للعلوم القانونية والسياسية ،العدد الثامن ،2013 ،ص ،3 :متاح على:
( https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=78005بتصرف يسري).
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األجهزة واملؤسسات احلكومية ليس حمصوراً هبذه الفئات فقط»(.)47
وخالصة القول هنا :إن حجم الفساد أبنواعه املختلفة يف العراق -ومنها املايل واإلداري -قد
بلغ حداً ،ال تستطيع معه األجهزة الرقابية وحدها مواجهته أو القضاء عليه؛ إذ ال يقتصر الفساد
ابلعراق «على عرقلة عملية النمو االقتصادي فحسب ،بل يساعد على متويل اجملموعات املسلحة،
كما أنه يشمل كل الوزارات واملؤسسات العراقية بدون استثناء»(.)48
*اثلثاً :الرؤية اجملتمعية:
خيص نظرة اجلماهري العراقية إىل دور األجهزة الرقابية ،فإنه يف ظل معاانة املنظومة
أما فيما ّ
اجملتمعية يف العراق ،من تراجع احلالة األمنية واالقتصادية واملعيشية ،واخنفاض مستوى الدخول
الفردية واألسرية ،إىل جانب انتشار البطالة والفقر وضعف التعليم ،وسيادة الطبقية الثرواتية وفق
أسس احملاصصة والتمييز السياسي واحلزيب ،مع شيوع وانتشار صور الفساد املايل واإلداري ،يصعب
اجلزم بتوافر نظرة إجيابية لدى املواطن العراقي جتاه األجهزة الرقابية واملؤسسات احملاسبية واملالية؛
فقد أدت كل مظاهر الرتاجع العام السابقة ،إىل فقدان معظم العراقيني الثقة يف تلك األجهزة
واملؤسسات ،حبيث ابتت هناك» قناعة لدى املواطن العراقي أبن مظاهر القصور والرتاجع واملعاانة،
وخاصة مظاهر الفساد ،غري قابلة للمعاجلة أو املكافحة ،بسبب احلصانة والصالحيات اليت يتمتع
هبا أغلب املسؤولني يف الوزارات واملؤسسات العراقية»(.)49
استنتاجات الدراسة
1 .1يسري ديوان الرقابة املالية العراقي على الطريق الصحيح حنو تطبيق آليات مبتكرة للتطوير
والتحديث الرقايب ،لكنه يف حاجة ماسة لدعم تشريعي ودستوري خيرجه من نطاق التعارض
يف االختصاص مع اهليئات الرقابية األخرى ،وإن جهوده احلالية غري كافية ،ومل خترج بعد من
طور املفهوم التقليدي للرقابة.
2 .2إن اهليئات الرقابية العراقية يف طريقها حنو االنفتاح اإلجيايب على نظائرها يف احمليطني اإلقليمي
 -47انظر :اجلبوري ،ماهر صاحل عالوي ،والفهداوي،ماجد جاسم حممد ،اختصاصات هيئات الرقابة املستقلة ،...مصدر سبق
ذكره ،ص.23 :
 -48انظر :الغامني ،نزار عبد األمري ،اخلزرجي،محد جاسم ،الفساد املايل واإلداري ودوره يف حتجيم االقتصاد العراقي ،...مصدر
سبق ذكره ،ص( 17 :بتصرف يسري).
 -49املصدر السابق نفسه ،ص( 17 :بتصرف يسري).
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والدويل ،ونتائج ذلك يف طي اجملهول من تداعيات املستقبل املنظور.
3 .3يكلّف الضعف الرقايب العراق هدراً ابلغاً ملوارده ،ويساهم يف دفع البالد حنو االستدانة واالقرتاض.
4 .4أفقد احنسار األدوار الرقابية أمناط االقتصاد العراقي عنصرى التناسق والتعاضد ،وأدخل السياسة
النقدية حيز التعارض مع السياسة املالية.
5 .5أصبح البعد الرقايب العراقي -جممالً -اتبعاً ملسار االقتصاد الريعي؛ حبيث ابتت املوارد النفطية
هي األجدر ابلتطبيقات واآلليات الرقابية من وجهة نظر الذهنية الرمسية ابلعراق.
6 .6يواجه العراق صعوابت غري مسبوقة يف التحكم مبوارده املالية عرب حمورى املركز واإلقليم ،وسوء
اإلدارة املالية مع ضعف التخطيط االقتصادي ،يغلفان سياسته املالية.
7 .7هناك تناقض معقد بني كثرة التعديالت القانونية  /الدستورية للبنود الرقابية من جهة ،وهشاشة
املنجز الرقايب من جهة اثنية ،وإن هناك تناقضاً بني تنامي اإلنفاق األمين ،وتراجع االنتشار الرقايب.
8 .8خلو العراق من وجود فرع ملنظمة الشفافية الدولية ،يعرقل مهمة التقييم الصحيح لنظام النزاهة
الوطين والقومي يف البالد.
9 .9إن نظرة اجلماهري العراقية لألجهزة الرقابية ابلعراق ليست إجيابية؛ وذلك بفعل انتشار الفساد
وتراجع احلالة املعيشية.
1010يهدد ضعف الرقابة االستقرار السياسي واجملتمعي ابلعراق ،ويساعد يف تشويه صورة
املؤسسات الرمسية ،ويهدد بفشل خمططات التنمية والتنمية املستدامة.
1111إن عالج الفساد ليس بيد األجهزة الرقابية وحدها ،وإمنا حيتاج لتكاتف املؤسسات الرمسية
مجيعها ،وقبل ذلك حيتاج إلرادة سياسية وسيادية بتطبيق الشفافية وتعرية املفسدين من احلصانة
والنفوذ.
توصيات الدراسة
•توسيع رقعة الوعي واإلدراك ابملفاهيم األكثر تطوراً وحداثة لتطبيقات البعد الرقايب ،احملاسيب،
واملايل وفق املنظور الدويل والعاملي.
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•تفعيل دور الرقابة الداخلية ،وأتسيس هيئة مستقلة للرقابة السيادية والتدقيق رفيع املستوى،
وعلى وفق بنود دستورية وتشريعية.
•حتسني صورة العراق لدى مؤسسات الشفافية والرقابة الدولية واإلقليمية عرب تصحيح املغالطات
إن وجدت ،مع حماولة اإلفادة من التقييمات الصادرة عنها بشأن العراق ،الستدراك األخطاء
وتصحيح مسار التطبيقات واآلليات الرقابية.
•حترير األجهزة واهليئات الرقابية العراقية من أسر السياسة الريعية ،وتوسيع نطاق البعد الرقايب
ليشمل مجيع القطاعات االقتصادية الرئيسية والبديلة ابلدولة.
•متكني هيئة النزاهة العراقية من استكمال إجراءات حماسبة املتورطني يف الفساد املايل واإلداري،
عرب تشريع  /تعديل دستوري يسمح هلا إبخضاع الفئات كافة لسلطاهتا القانونية على وفق
أسس عادلة ونزيهة.
•تنويع مصادر الدخل القومي ،وتعزيز ثقة اجلماهري العراقية مبؤسسات الدولة عرب التوزيع العادل
للحقوق والواجبات ،وإشعار األجهزة الرقابية إبجيابية دورها املايل واجملتمعي ،إىل جانب تفعيل
جهود اإلصالح االقتصادي واالجتماعي الشامل.
•متكني مبادرات الرقابة اخلارجية من اإلسهام الفاعل يف إصالح خلل الرقابة الداخلية ،دون
اإلخالل ببنود األمن القومي العراقي.
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خامتة
رمبا يعتقد املتأمل للمشهد الرقايب العراقي ،وما يرتبط به من تداعيات سلبية ملا خيص
املوارد واألموال واالقتصاد عموماً ،أنه من الصعب توقع اإلصالح لتلك السلبيات وفق املنظور
املستقبلي القريب ،ولكن احلقيقة غري ذلك ،على األقل من وجهة نظر هذه الدراسة؛ فرغم تعقد
املشهد الرقايب العراقي ،إال أن سبل احلل والنهضة والتطوير ،حاضرة وليست غائبة ،لكن يبقى على
اجلهات الرمسية ،استثارهتا واستخراجها من عقول العراقيني النوابغ الذين ميلؤون أقطار العامل إبداعاً
يف التطبيقات الرقابية ،واإلدارية ،واملالية ،واحملاسبية ،والتقنية ،فقط حيتاج العراق إىل تقدمي أهل اخلربة
واالختصاص ،ومنحهم حرية التقييم والتطوير ،ومن مث دعمهم تشريعياً ودستورايً وقانونياً ،حىت ال
ترتبص هبم بؤر الفساد وأدعياء العلم من املتسلطني املتصدرين لكل مشهد ،ومبا أن العراق يعيش
حالياً مرحلة خماض سياسي واقتصادي واجتماعي ،فإنه من املتوقع حتماً ،أن تستفيد القيادات
اجلديدة من أخطاء وسلبيات املاضي البعيد ،واملاضي القريب ،وأن تغلّب املصلحة الوطنية الواسعة،
على ما عداها من األطماع والطموحات الشخصية الضيقة؛ لذا فإن سبل النهضة واإلصالح،
قائمة وحاضرة دوماً ،يف كل مشهد عراقي متجدد ،رغم أنف املرتبصني هبذا البلد.
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قائمة املراجع واملصادر
(( (1إبراهيم ،خليل إمساعيل ،واقع السياسة املالية يف العراق(املركز واإلقليم) للمدة
(1991ــ ،)2012جملة الداننري ،العدد العاشر:2017/
http://al-dananeer.edu.iq/wp-content/uploads/2017/11/4%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%
8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%
D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%
B9%D8%B1%D8%A7%D9%82.pdf

(( (2أمحد أبريهي علي ،املصارف واالئتمان والعمق املايل بني العراق والتجربة الدولية ،جملة
الدراسات النقدية واملالية ،مطبوعات دائرة اإلحصاء واألحباث/البنك املركزي العراقي ،العدد الثالث
متوز :2018
https://cbi.iq/documents/journal%20of%20monetary%20and%20
financial%20studies.%20july%202018.pdf

(( (3اسرتاتيجية ديوان الرقابة املالية االحتادي مجهورية العراق  ،2018-2022منشورات
الديوان على موقعه اإللكرتوين:
https://www.fbsa.gov.iq/uploads/files/attachments/_%D8%A7%D9%84%D
8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A
C%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%88%D
8%A7%D9%86_2018_-_2022_-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A.
pdf

(((4دون مؤلف ،البعد االجتماعي للسياسة املالية يف العراق ،منشورات الدائرة االقتصادية،
وزارة املالية العراقية ، 2013 ،متاح على:
mof.gov.iq/Lists/ResearchesAndStudies/4.pdf

(( (5البدراين ،قبس حسن عواد ،الرقابة املالية يف العراق وأدواهتا القانونية ،ورقة أكادميية،
منشورات كلية احلقوق ،جامعة املوصل ،دون أتريخ ،بدون معوملات إضافية:
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http://rights.uomosul.edu.iq/files/files/files_7009731.pdf

(( (6البلداوي ،شاكر عبد الكرمي ،دور ديوان الرقابة املالية ابلعراق يف تعزيز اإلفصاح والشفافية،
جملة اإلدارة واالقتصاد ،السنة الرابعة والثالثون ،العدد التسعون:2011/
https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=65400

(((7حرارة ،ساجدة أمحد عاطف ،أثركفاءة وفاعلية الرقابة املالية على ترشيد اإلنفاق  ..دراسة حالة(سلطة
منطقة العقبة االقتصادية اخلاصة) ،رسالة ماجستري ،جامعة الشرق األوسط ،آب/أغسطس :2016
https://meu.edu.jo/libraryTheses/59045cb156020_1.pdf

(((8حيدر حسني آل طعمة ،النمو املتعرج وحتدايت التخطيط االقتصادي يف العراق ،مقاالت
اقتصادية ،شبكة النبأ املعلوماتية:
http://annabaa.org/arabic/economicarticles/11724

(((9رهبة أسودي حسني ،الفساد اإلداري واملايل يف العراق..دراسة اجتماعية/سياسية،
مطبوعات املنتدى الوطين ألحباث الفكر والثقافة ،العدد :2011 ،6
https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=77983

( (1(1اجلبوري ،ماهر صاحل عالوي ،والفهداوي ،ماجد جاسم حممد ،اختصاصات هيئات
الرقابة املستقلة مبكافحة الفساد املايل واإلداري يف العراق (دراسة مقارنة) ،جملة جامعة األنبار للعلوم
القانونية والسياسية ،العدد الثامن:2013 ،
https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=78005

((1(1عبد اللطيف ،مهسة قصي ،ومخاس،عمر عدانن ،أداء السياسة املالية يف العراق بعد عام
 ،2003جملة كلية بغداد للعلوم االقتصادية اجلامعة ،العدد الثاين واخلمسون:2017 ،
https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=127752

((1(1عبد ،هادي محزة ،تنازع االختصاص بني األجهزة الرقابية يف العراق على أعمال اإلدارة/
دراسة مقارنة ،جملة أهل البيت عليهم السالم ،العدد  ،22مارس :2018
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http://abu.edu.iq/sites/default/files/research/journals/ahl-al-bayt/
issues/22/180616-043252.pdf

((1(1عويد ،غزوان رفيق ،دراسة حتليلية ملؤشرات منظمة الشفافية الدولية (مع اإلشارة إىل حالة
العراق) ،جملة النزاهة والشفافية للبحوث والدراسات ،العدد التاسع:2016 ،
http://www.nazaha.iq/images/nazaha-mag/r09/pdf/p07.pdf

( (1(1احلوكمة اإللكرتونية يف العراق ،تقرير جملة  I-TECHالصادرة عن هيئة اإلعالم
واالتصاالت العراقية ،العدد:2018 ،1
http://www.cmc.iq/ar-iq/wp-content/uploads/2018/08/I-Tech-last-V.pdf

( (1(1الذحباوي ،فرحان حممد حسن ،اجتاهات السياسة املالية يف العراق يف ظل ريعية الدولة،
جملة الغري للعلوم االقتصادية واإلدارية ،اجمللد الرابع عشر ،العدد (:2017/)1
https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=129681

((1(1الزبيدي ،فاحل نغيمش مطر ،وشرفاين ،نسرين مصطو ،األزمة املالية الراهنة وجلوء العراق
إىل صندوق النقد الدويل (اآلاثر والبدائل األخرى) ،جملة املستنصرية للدراسات العربية والدولية،
جملد  ،14عدد :2017 ،58
http://mjais.uomustansiriyah.edu.iq/index.php/mjais/article/view/19/4

((1(1السرحان،حسني أمحد ،الشفافية املالية يف العراق ،تقرير شبكة النبأ املعلوماتية ،بتاريخ
https://annabaa.org/arabic/goodgovernance/15286 :17/5/2018
((1(1العلمي ،صباح سعد الدين ،دور الرقابة املالية واإلدارية كمدخل للتنمية واإلصالح اإلداري
يف الدولة ،ورقة حبثية ،منشورات جامعة النجاح الوطنية ،انبلس/فلسطني:2006 ،
https://scholar.najah.edu/sites/default/files/conference-paper/role-financialand-administrative-monitoring-country%E2%80%99s-development-andadministrative-reforms.pdf

((1(1الغامني ،نزار عبد األمري ،اخلزرجي،محد جاسم ،الفساد املايل واإلداري ودوره يف حتجيم
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االقتصاد العراقي بعد االحتالل األمريكي للعراق عام  ،2003جملة احملقق احللي للعلوم القانونية
والسياسية ،العدد الثالث/السنة الثامنة :2016
http://mouhakiq.com/papers/Lawj_paper_2016_92318373.pdf

((2(2مظهر حممد صاحل ،ثروة العراق املالية بني منط االستهالك الراهن والتصدع يف احلواضن
االقتصادية اإلقليمية  ،دون معلومات إضافية:
http://cbi01.hosting.runbox.com/documents/mudh_pub7_f.pdf

((2(2املعموري ،علي حممد ثجيل ،الوعي الرقايب للقيادات اإلدارية ودوره يف حتقيق فاعلية نظام
الرقابة الداخلية وحتقيق املساءلة العادلة ،جملة القادسية للعلوم اإلدارية واالقتصادية ،اجمللد  18العدد
 3لسنة :2016
http://qu.edu.iq/adejou/wp-content/uploads/2016/09/10-3-18-2016.pdf

((2(2اندية شاكر حسني ،املخالفات احملاسبية وأثرها يف تفشي ظاهرة الفساد املايل واإلداري
(دراسة حماسبية حتليلية) ،منشورات هيئة النزاهة العراقية ،جملة النزاهة والشفافية للبحوث والدراسات،
السنة الرابعة ،العدد السادس:2013 ،
http://www.nazaha.iq/images/nazaha-mag/r06/pdf/p05.pdf
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اتجاهات الشباب نحو التطرُّف في العراق -دراسة اجتماعية
أحمد خضير حسين عيال*

2019-3-12
متهيد:
التطرف اليت ُّ
تعد من أهم الظواهر االجتماعية اآلخذة يف
سلطت الدراسة الضوء يف ظاهرة ُّ
النمو؛ نتيجة التغيريات واألوضاع اليت طالت بنية اجملتمع العراقي بعد سقوط النظام عام ()2003؛
مما أثر على أمنه واستقراره .وإذا أُخذ ابحلسبان الظروف السياسية ،والدينية ،واالجتماعية،
مير هبا اجملتمع ،فقد شكلت الظروف املتشابكة أزمة أصابت
واالقتصادية ،وغريها من الظروف اليت ّ
الثقافة السائدة ،ونظم التعليم ،وأجهزة اإلعالم ،وأساليب التنشئة األسرية ،واملؤسسة الدينية؛
مما أعاق تنمية الفرد بقيمه واختياراته ،ووعيه اجملتمعي ،أببعاده ومضامينه االقتصادية والسياسية
واالجتماعية ،اليت أثرت سلباً على معظم اجلوانب الشخصية للفرد؛ مما زعزعت ثقته مبعتقداته
وقيمه؛ وهذا أدى إىل اإلحباط والشعور ابلضياع ،وعدم القدرة على إشباع احلاجات األساسية اليت
يتوقف عليها استمرار احلياة وبقاؤها.
تكمن مشكلة الدراسة احلالية يف مدى خطورة تطرف بعض الشباب يف أفكارهم وآرائهم
واجتاهاهتم حنو بعض القضااي االجتماعية والسياسية والدينية؛ كوهنم من أكثر الفئات عرضة هلذا
األثر االجتماعي ،ويشكلون مرحلة عمرية متتاز ابحليوية والنشاط والرغبة القوية .وتنطلق الدراسة
التطرف يف العراق؟ وهذا التساؤل حيمل يف طياته
من تساؤل رئيس عن معرفة اجتاهات الشباب حنو ُّ
ابلتطرف؟ وما العوامل اليت ساعدت على توسعه؟ وهل أثّر يف
أسئلة فرعية من حنو :ماذا نقصد ُّ
الشباب؟
وهتدف الورقة البحثية إىل الكشف عن الفروق بني طلبة اجلامعات وطبيعة اجتاهاهتم حنو
املتغيات اآلتية( :العمر ،واجلنس ،والتخصص ،واجلامعة) ،وتسلّط الضوء على
التطرف على وفق ّ
ّ
التطرف وأثرها يف الشباب.
عن
لة
و
املسؤ
املصادر
ّ
* ابحث  /جامعة بغداد  -كلية اآلداب  -قسم االجتماع.
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املنهجية واملفاهيم واملقاربة النظرية:
تتبىن هذه الورقة املنهج املسحي بطريقة العينة ابالعتماد على أداة االستبانة؛ هبدف حتديد
التطرف
(التطرف الديين ،و ُّ
التطرف وأببعاده الثالثةُّ :
الفرق بني طلبة اجلامعة وطبيعة اجتاهاهتم حنو ُّ
التطرف االجتماعي) ،وتفسري ما مجع من بياانت ومعلومات وحتليله إحصائياً.
السياسي ،و ُّ
ضمت استمارة االستبانة ( )12سؤاالً أساسياً ،تنوع فيها منط األسئلة املغلق-املفتوح،
وأسئلة مقياس تقدير ،وأسئلة مصفوفية ،وأخرى تراتب األمهية واألولوية ،وقد احتوت االستمارة
على جانب خاص ابملعلومات األساسية (الدميوغرافية) للمبحوثني ،وجانب آخر خاص ابآلراء
الذاتية هلم فيما خيص املوضوعات ذات الشأن الديين والسياسي واالجتماعي.
متثل جمتمع الدراسة ضمن توزيع جغرايف مشل (جامعة األنبار ،جامعة الكوفة) أقتصر على
ووّزعت االستبانة يف الكليات العلمية
عينة بلغت ( )200طالبة وطالبة من الدراسة الصباحيةُ ،
عنقودايً داخل اجلامعات ،ومشلت مجيع املراحل الدراسية ،ويف اختصاصات علمية وإنسانية خمتلفة.
متغي العمر واجلنس واملستوى املعاشي واجلامعة
واجلدول اآليت يبني توزيع عينة الدراسة حسب ّ
وختصص املبحوثني.
جدول ( )1يبني توزيع عينة الدراسة حسب البياانت األولية للمبحوثني
توزيع عينة الدراسة
األعمار

اجلنس

الوضع املعاشي

التكرار

النسبة املئوية

20 - 18

53

% 26،5

23 - 21

76

% 38

26 - 24

71

% 35،5

ذكور

103

% 51،5

إانث

97

% 48،5

غري كاف

23

% 11،5

يكفي

134

% 67

يكفي ويزيد

43

% 21،5
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اجلامعة
التخصص

األنبار

100

% 50

الكوفة

100

% 50

الكلية العلمية

86

% 43

الكلية اإلنسانية

114

% 57

إن «الشباب» ابملعىن املتبع يف هذه الدراسة يتضمن مرحلة عمرية ترتاوح أعمارهم ما بني
( )18-26عاماً ،وهم طلبة جامعة األنبار وجامعة الكوفة من العام الدراسي  .2019إذ يستطيع
الشباب إثبات قدراهتم وإمكانياهتم يف أن يكونوا عوامل تغيري إجيابية ،ميكن أن تساعد يف معاجلة
املشكالت احمليطة حباضرهم ومستقبلهم ،فضالً عن قدرهتم يف بناء جسور احلوار بني الثقافات(.)1

ويقصد بـ “االجتاه” استعداد وجداين حنو موضوع معني ،يتمثل ابلقبول أو الرفض جتاه هذا
املوضوع ،ويعرب عنه سلوكيا أو لفظيا أو حىت إبمياءات الوجه أو العينني.
وابلطبع فإن االجتاه يف هذه احلالة هو هتيؤ عقلي عصيب ،يكونه الفرد حنو موضوع ،أو موقف
معني ،ينعكس على سلوكه سلباً أو إجياابً ،وتكون االستجابة اثبتة إىل حد ما يف مواقف متشابه(،)2
أو هو هتيؤ واستعداد أو أتهب لالستجابة قبوالً أو رفضاً مبوقف ما ،وتتكون أغلب اجتاهات الفرد
من واقع الظروف االجتماعية والسياسية واالقتصادية واأليديولوجية ،أو ابألحرى نتاج لعملية
التنشئة االجتماعية كعملية تفاعلية بني الفرد واجملتمع()3؛ وبذلك تتأطر االجتاهات خبصائص منها
مكتسبة ومتعلمة وليست وراثية ،وقابلة للتعديل والتطوير ،وترتبط مبثريات اجتماعية ،وتكون قابلة
للقياس أو التقومي ،وهلا صفة الثبات واالستمرار النسيب(.)4
«ابلتطرف» التش ّدد والتمسك واملبالغة فكراً أو سلوكاً جتاه جمموعة من األفكار قد
ويقصد
ّ
تكون دينية أو سياسية أو اجتماعية ،يشعر الفرد أبنه ال يتقبل اجلدل ويعيش مبعزل عن اجملتمع،
ومنفصل عن النسيج االجتماعي.
 -1سحر حممد درويش ،اجتاهات الشباب حنو العمل التطوعي يف األهلية ،رسالة ماجستري منشورة قدمت إىل جامعة االزهر،
كلية اآلداب ،2015 ،ص.23 :
 -2هناد حممود حممد ،االجتاه حنو االلتزام الديين وعالقته ابلتوافق النفسي لدى طلبة جامعة األزهر ،رسالة ماجستري منشورة قدمت
إىل جامعة األزهر ،كلية الرتبية-قسم علم النفس ،2011 ،ص.8 :
 -3حسني صديق ،االجتاهات من منظور علم االجتماع( ،جملة جامعة دمشق ،امللحق  ،28العدد ،2012 ،)4-3 :ص.302 :
 -4إبراهيم سليمان عبيد ،اجتاهات املعلمني ومديري املدارس حنو دور املرشدين الرتبويني ومنسقي مبادرة االنضباط مبدارس وكات
الفوث ،رسالة ماجستري منشورة قدمت إىل جامعة األزهر ،كلية الرتبية-قسم علم النفس ،2010 ،ص.11 :
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التطرف هنا جتاوز األطر الفكرية أو املعايري السلوكية املقبولة يف اجملتمع ،ثورة
وابلطبع فإن ّ
على الواقع إن مل يكن ذلك الواقع مقنعاً أو كافياً ،أو اهلروب من ذلك الواقع إذا كانت الثورة
التطرف ابجلمود العقلي والتعصب؛ أي :اجلمود العقائدي ،واالنغالق الفكري؛
مستحيلة ،ويرتبط ُّ
وهبذا املعىن فهو أسلوب مغلق للتفكري يتسم بعدم القدرة على تقبل أي معتقدات ختتلف عن
()5
التطرف أبعاداً متباينة ،منها:
معتقدات الشخص أو اجلماعة أو التسامح معها  ،وقد يتخذ ُّ
التطرف االجتماعي؛ وهلذه الصور أتثرياهتا يف السلوك الفردي
التطرف السياسي ،و ُّ
التطرف الديين ،و ُّ
ُّ
واجلماعي وعلى عالقة املتطرف ابجملتمع ونوعية التعامل مع اآلخر ،إذ إن أغلب اجملتمعات على
التطرف وال تتخذه سلوكاً وتعامالً ابستثناء اجملتمعات اليت جتعل
اختالف حجمها ال جتنح إىل ُّ
التطرف والغلو ،أو
التطرف جزءاً من عقيدهتا املذهبية السياسية أو من دينها الذي يدعو إىل ُّ
من ُّ
التطرف من خانة الال توازن؛ أي:
يفهمه اآلخر على أنه كذلك؛ وكل ذلك يعين االنطالق إىل ُّ
التطرف
من قاعدة ال تنضبط مبقاييس وال تعرف الوقت عند حد ،وهو ما يفسح اجملال ملضاهاة ُّ
لظواهر ال أخالقية كالعنف ،واإلرهاب ،والعدوانية ،واالغتيال ،واستعمال القوة ،واللجوء إىل الثورة
()6
التطرف كظاهرة اجتماعية ،وقد ربط
املسلحة  ،وحتاجج هذه الدراسة املقاربة النظرية لتفسري ُّ
التطرف إىل وجود خلل بنائي داخل النسق االجتماعي متثل
كل من (ابرسونز ،ومريتون) ظهور ُّ
بفقدان اندماج الفرد ابجلماعات االجتماعية ،والثقافة السائدة ،مع ضعف آليات الضبط والقواعد
التطرف إىل الظروف االقتصادية السيئة اليت تعيشها
املنظمة لسلوك الفرد ،بينما يرجع املاركسيون ُّ
فئات كبرية يف اجملتمع من فقر ،وبطالة وحرمان ،والشعور ابالضطهاد ،والتهميش ،واالستغالل يف
مناحي احلياة(.)7
التطرف الديين :أبعاد ومؤشرات ميدانية:
ّ

التطرف الديين -ابملعىن املتبع يف هذه الدراسة -احنراف األفكار يف األمور الدينية إىل
يعين ّ
احل ّد الذي جيعل الشخص ال يرى رأايً صحيحاً ويرى ما يعتقدهُ من أفكار وآراء.
التطرف الديين هو جتاوز ح ّد االعتدال يف السلوك الديين فكراً وعمالً أو
وابلطبع فإن ُّ
 -5مسري أمحد نعيم ،احملددات االقتصادية واالجتماعية للتطرف الديين( ،بريوت ،مركز دراسات الوحدة الوطنية) ،1990 ،ص:
.33
التطرف السياسي يف اجملتمع العراقي :دراسة حتليلية ،رسالة ماجستري غري منشورة قدمت إىل جامعة
 -6فؤاد غازي ثجيل ،مالمح ُّ
بغداد-كلية اآلداب-قسم علم االجتماع ،2010 ،ص.25-24 :
 -7غين انصر حسني القريشي ،املداخل النظرية لعلم االجتماعي( ،عمان ،دار صفاء للنشر والتوزيع)  ،2011ص.206 :
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اخلروج عن مسلك السلف يف فهم الدين ويف العمل به سواء ابلتشدد أو ابلتسيب والتفريط(،)8
ويشري له يف عدد من الدراسات األجنبية إىل أنه قيام مجاعة دينية -من منطلق ديين -بفرض قواعد
معينة من السلوك غري عقالنية ،وتنمي الكراهية جتاه اجلماعات األخرى( ،)7ويعين حاالت اإلغراق
الشديد يف األخذ بظواهر النصوص الدينية على غري علم مبقاصدها وسوء الفهم هلا ،وقد يصل
ابملرء إىل درجة الغلو املنكور يف الدين(.)9
جدول ( )2يبني تقدير إجاابت املبحوثني بشأن طبيعة تفاعل املبحوثني مع التعاليم الدينية
مستوى اتفاق اإلجاابت
العبارات
أرى أن ديين هو الوحيد القادر على تنمية
الشخصية
أمتنع عن الصالة جبانب من خيتلف معي
ابملذهب
أعتقد أن مذهيب أفضل من املذاهب األخرى
ال أفضل أن يكون أصدقائي من مذهيب الديين
أقاطع كل من ابتعد عن الدين
أسعى إىل تغيري معتقدات اآلخرين بقوة اإلميان

اجملموع
أتفق

ال أتفق

145

55

% 72،5

% 27،5

37

163

% 18،5

81،5%

139

61

% 69،5

30،5%

40

160

% 20

80%

78

122

% 39

61%

131

69

% 65،5

34،5%

التكرار

النسبة املئوية

200
% 100
200
% 100
200
% 100
200
% 100
200
% 100
200
% 100

التطرف وعالقته ابلتوجه الديين لدى طلبة اجلامعة( ،جملة آداب املستنصرية ،العدد
 -8حيدر الزم ،وكاظم حمسن ،االجتاه حنو ُّ
الرابع )2018 ،ص.271 :
التطرف الديين وأبعاده :أمنياً ،وسياسياً ،واجتماعياً( ،القاهرة ،دار أم القرى للطباعة ،دون أتريخ) ،ص:
 -9جاد احلق علي جادُّ ،
.8
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يزعجين أن أرى ممارسة شعائر تعود ملذهب آخر

58

142

% 29

71%

200
% 100

تشري بياانت اجلدول ( )2إىل طبيعة تفاعل املبحوثني مع التعاليم الدينية ،إذ أظهرت
ابملرتبة األوىل أن ( )163من املبحوثني وبنسبة ( )% 81،5من جمموع وحدات العينة ال ميتنعون
عن أداء الصالة جبانب من خيتلف معهم ابملذهب ،وبنسبة ( )% 18،5ميتنعون عن أدائها.
ظهر ابملرتبة الثانية أن ( )160من املبحوثني وبنسبة ( )% 80من جمموع وحدات العينة
يفضلون أن يكون أصدقاؤهم من مذهبهم الديين ،وبنسبة ( )% 20من جمموع وحدات العينة ال
يفضلون أن يكون أصدقاؤهم من مذهبهم الديين.
وجاء ابملرتبة الثالثة أن ( )145من املبحوثني وبنسبة ( )% 42،5من جمموع وحدات
العينة يرون أن دينهم هو الوحيد القادر على تنمية شخصية الفرد ،وبنسبة ( )% 27،5من جمموع
وحدات العينة ال يتفقون على ذلك
فيما ورد يف املرتبة الرابعة أن ( )142من املبحوثني وبنسبة ( )% 71من جمموع وحدات
العينة ال ينزعجون من رؤية ممارسة شعائر تعود ملذهب آخر ،وبنسبة ( )% 29من جمموع وحدات
العينة ينزعجون من ذلك.
يظهر يف املرتبة اخلامسة أن ( )139من املبحوثني وبنسبة ( )% 69،5من جمموع
وحدات العينة يعتقدون أن مذهبهم أفضل من املذاهب األخرى ،وبنسبة ( )% 30،5من جمموع
وحدات العينة ال يعتقدون ذلك.
مث تاله يف املرتبة السادسة ان ( )131من املبحوثني وبنسبة ( )% 65،5من جمموع
وحدات العينة يسعون اىل تغيري معتقدات اآلخرين بقوة اإلميان ،وبنسبة ( )% 34،5من جمموع
وحدات العينة ال يسعون إىل ذلك.
ويف املرتبة االخرية اجاب ( )122من املبحوثني وبنسبة ( )% 61من جمموع وحدات
العينة ال يقاطعون كل من ابتعد عن الدين ،وبنسبة ( )% 39من جمموع وحدات العينة يقاطعون
كل من ابتعد عن الدين.
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وحدات العينة يسعون الى تغيير معتقدات اآلخرين بقوة اإليمان ،وبنسبة ()%34،5
من مجموع وحدات العينة ال يسعون إلى ذلك.
❖ وفي المرتبة االخيرة اجاب ( )122من المبحوثين وبنسبة ( )%61من مجموع وحدات
تاب املركز
مجموعاق حبثية
العينة ال يقاطعون كل من ابتعد عن الدين ،وبنسبة ( )%39من أور
وحداتل ُ
كالعينة
يقاطعون كل من ابتعد عن الدين.

شكل ( )1يبني طبيعة تفاعل املبحوثني مع التعاليم الدينية
163

160

145

142

139

131

122

78

69

61

55

58
40

37

20%
0 0

0 0

80%

0 0

39%

29%

61%

0 0

71%

التعاليم
المبحوثين مع
رجالتفاعل
أتثريطبيعة
مقداريبين
شكل ()1
الدينية لتحديد تفاعلك معهم
اهتمامك
يسمح به
الدين الذي
جدول ( )3يبني طبيعة
االوصاف

التكرار

النسبة املئوية

أصدق كل ما يقوله رجال الدين

10

5%

أثق يف فتاوى رجال الدين

31

15،5%

أعد رجال الدين قدوة ومثالً أعلى

32

16%

أرى فتاوى رجال الدين متناقضة

127

63،5%

اجملموع

200

100

فيما خيص طبيعة مقدار أتثري رجال الدين الذي يسمح به اهتمامك لتحديد تفاعلك
معهم ،تبني أن ( )127من املبحوثني وبنسبة ( )% 63،5من جمموع وحدات العينة ،يرون فتاوى
رجال الدين متناقضة ،يليها ( )32من املبحوثني وبنسبة ( )% 16من جمموع وحدات العينة،
يعدون رجال الدين قدوة ومثل أعلى ،كما تبني أن ( )31من املبحوثني وبنسبة ( )% 31من
جمموع وحدات العينة يثقون يف فتاوى رجال الدين .وبنسبة ( )% 5من جمموع وحدات العينة
يصدقون كل يقولونه رجال الدين.
167

فيما يخص طبيعة مقدار تأثير رجال الدين الذي يسمح به اهتمامك لتحديد تفاعلك معهم ،تبين
أن ( )127من المبحوثين وبنسبة ( )%63،5من مجموع وحدات العينة ،يرون فتاوى رجال
الدين متناقضة ،يليها ( )32من المبحوثين وبنسبة ( )%16من مجموع وحدات العينة ،يعدون
البيانقدوة ومثل أعلى ،كما تبين أن ( )31من المبحوثين وبنسبة ( )%31من مجموع
حصادالدين
رجال
وحدات العينة يثقون في فتاوى رجال الدين .وبنسبة ( )%5من مجموع وحدات العينة يصدقون
كل يقولونه رجال الدين.

شكل ( )2يبني طبيعة مقدار أتثري رجال الدين الذي يسمح به اهتمامك لتحديد تفاعلك
معهم
140
120

0

100
80
60

127

40
0

20
0

32

31

5%
10

0
االوصاف

16%

اثق في فتاوى
رجال الدين

اصدق كل ما
يقولونه رجال الدين

اعد رجال الدين
قدوة ومثل اعلى

ارى فتاوى رجال
الدين متناقضة

لتحديد تفاعلك معهم
اهتمامك
املصادر يسمح
الدين الذي
التطرف
املسؤولةبه عن
رجاليبني
تأثير ()4
شكل ( )2يبين طبيعة مقدارجدول

ّ

األولوايت
--------------

األوىل

الثالثة

الثانية

التكرار

النسبة

التكرار

النسبة

التكرار

النسبة

املناهج الدراسية

17

% 8،5

24

% 12

27

% 13،5

دور العبادة

29

% 14،5

19

% 9،5

14

%7

األسرة

35

% 17،5

18

%9

29

% 14،5

األحزاب السياسية

47

% 23،5

31

% 15،5

9

% 4،5

اإلعالم

18

%9

37

% 18،5

47

% 23،5

اإلنرتنت

22

% 11

43

% 21،5

20

% 10

الطائفة

17

% 8،5

18

%9

38

% 19

مصادر املعلومات
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املؤسسة الدينية
اجملموع

15
التكرار
النسبة

% 7،5

200

10

%5

200
% 100

16

%8

200
% 100

% 100

•يالحظ على بياانت األولوية األوىل أن ( )% 66،5من جمموع وحدات العينة توزعت
إجاابهتم بني مصادر معلومات رئيسة أربعة هي :األحزاب السياسية ذات الطابع الديين ،واألسرة،
ودور العبادة ،واإلنرتنت (مواقع ،شبكات التواصل االجتماعي)
•يالحظ على بياانت األولوية الثانية أن ( )% 67.5من جمموع وحدات العينة توزعت
إجاابهتم بني مصادر معلومات رئيسية أربعة :هي اإلنرتنت (مواقع شبكات التواصل االجتماعية)،
واإلعالم ،واألحزاب السياسية ،واملناهج الدراسية.
• يالحظ على بياانت األولوية الثالثة أن ( )% 70.5من جمموع وحدات العينة توزعت
إجاابهتم بني مصادر معلومات رئيسية أربعة :هي اإلعالم ،والطائفة ،واألسرة ،واملناهج الدراسية.
ويالحظ على بياانت اجلدول احلايل أن النسب األعلى إلجاابت املبحوثني قد احنصرت
بني أربعة مصادر رئيسية ،هي( :األحزاب السياسية ذات الطابع الديين ،واإلنرتنت ،واألسرة،
واملناهج الدراسية) تكرر التأكيد عليها من قبل املبحوثني ضمن األولوية األوىل والثانية والثالثة على
التطرف.
التوايل وبنسب متفاوتة؛ مما يدفعنا من التأكد على أتثري تلك املصادر ومسؤوليتها عن بث ُّ
التطرف السياسي :أبعاد ومؤشرات ميدانية
ُّ

التطرف السياسي ابملعىن املتبع يف هذه الدراسة احنراف األفكار حنو املوضوعات ذات
إن ّ
الطابع السياسي ،وفرض اآلراء السياسية على االخرين حسب ما يعتقد من آراء سياسية...
وابلطبع فهو أسلوب للعقل يرفض أي نقد ،ويقتنع متاماً بقدرته على املعرفة الصحيحة دون
ابلتعصب واالنغالق الفكري يف ضوء
الرجوع إىل الرباهني واألدلة ،وإمنا يعتمد طريقة التفكري املائز
ّ
املعتقدات واآلراء اليت يؤمن هبا ،ويلجأ املتطرف إىل استخدام أساليب خمتلفة من التسلطية والقوة
ليقنع االخرين أبفكاره واجتاهاته(.)10
التطرف األسباب والعالج( ،القاهرة ،دار املعرفة اجلامعية ،)2004 -ص.153 - 146 :
 -10حممد أمحد البيومي ،ظاهرة ّ
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جدول ( )5يبني طبيعة االهتمام بشأن املوضوعات ذات الطابع السياسي
الفقرات

التكرار

النسبة املئوية

أتقبل اآلراء السياسية اليت ختتلف مع آرائي

30

% 15

أشعر ابلنفور جتاه من خيالفين سياسياً

11

% 5،5

أعتقد أن افكاري السياسية هي األصح

11

% 5،5

أتعامل فقط مع من يتفق مع مبادئي السياسية

9

% 4،5

أعمل على هتميش األفكار السياسية

3

% 1،5

أجتنب مناقشة أصدقائي يف قضااي سياسية

136

% 68

اجملموع

200

100

خيص طبيعة االهتمام بشأن املوضوعات ذات الطابع السياسي ،تبني أن ()136
فيما ُّ
من املبحوثني وبنسبة ( )% 68من جمموع وحدات العينة يتجنبون مناقشة أصدقائهم يف قضااي
سياسية ،يليها ( )30من املبحوثني وبنسبة ( )% 15من جمموع وحدات العينة يتقبلون اآلراء
السياسية اليت ختتلف مع آرائهم .وبنسبة ( )% 5،5من جمموع وحدات العينة بني من يشعرون
ابلنفور جتاه من خيالفهم سياسيا ،ومن يعتقدون أن أفكارهم السياسية هي األصح .وتبني أن ()9
من املبحوثني وبنسبة ( )% 4،5من جمموع وحدات العينة يتعاملون فقط مع من يتفق مع مبادئهم
السياسية ،بينما ( )3من املبحوثني وبنسبة ( )% 1،5من جمموع وحدات العينة يعملون على
هتميش األفكار السياسية.
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المبحوثين وبنسبة ( )%68من مجموع وحدات العينة يتجنبون مناقشة أصدقائهم في قضايا
سياسية ،يليها ( )30من المبحوثين وبنسبة ( )%15من مجموع وحدات العينة يتقبلون اآلراء
السياسية التي تختلف مع آرائهم .وبنسبة ( )%5،5من مجموع وحدات العينة بين من يشعرون
تبين أن
املركز
صح.ل ُكوتاب
هيراقاألحبثية
بالنفور تجاه من يخالفهم سياسيا ،ومن يعتقدون أن أفكارهم السياسية أو
( )9من المبحوثين وبنسبة ( )%4،5من مجموع وحدات العينة يتعاملون فقط مع من يتفق مع
مبادئهم السياسية ،بينما ( )3من المبحوثين وبنسبة ( )%1،5من مجموع وحدات العينة يعملون
طبيعة االهتمام بشأن املوضوعات ذات الشأن السياسي
فكاريوضح
شكلاأل()3
السياسية.
على تهميش
140

68%

120
100
80

136

60
40

15%

20
0

30
0
الفقرات

0
11

0
11

0
9

0
3

اتقبل اآلراء اشعر بالنفور
اعتقد ان اتعامل فقط مع اعمل على اتجنب مناقشة
السياسية التي
تجاه من
افكاري
من يتفق مع تهميش االفكار اصدقائي في
تختلف مع
يخالفني
السياسية هي
مبادئي
السياسية قضايا سياسية
ارائي
سياسيا
االصح
السياسية

الموضوعات ذات الشأن السياسي
طبيعة
شكلف( )3يوضح
بشأنميدانية
االهتمامرات
أبعاد ومؤش
االجتماعي:
التطر

ّ
التطرف االجتماعي ابملعىن املتبع يف هذه الدراسة “احنراف األفكار والسلوكيات واألعراف
إن ُّ
االجتماعي .إذ
الطابع
التقاليدفواملفاهيم
ومؤشرات
ذاتأبعاد
االجتماعي:
والتطرّ
التطرف االجتماعي هو الغلو واإلسراف بعيداً
ميدانية إن ُّ
()11
عن التوسط ،واالعتدال يف التعامل مع القضااي االجتماعية اليت تواجه الفرد يف حياته اليومية” ،
إن التطرف االجتماعي بالمعنى المتبع في هذه الدراسة "انحراف االفكار والسلوكيات
االنغالق
التعصب و
أو هو املغاالة ابإلفراط أو التفريط ابآلراء واالفكار االجتماعية ،وأساسه
التميّز و ّ
االجتماعي هو الغلو
واألعراف والتقاليد والمفاهيم ذات الطابع االجتماعي .إذ إن التطرف
الفردفهو
االجتماعي،
القضايا سوء التو
اجتماعياًمعيعاين من
املتطرف
وسلوكاً ،و
االجتماعي
منهجاًعنوفكراً
واالعتدالّ
افقالتي تواجه
االجتماعية
في التعامل
التوسط،
واإلسراف بعيداً
ساسهيف
املكانةوأوحىت
أقل منه يف
على أهنم
اآلخرين
وينظروإىل
ابلتميّز،
ونفسي،اًأ،وإذهويشعر
مريض اجتماعياً ()11
االجتماعية،
واالفكار
باآلراء
التفريط
باإلفراط أ
المغاالة
في حياته اليومية
()12
يعانيوامن ،
وحينما كان
عداءفأينما
إليهم نظرة
وفكراًوينظر
ومنفردة،
مسات غري
صّ وبأن هلم
العقلية
القد
اجتماعياً
والمتطرّ
وسلوكاً،
مستحبةمنهجاً
االجتماعي
واالنغالق
اتوالتع
التمريّز
()13
اجملتمع اآل .
بالتميّزيف ،نظام
املختلفة
االجتماعية
العدالة
غياب
التوافقواالحتجاج
سوءالرفض
وميثّل
خرين
وينظر إلى
بصورهايشعر
ونفسياً ،إذ
اجتماعياً
مريض
االجتماعي،يففهو
11 -Middleton، H.: The Relation Ship Between Aggression Behavior To Anxiety And، J.

11Middleton،
H.: The Vol.
Relation
Ship Between Aggression Behavior To Anxiety
Coum.
Psychology،1984،
(36)،No.(7).
And، J. Coum. Psychology،1984، Vol. (36)،No.(7).
التطرف :األسباب والعالج مصدر سابق ،ص.61 :
 -12حممد أمحد البيومي ،ظاهرة ُّ
ابلتطرف ،رسالة ماجستري منشورة ،قدمت إىل جامعة األزهر-
وعالقتها
األزهر
جبامعة
الطلبة
 -13أحادية  /تعددية الرؤية لدى
ّ
كلية الرتبية ،قسم علم النفس ،2014 ،ص.38 :
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يبي تقدير إجاابت املبحوثني بشأن طبيعة التقاليد واألعراف ورفضها
جدول (ّ )6
بشكل ال خيتلف مع ما متعارف عليه اجملتمع
مستوى اتفاق اإلجاابت
-------------

أتفق

أصادق فقط من يشاركوين قيمي
ومبادئي
أبتعد عن العادات االجتماعية
ألطور نفسي
ضرورة احلد من التعليم املختلط
يف املدارس واجلامعات
أقطع عالقيت مع األصدقاء الذين
خيالفونين الرأي
أصر على هتجري الغجر من
العراق ألهنم يسيئون للقيم
األخالقية
أمانع من الزواج من شخص
خيتلف معي ابملذهب والقومية
أجتنب تناول الطعام مع أانس من
أداين أخرى
أمتعض إن مل يسمح يل إببداء
الرأي يف أمور األسرة

ال

ال أتفق إىل
حد ما

أتفق بشدة

التكرار

24

54

60

62

200

% 12

% 27

% 30

% 31

26

55

65

54

أتفق بشدة

الفقرات
أعكس غضيب على اآلخرين
عندما أغضب

اجملموع

إىل
حد ما

% 13

% 32،5 % 27،5

% 100
200

% 27

55

70

42

33

% 27،5

% 35

% 21

% 16،5

36

60

65

38

% 18

% 30

% 32،5

% 19

19

29

58

94

% 9،5

% 14،5

% 29

% 47

61

41

45

53

% 100
200
% 100
200
% 100
200
% 100
200

% 26،5 % 22،5 % 20،5 % 31،5
45

38

50

53

% 22،5

% 19

% 25

% 26،5

18

26

56

100

%9

% 13

% 28

% 50

47

64

53

36

% 23،5

% 32

% 26،5

% 18
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% 100
200
% 100
200
% 100
200
% 100
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أعتقد أن الشاذين جنسياً جيب
أن يقتلوا
أقبل بفكرة تقسيم الناس
ومتييزهم على وفق انتماءاهتم
القومية والدينية والعرقية
لبس الشباب للحلي منظر مقزز

63

41

41

55

200

% 27،5 % 20،5 % 20،5 % 31،5
19

28

34

119

% 9،5

% 14

% 17

% 59،5

87

46

20

47

% 43،5

% 23

% 10

% 23،5

% 100
200
% 100
200
% 100

تشري بياانت اجلدول ( )5إىل أن تقدير إجاابت املبحوثني ودرجة اتفاقهم من عدمها
بشأن التقاليد واألعراف االجتماعية بنحو ال خيتلف مع ما هو متعارف عليه يف اجملتمع ،إذ أظهرت
ابملرتبة األوىل أن ( )156من املبحوثني وبنسبة ( )% 78من جمموع وحدات العينة ال يتجنبون
تناول الطعام مع أانس من أداين أخرى كأن يكون يف أثناء املناسبات أو األعياد ،وبنسبة (22
 )%من جمموع وحدات العينة يتجنبون تناول الطعام مع أانس من أداين أخرى.
ظهر ابملرتبة الثانية أن ( )153من املبحوثني وبنسبة ( )% 76،5من جمموع وحدات
العينة ال يقبلون بفكرة تقسيم الناس ومتييزهم على وفق انتماءاهتم القومية والدينية والعرقية ،وبنسبة
( )23،5%من جمموع وحدات العينة يقبلون بفكرة تقسيم الناس على وفق انتماءاهتم القومية
والدينية والعرقية.
وجاء ابملرتبة الثالثة أن ( )152من املبحوثني وبنسبة ( )% 76من جمموع وحدات
العينة تبقى عالقاهتم مع األصدقاء الذين خيتلفون معهم ابآلراء ومل أتخذ خالفاهتم منحى شخصياً،
وبنسبة ( )% 24من جمموع وحدات العينة ،يقطعون عالقاهتم مع األصدقاء الذين خيتلفون معهم
ابلرأي.
يظهر ابملرتبة الرابعة أن ( )133من املبحوثني وبنسبة ( )% 66،5من جمموع وحدات
العينة يتفقون بشأن الشباب ولبسهم للحلي منظر مقزز إذ ختتلف مع أعرافهم وتقاليدهم االجتماعية
اليت توارثوها ،وبنسبة ( )% 33،5من جمموع وحدات العينة ال يرون لبس الشباب للحلي منظراً
مقززاً.
فيما ورد يف املرتبة اخلامسة أن ( )125من املبحوثني وبنسبة ( )% 62،5من جمموع
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حصاد البيان

وحدات العينة يبتعدون عن العادات االجتماعية ليطورا أنفسهم ،وبنسبة ( )% 37،5من جمموع
وحدات العينة ال يبتعدون عن العادات االجتماعية.
مث تاله يف املرتبة السادسة أن ( )122من املبحوثني وبنسبة ( )% 61من جمموع
وتبي أن ( )78من املبحوثني
وحدات العينة ،ال يعكسون غضبهم على اآلخرين حينما يغضبونّ .
وبنسبة ( )% 39من جمموع وحدات العينة يعكسون غضبهم على اآلخرين عندما يغضبون.
وتبني يف املرتبة السابعة أن ( )119من املبحوثني وبنسبة ( )% 59،5من جمموع
وحدات العينة ال يصادقون فقط من يشاركوهنم القيم واملبادئ ،وبنسبة ( )% 40،5من جمموع
وحدات العينة يصادقون املذكورين.
وأشري يف املرتبة الثامنة إىل أن ( )111من املبحوثني وبنسبة ( )55،5%من جمموع
وحدات العينة يغضبون إن مل يسمح هلم إببداء آرائهم يف األمور األسرية .وبنسبة ( )% 44،5من
جمموع وحدات العينة ال يغضبون إن مل يسمح هلم أببداء آرائهم يف األمور األسرية.
فيما يعتقد يف املرتبة التاسعة ( )104من املبحوثني وبنسبة ( )% 52من جمموع وحدات
العينة ،إىل أن الشاذين جنسياً جيب أن يقتلوا ،وبنسبة ( )% 48من جمموع وحدات العينة مل يتفقوا
على قتل الشاذين جنسياً.
ظهر يف املرتبة العاشرة أن ( )103من املبحوثني وبنسبة ( )% 51،5من جمموع
وحدات العينة ميانعون من الزواج من شخص خيتلف معي ابملذهب والقومية .وبنسبة ()% 48،5
من جمموع وحدات العينة ال ميانعون من الزواج من شخص خيتلف معهم ابملذهب والقومية.
مث تاله يف املرتبة احلادية عشر( )103من املبحوثني وبنسبة ( )% 51،5من جمموع
وحدات العينة ال يرون ضرورة احلد من التعليم املختلط يف املدارس واجلامعات .وبنسبة ()% 48،5
من جمموع وحدات العينة يرون ضرورة احلد من التعليم املختلط يف املدراس واجلامعات.
ويف املرتبة االخرية تبني ( )102من املبحوثني وبنسبة ( )% 51من جمموع وحدات
العينة يصرون على هتجري الغجر من العراق ألهنم يسيئون للقيم األخالقية ،وبنسبة ( )% 49من
جمموع وحدات العينة ،ال يصرون على هتجري الغجر من العراق للسبب نفسه.
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النتائج وتفسريها ضمن املؤشرات امليدانية
يتناول الباحث نتائج الدراسة وتفسريها يف ضوء الفرضيات وحماولة توضيح اجتاهات
التطرف لدى طلبة اجلامعة.
ُّ
فرضية الدراسة
متغي (العمر ،اجلنس ،اجلامعة،
توجد فروق ذوات داللة إحصائية بني الشباب على وفق ّ
التطرف يف العراق.
التخصص) وطبيعة اجتاهاهتم حنو ُّ
دلت نتائج التحقق من هذه الفرضية على أهنا فرضية صادقة ومن مث قبوهلا يف الدراسة احلالية
وكما موضح ابآليت:
•الفرق بني األعمار وطبيعة االجتاه :إن نتائج التحليل اإلحصائي دلت على أن هناك فروقاً
التطرف ،إذ بلغت قيمة مربع كأي ()533،91
معنوية بني أعمار املبحوثني وطبيعة اجتاهاهتم حنو ُّ
بداللة ( )001،0وكما موضح ابجلدول اآليت:
التطرف
اجلدول ( )7يبني الفرق املعنوي بني أعمار املبحوثني وطبيعة اجتاهاهتم حنو ُّ
التطرف
ُّ
----االعمار

التطرف الديين
ُّ

التطرف االجتماعي
ُّ

العدد

النسبة

العدد

النسبة

العدد

النسبة

8

%4

32

% 16

52

% 26

21-23

15 % 12 24

% 7،5

28

14%

67

33.5

24-26

26 % 10 20

% 13

35

17،5%

81

40،5

اجملموع

49 % 28 56

24،5

95

200 % 47،5

100

18-20

العدد النسبة

التطرف السياسي
ُّ

اجملموع

12

%6

مربع كأي

الداللة

001,0 533،91

تبني معطيات اجلدول ( )7وجود فروق معنوية دالة إحصائياً بني أعمار املبحوثني وطبيعة
التطرف
التطرف وقد تبني أن الفئة العمرية ( )24-26أعلى نسبة يف اجتاهاهتم حنو ُّ
اجتاهاهتم حنو ُّ
االجتماعي بعدد ( )35وبنسبة ( )17،5يليهم فئة األعمار ( )20-18بعدد ( )32وبنسبة
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( ،)% 16وبعدد ( )28بنسبة ( )% 14كان من نصيب الفئة العمرية ( )23-21األقل يف
التطرف االجتماعي.
اجتاهاهتم حنو ُّ
أما الفئة العمرية بني ( )26-24فإن أعلى عدد من املبحوثني كان ضمن هذه الفئة
التطرف الديين
التطرف السياسي بعدد ( )26وبنسبة ( ،)% 13يليهم ذوو اجتاه ُّ
اجتاهاهتم حنو ُّ
التطرف
بعدد ( )24وبنسبة ( )% 12ضمن الفئة العمرية ( ،)23-21مث أقل نسبة لذوي اجتاه ُّ
السياسي الذي تقع ضمن الفئة العمرية ( )20-18بعدد ( )8وبنسبة (.)% 4
التطرف الديين بعدد ()20
بينما مثلت الفئة العمرية ( )26-24أعلى نسبة لذوي اجتاه ُّ
التطرف السياسي بعدد ( )15وبنسبة ( )% 7،5ضمن الفئة
وبنسبة ( ،)% 10يليها ذوو اجتاه ُّ
التطرف الديين بعدد ( )12وبنسبة ()% 6
العمرية ( ،)23-21مث أقل نسبة كانت لذوي اجتاه ُّ
ضمن الفئة العمرية ()20-18؛ وهذا يعين أن هناك فرقاً معنوايً بني أعمار املبحوثني وطبيعة
التطرف؛ وهذا جيعلنا أن نقبل الفرضية البديلة يف الدراسة ونرفض الصفرية.
اجتاهاهتم حنو ُّ
التطرف
شكل ( )4يوضح الفرق املعنوي بني أعمار املبحوثني وطبيعة االجتاهات حنو ُّ

18-20

21-23
24-26

العدد

النسبة

العدد

النسبة

العدد

النسبة

االتجاهات
أعمار
المعنوي بين
يوضح الفرق
شكل •()5
علىنحوأن هناك
وطبيعةاإلحصائي
المبحوثينالتحليل
دلت نتائج
االجتاه:
اجلنسني وطبيعة
الفرق بني
التطرففروقاً
)931،
بلغتاإلقيمة مر
ف ،إذ
التطر
وطبيعةاجتاهاهتم
الجنسينوطبيعة
بين املبحوثني
الفرقجنس
معنوية بني
االتجاه:حنودلت ُّ
( 70فروقا
(كاي) هناك
حصائيبععلى أن
التحليل
نتائج
•
ابجلدول اآليت:
جنسموضح
بينوكما
)02،
بداللة (0
وطبيعة اتجاهاتهم نحو التطرف ،إذ بلغت قيمة مربع
المبحوثين
معنوية
(كاي) ( )70،931بداللة ( )0،02وكما موضح بالجدول اآلتي:

الجدول ( )8يبيّن الفرق المعنوي بين جنس 176
المبحوثين وطبيعة اتجاهاتهم نحو التطرّف

التطرف

التطرف

التطرف

التطرف

مربع
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التطرف
اجلدول (ّ )8
يبي الفرق املعنوي بني جنس املبحوثني وطبيعة اجتاهاهتم حنو ّ
التطرف
ُّ
اجلنسان
ذكور

التطرف الديين
ُّ
العدد

النسبة

التطرف
ُّ
السياسي
العدد

النسبة

% 14 28 % 17،5 35
%9

إانث

18

اجملموع

43 % 26،5 53

التطرف
ُّ
االجتماعي
العدد

النسبة

اجملموع
العدد

النسبة

% 56 112 % 24،5 49

% 27،5 55 % 7،5 15

88

% 44

% 52

200

100

104 21%

مربع كاي

لداللة

02، 0 931، 70

أوضحت معطيات اجلدول أن هناك فرقاً معنوايً بني جنس املبحوثني وطبيعة اجتاهاهتم حنو
التطرف االجتماعي لدى اإلانث أكثر من الذكور ،إذ بلغ عدد اإلانث ()55
التطرف ،فتبني أن ُّ
ُّ
التطرف الديين
بنسبة ( ،)% 27،5أما عدد الذكور فقد بلغ ( )49بنسبة ( )% 24،5بينما ّ
لدى الذكور كان أعلى من اإلانث فقد بلغ ( )35بنسبة ( ،)% 17،5أما عدد اإلانث فقد بلغت
التطرف السياسي لدى الذكور أعلى من اإلانث فقد بلغ
( )18بنسبة ( ،)% 9يف حني ّ
تبي أن ّ
( )28بنسبة ( ،)% 14أما عدد اإلانث فقد بلغت ( )15بنسبة ()% 7،5؛ وهذا يعين أن
التطرف ،وهذا جيعلنا أن نقبل الفرضية
هناك فرقاً معنوايً بني جنس املبحوثني وطبيعة اجتاهاهتم حنو ّ
البديلة يف الدراسة ونرفض الصفرية.
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بنسبة ( ،)%9في حين تبيّن أن التطرّف السياسي لدى الذكور أعلى من اإلناث فقد بلغ ()28
حصاد
البيان ،أما عدد اإلناث فقد بلغت ( )15بنسبة ()%7،5؛ وهذا يعني أن هناك فرقاً
)%14
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الصفرية.
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توضح معطيات الجدول ( )9أن هناك فرقاً معنوياً بين تخصصات المبحوثين وطبيعة
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اخلالصة
من خالل األسئلة واإلجاابت والنتائج اليت خرج هبا استطالع الرأي ميكن استخالص
جمموعة من النقاط ،وقد جاءت على النحو اآليت:
 .1ظهرت توزيع مستوايت أعمار املبحوثني يف البحث احلايل على (ثالث) فئات عمرية
بدءاً من ( ،)20-18وانتهاء ابلفئة العمرية ()23-21؛ إذ متثل هذه األعمار فئة الشباب ،فيما
بلغ التوزيع اجلنسي لوحدات عينة البحث من الذكور بنسبة ( )% 51،5يف حني كانت نسبة
اإلانث ( )% 48،5من جمموع وحدات العينة .إذ إن اختيارات العينة جاءت عنقودايً داخل
اجلامعات (جامعة األنبار ،وجامعة الكوفة) ،ومشلت مجيع املراحل الدراسية ضمن اختصاصات
علمية وانسانية خمتلفة ،وكشفت نتائج االستطالع أن نسبة الذين وصفوا دخلهم الشهري غالباً ما
يكون غري ٍ
كاف لسد حاجاتنا األساسية (أي مستوى معيشي متدن) قد بلغت حنو ()% 11،5
من جمموع وحدات العينة ،أما نسبة الذين وصفوا دخلهم يكفي لتدبري األمور العائلية لكنه بعيد
عما هو كمايل ( )% 67من جمموع وحدات العينة ،يف حني وصف ( )% 21،5أن دخلهم
يكفيهم للعيش برخاء (أي مستوى معيشي مرفه).
يُ ُّ
عد التفاوت يف املستوايت املعيشية أمراً بديهياً ،ويتبع ذلك نوع العمل الدخل ومقداره ،وتراكم
الثروة لدى األفراد أو األسرة ،وطريقة التنظيم ،وإدارة الشؤون االقتصادية لألسرة.
 .2بينت نتائج االستطالع عن نوااي املبحوثني وطبيعة اتفاقهم من عدمها مع العبارات اليت
تبني تفاعلهم مع التعاليم الدينية .إذ اتضح أن نسبة ( )% 72،5يرون أن دينهم هو الوحيد القادر
على تنمية شخصية الفرد ،وبنسبة ( )% 69،5يعتقدون أن مذهبهم أفضل من املذاهب األخرى،
وبنسبة ( )% 65،5يسعون إىل تغيري معتقدات اآلخرين بقوة اإلميان ،وبنسبة ( )39يقاطعون
كل من ابتعد عن الدين ،وبنسبة ( )% 29ينزعجون عند رؤية ممارسة شعائر تعود ملذهب آخر.
 .3تباينت آراء املبحوثني حيال طبيعة مقدار أتثري رجال الدين ،إذ أظهرت نتائج االستطالع
حنو ( )% 63،5من جمموع وحدات العينة يرون فتاوى رجال الدين متناقضة ،يف حني تردد ما
يقارب حنو ( )% 36،5حني أجابوا بثقتهم برجال الدين ،فضالً عن تصديقهم لكل ما يقولونه.
 .4كشفت مؤشرات التحليل أن الشباب يرون (األحزاب السياسية ذات الطابع الديين،
واإلنرتنت ،واألسرة ،واملناهج الدراسية) من مصادر املعلومات الرئيسة ذات األثر االجتماعي
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التطرف.
املسؤولة عن ّ
 .5أفرزت نتائج االستطالع عن جتنب املبحوثني مناقشة أصدقائهم يف القضااي السياسية
اليت جاءت ابملرتبة األوىل وبنسبة ( )% 68من جمموع وحدات العينة ،يف حني أجاب ما يقارب
( )% 17أبهنم يشعرون ابلنفور جتاه من خيالفهم سياسياً ،إذ يعتقدون أفكارهم السياسية هي
األصح ،فضالً عن تعاملهم فقط مع من يتفق مع مبادئهم السياسية ،ويعملون على هتميش األفكار
السياسية.
التطرف ،على وفق
 .6كشفت الدراسة عن وجود فروق بني اجتاهات الشباب وميوهلم حنو ُّ
متغي العمر ،واجلنس ،والتخصص ،واجلامعة.
ّ
التطرف االجتماعي كانت عند اإلانث
 .7أظهرت نتائج الدراسة أن أعلى نسبة يف ُّ
( ،)% 27،5مث الذكور بنسبة ( )% 24،5من جمموع وحدات العينة .يليها أعلى نسبة يف
التطرف الديين عند الذكور ( )% 17،5مث اإلانث بنسبة ( )% 9من جمموع وحدات العينة .بينما
ّ
التطرف السياسي عند الذكور ( )14،5%مث اإلانث بنسبة ( )% 7،5من
يف
نسبة
أعلى
كانت
ُّ
جمموع وحدات العينة.
التطرف االجتماعي يف جامعة الكوفة ( ،)% 27مث
 .8وأخرياً ظهرت أعلى نسبة يف ُّ
جامعة األنبار بنسبة ( )% 25،5من جمموع وحدات العينة .يليها أعلى نسبة للتطرف السياسي
يف جامعة الكوفة ( )% 15،5مث جامعة األنبار بنسبة ( )% 8من جمموع وحدات العينة .بينما
كانت أعلى نسبة للتطرف الديين يف جامعة األنبار بنسبة ( )% 15مث جامعة الكوفة بنسبة (9
 )%من جمموع وحدات العينة.
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املصادر
العربية:ابلتطرف ،رسالة ماجستري
 أحادية تعددية الرؤية لدى الطلبة جبامعة األزهر وعالقتهاّ
منشورة ،قدمت إىل جامعة االزهر -كلية الرتبية ،قسم علم النفس.2014 ،
 إبراهيم سليمان عبيد ،اجتاهات املعلمني ومديري املدارس حنو دور املرشدين الرتبوينيومنسقي مبادرة االنضباط مبدارس وكات الفوث ،رسالة ماجستري منشورة قدمت إىل جامعة األزهر،
كلية الرتبية-قسم علم النفس.2010 ،
التطرف الديين وأبعاده :أمنياً ،وسياسياً ،واجتماعياً( ،القاهرة ،دار
 جاد احلق علي جادُّ ،رام القرى للطباعة ،دون أتريخ).
 حسني صديق ،االجتاهات من منظور علم االجتماع( ،جملة جامعة دمشق ،امللحق ،28العدد.2012 ،)4-3 :
التطرف وعالقته ابلتوجه الديين لدى طلبة
 حيدر الزم ،وكاظم حمسن ،االجتاه حنو ُّاجلامعة( ،جملة آداب املستنصرية ،العدد الرابع.)2018 ،
 سحر حممد درويش ،اجتاهات الشباب حنو العمل التطوعي يف األهلية ،رسالة ماجستريمنشورة قدمت إىل جامعة االزهر ،كلية اآلداب.2015 ،
 مسري أمحد نعيم ،احملددات االقتصادية واالجتماعية للتطرف الديين( ،بريوت ،مركزدراسات الوحدة الوطنية).1990 ،
 غين انصر حسني القريشي ،املداخل النظرية لعلم االجتماعي( ،عمان ،دار صفاء للنشروالتوزيع) .2011
التطرف السياسي يف اجملتمع العراقي :دراسة حتليلية ،رسالة
 فؤاد غازي ثجيل ،مالمح ُّماجستري غري منشورة قدمت إىل جامعة بغداد-كلية اآلداب-قسم علم االجتماع.2010 ،
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آليات عملية لمكافحة الفساد في العراق
غزوان رفيق عويد *

2019-3-24
املقدمة:
تُ ُّ
عد اإلرادة السياسية الركيزة األساس يف مكافحة الفساد واحل ّد من آاثره املدمرة على مقدرات
الشعب ،ولو افرتضنا توافر هذه اإلرادة بنسبة ما ،فالتساؤل الذي يطرح ههنا هو :ما اآلليات أو
اخلطوات اليت جيب القيام هبا على املدى القريب ،والبعيد ملكافحة الفساد يف العراق؛ ومبعىن آخر
لو أردان مكافحة الفساد يف العراق بنحو عملي ستكون آلليات املكافحة نتائج واضحة للجمهور،
واإلعالم ،واجملتمع املدين ،وستحاكي مصلحة املواطن وحتقيق تطلعاته.
كيف؟ ومن أين نبدأ؟ وإىل أين نريد أن نصل يف املرحلة احلالية للحكومة (- 2018
)2022؟ هذه التساؤالت وسواها ستستعرضها الورقة البحثية من منظور اسرتاتيجي ملكافحة
الفساد يف العراق ،وستكون مبنية على تشخيص موضوعي تقدم إىل من لديهم اإلرادة السياسية
ملكافحة الفساد من سلطة تشريعية ممثلة مبجلس النواب وتنفيذية ممثلة مبجلس الوزراء.
احملور األول :املنظومة الرقابية (هيكل الرقابة يف العراق)
تتعدد اجلهات الرقابية يف العراق بنحو كبري ،إذ هناك جهات ترتبط ابلسلطة التنفيذية،
وأخرى ابلسلطة التشريعية ،وأخرى مستقلة -تعمل حتت إشراف جملس الوزراء ،-ولو تفحصنا هذه
اجلهات لوجدانها تتمثل ابآليت:
 تشكيالت التدقيق والرقابة الداخلية املرتبطة ابلوزير أو رئيس اجلهة غري املرتبطة بوزارة،وتتوىل إجراءات الرقابة السابقة للصرف يف الوزارة.
 مكاتب املفتشني العموميني املرتبطة ابلوزير أو رئيس املؤسسة غري املرتبطة بوزارة ،وتتوىلأعمال التفتيش ،والتدقيق ،والتحقيق ،وتقومي األداء يف الوزارة ،أو اجلهة غري املرتبطة بوزارة؛ واجلدير
ابلذكر أهنا تصنف بكوهنا رقابة الحقة لكنها يف الوقت نفسه تقوم ببعض الرقابة السابقة ،مثل:
عني الوزير يف الرقابة على أعمال الوزارة.
تدقيق العقد قبل إبرامه ،وتع ّد َ
*خبري يف مكافحة الفساد.
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 ديوان الرقابة املالية االحتادي املرتبط مبجلس النواب ،ومسؤوليته الرقابة الالحقة علىأعمال السلطة التنفيذية ،وهو مسؤول أيضاً عن أعمال التدقيق على املال العام أينما وجد ،فضالً
عن مهامه يف تقومي األداء يف اجلهات اخلاضعة لرقابتهُّ ،
ويعد أعلى مستوى للرقابة يف الدولة (الدور
الرقايب جمللس النواب).
نص عليها الدستور صراحة ،وأخضعتها
 هيئة النزاهة ،وهي من اهليئات املستقلة اليت ّاحملكمة االحتادية العليا إىل إشراف جملس الوزراء ،وتتوىل التحقيق يف قضااي الفساد حتت إشراف
القضاء ،وهلا بعض األدوار الوقائية املتمثلة مبالحقة الكسب غري املشروع ،والتثقيفية املتمثلة بنشر
ثقافة النزاهة ،والشفافية ،واملساءلة.
 جمالس احملافظات ،وهلا دور رقايب على عمل احملافظ ،والتشكيالت املرتبطة به ،وعملالتشكيالت اليت تعمل يف حدود احملافظة.
ومما تقدم ذكره ابت جلياً عدم وجود أي دور جمللس الوزراء يف أداء رقابته على أعمال
الوزارات ،واهليئات واجلهات غري املرتبطة بوزارة اليت يشرف على أعماهلا مبوجب الدستور ،فمكتب
املفتش العام لوزارة ما -مثالً -يكون مرتبطاً ابلوزير كأي تشكيالت التدقيق والرقابة الداخلية
األخرى ،فال ميكن اختاذ أي إجراء فاعل ملكافحة الفساد إال مبصادقة الوزير ،فضالً عن سلطة الوزير
على موظفي مكتب املفتش العام فإابمكانه نقل املوظفني من وإىل املكتب؛ وهبذا فمن أجل تفعيل
الدور الرقايب لرئيس جملس الوزراء كونه املسؤول التنفيذي املباشر عن السياسة العامة للدولة ،ودعم
جملس الوزراء الذي ميارس صالحية ختطيط السياسة العامة للدولة وتنفيذها ،ومتكني مكتب املفتش
العام من أداء مهامه بكل استقاللية ومهنية تقرتح ورقة البحث ربط منظومة املفتشني العموميني
برئيس جملس الوزراء؛ ليشكل رقابة إدارية الحقة على الوزارة ،أو اجلهة غري املرتبطة بوزارة أبكملها
مبا فيها الوزير ،-ويكون عني رئيس جملس الوزراء ،ومعيناً له يف تشخيص مواطن اخللل يف الوزاراتواجلهات غري املرتبطة بوزارة.
وتقرتح الورقة أيضاً تقسيم عمل مكاتب املفتشني العموميني على أساس قطاعي مبا يناظر
العمل القطاعي لديوان الرقابة املالية االحتادي ،إذ يوجد يف العراق ( )22وزارة مجيعها فيها
مكاتب مفتشني عموميني ،و( )35جهة غري مرتبطة بوزارة يوجد يف ( )14منها فقط تشكيل
ملكاتب املفتشني العموميني ،واملتبقي البالغ ( )21جهة غري مرتبطة بوزارة ال يوجد فيها مكتب
مفتش عام أمهها( :البنك املركزي ،واهليئة الوطنية لالستثمار ،وجهاز األمن الوطين ،وهيئة املنافذ
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احلدودية ،واملفوضية العليا املستقلة لالنتخاابت ،واملفوضية العليا حلقوق اإلنسان ،وديوان الرقابة
املالية االحتادي ،وهيئة النزاهة) ،فضالً عن عدم وجود مكاتب للمفتشني العموميني يف احملافظات؛
ليشمل بذلك متكني منظومة املفتشني العموميني من أداء دورها الرقايب على احلكومات احمللية يف
احملافظات؛ األمر الذي يستدعي قيام جملس النواب بتشريع قانون مكاتب املفتشني العموميني على
أن يتضمن ربط املفتش العام برئيس جملس الوزراء وإعادة هيكلتها إىل ( )16مكتباً مفتشاً عاماً مبا
يناظر العمل القطاعي لديوان الرقابة املالية االحتادي.
احملور الثاين :اختيار القيادات اإلدارية العليا (مدير عام فأعلى)
ال ميكن احلديث عن إصالح ،أو خطط اسرتاتيجية ،أو برامج ،أو مشاريع من دون اختيار
قيادات متتاز بصفيت (النزاهة والكفاءة) ،فضالً عن حماسبة املسؤولني ومساءلتهم على اخلطط
واألهداف املكلفة هبا التشكيالت اليت تديرها شريطة أن تكون هذه األهداف موضوعية( :أهداف
شخصت مسألتان
ذكية حمددة ،وقابلة للتحقيق وطموحة ،وقابلة للقياس ،وحمددة بوقت) .وقد ّ
يف موضوع اختيار القيادات اإلدارية :األوىل :عدم وجود معايري واضحة وحمددة الختيار القيادات
العليا يف العراق ،إذ يوجد أكثر من ( )5.000مخسة آالف مسؤول مبنصب قيادي -درجة عليا-
مدير عام ،أو وكيل وزارة ،أو من هم بدرجتهما ،إذ ال توجد آلية واضحة الختيار هذه القيادات،
خاصة بتقييم هذه القيادات ،إذ إن املنهج املتبع حالياً يعتمد كون املسؤول
وأما املسألة الثانية فهي ّ
غري فاسد ،وال تثبت عليه قضية فساد من قبل القضاء ،أو ال يثار الرأي العام عن شبهات فساد
يتعهد بتحقيقها
تدور حوله؛ وهذا معيار غري دقيق إذ جيب أن ُياسب املسؤول عن األهداف اليت ّ
شرع قانونه منذ
وتكون معياراً لتقييمه؛ لذلك نقرتح تشكيل جملس اخلدمة العامة االحتادي الذي ّ
العام (- )2009ومل يُش ّكل حىت اآلن ،-واإلسراع بوضع معايري مهنية وحمددة الختيار القيادات
اإلدارية العليا من قبل جملس الوزراء ،وإعالهنا إىل اجلمهور ،ووسائل اإلعالم ،واجملتمع املدين ،فضالً
عن إلزام الوزارات ،واجلهات غري املرتبطة بوزارة ،واحملافظات بتطبيقها خالل مدة زمنية حمددة.
احملور الثالث :املنهاج الوزاري للحكومة
عما تريد القيام به ،ويف العادة تقوم احلكومات
يُفتـََرض أن تكون لدى احلكومة رؤية واضحة ّ
بوضع مناهج عامة وبرامج تنفيذية لتحقيق رؤيتها؛ ويف هذا السياق جند أن الدستور العراقي قد
فرض على رئيس جملس الوزراء ،تقدمي املنهاج الوزاري للحكومة إىل جملس النواب للمصادقة عليه،
وقد دأبت احلكومات املتعاقبة للمدة من ( )2018 - 2006على تقدمي املنهاج الوزاري هلا،
187

حصاد البيان

ولكنه كان عبارة عن رؤى تتسم ابلعمومية والتنظري ،ومل ترتجم إىل برامج عملية ،وجرت العادة على
تسمية املنهاج الوزاري ابلربانمج احلكومي؛ وهذا أمر غري دقيق ،إذ إن املنهاج الوزاري هو اإلطار
العام ملا ستقوم به احلكومة -خارطة الطريق للحكومة.-
أما الربانمج احلكومي فهو املشاريع اليت تلتزم احلكومة بتنفيذها لتحقيق املنهاج الوزاري ،وإن
احلكومة احلالية للمدة ( )2022 - 2018قد فصلت بني هذين املصطلحني ،وقدمت املنهاج
صوت عليه
الوزاري مع ملحق (مسودة أولية لتفاصيل برامج الوزارات) إىل جملس النواب الذي ّ
ابملوافقة ،ووضعت برانجماً حكومياً يرتجم املنهاج الوزاري إىل مشاريع موزعة على الوزارات واهليئات،
واجلهات غري املرتبطة بوزارة وحددت معها اجلهة املسؤولة عن التنفيذ ،واملدة الزمنية لإلجناز على
شكل جداول قابلة للقياس واملتابعة ،وميكن معها مساءلة الوزارات واجلهات غري املرتبطة بوزارة؛
وهذا أمر إجيايب شريطة أن حيظى ابملتابعة من قبل رئيس جملس الوزراء.
واألمر اإلجيايب اآلخر هو تشكيل جملس النواب جلنة برملانية دائمة (جلنة التخطيط االسرتاتيجي
ومتابعة الربانمج احلكومي) ،وهذه اخلطوة ستوجد نوعاً من املتابعة والتقييم لتنفيذ الربانمج احلكومي
شريطة توافر املهنية يف تنفيذ الدور الرقايب جمللس النواب ،ولو تفحصنا املنهاج الوزاري لوجدان أنه
احتوى مخسة حماور مشلت( :األمن والدميقراطية ،واملال واالقتصاد ،والتنمية واخلدمات االجتماعية،
شخصت عدة ملحوظات،
واإلعمار والبىن التحتية ،واألداء احلكومي واإلصالح اإلداري) ،وقد
ّ
عما موجود يف امللحق والسيما احملور اخلامس فكان
أمهها :اختالف حماور املنهاج الوزاري يف املنت ّ
يف منت املنهاج بعنوان( :اخلدمات والتنمية البشرية واجملتمعية).
أما يف امللحق فكان عنوانه( :األداء احلكومي واإلصالح اإلداري) ،ومل يكن االختالف
يف العنوان فقط ،وإمنا خيتلف اختالفاً جذرايً يف املوضوع أيضاً ،وقد يكون بسبب ضيق الوقت
لدى رئيس جملس الوزراء؛ لكثرة الضغوط اليت يتعرض هلا ،إذ يتزامن وضع املنهاج الوزاري مع
اختيار أعضاء حكومته -أعضاء جملس الوزراء -لعرضهم على جملس النواب للتصويت عليهم.
وبشأن موضوع مكافحة الفساد فقد احتوى احملور األول اخلاص مبوضوع األمن والدميقراطية فقرة
خاصة مبكافحة الفساد كانت أغلبها عبارة عن أمور عامة كدعم أجهزة الرقابة وتقويتها .ومبا
ّ
أن الدولة جتاوزت بنجاح العديد من املشكالت األمنية كالقضاء على تنظيم داعش ،وحتسن
الوضع األمين بنحو ملحوظ فكان من األفضل أن يكون احملور األول من املنهاج الوزاري بعنوان:
(مكافحة الفساد)؛ كونه أولوية قصوى تؤثر يف قطاعات الدولة كافة ،فضالً عن أن احملور اخلامس
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أي رؤية واضحة ملكافحة الفساد ،وإمنا
املعنون( :األداء احلكومي واإلصالح اإلداري) مل يتضمن ّ
خاصة مبوضوعات احلوكمة اإللكرتونية ،وحتسني األداء املؤسسي ،واإلصالح
تضمن مخسة أولوايت ّ
ختص وزارة التعليم العايل والبحث العلمي)،
التشريعي (اختصرت هذه األولوية على تشريعات قوانني ّ
وحتسني موقع العراق يف تصنيف شفافية املوازنة ،ووضع سياسة لرتشيد استهالك الطاقة الكهرابئية،
وهذه ليست رؤية حقيقية ملكافحة الفساد ،واملشكلة األكرب أنه عند إصدار الربانمج احلكومي بعد
( )100مئة يوم من املصادقة على املنهاج الوزاري مل تتالف احلكومة األخطاء اليت أُشري إليها آنفاً.
وإشارة إىل ما ذُكر نستنتج عدم وجود رؤية واضحة ملكافحة الفساد يف العراق؛ لذلك
نوصي ابإلسراع إبقرار اسرتاتيجية وطنية ملكافحة الفساد للمدة ()2022 - 2019؛ كوهنا تع ّد
السياسة التنفيذية ملكافحة الفساد من قبل السلطة التنفيذية ،ونقرتح أيضاً وضع منهجية واضحة
وحمددة يف إعداد املنهاج الوزاري والربانمج احلكومي للحكومات املقبلة ،واالستفادة من التجارب
اإلجيابية والسلبية اليت مرت هبا احلكومات السابقة يف حتديد أولوايت العمل احلكومي من أجل
حتقيق رضا املواطن.
احملور الرابع :اخلطط االسرتاتيجية الوطنية وخطط الوزارات واهليئات واجلهات غري
املرتبطة بوزارة
تعمل الوزارات واهليئات واجلهات غري املرتبطة بوزارة مبوجب القوانني املنظمة لعملها ،وتشرتك
يف إجناز بعض املهام املشرتكة قطاعياً فيتكامل عملها أفقياً وعمودايً ،وتقسم اخلطط االسرتاتيجية
على نوعني :األول :اخلطط الوطنية ،وهي اخلطط اليت تشرتك فيها أكثر من جهة لتحقيق أهدافها،
وتكون خططاً قطاعية؛ أي :تشرتك فيها أكثر من جهة من قطاع واحد أو عدة قطاعات ،مثل:
خطة التنمية الوطنية ،أو خطة التنمية املستدامة ،أو رؤية الدولة .والثاين :هي اخلطط االسرتاتيجية
للوزارات ،واهليئات واجلهات غري املرتبطة بوزارة ،وهي خطط داخلية هلذه اجلهات اهلدف منها:
حتقيق أهدافها املرسومة هلا مبوجب التشريعات النافذة ،وبعد االطالع على جتربة العراق نالحظ
عدم وجود جهة مركزية ملتابعة اخلطط االسرتاتيجية الوطنية القطاعية ،أو خطط الوزارات واجلهات
غري املرتبطة بوزارة ،وأن أغلب اخلطط االسرتاتيجية سواء اخلطط الوطنية أو خطط الوزارات
االسرتاتيجية تصدر لسنوات خارج مدة عمل احلكومة؛ ومنها( :خطة التنمية الوطنية ،وخطة الرتبية
والتعليم العايل ،وخطة تطوير القطاع اخلاص ،وغريها).
وختتلف فلسفة إدارة املؤسسات من مسؤول إىل آخر؛ وعليه جيب أن تراعى مسألة
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التوقيتات؛ ونقرتح أن تقر اخلطط االسرتاتيجية بعمر احلكومة ،ونقرتح أيضاً تشكيل فريق يرتبط
برئيس جملس الوزراء ،أو تكليف جهة حمددة ترتبط برئيس جملس الوزراء مبتابعة اخلطط الوطنية
واخلطط االسرتاتيجية للمؤسسات ،وتعد تقارير إجناز بشأهنا وتعرضها على رئيس جملس الوزراء،
فضالً عن تفعيل الدور الرقايب لألجهزة الرقابية (هيئة النزاهة ،وديوان الرقابة املالية ،ومكاتب
املفتشني العموميني) إبعداد تقارير تقوميية عن اخلطط االسرتاتيجية بنوعيها الوطنية واخلاصة،
وعرضها ملناقشتها يف جملس الوزراء ،واختاذ قرارت حامسة بشأهنا.

190

مقاالت مرتمجة

مقاالت مرتمجة

لمَ علينا القلق حيال المنطقة العربية؟
رامي جورج خوري *

2019-2-19
تتكون معظم املنطقة العربية اآلن من أسر فقرية ومتآكلة ومتقطعة من الداخل ،على عكس
ّ
تروج له صور وسائل اإلعالم الشعبية يف اخلارج عن الثروة الضخمة؛ إذ إن املنطقة العربية متشعبة
ما ّ
ومقسمة على ثالث فئات ،هي :جمموعة صغرية من األثرايء ،وجمموعة الطبقة الوسطى ،وجماميع
ّ
من الفقراء والضعفاء املهمشني الذين يشكلون اآلن ثلثي العرب؛ فعلى وفق األحباث اجلديدة اليت
أجرهتا العديد من املنظمات العربية والدولية فإن هناك حوايل  250مليون شخص من أصل 400
مليون نسمة من السكان العرب ،هم فقراء ومهمشون.
وأهم دليل على هذا االجتاه أييت من نتائج دراسات الفقر متعدد األبعاد اليت أجرهتا منظمات
عربية ودولية ،إذ قدمت لنا صورة كاملة وأكثر دقة عن الظروف الفعلية لسكاهنا املتضررين ،فضالً
عن املسوحات السنوية يف املنطقة اليت جتريها جمموعات أكادميية عربية وأمريكية اليت توصلت إىل أن
حنو  % 70من العائالت العربية ال تستطيع تلبية احتياجاهتم الشهرية األساسية.
وتشري أرقام الفقر متعدد األبعاد ( )MDPإىل أن معدالت الفقر أعلى أربع مرات مما
كان متوقعاً يف السابق؛ وذلك ألن مقياس الفقر الذي طبقه االقتصاديون يف برانمج األمم املتحدة
اإلمنائي ،وجلنة األمم املتحدة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا (االسكوا) ،والبنك الدويل،
ومبادرة أكسفورد للفقر والتنمية البشرية وغريها من املؤسسات ،قدمت لنا صورة أكثر دقة عن
الفقر مقارنة ابالعتماد السابق على معدالت إنفاق الدوالر يف اليوم؛ ويكمن السبب الرئيس للدقة
* زميل أقدم ،وأستاذ يف ختصص الصحافة يف اجلامعة األمريكية يف بريوت ،كاتب عمود أقدم غري مقيم يف كلية هارفارد كينيدي.
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الكبرية هو أن تدابري الفقر اليت اعتمدها مؤشر الفقر متعدد األبعاد تغطي مجيع الفئات من األغنياء
والفقراء الذين مهشتهم الدراسات السابقة ،وقد حت ّدد الفقر بدرجة أكثر دقّة من حيث احتياجات
األسر األساسية.
يف عشرة بلدان عربية مشلتها دراسة جلنة األمم املتحدة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا
صنّف  116مليون شخص أبهنم فقراء؛ أي ما يقارب  % 41من جمموع السكان ،و% 25
ُ
كانوا عرضة للفقر -على وفق قسم التنمية االقتصادية والفقر يف األمم املتحدة ،-وتشري نتائج
مؤشر (االسكوا) إىل أن العائالت ذات الدخل املتوسط اليت تقع على مشارف الفقر ال تستطيع
حتمل أي زايدة يف األسعار أو الضرائب؛ األمر الذي سيؤدي هبا مباشرة إىل الفقر.
سبب تظاهر عشرات اآلالف من األفراد ضد سياسات حكومتهم يف اآلونة
فسر ذلك َ
وقد يُ ّ
األخرية يف العراق ،ولبنان ،وتونس ،والسودان ،وبلدان عربية أخرى ،مع تركيز قوي على رفض
الضرائب اجلديدة والزايدات يف األسعار.
وحىت حينما طبق البنك الدويل مقياس الفقر معدالت إنفاق الدوالر بنسبة أقل من 1.90
دوالر أمريكي لكل فرد يومياً ،ارتفع معدل الفقر املدقع يف منطقة الشرق األوسط للمدة 2011-
 2015من  % 2.7إىل  ،% 5وكان الشرق األوسط املنطقة الوحيدة يف العامل اليت زاد هذا املؤشر
فيها يف تلك الفرتة .وابلتايل ،فإن الطبقة الوسطى يف الدول العربية غري املنتجة للنفط قد تراجعت
من  % 45إىل  % 33من السكان.
وال تعد معدالت الفقر العريب أكثر ارتفاعاً مما كان يعتقد سابقاً فقط؛ بل إن الفقراء مقدر
هلم أن يعيشوا املعاانة لعدة أجيال ،وذلك لسببني :أوهلما :ألن ظروف النمو يف مرحلة الطفولة
املبكرة واملستوى التعليمي األعلى لألسرة مها مؤشران متوقعان لتحديد مستوى الفقر مدى احلياة،
وكال الظرفني ميثالن إشكالية يف العديد من املناطق العربية.
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اثنيهما :ألن االقتصادات العربية اليوم ال تستطيع أن تولد وظائف نوعية كافية لزايدة دخل
األسرة وخفض معدالت الفقر .وشرح الدكتور أبو إمساعيل يف العديد من املقابالت اليت أجريت
معه أبن معظم العائالت العربية يف العقود األخرية شهدت حركة اجتماعية واقتصادية ّأدت إىل

تقدمهم يف جمايل التعليم والعمل من خالل حتسني دخلهم ورفاهيتهم .إال أنه يف اآلونة األخرية ابتت
القدرات االجتماعية األعلى يف الصحة والتعليم غالباً ما مل ترتجم إىل حياة أفضل ،والسيما لعدم
توافر وظائف الئقة ابلنحو الكايف.
وإلكمال دائرة البؤس اليت تصيب مئات املاليني من العرب الفقراء الذين يشكلون أغلبية
سكان املنطقة ،فهم يفتقرون أيضاً إىل احلقوق السياسية للتعبري عن بؤسهم أو املشاركة بنح ٍو جيد
تغي حالة دوهلم املعرضة للخطر حلالة أفضل.
يف صنع القرار ،الذي من املمكن أن ّ

إن النتيجة السياسية لكل هذا هو أن العديد من العرب أصبحوا مهمشني بنح ٍو متزايد عن
التيار الرئيس االقتصادي ،وأيضاً يف العديد من املؤسسات السياسية والوطنية يف بلداهنم .ويتزايد
إقصاء املواطن عن الدولة يف مجيع أبعاد احلياة اليت تقاس اآلن بنحو جيد من الناحية الكمية
والنوعية ،مثل :النوع االجتماعي ،والعرق ،واملوقع الريفي يف املناطق احلضرية ،والتعليم ،والصحة،
واألمن ،والثروة ،والفقر ،والثقة ابلنفس ،والثقة يف احلكومة ،وغريها؛ ونتيجة لذلك ،انشق مواطنو
الدول العربية إىل عدة جمموعات :طبقة صغرية غنية ،وطبقة متوسطة مستمرة ابلتناقص ،وأغلبية
كبرية من الفقراء والضعفاء .ورمبا مل يعد غالبية املواطنني العرب يشعرون أهنم يستطيعون ائتمان دوهلم
وحكوماهتم على هويتهم ،وأمنهم ،وفرصهم ،وصوهتم ،واحتياجاهتم األساسية ،وغريها من العوامل
احلامسة اليت تكون أساس املواطنة الصحية واحلياة اإلنسانية الكرمية ،وهؤالء الرجال والنساء الذين
ينفرون من بالدهم يسعون إىل االنتماء إىل مؤسسات خارج الدولة تليب احتياجاهتم.
وال تستطيع احلكومات العربية والقطاع اخلاص احلايل أن يولّدا عدداً من الوظائف اجلديدة
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الالزمة للح ّد من الفقر يف العقود املقبلة ،وقد أصدر صندوق النقد الدويل بياانً يشري فيه إىل احلاجة
لنحو ( )100 - 60مليون فرصة عمل جديدة حبلول عام  ،2030و( )27مليون وظيفة يف
2023 - 2018؛ لتلبية احتياجات اخلرجيني اجلدد ،واحل ّد من البطالة احلالية ،ورفع دخل األسرة.
وهذا يعين أن السمة الرئيسة اليت ستطغي على أسواق العمل العربية هي العمالة غري النظامية
اليت تقدر اآلن حبوايل ( .)% 60 - 50وإن عدم فعالية العمل -بسبب افتقاره إىل محاية العمال-
هو سبب رئيس للفقر؛ وابلتايل فهو عامل من عوامل الفقر الدائم لألسرة اليت يعمل أفرادها بنحو
غري نظامي.
إن انتشار الفقر والضعف وعدم املساواة اليت هتدد الرفاه احلايل واملستقبلي هي عواقب
السياسات السيئة للنخب العربية غري الكفوءة على نطاق واسع ،وقد شاركت القوى اإلقليمية
والدولية العدوانية اليت تدعم هذه النخب وتشجع على احلروب يف املنطقة يف استمرار الفقر ابلبلدان
العربية.
ُّ
وتعد مجيع هذه القضااي اآلن حلقة واحدة مدمرة من احلكم السيّئ ،واالقتصادات الراكدة،
وتدهور اخلدمات التعليمية والصحية ،وانعدام كفاية فرص العمل اجليدة ،واحلروب املتزايدة ،فضالً
عن تدهور البيئات ،ونقص املياه ،وانعدام األمن الغذائي ،واحلضارة غري املتماسكة ،والفساد
املستشري .ورمبا تكون هذه اجملموعة من العوامل هي أعظم خزي يف املنطقة العربية احلديثة اليت
حق شعبها؛ ألهنا أخفقت يف اختباراهتا القدمية اليت امتدت على مدى قرن من الزمان على
ختفق يف ّ
إقامة الدولة ،والسيادة ،واملواطنة.
املصدر:
https//:agenceglobal.com/2019/02/10/why-we-should-worry-aboutthe-arab-region/
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قبرص :اكتشاف بحري جديد يفاقم من الصراع اإلقليمي
بشأن الطاقة
قسم الترجمة والتحرير *

2019-3-6
مقال نُ ِش َر يف موقع سرتاتفور وهو مركز دراسات اسرتاتيجي وأمين أمريكي.
الصورة األمشل

إن اجلغرافيا السياسية والغاز الطبيعي مرتافقتان يف منطقة شرق البحر األبيض املتوسط ،وهي
املنطلق اليت دخلت يف لعبة الغاز الطبيعي قبل  10سنوات حينما اكتُ ِشف حقل (متر) للغاز الطبيعي
قبالة سواحل إسرائيل ،وبينما أصبحت إسرائيل بلداً منتجاً منذ ذلك الوقت ،صارعت قربص من أجل
أن حتذو حذوها على الرغم من تراجع أسعار الغاز بعد عامني من اكتشافه فقط .يف عام  2018أدت
االكتشافات اجلديدة الحتياطيات الغاز الطبيعي إىل إعادة تنشيط قطاع الغاز الطبيعي القربصي ،وبلغت
ذروهتا لتكون أكرب اكتشاف يف املنطقة حىت اآلن.
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ماذا حدث
أهنت شركة “إكسون موبيل” النفطية أسابيع من التكهنات إبعالهنا يف  28شباط املاضي
أهنا ضربت خمزوانً كبرياً من الغاز يف منطقة جالوكوس اليت تقع جنوب غرب قربص يف شرق البحر

األبيض املتوسط .وتشري التقديرات األولية إىل أن البئر ميكن أن ترتاوح حجمها بني (،142
و )227مليار مرت مكعب؛ أي ما يقرب من  5تريليوانت و 8تريليوانت قدم مكعب من الغاز.
وعلى الرغم من أن املقدار القابل لالسرتداد من هذا الغاز مل يزل واضحاً ،إال أن هذا االكتشاف
يضيف بنحو كبري إىل الغاز الطبيعي املوجود يف املياه القربصية.
حينما تعاقدت قربص مع شركة (نوبل) للطاقة وشركة (إين) اإليطالية للحصول على نسبة
من إنتاجهما يف بئر أفروديت للغاز وبئر كاليبسو على التوايل ،أصبحت هناك فرصة لقربص يف
أن متتلك  500مليار مرت مكعب من الغاز دون أخذ االكتشافات املستقبلية احملتملة ابالهتمام.
وعلى الرغم من أن هذه الكمية من الغاز الطبيعي تربر عملية بناء خط أانبيب حتت البحر أو حمطة
لتسييل الغاز للشحن عرب الناقالت ،لكن جيب أخذ التعقيدات اجليوسياسية لشرق البحر األبيض
املتوسط ابحلسبان.
رد فعل تركيا
ّأدت النزاعات مع تركيا ومجهورية مشال قربص الرتكية من جانب ،واليوانن وقربص من جانب
آخر إىل عرقلة جهود التنقيب عن الغاز الطبيعي القربصي .ويف حني ال متتلك كل من تركيا ومجهورية
بيد أن من املرجح أن تتفاعل أنقرة مع هذا
مشال قربص الرتكية املياه اليت تقع عليها بئر جالوكوسَ ،
عرب تعزيز طموحاهتا اإلقليمية يف جمال الطاقة ،وإعاقة منافسيها.
االكتشاف َ
وسعت تركيا جهودها االستكشافية .ويف تشرين الثاين ،بدأ
خالل األشهر الستة املاضيةّ ،
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احلفر يف بئر أالنيا -1والبدء يف حفر موقع آخر .وعلى الرغم من أن نتائج هذه اجلهود مل يُعلن
عنها بعد ،فإن وزير الطاقة واملوارد الطبيعية الرتكي (فاتح دومنيز) قال يف  25شباط إن نتائج احلفر
يف بئر أالنيا  -1ستعلن يف األسابيع املقبلة.
وقال وزير اخلارجية الرتكي (مولود جاويش أوغلو) إن تركيا ستبدأ قريباً احلفر يف املياه جنوب
قربص ،على الرغم من أن شركة البرتول الرتكية اململوكة للدولة -واملسؤولة عن أي عملية من هذا
القبيل -مل تقل إن لديها خططاً فورية للقيام بذلك قبل إعالن نتائج حفر بئر أالنيا.-1
من املرجح أن تزيد تركيا من جهودها لعرقلة التنقيب عن اآلابر اليت تقع يف مياهها أو يف
قربص الشمالية ،كما حدث يف شباط  2018حينما منعت البحرية الرتكية شركة إيين من احلفر
يف البئر االستكشافية ( )Cuttlefishالواعد يف مياه شرقي قربص .وستواصل تركيا حماولة منع
مير أيضاً عرب املياه اليت
مير عرب املياه اليواننية والقربصية و ّ
أي مشروع ملد خط أانبيب إىل أورواب ّ
تطالب هبا.
طموحات مصر املتداخلة
سيكون االكتشاف اجلديد يف قربص معقد أيضاً بسبب الطموحات املصرية؛ ولتلبية
احتياجاهتا من الطاقة ،تريد مصر أن تؤدي دوراً ابرزاً يف تدفق الغاز الطبيعي يف شرق البحر
األبيض املتوسط .وقد أعلنت القاهرة يف كانون الثاين أهنا ستستضيف منتدى شرق املتوسط للغاز
وستساعد على إنشاء سوق غاز إقليمية .وتريد مصر أن ترى جناح االستكشاف يف إسرائيل وقربص
ينقل إىل أسواقها احمللية ،لتزويد القطاع الصناعي املصري أو إرساهلا إىل حمطيت تسييل الغاز الطبيعي
ومها (إدكو ودمياط) اللذان ابلكاد يعمالن منذ أن توقفت مصر عن كوهنا مصدراً أساسياً لتصدير
الغاز الطبيعي.
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وحتقيقاً لذلك كانت مصر وقربص تتفاوضان على اتفاق حكومي دويل ملد خط أانبيب
يصل حملطة الغاز الطبيعي املسال يف إدكو ،الذي بدأ بتصدير كميات صغرية يف عام .2016
وميكن أن يزيد اكتشاف بئر جالوكوس من اهتمام املستثمرين إبنشاء مثل هذا اخلط .وظهرت
شائعات من وزارة الطاقة والثروة املعدنية املصرية أن الصادرات من مصنع دمياط لتصدير الغاز
الطبيعي املسال ميكن أن تبدأ يف شهر نيسان ،على الرغم من عدم اكتمال الصفقة.
وترى القاهرة اخنراطها يف الغاز الطبيعي ملنطقة الشرق املتوسطجزءاً مهماً من جهودها للعودة
إىل دور مصر اإلقليمي بعد تراجعها نتيجة أحداث الربيع العريب .وترى القاهرة أن عرقلة طموحات
املتوسط

أنقرة يف جمال الطاقة وطموحها األوسع لتصبح قوة مهيمنة إقليمية يف شرق البحر األبيض
ُّ
يعد عامالً حامساً لتحقيق هدف مصر يف أن تكون مركزاً لتصدير الغاز الطبيعي -وطموحتها اخلاص
لتكون القوة املهيمنة اإلقليمية -وكذلك مواجهة الدعم الرتكي لألحزاب اإلسالمية اليت تعارضها
مصر؛ وهذا يعين أن اللعبة الكبرية لغاز البحر األبيض املتوسطسوف ختاض بني حتالف قربصي
يوانين-إسرائيلي-مصري ضد تركيا وحلفائها.

املصدر:
https://worldview.stratfor.com/article/cyprus-offshore-gas-discovery-competition-energy-turkey-egypt?client_id
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العراق يتغ ّلب على مشكالت مكافحة غسل األموال بفضل
القوانين الجديدة
صامويل روبنفيلد*

2019-3-9
احلكومة العراقية ُشطبت يف العام املاضي من قائمة املراقَبة الدولية
عاىن النظام املايل يف العراق قبل حنو سنوات سبع من عدة مشكالت مالية ومصرفية ،وقد
أوضح مدققو احلساابت العراقيني للمحققني األمريكيني يف حينها أبن ما يقدر بــحويل 800
تسرب أسبوعياً بنحو غري قانوين إىل خارج العراق؛ مما قاد إىل
مليون دوالر من العملة األمريكية ّ
عزل حمافظ البنك املركزي عن وظيفته بعد أن أصبح الفساد طابعاً مؤسسياً داخل احلكومة والنظام
السياسي يف العراق؛ وأدرج البلد يف قوائم املراقبة الدولية للدول اليت فشلت يف مكافحة غسل
األموال.
ومنذ ذلك احلني ،بدأت اجلهود يف احلكومة العراقية يف مكافحة التمويل غري املشروع
وصرح السيد علي حمسن العالق -حمافظ البنك
ابلتحسن ،والحظت هيئات املراقبة الدولية ذلكّ ،
املركزي العراقي احلايل -يف مقابلة معه أبن مكافحة الفساد يف العراق مثّلت األولوية الكربى للبنك
املركزي منذ تسنّمه منصبه عام  .2014وبدأت جهوده ،وجهود قادة البلد ،واخلرباء األمريكيني
والدوليني تؤيت مثارها ،وأضاف العالق قائالً“ :إن هذه النتائج ّأدت إىل زايدة ثقة املنظمات الدولية
وفتح فرصاً لدخول املؤسسات املالية العاملية العراق”.
جيرم غسل األموال ومتويل اإلرهاب ،وأنشأ جملساً ملكافحة
أقر العراق قانوانً يف عام ّ 2015
ّ
* مراسل يف جريدة ( ،)ecnailpmoC & ksiRوكتب سابقاً يف مدونة تيارات الفساد يف وول سرتيت جورانل.
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غسل األموال داخل البنك املركزي ،ومكتباً ملكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب؛ فأصبح اجمللس
السلطة اليت تتوىل مهمة اإلشراف على االمتثال للقوانني ،بينما اهتّم املكتب ابلتعامل مع التقارير
املختصة ابألنشطة املشبوهة.
وقد أشار العالق إىل أمهية إنشاء اهليئة واملكتب كوهنما منحا العراق مساراً حنو التعامل مع
كونت البنية التحتية الالزمة
املشكالت اليت واجهت البلد يف ذلك احلني ،وقال إن تلك اجلهود ّ
لدعم جهود العراق يف مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب.
وصرح رئيس قسم الشرق األوسط ومشال أفريقيا يف جمموعة أورآسيا (أيهم كامل) -وهي
ّ
شركة استشارية يف جمال املخاطر السياسية -أبن العراق بعد الغزو األمريكي مل يكن له نظام مصريف
منظم ،وعاىن من عدم توافر القدرات الالزمة يف جمال مكافحة غسل األموال.
وأضاف كامل قائالً :إن األمور حتسنت اآلن بنحو كبري ،ويبدو أن احلكومة يف موقع
تستطيع من خالله احملافظة على سالمة ونزاهة القطاع املايل العراقي ،وستستمر يف تعديل لوائحها
التنظيمية وإجراءاهتا لضمان اتباعها للمعايري الواسعة للمجتمع الدويل واملايل”.
وعلى وفق تقرير صادر عن وزارة اخلارجية األمريكية عام  ،2017فإن اإلداانت اخلاصة
بغسل األموال يف العراق ارتفعت بنحو كبري.واجلدير ابلذكر أن جمموعة املهام املالية ()FATF
وهي هيئة رقابة دولية مقرها ابريس -شطبت العراق من قائمة البلدان اليت فشلت يف مكافحةغسل األموال.
وقال جون سوليفان امللحق السابق لوزارة املالية األمريكية يف العراق -الذي يعمل اآلن
مر
مديراً يف (شبكة النزاهة املالية االستشارية)“ :-لقد واجه العراق مشكالت كبرية على ّ
يتعي عليهم
السنني”.وأضاف :أن احلكومة العراقية ّأدت عمالً جيداً يف جعل الناس يركزون مبا ّ
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القيام به يف إطار خطة جمموعة املهام املالية(.)FATFوقال سوليفان :إن احلكومة حققت تقدماً
يف مكافحة غسل األموال ،وعزا الفضل يف ذلك إىل جهود السيد العالق.
ما تزال أمام البنك املركزي وقادة البلد مهام أخرى يتوجب القيام هبا.
حيتل العراق املركز  168من أصل  180دولة ،يف مرتبة مماثلة لفنزويال ،يف اإلصدار األخري
ّ
ملؤشر مدركات الفساد ،الذي تعده جمموعة الشفافية الدولية.
صرح سوليفان أبن اجلولة املقبلة من التقييمات اليت ستقوم هبا جمموعة()FATF
لقد ّ
سرتكز يف فعالية مكافحة غسل األموال ابلعراق ،عوضاً عن االكتفاء إبقرار القوانني الصحيحة
أقروها،
ووضع الضوابط املوصى هبا.وأضاف“ :إهنم حباجة إىل تنفيذ وفهم القوانني والتعليمات اليت ّ
واستخدام الدروس املستفادة من جهود مكافحة متويل مكافحة اإلرهاب يف معاجلة املشكلة
األكرب ،وهي غسل األموال املرتبط ابجلرمية والفساد”.
ابلتحسن عرب تطبيق القوانني ،إال أ ّن
وأشار سوليفان إىل أن قدرة البنوك العراقية بدأت
ُّ
العراق حباجة ماسة إىل التنمية البشرية يف جمال مكافحة غسل األموال.
وقال العالق“ :إن املصارف العراقية أحالت قضااي غسل األموال إىل احملاكم ،وإن البنك
املركزي سحب تراخيص شركات الصريفة اليت ضبطت يف عمليات لنقل األموال بطريقة غري
مشروعة” ،وأضاف“ :هذه األدوات انجحة وهي تقدم نتائج”.
وأشار (وليد رعد) -هو شريك يف شركة  -EYإىل أن مشكالت الفساد يف العراق تعيق
املقرضني العراقيني عن االنضمام إىل اجملتمع املصريف الدويل ،وسيعتمد تطوير العالقات املصرفية
املستندة إىل الرتاسل مع خمتلف أحناء العامل على تعزيز دفاعات البلد ضد الفساد.
وبي السيد رعد أن البنك املركزي يشغل موقعاً حمورايً يف هذا اجلهد؛ ألنه يتحمل املسؤولية
ّ
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عن اإلشراف على برامج مكافحة غسل األموال يف العراق .وأوضح“ :عليهم أن يظهروا للمجتمع
الدويل أهنم يتعاملون مع الفساد بنحو جدي” ،وقال :كانت هناك عالقات مراسلة مصرفية
خيص البنوك العراقية احمللية يف السنوات املاضية ،لكن اآلن نرى قائمة طويلة
“حمدودة جداً” فيما ّ
منها -بيد أنه رفض إعطاء رقم حمدد.“-

عما سبق ،فقد بدأت البنوك اخلارجية تتعامل
وصرح السيد العالق“ :يبدو األمر خمتلفاً متاماً ّ
ّ
معها!”.

املصدر:
https://www.wsj.com/articles/with-new-laws-and-some-helpiraq-turned-around-anti-money-laundering-problems-11551373004
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جدلية مشروع قانون الخدمة العسكرية اإللزامية في العراق
لينا الموسوي *

2019-3-16
بعد سقوط نظام صدام حسني يف العام  ،2003أصدر رئيس سلطة التحالف املؤقتة يف
حبل اجليش العراقي الذي كان يتألف من ( )365ألف جندي ،واختلفت
البالد (بول برمير) مرسوماً ّ
ردود الفعل حيال القرار الذي ع ّده بعضهم خسارة ،فيما رأى آخرون أن القرار ميثل إلغاءً للعبودية
اليت متارسها املؤسسة العسكرية للنظام السابق ،اليت ّأدت إىل خلق جيش كبري ذي معنوايت
ضعيفة.
أما من الناحية التأرخيية ،فيمكن القول إن العثمانيني هم أول من أدخل اخلدمة العسكرية
اإللزامية يف عهد عمر ابشا ،ورحبت به جمتمعات بغداد ،فيما رفضته القبائل العراقية املمتدة
من دايىل إىل الفرات األوسط؛ مما ّأدى إىل حدوث عصيان مدين وهجمات أسفرت عن مواجهات
دامية بني القبائل العراقية والقوات العثمانية .وعلى الرغم من كل ذلك ،متت املصادقة على القرار
كقانون اثبت يف عهد مدحت ابشا.
لقد استمر قانون اخلدمة العسكرية اإللزامية يف العراق انفذاً حىت احلرب العاملية األوىل ،ووقوع
العراق حتت االنتداب الربيطاين .أما ّإبن النظام امللكي يف العراق ،الذي أتسس يف عام ،1921
فقد شهدت عدة حماوالت من قبل امللك فيصل األول إلقرار اخلدمة العسكرية اإللزامية ،وهو ما
رفضته القبائل العراقية؛ ألهنا مل ترد إشراك أبنائها يف اجليش خشية أن تُستغل تلك املؤسسة بنحو
سيّئ يف السياسة.
مث حدث أن وقع انقالب عسكري ،بعد عام واحد من تطبيق اخلدمة العسكرية اإللزامية
يف عام  ،1935بقيادة بكر صدقي الذي مثّل أول حماولة من قبل اجليش لتجاوز حدوده القانونية
والدستورية ،و ّأدت يف وقت الحق إىل سلسلة من االغتياالت السياسية .وجتدر اإلشارة إىل أن
الطموحات السياسية للجيش مل تتوقف عند هذا احلد ،بل تعدته إىل البحث املستمر عن دور أكثر
نشاطاً يف احلكومة ،و ّأدى ذلك -غالباً -إىل اشرتاك اجليش يف االنقالابت العسكرية ابلعراق.
حل النزاع ،وبناء السالم يف جامعة بغداد.
* ابحثة سياسية وصحفية ،وطالبة ماجستري يف اختصاص ّ
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وقد ساعد االخنراط الثابت للجيش ابلسياسة العراقية يف متهيد الطريق لالنقالب الذي قاده
حزب البعث ،وهو حزب سياسي ذو أيديولوجية مميزة؛ ونتج عن ذلك تسييس اجليش يف مقابل
عسكرة السياسة اليت كانت حتدث يف املاضي ،وأتسيس «جيش أيديولوجي» .وكانت تلك سابقة
خطرية تناقض مبادئ أتسيس اجليوش الوطنية يف الشرق األوسط .ومنذ إقرار اخلدمة العسكرية
اإللزامية حىت سقوط نظام البعث يف عام ّ ،2003أدت عسكرة اجملتمع إىل ظهور العديد من القادة
للتورط يف انقالابت وحروب.
العسكريني الذين شجعهم عدد األفراد العسكريني املتاحني ّ
ٍ
تساؤالت بشأن ما إذا كانت اخلدمة العسكرية اإللزامية قد ساعدت
وهذا األمر يطرح
اجملتمع العراقي؟ وإىل أي مدى؟ وهل ميكنها أن ختدم اجملتمع العراقي؟
املتغي للجيش يف اجملتمع
الدور ّ

من شأن أتسيس اخلدمة العسكرية اإللزامية اآلن أن يعيد األخطاء نفسها اليت ارتكبت قبل
عام 2003؛ ألن ذلك سيزيد عدد أفراد القوات املسلحة إىل  10ماليني ،وقد يساعد ذلك يف
حتول والءات الشباب من النظام الدميقراطي إىل املؤسسة العسكرية؛ األمر الذي يزيد من خماطر
حدوث انقالابت عسكرية .واجلدير ابلذكر أن الدستور العراقي يشتمل على العديد من شبكات
األمان اليت حتمي البالد من العودة إىل الديكتاتورية ،وحترير اجملتمع من وجهة النظر التقليدية بشأن
دور اجليش يف محاية الناس من طريق عدم التدخل يف السياسة ،وهو الدور الذي أثبت فشله يف
التأريخ العراقي.
وينظر الكثريون إىل اخلدمة العسكرية اإللزامية على أهنا هنج لإلصالح االجتماعي ،ويعدوهنا
غالباً -الطريقة الوحيدة لتقوية الرابط الوطين .وإن حقيقة كون اجملتمع الدميقراطي يعاين من أمراضاجتماعية معينة ال يربر مترير قوانني عابرة قد ال تتماشى مع املعايري الدميقراطية ،والسيما أن هذه
القيم تنمو تدرجيياً على مدى السنوات الست عشرة املاضية .وإن احرتام املواطنني وحبهم لبالدهم
ال ميكن أن يتم ابإلكراه ،مثلما ال ميكن تصحيح املشكالت االجتماعية بعمر  18عاماً؛ ألن ذلك
جيب أن يبدأ يف وقت مبكر.
ال ميكن ترميم العالقة السلبية بني الدولة العراقية ومواطنيها بسبب األنظمة السابقة عرب
يعرض مهنية املؤسسات العسكرية
تطبيق اخلدمة العسكرية اإللزامية فقط؛ إذ إن هذا األمر قد ّ
للخطر عرب سلوك وثقافات غري مناسبة.
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تضم الشباب العاطلني عن
وميكن تنمية االنتماء الوطين بواسطة اخلدمة املدنية اليت ميكن أن ّ
العمل ،والسيما يف ظل وجود قطاعات حتتاج إىل دعم ،وعدد كبري من الشباب الذين حيتاجون إىل
التوظيف ،وميكن أن يكون ذلك مفيداً لكل من أصحاب العمل والشباب العراقي.
فرصة للفساد

يضم مشروع القانون فقرات
قد توفّر اخلدمة العسكرية اإللزامية فرصة أخرى للفساد ،إذ ّ
تسمح ابإلعفاءات ،ومنح سلطة خاصة لوزير الدفاع؛ وبناءً على حقيقة تراجع اإلجراءات اإلدارية
العراقية ،فال توجد إجراءات واقعية على األرض ميكن أن تضمن الشفافية التامة .وفضالً عن ذلك،
هناك إمكانية للتعويض عن أداء اخلدمة العسكرية عرب دفع مبلغ من املال ،وهو ما سيميِّز الطبقة
العليا اليت لديها القدرة على التملُّص من اخلدمة العسكرية ،وسيخلِّف عبئاً ثقيالً على األسر األقل
ثراءً؛ األمر الذي سيخلق فجوة كبرية بني الطبقات االجتماعية املتنوعة.
التناقض مع روح الدستور
بدراسة القانون املقرتح للخدمة العسكرية اإللزامية جند العديد من التناقضات واالنتهاكات
لروح الدستور ،فاملادة ( )23من مشروع القانون -على سبيل املثال -تعطي تفضيالت ألولئك
الذين أدوا اخلدمة اإللزامية على أولئك الذين مل يفعلوا ذلك؛ األمر الذي خيالف املادة ( )22من
الدستور اليت تدعو إىل تكافؤ الفرص بني العراقيني.
احلق يف طرد موظفي الدولة من عملهم إذا مل يؤدوا
ومتنح املادة ( )24من مشروع القانون ّ
اخلدمة العسكرية اإللزامية ألي سبب كان؛ مما يشكل خمالفة واضحة للمادة ( )22من الدستور
اليت تكفل حق العمل لكل العراقيني.
أما املادة ( )25من مشروع القانون فتسمح مبنع سفر األشخاص الذين مل يؤدوا خدمتهم
العسكرية ،وهو ما يتناقض مع املادة ( )44من الدستور العراقي اليت متنح املواطن العراقي حرية
السفر والعيش داخل البالد وخارجها.
أما املادة ( )27من مشروع القانون فتمنع املواطنني من االنضمام للنقاابت واجلمعيات
تنص على أن
خالل مدة خدمتهم العسكرية ،وهو ما ينتهك املادة ( )39من الدستور ،اليت ّ
االنضمام للنقاابت واجلمعيات حق شخصي ،وأن الدولة ليس هلا احلق يف منع أي شخص من
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متهد هذه االنتهاكات واملخالفات لروح الدستور أرضية
االنضمام لتلك النقاابت واجلمعيات .و ّ
خصبة لنمو االستبدادية مرة أخرى ،والسيما حني يتعلق األمر ابلوالء للمؤسسات العسكرية بدالً
من الدولة ،والسيطرة على املواطنني حتت ذريعة االنضباط العسكري.
الطائفية واألقليات والنساء يف اجليش
يتحدث املدافعون عن قانون اخلدمة العسكرية اإللزامية عن دوره يف بناء جيش يتخطى
الطائفية ،وقادر على منع حاالت الطوارئ مثل تلك اليت َّبررت إصدار الفتوى اجلهادية من قبل
املرجعية الدينية يف النجف األشرف ،بعد غزو تنظيم داعش مدينة املوصل .وعلى الرغم من أن هذا
املنطق يبدو مقبوالً ،لكنه ال يستدعي عسكرة اجملتمع إجبارايً .لقد كان عماد قوات األمن العراقية
طوال أترخيها من األغلبية الشيعية ،وهو انعكاس لعوامل دميوغرافية يف العراق ،وإن األحداث اليت
ّأدت إىل سقوط املوصل مل تكن بسبب أعداد قوات األمن العراقية القليلة ،بل بسبب الفشل على
مستوى قيادة بعض الفرق.
أما اجلدل اآلخر فهو بشأن النساء يف اجليش العراقي ،فمثالً :أعادت اململكة املغربية اخلدمة
العسكرية اإللزامية بعد  11سنة من إلغائها ،وهي خطوة فريدة تشمل النساء على أساس مبادئ
املساواة يف احلقوق .ففي حال وجوب إعادة اخلدمة العسكرية اإللزامية إىل العراق ،فهل سيعين
استبعاد النساء من فرصة تنمية انتمائهن الوطين بنحو مسا ٍو للرجل؟!
وفضالً عما ذُكر آنفاً فإن نسبة البطالة بني النساء هي  ،% 12مقارنة بنسبة % 7.3
بني الرجال؛ وعليه :إذا كانت اخلدمة العسكرية حماولة ملكافحة البطالة ،فلماذا ال يشمل ذلك
املرأة؟ ومن انحية أخرى :يتناقض مشول النساء بنحو صارخ مع معايري اجملتمع العراقي وتقاليده اليت
ترفض مشاركة النساء يف أي أنشطة عسكرية.
وبناءً على ذلك ،فمن شأن اخلدمة العسكرية أن تؤدي إىل إحداث اختالل يف التوازن يف
املؤسسات املدنية ،إذ سيكون الرجال أقل متثيالً ،ألهنم مشغولون ابخلدمة العسكرية.
وهناك أيضاً التوازن العرقي الذي يفرتض أن تعاجله اخلدمة العسكرية اإللزامية ،وحينما
كانت اخلدمة العسكرية إلزامية لكل عراقي ،قبل العام  ،2003كان الكرد واألقليات خيدمون يف
تشكيالت عسكرية «خفيفة» تسمى «الفرسان» بقيادة زعماء القبائل الذين حاربوا التهديدات
الداخلية مثل املخربني ،وليس األعداء من خلف احلدود .أما ما ُّ
خيص البيشمركة -املعرتف هبا رمسياً
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من قبل الدستور العراقي كقوة حملية -فهي جيش خاص إبقليم كردستان العراق ،وهي مستقلة عملياً
عن بغداد اليت تدفع رواتبها فقط ،وال أتمتر أبمر القائد العام للقوات املسلحة العراقية إال بشكل
صوري .والسؤال الذي يطرح هنا هو :هل إعادة اخلدمة العسكرية اإللزامية؟ وهل سيخدم املواطن
الكردي يف اجليش العراقي أم يف صفوف البيشمركة؟
اآلاثر االقتصادية للخدمة العسكرية اإللزامية
هنالك أيضاً تبعات اقتصادية لتمرير قانون اخلدمة العسكرية اإللزامية ،إذ تتطلب سوق العمل
قوة عاملة خمتصة ،وليس مزيداً من اجلنود ،وإن أحد األسئلة الرئيسة اليت طرحها اخلرباء والباحثون
هو أن عرض القوى العاملة يتم متثيله بنحو أساس من قبل خرجيي اجلامعات .بعبارة أخرى :هناك
عدد كبري من خرجيي اجلامعات الذين لديهم مهارات حمدودة يف القطاع اخلاص ،وبسبب إعادة
اخلدمة العسكرية اإللزامية ،سيختار الكثريون مواصلة تعليمهم اجلامعي لتجنب اخلدمة العسكرية،
أو تقليل مدة اخلدمة العسكرية؛ ومن شأن ذلك أن خيلق الكثري من الضغوط على املؤسسات
وتضخم يف عدد اخلرجيني أكثر مما حتتاجه سوق العمل الفعلي؛
التعليمية اليت لديها قدرة حمدودة،
ُّ
مما سيزيد عدد الباحثني عن عمل من غري األكفاء.
كيف ستتعامل الدولة مع هذه القضااي؟ وما التدابري الالزمة لضمان أن اخلرجيني الذين انتهوا
من أداء اخلدمة العسكرية سيكونون قادرين على إجياد وظيفة؟ وابلتايل فإن تركهم دون وظائف قد
يدفعهم إىل االخنراط يف أنشطة عنف غري مشروعة.
اجليوش املهنية أكثر فاعلية
سيكون أولئك الذين خيتارون اجليش كمهنة بدالً من أن يتم سوقهم ابإلكراه ،أكثر
كفاية ،وقد أظهر اجليش العراقي اجلديد -الذي أتسس بعد العام  -2003قدرة على التطور
السريع ،وساعدت احلرب على تنظيم داعش يف حتسني قدراته القتالية والقيادية .واستناداً إىل مؤشر
قوة النار العاملية ،فقد ح ّقق اجليش العراقي تقدماً مهماً يف السنوات القليلة املاضية.
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السنة

التصنيف العاملي

التصنيف العريب

2013
2014
2015
2016
2017
2018

58
68
112
82
59
47

8
8
16
16
7
4

مت حتقيق تقدم بـ  65نقطة بسبب وجود جيش مهين يف العراق.

لقد أثبتت قوات البيشمركة وقوات متطوعي احلشد الشعيب فاعليتها يف القتال ضد تنظيم
داعش؛ لذلك :من املنصف القول إن اجلنود املهنيني ميكن أن يكونوا أكثر فاعلية .وميكن للمؤسسة
العسكرية االختيار فيما بينهم على أساس الكفاية ،وهو أمر تعيقه اخلدمة العسكرية اإللزامية .واجلدير
ابلذكر أن اجليش العراقي حيتاج إىل التدريب واملعدات ،وليس إىل مزيد من األفراد ،وإذا ُد ِمت
قوات احلشد الشعيب داخل اجليش العراقي ،فإن ذلك سيزيد عدد املقاتلني األكفاء يف العراق.
فأحد أهم الدروس املستقاة من احلرب ضد تنظيم داعش هي أن اهنيار مخس فرق من اجليش
العراقي كان بسبب نقص التدريب ،والدعم االستخبارايت ،والقضااي اللوجستية ،والفساد ،ونقص
املهنية بني بعض القادة العسكريني ،حبسب تقرير الربملان العراقي عن أسباب سقوط املوصل ،وهو
سيصوت على قانون اخلدمة العسكرية اإللزامية .ويبقى السؤال هنا هو :هل
الربملان عينه الذي
ّ
ف ّكر الربملان يف كيفية أتثري هذا القانون على مستقبل القوات املسلحة والتحدايت اليت تواجهها؟
املصدر:
http1001//:iraqithoughts.com/2019/03/08/the-case-against-thedraft-compulsory-military-service-law-in-iraq#/comments
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الواليات المتحدة تتصدر النمو في إمدادات النفط
العالمية ،مع غياب إمكانية ازدياد الطلب على النفط في
المستقبل القريب
2019-3-18
تقرير :وكالة الطاقة الدولية
ستقود الوالايت املتحدة األمريكية النمو العاملي يف إمدادات النفط على مدى السنوات
حتول سريع يف أسواق
اخلمس املقبلة بفضل القوة يف صناعات الصخر الزييت؛ مما سيؤدي إىل ّ
النفط العاملية على وفق توقعات السنوية لوكالة الطاقة الدولية ،إذ ستتجاوز صادرات النفط
األمريكية روسيا ،وتقرتب من اململكة العربية السعودية؛ مما سيزيد من التنوع يف العرض.

إن النمو املذهل يف الصخر الزييت ابلوالايت املتحدة يعكس تصاعده من العدم يف العام
 2010إىل أكثر من  7ماليني برميل يف اليوم يف بداية هذا العام؛ ويعزى هذا لقدرة الصخر الزييت
على االستجابة لتغيري األسعار بسرعة أكرب من مصادر العرض األخرى ،وقد يكون هناك مزيد من
عما هي عليه اليوم.
العرض األمريكي إذا ارتفعت األسعار ّ
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ومن املتوقع أن يرتاجع منو الطلب العاملي على النفط ،والسيما مع تباطؤ منو الصني ،بيد أن
املتوسطالسنوي سيستمر ابلزايدة البالغة  1.2مليون برميل يومياً حىت عام  2024على وفق تقرير
النفط لعام  ،)2019 Oil( 2019ومع ذلك ،ال تتوقع وكالة الطاقة إزدايد الطلب على النفط،
لكن البرتوكيماوايت ووقود الطائرات ستبقى احملرك الرئيس للنمو ،والسيما يف الوالايت املتحدة
وآسيا ،مع تراجع الطلب على البنزين بسبب زايدة الكفاءة والسيارات الكهرابئية.
التغي غري االعتيادي ،مع تداعيات طويلة األمد على أمن
متر أسواق النفط العاملية بفرتة من ّ
ّ
ٍ
الطاقة وتوازن السوق حىت عام  .2024تقود الوالايت املتحدة بنحو متزايد التوسع يف إمدادات
النفط العاملية ،مع زايدة منو الدول خارج أوبك ،مبا يف ذلك الربازيل والنرويج وغوايان.
وإن الكيفية اليت حولت هبا الوالايت املتحدة نفسها إىل دولة مصدرة رئيسة خالل أقل من
عقد من الزمن أمر مثري لالهتمام؛ ويرجع ذلك إىل قدرة صناعة الصخر الزييت يف الوالايت املتحدة
لتغي األسعار من طريق زايدة اإلنتاج .وستمثل الوالايت املتحدة % 70
على االستجابة بسرعة ّ
من إمجايل الزايدة يف القدرة العاملية حىت عام 2024؛ مما يضيف إمجايل  4ماليني برميل يف اليوم؛
وأييت هذا بعد النمو املذهل البالغ  2.2مليون برميل يف اليوم يف عام .2018
ويعمل العراق على تعزيز موقعه كواحد من كبار املنتجني يف العامل ،وكوهنا اثلث أكرب مصدر
وستعوض هذه
للمعروض اجلديد يف العامل ،فإهنا ستزيد من النمو داخل أوبك حىت عام ،2024
ّ
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نقص املعروض من إيران ،وفنزويال ،وليبيا .وإن آاثر هذه التطورات
الزايدة اخلسائر الفادحة بسبب ّ
على أمن الطاقة كبرية ،وميكن أن تكون هلا عواقب دائمة.

وانضمت الوالايت املتحدة إىل الربازيل ،والعراق ،والنرويج ،واإلمارات العربية املتحدة ،وغياان
كأكرب مصادر لنمو اإلمدادات ،ومن املتوقع أن تسجل إيران ،وفنزويال ،أعمق اخلسائر ،على الرغم
تتغي بنحو كبري حسب العوامل السياسية.
من أن التوقعات قد ّ
وقال املدير التنفيذي للوكالة الدولية للطاقة الدكتور فاتح بريول« :املوجة الثانية من ثورة
الصخر األمريكي قادمة ،إذ ستساعد الوالايت املتحدة بـ  % 70من الزايدة يف إنتاج النفط العاملي،
وحنو  % 75من التوسع يف جتارة الغاز الطبيعي املسال على مدى السنوات اخلمس املقبلة ،وهذا
سيهز التدفقات التجارية الدولية للنفط والغاز؛ وهذا سيؤدي إىل آاثر عميقة على اجلغرافيا السياسية
ّ
للطاقة.
على املدى الطويل يرتبط أمن التوريد ابالستثمار السابق ،وتشري خطط االستثمار األولية
من قبل شركات النفط العاملية الكربى إىل أن االستثمار يف املنبع سريتفع يف عام  2019للسنة
الثالثة على التوايل ،وألول مرة منذ االنكماش االقتصادي يف عام  ،2015ومن املرجح أن يزداد
االستثمار يف األصول التقليدية مبعدل أسرع من االستثمار يف صناعة الصخر الزييت.
تغيات كبرية جداً مع تنفيذ القواعد اجلديدة
ويف قطاع
املصب ،تقرتب أسواق املنتجات من ّ
ّ
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للمنظمة البحرية الدولية اليت تتحكم جبودة وقود السفن يف عام  ،2020وعلى الرغم من إعالم
صناعات الشحن والتكرير قبل عدة سنوات هبذه التحركات ،بيد أن هناك خماوف من حدوث
مشكالت حينما تدخل القواعد حيّز التنفيذ.
ومع ذلك ،يظهر التحليل اجلديد لوكالة الطاقة الدولية أن األشخاص والشركات املؤثرة
خيص السنة األوىل ،سيكون الوضع
يف الصناعة يف وضع قوي لالمتثال يف املدى املتوسط .وفيما ُّ
صعباً ،إذ من املرجح أن ترتفع أسعار زيت الغاز مع زايدة الطلب من القطاع البحري .وتعمل
الصناعة على التكيّف من الكميات القادمة من الوالايت املتحدة ،والشرق األوسط ،والصني.
وتغيت ثورة الصخر الزييت األمريكية من صورة املصايف ،وعادة ما تكون هذه الرباميل أخف
ّ
وزانً ،وأكثر حالوة من متوسطاخلام؛ مما يعين أهنا تتطلب عمليات تكرير أقل تعقيداً لتحويلها إىل
منتجات هنائية.
وقال الدكتور بريول« :هذه أوقات غري اعتيادية لصناعة النفط ،إذ أصبحت اجلغرافيا
السياسية عامالً مؤثراً يف األسواق ،بينما بدأ االقتصاد العاملي ابلتباطؤ يف كل مكان ننظر إليه.
وتظهر جهات فاعلة جديدة ويتالشى ما هو معروف ،وهذا هو احلال يف كل من قطاعي املنبع
خاص على الوالايت املتحدة ،اليت تربز بسبب تصدرها لنمو العرض
املصب ،وهذا ينطبق بنحو ّ
و ّ
العاملي».
املصادر:
•	 https://www.iea.org/newsroom/news/2019/march/united-statesto-lead-global-oil-supply-growth-while-no-peak-in-oildemand-in-si.html
•	 https://www.iea.org/oil2019/
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