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 مركز المستنصرية

 

 الدولية للدراسات العربية و

 
 المحتويات
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 العراق

 14 -815.. ..... الحسين حميد المستوفيحيدر عبد. د.م.أ                   

 

 األساس الجيوستراتيجي لألزمة االوكرانية وتداعياتها الداخلية-

 701 -721.. ...... إيثار أنور محمد البياتي. د.م.ا                               

 

 

 

        العدد الواحد والسبعون  
 ايلول 

    0202 /4110  



 

 

4 

 مجلة المستنصرية للدراسات العربية والدولية

 

قة استراتيجية الحرب الالمتماثلة ومديات تطبيقاتها الجغرافية السياسية في المنط -

 العربية
 721 - 741.. .... د مثنى مشعان المزروعي. م. ا                                   

 

 التجربة الفلسفية، بحث في الفلسفة المعاصرة -

  741 -711....... احمد شيال غضيب. د.م.أ                                    

 

رها على  االصالح السياسي لدول مجلس التغييرات السياسية في المنطقة العربية  واث -

  التعاون الخليجي

 841 - 811 ........... احمد سلمان محمد. د.م.أ                         

  

تأثير خصائص االعالم الجديد في تعزيز الصورة الذهنية السياحية لضيوف فنادق  -

 الدرجة الممتازة في بغداد

 811-818. .............. زهير عباس عزيز. د.م.ا                              

 

 8/81/8181تعرض النخب األكاديمية للمصادر اإلخبارية  دراسة ميدانية  للمدة من  -

 18/88/8181لغاية 

  818- 884. ................يوسف محمد حسين . د.م                            

 

ياسة الخارجية التركية تَُجاه العرا - ْوليةالسِّ الت الجيوسياسية اإلقليميَّة والدَّ  ق في سياق التحوُّ

 881 - 848...  سماح مهدي صالح العلياوي. د.م                               

 

 مخاطر التعرية المائية في حوض نهر الزاب الصغير -

 848 - 811 . .... زينب إبراهيم حسين.د.م                                              

  

اآلليات القانونية للمحافظة على حقوق العاملين في القطاع الخاص العراقي في ظل  -

 جائحة كورونا

                                   

 213 -903...  عمار محمد الشيخلي.م                                                    

 

 8118لسنة  81العراقي رقم ن ضريبة الدخل معالجة التهرب الضريبي في ظل قانو -

 المعدل 

   181 – 184...  م حسين حزام بدر. م                                                

 دراسة تحليلية مقارنة أسباب انقضاء الشركة النفطية العامة -   
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 تفعيل مكانة القاضي اإلداري ضمانة لحماية الحقوق والحريات 

 –دراسة حالة الجزائر والتجارب المقارنة  -

 
 

محمد الحاج  بن صالح.د زيدالخيل توفيق. د عالوة حنان.د

 عيسى

كلية الحقوق والعلوم 

السياسية، جامعة بجاية، ، 

 .الجزائر

كلية الحقوق والعلوم  

السياسية، جامعة بجاية، 

أستاذ مؤقت بكلية الحقوق 

والعلوم السياسية، جامعة 

 .برج بوعريريج، الجزائر

أستاذ محاضر كلية الحقوق 

والعلوم السياسية، جامعة 

، -األغواط –عمار ثليجي 

 .الجزائر

 

 

 

 :  ملخصال

كلف المؤسس الدستوري الجزائري القاضي اإلداري بحماية الحقوق والحريات، لكن       

هذه المهمة تحتاج إلى عدة مقومات للقيام بها نظراً للدور الذي يقوم به في إعادة التوازن 

طة عامة، األمر بين مصالح األفراد واإلمتيازات الواسعة التي تمتلكها اإلدارة بوصفها سل

الذي يفرض وجود قاض مستقل عن السلطة التنفيذية، وهو ما يدفع إلى القيام بمجموعة من 

اإلصالحات القانونية لتفعيل مكانة القاضي، إقتداًء بالتجارب المقارنة التي جعلت القضاء 

 .سلطة مستقلة بعيد عن التأثيرات الخارجية ومكنته من سلطات فعلية تعزز من مكانته

 

 .القاضي اإلداري، اإلدارة، الحقوق، الحريات، األفراد، السلطة العامة: الكلمات المفتاحية

 Introductionمقدمة 

يُمارس القاضي اإلداري دور فّعال في تحقيق التوازن بين امتيازات السلطات اإلدارية  

اإلداري  وحماية حقوق وحريات األفراد، كما يقوم بدور محوري في إنشاء وتطوير القانون

عبر بحثه عن الحلول المناسبة لتطبيقها على المنازعات اإلدارية التي تكون اإلدارة طرفاً 

فيها، عن طريق إعمال دوره االجتهادي قصد وضع المبادئ واألحكام التي تفصل في 

موضوع النزاع؛ تطبيقاً للعدالة وتحقيقاً للتوازن بين مصلحة اإلدارة في حسن تسيير 

 . مة وضرورة حماية حقوق األفراد وحرياتهمالمرافق العا

إّن إعمال القاضي اإلداري لدوره في حماية الحقوق والحريات على أكمل وجه، يتطلب  

وجود منظومة قانونية تضمن له مكانة فعالة لمواجهة امتيازات السلطات اإلدارية، ألّن هذا 

عليها السلطة التنفيذية والتي  الدور ال يجد صداه في األنظمة غير الديمقراطية التي تهيمن

تعمل على خرق مبدأ الفصل بين السلطات، ذلك أّن هذا الفصل هو من اآلليات الجوهرية 

 .لمبادئ الديمقراطية
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عمل المؤسس الدستوري الجزائري على تكريس استقاللية السلطة القضائية باعتبارها من  

من  651ل أحكام المادة أهم ضمانات حماية حقوق وحريات األشخاص، وذلك من خال

 (1، صفحة 6991دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ) 6991دستور سنة 

، كما َحصن «السلطة القضائية مستقلة، وتمارس في إطار القانون » : والتي تنص على أنّه

 القاضي اإلداري من إمكانية ممارسة السلطة التنفيذية ألي ضغوطات وتدخالت في أداء

والتي تنص  615مهامه وجعله ال يخضع إال للقانون، وهذا ما يظهر من خالل أحكام المادة 

» : والتي تنص على أنّه 611، وأحكام المادة «ال يخضع القاضي إال للقانون » : على أنّه

القاضي محمي من كل أشكال الضغوط والتدخالت والمناورات التي قد تضر بأداء مهمته، 

 .«يحظر أي تدخل في سير العدالة . مهأو تمس نزاهة حك

رغم تكريس المؤسس الدستوري الجزائري مبدأ استقالل القضاء اإلداري في صلب  

الدستور، إال أّن الواقع العملي يؤكد حقيقة جلية ال غموض فيها مقتضاها تبعية القاضي 

ي تتمتع بها اإلداري للسلطة التنفيذية وضعف سلطاته في مواجهة االمتيازات الواسعة الت

اإلدارة العامة باعتبارها سلطة تسعى إلى تحقيق مصلحة عامة، نتيجة عدم تمتعه 

بالضمانات والسلطات التي تجعل مكانته متطابقة مع الدور الهام المكلف له وهو حماية 

األمر الذي يدفع إلى البحث الحقوق والحريات كما هو مكرس في بعض التجارب المقارنة، 

 . ة مكانة القاضي اإلداري الجزائري لحماية الحقوق والحرياتعن كيفية تقوي

يُعد مبدأ استقالل القاضي اإلداري عن السلطة التنفيذية من أهم أسس تقوية مكانته لحماية  

حقوق وحريات األفراد، لذلك ينبغي على المنظومة القانونية الجزائرية تكريس ضمانات 

يكفي مجرد النص عليه في الدستور؛ بل البد أن يمارس  هذا المبدأ من الناحية العملية، إذ ال

بصورة فعلية وبكيفية عملية، ألنّه هو الكفيل بجعل القاضي اإلداري يؤدي دوره في تفسير 

 . (أوالا )وتطبيق القانون على أحسن وجه 

يحتاج القاضي اإلداري الجزائري من أجل ممارسة دوره في حماية الحقوق والحريات أن  

ل سلطاته، وذلك بإدخال مجموعة من التعديالت على النصوص القانونية السارية يتم تفعي

المفعول، اقتداء بالتجارب المقارنة التي تشهد تطوراً ملحوظاً في مجال تقوية مكانة القضاء 

اإلداري، بمنحه آليات جديدة تستجيب لحساسية دوره في تحقيق التوازن بين اإلدارة 

 . (انياا ث)وأشخاص القانون الخاص 

 Towardsنحو تكريس حماية فعلية للقضاة اإلداريين تجاه السلطة التنفيذية  -أوالا 

devoting effective protection to administrative judges towards 

the executive branch 

يُعد اإلقرار الدستوري على كون القضاء أصبح سلطة مستقلة ضمانة أساسية من ضمانات  

لقضاة اإلداريين، إال أنّه غير كاِف ما لم يفعل على المستوى العملي، ذلك أّن استقالل ا

المتفحص للنصوص القانونية المنظمة لكيفية تعيين القاضي اإلداري في الجزائر، يستنتج 

 .أنّه ال يتمتع بأي استقالل حقيقي وأنّه مجرد أداة تتحكم فيه السلطة التنفيذية

بكل بساطة هو تخلص القضاة اإلداريين بشكل فعلي من التبعية  إّن االستقالل الذي نطالبه 

للسلطة التنفيذية، أخذاً بمبدأ الفصل بين السلطات المنصوص عليه في الدستور، وذلك بمنح 

، مع ضرورة إعادة (1)للسلطة القضائية ضمانات حقيقية لتسيير نفسها بمنأى عن أي تدخل 

ن باعتباره من بين األسس الفعلية الستقاللية القضاء النظر في مسألة تكوين القضاة اإلداريي

  (.2)اإلداري 
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 Administrative independenceضممممانات اسمممتقاللية القضممماة اإلداريمممين  -8

guarantees 

يحتاج القضاة اإلداريين عند تأدية دورهم في حسن تنفيذ النصوص القانونية السارية        

قيقية تجاه السلطة التنفيذية، وذلك لن يتحقق إال بمنح المفعول إلى ضمان استقالليتهم الح

، باعتبارها من المقومات األساسية لتحقيق العدالة (أ)صالحية تعيينهم إلى هيئة مستقلة 

والمساواة وحماية حقوق اإلنسان، الذي يضمن لهم اتخاذ األحكام والقرارات المناسبة بمنأى 

التابعة للسلطة المركزية أن تحترم تلك  عن أي تدخل أو ضغوط خارجية، وعلى الجهات

األحكام، وأن تتقيد بها وتلتزم بمضامينها، وهذا االحترام ال غنى عنه في سبيل الحفاظ على 

 . (ب)سيادة القانون وبالتالي الحفاظ على حقوق وحريات األفراد 

 The independence of theاستقاللية الهيئة المكلفة بتعيين القضاة اإلداريين  -أ

body charged with appointing administrative judges 

يتوقف تحقيق الغرض من تكريس القضاء اإلداري في تجسيد التوازن بين حماية       

حقوق وحريات األفراد واالمتيازات الواسعة التي تتمتع بها اإلدارة في مواجهة المتعاملين 

داريين في ترجمة النصوص القانونية من معها على درجة االستقاللية المقررة للقضاة اإل

 MARIN Jean-Claude (Cour deخالل أحكامهم وهذا ما عبر عنه الفقيه الفرنسي 

Cassation, 2015) « la fonction des magistrats est : de transformer le 

droit en justice et ce en toute liberté mais aussi en pleine 

responsabilité ».  

اعترف المؤسس الدستوري الجزائري باستقاللية السلطة القضائية بموجب أحكام         

السلطة القضائية مستقلة، وتمارس في » والتي جاء فيها  6991من دستور سنة  651المادة 

، إال أنّه جعل رئيس الجمهورية يتولى صالحية تعيين القضاة بناًء على «إطار القانون 

من ذات الدستور، وتأكد ذلك بموجب  99لعدل تطبيقاً ألحكام المادة اقتراح من وزير ا

الذي يتضمن القانون األساسي للقضاء  66-40من القانون العضوي رقم  3أحكام المادة 

، وهذا من شأنه التأثير على استقاللية (63، صفحة 9440، 66-40قانون عضوي رقم )

 .طة التنفيذية عند ممارسة مهامهمالسلطة القضائية، نظراً إلمكانية خضوعهم للسل

يقتضي إصالح مكانة القاضي اإلداري الجزائري لجعله ضامناً للحقوق والحريات، منح  

صالحية تعيينهم إلى هيئة مستقلة بموجب نص دستوري، مما يكفل استقالليتهم تجاه السلطة 

ية التي منحت هذه التنفيذية عند إصدارهم ألحكامهم، وهذا ما كرسته مثالً التجربة المغرب

الدستور )من الدستور  55المهمة للمجلس األعلى للسلطة القضائية تطبيقاً ألحكام الفصل 

 16، ويوافق الملك بظهير شريف على تعيين القضاة تطبيقا ألحكام المادة (9466المغربي، 

ظيمي قانون تن)يتعلق بالمجلس األعلى للسلطة القضائية  644.63من القانون التنظيمي رقم 

، إال أنّه (3603، صفحة 9461يتعلق بالمجلس األعلى للسلطة القضائية،  644.63رقم 

 .يؤخذ على هذه التجربة جعلها الملك رئيساً للمجلس األعلى للسلطة القضائية

يتعين لمنح المجلس األعلى صالحية تعيين القضاة القيام أوالً بإصالحات جذرية في  

ن منتخبين تكون أغلبيتهم من سلك القضاة واستبعاد أعضاء تشكيلته، وذلك بجعله يتكون م

السلطة التنفيذية من العضوية فيه، والتراجع عن السياسة المكرسة في القانون الجزائري 

من دستور  653الذي جعل رئيس الجمهورية يتولى رئاسة المجلس إعماالً بأحكام المادة 

وذلك بمنح رئاسة المجلس إلى أحد ، كما أدخل في تشكيلته الوزير األول، 6991سنة 

أعضائه عن طريق االنتخاب وهذا ما كرسته مثالً التجربة التونسية الذي يلزم فيها المؤسس 
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 669الدستوري أن يكون الرئيس منتخب من القضاة األعلى مرتبة من خالل أحكام الفصل 

 .(9460الدستور التونسي، )من الدستور 

لقاضي اإلداري منح المنظومة القانونية الجزائرية دوراً هاماً يُنتظر ومن أجل تفعيل مكانة ا 

للمجلس األعلى للقضاء في ضمان استقاللية السلطة القضائية، اقتداء بالتجارب المقارنة 

 :وذلك من خالل

 The Supremeمنح المجلس األعلى للقضاء صالحية مباشرة الدعوى التأديبية  -أ-8

Judicial Council granted the authority to initiate disciplinary 

action 

 يقتضي لتكريس استقاللية حقيقية للقضاة اإلداريين استبعاد السلطة التنفيذية من       

الدعوى التأديبية واتخاذ قرارات التوقيف في حالة ارتكاب األخطاء من قبل القضاة  مباشرة

 69-40من القانون العضوي رقم  99الذي كرسه المشرع الجزائري من خالل أحكام المادة 

، 69-40قانون عضوي رقم )المتعلق بتشكيل المجلس األعلى للقضاء وعمله وصالحياته 

يباشر وزير العدل الدعوى التأديبية أمام » : والتي تنص على أنّه (93، صفحة 9440

ضوي رقم من القانون الع 15، وأحكام المادة «المجلس األعلى للقضاء في تشكيلته التأديبية 

إذا بلغ إلى علم » : الذي يتضمن القانون األساسي للقضاء والتي تنص على أنّه 40-66

وزير العدل أن قاضيا ارتكب خطاْ جسيما، سواء تعلق األمر باإلخالل بواجبه المهني، أو 

ارتكب جريمة من جرائم القانون العام مخلة بشرف المهنة بطريقة ال تسمح ببقائه في 

قرارا بإيقافه عن العمل فورا، بعد إجراء تحقيق أولي يتضمن توضيحات منصبه، يصدر 

 .«القاضي المعني، وبعد إعالم مكتب المجلس األعلى للقضاء 

عملت مثالً التجربة المغربية على استبعاد وزير العدل من تحريك الدعوى التأديبية  

تص الرئيس المنتدب باعتباره ليس عضو في المجلس األعلى للسلطة القضائية، وبذلك يخ

في فقرتها األولى من ظهير شريف رقم  99للمجلس بتوقيف القضاة تطبيقاً ألحكام المادة 

يتعلق بالمجلس األعلى للسلطة  644.63الذي يتعلق بتنفيذ قانون التنظيمي رقم  6.61.04

كورة يمكن للرئيس المنتدب للمجلس، استشارة اللجنة المذ» : القضائية والتي تنص على أنّه

أعاله، توقيف القاضي المعني مؤقتا عن مزاولة مهامه إذا توبع جنائيا أو  59في المادة 

 . «ارتكب خطأ جسيما طبقا ألحكام القانون التنظيمي المتعلق بالنظام األساسي للقضاة 

 The Supreme Judicialالمجلس األعلى للقضاء حامي الستقاللية القضاء  -أ-8

Council protects the independence of the judiciary 

يُمارس المجلس األعلى للقضاء في التجارب المقارنة دوراً هاماً في حماية القضاة من  

الضغوطات التي يمكن أن يتعرضوا لها عند ممارستهم لمهامهم، وهذا ما ال نحده في 

ذرية في المنظومة القانونية الجزائرية، والذي ينتظر تكريسه عند القيام بتعديالت ج

النصوص القانونية المنظمة للسلطة القضائية اقتداء مثالً بالتجربة المغربية التي مكنت 

القاضي من إيداع تقرير لدى أمانة المجلس في حالة وجود أي تأثيرات غير مشروعة عليهم 

يتعلق بالمجلس األعلى للسلطة  644.63من القانون التنظيمي  640تطبيقاً ألحكام المادة 

 . ئية، ويتولى هذا األخير القيام بتحقيقات وأبحاث من أجل اتخاذ اإلجراء المناسبالقضا

 The need toضرورة حماية القضاة اإلداريين من ضغوطات السلطة التنفيذية  -ب

protect administrative judges from pressure from the executive 

branch 
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ألحكام طبقاً لمقتضيات القانون ومبادئ العدالة األصل أن يصدر القضاة اإلداريين ا      

من دستور  615واإلنصاف، وهذا ما جسده المؤسس الدستوري الجزائري في أحكام المادة 

؛ وذلك من أجل ضمان «ال يخضع القاضي إال للقانون » : والتي تنص على أنّه 6991سنة 

ا المبدأ الدستوري يؤدي حماية حقوق وحريات األشخاص وأمنهم القضائي، وأي مخالفة لهذ

إلى االنتقاص من استقالليتهم ويحد بشكل كبير من قدرتهم على أداء مهامهم في حماية 

السيما  (BOUHON & PIRONNET, 2017, pp. 109-110)الحقوق والحريات 

 . في مواجهة السلطات اإلدارية صاحبة االمتيازات والسلطات الواسعة

الجزائري صراحةً على ضرورة خضوع القضاة  رغم حرص المؤسس الدستوري       

اإلداريين ألحكام القانون فقط، إال أّن هذا االستقالل مقيد بعوامل واعتبارات عديدة، وتُعد 

التعليمات الصادرة من طرف أحد اإلدارات التابعة للسلطة المركزية من أهم عوائق تنفيذ 

تؤدي إلى المساس بمبدأ استقاللية  األحكام القضائية الصادرة في مواجهة اإلدارة، والتي

القضاء اإلداري، وذلك بجعل أحكامها تصدر وفق الشكل الذي أريد لها أن تخرج عليه، 

وهذا ما أكدته الرابطة الجزائرية لحقوق اإلنسان في الرسالة التي وجهها رئيس الرابطة إلى 

بمناسبة  9446لسنة  أكتوبر 96رئيس الجمهورية سابقاً السيد عبد العزيز بوتفليقة يوم 

وما ياُلحظ في الواقع أن تعليمات وزارة العدل ... »: افتتاح السنة القضائية والتي جاء فيها

 .(346، صفحة 9461سليماني، )« ...تغلبت على نصوص القوانين

حين يرفض بمناسبة  (695، صفحة 9449الحاتمي، )يُعد القاضي اإلداري ُمستقل       

، صفحة 9461سليماني، )من قبل رئيس الجمهورية أو وزير العدل قضية معينة كل تدخل 

أو أية هيئة تابعة للسلطة المركزية ليحكم في اتجاه دون آخر، وذلك أياً كان  (346و 344

شكل هذا التدخل رسمياً أو غير رسمي، فيرفض تنفيذ األوامر والتعليمات المتعلقة بطريقة 

في العقوبة، وتبعاً لذلك فإّن القضاة اإلداريين ال يُمكن  تطبيق القوانين وبالتشديد أو التخفيف

، صفحة 9466مفيد، ) و (33، صفحة 9460العربي، )أن يستجيبوا ويخضعوا إال للقانون 

60). 

حاول المؤسس الدستوري الجزائري منح للقضاة ضمانة الحصانة الذاتية تجاه       

والتي  6991ولى والثانية من دستور سنة الفقرة األ 611التعليمات تطبيقاً ألحكام المادة 

القاضي محمي من كل أشكال الضغوط والتدخالت والمناورات التي قد » : تنص على أنّه

 . تضر بأداء مهمته، أو تمس نزاهة حكمه

، إال أنّه لم يُبين بالتفصيل أشكال هذه الضغوط وما هي «يُحظر أي تدخل في سير العدالة 

 . في حالة قيامها الحماية المقررة للقاضي

وفي سبيل ترسيخ مقومات استقاللية القضاء اإلداري وذلك باستبعاد تأثير السلطة التنفيذية  

عند ممارسة القضاة اإلداريين لمهامهم في حماية حقوق وحريات األفراد، ينبغي على 

ضي، المؤسس الدستوري الجزائري أن يُعيد النظر في ضمانة الحصانة الذاتية المكرسة للقا

من الدستور الذي  645كما هو مجسد مثالً في التجربة المغربية من خالل أحكام الفصل 

منع كل تدخل في القضايا المعروضة على القضاء؛ وأّن القاضي ال يتلقى بشأن مهمته 

القضائية أي أوامر أو تعليمات، وال يخضع ألي ضغط، وأنّه يجب عليه كلما اعتبر أّن 

 .حيل األمر إلى المجلس األعلى للسلطة القضائيةاستقالله مهدد، أن يُ 

إّن المبدأ الدستوري الذي ينص على استقالل القضاة اإلداريين في الجزائر بحاجة ماسة  

إلى التفعيل، ألّن ممارسة القضاء اإلداري لدوره بكل استقاللية ونزاهة تقتضي بالضرورة 

التأثير والضغوط السيما في مواجهة أن يكون القاضي محصناً ذاتياً في مواجهة كل مظاهر 
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التعليمات الصادرة من طرف السلطة المركزية، وهذا ما يُنتظر تجسيد بدقة عند التعديل 

 . 9494الدستوري لسنة 

 Ensuring the functionalضمان االستقالل الوظيفي للقضاة اإلداريين  -ج

independence of the administrative judges 

ن استقالل القاضي اإلداري ال يقتصر فقط على االستقالل على مستوى إّن الحديث ع 

االختصاصات والمهام وعلى وجود هيئة قضائية مكرسة في الدستور تتولى مسألة اختيار 

القضاة وتسيير مسارهم المهني، وإنما يشمل أيضاً االستقاللية في ممارسة وظيفتهم والتي 

عة الحماية التي يمكن أن يوفرها القاضي اإلداري تحتل أهمية قصوى الرتباطها بحجم وطبي

 .للحقوق والحريات

تتعرض الحقوق وحريات األفراد للمساس واالنتهاك في غياب االستقاللية الوظيفية للقضاة  

اإلداريين، حيث يفتقدون لعنصر الشجاعة والجرأة في اتخاذ القرارات العادلة والمنصفة 

 .ده التسلط ويفتقد للديمقراطية والحريةخاصةً إذا كان يشتغل في مناخ يسو

قصد تفعيل مكانة القاضي اإلداري في الجزائر لحماية حقوق وحريات األفراد، ينبغي أن  

يتم إعادة النظر في المنظومة القانونية المؤطرة لالستقاللية الوظيفية للقضاة اإلداريين، إذ 

القضائية بصورة مستقلة على  ال يمكن أن يمتلك القاضي تلك الجرأة في ممارسة مهامه

أساس تقديره للحقائق ووفقاً لفهمه للقانون ما لم يتوافر على أسباب الحصانة؛ وذلك من 

مع ضرورة تعميم حق االستقرار لجميع  (ج -8)خالل تكريس ضمانة عدم قابليته للعزل 

 .(ج -8)القضاة اإلداريين دون استثناء فئة معينة 

 The need toدم قابلية القضاة اإلداريين للعزل ضرورة تكريس ضمانة ع -ج -8

devote a guarantee that administrative judges cannot be removed 

يستحيل على القاضي اإلداري أن يؤدي وظيفته بعدالة ويحمي المواطنين من تعسف 

ن سلطة السلطات اإلدارية ما لم يكن محمياً بضمانة عدم قابلية عزله، فال يمكن الحديث ع

، 9461شامي، )قضائية مستقلة وعمادها القاضي الذي يكون غير آمن من العزل 

، فالقاضي غير الثابت في منصبه ال يحكم بالعدل واإلنصاف خاصةً (653-654الصفحات 

 .بالنسبة للقاضي اإلداري الذي يفصل بين طرفين غير متساويين وهما الفرد واإلدارة

ريس مبدأ عدم قابلية القاضي اإلداري للعزل باعتباره ضمانة كما أّن المطالبة بضرورة تك 

أساسية لحماية حقوق وحريات األفراد ال يعني جعل منصب القاضي أبدي وغير قابل 

للمساس مطلقاً، كما ال يعني تحصينهم ضد المساءلة عن أخطائهم بالطريق التأديبي، وإنما 

الطريق التأديبي حتى يكون آمناً على المقصود بهذا المبدأ هو عدم إمكانية عزله بغير 

مركزه، وذلك إلقبالهم على ممارسة مهامهم دون خوف من تأثيرات السلطة التنفيذية، وهذا 

عند تعريفه  RIVET Michéle (RIVET, 2006, p. 14)ما عبرت عنه القاضية 

 , L’Independence veut dire que le juge » :الستقاللية القضاء بقولها

idéalement, doit être placé dans une situation telle qu’il n’a rien à 

perdre en se comportant en bon juge et rien à gagner en se 

comportant en mauvaise juge, en conséquence, on a toute raison 

d’espérer qu’il se consacre de son mieux à l’exercice consciencieux 

de ses fonctions ».  

يُعد القاضي اإلداري في الجزائر غير آمن على منصبه، نتيجة تفوق مركز السلطة       

التنفيذية على السلطة القضائية، ويتضح ذلك عند تفحص النصوص القانونية المؤطرة 
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الستقاللية القضاة اإلداريين، إذ ياُلحظ بأّن المؤسس الدستوري والمشرع الجزائري لم 

استقالل القضاء اإلداري والمتمثلة في ضمانة عدم قابلية يكرسا أحد أهم دعائم ومقومات 

 .القضاة للعزل

ينبغي على المؤسس الدستوري الجزائري أن يفعل مكانة القاضي اإلداري وذلك        

بتكريس ضمانة عدم قابليتهم للعزل، كما هو مكرس في التجربة التونسية تطبيقاً ألحكام 

ال ينقل القاضي دون رضاه، » : ي ينص على أنّهمن الدستور التونسي والذ 645الفصل 

وال يعزل، كما ال يمكن إيقافه عن العمل، أو إعفاؤه، أو تسليط عقوبة تأديبية عليه، إالّ في 

الحاالت وطبق الضمانات التي يضبطها القانون، وبموجب قرار معلّل من المجلس األعلى 

من الدستور المغربي الذي ينص  646 ، والتجربة المغربية إعماالً ألحكام الفصل«للقضاء 

 . «ال يعزل قضاة األحكام وال ينقلون إال بمقتضى القانون » : على أنّه

 The necessity ofضرورة تعميم ضمانة االستقرار لجميع القضاة اإلداريين  -ج-8

generalizing the stability guarantee to all administrative judges 

رار بقاء القاضي اإلداري في الجهة القضائية التي يقيم في دائرة يُقصد بحق االستق 

اختصاصها ويعمل بها حسب المجموعة التي ينتمي إليها، وال يجوز نقله إلى جهة قضائية 

أخرى أو تعيينه في منصب جديد بالنيابة العامة أو باإلدارة المركزية لوزارة العدل أو 

، 9446بنعبيدة، )لس الدولة إال إذا طلب القاضي ذلك المصالح اإلدارية للمحكمة العليا ومج

، ضماناً الستقالله وتحصيناً له من الضغوط التي يمكن أن تمارس عليه (344صفحة 

لتوجيه أحكامه حسب اختالف الغايات والمصالح، ألداء مهامه القضائية بكل اطمئنانا 

 .(09، صفحة 9469المهدي، )

بضمانة االستقرار في أداء عمله على الوجه المطلوب من يسمح تمتع القاضي اإلداري       

دون أي ضغوط خارجية، إذ بدونه ال يستطيع أن يجسد القانون خاصةً تجاه السلطة التنفيذية 

إذا كانت هذه األخيرة تملك صالحية نقل القضاة وتغيير مناصبهم دون قيد قانوني، وفضالً 

يضمن السير الحسن لمرفق العدالة، إذ لو قدر عن حماية القاضي والمتقاضي فإّن هذا الحق 

لإلدارة أن تتفرد بسلطة القرار ألدى ذلك إلى إحداث حركة كبيرة في الوسط القضائي، وهو 

بوضياف، )ما يؤثر حتماً على السير العادي لعمل الهيئة القضائية ويفقدها ثقة المتقاضين 

، (النظري للمنازعات اإلدارية اإلطار)المرجع في المنازعات اإلدارية، القسم األول 

 .(699و 696، صفحة 9463

الذي يتضمن القانون األساسي  66-40ضيق المشرع الجزائري بموجب القانون رقم  

للقضاء من نطاق الحق في االستقرار وخص به فئة قضاة الحكم فقط، تطبيقاً ألحكام الفقرة 

 54و 09مع مراعاة أحكام المادتين » : والتي تنص على أنّه 91األولى والرابعة من المادة 

( 64)من هذا القانون العضوي، حق االستقرار مضمون لقاضي الحكم الذي مارس عشر 

سنوات خدمة فعلية، وال يجوز نقله أو تعيينه في منصب جديد بالنيابة العامة أو بسلك 

لتابعة لها محافظي الدولة أو باإلدارة المركزية لوزارة العدل ومؤسسات التكوين والبحث ا

أو المصالح اإلدارية للمحكمة العليا أو مجلس الدولة أو أمانة المجلس األعلى للقضاء، إال 

 ...بناء على موافقته

كما يجوز لوزير العدل نقل قضاة النيابة العامة أو محافظي الدولة أو القضاة العاملين        

ث التابعة لوزارة العدل باإلدارة المركزية لوزارة العدل ومؤسسات التكوين والبح

والمصالح اإلدارية للمحكمة العليا ومجلس الدولة، أو تعيينهم في مناصب أخرى، لضرورة 

 . «المصلحة، مع إطالع المجلس األعلى للقضاء بذلك في أقرب دورة له 
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رغم تكريس المشرع الجزائري لضمانة حق االستقرار لقضاة الحكم إالّ أنّه ضيقها        

من  91خرى، ويستنتج ذلك من خالل تفحص أحكام الفقرة الثانية من أحكام المادة من جهة أ

غير أنّه » : الذي يتضمن القانون األساسي للقضاء والتي تنص على أنّه 66-40القانون رقم 

يمكن المجلس األعلى للقضاء، في إطار الحركة السنوية للقضاة، نقل قضاة الحكم متى 

، إذ أّن هذه الفقرة تكاد تلغي تماماً «ة أو حسن سير العدالة توفرت شروط ضرورة المصلح

حق االستقرار الذي يتمتع به قاضي الحكم، باعتبار أّن المشرع لم يضبط شروط ضرورة 

بنعبيدة، )المصلحة وال شروط حسن سير العدالة التي يمكن على أساسها نقل القضاة 

 . (345، صفحة 9446

اضي اإلداري الجزائري لحماية حقوق وحريات األفراد، البد وبهدف تقوية مكانة الق      

على المشرع الجزائري أن يُعمم حق االستقرار لجميع القضاة اإلداريين دون استثناء فئة 

معينة لما له من ضمانة أساسية لتنفيذ األحكام القضائية الصادرة لصالح المتقاضين، كما هو 

من الدستور التونسي والذي  645اً ألحكام الفصل مكرس في التجربة التونسية مثالً تطبيق

ال ينقل القاضي دون رضاه، وال يعزل، كما ال يمكن إيقافه عن العمل، أو » : ينص على أنّه

إعفاؤه، أو تسليط عقوبة تأديبية عليه، إالّ في الحاالت وطبق الضمانات التي يضبطها 

 .«ء القانون، وبموجب قرار معلّل من المجلس األعلى للقضا

 Devote the specialty of judges تكريس تخصص القضاة في المجال اإلداري -8

in the administrative field 

يسمح تخصص القاضي اإلداري في إعمال دوره االجتهادي عبر بحثه عن الحلول      

، كما (659، صفحة 9466صابر، )المناسبة لتطبيقها على المنازعات المعروضة أمامه 

القضاة استقاللية تأهيلهم لحل القضايا بالنظر إلى الكفاءة والخبرة الالزمة التي تعطيهم يمنح 

 ,GIACOMO, 2006) الثقة الكافية تضمن عدم التأثير عليهم من طرف أي سلطة أخرى

p. 34) . 

الذي بتضمن القانون األساسي  66-40ياُلحظ المتفحص ألحكام القانون العضوي رقم       

الذي يحدد تنظيم المدرسة العليا  659-61ذا أحكام المرسوم التنفيذي رقم للقضاء، وك

للقضاء وكيفيات سيرها وشروط االلتحاق بها ونظام الدراسة فيها وحقوق الطلبة القضاة 

، أّن المشرع والمنظم (61، صفحة 9461، 659-61مرسوم تنفيذي رقم )وواجباتهم 

موحداً ك واحد للقضاء نتيجة تلقيهم تكويناً جعلوا النظام القضائي يتضمن سلالجزائري 

سنوات ( 40)في المدرسة العليا للقضاة لمدة أربعة  (343و 349، صفحة 9466لكحل، )

ويشمل تكويناً نظرياً وتطبيقياً، وهو قرار غير صائب؛ ألّن اإلشكاالت المثارة في 

 ها القانون الخاص،المنازعات اإلدارية تختلف عن تلك المثارة في المنازعات التي يحكم

األمر الذي ال يؤهلهم لإللمام بالمهام المسندة إليهم والمتمثلة في الرقابة على قرارات 

 .السلطات اإلدارية

من قانون  39تجدر اإلشارة أّن المشرع الجزائري حاول من خالل أحكام المادة        

، 9446، 49-46رية رقم قانون اإلجراءات المدنية واإلدا) اإلجراءات المدنية واإلدارية

تختص األقطاب المتخصصة المنعقدة في بعض المحاكم «: والتي تنص على أنّه (3صفحة 

بالنظر دون سواها في المنازعات المتعلقة بالتجارة الدولية، واإلفالس والتسوية القضائية، 

والنقل والمنازعات المتعلقة بالبنـوك، ومنازعات الملكية الفكرية، والمنازعات البحرية 

تكريس نوع من التخصص في القضاء؛ باستحداثه  ،«الجوي، ومنازعات التأمينات 

إال أنّها تسير بقضاة غير متخصصين، إذ البد من تكريس تكوين  لألقطاب المتخصصة
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قاعدي لقضاة متخصصين في نطاق كل مجال من المنازعة، فال جدوى من إنشاء محاكم 

 .مؤهلين متخصصة نوعياً دون أن يكون قضاتها

يتطلب على كل من المشرع والمنظم الجزائري إعادة النظر في كل من أحكام القانون       

الذي يتضمن القانون األساسي للقضاء، وكذا أحكام المرسوم التنفيذي  66-40العضوي رقم 

الذي يحدد تنظيم المدرسة العليا للقضاء وكيفيات سيرها وشروط اإللتحاق  659-61رقم 

م الدراسة فيها وحقوق الطلبة القضاة وواجباتهم وذلك بتكريس شرط التكوين بها ونظا

المتخصص للقضاة اإلداريين، األمر الذي يجعل القاضي اإلداري ُمستقل وقادر على 

 .(964-956، الصفحات 9469زيدالخيل، )مواجهة اإلدارة 

 Towards نحو تعزيز سلطات القاضي اإلداري في حماية الحقوق والحريات -ثانياا 

strengthening the powers of the administrative judge in 

protecting rights and freedoms 

تحقيقاً لمبدأ المشروعية، أقر المؤسس الدستوري الجزائري الرقابة القضائية على         

قف أعمال اإلدارة، إال أن ضمان الحقوق والحريات في مواجهة السلطات اإلدارية، ال يتو

على مجرد منح لألشخاص حق رفع الدعوى القضائية، كما ال يتوقف على مجرد صدور 

حكم بإلغاء القرار اإلداري غير المشروع، بل البد أن تكون سلطات القاضي اإلداري قادرة 

على مواجهة إمتيازات اإلدارة باعتبارها سلطة تسعى إلى تحقيق مصلحة عامة، مما 

، مع ضرورة اإلعتراف له (8)ل تنفيذ األحكام القضائية يقتضي تفعيل سلطاته في مجا

بصالحية الدفع بعدم دستورية القانون الذي يتوقف عليه مآل النزاع إذا كان ينتهك الحقوق 

 . (8)والحريات التي يضمنها الدستور 

 Strengtheningتقوية سلطات القاضي اإلداري في مجال تنفيذ األحكام القضائية  -8

the powers of the administrative judge in the area of 

implementing judicial rulings 

أحدث المشرع الجزائري تطوراً ملحوظاً بخصوص سلطات القاضي اإلداري في        

ضمان تنفيذ األحكام القضائية المتمتعة بحجية الشيء المقضي فيه، وذلك باالعتراف له 

متثال للحكم القضائي، غير أنّه جعل هذه السلطة مقيدة بإمكانية توجيه أوامر لإلدارة لال

 . (أ)بوجود طلب إلعمالها، وهو ما من شأنه التقليل من فّعالية هذه اآللية 

ينبغي على المنظومة القانونية الجزائرية أن تعمل على إصالح مكانة القضاء اإلداري،  

ح ألحكامه لما له من أهمية على وذلك بمنح للقاضي اإلداري دوراً في متابعة التنفيذ الصحي

حماية حقوق وحريات األفراد، والتي ستساهم حتماً في حل أكبر معضلة تواجه المتقاضي 

والتي تتمثل في عدم احترام السلطات اإلدارية ألحكام القضائية المتمتعة بحجية الشيء 

 (.ب)المقضي فيه 

 Theالنظام العام  ضرورة جعل سلطة القاضي اإلداري في توجيه األوامر من -أ

necessity of making the administrative judge the authority to 

direct orders from the public order 

عمد المشرع الجزائري بموجب قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية إلى تفعيل سلطات  

في تنفيذ أحكام  « :القاضي اإلداري لضمان تنفيذ أحكامه من خالل الباب السادس المعنون

، إذ اعترف له صراحة وألول مرة بسلطة توجيه أوامر تنفيذية »الجهات القضائية اإلدارية 

 956المادتان )لإلدارة، يحدد من خاللها التدابير الواجب اتخاذها لتنفيذ الحكم القضائي 

 .(49-46من قانون رقم  959و
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من قانون اإلجراءات المدنية  959و 956منح المشرع الجزائري من خالل المادتين  

واإلدارية للقاضي اإلداري سلطة توجيه أوامر تنفيذية لإلدارة قبل أن تبدي موقفها من 

التنفيذ، أما في حالة امتناع اإلدارة عن تنفيذ األحكام التي يصدرها القاضي اإلداري ولم 

إلدارية للمحكمة يُحدد التدابير التنفيذية الضرورية، منح قانون اإلجراءات المدنية وا

اإلدارية ومجلس الدولة سلطة إصدار أوامر تنفيذية لإلدارة والتي تُعد ضمانة الحقة لحسن 

تنفيذ أحكامها، مع إمكانية تحديد أجل للتنفيذ عند االقتضاء وذلك من خالل أحكام المادة 

966. 

ي مجال تنفيذ كرس قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية للقاضي آلية جديدة تفّعل دوره ف 

، إذ خول له صراحةً سلطة توقيع الغرامة (KHELLOUFI, 2008, p. 59)أحكامه 

التهديدية يضمن من خاللها التزام اإلدارة باألوامر التنفيذية الصادرة في مواجهتها، وذلك 

 .من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية 966و 964بموجب أحكام 

ري لضمان تنفيذ اإلدارة لألحكام القضائية، ينتظر من بغرض تفعيل سلطات القاضي اإلدا 

المشرع الجزائري أن يدخل تعديالت على قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية، وذلك بجعل 

سلطة توجيه أوامر من النظام العام باعتبارها تساهم في حماية حقوق وحريات األفراد، 

يذ حكم قضائي متمتع بحجة الشيء وبالتالي األمر بها كلما وجد هناك امتناع عن تنف

 .المقضي فيه، وال يتم ربطها بوجود طلب

 The need toضرورة منح القاضي اإلداري سلطة متابعة تنفيذ األحكام القضائية  -ب

give the administrative judge the power to follow up on the 

implementation of judicial rulings 

جلس الدولة في متابعة تنفيذ األحكام القضائية الصادرة في مواجهة يُعتبر تفعيل دور م 

اإلدارة من بين الوسائل الحديثة لتطوير مكانة القاضي اإلداري قصد ضمان حماية حقوق 

وحريات األفراد، وذلك بإعادة النظر في النصوص القانونية المنظمة للتقارير السنوية التي 

جلس الدولة، والتي تُبين كل الصعوبات واإلشكاالت التي تعدها كل من المحاكم اإلدارية وم

، مع ضرورة إحداث هيئة قضائية مهمتها (ب -8)عارضت مسألة تنفيذ األحكام القضائية 

 .(ب-8) ضمان حسن تنفيذ أحكام القاضي اإلداري 

 Annual reports are aالتقارير السنوية ضمانة لتنفيذ أحكام القاضي اإلداري  -ب-8

guarantee to implement the rulings of the administrative judge 

استحدث المشرع الجزائري بموجب قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية دور جديد لمجلس  

الدولة؛ والذي يتمثل في السهر على تنفيذ أحكام القاضي اإلداري، وذلك من خالل التقارير 

ة اإلدارية إلى رئيس مجلس الدولة، يُبين فيها كل السنوية التي يوجهها كل من رئيس المحكم

الصعوبات واإلشكاالت التي عارضت مسألة تنفيذ األحكام القضائية، إعماالً بأحكام المادة 

في نهاية كل سنة، يوجه رئيس كل محكمة إدارية تقريرا إلى » : التي تنص على أنّه 969

، ثم يقوم مجلس «كاالت المعاينة رئيس مجلس الدولة حول صعوبات التنفيذ ومختلف اإلش

الدولة بإعداد تقرير عام وإرساله إلى رئيس الجمهورية، وهذا ما يُستشف ضمنياً من خالل 

المتعلق باختصاصات مجلس الدولة  46-96من القانون العضوي رقم  41أحكام المادة 

قانون عضوي رقم ) و (3، صفحة 6996، 46-96قانون عضوي رقم )وتنظيمه وعمله 

يُعد مجلس الدولة تقريراً عاماً سنوياً » : والتي تنص على أنّه (1، صفحة 9466، 66-49

يرفعه إلى رئيس الجمهورية يتضمن تقدير نوعية قرارات الجهات القضائية اإلدارية التي 

 . «رفعت إليه، وكذا حصيلة نشاطاته الخاصة 
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اري لحماية حقوق وحريات ينبغي على المشرع الجزائري قصد تقوية مكانة القاضي اإلد 

 41من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية وكذا المادة  969األفراد أن يُفعل أحكام المادة 

المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله،  46-96من القانون العضوي رقم 

لسنوية وذلك بتبيان السلطات واإلجراءات التي تتخذها الجهة المختصة بدراسة التقارير ا

لتقديم الحلول بشأنها وتذليل اإلشكاالت التي قد تواجهها بغية إزالتها، على نحو يُلزم فيه 

مجلس الدولة برفع التقرير السنوي أمام المجلس األعلى للقضاء وليس أمام رئيس 

، إضافةً إلى توجيهه للبرلمان باعتباره (954، صفحة 9464بوضياف، )الجمهورية 

تشريع مع ضرورة نشره في الجريدة الرسمية لخضوعه لرقابة الرأي السلطة المكلفة بال

 ,GuyBRAIBANT  (BRAIBANTالعام، وهذا على حد تعبير الفقيه الفرنسي 

1961, p. 63): « Quant aux cas les plus graves ou cette intervention 

demeurerait dans effet, il resterait la ressource de les consigner dans 

un rapport périodique qui serait communiqué au parlement, et publié 

au journal officiel. L’altitude de l’administration sera ainsi soumise à 

la censure de l’opinion ... ».  

 Towards theنحمممممو إنشممممماء هيئمممممة قضمممممائية لمتابعمممممة تنفيمممممذ األحكمممممام  -ب-8

establishment of a judicial body to follow up on the 

implementation of rulings 

َعملت التجربة الجزائرية على تعزيز اإلطار القانوني لتنفيذ أحكام القاضي اإلداري، وذلك  

ذية والغرامة التهديدية بموجب قانون اإلجراءات المدنية بإحداثها لسلطة توجيه أوامر تنفي

واإلدارية، إال أّن دوره ال يجب أن يقتصر عند الفصل في القضية المطروحة أمامه وحث 

اإلدارة على التنفيذ، وإنّما البد أن يضمن استيفاء المتقاضي لحقه المقرر في منطوق الحكم، 

شكاالت التي يُمكن أن تعترضه، وهذا ما أكده وذلك بمتابعة تنفيذ حكمه ومحاولة حل اإل

 GuyBRAIBANT  )(BRAIBANT, 1961, p. 63الفقيه الفرنسي 

 Pourquoi ne pas charger le juge administratif qui joue déjà un »:بقوله

rôle actif dans l’instruction des litiges. D’exercer une mission de 

contrôle sur l’exécution de ses décisions ». 

لس يقتضي لتفعيل دور القاضي اإلداري في حماية الحقوق والحريات تطوير دور مج 

الدولة في مراقبة مدى تنفيذ اإلدارة ألحكامه الصادرة في مواجهتها، وذلك بتكريس المشرع 

الجزائري قسماً متخصصاً على مستواه يتكون من قضاة يتمتعون بكامل االستقاللية، ويسند 

له مهمة متابعة تنفيذ األحكام القضائية التي تصدر في مواجهة اإلدارة، ومحاولة حل 

لتي تعترض التنفيذ مع ضرورة تزويده بالوسائل التي تكفل إجبارها على اإلشكاالت ا

الخضوع للحكم، وذلك اقتداء مثالً بالتجربة الفرنسية التي أنشأت قسم التقرير والدراسات 

(section du rapport et des études)  وأوكلت له مهمة إيجاد الحلول للصعوبات التي

ولة وباقي جهات القضاء اإلداري تطبيقاً ألحكام المادة قد تنتج عن تنفيذ أحكام مجلس الد

R123-5  من قانون العدالة الفرنسي(L’article R123-5 du Code de la justice 

administrative Français). 

 The administrativeمنح القاضي اإلداري صالحية الدفع بعدم دستورية القانون  -8

judge was given the power to argue that the law was 

unconstitutional 

https://www.google.com/search?tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22Guy+Braibant%22&sa=X&ved=0ahUKEwjmyJvr6__hAhWdD2MBHRumCX4Q9AgILjAB&biw=1366&bih=654&dpr=1
https://www.google.com/search?tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22Guy+Braibant%22&sa=X&ved=0ahUKEwjmyJvr6__hAhWdD2MBHRumCX4Q9AgILjAB&biw=1366&bih=654&dpr=1
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 9461اعترف المؤسس الدستوري الجزائري ألول مرة من خالل التعديل الدستوري لسنة  

للمتقاضين بحق االدعاء أمام مجلس الدولة إذا كان الحكم التشريعي الذي يتوقف عليه مآل 

س الدولة إحالة الدفع النزاع ينتهك الحقوق والحريات التي يضمنها الدستور، ليتولى مجل

أمام المجلس الدستوري، وبذلك أصبح القاضي اإلداري يمارس دوراً هاماً في تطهير 

 .المنظومة القانونية من النصوص التشريعية التي تنتهك الحقوق والحريات

تحتاج سلطة القاضي اإلداري في حماية الحقوق والحريات من خالل إخطار المجلس  

دستورية حكم تشريعي معين إلى التفعيل، ألّن الدفع بعدم دستورية  الدستوري بالدفع بعدم

القانون ال يُمكن أن يرفع تلقائياً من طرف القاضي اإلداري الذي ينظر في الدعوى، وهذا ما 

، إضافةً إلى ضرورة (أ)يُشكل إضعاف لمكانته في حماية حقوق وحريات األشخاص 

فع بعدم الدستورية لتشمل النصوص التنظيمية، التوسيع من نطاق القوانين التي تخضع للد

 . (ب)كونها تتضمن حقوق وحريات عامة تمس المجتمع كله 

 Giving the administrativeإعطاء القاضي اإلداري حق اإلخطار التلقائي  -أ

judge the right to automatic notification 

ف حماية حقوق وحريات األفراد، استحدثت المنظومة القانونية الجزائرية عدة آليات بهد 

ومن بينها آلية الدفع بعدم دستورية النصوص التشريعية، والتي كرست بموجب أحكام 

يمكن إخطار المجلس » : ، والتي تنص على أنّه6991من دستور سنة  666المادة 

ما الدستوري بالدفع بعد الدستورية بناء على إحالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة، عند

يدعي أحد األطراف في المحاكمة أمام جهة قضائية أن الحكم التشريعي الذي يتوقف عليه 

 . «مآل النزاع ينتهك الحقوق والحريات التي يضمنها الدستور 

السالفة الذكر أنه منح للمواطن  6991من دستور سنة  666يستنتج من خالل أحكام المادة  

ة نص تشريعي يتوقف عليه مآل النزاع بناء حق إخطار المجلس الدستوري بعدم دستوري

على إحالة من مجلس الدولة، ومن هنا يتبين أنه ال يمكن للقاضي اإلداري إخطار المجلس 

، وأن (969، صفحة 9469عالوة، )تلقائيا وإنما ال بد من وجود نزاع مطروح أمامه 

وبالتالي استبعد يتمسك أحد األطراف بعدم دستوريته النتهاكه ألحد الحقوق والحريات، 

القضاء اإلداري من دائرة الهيئات المكلفة بإخطار المجلس بعدم الدستورية، وهذا ما تأكد 

الذي يحدد شروط وكيفيات الدفع بعدم  61-66من القانون العضوي رقم  0بموجب المادة 

ال  «: والتي تنص على أنّه (64، صفحة 9466، 61-66قانون عضوي رقم )الدستورية 

 .«يثار هذا الدفع بعدم الدستورية تلقائيا من طرف القاضي يمكن أن

تكريساً لدور القاضي اإلداري في حماية الحقوق والحريات المقرر بموجب أحكام المادة  

البد من االعتراف لمجلس الدولة بحق إخطار المجلس  6991من دستور سنة  655

ق والحريات باعتباره المكلف الدستوري مباشرةً كلما كان هناك نص تشريعي ينتهك الحقو

 . دستورياً بحمايتها وبالتالي يمكن إثارته تلقائياً باعتباره من النظام العام

 Theضرورة التوسيع من نطاق القوانين الخاضعة للدفع بعدم الدستورية  -ب

necessity to expand the scope of laws subject to the payment of 

unconstitutionality 

التي وسعت من نطاق القوانين التي  6991من دستور سنة  661فاً ألحكام المادة خال 

تخضع لرقابة المجلس الدستوري والمتمثلة أساساً في المعاهدات والقوانين العضوية 

من  666والعادية وكذا النصوص التنظيمية، ضيق المؤسس الدستوري في أحكام المادة 

اضعة للدفع بعدم الدستورية بناًء على إحالة مجلس ذات الدستور من نطاق القوانين الخ



 

 

19 

 مجلة المستنصرية للدراسات العربية والدولية

 

الدولة، حيث حصرها في النصوص التشريعية فقط وهذا ما يستشف عند استعماله مصطلح 

 ".الحكم التشريعي " 

السابقة الذكر أنّه ال يمكن  6991من دستور سنة  666يُستنتج من خالل أحكام المادة  

عدم دستورية القانون أمام المجلس الدستوري عندما لمجلس الدولة أن يقوم بإحالة الدفع ب

يدعي المتقاضي بأّن أحد النصوص التنظيمية التي يتوقف عليه مآل النزاع ينتهك الحقوق 

والحريات التي يضمنها الدستور، كون أّن الدفع بعدم الدستورية في هذه الحالة ينحصر فقط 

راً للحقوق والحريات وتعدياً على على النصوص التشريعية، وهذا ما يُعد انتهاكا خطي

 . القانون

ينبغي على المؤسس الدستوري أن يفعل دور القاضي اإلداري في حماية الحقوق  

والحريات من خالل صالحيته في الدفع بعدم دستورية القانون، وذلك بتوسيعه من نطاق 

لك النصوص القوانين الخاضعة للدفع بعدم الدستورية أمام المجلس الدستوري لتشمل كذ

 . التنظيمية، كونها تتضمن حقوق وحريات عامة تمس المجتمع كله

 Conclusionخاتمة 

تبين من خالل الدراسة أن القاضي اإلداري الجزائري ُكلف بتحقيق التوازن بين حماية  

الحقوق وحريات األفراد واالمتيازات الواسعة التي تتمتع بها السلطات اإلدارية، لكن هذه 

تاج إلى عدة مقومات والتي تعتبر من أهمها تكريس استقاللية حقيقية للقضاة المهمة تح

اإلداريين عن باقي السلطات، إال أنّه بالرجوع إلى التجربة الجزائرية ياُلحظ أن المنظومة 

القانونية لم تسع إلى ذلك نظرا لتحكم السلطة التنفيذية في مسألة تعيين القضاة وفي مسارهم 

ه لم تَمنح سلطات فعلية للقضاة لمواجهة مختلف االمتيازات الواسعة التي المهني، كما أنّ 

 . تمتلكها اإلدارة في مواجهة األفراد

لذلك البد من القيام بعدة تعديالت في المنظومة القانونية الجزائرية اقتداء بالتجارب  

التالي كفلت المقارنة، التي حاولت تكريس حماية واستقاللية حقيقية للقضاة اإلداريين وب

 :حماية حقوق وحريات األفراد وذلك لن يتأتى إال من خالل

تكريس المنظومة القانونية الجزائرية شرط تخصص القضاة في المجال اإلداري، الذي  -

يمنح للقاضي استقاللية حقيقية تأهلهم لحل القضايا التي تعرض أمامهم نظراً لكفاءتهم التي 

 .التأثير عليهم من طرف السلطة التنفيذية تعطيهم الثقة الكافية تضمن عدم

توفير استقاللية حقيقية للقضاء اإلداري وذلك بمنح المؤسس الدستوري مهمة تعيين  -

القضاة إلى هيئة مستقلة عن السلطة التنفيذية أي إلى المجلس األعلى للقضاء، الذي سيتولى 

لك طبعاً بعد إصالح حمايتهم من أي ضغوطات يتعرضون لها عند القيام بمهامهم، وذ

 .تشكيلته وذلك بإبعاد السلطة التنفيذية من العضوية فيه

ضرورة جعل سلطة القاضي اإلداري في توجيه األوامر من النظام العام، وذلك لضمان  -

 .تنفيذ األحكام القضائية المتمتعة بحجية الشيء المقضي فيه باعتبارها واجب دستوري

فعيل دور القضاء في متابعة مدى تنفيذ الحكم القضائي يتعين على المشرع الجزائري ت -

بعد صدوره بإنشاء قسم متخصص على مستوى مجلس الدولة، ويسند له مهمة متابعة تنفيذ 

األحكام القضائية التي تصدر في مواجهة اإلدارة، ومحاولة حل اإلشكاالت التي تعترض 

 . التنفيذ

تورية كل النصوص القانونية في حالة منح القاضي اإلداري صالحية الدفع بعدم دس -

مساسها بأحد الحقوق والحريات المكفولة دستورياً، وعدم حصرها في النصوص التشريعية 

 .فقط، وأن تكون هذه السلطة من النظام العام أي يمكن ممارستها تلقائياً من قبل القضاة
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تنظيم المدرسة العليا للقضاء وكيفيات  (.8184، ماي 11. )851-84مرسوم تنفيذي رقم 

. سيرها وشروط اإللتحاق بها ونظام الدراسة فيها وحقوق الطلبة القضاة وواجباتهم، ج

 (.11)ج. ج. ر

 (.4)مجلة القضاء والتشريع. مفهوم استقاللية القضاء(. 8184. )وليد العربي

 .للنشر والتوزيع أمواج: عّمان. المساءلة التأديبية للقضاة(. 8184. )يسين شامي
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Abstract : 

 The Algerian constitutional founder assigned the administrative 

judge to protect rights and freedoms, but this task needs several 

pillars to fulfill it due to the role it plays in rebalancing the interests 

of individuals and the vast privileges the administration possesses as 

a public authority, which imposes the presence of a judge 

independent of the executive authority, which is This leads to a set of 

legal reforms to activate the position of the judge, following the 

comparative experiences that made the judiciary an independent 

authority away from external influences and enabled it to have actual 

powers that enhance its position. 

 

Keywords: Administrative judge, administration, rights, freedoms, 
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 دور االتفاقيات الجماعية للعمل في تسوية منازعات العمل الفردية والجماعية 

 (دراسة مقارنة)    

 

  الدكتور بلعبدون عواد                            الدكتورة مأموني فاطمة الزهراء          

 الجزائر \كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عبد الحميد بن باديس 

 

 

 : الملخص

يحقق التفاوض الجماعي مبدأ التكافؤ، بين مصالح متناقضة أصال، مصالح اقتصادية 

ويضمن التفاوض الجماعي مساواة الشركاء . ألرباب العمل وأخرى اجتماعية للعمال

االجتماعيين خالل سيره، بين القوة الجماعية للعمال بعد انضمامهم إلى منظمات نقابية 

جتماعيــة والمهنية من جهة، وبين القوة االقتصادية ألرباب تمثيلية تدافع عن مصالحهم اال

العمل من جهة ثانية، من خالل الوصول إلى إبرام اتفاقيات واتفاقات جماعية، تضمن مكاسبا 

جماعية للعمال بفضل اتحادهم بدال من تحقيق مكاسب فردية اقل ما يحصلون عليها بموجب 

 .عقودهم الفردية

 

لتفاوض الجماعي، االتفاقيات الجماعية، السلم االجتماعي، منازعات ا: الكلمات المفتاحية 

 .العمل الفردية، منازعات العمل الجماعية

 

 : Introductionمقدمة . 8

تنبع أهمية تنظيم حقوق العمل من كونها ال تقتصر على تنظيم مصالح وحقوق طرفي 

في على معظم أحكام وقواعد العمــــل وحسب، وإنما تتناول مصالح المجتمع بأكمله، مما يض

باعتبار أنها من القواعد اآلمرة التي ال يجوز االتفاق على . قانون العمل صفة النظام العام

، أولهما (Antonmattei, 1996, p. 2) مخالفتها، فتشريع العمل ينظم مصالح متناقضة

ء صفة مصالح اجتماعية للعمال وهم الطرف األضعف الذي استدعت الضــــــرورة إضفا

النظام العام على األحكام التي تحمي حقوقه ومصالحه، وثانيهما مصالح اقتصاديـة ألصحاب 

نجمة، )العمل وهم الطرف الذي يقع على عاتقه االلتزام باحترام تلك الحقوق والمصالح 

 .(9، صفحة 9441

ما إن اقتناع العمال بان التزام أصحاب العمل بما جاء به تشريع العمل غير كافي، م

جعلهــــم يتكتلون في شكل حركات نقابية من اجل حماية مصالحهم المهنية واالجتماعية 

(Dunha, 1953, p. 13)  ظهرت في أعقاب الثورة الصناعية، التي أدت إلى ازدهار ،

ظاهرة تجمع وتنظيم العمال في شكل تنظيمات نقابية تهدف لتوجيه جهودهم للدفاع عن 

وتعززت قوة تلك التنظيمات النقابية . تخفيض ساعات العملحقوقهم في زيادة األجور و

ضد أصحاب  (Despax, p. 33)العمالية بتهديدها اللجوء إلى استعمال سالح اإلضراب 
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العمل وإجبارهم على الدخول في مفاوضات مع العمال لتحسين ظروفهم وشروط عملهم 

 . (9441أبوزعيتر، )واستخدامهم 

الجماعي بفضل ما حققه من مكاسب للعمال كأحد األسباب من هنا برز مفهوم التفاوض 

التي دفعت العمال لالنضمام إلى النقابات واالتحادات العمالية في مواجهة االستغالل 

الرأسمالي، كما أدى ذلك إلى بروز الحركات النقابية كقوة ضاربة قدمت إسهاماتها في وضع 

فالتفاوض . (95، صفحة 9466عزيز، عبدال)أسس لعالقات عمل متكافئة مع أصحاب العمل 

الجماعي هو ذلك الحوار والتشاور الذي يجري بين نقابات العمال أو ممثلين عن العمال وبين 

أصحاب العمل أو ممثليهم بهدف وضع حد لنزاع جماعي قائم أو لتحسين ظروف وشروط 

ة على التفاهم فالتفاوض هو أحسن وسيلة اثبتت نجاعتها في إقامة عالقات عمل قائم العمل،

المشتـــرك واالحترام المتبادل واعتراف كل طرف من طرفي اإلنتاج بأهمية الطرف األخر 

 . في تحقيق المصلحة المشتركة لكليهما

يشكل التفاوض الجماعي جزءا مهما من قانون العمل، نظرا لما يتضمنه من أصبح 

 94من قانون  660لمادة ا)آليات تسمح لطرفي عالقة العمل بتنظيم شروط وظروف عملهم 

تفاوض الجماعي أسلوب سلمي متحضر يميز المجال االجتماعي، وأصبح ال. (6994، 66/

مكانة هامة في تنظيم العالقات المهنية باعتباره إحدى الركائز األساسية  نظرا لما يحتله من

الة من خالل تكريس العد االجتماعي لتطوير العالقات المهنية وتحسينها وتحقيق السلم

ألنه يشكل أداة . بمختلف المؤسسات االقتصادية (6، صفحة 9446بنـصابر، )االجتماعية 

هامة لتحريك وتنشيط الحياة االقتصادية وفي توفير المناخ المالئم لتطوير اإلنتاج من جهة 

وتمكين المؤسسات من مواجهة التحديات االقتصادية التي تفرضها العولمة والتنافسية 

 .جهة أخرى االقتصادية من

يستمد التفاوض الجماعي مصادره من مختلف المواثيق واالتفاقيات والتوصيات الدولية، 

الصــادرة عن مختلف الهيئات والمنظمات سواء على المستوى الدولي أو اإلقليمي من جهة، 

أو على المستـوى الداخلي من خالل النصوص الدستورية والتشريعية والقانونية الوطنية 

المادة ) و (6955، 6االتفاقية رقم ) و (6909، 96االتفاقية رقم ) و (6900فيالدلفيا، إعالن )

 .(94/66القانون ) و (6969من دستور  51

ونظرا ألهمية هذه المواثيق واالتفاقيات الدولية باعتبارها إحدى المصادر األساسية 

رنة، والدور الذي لعبته للتفـــاوض الجماعي والحوار االجتماعي في مختلف التشريعات المقا

كل من منظمة العمل الدولية والعربية، في تنظيـم عالقات العمل بين الشركاء االجتماعيين في 

كل المسائل القانونية والمهنية واالجتماعية، وإقامة عالقات تعايش وتعاون بينهما على أساس 

مادا على آليات التشاور القضاء على أسباب التوتــر والمنازعات التي قد تنشأ بينهما، اعت

 .(6سليمان، صفحة )والتفاوض والحوار 

كما تبرز أكثر أهمية التفاوض الجماعي من خالل الوظائف التي يقوم بها، ولعل أهمها 

تكملــة النصوص التشريعية المنظمة لعالقات العمل، وذلك من خالل آليات التفاوض والتشاور 

تماعيين من اجل تنظيم عالقاتهم االجتماعية والمهنية والحوار التي يضعها أمام الشركاء االج
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بعيدا عن تدخل المشرع الذي يكتفي فقط بتحديد الحد األدنى، الذي يضمن له احترام النظام 

بموجب قواعد آمرة، أما باقي المسائل فتركها  (Radé, 2004, p. 13)العام االجتماعي 

ت عامة وكانت تحتاج إلى تفصيل ألطراف اإلنتاج لتنظيمها بنصوص اتفاقية إذا جاء

(Delamontte, 1971, p. 405) أما المسائل التي لم يتعرض لها المشرع فيتصدى لها ،

ففيما يتمثل إطارها . التفاوض الجماعي، على أن تدرج نتائجه في اتفاقيات جماعية للعمل

م االجتماعي القانوني؟ وإلى أي مدى يمكن لتلك االتفاقيات أن تساهم في دعم وتحقيق السل

 داخل المؤسسات المستخدمة؟ 

لإلجابة عن هذه اإلشكالية قسمنا بحثنا هذا إلى محورين أساسيين، عالجنا في أوال كل من 

تعريف االتفاقيات الجماعية للعمل وتحديد أطرافها وإجراءات إبرامها في التشريع الجزائري 

مون االتفاقيات الجماعية للعمل من والتشريعات المقارنة أما المحور الثاني فخصصناه إلى مض

جهة وكيف يمكن لها أن تساهم في تسوية منازعات العمل الفردية والجماعية دعما وتحقيقا 

 . للسلم االجتماعي داخل المؤسسات المستخدمة

اإلطار القانوني لالتفاقيات الجماعية للعمل في التشريع الجزائري : المحور األول 

 والتشريعات المقارنة

The legal framework for collective agreements to work in Algerian 

and comparative legislation 

إن التحوالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية التي عرفتها الجزائر في نهاية 

الثمانينات كانت نتيجة حتمية لالزمة االقتصادية التي عرفها العالم والجزائر لم تكن بعيدة 

تراجعت الدولة عن دعم المؤسسات االقتصادية مما اثر سلبا على األوضاع االجتماعية  عنها،

للعمال، األمر الذي حمل الدولة مكرهة على إدخال إصالحات في جميـــــع المجاالت خاصة 

 6969فتوجت هذه الرغبة في دستور سنة  (659، صفحة 9446بنـصابر، )منها االجتماعية 

ففي المجال االقتصادي واالجتماعي تخلت الجزائر عن . 6991م بدستور المعـــــــدل والمتم

االقتصاد الموجــــــه وتبنت اقتصاد السوق الذي يفرض على الدولة االنسحاب وفســــح 

المجال أمام أطراف اإلنتاج والشركاء االجتماعيين من اجل تنظيم كل المسائل المتعلقة 

إطار نظام تعاقدي واكتفت بالتدخل في حدود التي تضمن لها بعالقاتهم المهنية واالجتماعية في 

المتعلق بعالقات العامل  94/66عندها جاء القانون . حماية المسائل المتعلقة بالنظام العام فقط

، بحيث 6969الذي ترجم في مضمونه المبادئ والحقوق األساسية التي جاء بها دستور 

الجماعي وإبرام االتفاقيات الجماعية للعمل في  اعترف للعمال األجراء، بالحق في التفاوض

 . (94/66القانون )القطاع الخاص والعام دون استثناء 

 Definition of collective laborتعريف االتفاقيات الجماعية للعمل :  أوال 

agreements 

عند نجاح التفاوض الجماعي بين ممثلي العمال وممثلي المستخدم يكلل بإبرام اتفاقيات 

وهذه األخيرة في الحقيقة تتويج لمجهودات المستخدم والممثلين . واتفاقات العمل الجماعية

النقابيين خالل عملية التفاوض، بفضلها يحقق كل طرف امتيازات سواء أكانت اجتماعية 
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للعمال أو اقتصادية للمستخدم لهذا قسمنا هذا الفرع إلى جزئيين، نتناول إبرام اتفاقيات العمل 

 .ية، ثم نتعرض إلى مضمونها باعتبارها وثيقة للسلم االجتماعي في المؤسساتالجماع

التفاوض الجماعي الناجح، هو الذي يتوج بإبرام اتفاقية عمل جماعية، يتفق فيها كل من 

منظمات النقابية للعمال وللمستخدم على النقاط التي تم طرحها للتفاوض أو على األقل جزء 

العمل وعالقاته، مما ينعكس إيجابا على العمال والمؤسسة في  منها، تتعلق بظروف وشروط

 .نفس الوقت

رغم تعدد واختالف التسميات التي أطلقت على اتفاقيات العمل الجماعية في بعض 

فالمشرع . التشريعات العربية المقارنة، إال أنها لم تختلف  في تحديد أطرافها ومضمونها

جماعي، في الوقت الذي اعتبر فيه االتفاقية الجماعية للعمل الجزائري ميز بينها وبين االتفاق ال

"  اتفاق مدون يتضمن مجموع شروط التشغيل والعمل فيما يخص فئة أو عدة فئات مهنية" 

اتفاق مدون يعالج عنصرا معينا أو عدة عناصر محددة من " االتفاق الجماعي فقد اعتبر

ة فئات اجتماعية ومهنية، ويمكن أن يشكل مجموع شروط التشغيل والعمل بالنسبة لفئة أو عد

 .(6994، 66/ 94من قانون  660المادة ) " ملحقا لالتفاقية الجماعية

بين المؤجرين  مبرم العمل بشروط متعلق اتفاق"وعرفها المشرع التونسي بأنها 

 من للعمال نقابية مؤسسات عدة أو مؤسسة وبين جهة من شخصيا أو القائمين لكتلة المنظمين

أما المشرع المغربي  (6991من قانون الشغل التونسي،  19من عدد  36المادة )" أخرى ةجه

عقد جماعي ينظم عالقات الشغل، ويبرم بين ممثلي منظمة نقابية لألجراء " فنص على أنها

األكثر تمثيال أو عدة منظمات نقابية لألجراء األكثر تمثيال أو اتحاداتها من جهة، وبين مشغل 

من مدونة  640المادة )" ة مشغلين أو عدة منظمات مهنية للمشغلين من جهة أخرىواحد أو عد

 .(الشغل المغربية

 العمل والتشغيل والضمان بشروط متعلق اتفاق"  في حين عرفها المشرع الموريتاني

 ناحية، وبين من للعمال تنظيمات مهنية  أو نقابات عدة أو نقابة بين ممثلي يبرم االجتماعي

 العمل ألصحاب أخرى منظمة أية العمل أو ألصحاب مهنية  تنظيمات أو نقابات عدة أو نقابة

من  15المادة )" أخرى ناحية من الشخصية، بصفاتهم عمل أصحاب عدة أو صاحب عمل أو

بهذا التعريف يكون المشرع الموريتاني قد جمع بين شروط العمل . (مدونة الشغل الموريتانية

االتفاقية " اعي وهذا ما أكده المشرع الفرنسي من خالل تعريفه والتشغيل والضمان االجتم

الجماعية أو االتفاق الجماعي، اتفاق مبرم من جهة بين منظمة أو عدة منظمات نقابية للعمال 

تمثيلية على المستوى الوطني أو المنظمات المنضمة إليها وبين منظمة أو عدة منظمات نقابية 

 Article 2231-1 le)" ين أو مستخدم بصفة انفراديةللمستخدمين أو مجموعة مستخدم

code de travail Français) . 

المالحظ أن المشرع الجزائري لم يعرف التفاوض الجماعي على عكس المشرع 

 99المادة ) و (9443، 69من قانون العمل المصري رقم  601المادة )المصري والمغربي 

تيجة التفاوض وهي االتفاقيات واالتفاقات الجماعية ، لكنه اهتم بن(من مدونة الشغل المغربية

المتضمن عالقات  94/66ولكن رغم هذا عنون المشرع الباب السادس من قانون . للعمل
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العمل بالتفاوض الجماعي بدل من اتفاقيات واتفاقات الجماعية للعمل، رغم أن كل ما تضمنه 

وأطرافها وشروطها وإجراءاتها عكس الباب السادس متعلق بتعريف اتفاقيات واتفاقات العمل 

الباب الثالث من قانون العمل باالتفاقيات الجماعية )ما ذهبت إليـه بعض التشريعات العربية 

 .(الباب الثاني باالتفاقيات الجماعية من قانون العمل الموريتاني) و (للعمل التونسي

 Parties to the Collective Laborأطراف االتفاقية الجماعية للعمل : ثانيا

Agreement 

يعتبر التفاوض الثنائي من أهم آليات التفاوض الجماعي، بحيث يجمع مباشرة بين 

أطراف عالقة العمل على مختلف المستويات، يجمع التفاوض الجماعي بين طرفي عالقة 

العمل، المستخدم من جهة والعمال من جهة ثانية، فكل طرف اشترط أن تتوفر فيه مجموعة 

لهذا قسمنا هذا الفرع إلى جزأين، تعرضنا في الجزء األول إلى . وط التي ال بد تحققهامن الشر

تحديد ممثلي العمال األجراء وفي الجزء الثاني إلى تحديــد المستخدم خالل عملية التفاوض 

 .    الجماعي

 :Specification on the workers sideالتحديد في جانب العمال األجراء  -8

العمال األجراء بواسطة الممثلين النقابيين، الذين يعتبرون أطراف أساسيون يتم تمثيل 

كيف يكتسب العامل األجير صفة الممثل النقابي؟ وهل يمكن . خالل عملية التفاوض الجماعي

ألي منظمة نقابية أن تكون طرفا خالل عملية التفاوض الجماعي؟ قبل اإلجابة عن كل هذه 

ورفعا للبس الذي قد يقع فيه الكثير، التمييز بين ممثلي العمال،  التساؤالت، كان من الضروري

وبين الممثلين النقابيين، فممثلو العمال أعضاء يتم انتخابهم من طرف العمال قصد المشاركة 

فهي تتلقى مثال المعلومات التي . (94/66من القانون  96المادة )في تسيير الهيئة المستخدمة 

تطوير إنتاج المواد والخدمات : ل ثالثة أشهر على األقل والخاصة بـــيبلغها إليها المستخدم ك

والمبيعات وإنتاجية العمل، تطور عدد المستخدمين وهيكل الشغل، نسب التغيب وحوادث 

مراقبة تنفيذ األحكام المطبقة في ميدان العمل واألمراض المهنية، تطبيق النظام الداخلي، 

من واألحكام المتعلقة بالضمان االجتماعي، القيام بكل عمل الشغــــل والوقاية الصحية واأل

مالئم لــدى المستخدم في حالة عدم احترام األحكام التشريعية والتنظيمية الخاصة بحفظ الوقاية 

رقابة وتسيير الخدمات االجتماعية، االتفاق على طريقة الصحية واألمن وطب العمل، 

 .الخ...وعة األجر لصالح أعضاء لجنة المشاركةساعات عمل في الشهر مدف 64احتساب مدة 

 Conditions for acquiring the capacityشروط اكتساب صفة الممثل النقابي  -أ

of union representative: 

من القانون  41المادة )لقد حدد المشرع الجزائري مجموعة من الشروط القانونية 

ل األجراء سواء الذين ينتمون إلى المهنة متى توافرت فيحق للعما (المعدل والمتمم 94/60

الواحدة، أو الفرع الواحد، أو قطاع النشاط الواحد، أن يؤسسوا منظمات نقابية من اجل الدفاع 

 : عن مصالحهم المادية والمعنوية 

سنوات على األقل، التمتع  64التمتع بالجنسية الجزائرية األصلية أو المكتسبة منذ 

نية، أن ال يكون قد صدر منهم سلوك مضاد للثورة التحريرية، أن بالحقوق المدنية والوط
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الشرط األول والثاني قد وردا عامين يفترض توفرهما . يمارس نشاطا له عالقة بنشاط المنظمة

 . في كل من ينتحب أو يترشح ألي مهمة تمثيلية

أما الشرط الثالث أن يكونوا راشدين فيكتنفه بعض الغموض، فهل يقصد المشرع 

من القانون المدني المعدل  09المادة )سنة  69الجزائري سن الرشد الذي حدده القانون المدني 

باعتباره الشريعة العامة، أم نرجع إلى النصوص الخاصة في تشريع العمل؟ علما أن  (والمتمم

سنـة  61سن انتخاب ممثلي العمال في لجنة المشاركة حدده المشرع الجزائري بأكثر من 

وهو نفسه السن القانوني األدنى  (6994، 94/969من المرسوم التنفيذي رقم  66المادة )

، بالمقابل االتفاقية الدولية المتعلقة بحقوق (94/66من القانون  65المادة )سنة  61للتشغيل 

 66كل شخص لم يبلغ "عرفته بأنه  (6969االتفاقية الدولية المتعلقة بحقوق الطفل، )للطفل 

فهل يمكن إسناد مهمة تمثيلية في .  6993ابريل  61ت عليها الجزائر في والتي صادق" سنة

سنة يبقى التساؤل مطروح؟ في اعتقادنا نتمسك بسن  61إطار عالقات العمل إلى طفل لم يبلغ 

فكان ...." أن يكونوا راشدين" سنة وهو الذي كان يقصده المشرع الجزائري بقوله  69الرشد 

 ن يحدد سن آخر إن كانت إرادته تتجه إلى ذلك    بإمكان المشرع الجزائري أ

أما فيما يخص السن القانوني للترشح لتأسيس المنظمة النقابية فلم يحدده المشرع 

سنة كاملة في  96علما انه اشترط سن " أن يكونوا راشدين " الجزائري واكتفى بقوله 

من  3الفقرة  95المادة ) و (94/60من القانون  00المادة )المندوب النقابي وممثل العمال 

سنة كذلك عند تحديده  96فكان على المشرع الجزائري أن يحدد سن . (94/66القانون 

للشروط الواجب توافرها في مؤسسي المنظمة النقابية، ما دام يشتركون في مهمة واحدة وهي 

 .مهمة تمثيلية

 Conditions for acquiring the statusشروط اكتساب صفة المنظمة النقابية  -ب 

of a trade union organization : 

مما شك فيه انه ال يكفي وجود منظمات نقابية تمثل أطراف عالقة العمل فقط، بل يشترط 

أشهر على األقل، وأن تكون تمثيلية  1في جانب العمال أن تكون منظمتهم النقابية مؤسسة منذ 

لعمال األجراء، الذين تشملهم القوانين على األقل من العدد اإلجمالي ل%  94وهي التي تضم 

على األقل في لجنة المشاركة متى %  94األساسية لهذه المنظمات النقابية أو التي لها تمثيل 

تعتبر . (94/60من القانون  6فقرة  35المادة )كانت موجودة داخل المؤسسة المستخدمة 

اتحاديات أو كنفدراليات العمال تمثيلية على الصعيد البلدي، والوالئي أو الوطني اتحادات و

على األقل من المنظمات النقابية التي تشملها القوانين األساسية % 94األجراء، التي تضم 

/ 94من القانون  31المادة )لالتحــادات واالتحاديات أو الكنفدراليات عبر المقاطعة اإلقليمية 

60). 

التي لها األولوية في التمثيل  فالقاعدة الديمقراطية تحتم على أن المنظمة النقابية

 . (906، صفحة 9443ديب، )والتفاوض هي التي تضم اكبر عدد من المنخرطين 

زيـادة على عنصر المدة وعــــدد المنخرطين أضاف المشرع الجزائري عنصر ثالث 

وهو اشتراكات المنخرطين فعلى كل منظمة نقابية تدعي بأنها تمثيلية، أن تقدم عند بداية كل 
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ة مدنية إلى المستخدم أو إلى السلطات اإلدارية المختصة كل الوسائل التي تمكنها من تقدير سن

من  31والمادة  35الفقرة الثانية من المادة )تمثيليتها خاصة اشتراكات أعضائها وعددهم 

فإذا لم تقم بذلك خالل الثالثي األول من السنة المدنية المعنية فال تعتبر . (94/60القانون 

 .(94/60مكرر من القانون  35والمادة  9الفقرة  31المادة )ظمة نقابية تمثيلية من

بالمقابل كان المشرع الفرنسي أكثر دقة في تحديد معايير تمثيلية المنظمات النقابية، عـدد 

، (Art. L.2121-1)المنخرطين، االستقاللية، االشتراكات، خبرة واقدمية المنظمة النقابية 

د القضائي الفرنسي رجح معيار عــدد المنخرطين، فقد استقر على اعتباره غير أن االجتها

معيارا أساسيا في تحديد المنظمات النقابية األكثر تمثيال، ألنه كلما كان عدد المنخرطين كبيرا 

 .Bull)كانت نسبة االشتراكات مرتفعة مما يجعل المنظمة النقابية ضامنة الستقاللهــا المادي 

civ. V, n° 13 ; RJS 1997.114 n° 167 ,1re esp., 1997) وبالتالي تكون لها قوة ،

هذا ما دفع . التأثير سواء في أوساط العمال أو اتجاه منظمات أصحاب العمل عند التفاوض

االجتهاد القضائي الفرنسي إلى االعتماد على معيار أخر وهو معيار التأثير حيث كثيرا ما شدد 

 .Soc. Bull)ـــره في المنظمة النقابية باعتباره معيارا ضروريا وع على توفــــقضاة الموض

civ. V, n° 364, 2002) . بعد أن تتأكد الجهة اإلدارية المختصة من توفر معايير التمثيلية

ديب، ) في أي منظمة نقابية تمنحها صفة التمثيلية، وينعقد االختصاص للقاضي اإلداري

يوما،  14حول صفة التمثيل في اجل ال يتجاوز للفصل في كل نزاع  (906، صفحة 9443

من  9مكرر الفقرة  35المادة )وبموجب حكم نافذ بصرف النظر عن المعارضة واالستئناف 

ضمانا لحماية مصالحها المادية والمعنوية يمكن لكل منظمة نقابية تمثيلية أن . (94/60القانون 

أن يعين من بين أعضائه مندوبين  تؤسس هيكال نقابيا في أي مؤسسة خاصة أو عمومية وله

 . (94/60من القانون  06المادة )لتمثيله أما المستخدم في حدود النسب المحددة قانونا 

سنة كاملة يوم انتخابــــه، وأن تكون له اقدمية ال تقل عن سنة واحدة  96و يشترط فيه 

من القانون رقم  00المادة )في الهيئة المستخدمة ومتمتعا بكل حقوقه المدنية والوطنية 

قد نتساءل عن طبيعة هذا الهيكل النقابي فهل يمكن له أن يباشر دعاوى أمام الجهات . (94/60

 القضائية المختصة للدفاع عن حقوق منخرطيه؟            

أكدت المحكمة العليا في عدة قراراتها بان الفرع النقابي ما هو إال هيكل محلي للنقابة، ال 

وبالتالي ترفض كل  (6995الغرفة االجتماعية للمحكمة العليا، )خصية المعنويــة يتمتــــع بالش

قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية الجزائري رقم )دعوى يرفعها شكال النعدام صفة التقاضي 

46/49  ،9446)  . 

أما إذا لم تتوفر هذه الشروط في أي منظمة نقابية خاصة إذا كان عدد العمال يقل عن 

رون عامال في أي مؤسسة، فينتخب من مجموعهم مباشرة ممثل واحد لضــــــــرورة عش

من  9فقرة  09المادة )التفاوض الجماعي والوقاية من منازعـات العمل الجماعية وتسويتها 

بناًء على طلب أعضائها المؤسسين يصرح بتأسيسها، بعد أن يودعوا  .(94/60قانون 

العمومية المختصة، إلى والي الوالية، إذا كانت المنظمة  التصريح بالتأسيس لدى السلطة

النقابية ذات طابع بلدي أو بلدي مشترك أو والئي، أو إلى وزير العمل، إذا كانت ذات طابع 



 

 

32 

 مجلة المستنصرية للدراسات العربية والدولية

 

على أن يرفق تصريح . (94/60من قانون  9فقرة  64المادة )والئــي مشترك أو وطني 

سية، قائمة تضم أسماء األعضاء المؤسسين محضر الجمعية العامة التأسي: التأسيس بما يلي

رة والقيادة وتوقيعهم، وحالتهم المدنية والمهنية، عناوين إقامتهم، نسختان من اوأجهزة اإلد

 :القانون األساسي مصادق عليها، على أن يتضمن هـذا األخير تحت طائلة البطالن

والمهن والفــروع هدف المنظمة ومقرها وتسميتها، مجالها اإلقليمي، فئات األشخاص 

يوم على األكثر من تاريخ  34وقطاعات النشاط، يسلم وصل تسجيل تصريح التأسيس في اجل 

 . إيداع الملف من قبل السلطة العمومية المختصة

في هذه الحالة نكون أمام فرضيتين، الفرضية األولى، رد السلطة على الطلب أما بالقبول 

حالة، أما الفرضية الثانية هي سكوت السلطة العمومية أو بالرفض وال إشكال يطرح في هذه ال

في اعتقادنا سكوت . بعد انتهاء اآلجال المحددة قانونا، فهل سكوت اإلدارة يعتبر قرار بالقبول

السلطة العمومية يعتبر قبوال، الن لو كان لإلدارة اعتراض فشيء طبيعي أن تعبر عن 

ر إال قبوال، علما أن األحكام والقواعد رفضها، لكن مادام التزمت الصمت فهذا ال يفس

 .   المرتبطة بالمواعيد هي من النظام العام

ما يمكن التأكيد عليه أن المنظمات النقابية التمثيلية التي تتوفر فيها الشروط التي حددها 

المشرع هي الطرف المخول له قانونا تمثيل العمال أثناء التفاوض الجماعي، والحكمة من ذلك 

برام اتفاقيات العمل الجماعية مع أي تجمع للعمال غير تمثيلي، هذا ما يطرح مشاكل تجنب إ

من قانون العمل  L 9639-9المادة )كبيرة في االلتزام بمضمونها خاصة أوساط العمال 

 . (الفرنسي

ما يؤخذ على المشرع الجزائري انه يكون قد وضع قيودا على حرية العمال خاصة في 

يكرس حق العمال في التفاوض بموجب لجان متساوية األعضاء يتراوح التفاوض، فمن جهة 

أعضاء لكل طرف، ولكن من جهة ثانية  في المؤسسات التي يقل عدد  5إلى  3عددها ما بين 

 54إلى  94عامل ليس لهم الحق في انتخاب أي ممثل، أما التي تضم ما بين  94عمالها عن 

 56و ممثلين بالنسبة للمؤسسات التي تشتمل ما بين عامل فلهم الحق في انتخاب ممثل واحد أ

عامل وبهذا يكون المشرع قد منع هؤالء العمال على مستوى المؤسسة من حقهم في  654و

عامل  654التفاوض عن مصالحهم المادية والمعنوية، وأبقاه للمؤسسات التي تشغل أكثر من 

 .الذي حدده المشرع للتفاوضممثلين وهذا هو الحد األدنى  3الن له الحق في انتخاب 

 :Selection on the user sideالتحديد في جانب المستخدم  -8

إذا كان تحديد المستخدم ال يثير أي صعوبة في ظل عالقات العمل العادية في حالة ما  

إذا كان شخصا طبيعيا، باعتباره الشخص القانوني الذي يعد طرفا في عقد العمل والذي يوجد 

زما اتجاه األجراء بتنفيذ كل التزاماته المفروضة بموجب القانون بهذه الصفة، في تبعا لذلك مل

كل ما يتعلق بدفع األجــــــــــــر، وتعويضات العطل مدفوعة األجر، والتزامه بتحرير كشـف 

إلى جانب كل التزاماته . (94/66االلتزامات التي نص عليها قانون )الراتب وشهادة العمل 

االجتماعي فيما يتعلق بالتصريح بالنشاط واألجور، وتوجيه طلب انتساب  اتجاه الضمان

 . العمال للضمان االجتماعــــــي ودفع االشتراكات اإلجباريـة
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فان األمرر يختلرف إذا كران المسرتخدم شخصرا معنويرا، ألن ضررورات االقتصراد والتنظريم 

ذلك اإلطرار المباشرر لحيراة الحالي للمؤسسة عنردما تشرتمل علرى عردة وحردات متميرزة مكونرة  بر

األجراء، فرض ضرورة أن يكون على رأسمال كل مؤسسة مستخدما ظاهرا، كما يصرفه الفقره 

الفرنسرري اعتمررادا علررى معيررار التبعيررة وبحكررم العالقررة اليوميررة المباشرررة مررع األجررراء وتررولي 

مرل مرع ، في حين يربطهم عقرد ع(65، صفحة 9440فاطمةالزهرة، )اإلشراف والرقابة عليهم 

، صرفحة 9440الزهررة،  فاطمرة)مستخدم أخر حقيقي والذي يعتبر الشخص القانوني للمؤسسرة 

65). 

وإذا كان من السهل تحديد المستخدم في المؤسسات البسيطة، على أساس انه ذلك 

الشخص الذي يتمتع بسلطة اإلشراف والوقاية والتوجيه والتأديب على عماله، بالمقابل يجد 

ومن . اء بالتزاماته اتجاههم لدفع أجور العمال واشتراكات الضمان االجتماعينفسه ملزم للوف

السهل على العمال الدخول في تفاوض جماعي معه، ألنه معلوم لديهم باعتباره موجود في 

شكل مؤسسة بسيطة، في حين يجد العمال في المؤسسات متعددة الفروع صعوبة في تحديد 

 .لية التفاوض الجماعيمستخدمهم الذي يعتبر طرفا في عم

فالمستخدم باعتباره الشخص القانوني الذي يعد طرفا في عقد العمل والذي يوجد تبعا 

لذلك ملزما اتجاه األجراء بتنفيذ كل التزاماته المفروضة بموجب القانون بهذه الصفة 

، في كل ما يتعلق بدفع األجـــر، وتعويضات العطل (941، صفحة 6965عبدالصبور،)

إلى جانب كل التزاماته اتجاه . األجر، والتزامه بتحرير كشـف الراتب وشهادة العمل مدفوعة

الضمان االجتماعي فيما يتعلق بالتصريح بالنشاط واألجور، وتوجيه طلب انتساب العمال 

 . للضمان االجتماعـي ودفع االشتراكات اإلجباريـة

صاحب سلطة على من ويشترط في المستخدم أن يكون مالكا لرأسمال المؤسسة أو 

وال يشترط فيه أن يكون . (Camerlynck & Caen, 1972, p. 96)يعملون تحت إراداته 

حامال لشهادات علمية أو من ذوي الخبرة التقنية والفنية أو االقتصادية، الن استعمال المشرع 

أكان  لمصطلح المستخدم جاء عاما وبالتالي يمتد ليشمل كل المشاريع مهما كان نوعها، سواء

 . تجاريا أو صناعيا، ومهما كان شكلها فردية أو في شكل شركة

إذا كنا لم نجد أي صعوبة في تحديد المستخدم في المؤسسات البسيطة، فان األمر عكس 

إن المشرع الجزائري لم يعرف مجموع . ذلك في المؤسسات الكبرى ذات الفروع المتعددة

لمختلفة، واكتفى فقط باإلشارة إلى ما يسمى الشركات، بالرغم من مزاياها االقتصادية ا

المتضمن تسيير األموال المنقولة للدولة  95/95بالتجمع الصناعي من خالل المرسوم 

، ولم ينص على تمتع هذا التجمع بالشخصية (55، ج ر رقم 6995سبتمبر  95المؤرخ في )

 .القانونية

 599المواد )الشركات  أما القانون التجاري، فقد أشارت بعض مواده إلى مجموع 

، الذي ينشأ من خالل حيازة (من القانون التجاري الجزائري المعدل والمتمم 539و 534و

أما المادة . الشركة األم ألكثر من نصف رأسمال، أو من خالل الشراكة بين هذه الشركات

، (6991المتضمن قانون المالية الجزائري،  91/36األمر) 6991من قانون المالية لسنة  636



 

 

34 

 مجلة المستنصرية للدراسات العربية والدولية

 

أكدت أن مجموع الشركات يشكل وحدة اقتصادية لشركتين أو عدة شركات مستقلة قانونا، من 

 .  بالمائة من رأسمال من طرف الشركة األم 94خالل حيازة 

في ظل غياب نظام قانوني ينظم مجموع الشركات، خاصة في المجال االجتماعي، كان 

األجراء في عالقاتهم الفردية والجماعية  من الضروري تحديد الصعوبات التي تواجه العمال

حيث يتعاقد العامل مع شركة ال تتمتع باالستقالل االقتصادي . على مستوى مجموع الشركات

ألنها تخضع إلشـــــــــــــــــراف ورقابة شركة أخرى، فمن هو المستخدم في هذه الحالة؟ هل 

التابعة لمجموع الشركات؟ وهذا ما ينطبق هو الذي تعاقد مع العامل؟ أو هو الوحدة االقتصادية 

تماما على شركات متعددة الجنسيات، وشركات البترول الكبرى، وشركات الفندقة التي لها 

 فروع في أكثر من بلد؟ وهنا تكمن صعوبة تحديد المستخدم في هذه الحالة؟

إن مجموع الشركات هو عبارة عن تجمع اقتصادي للكثير من الشركات المتمتعة 

جودها القانوني المستقل، حيث تتمتع كل شركة من المجموعة بالشخصية القانونية، ترتبط بو

فيما بينها إما على أساس شراكة، أو على أساس وجود عالقة بين الشركة األم وفروعها أو قد 

تتخذ صورة شركات متعددة الجنسيات عندما تجمع شركات تنتمي إلى دول مختلفة، وقد يصل 

 تحقيق االندماج فيما بينها مشكلة بذلك وحـدة اقتصادية واجتماعية بها األمر إلى

 . (95، صفحة 9440فاطمةالزهرة، )

أمام هذه الصعوبة في تحديد المحاور االجتماعي لمجموعة العمال، يعتبر االجتهاد 

القضائي الفرنسي بأن الحل هو اعتبار مجموعة الشركات كوحدة اقتصادية واجتماعية فيما 

من قانون العمل الفرنسي، صفحة  9399-0المادة )المشرع الفرنسي . يل العماليخص تمث

يتم التأسيس اإلجباري الشركات "من جهته تبنى هذا الحل من خالل نصه على انه  (549

تشكل مجرد تجمعات منتظمة لمؤسسات مختلفة فهي بذلك مجموع مؤسسات للجنة مؤسسة 

أجيرا  54تميزة قانونا متى كانت تضم أكثر من مشتركة ما بين العديد من المؤسسات الم

 ". وشكلت وحدة اقتصاديــــــــــــــــــــــة واجتماعية بموجب اتفاقية أو حكم قضائي

كما فرض هذا القانون في نفس الوقت ضرورة تأسيس لجنة مجموعة في حالة ما إذا 

رأس المال لفرع أو وتلك مثال حالة شركة مسيطرة تحتفظ بأكثر من نصف . كانت مجموعة

 : إن تحليل هذا النص ينطوي على فكرتين. عدة فروع

 .تأسيس لجنة مؤسسة مشتركة عندما تشكل مجموعة الشركات وحدة اقتصادية واجتماعية -

تأسيس لجنة مجموعة عندما توصف مجموعة الشركات بأنها مجرد مجموعة لمؤسسات  -

 .درجة اندماج هذه الشركات فيما بينهاليكون معيار التميز بين الوضعين هو . متميزة

 Formalities to concludeاإلجراءات الشكلية إلبرام االتفاقيات العمل الجماعية  -1

collective action agreements : 

إن وصول أطراف التفاوض الجماعي إلى اتفاق بشأن عالقاتهم المهنية واالجتماعية، ال 

ية وضعها المشرع من اجل ذلك وهي الكتابة، التسجيل يكفي ما لم يتم احترام إجراءات شكل

بمفتشية العمــــــــــــل واإليداع بكتابة ضبط المحكمة  المختصة إقليميا والشهر في أوساط 

 .العمال
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  :Writingالكتابـة  -أ

تعتبر الكتابة من اإلجراءات الشكلية التي تخضع لها االتفاقيات الجماعية للعمل، غير أن 

لذي يطرح ما هو موقف المشرع الجزائري من الكتابة؟ وما هي اآلثار المترتبة في السؤال ا

حالة تخلفها؟ من خالل استقراء النصوص القانونية المنضمة لموضوع االتفاقيات الجماعية 

للعمل، ال نجد أي نص صريح يمكننا بواسطته تحديد موقف المشرع الجزائري عكس ما كان 

" اتفاق مدون"اكتفى بذكر عبـــارة  660الملغاة، فنص المادة  عليه الحال في ظل النصوص

حمدان، )عكس بعض التشريعات التي اعتبرت الكتابة ركنا وشرطا من شروط صحة انعقادها 

، وتخلفها يؤدي إلى بطالن االتفاقية (566عبدالرحمان، صفحة ) و (904، صفحة 9445

 .(من قانون العمل المصري 635المادة )الجماعية 

ولكن يستدل من خالل اإلجراءات الشكلية األخرى التي حددها المشرع الجزائري، منها 

التسجيــــــــل بمفتشية العمل المختصة إقليميا واإليداع بالمحكمة، أن المشرع كان يقصد أن 

تكون االتفاقية مكتوبة، فهل يعقل أن تقوم كل من مفتشية العمل وكتابة الضبط بتسجيل وإيداع 

ة غير مكتوبة؟ وهل يعقل أن نوفر اإلعالم والشهر في أوساط العمال التفاقية شفوية غير اتفاقي

مكتوبة؟ إذن فالمشرع الجزائري كان يقصد من وراء عبارة مدون أن تكون االتفاقية مكتوبة 

 .حتى نستطيع إكمال باقي اإلجراءات الشكلية

من قانون  695المادة )و إن استعمال المشرع عبارة األطراف الموقعة عدة مرات 

يعتبر في اعتقادنا سببا كافيا حتى يكون التوقيع إجراًء ضرورياً لدخول االتفاقية حيز  ،(94/66

التنفيذ، فما هو الدليل على أن اتفاقية صدرت عن نقابة معينة وحظيت بموافقتها، ما لم تكن 

ملية تسجيل االتفاقية ما موقعة ومختومة من طرفها؟ وهل يمكن لمفتشية العمل مثال أن تقوم بع

 لم تكن موقعة من كل األطراف المتفاوضة المذكورة؟ 

وهذا ما ذهب إليه كل من المشرع  -أما عدد نسخ االتفاقية فلم يحددها المشرع الجزائري 

لكن الناحية العملية أثبتت أن بعض مفتشيات العمل تشترط ثالثة نسخ،  ،-المغربي والليبي

ية العمل بعد تسجيلها والثانية تبقى على مستوى كتابــــة الضبط بعد األولى تحتفظ بها مفتش

أمـا . إيداعها، أما الثالثة فتسلم إلى المستخدم حتى يقوم بنشرها وإشهارها في أوساط العمال

بعض األخر من المفتشيات فتشترط ستة نسخ حتى يحتفظ كل طرف بنسختين؟ أما بعض 

ففضلت تحديد عدد نسخ االتفاقية بثالثة نسخ، هذا ما ذهب  تشريعات العمــل العربية المقارنة

 (من قانون العمل الموريتاني 59المادة )إليه كل من المشرع الموريتاني واألردني والمصري 

 .(6991، 46من قانون العمل األردني رقم  39المادة ) و

ئري، ولكن أما فيما يخص اللغة التي تكتب بها االتفاقية فلم يحددها المشرع الجزا 

المالحظ من الناحية العملية، أن الكثير من المؤسسات الجزائرية تفضل كتابتها باللغة الفرنسية 

االتفاقية ) و (االتفاقية الجماعية لمؤسسة سونلغاز) و (االتفاقية الجماعية لمؤسسة سونطراك)

بريد االتفاقية الجماعية لمؤسسة ) و (6995الجماعية لصناديق الضمان االجتماعي، 

االتفاقية الجماعية )، في حين البعض األخر فضل كتابتها بلغتين العربية والفرنسية (الجزائر

االتفاقية الجماعية لمؤسسة توزيع الكهرباء والغاز ) و (9463لصناديق الضمان االجتماعي، 
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أما المشرع الفرنسي فقد اشترط أن تحرر االتفاقية . (للغرب ومؤسسة اتصاالت الجزائر

 Article)اعية للعمل باللغة الفرنسية، وإال ال يلتزم العمال المشمولين بها بمضمونها الجم

وهذا أيضا ما ذهب إليه كل من المشرع المصري والموريتاني، حيث اشترطـا أن . (2231-4

 و (من قانون العمل الموريتاني 56المادة )تحرر االتفاقية الجماعية باللغة العربية لزوما 

يؤكد الدكتور بن عزوز بن صابـر في هذه النقطة، . (من قانون العمل المصري 653المادة )

على أن المشرع الجزائري مطالب بإدراج نص يلـزم على تحرير االتفاقيات الجماعية للعمل 

باللغة العربية، ويضيف على أن مفتش العمل يمكنه أن يرفـض تسجيـل اتفاقيات العمل 

، (69، صفحة 9446بنـصابر، )ة الفرنسية دون اللغة العربية الجماعية التي حررت فقط باللغ

من القانون  41المادة )المتضمن تعميم استعمال اللغة العربية  96/45تطبيقا ألحكــام القانون

 . (6996، 96/45رقم 

 :Registration and deposit of the agreement إيداع االتفاقيةتسجيل و -ب

 من طرفي التفاوض الجماعي، تسجيل االتفاقية الجماعية يتولى الطرف األكثر استعجاال

بمفتشية العمل وكتابة ضبط المحكمة الموجودتين، في مكان مقر الهيئة المستخدمة إذا تعلق 

األمر باتفاقية جماعيــة للمؤسسة، في مقر البلدية إذا كان مجال تطبيقها ينتهي في حدود 

من بلدية من نفس الوالية، فالتسجيل يكون بمفتشية  البلدية، أما إذا كان تطبيقها يشمل أكثر

العمل وكتابة ضبط المحكمة في مقر الوالية، وفي الجزائـر العاصمة إذا كان تطبيقها يشمل 

وفور استنفاذ إجراءات التسجيل تدخل . (94/66من القانون  691المادة )إلى أكثر من والية 

 .            يها أو منضم إليها على احترام أحكامهااالتفاقية حيز التنفيذ وتلزم كل طرف موقع عل

في حين أكدت المحكمة العليـا عكس ذلك، عندما اعتبرت أن عملتي التسجيل واإليداع ما 

قرار المحكمة العليا بالجزائر، )هي اال إجراء ال يتوقف عليه دخول االتفاقية حيــز التطبيق 

مال مصطلح التسجيل، يوحي بان إن استع. (656، صفحة 9443، 915955ملف رقم 

االتفاقيات الجماعية للعمل التي تكون أحكامها مخالفة للنصوص التشريعية والتنظيمية ترفض 

من طرف مفتش العمل، في حين أن هذا األمر غير ممكن، الن المشرع الجزائري لم يمنحه 

بدل من إليـداع هذا ما يجعلنا نعتقد أن المشرع كان يقصد استعمال مصطلح ا. هذه السلطة

التسجيل، وإال كيف نفسر بعض االتفاقيات الجماعية للعمل لبعض المؤسسات الجزائرية 

تضمنت أحكاما مخالفة للنصوص التشريعية والتنظيمية وللقواعد اآلمرة المتعلقة بالنظام العـام 

جماعية من االتفاقية ال 33المادة )االجتماعي ورغم ذلك تم تسجيلها من طرف مفتشية العمل 

، هذا إن دل فإنما يدل على أن مفتش العمل مكلف بمهمة اإليداع وليس (لمؤسسة سونطراك

بالتسجيل، الن التسجيل يتطلب مراقبة إلى أي مدى تطابق االتفاقية الجماعية للتشريع المعمول 

 .به

مل تعتبر االتفاقية الجماعية مصدرا من المصادر المهنية، لهذا يتم إيداعها بمفتشية الع

المختصة إقليميا، حتى يمكن الرجوع إليها من طرف مكتب المصالحة المتواجد على مستوى 

مفتشية العمل من اجل تسوية منازعات العمل الفردية، إذا كان مصدرها مخالفة حول مضمون 
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االتفاقية الجماعية للعمـل وتساهم أيضا في تسوية منازعات العمل الجماعية في مرحلة 

 .تقوم بها مفتشية العملالمصالحة التي 

كان يمكن للمشرع الجزائري أن ينتهج نفس النهج الذي اتبعه المشرع الفرنسي وبعض 

من قانون  05المادة ) و (من مدونة الشغل المغربية 641المادة )المشرعين في الدول العربية 

ح بدال من مصطل Le dépôt (Article 2231-6 )، الذي استعمل مصطلح (العمل التونسي

تسري االتفاقية الجماعية أمام الجهات المختصة المتمثلة في    L’enregistrementالتسجيل

 Conseil deمصالح الوزير المكلف بالعمل، ثم يتم إيداعها بكتابة ضبط المجلس العمالي 

prud’homme  التابع لمكان إبرامها، في خمسة نسخ موقعة من األطراف المتعاقدة، أما

 .تأخر إيداعها فتعتبر صحيحة وال تدخل حيز التنفيذ إال بعد إيداعها االتفاقيات التي

أما المشرع المصري فاستعمل مصطلح القيد بدل من مصطلحي التسجيل واإليداع، ويتم 

يوم من تاريخ إيداعها، كما لها الحق  34أمام الجهة اإلدارية التي لها الحق في قيدها في حدود 

يوم، دون أن تعترض الجهة اإلدارية بالرفض أو  34مهلة  أما إذا انتهت. في رفض قيدها

بعد تسجيل االتفاقية . (من قانون العمل المصري 656المادة )بالقيد اعتبر ذلك موافقة ضمنية 

الجماعية للعمل بمفتشية العمل المختصة إقليميا، ألزم المشرع الجزائري طرف التفاوض 

ع نسخة من االتفاقية لدى كتابة ضبط الجماعي أو الطرف األكثر استعجاال أن يود

 . (94/66من قانون  691المادة )المحكمــــــــــــة المختصة إقليميا 

أما بالنسبة للمؤسسات الكبيرة والتي تملك عدة وحدات وفروع منتشرة في كل واليات 

الوطن، كما هو الحال بالنسبة لمؤسسة اتصاالت الجزائر ومؤسسة سونطراك وسونلغاز 

ة بريد الجزائر مثال، فإيداع االتفاقية يتم بمفتشية العمل وكتابة ضبط المحكمة التي تقع ومؤسس

 . بدائرتهما المؤسسة األم

و نظرا ألهمية هــــذه العملية، فان المؤسسة األم مطالبة بتزويد كل مفتشيات العمل 

تبدو الحكمة واضحة و. وكتابة ضبط المحاكم التابعة لها فروعها ووحداتها بنسخة من االتفاقية

من وراء هذا اإليداع، ألنه خالل تسوية منازعات العمل الفردية على مستوى مكاتب 

المصالحة، فتستند هذه األخيرة إضافة إلى النصوص القانونية على األحكام الواردة في 

اتفاقيات العمل الجماعية لتسوية المنازعات القائمة بين العامل والمستخدم خالل مرحلة 

نفس األمر ينطبق على مفتشية العمل فتعمد . (94/40من قانون  6الفقرة  69المادة )صالحة الم

على االتفاقية الجماعية من اجل تسوية منازعات العمل الجماعية  التي تنشأ خالل اختصاصها 

 . اإلقليمي

أما إذا انتقل النزاع سواء أكان فرديا أو جماعيا إلى مرحلة التسوية القضائية، فان 

القاضــــــــــي االجتماعي يرجع إلى االتفاقية الجماعية المودعة بكتابة ضبط المحكمة، 

العتبارها مصدرا من المصادر المهنية التي يرجع إليها من اجل الفصل في المنازعات التي 

تعرض عليه، الن االختصاص في مثل هذه الحاالت ينعقد للمحكمة التي يقع بدائرتها مكان 

العمل وهي الوحدة وليس إلى محكمة مقر وجود المؤسسة األم التي أبرمت  تنفيذ عالقة

 .(94/40من قانون  90المادة )االتفاقية 
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 :Advertisementاإلشهــــار  -ج

إن الهيئة المستخدمة ملزمة بإعالم العمال بمضمون االتفاقية الجماعية المبرمة، وذلك 

من  669المادة )في كل مكان عمل متميز بنشرهــا وتعليقها في األماكن المخصصة لذلك 

 . (94/66قانون 

ولكن من خالل احتكاكنا ببعض الزمالء العاملين في بعض المؤسسات االقتصادية 

كمؤسسة بريد الجزائر واتصاالت الجزائر على مستوى وكالة مستغانم الجزائر، يجدون 

رة هيئتهم المستخدمة هذا صعوبة في الحصول على نسخة من اتفاقيات واتفاقات العمل من إدا

من جهة ومن جهة أخرى مسالة تعليق ونشر االتفاقية منعدمة من الناحية العملية، رغم أن 

واألكيد أن دور مفتش العمل يبرز أكثر في هذا المجال، من . المشرع ألزم المستخدم بذلك

م التشريعية خــــالل صالحياته في مراقبة مدى التزام الهيئات المستخدمة بتطبيق األحكا

 .والتنظيمية

 The content of collective workمضممممون اتفاقيمممات العممممل الجماعيمممة  -4

agreements: 

فان مضمون االتفاقية الجماعية للعمل ينصب أساسا  94/66من قانون  690طبقا للمادة 

العمل على تنظيم شروط العمل والتشغيل مثل األجور، الحماية االجتماعية، الوقاية من حوادث 

ومن خالل استقراء . واألمراض المهنية، تسوية منازعات العمل الفردية منها أو الجماعية

النصوص القانونيـــة والتنظيمية المعمول بها، فان االتفاقيات الجماعية ال بد أن تتضمن على 

 :األقل المواضيع األساسية التالية

 : Conditions of operation and workشروط التشغيل والعمل  -أ

يشمل األحكام المتعلقة بالدخول إلى عالم الشغل، وشــروط االلتحـاق بمنصب العمل 

والمحافظة عليه بما فيها التكوين المهني والتمهين، إضافة إلى كل ما يتعلق بعالقة العمل سواء 

مـــدة  أما شروط العمل فتشمل مسائل األجور، التصنيف المهني،. بتعديلها أو تعليقها أو إنهائها

العمل، الغيابات الخاصة، فترة التجربة واإلشعار المسبق، التعويضات المرتبطة باالقدمية 

 .والمكافــــــآت الخاصة بنتائج العمل

ونظرا لما يحتله موضوع األجر من نصيب اكبر في التفاوض الجماعي فارتأينا أن 

 .نتعرض إليه بالشرح والتفصيل

التي أخذت حيزا كبير من اهتمام المشرعين من جهة،  تعتبر مسالة األجر من المسائل

سواء تعلق األمـر باالقتصاد الموجه أو االقتصاد الحر، ال يتحدد األجر إال بقواعد قانونية 

تعطي المجال التفاقيات العمل بطريقة اقل أو أكثر اتساعا وحسب نوع النظام االقتصادي 

حيث احتل األجر المراتب األولى في كل  المتبع والشركاء االجتماعيين من جهة ثانيـة،

االتفاقيات العمل الجماعية للمؤسسات التي بحوزتنا، فكان ومازال يتصدر مطالبهم في جدول 

 .أعمال كل تفاوض جماعي

 :العناصر التي تدخل في تحديد األجر وهي 94/66من قانون  66وقد حددت المادة 

 .لهيئة المستخدمةاألجر األساسي الناجم عن التصنيف المهني ل -
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التعويضات المدفوعة بحكم اقدمية العامل أو مقابل الساعات اإلضافية بحكم ظروف العمل  -

 .الخاصة منها العمل ألتناوبي والعمل المضر واإللزامي بما فيه العمل الليلي وتعويض المنطقة

 .العالوات المرتبطة بإنتاجية العمل ونتائجه 

 43المادة ) 6954لسنة  636ساسي لكن االتفاقية الدولية رقم يوجد تعريف محدد لألجر األ -

 :، حددت العناصر التي يجب أن تأخذ بعين االعتبار(6954، 636من االتفاقية الدولية رقم 

احتياجات العمال وأسرهم مع مراعاة المستوى العام لألجور في الدولة، متطلبات المعيشة،  -

 .لحياة بالنسبة لفئات أخرىأداءات الضمان االجتماعي، مستويات ا

 .العوامل االقتصادية ومنها متطلبات التنمية االقتصادية ومستويات اإلنتاجية  -

حيث احتل األجر في كل االتفاقيات العمل الجماعية للمؤسسات التي بحوزتنا، حيزا 

ال كبيرا منها، فعادة ما تلجا أطراف التفاوض إلى تحديد جدول يتضمن التصنيف المهني للعم

وهذا ما أكدته االتفاقية الجماعية  (94/66من قانون  694المادة )قبل تحديد األجور األساسية 

للعمل لمؤسسة اتصاالت الجزائر، التي اعتبرت التصنيف المهني الداخلي وسيلة متميزة 

، (من االتفاقية الجماعية للعمل لمؤسسة التصاالت الجزائر 60المادة )لسياسة تحديد األجور 

ا لمعايير دقيقة تعتمد في األساس على نوع الوظيفة واألهداف المرجوة والتكنولوجيا وفق

 . المستعملة وعلى أساس المعارف العامة والتقنية والتجربة المهنية الضرورية

يشمل كل ما يتعلق بظروف وبيئة العمل، الوقاية : Working conditions ظروف العمل -ب

 . نيةمن حوادث العمل واألمراض المه

 :الوقاية الصحية واألمن -

تعتبر الوقاية الصحية واألمن من بين الحقوق التي يتمتع بها العمال، وفي نفس الوقت 

من قانون  45المادة )تعتبر التزاما يقع على عاتق المستخدم يلتزم بتوفيرها داخل أماكن العمل 

االلتزام، رغم أنها في كل  وقد تعرضت االتفاقيات الجماعية التي بحوزتنا إلى هذا. (94/66

من االتفاقية الجماعية للعمل لمؤسسة  0الفقرة  51المادة )مرة تحلينا إلى نظامها الداخلي 

من االتفاقيـــــة الجماعية لمؤسسة توزيع الكهرباء والغاز  665المادة ) و (اتصاالت الجزائر

 .(للغرب الجزائر

ة اتصاالت الجزائر، حيث اكتفت بتحديد وهذا ما ذهبت إليه االتفاقية الجماعية لمؤسس

القواعد العامة المتعلقة بالوقاية الصحية واآلمن داخل أماكن العمل، أما كل ما يتعلق بتأسيس 

. لجان النظافــــــــــــــة واألمــن، وتنظيمها وصالحياتها فتحدد في النظام الداخلي للمؤسسة

اتصاالت الجزائر، أن يقوم المستخدم بمعية من بين األحكـــــام التي جاءت بها اتفاقية 

النظافة العامة : متخصصين معترف بهم بإحصاء شامل لمختلف مواقع المؤسسة فيما يخص

للمحالت وتوابعها، اإلجراءات العامة لألمن في أماكن العمل، اإلجراءات الخاصة بالحماية 

 نة من أخطار الحوادث وإجراءات المراقبة الدورية وإجراءات الصيا

من نفس االتفاقية على ضرورة إنشاء لجان متساوية األعضاء  9الفقرة  51وتؤكد المادة 

وتحدد نفس المادة . للنظافة واألمن على مستوى الوحدات العملية وعلى مستوى المؤسسة

 :المهام المنوط بهــا والمتمثلة في
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  حول المناصب المضرةتحديد األخطار المهنية التي قد يتعرض لهها العمال وإبداء رأيها. 

 إجراء تحقيق خاص بكل حادث أو كل مرض مهني، واقتراح إجراءات الوقاية المناسبة. 

  تفتيش أماكن العمل قصد التأكد من تطبيق النصوص التشريعية والتعليمات الداخلية

 .للمستخدم

  المساهمة في توعية وإعالم وتكوين العمال للحفاظ على أعلى مستوى من اليقظة

 .عيةالجما

فتعتبر كل ما يتعلق بالحماية واألمن داخل أماكن العمل حقا  3الفقرة  51أما المادة 

وواجبا في نفس الوقت بالنسبة للعمال، يشاركوا إجباريا في كل نشاطات التكوين واإلعالم 

 .والتعليم التي تتكفل بتحضيرها الهيئة المستخدمة والهيئات العمومية المعنية

النظام الداخلي لمؤسسة )النظام الداخلي لمؤسسة اتصاالت الجزائر  أما إذا رجعنا إلى

، فان الفصل الثالث منه خصص للجــان متساوية األعضاء للنظافة (9440اتصاالت الجزائر، 

واألمن، أما القسم األول فتناول لجنة النظافة واألمن على مستوى المؤسسة والقسم الثاني لنفس 

على  65فيما يخص لجنة النظافة واألمن للمؤسسة أكدت المادة . اللجنة على مستوى الوحدة

أنها  تتكون من أربعة ممثلين من المؤسسة يعينهم الرئيس المدير العام لمؤسسة اتصاالت 

الجزائــر، وأربعة يمثلون العمال معينين من طرف ممثلي العمال، ومن المساعد المكلف 

مل، على أن يعيــن ممثلين إضافيين بعدد باألمن وعند االقتضاء يضاف إليهم طبيب الع

 . الممثلين الدائمين، ينوبوا عنهم في حالة غيابهم

تجتمع على األقل مرة واحدة في كل ثالثة أشهر بطلب من رئيسها أو من ممثلي العمال 

وتجتمع في دورة استثنائية حينما تبرر ذلك حالة االستعجال تفرضها قضايا النظافة واألمن 

 من أهــم صالحياتها . (من النظام الداخلي 66المادة )وطب العمل 

  إعداد سياسة المؤسسة في مجال النظافة واألمن وطب العمل. 

  التنسيق والتنشيط ألعمال المؤسسة في مجال النظافة واألمن داخل الوحدات. 

  دراسة كل نشاط لإلعالم أو التوثيق بكيفية تساهم في تعزيز النظافة، األمن وطب العمل 

 .(من النظام الداخلي 69المادة )

تتكون من أما فيما يخص لجنة النظافة واألمن المتواجدة على مستوى وحدات المؤسسة، 

ممثالن يعينهم مسؤول الهيئة العملية للوحدة وممثالن للعمال، ومن المساعد المكلف باألمن، 

تجتمع على . هم في حالة غيابهمعلى أن يعيــن ممثليـن إضافيين بعدد الممثلين الدائمين، يلجأ إلي

األقل مرة واحدة في كل ثالثة أشهر بطلب من رئيس الهيئة العملية للوحدة أو من ممثلي 

 :العمال وتجتمع في دورة استثنائية عند الضــرورة واالستعجال، من أهم اختصاصاتها

  تطبيق التدابير القانونية والتعليمات الخاصة بالنظافة واألمن. 

يفيات ومناهج العمل الممكنة لضمان األمن والشروط الجيدة للوقاية من األخطار إعداد ك -

 .المهنية

إجراء التحقيقات الضرورية عند كل حادث أو مرض مهني خطير يؤدي إلى وفاة العامل أو  -

 .إلــــى عجز دائم
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 .نشاطات التكوين في ميدان الوقاية من اجل تحقيق النظافة واألمن -

   والوثائق تسمح بمراقبة النشاطات في مجال النظافة واألمنمسك السجالت . 

أما االتفاقية الجماعية لمؤسسة توزيع الكهرباء والغاز للغرب الجزائر فقد خصصت 

من  665الفصل الرابع لحماية العمال والقسم األول منه للنظافة واألمن، وقد أحالتنا المادة 

لكنها تعرضت إلى بعض . ثر عن هذا الموضوعاالتفاقية إلى النظام الداخلي لالطالع أك

القواعد العامة التي تلتزم بها المؤسسة لحماية لصحة عمالها منها ضرورة توفير النظافة، 

وتمكين العمال من كل الوسائل لضمان النظافة الفردية لكل عامل في أماكن العمل مثل غرفة 

وضرورة تزويد العمال بمالبس  تغيير المالبس، الحمامات، المكان المخصص لغسل اليدين،

وما يليها من  669المادة )خاصة ومعدات للحماية من حوادث العمل وتجنبا لألمراض المهنية 

 .(اتفاقية مؤسسة توزيع الكهرباء والغاز للغرب الجزائر

سواء كانت فردية أو جماعية : Professional relationshipsالعالقات المهنية  -ج

لمنازعات الناشئة عنها وطرق تسويتها، المشاركة، التفاوض الجماعي، وكيفية الوقاية من ا

 . ممارسة الحق النقابي

المالحظ في معظم االتفاقيات العمل الجماعية التي اعتمدنا عليها في دراستنا هاته، 

معالجتها بطريقة موسعة كل ما تعلق بمضمون العالقات المهنية داخل المؤسسة، كالمشاركة 

ن المؤسسة، آليات تسوية منازعات العمل الفردية أو الجماعية والوقاية منها، في تسيير شؤو

قسم هذا العنصر إلى جزأين، آليـات تسوية منازعات العمل الفردية . ممارسة حق اإلضراب

 .في الجزء األول، أما في الجزء الثاني فتعرضنا إلى آليات تسوية منازعات العمل الجماعية

اقية الجماعية للعمل آلية لتدعم وتحقيق السلم االجتماعي داخل االتف: المحور الثاني

 المؤسسات

The Collective Labor Agreement is a mechanism to support and 

achieve social peace within institutions 

تضمن هذا المحور أوال دور االتفاقية الجماعية للعمل في المساهمة من الحد من 

الفردية التي قد تنشا بين العامل والمؤسسة المستخدمة من جهة وكيف يمكن  منازعات العمل

 .ان تساهم أيضا في استقرار عالقات العمل الجماعية ثانيا

 The Collectiveاالتفاقية الجماعية للعمل آلية لتسوية منازعات العمل الفردية :  أوال 

Labor Convention is a mechanism for settling individual labor 

disputes 

يرتبط عقد العمل بمجرد نشأته صحيحا بمجموعة من الحقوق وااللتزامات المتبادلة في 

والتي يترتب على مخالفتها تأسيس مسؤولية الطرف الذي أخل . ذمة كل من الطرفين

فحتى يتمكن . 94/66من قانون  49إنما يشترط في ذلك شروط أشارت إليها المادة . بالتزاماته

طرف المضرور من عرض النزاع المتعلق به على الهيئات المختصة بتسويته، يجب بداية ال

وهذا مهما كانت األسباب التي . أن يتحقق وجود هذا النزاع الفردي طبقا لما هو محدد قانونا
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وإن كان األمر يتطلب معرفة مجالـــــــــــــه والذي يتحدد من خالل معرفة . أدت إلى نشوئه

 .لمكونة لهذا النزاعالعناصر ا

 : Definition of individual conflict of workتعريف النزاع الفردي للعمل  -8

ال يمكن الحديث عـن قيام مسؤولية احد أطراف عقد العمـل إال بوجود نزاع عمل والذي 

. إلى جانب شروط يجب أن تتوافر في عناصره. ال ينشأ إال إذا توافرت أسباب تؤدي إليه

 .تعلق األمر بأطرافه آو بالعالقة التي تربط بينهما، أو بموضوعهسواءا 

النزاع لغة هو التعارض واالختالف، وهو قيام مصلحة لطرف تضاد مصلحة الطرف 

األخر أو تمنع نشوئهـا، فــي مجال عالقات العمل، قد يمس هذا التضاد مصلحة جماعية للعديد 

وقد يخص مصلحة فردية ألحد العمال األجراء  .من األجراء، فتعتبر حين ذاك نزاعا جماعيا

 . ليكتسب هذا النزاع الطابع الفردي له

و هنا يثور التساؤل عما إذا كان هذا كافيا لتكييف النزاع على انه فردي؟ أم أن األمر 

 49يعرف المشرع الجزائري من خالل المادة . يتطلب ضرورة وجود أسباب تؤدي إلى نشوئه

كل خالف في العمل قائم بين عامل أجير  "ازعة الفردية، على أنها المن 94/40من قانون 

ومستخدم، بشان تنفيذ عالقة العمل التي تربط الطرفين، إذا لم يتم حلها في إطار عمليات 

 (535، صفحة 9443ديب، )ليرتبط مفهوم النزاع الفردي ".  تسوية داخل الهيئة المستخدمـة

على أن يتحقق . رفيه العامل األجيـر والمستخدمحسب التعريف الذي أورده المشرع بط

 : شرطان هما

 .أن يكون الخالف مصدره عالقة العمل التي تربط الطرفين -

أن ال يجد هذا الخالف حال له داخل الهيئة المستخدمة عن طريق التسوية الودية أي عن  -

 .طريق أسلوب التظلم

 & Camerlynck)ه الفرنسي يتفق هذا التعريف للمشرع الجزائري مع تعريف الفق

Caen, 1972, p. 555)   كل خالف يقوم بين العامل وصاحب "للمنازعة الفرديـة على أنها

العمل بمناسبة أو بسبب تنفيذ عالقة العمل إلخالل احدهما بالتزام من التزاماته المحددة في 

ألخر، إذا لم يتم العقد أو لخرق نص قانوني أو تنظيمـي أو اتفاقي، بما يسبب ضررا للطرف ا

 ".حله في إطار عملية تسوية داخل الهيئة المستخدمة 

يتضح من خالل هذين التعريفين، أن الخالف ال يأخذ شكل المنازعة إال عندما ال يجد 

األمر الذي جعل هذا التعريف . حال له داخل المؤسسة المستخدمة عن طريق التسوية الودية

أن المنازعة في أصلهـــا  (6سليمان، صفحة )ة القانون للمشرع محل نقد حيث يرى احد أساتذ

ومن ثمة ال يوجد أي سند . وأساسها ما هي سوى الخالف في حد ذاته في أية مرحلة كانت

قانوني أو موضوعي لتفريق ما بين الخالف الذي يحل داخليا، والذي يحل عن طريق أخر 

يتم حله في إطار عمليات تسوية  إذا لم"من ثمة تكون عبارة . خارجي كالتسوية القضائية

 . هي عبارة زائدة ال معنى وال ضرورة لها "داخل الهيئات المستخدمة
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بذلك ال يأخذ الخالف القائم بين العامل ومستخدمه طابع النزاع الفردي، إال بعد استنفاذ 

ن هذا أما إذا تم حل النزاع الفردي على مستوى الهيئة المستخدمة، فإ. طرق التسوية الداخلية

 . ينفي عن هذا الخالف صفة المنازعة الفردية

بمعنى أن حل النزاع  داخل الهيئة المستخدمة يوحي بوجود آليات الحوار والتشاور 

داخل المؤسسة وقابلية استماع كـل طـرف إلى حجج الطرف األخر واستعدادهما لبذل كل 

وجهات النظر واالتفاق تجنبا المجهودات من أجل عدم التشبث بموقفهما بحثا عن التقارب في 

 .        (51عواد، صفحة )للنزاع توطيدا لفكـرة السلم االجتماعي 

ومن ثمة طالما تمكن األطراف من معالجة خالفاتهم داخل الهيئة المستخدمة دون تدخل 

أما . أي طرف ثالث أجنبي عن عقد العمل، فإن هذا الخالف ال يرقى إلى درجة النزاع الفردي

ت التسوية الداخلية وتم إخراج خالفاتهم خارج الهيئة المستخدمة وتم تدخل طرف ثالث إذا فشل

وإن كان وجوده ال يمنع من . كوسيط بينهما، حينذاك يمكن الحديث عن وجود نزاع فردي

في حالة فشل هذه األخيرة، ينتقل النزاع من . إمكانية إنهائه بالتسوية الودية لمكاتب المصالحة

 .ة الودية إلى مرحلة التسوية القضائيةمرحلة التسوي

 Procedures for إجراءات تسوية منازعات العمل الفردية وفقا لالتفاقيات الجماعية -8

settling individual labor disputes according to collective 

agreements : 

ونتائجها يثور التساؤل في هذا المجال عن مفهوم التسوية الودية للنزاع، عن هدفها 

كمرحلة أولية يعتمدها األطراف لتسوية الخالف القائم بينهما بناًء على إجراءات سبق 

 .التفاوض حولها

يقصد بالتسوية الداخلية للنزاع الفردي، محاولة كل من العامل والمستخدم أو ممثله حل 

ن خالل قيام وهذا م. الخالف القائم بينهما على مستوى الهيئة المستخدمة دون تدخل من الغير

المستخدم إما بسحب القرار سبب النزاع أو تعديله أو بالتراجع عن التصرف الذي الحق 

والذي يمكنه تقديم وجهة نظره واحتجاجاته دون أن يكون عرضة ألية عقوبة . ضررا بالعامل

ـل األمر الذي يسهل حل هذه المنازعات مع المحافظة على العالقة الودية بين العامـــ. تأديبية

والمستخدم وهذا بإتباع اإلجراءات التي سبق وأن حددتها االتفاقيات الجماعية المبرمة في 

 .(531، صفحة 9443ديب، )إطار التفاوض بين األطراف 

94/40من قانون  43بالرجوع للمادة 
 

نجدها منحت ألطراف النزاع فرصة تسوية 

ة التي تتضمنها االتفاقيات الجماعية  النزاع القائم بينهما وفقا لما تحدده اإلجراءات الداخلي

وهذا دليل على حرية األطراف في اللجوء إلى . المبرمة على مستــوى المؤسسـة المستخدمة

من قانون  43المادة )تسويـــــة نزاعاتهــم من خـــالل اإلجراءات التي سبق التفاوض بشأنها 

  .(6959من قانون العمل السوري لسنة  91المادة )و (94/40

 6994نلمس هذا من خالل التوجه الجديد المنتهج بموجب تشريعات العامل الصادر سنة 

والذي فتح المجال أمام الشركاء االجتماعيين من أجل التدخل وتحديد القواعد الضابطة 
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لعالقاتهــم والتكفل بالمشاكل التي تظهر أثناء تنفيذ وسريان هذه العالقات والتكفل بالمشاكل 

 . ثناء تنفيذ وسريان هذه العالقات سواء في جوانبها الفردية أو الجماعيةالتي تظهر أ

حيث تضمنت اتفاقيتها الجماعية  (6990)هذا ما أخذت به مؤسسة سونطراك الجزائر 

إجراءات التسوية الداخليــــــــــة للمنازعات العمل الفردية التي قد تنشأ بين المؤسسة وعمالها، 

نزاع على رئيســــــــه المباشر، هذا األخير مطالب بالرد عليه في اجل فيتقدم العامل بعرض ال

أيام من إخطاره، في حالة عدم الرد أو عدم اقتناع العامل يمكنه أن يرفع األمر إلى مدير  45

وإذا استمر النزاع بدون حل يرفع العامل . أيام من تبليغه 64الوحدة المطالب بالرد عليه خالل 

يوما من تبليغه،  69ول السلمي األعلى الذي بدوره عليه الرد في اجل أقصاه نزاعه إلى المسؤ

 . (االتفاقية الجماعية لمؤسسة سونطراك)مع ضمان حق العامل طلب مساعدة الممثل النقابي 

اتفاقية العمل الجماعية لمؤسسة )نفس النهج انتهجته أيضا مؤسسة اتصاالت الجزائر 

حيث منحت بموجب المادة  (9443، 9443جويلية  61يخ اتصاالت الجزائر المبرمة بتار

مـــــــن االتفاقية الجماعية للعامل الحق بان يتقدم باحتجاج داخلي دون أن يتعرض ألي  61-9

وفي حالة عدم الرد . على أن يتم ذلك كتابيا أمام مسؤوله السلمي اإلداري المباشر. ضرر كان

 .ى ممثل المستخدم المؤهل في مكان العملأو عدم اقتناعه يمكنه أن يرفع األمر إل

على هذا األخير بالتعاون مع الهيئة المكلفة بتسيير الموارد البشرية أو الهيئات المهنية 

أيام على األكثر من تاريخ تقديم  64العامل والرد عليه في أجل عشرة  دراسة احتجاج

-65لنزاع حال فقد سمحت المادة وإذا لم يجد ا. من نفس االتفاقية 6-65االحتجاج طبقا للمادة 

حينها يتعين . للعامل أن يعرض احتجاجه ثانية على مؤسسته تحت إشراف السلم اإلداري 49

على هذا األخير إرسال االحتجاج مرفقا برأيه وبالمالحظات الضرورية وكذا اإلجراءات التي 

ل في اجل ثالثين وعلى مديرية المؤسسة أن ترد على العام. اتخذت على مستوى مكان العمل

ويمكن للعامل في حالة عدم اقتناعه . يوما على األكثر من تاريخ عرض احتجاجه عليها 34

من االتفاقية الجماعية لمؤسسة تكرير السكر  56المادة )بالرد، أن يخطر المنظمة النقابية 

Sora Sucre ،9441) ر في وفي حالة غيابها يتجه إلى مفتشية العمل المختصة إقليميا للنظ

لكن كما اشرنا سابقا فان الفرع النقابي الموجود على مستوى المؤسسة ليست له . شكواه

الشخصية المعنوية وال االستقاللية وبالتالي ليست له صفة التقاضي وتمثيل العامل أمام 

 .(6995المحكمة العليا في احد قراراتها الصادرة عن الغرفة االجتماعية، )الجهات القضائية 

راءات تقريبا كرستها اتفاقية العمل الجماعية لصناديق الضمان االجتماعي نفس إج

حيث تضمنت  (9463االتفاقية الجماعية لصناديق الضمان االجتماعي، )الموقعة مؤخرا 

اتفاقيتها إجراءات التسوية الداخلية للمنازعات العمل الفردية التي قد تنشأ بين صناديق الضمان 

 46ض العامل أمره على رئيسه المباشر المطالب بالرد عليه في اجل االجتماعي وعمالها، يعر

أيام من تبليغه، في حالة سكوته أو عدم اقتناع العامل يمكنه أن يرفع األمر إلى الهيئة المكلفة 

وله . يوم على األكثر من إخطارها 65بتسيير المستخدمين المطالبة بالرد عليه كتابيا خالل 

حسب الصندوق الذي ينتمي )ى ممثـــــــل العمال التابع لهيئته األصليــة أيضا أن يرفع اآلمر إل
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 46الذي يدرس تظلم العامل ويحيله إلى المديرية، على المدير الرد في اجل ال يتجاوز ( إليه

 . أيام من إخطاره ويعلم العامل بالنتائج

ا تحيلنا أحيانا على لكن المالحظ من خالل دراستنا لبعض االتفاقيات الجماعية للعمل، أنه

النصوص التشريعية الطالع على إجراءات التسوية الداخلية لمنازعات العمل الفردية، وهذا 

أمر منطقي، في حالة لم يتوصل أطراف التفاوض الجماعي إلى تحديدها وضبطها أو في حالة 

ت إلى لكن أن تحلينا بعض االتفاقيا. غياب اتفاقية أصال، فنرجع إلى النصوص القانونية

من االتفاقية الجماعية لمؤسسة توزيع الكهرباء والغاز للغرب  935المادة )األنظمة الداخلية 

فهذا أمر غير منطقي وغير قانوني، الن المستقر عليه قانونا وفقهــــــــا أن  (سونلغاز الجزائر

، 9446بنـصابر، )النظام الداخلي يدخل ضمن صالحيات المستخدم يعده بإرادته المنفردة 

 .  (654صفحة 

 The collectiveاالتفاقية الجماعية آلية لتسوية منازعات العمل الجماعية : ثانيا

agreement is a mechanism for settling collective labor disputes: 

تعتبر منازعات العمل الجماعية من أهم اإلفرازات التي قد تفرزها عالقات العمل القائمة 

والعمال، في ظل التناقض الموجود بين مطالب العمال االجتماعية بين المستخدمين 

واالقتصاديــــــــــة للمستخدمين وتعتبــر اتفاقيات العمل الجماعية مظهر من مظاهر تحقيق 

بالتفاوض يمكن طرح كل المسائل للنقاش محاولين . السلم االجتماعي داخـــــــل المؤسسات

اف وبالتالي نحقق االستقرار االجتماعي واالقتصادي الوصول إلى حل يرضي جميع األطر

فقد ترك المشرع الجزائري الحرية الكاملة للشركاء االجتماعيين في ضبط . داخل المؤسسة

عالقاتهم وصياغتها األمر الذي يسمح بتجنب الدخول في نزاعات وصراعات ال تخدم على 

االقتصادية لصاحب العمل سواء في اإلطالق ال العمال ألنه مصدر رزقهم وال تخدم المصالح 

لهذا جاءت معظم االتفاقيات الجماعية التي بحوزتنا تولي أهمية . القطاع الخاص أو العام

 .قصوى للوقاية من منازعات العمل الجماعية وذلك بتخصيص لها الجانب األكبر منها

از تؤكد حيث جاءت االتفاقية الجماعية لمؤسسة توزيع الكهرباء والغاز للغرب سونلغ

ذلك في الفصل األول من الباب الخامس منها بعنوان منازعات العمل والمصالحة، بحيث 

ألزمت في إطار الوقاية من منازعات العمل الجماعية، أن تنعقد إجباريا اجتماعات دورية 

نصف شهرية تجمع ممثلي مديرية المؤسسة أو الوحدة والممثلين النقابيين من اجل بحث 

وفي حالة الضرورة تنعقد اجتماعات غير عادية بطلب . ية واالجتماعية للعمالالمشاكل المهن

 . من احد األطراف

على أن يتم تحديد جدول األعمال والمواضيع المطروحة للنقاش باتفاق مشترك بين 

وفي حالة . أطرافهـــــا ويختتم كل اجتماع بمحضر يتضمن النتائج التي تم التوصل إليها

ء أو كل المسائل المطروحة للنقاش فان مديرية المؤسسة أو الوحدة وممثلي االختالف حول جز

من االتفاقية  966و 965المادتان )العمال ملزمين على احترام إجراءات المصالحة الداخلية 

 .(الجماعية لمؤسسة توزيع الكهرباء والغاز للغرب الجزائر
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ة ال بد أن يفحص كل خالف جماعي ينشأ على مستوى الوحدة من وحدات المؤسس

ويناقش بين مسؤولي السلم اإلداري للمؤسسة والممثلين النقابيين حسب الحالة، ويبلغ بنتائج 

وفي حالة فشل المصالحة على مستوى الوحدة تنطلق . االجتماعات التي انعقدت في كل مرحلة

جاال في إجراءات المصالحة أمام الرئيس المدير العام بعد أن يخطر من الطرف األكثر استع

 . أيام 46اجل 

وفي هذه الحالة ال يمكن عرض النزاع الجماعي على مفتشية العمل المختصة إقليميا إال 

من االتفاقية الجماعية لمؤسسة  694و 669المادتان )بعد استنفاد إجراءات المصالحة الداخلية 

يوم تبليغ مديرية على أن ال تتجاوز مهلة شهرين من . (توزيع الكهرباء والغاز للغرب الجزائر

المؤسسة كتابيا، وفي حالة فشل المصالحة الداخلية يعرض النزاع أمام مفتشية العمل المختصة 

إقليميا من اجل بدء إجراءات المصالحة الخارجية اإلجبارية بعد إخطارها من احد األطراف 

ضه وإذا تواصل النزاع الجماعي بدون حل يمكن عر. أيام من يوم تبليغها 46في اجل 

 .    إلجراءات الوساطة والتحكيم

نفس التوجه ذهبت إليه اتفاقية العمل الجماعية لصناديق الضمان االجتماعي، حيث 

خصصت الفصل األول من الباب السادس منها للوقاية من منازعات العمل الجماعية، حيث 

 أكدت على ضرورة اتفاق األطراف على عقد اجتماعات شهرية وفصلية من اجل دراسة

 695المادة )وضعية العالقات االجتماعية والمهنية وظروف العمل بين مسؤول موقع العمل 

يتم تحرير محضر خاص بكل . والممثلين النقابيين (من اتفاقية صناديق الضمان االجتماعي

التظلمات، النقاط المتفق عليها والتي مازالت عالقة اجتماع، تدون فيه المقترحات والتوصيات و

أيام إلى مدير الوكالة إذا كان االجتماع المنعقد على مستوى مركز أو فرع  الدفع،  46في اجل 

أو إلى مدير الوكالة المحلية إذا كان االجتماع على مستوى فرع الوالية، أما إذا انعقد على 

 . مستوى احد الهياكل التابعة مباشرة لمقر الهيئة  فيرفع المحضر إلى المدير العام للهيئة

على المدير العام أو مدير الوكالة أن ينظر في المسائل العالقة والرد عليها في  ويتعين

 لجنةيمكن للطرف األكثر استعجاال أن يرفع نقاط الخالف إلى . يوما من يوم تبليغه 96اجل 

 .الداخلية أو الوطنيةالمصالحة 

تتكون  أما الفصل الثاني فقد خصص للمصالحة، حيث تتولها لجنة متساوية األعضاء،

من ثالثة ممثلين عن الهيئة المستخدمة وثالثة أعضاء إضافيين وثالثة ممثلين يتم اختيارهم من 

تنشأ على مستوى مقر الهيئة . المنظمة النقابية التمثيلية للعمال وثالثة أعضاء إضافيين

المستخدمة وفي كل وكالة والئية أو محلية، تتولى النظر في كل نقاط الخالف ويمكنها 

إذا نجحت . ستعانة واستدعاء أي شخص يمكن أن يساهم في إيجاد حل للخالف الموجوداال

يوما من يوم إخطارها من قبل الطرف  34عملية المصالحة يحرر محضرا بذلك في اجل 

األكثر استعجاال، على أن يتم إيداع نسخة منه على مستوى مفتشية العمل أو على مستوى كتابة 

أما في حالة فشل المصالحة كليا أو جزئيا فيحرر محضر . ليمياضبط المحكمة المختصة إق

 .بنقاط الخالف ويرفع إلى مفتشية العمل المختصة إقليميا إلجراء المصالحة القانونية
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منها فقد  639أما الفصل الثالث من االتفاقية فقد خصص للوساطة والتحكيم، طبقا للمادة 

ة فشل المصالحـــــة القانونية لمفتشية العمل أكدت عرض نقاط الخالف على الوساطة في حال

 .المختصة إقليميا بعد تحرير محضر بذلك

 :Conclusionالخاتمة  -

يعتبر التفاوض الجماعي بصفة عامة واالتفاقيات الجماعية للعمل بصفة خاصة آلية 

ها، لتحقيق االستقرار والسلم االجتماعي داخل المؤسسات االقتصاديــــــة، وازدادت أهميت

خاصة في ظل انتقال الجزائر من نظام اللوائح إلى النظام التعاقدي، عندما فتح المشرع المجال 

أمام الشركاء االجتماعيين من اجل تنظيم عالقاتهم على أساس التفاوض والتشاور والحوار، 

في ظل انسحاب الدولة واكتفائها بوضع حد أدنى من القواعد التي تضمن لها احترام النظام 

لعام االجتماعي، وترك الباقي للتفاوض حوله حسب خصوصية نشاط كل مؤسســة من ا

 .  المؤسسات االقتصادية

من خالل دراستنا هذه، ارتأينا إدراج بعض االقتراحات، بهدف تدعيم التفاوض الجماعي 

وتتويجه بإبرام اتفاقيات العمل . والحوار االجتماعي لالرتقاء به إلى المستوى المنشود

ماعية، من شانه تحقيق السلم االجتماعي واالستقرار داخل المؤسسات االقتصادية بين الج

 . طرفي عالقة العمل تربطهما مصالح متناقضة

ضرورة إدراج نص صريح يلزم الشركاء االجتماعيين بالتفاوض الجماعي دوريا من اجل  -

 .التشاور حول ما يتعلق بشروط وظروف وعالقات العمل

أهمية التفاوض الجماعي ومواصلة تطوير آليات الحوار المتكافئ بين الشركاء  التأكيد على -

االجتماعيين مع ضرورة االرتفاع بمستوى الوعي ليكون الحوار حضاري يحقق المصالح 

المشروعة لجميع األطراف، بعيدا عن أجواء الصراع التي تعرقل مسيرة التنمية وحقوق 

 .العمال

انة الحريات والحقوق النقابية هي شرط جوهري لتمكين النقابات ضرورة التأكيد على أن صي -

 .من ممارسة دورها األساسي في التفاوض الجماعي والحوار االجتماعي

ضرورة أن تشمل لقاءات الثالثية المخصصة للحوار االجتماعي في الجزائر النقابات  -

أنها منظمات تمثيلية على  المستقلة إلى جانب االتحاد العام للعمال الجزائريين متى أثبتت

 . المستوى الوطني

ضرورة االهتمام بالتثقيف والتدريب للقواعد العمالية والقيادات النقابية وإعداد المفاوض  -

 .النقابي الجيد القادر على الحوار

ضرورة توفير المعلومات وإتاحتها أمام التنظيم النقابي من قبل الشركات والمؤسسات  -

 .ان نجاح الحوار االجتماعيوجهات العمل إلمك

ضرورة حماية ممثلي العمال سواء في التفاوض الجماعي او على مستوى هيئات التوفيق  -

 .والتحكيم وعدم اإلضرار بهم أو عرقلة مهامهم

 .العمل على مشاركة النقابات العمالية مع الحكومات في وضع خطط وسياسات برامج التنمية -
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The role of collective labor agreements in settling individual and 

collective labor disputes 

(A comparative study) 

 

Dr. Bela'abdon Awad 

Faculty of Law and Political Science, Abdel Hamid Bin Badis 

University, Mostaganem, Algeria 

 

Abstract: 

Collective bargaining achieves the principle of parity, between 

originally contradictory interests, economic interests of employers and 

other social workers. Collective negotiation guarantees the equality of 

the social partners during its course, between the collective strength of 

workers after joining representative Trade union organizations 

defending their social and professional interests, and between the 

economic strength of employers, by reaching access to collective 

agreements and agreements, which include Collective gains for 

workers thanks to their union rather than individual gains less what 

they get under their individual contracts. 

Key words: collective negotiation, collective labor agreements, social 

peace, individual labor disputes, collective labor disputes. 
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 مدى فعالية الحماية الجزائية للمبتكرات الجديدة

 ـ دراسة تأصيلية بين التشريع الجزائري واالتفاقيات الدولية ـ
 

 بطيمي حسين: الدكتور                                سماح محمودي: الدكتورة      

 mahmoudisamah@yahoo.fr                 الجزائر/ جامعة عمار ثليجي االغواط 

 .المركز الجامعي بريكة ـ الجزائر   

 

 :ملخصال

تكنولوجيا صناعيا وتجاريا رافق ظهور العولمة في وقتنا الحاضر،  شهد العالم تطورا        

هذا التطور اعتداءات مست حقوق الملكية الفكرية، مما استوجب االعتراف  وقد واكب

تعمل على تشجيع االبتكار  انوني لهذه الحقوق وتأطيرها في شكل تشريعات وطنية ودوليةالق

أصحاب حقوق الملكية  ودفع عجلة النمو والتطور، فأصبح من الضروري والالزم حماية

الصناعية من كل اعتداء،  حيث يعتبر التقليد الخطر األول الذي يهدد إبداعهم الفكري، وعليه 

والتي تنصب على  تقييم مدى فعالية الحماية الجزائية  للمبتكرات الجديدة إلى تهدف الدراسة

 براءة  االختراع والرسوم والنماذج الصناعية والتصاميم والدوائر الشكلية ،فضال عن كيفيات

حيث وضع .دولية تخترق الحدود اإلقليمية للدولة  حمايتها من ظاهرة التقليد باعتبارها جريمة

زائري والمشرع الدولي بواسطة االتفاقيات الدولية مجموعة من كل من المشرع الج

اإلجراءات والعقوبات بموجبها تتم حماية أصحاب حقوق المبتكرات الجديدة من جرائم التقليد 

التي يقعون ضحيتها، وهذه القواعد الوطنية في معظمها مستلهمة من النصوص الدولية في 

 .   هذا الشأن

من أجل حماية المبتكرات  رغم تكثيف الجهود الوطنية والدوليةإلى أنه  توصلت الدراسة

الجديدة من التقليد ،إال أن أصحابها ال يزالون يعانون من بعض المشاكل خاصة في ظل 

أكبر مع تزايد حجم االختراعات  أين تفشت ظاهرة التقليد بصفة الظروف االقتصادية الحالية

الوطنية والدولية وأيضا عدم كفايتها بشكل مطلق  ةفي العالم، وذلك بسبب عدم فعالية الحماي

لتكثيف  من أجل التصدي للظاهرة ، وذلك رغم اتجاه بعض الدول في السنوات األخيرة

 .أكبر وأوسع الجهود وتوفير حماية

 

 

المبتكرات الجديدة، الحماية الجزائية، جريمة التقليد، براءة االختراع،  :الكلمات المفتاحية

 .يةالحماية الدول
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The effectiveness of penal protection for new innovations 

 :Introductionمقدمة 

تطورت حقوق الملكية الصناعية نتيجة التطور السريع والكبير والمستمر للحياة       

االقتصادية والعلمية واالجتماعية  والثقافية  للشعوب والذي أساسه التطور الصناعي الذي 

تطور االختراع وتطور التكنولوجيا الحديثة،  وتعتبر حقوق الملكية الصناعية جزء  أوجده

من حقوق الملكية الفكرية والتي هي األساس الذي يرتكز عليه التقدم الحضاري االقتصادي 

في الوقت الراهن،  لذلك اتجه العالم إلى حماية هذه الحقوق داخليا  نظرا للدور الذي تلعب 

افة مجاالت  التنافس االقتصادي والتجاري للدول، باإلضافة إلى وجوب في التطور في ك

تتجاوز حدود الوطن وتمكن صاحب الحق من المحافظة على  وجود حماية دولية واسعة

حقوقه والتمتع بها في كل مكان استغل فيه ثمار أفكاره وإبداعاته، حيث تعتبر االتفاقيات 

ك أنها تبرم بين عده دول وتسمح لباقي الدول باالنضمام أهم وسيلة للحماية الدولية ذل الدولية

بشروط معينة، والجزائر باعتبارها بلد أقبل على االنفتاح على األسواق العالمية   إليها

االنضمام إلى منظمة التجارة العالمية أبدت اهتماما كبيرا بهذه الحقوق، وذلك  ويحاول جاهدا

ها والمصادقة على عدة اتفاقيات بشأنها كما جرمت بها وسن قوانين تنظم من خالل االعتراف

  .االعتداءات الواقعة عليها

في كافة المجاالت على المستوى   ونظرا لألهمية الكبيرة لحقوق الملكية الصناعية     

الدولي  وأيضا على المستوى الداخلي،  فقد أصبح من الضروري العمل على تعزيز هذه 

ذلك أن التطور التكنولوجي . عتداءات غير المشروعة عليهاالحقوق وحمايتها من مختلف اال

الذي يشهده العالم اليوم سهل من عمليات االعتداء التي تتعرض لها حقوق الملكية الصناعية 

التقليد التي عرفت في السنوات األخيرة  على اختالف أنواعها، أبرز هذه االعتداءات ظاهرة

سوقا موازية في الجزائر تهدد من خاللها سالمة واسعا وخطيرا وأوجدت لنفسها  انتشارا

 .المستهلك وإعاقة  تطور االقتصاد الوطني

وخطررررا محررردقا   هاجسرررا لررردى أصرررحاب حقررروق االبتكرررارات  هرررذه الظررراهرة أصررربحت     

نتيجرررة لرررذلك   فررري طريرررق النمرررو،  جميرررع الررردول المصرررنعة كانرررت أم سرررائرة باقتصررراديات 

فقامررررت   ك الحقرررروق ضررررمن السياسررررات الوطنيررررةسررررعت معظررررم هررررذه الرررردول إلررررى إدراج تلرررر

وتصررررون هررررذه الحقرررروق وتحميهررررا مررررن الضررررياع أو االنتهرررراك أو   بسررررن تشررررريعات تكفررررل

 .التعدي

كونه موضوع مهم جديد ومستحدث ويساهم بدرجة كبيرة في   أهمية الموضوعوتبدو    

ظمة العالمية تطور النشاط االقتصادي لكل الدول خاصة منها التي تريد االنضمام إلى المن

للتجارة وتقف أمامها الحواجز الخاصة بتعديل نصوصها الداخلية في سبيل تحقيق ذلك، كما 

تبدو أهميته بالنسبة للمخترعين الذين يودون الحصول على حماية أكبر الستغالل إبداعاتهم 

   .الفكرية داخل بلدهم وخارجها، وهذا بدوره يؤدي إلى لتشجيع االستثمار على نطاق واسع

في حماية مدنية وحماية جزائية،  تتمثل الحماية التشريعية لحقوق الملكية الصناعية وعليه

تشمل الحماية من االعتداء الواقع  بالتقليد عن طريق دعوى التقليد و  وأن الحماية  الجزائية

معظم التشريعات الداخلية  بما فيها المشرع الجزائري  هذا يهمنا بالدراسة، و قد أقرتها

 .أيضا االتفاقيات الدوليةو

وبما أن مواضيع الملكية الصناعية متعددة ومتنوعة فإن محلها يتفرع إلى قسمين رئيسيين 

حقوق ترد على المبتكرات أو المنشآت الجديدة وحقوق ترد على عالمات أو بيانات مميزة، 
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التي ترتب و وما يهمنا بالدراسة حقوق الملكية الصناعية المتعلقة بالمبتكرات الجديدة

استغالل ابتكار جديد في الصناعة وهي براءة االختراع والرسوم والنماذج  لصاحبها احتكار

  .الصناعية والتصاميم والدوائر المتكاملة

 :في شكل تساؤل كما يلي إشكالية الدراسةوبناء على ما تقدم نقوم بطرح 

توفير حماية ألصحاب  إلى أي حد استطاع كل من المشرع الجزائري واالتفاقيات الدولية

 حقوق المبتكرات الجديدة من جريمة التقليد الواقع عليها؟

نحاول اإلجابة على اإلشكالية المطروحة في إطار التشريعات الصناعية المتعلقة بالمبتكرات 

في الجزائر إضافة إلى االتفاقيات الدولية المبرمة في هذا الشأن، وهذا من خالل   الجديدة

بدراسة جريمة التقليد والدعوى  ى الحماية الجزائية المقررة لها وذلكتسليط الضوء عل

 . المترتبة عليها، للوصول إلى تقييم مدى فعالية هذه الحماية

الذي يعتمد على تحليل النصوص القانونية المتعلقة  المنهج التحليلينتبع من أجل ذلك    

رها المشرع لحماية هذه العناصر، بعناصر الملكية الصناعية وذلك لمعرفة األحكام التي قر

الذي يقوم بوصف مختلف الظواهر المتعلقة بالموضوع من ابتكار   المنهج الوصفيكما نتبع 

 .وتقليد وحماية للمبتكرات الجديدة

 :محاور كما يلي نقسم الموضوع إلى ثالثة    

 .المقصود بالمبتكرات الجديدة: المحور األول

 .اقع على المبتكرات الجديدة و صورهالتقليد الو:  المحور الثاني

أوجه وفعالية الحماية الجزائية للمبتكرات الجديدة في التشريع الجزائري : المحور الثالث

 .واالتفاقيات  الدولية

 The Term of new innovationالمقصود بالمبتكرات الجديدة : المحور األول

بة نظمها المشرع في قوانين متفرقة أصول الملكية الصناعية في التشريع الجزائري متشع إن

حيث يمكن حصرها في فئة تتعلق بالمبتكرات أو المنشآت الجديدة وفئة أخرى تتعلق 

بالشارات أو البيانات المميزة، وما يهمنا في هذه الدراسة هو المبتكرات الجديدة وكيفيات 

 التعرف على حمايتها جزائيا من التقليد الواقع عليها، ولتحقيق هذا الغرض يجب أوال

حيث تنحصر ويندرج ضمن المبتكرات الجديدة كل من براءات   بالمقصود بكل عنصر منها،

االختراع والرسوم والنماذج الصناعية باإلضافة إلى التصاميم الشكلية والدوائر المتكاملة، 

في وأن هذا النوع من حقوق الملكية الصناعية  ترتب لصاحبها احتكارا استغالل ابتكار جديد 

الصناعة، نأتي من خالل هذا المحور إلى تحديد المفاهيم المتعلقة بكل عنصر على حدى كما 

 :يلي

 .Patentبراءة االختراع : أوال

تحتل براءات االختراع مكانا مرموقا في الحياة االقتصادية نظرا لآلثار المتعددة والناجمة 

في ظل التطورات الهائلة  عن استغاللها، ولقد ازدادت أهمية موضوع براءة االختراع

األمر الذي جعل معظم دول   الحاصلة في مجاالت التكنولوجيا المعلوماتية واالبتكارات،

لبراءة االختراع فخصتها بأنظمة قانونية تحكمها وتضمنت لها  العالم تولي أهمية بالغة

  .الحماية القانونية الالزمة

يبرم بين " العقد االجتماعي"ت تأخذ حكم إن براءة االختراع عرفت منذ القدم حيث كان    

المخترع والدولة يتحصل األول على براءة االختراع وبالتالي يتمتع  بحق االحتكار وفي 

 .المقابل يستفيد المجتمع من المعرفة التقنية الجديدة من خالل كشف االختراع من للعامة

(AZEMA. J ،9469 663، صفحة) 
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الفكرة التي يتوصل إليها أي : " للملكية الفكرية اختراع بأنهلقد عرفت المنظمة العالمية    

والتي تمكنه عمليه من إيجاد حل لمشكله معينه في مجال التكنولوجيا وهو كل جديد   مخترع،

في مجال العلم البحث قابل لالستغالل سواء كان متعلقا بمنتجات جديدة أو بوسائل مستخدمه 

 (95ة ، صفح9465/9461لزهر، ) ."بهما معا

ومن التعاريف التي قيلت في براءة االختراع بأنها عبارة عن شهادة أو حكومية تمنح حقوقا 

استئثارية أو احتكارية للمخترع على اختراعه لفترة زمنية محددة مقابل كشف المخترع عن 

حق استئثاري يمنح نظير : كما عرفها بعضهم من زاوية اقتصادية بأنها  اختراعه للجمهور،

ع لمنتج أو عملية صناعية تتيح طريقة جديدة إلنجاز عمل ما أو تقدم حال تقنيا جديدا اخترا

 .لمشكلة ما، أو أنها مقابل تمنحه الدولة للمخترع نظير الكشف عن اختراعه للمجتمع

 (05، صفحة 9463إدريس، )

ه حق ومجمل القول أن براءة االختراع هي الشهادة التي تمنحها الدولة للمخترع فيثبت ل  

ويكون موضوعها . احتكار واستغالل اختراعه ماليا لمدة ماليا لمدة محدودة وبأوضاع معينة

إما ابتكارات على موضوع المنتجات الصناعية الجديدة أو استعمال طرق صناعية جديدة 

والتي يترتب عليها حق احتكار صاحبها واستغاللها، فقد ترد االبتكارات على االختراع ذاته 

 .على شكل المنتجات فتكون الرسوم والنماذج الصناعيةوقد ترد 

تتمثل براءة اختراع المقابل الذي تقيده الدولة للمخترع نتيجة جهوده، فيعترف له القانون    

بحق خاص على االبتكار واالستفادة منه ماليا سواء لنفسه أو بطريق التنازل عنه للغير، وهو 

عة ومن مصلحة المجتمع أيضا تقرير هذا الحق حق مطلق له دون غيره في مواجهة الجما

للمخترع لما في ذلك من حافز على اذاعة االختراع والتشجيع على االبتكار وزيادة التقدم 

 (515ن، صفحة .ت.كمال، د). الصناعي

المتعلق ببراءات  45/ 43: وقد نظم المشرع الجزائري براءة االختراع األمر رقم   

، حيث عرف االختراع بأنه (9443يتعلق ببراءات االختراع،  43/45: األمر رقم) االختراع

فكرة لمخترع تسمح له عمليا بإيجاد حل لمشكل محدد في مجال التقنية، وعرف براءة 

االختراع على أنها الشهادة التي تمنحها الدولة للمخترع ليثبت له حق احتكار استغالل 

 .اختراعه ماليا لمدة محددة

 Industrial designsاذج الصناعية الرسوم والنم: ثانيا

يعرف الرسم الصناعي هو كل تركيب خطوط أو ألوان يقصد به إعطاء مظهر خاص     

لشيء صناعي أو خاص بالصناعة التقليدية، أما النموذج الصناعي يعرف بأنه كل شكل قابل 

ية يمكن أو بدونها، أو كل شيء صناعي أو خاص بالصناعة التقليد  للتشكيل ومركب بألوان

استعماله كصورة أصلية لصنع وحدات أخرى ويتميز عن النماذج المشابهة له بشكله 

للطريقة المستخدمة في الرسم النموذج سواء كانت آلية يدوية أو   الخارجي، وال عبرة

 .كيماوية

و أوردها بنفس المفهوم السابق من  وقد نظم المشرع الجزائري الرسوم والنماذج الصناعية

،  61/ 11: األمر رقم) .المتعلق بالرسوم والنماذج الصناعية 11/61: مر رقمخالل األ

 (6911المتعلق بالرسوم والنماذج الصناعية، 

إذا كانت براءة االختراع ذات طابع نفعي فإن الرسوم والنماذج الصناعية   ونشير إلى أنه 

نه يعطي المنتوجات كو  ويعد االبتكار عنصرا جوهريا في النموذج. ذات طابع شكلي وفني

، 9464صالح، ). والسلع منظر خارجي من خالله يخاطب حاسة النظر لدى المستهلك

 (960صفحة 
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وتتمثل فائدتهما عمليا في إضفاء رونق جميل أو شكل جذاب للسلعة يؤدي إلى تفضيلهما عن 

 الصانع)غيرها من السلع المتماثلة، وبالتالي يتحقق لكل أطراف المعاملة الصناعية 

ما يصبو أليه من تحقيقي أعلى ربح ورواج البضائع للمنتج، وتمييزها عن ( والمستهلك

 .(95، صفحة 9460/9465حليمة، ). غيرها بثقة واطمئنان بالنسبة للمستهلك

 Formal designs and integratedالتصاميم الشكلية والدوائرالمتكاملة : ثالثا

circuits 
 .43/46: لشكلية والدوائر المتكاملة بمقتضى األمر رقمنظم المشرع الجزائري التصاميم ا

، وقد عرفت (9443، المتعلق بالتصاميم الشكلية والدوائر المتكاملة، 43/46:األمر رقم)

المادة الثانية منه الدائرة المتكاملة بأنها منتوج في شكله النهائي أو في شكله االنتقالي يكون 

رتباطات أو جزء منها هي جزء متكامل من جسم و أحد عناصره على االقل نشيطا، وكل اال

 .أو سطح لقطعة من مادة ويكون مخصصا ألداء وظيفة إلكترونية

المبرمة في  طن للدوائر المتكاملةنواش وهو التعريف المأخوذ من المادة الثانية من اتفاقية 

ت حيث عرفتها بأنها مجسمات تكنولوجية حديثة في شكل شرائح أو وصال 91/1/6969

تدخل في مجاالت علمية الكترونية متعددة  منغلقة، وقد كانت الواليات المتحدة األمريكية أول 

 (55، صفحة 9460/9465حليمة، ) .من أقرت حمايتها

سلسلة من الصور ذات العالقة أيا :" وقد عرف المشرع األمريكي التصميم الشكلي بأنه   

ثالثي األبعاد مصمم مسبقا من مادة معدنية  كانت طريقة تثبيتها أو تشفيرها وتمثل نموذجا

 (50، صفحة 9465سمير، ) ".أو من مادة شبه ناقلة عازلة

من خالل التعاريف السابقة يتبين أن التصميم الشكلي عبارة عن نموذج تمهيدي ثالثي     

عة وانطالقا منه يمكن صنا  األبعاد يصلح لعملية صنع دائرة متكاملة قابلة للتطبيق الصناعي،

 .دائرة متكاملة أخرى

 The Imitation of newالتقليد الواقع على المبتكرات الجديدة وصوره: المحور الثاني

s and their imagesinnovation 

إن التطور الصناعي المرتبط بالتكنولوجيا الحديثة استدعى معه األمر إلى النظر في كيفية   

الصناعية خصوصا  سيما ما تعلق منها  حماية حقوق الملكية الفكرية عموما والملكية

وحمايتها   الحقوق  بالمبتكرات الجديدة، األمر الذي استوجب االعتراف القانوني بهذه

وتأطيرها بين الضوابط التي تدفع إلى حماية وتشجيع االبتكار من جهة وتشجيع وتطوير 

نية تكفل هذا عجلة النمو االقتصادي من جهة أخرى، فكان من الضروري وضع آليات قانو

 .االعتراف وتصون أصحاب حقوق الملكية الصناعية من أي اعتداء قد يمسها

ومنه يعتبر التقليد الخطر األول الذي يهدد أصحاب حقوق الملكية الصناعية وهاجسا     

 .آثره عن االقتصاد عموما يؤرق أصحابها ناهيك عن

تقارب بين الشيء األصل والشيء المقلد التقليد جريمة يشترط لقيامه التماثل أو ال ولكي يعتبر

سواء من حيث الوظيفة التي يؤديها كل منهما أو من حيث الشكل العام أو من حيث الهيئة 

إلتقان التقليد أو عدم إتقانه، فالمهم أن يقع في ذهن المستهلك ذو  التي يظهران بها، وال قيمة

 .الزائفة للتقليد يحول بينه وبين إدراك الحقيقة  االنتباه المتوسط لبسا

جريمة تقوم على أركان كأي جريمة أخرى، وله صور تختلف  هو  وعليه فإن التقليد

باختالف المبتكرات الجديدة  سواء تم وقوعه على براءة اختراع أو وقع على تقليد الرسوم 
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ها أو الدوائر والرسوم المتكاملة، ومن هنا نستعرض جريمة التقليد وأركان والنماذج الصناعية

 .وصور التقليد فيما يلي خالل هذا المحور

 

 The crime of imitation ofجريمة التقليد على المبتكرات الجديدة وأركانها : أوال

new innovations and their pillars 

لتحليل جريمة التقليد يجب أوال معرفة ماذا يقصد بالتقليد في حقوق الملكية الصناعية ثم 

 .ه الجريمةالتعرف على أركان هذ

 : The concept of the crime of imitationـ مفهوم جريمة التقليد 8

وال يشترط أن يكون تشابه   التقليد بصفه عامه هو اصطناع شيء كاذب على نسق صحيح،

تام بين الشيئين المقلد والمبتكر بحيث ينخدع به الفاحص المدقق وذوو الخبرة، وإنما يكفي أن 

 .ينخدع بها الجمهور

أو خدمة و يكون مخالفا للقواعد المقررة في التشريع  فهو كل فعل ايجابي ينصب على سلعة

من أصول البضاعة متى كان ينال من خواصها أو فائدتها أو ثمنها بشرط عدم علم المتعامل 

 (15، صفحة 6964صب، ). اآلخر به

ى حقوق أصحاب والتقليد في الملكية الصناعية يشكل جريمة ألنه ينطوي على اعتداء عل

رسم  نموذج مزيف لتقليد البراءة أو الرسم   البراءات والمخترعين عن طريق اصطناع أو

ولقد اعتبره   األصلي، بمعنى مشابه له في الشكل واألسلوب بحيث ينخدع الغير بذلك،

 .المشرع الجزائري جنحه معاقب عليها

بطريقة احتيالية وتدليسيه  كما يعرف أيضا بمفهومه االصطالحي بأنه نقل شيء عن األصل

بقصد التحريف والغش ونسبته إلى غير صاحبه األصلي إليقاع الغير في الخطأ والخلط بين 

الشيئين األصلي والمقلد، فالتقليد هو االستنساخ الكلي وذلك عندما يكون حرفيا وإذا كانت 

ية والجوهرية تقليد جزئيا فيجب البحث عن عناصر التشابه استنادا إلى العناصر االساس

 (69، صفحة 9443نادية، ). المتشابهة

المشرع الجزائري على غرار باقي التشريعات لم يعرف جريمة التقليد تعريفا محددا ولكنه    

بأنها االعتداءات التي تمس حقوق المبتكر، وعليه فالمقصود   نص عليها من خالل القول

 .إلستئثارية ألصحاب الحقوق الصناعيةبجريمة التقليد جميع االعمال التي تمس بالحقوق ا

 :Elements of the crime of imitationـ أركان جريمة التقليد 8

 :The legal pillar of the crime of imitationأـ الركن الشرعي لجريمة التقليد 

من المعلوم أنه ال يمكن معاقبة الشخص إال بوجود نص قانوني يقرر تلك العقوبة طبقا      

أ شرعية الجرائم والعقوبات وهذا ما قضت به المادة األولى من قانون العقوبات لمبد

 ".جريمة وال عقوبة أو تدبير أمن بغير بنص" الجزائري بأنه 

وبمرررا أن قررروانين الملكيرررة الصرررناعية قرررد وضرررعت الجريمرررة وبينرررت عناصررررها الماديرررة        

التررري يقترفهرررا مرتكبهرررا بالتقليرررد  والمعنويرررة والعقوبرررة الواجبرررة لهرررا، لرررذلك تعتبرررر الجريمرررة

جريمررة معاقررب عليهررا، ومنرره ال يمكررن معاقبررة شررخص علررى فعررل لررم يجرمرره القررانون أو لررم 

نمرررراذج  فررررال يمكررررن اعتبررررار عمليررررات اسررررتغالل بررررراءات االختررررراع أو  يعاقررررب عليرررره،

الصرررناعية  تقليررردا إال إذا كانرررت غيرررر مشرررروعة، حيرررث يجرررب أن يكتسررري االعترررداء طابعرررا 

 (01، صفحة 9461إلياس، ). غير شرعي

 The physical pillar of the crime ofب ـ الركن المادي لجريمة التقليد 

imitation: 
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يتحقرررق الرررركن المرررادي بقيرررام المعتررردي بفعرررل يحرمررره القرررانون، وتقرررع الجريمرررة حترررى         

ة أيرررة فائررردة، كرررذلك هرررو الحرررال برررأن ال فائرررد  و لرررو لرررم يحقرررق المعتررردي مرررن وراء اعتدائررره

. لفشرررل المعتررردي فررري التقليرررد ألن مجررررد فعرررل التقليرررد يترترررب عليررره ضرررياع ثقرررة الجمهرررور

 (340، صفحة 6966جميل، )

 :الركن المادي الشروط التالية ويشترط في    

 .ـ أن يكون الشيء الذي تعرض للتقليد مشموال بالحماية بموجب القانون

  .ـ أن يكون الحق المعتدى عليه ملك للغير

  .اعتداء فعلي مباشر بالتقليد غير المباشر على الشيء المحميـ أن يقع 

و مثال األفعال التي يقوم عليها الركن المادي لجريمة التقليد العادي في الملكية الصناعية    

رسم أو نموذج أو اختراع مطابق لشيء األصل، ويتعلق األمر بالعملية التي تسمح بصنع 

ال يفترض أن يكون المنتوج قد أستعمل، أي أن المشرع  المنتوج وتحقيقه ماديا، ومن ثمة

 .يعاقب على عملية الصنع بغض النظر على عملية االستعمال

المشابهة للتقليد تتمثل أساسا تتمثل في البيع أو العرض للبيع أو االستيراد و   أما األفعال   

  .التصدير

he crime of The moral pillar of tج ـ الركن المعنوي لجريمة التقليد 

imitation: 

أيضا توافر   وإنما يلزم  ال يكفي لقيام جريمة التقليد أن يقوم المعتدي بتحقيق الركن المادي

كغيرها من الجرائم العمدية يجب أن يتوافر فيها القصد   القصد الجنائي لديه، فجريمة التقليد

 .الجنائي العام و هو العلم أو اإلدراك بالتقليد

د اختلف في بعض حقوق الملكية الصناعية وبعد صورها بتبني القصد الجنائي والمشرع ق   

فجنحة التقليد   الخاص وتظهر بنص مشرع صراحة على إتيان الفاعل أفعال التقليد عمدا،

 .في االختراعات و التصاميم الشكلية الدوائر المتكاملة جريمة عمدية

مقلد، وكذا عرض وبيع سلع ال تحمل أيه  البيع والعرض للبيع الختراع حالة  ومثال ذلك   

عالمة، أما باقي الحاالت والحقوق األخرى فجريمة التقليد تعتبر جريمة مادية يكفي لتحقيقها 

  .توافر القصد الجنائي العام الذي يشمل علم البائع بتقليد المصنف

new  Images of Imitation onصور التقليد الواقع على المبتكرات الجديدة : ثانيا

innovations: 

 :Patent Traditionـ التقليد المتعلق ببراءات االختراع 8

إن تقليد االختراع يكون باصطناع اختراع مطابق لالختراع األصلي سواء أكان إنتاجا 

إليه أي المقلد دون إذن صاحبه أو رضاه واالستفادة   صناعيا لطريقة صناعية جديدة ونسبتها

استغالله أو بالتصرف فيه مما يشكل اعتداء صارخا على حق منه ماليا دون حق سواء ب

 (644، صفحة 9460ديدان، ) .المخترع

المتعلق ببراءات االختراع  السابق  45/  43: من األمر رقم 51وفي ذلك تنص المادة  

الذكر، على أنه كل مساس بالحقوق المرتبطة ببراءة االختراع يشكل جنحة تقليد، وهي تقوم 

منتوج المحمي بالبراءة أو استعماله أو تسويقه أو حيازته لهذا الغرض، أو على صنع ال

 .استعمال طريقة الصنع المحمية بالبراءة أو تسويقها

المتعلق ببراءات االختراع أنه يمكن  43/45ذات األمر  من 19و كما تنص أيضا المادة    

عرضه للبيع أو إدخاله التراب متابعه ومعاقبة كل من قام عمدا بإخفاء شيء مقلد أو بيعه أو 

وتقوم جريمة التقليد سواء أحسن المقلد تقليد االختراع موضوع البراءة أو لم .الوطني 
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كانت غايته من التقليد بيع أو استعمال االختراع المقلد أو إجراء دراسات أو   يحسنه، وسواء

  .و تافهةأ موضوع البراءة ذا قيمة عالية  تجارب علمية، وسواء كان االختراع

كما ال يعتبر مرتكبا لجريمة التقليد كل من قام باستغالل البراءة بناء على عقد ترخيص    

باالستغالل صادر عن صاحب البراءة، أو من قام باستغاللها بناء على ترخيص إجباري منح 

، يتعلق ببراءات االختراع 43/45: األمر رقم) .إدارة البراءة  له بناء على طلبه وبموافقة

9443) 

 Imitation related to industrialالتقليد المتعلق بالرسوم والنماذج الصناعية  ـ9

designs: 
عند توفر الشروط من إيداع  يتمتع مالك الرسم أو النموذج الصناعي بحق استئثار    

وتسجيل ونشر، وباعتبار الرسم والنموذج عناصر فعالة في جذب السلع للزبائن قرر المشرع 

 :ة قانونية لها من مختلف االعتداءات الواقعة عليها والمتمثلة فيحماي

 .ـ تقليد الرسم أو النموذج الصناعي

 .ـ بيع أو عرض للبيع مواد عليها رسم أو نموذج مقلد

 .ـ استيراد مواد عليها رسم أو نموذج صناعي مقلد

   .حيازة مواد عليها رسم أو نموذج صناعي مقلد  ـ

الجزائري فعل التقليد في هذا النوع من الحقوق وتناول االعتداء على وقد جرم المشرع    

. المتعلق بالرسوم والنماذج الصناعية 61/ 11: الرسم والنموذج الصناعيين في األمر رقم

 (6911، المتعلق بالرسوم والنماذج الصناعية،  61/ 11: األمر رقم)

تي تجعل السلعة جذابة ومغرية و ترفع وهذه الجرائم تمس أيضا المستهلكين، ألنها هي ال    

و ترفع فرص تسويقه لجمهور المستهلكين حتى يقبلون على  القيمة التجارية للمنتج من

اقتناءه، فإذا ما تم تقليد هذا الرسم أو النموذج فهذا أيضا من شأنه أن يضلل 

  (19، صفحة 9461إلياس، ) .المستهلك

 Imitation related to theللدوائر المتكاملة ـ التقليد المتعلق بالتصاميم الشكلية 3

formal designs of integrated circuits: 
يعد كل مساس بحقوق مالك إيداع تصميم شكلي جنحة تقليد تترتب عليه المسؤولية القانونية 

األمر ). بالرسوم الشكلية والدوائر المتكاملة  وهذا طبقا للتشريع المعمول به والذي يتعلق

 (9443، المتعلق بالتصاميم الشكلية والدوائر المتكاملة، 43/46:رقم

وحتى تثبت هذه الجنحة يجب أن يكون التصميم الشكلي محل الحماية مسجال وأن يحصل    

 (.من األمر أعاله 5المادة )تقليد الرسم المودع وأيضا يتعمد المقلد ذلك 

ن تسجيله منع الغير من القيام ومنعا ألي تقليد يحق لصاحب التصميم الشكلي اعتبارا م   

. بنقله جزئيا أو كليا، أو استرداده أو بيعه أو توزيعه أو بأي شكل آخر ألغراض تجارية

 (909، صفحة 9463إدريس، )

أوجه وفعالية الحماية الجزائية للمبتكرات الجديدة في التشريع الجزائري  :المحور الثالث 

iveness of penal protection for Aspects and effectواالتفاقيات الدولية 

new innovations in Algerian legislation and international 

agreements 

كان التفكير في إيجاد حلول لظاهرة التقليد و محاولة التصدي لها فتم تكريس حماية دولية،   

وذلك في إطار  والتي من خاللها تم تكثيف الجهود الوطنية لحماية حقوق الملكية الصناعية 
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إيجاد آليات دولية وأخرى وطنية باعتبار جريمة التقليد هي جريمة وطنية تخترق الحدود 

 .اإلقليمية للدول

و الجزائر على غرار باقي الدول ومحاولة منها للتصدي لجريمة  التقليد الواقع على     

ل الملكية الصناعية عناصر الملكية الصناعية، فقد أنشأت منظومة قانونية لمكافحته في مجا

وطبقا لما يقتضيه المجتمع الدولي أرست جملة من اآلليات   مستوحاة من االتفاقيات الدولية

 .القانونية لمواجهة جريمة التقليد و وسائل الحماية القانونية لمكافحه هذا االعتداء

دود ويمكن أن تعرض المبتكرات الجديدة لعناصر الملكية إلى اعتداءات قد تتعدى ح   

الوطن، ومع التقدم السريع وظهور العولمة تعرضت هذه العناصر إلى اعتداءات تضعف من 

وطنية   ولمواجهة هذه اإلشكاالت ظهرت عدة نظم قانونية  عزيمة االبتكار والتجديد فيها،

خاصة مع ازدياد حجم المبادالت التجارية على المستوى . لحماية هذه العناصر  ودولية

كومات الدول إلى عقد العديد من االتفاقيات الدولية واالنضمام مختلف العالمي أدى بح

  .المنظمات الدولية  لضمان حماية حقوق الملكية الصناعية

وبناء على هذا تصنف الحماية الجزائية الواقعة على المبتكرات الجديدة من التقليد إلى    

 :حماية وطنية وحمايه دولي، نتولى شرحها فيما يلي

  Penal protectionالحماية الجزائية للمبتكرات الجديدة في التشريع الجزائري: أوال

for new innovations in Algerian legislation 

إن أغلب التشريعات تهتم بالحماية الجنائية لعناصر الملكية الصناعية باعتبارها أكثر فعالية   

 .طرق ممارستها وعقوبتهاوأشد ردعا عن طريق دعوى التقليد التي لها إجراءاتها و

ولصاحب حق المعتدي عليه باإلضافة الى دعوى التقليد، فله أن يتخذ مجموعة من    

االجراءات التي أقرها المشرع الجزائري من خالل النصوص القانونية لحقوق الملكية 

الصناعية حتى يتمكن القاضي من تطبيق مجمل العقوبات المتعددة حسب نوع االعتداء 

 .منها العقوبات األصلية والعقوبات التبعية عليهاالواقع 

 Imitation and precautionaryـ دعوى التقليد واالجراءات التحفظية 8   

measures 

رأينا أن األفعال التي تكون جريمة تقليد االعتداءات التي ترد على مالك البراءة أو المبتكر    

عرض أو تأجير أو استيراد للشيء  بيع أولعنصر صناعي آخر، حددت هذه األفعال بأنها كل 

 .المحمي

لقد أقر المشرع الجزائري لصاحب الحق أن يطلب من المحكمة اتخاذ بعض اإلجراءات    

التقديرية للمحكمة   التحفظية التي نصت عليها قوانين الملكية الصناعية، واألمر أيضا للسلطة

المتعلق بالعالمات  14/11األمرمن  30المادة  :انظر. )في اتخاذ أي إجراء تراه مناسبا

، والمادة المتعلق بالرسوم النماذج الصناعية 14/ 44األمر رقم من  91، والمادة التجارية

    (.المتعلق بالتصاميم الشكلية والدوائر المتكاملة 11/11األمر رقم من  39

نقل الشيء : هاوتباشر اإلجراءات عن طريق دعوى التقليد، فيعرفها القضاء الفرنسي بأن   

 (Stenger, 1997, p. 96). المحمي بغير إذن صاحبه 

التسجيل أو اإليداع  لعناصر المبتكرات الجديدة كشرط الدعوى الجزائية  أ ـ 

Registration or deposit of elements of new innovations as a 

condition of the criminal case: 
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مبتكرات الجديدة لدى الهيئات المختصة قد يكون إجباريا إن التسجيل أ و اإليداع لعناصر ال

إذا كان القيام به شرطا للتمتع بالحماية، وقد يكون اختياريا عندما ال يكون القيام به شرطا 

للحماية ويرجع ذلك إلى النظام القانوني لكل بلد، فبالنسبة للتشريع الجزائري فال بد من 

 .جيل لدى المعهد الوطني للملكية الجزائريةاإلجراءات الشكلية المتمثلة في التس

ومن ثم تظهر عملية التسجيل ما يعرف باإليداع فيعدم قبول الدعوى الجزائية عند االعتداء   

للحماية   االختراع أو الرسم نموذج الصناعي غير المسجل أو غير المودع و هو شرط  على

، 9494بن قوية، ). الحقوق المودعةوبالتالي دعوى التقليد مكفولة فقط لصاحب . القانونية

 (59صفحة 

 :Conservative measures (imitation)( التقليد)ب ـ اإلجراءات التحفظية 

تحفظيا يتخذه المستفيد من حق الملكية قبل رفع الدعوى من   يعتبر حجز التقليد إجراء    

ع الجزائري في كل أجل إقامة الدليل على االعتداء الذي ينصب على حقه، وقد أدرجه المشر

من القانون المتعلق بالرسوم والنماذج الصناعية والتصاميم الشكلية باعتباره إجراء خاص في 

من  91المادة )االثبات يتمثل في حجز التقليد بهدف تسهيل المتابعة  في مواجهه المقلدين، 

المتعلق  46/43:من األمر 39المتعلق بالرسوم والنماذج الصناعية والمادة  11/61األمر 

  (.بالتصاميم الشكلية والدوائر المتكاملة

وما نالحظه حول هذه المسألة أنه بخالف قانون براءة االختراع الذي لم تتضمن نصوصه   

هذا اإلجراء، ورغم أن هذا اإلجراء ليس إجراءا إجباريا إال أن فعاليته جعلته كثير 

 .االستعمال

بالوصف المفصل لألشياء واآلالت المجرمة وينقسم حجز التقليد إلى حجز وصفي يتم  

فرحة ). وحجز عيني يؤمن حفظ موضوع التقليد خالل حجزها بين أيدي حارس قضائي

 (9461الزراوي، 

 Effects of imitation (penalties( العقوبات المقررة لجريمة التقليد)ـ آثار التقليد 8

prescribed for the crime of imitation): 

االعتداء فهناك العقوبات األولية التي يتم   وبات التقليد بحسب جسامة وطبيعةتختلف عق  

الحكم بها بمجرد توافر الركنين المادي والمعنوي للتقليد وتتمثل هذه العقوبات في الحبس أو 

الغرامة أو كليهما، ومنها العقوبات التكميلية التي تمكن المتضرر من الحصول على تعويض 

ال إلى ما كان عليه قبل االعتداء، باإلضافة إلى ذلك هناك عقوبات تبعية عادل وإعادة الح

 .متعلقة بمصادرة الشيء المقلد أو إتالفه

 :Deterrent penalties (original)( األصلية)أـ العقوبات الردعية 

استنادا إلى النصوص التشريعية المتعلقة بالملكية الصناعية في الجزائر نجد أن المشرع قد 

تتراوح ما بين الحبس والغرامة المالية، وتسلط على   العقوبات األصلية التي  علىنص 

الجاني إما كلتا العقوبتين أو إحداهما فقط أي الحبس أو الغرامة المالية وذلك تبعا للسلطة 

 التقديرية للقاضي

 45/ 43من االمر  16المادة) هامش راجع حول عقوبات التقليد في براءات االختراع   

السابق المتعلق بالرسوم  61/ 11من األمر 31المادة ( )المتعلق ببراءات االختراع 

 .المتعلق بالتصاميم الشكلية والدوائر المتكاملة43/46من األمر  31والمادة (الصناعية

وما يمكننا قوله حول سياسة الجنائية المتبناة في هذا الخصوص أنها  ضعيفة وقليلة الفعالية    

ال تتشدد في العقوبة السالبة للحرية، كما أن الغرامة المالية دائما ما تكون  نظرا لكونها

محدودة بين حدود دنيا وقصوى بماذا ال يتناسب مع جسامة وطبيعة االعتداء على المبتكرات 
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هو األمر الذي ساعد على تفشي ظاهرة التقليد والقرصنة الجزائر األمر   الجديدة بالتقليد،

لجزائر السوق الخارجية وفتح حدودها للتجارة العالمية، وقد عملت بعض الذي يعيق دخول ا

الدول األخرى على وضع اتفاقيات مشددة وتعديل نصوصها القانونية الداخلية لمحاربة 

 .ظاهرة التقليد في عناصر الملكية الصناعية عموما

 :tiesSupplementary and preventive penalب ـ العقوبات التكميلية والوقائية 

      وتتمثل في إمكانية القضاء بالتعويضات من   :هناك العقوبات التي تهدف إلى جبر الضررـ 

أجل جبر الضرر متى ثبت ارتكاب أعمال التقليد، ويشمل التعويض ما فات الضحية من 

 .كسب وما لحقه من خسارة

نماذج الصناعية إلى ويستند في تحديد العنصر األول في براءة االختراع والرسوم وال       

ففي . التمييز بين ما إذا كان صاحب الحق يستغل شخصيا اختراعه أو نماذجه أو رسمه أوال

الحالة األولى يعادل فوات كسب الربح الذي يجنيه المستفيد من الحق بسبب التقليد بغض 

ره أو النظر عن األرباح المنجزة من طرف المقلد، أما إذا كان صاحب الحق ال يستغل ابتكا

يقوم بذلك عن طريق منح ترخيص للغير فان إصالح الضرر يتحقق بالقضاء على المعتدي 

بتسديد للمستفيد من البراءة أو الرسم أو النموذج من قيمة اإليرادات التي كان عليه أداؤها 

، صفحة 9461بقدار، ). لهذا األخير لو حصل على رخصة شرعية الستثمار هذا الحق

691) 

 :قوبات التي تساهم في الوقاية من التقليدـ وهناك الع

لقد نص المشرع الجزائري على المصادرة في كل من الرسوم والنماذج الصناعية    

والتصاميم الشكلية، وقد جعل هذا اإلجراء مسألة اختيارية في جميع أنواع حقوق الملكية 

 .الصناعية تتقرر بناء للسلطة التقديرية للمحكمة

ظته حول إجراء المصادرة لعناصر المبتكرات الجديدة أن نميز بين وما يمكن مالح   

 :مصادرة األشياء المقلدة وبين األدوات المستعملة في التقليد حيث

ـ تتم مصادرة األشياء المقلدة  لفائدة صاحب الحق وليس لفائدة الخزينة العمومية، ومن هنا 

ية يجمع بين العقوبة وجبر الضرر، فهي تكتسي طابعا تعويضيا في الرسوم والنماذج الصناع

بل واألكثر من ذلك أنه يجوز للمحكمة حتى في حاله تبرئة المتهم أن تأمر بمصادرة األشياء 

المقلدة، ذلك ألن براءة الشخص حسن النية ال تنفي صفة الضرر الذي قد يلحق صاحب الحق 

  .في التعامل بهذه المنتوجات ما يستوجب منعه

ات المستعملة  في تقليد الرسوم والنماذج والتصاميم الشكلية يعد عقوبة ـ إن مصادرة األدو

تكميلية ومن ثم ال يمكن القضاء بها إلى طرف القسم الجزائي بعد إدانة المقلد بارتكاب جنحة 

المتعلق بالرسوم   14/ 44األمر رقم وما بعدها من  90  لتفاصيل أكثر راجع المادة) .التقليد

المتعلق بالتصاميم  11/11: األمر رقموما بعدها من  51، وكذا المادة والنماذج الصناعية

 (الشكلية والدوائر المتكاملة

وأرى من جهتي أن المشرع تارة يشدد بين الحماية وتارة أخرى يخفف منها بغية منه    

لحماية الضحية الذي تتعرض ملكية حقوقه للتقليد، حيث كان األفضل بالمشرع أن ال يترك 

المصادرة في الرسوم الصناعية والتصاميم الشكلية مسألة اختيارية  للمحكمة، ألن في  إجراء

ذلك عدم توفر حماية كافية لصاحب الحق ذلك أن عدم مصادرتها يبقى يهدد مصلحة صاحب 

الشيء األصلي، كما يحمد للمشرع عندما وسع من دائرة الحماية عن الضرر عند تقريره 

لفائدة صاحب الحق حيث جعلها تجمع بين العقوبة وجبر الضرر،   بمصادرة األشياء المقلدة



 

 

63 

 مجلة المستنصرية للدراسات العربية والدولية

 

وهذا يعد حماية إضافية لتطبيق قاعدة تعويض الضحية ما فاته من كسب وما لحقه من 

 .خسارة

ونضيف أنه حماية للغير من جريمة التقليد أدرج المشرع لقوانين الملكية الصناعية إجراء   

ية بناء على طلب المدعي وذلك في التشريعات المتعلقة إعالن الحكم ونشره األماكن العموم

، 9465عكروم، ) .بالرسوم الصناعية والتصاميم الشكلية، و يعتبر النشر هنا عقوبة تبعية

 (990صفحة 

ونقول أن الهدف من هذا اإلجراء هو إعالم المستهلك وإحاطته بأمر تقليده لكي ال ينخدع    

 .بر بمثابه تعويض معنويا لصاحب الحق المعتدى عليهالمقلدة، كما يعت  بأمر المنتجات

 Penal protectionالحماية الجزائية للمبتكرات الجديدة في االتفاقيات الدولية : ثانيا

for new innovations in international agreements 

سلع ومع التطور التكنولوجي المتسارع أصبحت ال  إنه بتطور التجارة الدولية وازدهارها   

وظهرت بعدها عدة اعتبارات   والبضائع والخدمات تنتقل من بلد إلى أخر بشكل سريع،

دعت إلى التفكير في الحماية الدولية للملكية الصناعية ألن حمايتها في إطار الحدود الوطنية 

لم يعد كافيا، ألن حقوق الملكية الصناعية لم تعد حبيسة إقليمها لذلك أصبح إيجاد حمايه 

يتمكن صاحب الحق من المحافظة على   حدود إقليمها أصبح أمرا ضروريا بموجبها تتجاوز

 .وإبداعه في أي مكان تستغل فيه حقوقه أينما سجلت يتمتع بثمار جهده

وتعتبر االتفاقيات الدولية هي األداة القانونية لحماية هذه الحقوق على المستوى    

زائية على نحو يراعي فيها مصالح أصحاب فقط تناولت نوعين الحماية مدنية وج الدولي،

هذه الحقوق، وأهم هذه االتفاقيات الدولية اتفاقيه باريس كإطار قانوني لحماية حقوق الملكية 

والتي عدلت عدة مرات لها الجزائر بموجب األمر  6663مارس  94الصناعية المبرمة في 

: ادقت عليها باألمر رقم، وص61، الجريدة الرسمية عدد 6911/ 95/9المؤرخ في  06 -11

الجوانب المتصلة   ، واتفاقيه64، الجريدة الرسمية عدد 6955/ 6/9: المؤرخ في 9/ 55

التي أبرمت " TRIPS"  "تريبس"بالتجارة من حقوق الملكية المعروفة اختصار باسم 

 . 6990ابريل  65بتاريخ 

ر المبتكرات الجديدة على وما يهمنا بالدراسة هي الحماية الجزائية لكل عنصر من عناص   

حدى، مع اإلشارة قبال إلى أن الحماية المقررة لعناصر الملكية الصناعية وفق هذه االتفاقيات 

الدولية جاءت في شكل مبادئ وقواعد استلهمت منها القوانين الداخلية معظم أحكامها  

الحماية  وجاءت لتحمي ضحية التقليد صاحب المبتكرات الجديدة وهي تشترك في ذلك مع

 : المدنية المقررة لهذه العناصر، نتناولها ببعض الشرح بالنسبة لكل عنصر على حدى

 International criminal protectionـ الحماية الجزائية الدولية لبراءة االختراع 8

of patent  

إذا ما قام المخترع بتسجيل اختراعه في دولة معينة فان تداول المنتجات خارج حدود    

لدولة قد يجعل المخترع يتعرض لتقليد اختراعه في دوله أخرى، وبهذا ال تكفيها الحماية ا

الداخلية لحماية اختراعه، وتبقى اتفاقيه باريس اإلطار القانوني األكثر فعالية لحماية 

دوليا، ولقد أسفرت االتفاقية عن ثالثة مبادئ يختلف تطبيقها باختالف كل عنصر   البراءات

 (9469/9494زهدور، ) .لملكية الصناعيةمن عناصر ا

 :نحاول توضيح مدى فعاليتها لحماية براءة االختراع كما يلي   

 The role of the principle ofأ ـ دور مبدأ المساواة في حماية براءة االختراع 

equality in patent protection: تشبيه   يقصد بمبدأ المساواة  في مفهوم االتفاقية
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المادة الثانية من اتفاقيه باريس أنه يتمتع   ل االتحاد بالمواطنين، حيث ورد فيرعايا دو

دول االتحاد في جميع دول االتحاد األخرى، بالنسبة لحماية الملكية   رعايا كل دولة من

الصناعية بالمزايا التي تمنحها حاليا أو قد تمنحها مستقبال قوانين تلك الدول 

  ...اإلخالل بحقوقهم  ونفس وسائل الطعن القانونية في حالةكنفس الحماية   للمواطنين،

 :ومن المسائل الجديرة بالحماية بين دول االتحاد في االتفاقية   

 .ـ قاعدة التزام صاحب البراءة باالستغالل

 .ـ قاعدة أنه يترتب على عدم االستغالل سقوط البراءة

 .للمعارض قاعده الحماية المؤقتة لالختراعات التي تعرض في  ـ

 .ـ قاعده أن ال يمنح الترخيص اإلجباري إال إذا لم يقدم مالك براءة االختراع أعذارا شرعية

المبدأ  :The principle of patent rightب ـ مبدأ حق األسبقية في براءة االختراع 

األسبقية في براءة االختراع يتمتع كل مخترع أو خلفه الذي قدم بصورة قانونية في إحدى 

ل االتحاد طلبا للحصول على براءة االختراع بحق أسبقية إلتمام إجراءات اإليداع الدولي دو

 (.المادة الرابعة من اتفاقيه باريس. )األخرى التابعة لالتحاد وله مهلة في ذلك

 :The principle of patent independenceجـ ـ مبدأ استقالل براءة االختراع 
دول االتحاد في مختلف هذه الدول مستقلة عن   لبها رعايابراءة االختراع التي يط  تكون

البراءات التي تم الحصول عليها عن نفس االختراع في دول أخرى سواء كانت هذه الدول 

 (.من اتفاقية باريس المذكورة 6مكرر  0المادة)أعضاء في االتحاد أم ال 

في   ن تحتل المكان الرئيسيما يمكن قوله أنه رغم كون اتفاقيه باريس بقيت الى حد اآل    

إال أنه في السنوات االخيرة مع تزايد حجم   مجال حماية البراءات على المستوى الدولي،

يزال المخترع يعاني من بعض المشاكل، لذلك تبقى هذه االتفاقية   االختراعات في العالم ال

ول المتطورة خاصه مع الموقف المتناقض بين الد  بحاجة الى جديد يحقق فعالية أكبر،

في طريق النمو، هاته االخيرة التي كانت تعتبر توسيع حماية براءات   والدول السائرة

لكن المالحظ أن التقليد ظاهرة منتشرة في هذه   االختراع يعرقل من تطورها الصناعي،

 .الدول بصفة أكبر وفي جميع المنتوجات

طريق فتح البالد لالستثمارات حجرة عثرة أمام الجزائر في   هذه الظاهرة تعد أيضا   

األجنبية والمعامالت التجارية األجنبية التي تفرض وجود مراقبة فعالة وضمانات 

وهذا أمام آمال الجزائر باالنضمام الى المنظمة العالمية للتجارة الذي يستدعي احترام   .وثيقة

ص الجديدة المتعلقة العديد من القواعد التي أدرجت غالبيتها في السنوات األخيرة في النصو

  .بالحقوق الصناعية

 International criminalـ الحماية الجزائية الدولية للرسوم والنماذج الصناعية 8

protection for industrial designs: 

تتمتع الرسوم والنماذج الصناعية  بحماية دولية مشابهة لحماية براءة االختراع طبقا التفاقية 

، حيث يتمتع رعايا كل دولة من دول االتحاد في جميع الدول األخرى باريس السابقة الذكر

لالتحاد بحماية رسومهم أو نماذجهم حسب نفس األحكام التي تسري على مواطني تلك الدول 

إدريس، ). والنماذج الصناعية  بالرسوم  الخاصة 6995وكذلك تخضع لمعاهدة الهاي لعام 

 (651، صفحة 9463

من اتفاقيه باريس على أن تحمي الرسوم والنماذج الصناعية في  5مادة وفي ذلك نصت ال     

غير أنه  مع ذلك تتميز  جميع دول االتحاد فتسري عليها أحكام االتفاقية الخاصة بالبراءات،

بأنها ال تكون عرضة للسقوط بأي حال، سواء لعدم االستغالل أو استيراد أشياء مماثلة   عنها
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تتمثل أوجه )وهذه تعتبر حماية خاصة للرسوم والنماذج الصناعية   ية،لتلك التي تشملها الحما

 (.من اتفاقية باريس 9من المادة  3الحماية للرسوم والنماذج الصناعية فيما نصت عليه الفقرة 

وفيما يتعلق بحماية الرسم الصناعي بموجب حق األسبقية حيث يتمتع صاحبه بحق     

رسم أو النموذج في جميع دول االتحاد إذا قام بتقديم طلبه األسبقية واألفضلية في تسجيل ال

المادة الرابعة من معاهدة )خالل ستة أشهر تبدأ من تاريخ تقديم طلبه األول في البلد األجنبي 

 (.اتفاقيه باريس

أما فيما يتعلق بمبدأ المساواة أو المعاملة بالمثل فإن صاحب الرسم أو النموذج الصناعي    

الحقوق المقررة  لما لوطني الدولة العضو في االتحاد فيما يتعلق بحماية الملكية يتمتع بنفس 

 .من االتفاقية 9الصناعية طبقا لنص المادة 

حماية إضافية حيث  6995كما أعطت معاهدة الهاي الخاصة باإليداع الدولي للرسوم     

إيداع دولي واحد لدى يجوز لرعايا الدول األعضاء حماية رسومهم ونماذجهم الصناعية  في 

المكتب الدولي لحماية الملكية الصناعية بجنيف، حيث يقوم المكتب بتسجيل الطلب وإشهاره 

 .في نشرته الدورية التي يقوم بإيداعها لدى مصالح الملكية الصناعية في الدول المتعاقدة

 (655، صفحة 9463إدريس، )

تعاني من نقائص كثيرة رغم   اعية أنهاوما تجدر اإلشارة إليه حول الرسوم والنماذج الصن 

الفنية واألدبية أي نظام حقوق المؤلف،   ونظام الملكية الصناعية  كونها تنتمي نظام الملكية

يمكن أن تستفيد الرسوم والنماذج الصناعية من حماية دولية بمقتضى اتفاقية برن   تبعا لهذا

ات األدبية والفنية، واتفاقية جنيف والمتعلقة بحمايه المصنف 6661سبتمبر  9المؤرخة في 

، صفحة 9461فرحة الزراوي، ) حول حق المؤلف 6959سبتمبر  1العالمية المؤرخة في 

، األمر الذي يفرضه منحها حماية قانونية فعالة نظرا لألهمية التي تتمتع بها في الحياة (300

 .االقتصادية

هذين النظامين فما يخص الحماية لذلك نقول أنه من الصعب جدا وضع حدود واضحة بين    

األمر ببعض المنشآت كالمنشآت الفنية المحمية   المقررة للرسوم والنماذج الصناعية إذا تعلق

 .كمصنفات فنية في بلد المنشأ

والنماذج الصناعية ال تتمتع بصفة قاطعة على حماية   كما يمكن القول أخيرا أن الرسوم   

نتيجة   ع لعمليات القرصنة والتقليد في وقتنا الحاضر،كافية خاصة بعد االنتشار الواس

وعلى مستوى كافة التشريعات ما  لألضرار العديدة التي يعاني منها عالم التجارة والصناعة

 .يفرض البحث عن حماية مطلقة

 Internationalالحماية الجزائية الدولية للتصاميم الشكلية والدوائر المتكاملة  ـ1

on for formal designs and integrated circuitscriminal protecti 
كانت أم مدنية بحماية   جزائية)يتمتع صاحب التصميم الشكلي زيادة عن الحماية الوطنية   

للدوائر المتكاملة   التصاميم الشكلية  بمقتضى اتفاقية واشنطن المتعلقة بحماية  (دولية

لعالمية للملكية الفكرية كما سبقت تحت إشراف المنظمة ا 6969  مايو 91المؤرخة في 

اإلشارة فيما أوردناه من فقرات في هذا الشأن، مضافا إليها ما تضمنته اتفاقية التريبس التي 

للدوائر المتكاملة من حيث   المذكورة ماله عالقة بالتصاميم الشكلية  انتقت من االتفاقية

صميمات الشكلية وبالنسبة االستثناءات من الحقوق الممنوحة أو المقررة ألصحاب الت

  .للتراخيص وأخيرا مدة الحماية

وبناء على ذلك فان أي فعل يتممن قبل الغير خالل مدة الحماية لصاحب الحق ودون  

حصوله على ترخيص هذا األخير يعتبر فعال غير قانوني، وبالتالي يكون لصاحب التصميم 
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ية مادام فعل التعدي من طرف جزائ  وأخرى  الحق في أن يحظى بحماية مزدوجة مدنية،

شخص متعمد يعلم أو كانت هناك أسباب معقولة تجعله يعلم أنه قام بفعل التعدي
،
وهذا ما  

 .من اتفاقيه تريبس 05نصت عليه المادة 

بيانه أن اتفاقية تريبس اعتبرته فعال مشكال لجنحة   إذن متى تم االعتداء على النحو السابق  

بلدان األعضاء أن تتخذ بشأنه اإلجراءات والعقوبات الجنائية والمتمثلة تقليد وبالتالي ألزمت ال

مشترطة في ذلك أن تكون تلك الجزاءات قادرة على توفير   في الحبس أو الغرامات المالية،

رادع يتناسب مع مستوى العقوبات المطبقة، كما أجازت االتفاقية للدول األعضاء إمكانية 

ي حجز السلع المخالفة أو أية مواد ومعدات تستخدم بصورة فرض عقوبات تكميلية تتمثل ف

من اتفاقيه  16رئيسية في ارتكاب الجرم ومصادرتها وإتالفها، وهذا ما تنص  عليه المادة 

 .تريبس

لقد استحدث المشرع الجزائري صورا جديدة للتصاميم الشكلية والدوائر المتكاملة وذلك   

يف منظومتهما القانونية لحماية الملكية الفكرية مع حرصا منه على تمكين الجزائر من تكي

متطلبات انضمامها للمنظمة العالمية للتجارة وذلك في إطار تعديله ألغلب النصوص المتعلقة 

 .بالملكية الصناعية

 :Conclusionخاتمة 

المواضيع الحديثة التي لها دور بالغ األهمية في   يبقى موضوع الملكية الصناعية من أهم

مية االقتصادية العالمية لذا عنيت الدول بسن قوانينها وردع كل معتد عليها، وأن مسألة التن

ايجاد ضوابط قانونية كان وال يزال أمرا نسبيا بالنظر إلى المستجدات الحاصلة في العالم 

كالتحوالت الكبرى للسوق والتوجهات السياسية الجديدة والتطور التكنولوجي السريع 

على هذه الحقوق أفعال في غاية   أصبحت االعتداءات والجرائم الواقعةوالمتزايد، لذا 

الخطورة نظرا لما ينتج عنها من آثار سلبية ووخيمة على اقتصاديات الدول وأصحاب حقوق 

  .الملكية الصناعية وكذا على االفراد والمستهلكين وصحتهم

افة المجاالت وازدياد حجم وقد أخذت ظاهرة التقليد منعرجا خطيرا بظهور العولمة في ك   

المبادالت التجارية الدولية مما رتب آثاره السلبية على الفرد والمجتمع واالقتصاد، وأصبح 

التقليد في الملكية الصناعية ينصب على كافة مجاالتها وعناصرها بما فيها براءات االختراع 

ليد ظاهرة كباقي الظواهر وعليه يبقى التق. والرسوم والتصاميم الشكلية والدوائر المتكاملة

األخرى لها أسبابها وعواملها أدت بكل من المشرع الجزائري كمعظم المشرعين، و أيضا 

بالمشرع الدولي من خالل االتفاقيات الدولية الى وضع نصوص قانونية تجرم جميع صور 

اية وكان ذلك في إطار حم  لعناصر الصناعية من هذه الجريمة،  التقليد وكذلك تضع حماية

فعل التقليد   قانونية داخلية وحماية دولية، وهي بطبيعة الحال حماية جزائية باعتبارها تردع

 .على أساس دعوى التقليد

وعليه تنحصر الحماية الداخلية في القوانين الوطنية التي تنظم تلك الحقوق من خالل قيام     

دعوى التقليد والجزاءات  المشرع الجزائري بتبيان حاالت االعتداء عليها وكيفيات رفع

الواقعة على ذلك االعتداء، ورغم وجود هذه القوانين وتطبيق العقوبات إال أنها تبقى في 

مجملها ال تشكل حماية فعالة وكافية وذلك راجع لضعف فعالية االجراءات والعقوبات 

يث المطبقة التي جاءت بها النصوص، وعلى هذا األساس يسعى المشرع الجزائري إلى تحد

النصوص بما يتماشى ومستلزمات مكافحة ظاهرة التقليد التي أضحت جريمة تتطلب وضع 

قانون موحد يرتكز على أدوات قانونية موحدة من حيث االجراءات والعقوبات أو السلطات 
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المخول لها قانونا حق التدخل، خاصة في ظل تطلعاته باالنضمام إلى منظمة التجارة 

 .العالمية

حماية على المستوى الداخلي فرض توسيع الحماية على المستوى الدولي، قصور الإن    

وذلك عن طريق إبرام االتفاقيات الدولية التي تكفل حماية حقوق الملكية الصناعية في 

مختلف الدول تسجل فيها والدعوة إلى االنضمام إليها، ومن أهم االتفاقيات اتفاقيه باريس 

زالت بمثابة دستور الملكية الصناعية في الوقت الراهن ،إلى لحماية الملكية الصناعية التي ال

جانب االتفاقية الحديثة التي ضمنت حماية متكاملة لجميع عناصر الملكية الفكرية والمتمثلة 

  .المتصلة بالتجارة تريبس  في االتفاقية المتعلقة بجوانب حقوق الملكية الفكرية

لنظرة الحديثة االستراتيجية العالمية في ظل حيث يتعين على التشريعات من منطلق ا    

العولمة والثورة التكنولوجية، وباألخص المشرع الجزائري أن يكون متأقلما مع المتطلبات 

االقتصادية وتعزيز قوانين الملكية الصناعية لتكريس حماية أكبر للمبدع والمبتكر عن طريق 

سيسه باالطمئنان تجاه نوعيه تشجيع الخلق واالبداع ،وحماية المستهلك عن طريق تح

  .المنتجات

 :وبناء على ما سبق نتقدم بالمقترحات التالية    

ـ تحديث النصوص القانونية التي تكفل الحماية لجميع مجاالت الملكية الصناعية مع توحيد 

العمل ضمن قانون واحد يتعلق بالتقليد في جميع مجاالت الملكية الصناعية لتسهيل الردع 

 .مكافحه التقليدالالزم ل

ـ ضرورة التنسيق الدولي مع المنظمات الدولية واالنضمام الى االتفاقيات الدولية إلرساء 

تعاون متبادل بين الدول في مواجهة التقليد كظاهرة دولية تهدد اقتصادها ومصالحها 

 .المشتركة، وذلك بتبادل الخبرات وتوطيد ونقل المعلومات الضرورية للتصدي لهذه الظاهرة

ـ الحث على نشر الوعي الحقوقي بين المبتكرين والمستهلكين بأهمية الملكية الصناعية 

وبخطورة ظاهرة التقليد وكل االعتداءات الماسة بها، وتحديد الحقوق والمسؤوليات حماية 

 .على حد سواء  للمستهلك والمنتج

الضمانة المستقبلية لحماية ـ اإلسراع في انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة ألنها 

 .تريبس التي توفر الحماية األكبر لها  الملكية الفكرية واالنضمام أيضا إلى اتفاقية

 :Referencesقائمة المصادر والمراجع 

 .International agreementsالدولية  االتفاقيات: أوال

والتي عدلت عده  6663مارس  94ـ إتفاقية باريس لحماية المكية الصناعية المبرمة في 8

، الجريدة الرسمية عدد 6911/ 95/9المؤرخ في  06 11مرات لها الجزائر بموجب األمر 

، الجريدة الرسمية عدد 6955/ 6/9: المؤرخ في 9/ 55: ، وصادقت عليها باألمر رقم61

64. 

باسم  بالتجارة من حقوق الملكية المعروفة اختصار الجوانب المتصلة ـ اتفاقيه8

 .6990ابريل  65التي أبرمت بتاريخ " TRIPS"  "تريبس"

 .والمتعلقة بحماية المصنفات األدبية والفنية 6661سبتمبر  9ـ اتفاقية برن المؤرخة في 1

 .حول حق المؤلف 6959سبتمبر  1ـ  اتفاقية جنيف العالمية المؤرخة في 4

 .والنماذج الصناعية  بالرسوم  الخاصة 6995الهاي لعام  ـ معاهدة5

مايو  91للدوائر المتكاملة المؤرخة في   التصاميم الشكلية  فاقية واشنطن المتعلقة بحمايةـ ات1

6969. 
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 .Algerian laws القوانين الجزائرية: ثانيا

، 6911لسنة  35، جريدة رسمية عدد 6911 أبريل 96المؤرخ في  61/ 11: ـ األمر رقم6

 .المتعلق بالرسوم والنماذج الصناعية

لسنة  00، الجريد الرسمية عدد 9443يوليو سنة  69مؤرخ في  43/41ـ األمر رقم 8

 ، يتعلق بالعالمات9443

، 9443لسنة  00يوليو سنة، الجريدة الرسمية عدد  69مؤرخ في  43/45األمر رقم ـ1 

  يتعلق ببراءات االختراع

، 9443سنة  00، جريدة رسمية عدد  9443جوان  69المؤرخ في  43/46:األمر رقمـ 4

 .والدوائر المتكاملة متعلق بالتصاميم الشكليةال

 .Booksالكتب : ثالثا

، الحماية القانونية للملكية الصناعية وفق التشريع (9494)بن قوية المختار أبو زكريا،  -8

 .الجزائري واالتفاقيات الدولية، المركز االكاديمي

لقوانين الجزائرية، ، الملكية الصناعية وفقا ل( 6966)حسن الفتالوي سمير جميل،  -9

 .ديوان المطبوعات الجامعية: الجزائر

 .دار الفكر العربي: ، جرائم التزييف والتزوير ، القاهرة( 6964)رؤوف عبيد صب،  -3

، حقوق الملكية الفكرية ـ حقوق المؤلف والحقوق ( 9460)شرفي نسرين، ديدان مولود،  -0

 .دار بلقيس :المجاورة ـ حقوق الملكية الصناعية ـ، الجزائر

، الكامل في القانون التجاري ـ الحقوق الفكرية حقوق ( 9461)الصالح فرحة الزراوي،  -5

ابن خلدون للنشر : الملكية الصناعية والتجارية حقوق الملكية االدبية والفنية، الجزائر

 .والتوزيع

سوم الصناعية الملكية الصناعية والتجارية ـ براءة االختراع ـ الر ، (2010)ا .ز ,صالح -4

 .دار الثقافة للنشر والتوزيع :عمان ،و النماذج الصناعية والتجارية ـ البيانات التجارية

ديوان : الجزائر. ، الملكية الصناعية في القانون الجزائري( 9463)فاضلي إدريس،  -5

 .المطبوعات الجامعية

دار الجامعة : ئر، القانون التجاري،  دون سنة طبع، الجزا( ن.ت.د)مصطفى كمال،  -6

 .الجديدة للنشر

 .University thesesالرسائل واألطروحات الجامعية : رابعا

، حماية حقوق الملكية الصناعية من جريمة التقليد، مذكرة (9461)آيت شعالل إلياس،  -6

-مقدمة لنيل شهادة الماجستير، القانون الدولي لألعمال، جامعة مولود معمري تيزي وزو 

 .الجزائر

، حماية حقوق الملكية الفكرية في التشريع ( 9460/9465)بن ادريس حليمة،  -9

 .الجزائري، أطروحة دكتوراه في العلوم، كلية الحقوق، جامعة تلمسان

، حماية المستهلك في ظل تشريعات الملكية الفكرية، أطروحة ( 9465)حمالي سمير،  -3

جامعة الجزائر : رية، كلية الحقوق، الجزائرلنيل شهادة الدكتوراه في العلوم فرع الملكية الفك

 .بن يوسف بن خده
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، جريمة التقليد في الملكية الصناعية وآليات مكافحة ( 9465/9461)دربالي لزهر،  -0

 .التشريع الجزائري، مذكرة ماجستير، جامعة باتنة، كلية الحقوق، الجزائر

التقليد والقرصنة، مذكرة "ية ، االعتداء على حق الملكية الفكر(9443)زواني نادية،  -5

 .الجزائر-ماجستير، كلية الحقوق والعلوم االدارية، جامعة وهران 

، استغالل براءة االختراع وحماية الحق في ملكيتها ـ (9469/9494)كوثر زهدور،  -1

 .دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه ، جامعة مستغانم، كلية الحقوق، الجزائر

 .Scientific articles المقاالت العلمية: خامسا

الحماية الجزائية ألصول الملكية الصناعية في الجزائر ـ جريمة  ، (2015)عادل، عكروم -6

 .(05)مجلة الباحث للدراسات االكاديمية،  التقليد،

، دعوى التقليد آلية لحماية الغير وفق مفردات (9461)يحياوي سعاد، كمال بقدار،  -9
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A baselinestudybetween Algerian legislation and international 

agreements 
Dr: Samah Mahmoudi                                              Dr: Butimi Hussain        

 

University Center Barika – Algeria                                   University of Ammar Thleiji 

Laghouat/  Algeria       

 

 :Abstract 

      The world has witnessedindustrial and commercial 

technologydevelopmentthataccompanied the emergence of 

globalization in ourpresent time, and thisdevelopment has been 

accompanied by attacksthat have affectedintellectualpropertyrights, 

whichrequiredlegal recognition and framing of theserights in the form 

of national and international legislationthatworks to encourage 

innovation and drive growth and development, soitisnecessary and 

necessary to protect the owners of 

Industrialpropertyrightsfromeveryaggression, as imitation is the first 

dangerousthreat to theirintellectualcreativity, and therefore the 

studyaims to assess the effectiveness of the penal protection of new 

innovations that focus on patents, industrial designs, designs and 

formal circuits, in addition to how to protectthemfrom the 

phenomenon of imitation as an international crime It penetrates the 

territorial borders of the state. Where the Algerian legislator and the 

international legislator have established, through international 

agreements, a set of procedures and penalties according to which the 

holders of the rights of new innovations are protectedfrom the crimes 

of the tradition theyfallvictim to, and these national rules are 

mostlyinspired by international texts in this regard. 

   The studyconcludedthat, despite the intensification of national and 

international efforts to protect new innovations from imitation, 

theirownersstillsufferfromsomeproblems, especially in light of the 

currenteconomic conditions, where the phenomenon of imitation has 

become more prevalentwith the increasing volume of inventions in the 

world, due to the ineffectiveness of protection National and 

international as well as not beingcompletelysufficient to address the 

phenomenon, despite the tendency of some countries in recentyears to 

intensify efforts and providegreater and broader protection. 

Key words: new innovations, criminal protection, the crime of 

imitation, patent, international protection.  
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 ((ودالالتها السياسية 8181االنتخابات العامة في ماليزيا عام ))

 
 نادية فاضل عباس فضلي.د.م.أ

 جامعة بغداد/مركز الدراسات االسترايتيجية والدولية

 

 :الملخص

بتها االثنية ماليزيا دولة اسالمية تنتمي جغرافياً الى جنوب شرقي آسيا عرفت بتركي       

المتنوعة والتي تعد عامل اثراء ودفع في اطار الوحدة الوطنية والتالحم المجتمعي ، والدستور 

،استطاع من وضع مواد بما يتوائم مع طبيعة  9445، وتعديالته لعام 6955الماليزي لعام 

ا الوسيلة المجتمع المتعدد االثنيات واالديان وركز الدستور الماليزي على االنتخابات بوصفه

األنجح لديمقراطية البالد وذلك لشمولية حق االنتخاب وعدم حرمان اي فئة من المجتمع في 

حق المساهمة في العملية السياسية، ومعيار االنتخابات في ماليزيا ان تكون نزيهة وبعيدة عن 

ألغلبية الشبهات وتستند العملية االنتخابية على وجود نظام انتخابي قائم على االنتخابات با

فاز مرشح المعارضة السياسي المخضرم الدكتور ، 9466وفي ظل انتخابات العام البسيطة،

باكاتان "في االنتخابات التشريعية على رأس ائتالف أحزاب المعارضة " مهاتير محمد "

بأغلبية في البرلمان، لشغل منصب رئيس وزراء ماليزيا، واضعاً " تحالف امل" "هارابان

عاماً  14، الذي استمر في البالد «باريسان الوطني»ومات التحالف الوطني بذلك حداً لحك

وحالياً  9443-6966،وهذه هي الحقبة الثانية من حكم مهاتير محمد فقد حكم سابقاً من العام 

 .القضاء على الفساد" مهاتيرمحمد"هي الحقبة الثانية واول شعار رفعه  

العملية .5االنتخابات العامة .0امنو .3سان الوطني باري.9مهاتير محمد.6الكلمات المفتاحية 

 االنتخابية

 Introduction :المقدمة    

تميزت ماليزيا بتركيبتها االثنية المتعددة والتي تعد عامل إيجابي فيها وهذه اإليجابية        

 نابعة من االنسجام المجتمعي الذي استطاع من ان يرفد النظام السياسي باالستقرار ورفعت

ماليزيا شعار التنوع في اطار الوحدة وهو سر قوتها ووحدتها،  وماليزيا اليوم  تتألف من ثالثة 

عشر والية وتسمى باتحاد ماليزيا يقوم على وجود نظام ملكي دستوري يتبنى نظام سياسي 

استطاع من وضع مواد بما  6955فالدستور الماليزي لعام ، ديمقراطي قائم على الفيدرالية

مع المجتمع المتعدد االثنيات واالديان وركز الدستور الماليزي على االنتخابات  تتالئم

الوسيلة األنجح للديمقراطية للبالد وذلك لشمولية حق االنتخاب وعدم حرمان أي فئة  ابإعتباره

من المجتمع في حق المساهمة في العملية االنتخابية، ومعيار االنتخابات في ماليزيا ان تكون 

عيدة عن الشبهات وتستند العملية االنتخابية على وجود نظام انتخابي قائم على نزيهة وب

االنتخابات باألغلبية البسيطة وهذا ماسنبحثه الحقا واهمية البحث جاءت من كون هذا 

الموضوع من الدراسات النظمية القليلة نوعاً ما في البحوث على نطاق الدراسات السياسية 

ب اآلسيوية فيما يتعلق باالطر االنتخابية البد من االستفادة منها العربية وذلك الن التجار

كتجارب ناجحة في تطبيق اليات العمل االنتخابي والنتائج المستحصلة منها، وعليه بحثنا 

ينطلق من فرضية مفادها ان استقرار النظام السياسي في ماليزيا ناتج عن وجود عملية 

ئات وطبقات المجتمع الماليزي ،رغم وجود شبهات انتخابية مستقرة  اسهمت فيها جميع ف

جرت  9466وعمليات فساد تقودها بعض الشخصيات السياسية اال ان االنتخابات العامة لعام 
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وكانت لها مخرجات سياسية مهمة سيكون على تأثيرات مهمة على مستقبل ماليزيا ، وتم 

ى نتائج منطقية حول فرضية استخدام منهج التحليل النظمي والمنهج التأريخي للتوصل ال

 :البحث ، وعليه جرى تقسيم البحث الى المباحث االتية مع مقدمة وخاتمة

 نظرة عامة عن النظام السياسي الماليزي : المبحث االول

 طبيعة النظام االنتخابي في ماليزيا : المبحث الثاني

 ونتائجها 9466االنتخابات العامة في ماليزيا عام :المبحث الثالث 

    نظرة عامة عن النظام السياسي الماليزي: لمبحث االولا

The first topic: An overview of the Malaysian political system 

ماليزيا الغربية او الجزء المرتبط بشبه الجزيرة وجزء من موجود ) جغرافياً تتكون ماليزيا من 

ويفصل هاتين ( والسارواكماليزيا الشرقية وفيها منطقتي بورنيو ،صباح )في جزيرة 

المنطقتين بحر الصين الجنوبي وتتصل شبه جزيرة ماليزيا من جهة الشمال بتايالند عبر حدود 

ارضية ومن الجنوب بسنغافورة وتقع جزيرة سومطرة االندونيسية الى الغرب عبر مضيق 

كم399,556ملقا كما تقع جزر الفلبين شمال شرق والية صباح ، وتبلغ مساحتها 
9
عدد سكان  و 

،وعاصمتها السياسية كوااللمبور منذ 9466مليون نسمة حسب احصاءات  36,596يتجاوز 

اقاليم فيدرالية  ٣والية و63اما عاصمتها االدارية بوتراجايا، وادارياً تتكون من  6950العام ،

واللغة الرسمية هي بهاسا ماليو الى جانب وجود عدة لغات وهي الصينية والتاميل وتنتشر 

للغة االنكليزية في المعامالت التجارية والصناعية ،والدين االسالمي هو الدين الرسمي للدولة ا

وكفل الدستور حرية العبادات االخرى ،وهناك من يدين بالبوذية وهم معظمهم من الصينيين 

،كما ان معظم الهنود يدينون بالهندوسية مع وجود اقلية من السيخ واقلية مسيحية  
(١)

ايف .)

التعداد () 395،ص9443محمد السيد سليم ،واخرون،(/) 65،ص 9463رنيه ، واخرون، غا

 (https:/wwwpopulation pyramid.2018.net/ar) السكاني لماليزيا

ومن الناحية التأريخية وقعت شبه الجزيرة الماليزية تحت سيطرة االمبراطورية       

ثامن والثالث عشر، وفي القرن الرابع عشر السومطرية البوذية خالل المدة ما بين القرنين ال

توسعت تايالند لتضم معظم شبه جزيرة الماليو، دخلها االسالم عن طريق مضيق ملقا عام 

فرضت بريطانيا الحماية على اربع من واليات المالي ووقعت  6650، وفي عام  6043

" معاهدة بانكور"
 

البريطانية وسلطان بين الحكومة  6650كانون الثاني  94تم توقيعها في 

في منطقة ام اس بلوتو قبالة ساحل بيراك وعدت المعاهدة من اهم " رجا عبد هللا"بيراك 

المعاهدات التي شرعنت لسيطرة بريطانيا على سالطين وحكام الماليو وفتحت الطريق 

لتأسيس الوجود البريطاني بكل اشكاله في الماليو اذ وافق السلطان على القبول بالمستشار 

التي ،  (6960البريطاني كمقيم بصالحيات واسعة واكتمل التواجد البريطاني بحلول عام 

مقابل فرض وجود المقيم " بيراك"على " عبد هللا"اعترفت بموجبها بريطانيا بالسلطان 

وحتى ١١٩١البريطاني الذي هيمن على مقاليد البالد  وثم مارست  خالل تلك الحقبة من عام

-١١١١من شمال الماليو، وبين عامي  مباشر على خمس واليات حكماً غير ١١١١عام 

احتلت اليابان شبه جزيرة الماليو وذلك للحصول على المصادر الطبيعية التي تزخر ١١١١

اعلن البريطانيون رغبتهم في  6901بها ماليزيا الدامة عجلة المجهود الحربي ، وفي العام 

تم  6901آيار  66و في دولة واحدة ، وفي تأسيس اتحاد ماليوي يجمع شبه جزيرة المالي

وقد "جعفر عون "برئاسة " امنو"تأسيس المنظمة الوطنية المتحدة للماليو والمعروفة ب 

مصالح الطبقتين العليا والوسطى للماليو كما اتخذ توجهاً محافظاً اليميل للتغيير " امنو"عكس 

وهو اتحاد فيدرالي يتمتع  6909و عام الراديكالي ولعب دوراً رئيسياً في تشكيل اتحاد المالي
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قد فاز تحالفه " تنكو عبد الرحمن"بحكم شبه ذاتي ويعطي للماليو العديد من المزايا ،وكان 

ليصبح اول رئيس وزراء التحاد الماليو ،وقاد وفداً في العام  6955باالنتخابات عام " امنو"

وكان ثمرة هذا التفاوض اعالن  مثل التحالف وسالطين الماليو للتفاوض مع بريطانيا 6951

 6955آب / 36استقالل ماليزيا في 
(١ )

محسن محمد صالح ،النهوض الماليزي قراءة في ) 

،ص 9440محمد الجابري، (/)65-60،ص9446الخلفيات ومعالم التطور االقتصادي،

  (١٧١،ص١٩٩١شفيقة العريس،  (/)65، ص 963ايف غارنيه، (/)995

السياسية التي يتكون منها النظام السياسي فتعود الى الركائز االولى  لمؤسساتاما فيما يتعلق با

المذكوره " وركبان"عندما جرى توقيع اتفاقية  6650لقيام النظام السياسي الماليزي الى عام 

اعاله، فبموجب هذه االتفاقية التزم السلطان بقبول النفوذ البريطاني، كما تم وضع مجلس 

ن بمثابة جمعية تشريعية ، وجرى تأسيس مجالس مماثلة في ليكو استشاري في الوالية

الواليات االخرى الخاضعة للحماية البريطانية، واتسعت وظيفة المجلس بمرور الوقت لتشمل 

عند  6909-6906كالَ من الوظائف التشريعية والتنفيذية واستمر هذا الموضوع حتى العام 

باسم اتفاقية الواليات واتفاقية اتحاد الماليو وكان تشكيل اتحاد الماليو بموجب اتفاقيتين عرفتا 

التفاقية الوالية اهمية كبيرة في التنمية الدستورية
 

فيما بعد
(٣)

(www.Britannica.com, 

Pankor Engagement,British-Malayan Treaty  (/ )  النظام  السياسي في ماليزيا

(http://samiranasiri.blagspot.com.p.3) 

عن ذلك استند حكام الماليو اليها بإعالن دساتيرهم بناءاً على موافقة رؤساء  فضالَ       

وشيوخ الواليات وتم تمييز السلطة التشريعية عن السلطة التنفيذية في تلك الواليات عن طريق 

تأسيس هيأة تشريعية تدعى مجلس الوالية، فضالً عن المجلس التنفيذي في الوالية، اما اتفاقية 

جرى  6951فقد تم وضعها كأساس للنظام الفيدرالي في ماليزيا، وفي العام ( اليواتحاد الم)

وسميت على اسمه وهو قاضي محكمة االستئناف " لجنة ريد " تشكيل لجنة عرفت باسم

اذ ) من جامعة كامبريدج بسبب خبرته الكبيرة في صياغة دساتير الكومنولث  " ايفور"والسير 

من المملكة " ريد"الهند واستراليا وباكستان بزعامة اللورد  تألفت من خبراء دستوريين من

المتحدة من اجل صياغة الدستور الماليزي وتضمن التقرير على االمور األتية
(١)

شاد سليم :  )

 Stilt, Kristen, Contextualizing Constitutional)(    5-0، ص9466فاروقي، 

Law.The Malayan experience,Volum13,ISSUE2,April2015,p.414-415) 

 تأسيس حكومة مركزية قوية مع وجود واليات تتمتع باستقالل ذاتي                               -6

 حماية وصون اعتبار الحكام وسيادتهم -9

 .وفق معايير محددة يتم اختيار ملك دستوري لالتحاد من بين حكام او والة الواليات -3

 االتحادتحديد قومية عامة لعموم   -0

 حماية وضع المالويين والمصالح الشرعية للمجتمعات االخرى -5

وطبقاً لما جاء في الدستور الماليزي، انها ملكية دستورية تتألف من اتحاد واليات الماليو 

( جوهور، قدح، كيالنتون، ترينغانو، بيرق، باهانغ، نيغري، سميالن،ساالنغور، بيرلس)التسع 

وعلى الرغم من دساتير الدول االعضاء ( ساراواك ،وصباح )لسابقة والمحميات البريطانية ا

تختلف عن بعضها البعض ، االان اسسها واحدة هي المحافظة  على نظام الحكم الملكي الذي 

يعتمد على الديمقراطية النيابية، كما تتكون ماليزيا من اعراق متعددة ، اذ يتشكل المجتمع 

لثالثة الماليونيون، الصينيين، والهنود، وهناك اعراق اخرى الماليزي من االعراق األساسية ا

مثل التايالنديين واالندونيسيين و االستراليين واالوروبيين، واخرى صغيرة، ويتكون المجتمع 

وهم السكان االصليون وتوجد تفرعات اخرى منها  (البوميبوترا)الماليزي من جماعات 
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بوميبوترا اخرى وجماعات غير البوميبوترا والتي االورانج االصليين والماالي وجماعات ال)

(الهنود، الصينيون، واالوراسيون)تتكون من 
(١)

معلومات (/ )09،ص 6969محمود شاكر، )

 (http://www.statistics.cov.my.p.1-3)عن ماليزيا 

قامت لجنة خاصة بتعديل الدستور  6913وعندما جرى  تكوين اتحاد ماليزيا في العام 

يضم دخول الواليات صباح وسرواك وسنغافورة، ولكن عندما خرجت سنغافورة  الماليزي ل

و ايضا في  6950، شهدت ماليزيا بعد تعديل الدستور في العام 6915من االتحاد في العام 

والسيما فيما يتعلق باعتبار واليتي كواللمبور والبوان اقليميين فيدراليين وفي  6960العام 

على الدستور الماليزي يقضي بالغاء سلطة رئيس الدولة في ادخل تعديل  6990العام 

االعتراضات على تشريعات مجالس السالطين وعلى سريان  مفعول اي مشروع لم يصادق 

عليه الملك عبر ثالثين يوم 
(٦)

 (١١٧،ص94٩١سعد علي حسين،)

دستوري نظام الحكم في الدولة هو النظام الفيدرالي حيث تكون هناك حكومة فيدرالية وملك 

تدير امورها ( احدى عشر والية في الغرب واثنان في الشرق)واليةمنتخب وثالثة عشر 

الخاصة بنفسها من خالل حاكمها الخاص والذي يتصرف بناءاً على نصيحة المجلس التنفيذي، 

ولكل والية دستورها الخاص ومجلس تشريعي ونمط حكم مختلف، ويعد حاكم الدولة رمزاً 

لي ويمارس سلطات الملك الدستوري في الديمقراطية البرلمانية، ويختار الحكام لالتحاد الفيدرا

احدهم ليشغل منصب حاكم الدولة لمدة خمس سنوات ويختارون " المالية"التسعة للواليات 

أيضاً من بينهم نائباّ له 
(٧)

 (٣٣٩-٣١١،ص6995ميرفت عبد العزيز، )

مايطلق عليه مؤتمر ( ا، سارواك، وبينانجصباح، ملق)ويشكل الحاكم ونائبه ورؤساء واليات

يتمتعون بمزايا وحصانات كثيرة الى ان حدث في اذار التسعة الحكام، وكان هؤالء الحكام 

ازمة خاصة بهم وبين الحكومة الفيدرالية ترتب عليها تعديل دستوري يقلل من  6993العام 

ء وهو مسؤول امام البرلمان هذه الحصانات الملكية، يمارس السلطة التنفيذية مجلس الوزرا

بمجلسه االعلى واالدنى المنتخب كما توجد ضمانات كفلها الدستور الماليزي للمواطن مثل 

الحريات والحقوق األساسية التي تكفلها الدساتير االخرى كحرية الراي والفكر واالعتقاد 

وغيرها
(٨)

 (٣٣٩،ص6995ميرفت عبد العزيز، )

على تشكيل حكومة برلمانية على غرار الحكومة  6955واكد الدستور الماليزي لعام 

البريطانية، وجرى تقسيم السلطات في ماليزيا الى االقسام اآلتية
(١)

الدستور الماليزي المواد )

00-٦٨) 

مجلس )و( مجلس النواب)يتألف البرلمان الماليزي من مجلسين  :السلطة التشريعية: اوال

رقيات المالوية والصينية والهندية، باإلضافة الى والبرلمان يتكون من مختلف الع( الشيوخ

اثنية، والسلطة التشريعية هي التي تسن القوانين ممثل في مجموعة  960هناك اكثر من 

 .بالنسبة للمجالس( الباب الرابع الفصل الرابع من الدستور االتحادي)البرلمان 

اً واالعضاء عضو 999يتألف هذا المجلس من : Dewan Rakyat)):مجلس النواب.8

ويتم تقسيم النواب االعضاء  ،منتخبون بواسطة االنتخابات التي يتم اجراؤها كل خمس سنوات

عضواً من والية  94: عضواً موزعا طبقاً للدستور حسب الترتيب االتي 949في المجلس الى 

اعضاء  ٨اعضاء من ماالقا و٦عضواً من كيالنتان و 60عضواً من والية قداح و 95جوهر و 

عضواً من  9١عضواً من بينانغ و ١٣عضوا من والية باهافع و ١١ن نيغري سيمبالن وم

والية بيراك وغيرها ومدة دورة مجلس النواب خمس سنوات ويتم انتخاب اعضاء هذا 

المجلس مباشرة من قبل جمهور الشعب الماليزي من بين اعضاء البرلمان وهو رئيس الكتلة 

 .باألغلبيةالتي فازت 
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وهو السلطة التشريعية االخرى في البرلمان الذي  :(Dewan Negara)لشيوخ مجلس ا.8

عضواً يجري انتخابهم عن ٣٩عضواً و 54يضم االقاليم المكونة التحاد وماليزيا ويتألف من 

واالربع االخرين ينوبون  واليةبواقع عضوين لكل  63طريق المجالس التشريعية للواليات 

ا عضوين لكوااللمبور وعضو لكل من والية بوتراجي)يزيا عن ثالث مناطق فيدرالية بمال

عضواً يتم تعيينهم من قبل الملك بناء على نصيحة رئيس الوزراء واعضاء  04ويبقى  والبوان

عاماً  34مجلس الشيوخ وطبقاً لما جاء بالدستور يجب ان ال تقل اعمارهم عن 
(١٩)

الدستور ) 

 (٣١-١الماليزي الماده 

وهي سلطة الحكم وتمارس صالحياتها بموجب احكام الدستور  :لتنفيذيةالسلطة ا: ثانياا 

السلطة التنفيذية في ماليزيا بأنها تتكون من ( ١٣-٣١)الذي حدد بمواد  6955الماليزي لعام 

االعلى لالتحاد ،وتمارس السلطة أي الرئيس ( يانغ دي بيرتوان اغونغ)مستويين هما الملك 

االتحاديمهامها بموجب احكام الدستور 
(١١)

من مرفق ( أ) ١١تقرير وطني مقدم وفقاً للفقرة ) 

ماليزيا،الجمعية العامة لالمم  المتحدة، مجلس حقوق االنسان،  ١/١قرار مجلس حقوق االنسان 

 GE.08-16766 146109 150109(A   )رقم الوثيقة 94٩١

سنوات ويعد الرئيس 5ة ويمثل الملك السلطة العليا في الدولة ينتخب من قبل مؤتمر الحكام لمد

ويتم ( حكام الواليات) االعلى لالتحاد ويشترط ان يكون من احد الحكام التسعة الوارثين

انتخابه عبر اقتراع سري ونفس الحال بالنسبة لنائب الملك الذي ال يمارس اي سلطات في 

في حالة ولكنه يكون على استعداد دائم لشغل منصب الملك وممارسة سلطته  حالة وجود الملك

غياب الملك اواإل قالة واستقالتة حتى يتسنى لمؤتمر الحكام انتخاب خليفه له قرارات الملك 

 فتعتمد على نصيح رئيس الوزراء
(١١)

(samira. Nasri٣-١، مصدر سبق ذكره، ص) 

سنوات،  خمسمن حكام او سالطين الواليات الوراثية مدة  ١اذ يجري انتخاب الملك من بين 

اقاليم اتحادية ولكل والية دستور خاص بها ومجلس  ٣والية و 63اسلفنا تضم  فماليزيا كما

تشريعي ومجلس تنفيذي وهي مسؤولة امام الجمعية التشريعية ويرأس رئيس وزراء 

االراضي االتحادية التي تضم عاصمة ماليزيا كوااللمبور و العاصمة اإلدارية بوترا جايا 

فها دوالً ولكن ليس لديها مجالس تشريعية منفصلة او ل الوضع نفسه بوصحموجزيرة البوان ت

رؤساء 
(١٣)

 :١ الطينس 9ملكية دستورية فيدرالية يتناوب عليها )

 https://arabicpost.net/favicon.pnj.18/1/2019,p. 2) 

ويعد الملك ايضاً هو رئيس الدولة الفيدرالية والقائد االعلى للقوات المسلحة الماليزية ويمثل  

خالل المهام الدبلوماسية وزيارات الدول، ومنصب الملك هو فخري او شرفي، اما  الدولة

السلطة التنفيذية ومعظم صالحيات الحكم تقع بيد رئيس الوزراء وحكومته، وكانت صالحيات 

رئيس الوزراء الماليزي الحالي في " مهاتير محمد"الملوك والسالطين قد قلصت في عهد 

" كما يمنح الملك اعلى لقب في الدولة هو لقبعاماً،  99ء من قبل اثناء توليه رئاسة الوزرا

وكما لرؤساء الوزراء بعد أنتهاء واليتهم، والسالطين ال يتدخلون في السياسة، لكنهم " تون

 يتواصلون مع الشعب بوسائل مباشرة او غير مباشرة
(١١)

 ( ٣-١المصدر السابق، ص)

لوزراء وطبقاً لتقاليد النظام البرلماني فأن رئيس ومجلس الوزراء يتألف من رئيس الوزراء وا

والقانون  ،الوزراء الماليزي هو زعيم الحزب الحاصل على اغلبية المقاعد في مجلس النواب

في ماليزيا ينظر له بعين االحترام من جميع السلطات والطبقات والمؤسسات فيها يجعل من 

وز للقوانين الدستورية اوتجاهلها وكذلك السهولة واليسر في تطبيقه حيث انه ليس هناك تجا

تتميز ماليزيا بوجود انتخابات دورية تجري في وقتها المحدد مما ادى الى استقرار وديمومة 

مهاتير "النظام فلقد استمد النظام القوة من ديمومته الدستورية،وكان رئيس الوزراء الماليزي 
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ضرورة صياغة شكل خاص  في الدورة االولى من حقبة حكمه قد اكد على" محمد 

للديمقراطية تتناسب مع الواقع الماليزي ،وتستند باالساس الى االنتخابات كآلية اساسية لتبادل 

السلطة بشكل سلمي مع استبعاده الي وسيلة اخرى ،بحيث يتم اقصاء اي قيادة تعجزعن تحقيق 

مشروعة الطموحات الشعبية عبر صناديق االنتخابات دون غيرها من السبل غير ال
(١١)

  

 (650،ص9445هدى ميتكيس،(/) ١١،ص9465فادي احمد رمضان ،) 

كما تميزت القيادات السياسية التي توالت على استالم السلطة في ماليزيا بأنها واعية 

واستطاعت من تحقيق المصالح العليا للبلد في ضوء فهم واستيعاب لطبيعة المجتمع الماليزي 

ن المشكالت االقتصادية واالجتماعية التي عصفت بها شأنها المتعدد االعراق على الرغم م

شأن الدول اآلسيوية التي عصفت بها ازمات مشابهه لها 
(١٦) 

                                                                                    
 (١١،ص9465فادي احمد رمضان ،) 

القضائي في ماليزيا موروث عن بريطانيا ويسري القانون  يعد النظام: السلطة القضائية:ثالثا 

الماليزي على الجميع بالتساوي فال يوجد تمييز عرقي والدستور هو القانون االساس الذي 

يحضى برضا الجميع وتتألف السلطة القضائية في ماليزيا من
(١٧)

  

 (٦١، ص9465فادي احمد رمضان ،)                                                                 

وهي اعلى محكمة في السلم القضائي الماليزي وليس للمحكمة اختصاص : المحكمة العليا-8

بمراجعة دستورية للقوانين، انما تختص بموجب المادة الثانية من الفصل التاسع بالنظر في 

 .يةنقض االحكام الصادرة عن المحاكم الدنيا وتقديم اراء استشارية قانون

" الماليو"يلي المحكمة العليا في المستوى محكمتان رفيعتان احداهما تقع في شبه جزيره  -9

 "  . سرواك"و" صباح" واالخري في

 .تقع في المراكز الحضرية والريفية الرئيسية  :المحاكم الدورية-1

اضي ولها سلطة قضائية في االمور المدنية الجنائية البسيطة ،ويعد ق :محاكم الجنح -4

التحقيق بمثابة السلطة القضائية ،ويتم تعيين رئيس محكمة االستئناف وقاضي قضاة المحاكم 

العليا قضاة المحكمة العليا و قضاه المحكمة الفيدرالية من قبل الملك بناء على اقتراح رئيس 

ء الوزراء بعد استشارة مؤتمر الحكام فضالً عن تعيين القضاة من قبل الملك او رئيس الوزرا

مما يجعل للسلطة التنفيذية هيمنة على السلطة القضائية من خالل التأثير في احكام القضاء 

 . وهذا يؤدي ألضعاف مبدأ استقاللية القضاء

ان النظام السياسي في ماليزيا نظام سياسي مستقر وهذه االستقرارية اكتسبت شرعيتها من 

ة وبمواعيد يحترمها جميع ابناء الشعب  التزام المواطن الماليزي بوجود انتخابات عامة دوري

بكل اطيافه اللغوية والعرقية والدينية مما ادى الى وجود مؤسسات سياسية راسخة ذات 

،كما ان القيم  سلطات تقوم بااللتزام بتنفيذ ما جاءه في الدستور الماليزي الذي يحترم الجميع

سي واستقراره ،فضالً عن وجود السياسية والموروث السياسي اسهم في ديمومة النظام السيا

المؤسسات السياسة والدستورية الراسخة باليات عملها الثابتة عملت على حماية وتدعيم آليات 

 . العمل الديمقراطي 

 طبيعة النظام االنتخابي في ماليزيا: المبحث الثاني 

The second topic 

The nature of the electoral system in Malaysia 

يمكن الحديث عن النظام السياسي في ماليزيا ان ماليزيا قد انفردت بممارسات ما       

ديمقراطية ذات طبيعة متميزة ،وعدت طبقاً للمنظور الغربي أقل ليبرالية من الممارسات 

الغربية، وبطبيعة الحال قبل الحديث عن طبيعة النظام االنتخابي في ماليزيا علينا االطالع 
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الكبيرة و المؤثرة في الواقع االنتخابي و يمكن تناول االحزاب  على االحزاب السياسية

 :السياسية على مستويين

 حزباا  84المستوى المتعلق باالحزاب المشتركة في ائتالف الحاكم واليقل عددها عن : اوالا  

First: The level related to the joint parties in the ruling coalition and not 

4 parties       less than 1 

 مستوى االحزاب التي تقف في جبهة المعارضة وهي االخرى كبيرة العدد:ثانياا 

Secondly, the level of parties that stand in front of the opposition, 

which are also large  

عبر عن عند الحديث عن االحزاب السياسية في ماليزيا في بداية تأسيسها نجد انه لم تكن ت 

افكار سياسية وإيديولوجية ، بقدر ماتعبر عن مصالح الشعوب الثالثة االساسية من المالويين 

في عقد الستينيات " تنكو عبد الرحمن "والصينيين والهنود ،وقد استطاع رئيس وزراء ماليزيا 

ة من القرن الماضي ان يوحد ويجمع هذه الشعوب الثالثة في جبهة موحدة من اجل إيجاد صيغ

واقعية لحفظ التوازن السياسي في ماليزيا ، فقد قام بتأسيس حزب االتحاد الذي ضم الحزب 

 60اذ بلغ عدد االحزاب الشريكة في التحالفالمالوي والذي كان هو يرأسه قبل قيام التحالف، 

حزباً، وهي تمثل اكبر الجماعات العرقية في ماليزيا وجرى تشكيل الجبهة القومية بعد قيام 

نتيجة حصول حزب العمال  6919اث عرقية بين المالويين والصينيين في العام احد

مقعداً في البرلمان، االمر  63الديمقراطي المعارض والذي  اعضائه من العرق الصيني على 

الذي ادى الى قيام تظاهرات قام بها المالويين كرد فعل على التظاهرات التي قام بها 

ل الديمقراطي االمرالذي ادى الى وقوع اعمال شغب و الصينيون بعد فوز حزب العما

صراعات راح ضحيتها انذاك العديد من المالويين والصينيين مما دفع الحكومة الى ايجاد حل 

امثل لتلك المشكلة تمثلت في خلق جبهة قومية تضم الجميع ويتضح بأن هناك تعددية حزبية 

سس الضرورية لقيام الديمقراطية في اي بلد وسياسية حقيقية في ماليزيا في وقت مبكر ومن اال

قيام انتخابات دورية عادلة ونزيهه ضمن مدة زمنية ،وهذا واقع الحال في ماليزيا ، فمنذ 

الى يومنا جرت احد عشر جولة من االنتخابات العامة   6955استقالل ماليزيا في العام 
(١٨)

  

( / )95، ص9460محمد صادق اسماعيل،) 
  

 (١١٧-١١٦، ص9469شنيقي سيف،

وعلى هذا االساس يمكن مالحظة دور االحزاب السياسية في ماليزيا ودورها الكبير في صنع 

السياسة من خالل رصد اهم االحزاب التي تتعاقب على الحكم مثل التنظيم القومي المتحد 

وكذلك دور االحزاب السياسية المعارضة وفي الحقيقة تتسم ( االمنو)للماليا ومايعرف ب

ليزيا بوجود التعددية الحزبية وهي دولة تتمتع بالتعايش السلمي واالمن واالحترام المتبادل ما

بين اطراف المعادلة السياسية كونها النتيجة الطبيعية النتشار الثقافة السياسية التعددية والعمل 

على اساسها ويمكن تلخيص اهم االحزاب والحركات السياسية واالسالمية في ماليزيا 
(١١)

 

 (936،ص9463عطا هللا سليمان، و اسراء كاظم،)

المشتركة في االئتالف الحاكم التنظيم القومي او الجبهة الوطنية المتحدة االحزاب -١

ومثلت اكبر الجماعات  60، اذ يبلغ عدد تلك االحزاب  9466والمعروف قبل انتخابات العام 

حزب الشعب التقدمي الذي تأسس وتتألف من  6919العرقية في ماليزيا وجرى تشكيلها عام 

ويمثل االغلبية الصينية وانضمت الى الجبهة القومية منذ اوائل السبعينيات من  6955عام 

وانضم الى  6953االصلي وتأسس في عام ساراواك القرن الماضي، وايضاً هناك حزب 

يويه و تأسس التقليديين وهو ذا تركيبة مال البوميبوتروايضا حزب  6960الجبهة القومية عام 
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وهناك حزب العدالة الشعبية وحزب صباح  6954وانضم الى الجبهة القومية عام 6953عام 

 . ان وغيرهاقادزالتقدمي وحزب شعب صباح المتحد وحزب تنظيم  شعب 

واهم احزاب الجبهة القومية 
(١٩)

 (١١١-١٣١، ص9463عطا هللا سليمان، و اسراء كاظم ، :)

  6901ويين المتحدين تأسس عام ب التنظيم القومي للمالزح-أ

  6909حزب التجمع الماليزي الصيني تأسس عام -ب

 6959حزب المؤتمر الماليزي الهندي تأسس عام -ج

وعند النظر الى االنتخابات في ماليزيا نرى انها تتميز بأجراء االنتخابات بشكل دوري منذ 

، ١١١١، ١١١١، ١١١٩، ١١٨٦، ١١٨١، ١١٧١،١١٧٨، ١١٦١، ١١٦١، ١١١١)عام

واخيراً، وهذا ماسوف يجري تناوله في انتخابات العام ( ١٩١٣، ١٩٩٨، ١٩٩١

،وبالنسبة لالنتخابات السابقة كانت تتميز بمجملها عموماً بالتزام القيادة السياسية 9466

الماليزية بالنهج الديمقراطي والتنافس السياسي الشريف كونه اساساً وهدفاً مركزياً للحكم في 

اليزيا ، وعادة ما يجري االستعداد ألقامة االنتخابات في ماليزيا بصورة منتظمة كل اتحاد م

خمس سنوات النتخاب اعضاء مجلس النواب وانتخابات مجالس الواليات واالنتخابات على 

والسالسةاساس حزبي وتتسم بالنزاهة والهدوء 
(١١)

 (٣١-٣٣، ص١٩١٩هوشيار دزه ني،)

يقسم الى ثالثة مستويات  النظام االنتخابي في ماليزيا
(٢٢)

معد صالح العبيدي، :)

 (١٧٨،ص9449

Malaysia's electoral system is divided into three levels  

 مستوى الحاكم االعلى للدولة: اوال

First: The level of the supreme ruler of the state  

تخابات الشعب مباشرة اذ تتم لماليزيا خصوصية في اختيار الملك اذ ال يخضع اختياره الن

بالجمع بين االنتخابات المحدودة والشورى، ويجري ترشيح احد حكام الماالي الوارثين  

والذين حكموا تسع واليات من واليات ماليزيا اذ يرشح واحد منهم من قبل مؤتمر الحكام 

من التنافس لكنه  ليصبح حاكماً لمدة خمس سنوات ويختارون من بينهم نائباً للحاكم ويوجد قدراً 

 .ضئيل نوعاً ما

 :المستوى التشريعي الفيدرالي: ثانيا

Second: the federal legislative level 

بما ان البرلمان الماليزي يتألف كما بحثنا سابقاً من مجلسين مجلس الشيوخ االعلى ومجلس  

االخرين يختاروهم النواب اما بالنسبة لمجلس الشيوخ معظم اعضائهم معينين من قبل الملك و

اعضاء مجلس النواب في مجلس النواب يتغير عددهم من اول انتخابات بعد االستقالل فقد بلغ 

9463عضواً في االنتخابات لعام  999وازداد عددهم تدريجياُ وصوالً الى  640عددهم 
(١٣)

 

 (٣٣١،ص6995ميرڤت عبد العزيز، )

 المستوى التشريعي للواليات: ثالثا

Third: The legislative level of the states 

في ماليزيا يالحظ أن االنتخابات التشريعية على مستوى الواليات تشهد باستمرار تنافساً  

وتستطيع هذه الماليوي واضحاً وعادة ما تكون الغلبة لألحزاب المعارضة التي تمثل العنصر 

االسالمية مثال على ذلك  االحزاب ان تحقق الفوز بيسر في االماكن والمناطق ذات التركيبة

( وترينجانو كيالنتان) الحزب االسالمي المعارض الذي يهيمن على مقاعد الشمال الشرقي في

، ومما يمكن تأشيره بأن االحزاب التي مثلت كل االعراق فازت ايضاً بمقاعد 6959منذ العام 
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بية مقاعد وذلك بالحصول على اغل 6965لتشكيل الحكومة بفوز حزب كيراكان عام  جيدة

 .والية صباح

ومما يالحظ على تجربة التعددية الحزبية في ماليزيا انها استطاعت ان تشغل موقعاً محورياً  

في عمليات االصالح السياسي، على الرغم من ان الطابع اآلسيوي الذي يتسم بغلبة الحزب 

النمط اذ تعدد  القائد اوالمهيمن في ظل التعددية الحزبية اال ان ماليزيا تقدمت على هذا

التنظيم القومي للدولة الذي مثل مختلف ( االئتالفي الحاكم)االنضمام الى حزب الجبهة الوطنية 

ويرجع السبب الى المشاركة وبأعداد كبيرة ،االقليات العرقية المتواجدة في المجتمع الماليزي 

من االقليات في االحزاب الى
(١١)

 (9١١ص ،9463عطا هللا سليمان واسراء كاظم، :)

طبيعة الشكل الفيدرالي للدولة اذ لكل والية احزابها الخاصة بجانب االحزاب االخرى التي -6

 . مارست وتمارس نشاطها على المستوى القومي من ناحية اخرى

فقد مثلت الجبهة ، التعددية العرقية تمثل احد االسباب الرئيسة للتعددية الحزبية في ماليزيا-9

حالف مجموعة من االحزاب المتمثلة بالجماعات العرقية والتي كانت الوطنية منذ نشأتها ت

بوابتها األساسية ما  يعرف بالتنظيم القومي للماليو المتحدين الذي اخذ على عاتقه في الدفاع 

والذي  6956منذ العام " مهاتير محمد"عن مطالب المااليو ،فعندما تولى الرئاسة الدكتور 

هذا فضالً عن ان االمنو ضمت  ،انشقاق بعض المجموعات عنه حمل اسم االمنو الجديد بعد

الجبهة القومية تجمع الهنود الماليزيين فقد سعى هذا الحزب الى الدفاع عن مصالح الهنود في 

محاولة لتنمية احوالهم السياسية واالقتصادية، وقد تواجد ايضاً على الساحة الحزبية للمشاركة 

بية حزب الشعب التقدمي الذي مثل باالساس المجموعات الصينية في المعادلة السياسية االنتخا

وحزب الماليو التقليدي والذي عرف بتحالف سارواك اذا اختص هذا التحالف بالدفاع عن 

مصالح الماليو الى جانب أحزاب اخرى هي
 :(١١)

،  9463عطا هللا سليمان واسراء كاظم،): 

 (١١٦ص

 حزب ساروا ك الشعبي المتحد .6

 سارواك للعمل الوطني حزب .9

 الحزب الشعبي الوطني لوالية سارواك .3

 حزب العدالة .0

 .حزب صباح الديمقراطي.5

 حزب صباح التقدمي المتحد.1

 حزب صباح القومي.5

وال تكتمل المعادلة السياسية اال بظهور احزاب المعارضة التي ترأسها الحزب االسالمي 

لتنظيمات الحزبية التي جسدت كافه العرقيات الماليزي الذي انضمت معه مجموعة  من ا

 : الماالويه مثل

 .حزب العمل الديمقراطي ذو الغالبية الصينية.6

 .حزب الجبهة التقدمية الهندية. ١

 وبذلك وجدنا ان طابع التعددية هو الذي طغى على الساحة السياسية في ماليزيا 

ا ودورها في نجاح االنتخابات التشريعية وما يمكن تأشيره على دور القيادة السياسية في ماليزي

على اساس ما يلي
(١٦)

محسن صالح، النموذج السياسي الماليزي وادارة :) 

 (6،ص9469االختالف،
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 .تشكيل تحالفات موسعة بقيادتها من مختلف الطوائف واالعراق .6

ابية وبحيث تبني نظام انتخابي يعتمد على األكثرية التعددية البسيطة للفوز في الدوائر االنتخ .9

 .يفوز عن كل دائرة مرشح واحد فقط

تقسيم الدوائر جغرافياً بحيث تعطى نسبة تمثيل اعلى للماليو وفرص نجاح افضل . 3

 . لمرشحيهم

حصر الحمالت االنتخابية في مدة ال تتجاوز ثالثة أسابيع، وهي مدة ال تراها احزاب  .0

كم على وسائل االعالم و يكون قادته المعارضة كافية في أجواء يسيطر فيها التحالف الحا

 .ورموزه بصورة مستمرة امام الشعب

في ماليزيا طبقاً للدستور صالحية تقديم موعد االنتخابات وتحديد  كما ان لرئيس الوزراء       

من الماليزيين اسمائهم في قوائم % 64التاريخ الذي يراه مناسباً النعقادها ويسجل نحو 

من يقوم باالدالء بأصواتهم، وباإلضافة % 64 -54بات وهناك حوالي في االنتخا المشاركين

الى مجلس النواب هناك مجلس الشيوخ ويقوم كل مجلس من مجالس الواليات باختيار اثنين 

عضواً وتستمر والية المجلس  03يمثالن الوالية في عضويته و يعين الملك باقي االعضاء ال 

ة استشارية، كما حاول حزب امنو الذي قاده التحالف لمدة ثالث سنوات وصالحيته ذات طبيع

الحاكم ان ينفرد بتمثيل الماليو وشدد قبضته على القيادة السياسية الماليزية وقد نجح الى حد 

كبير باالحتفاظ دائماً بالكتلة النيابية االكبر في مجلس النواب، وعادة ما يزيد عدد اعضائه في 

عن ذلك سوى  يشذالف الحاكم أي الجبهة الوطنية، ولم البرلمان عن نصف عدد اعضاء التح

انور ابراهيم"طرد ،عندما مني  بخسائر كبيرة بسبب ١١١١انتخابات العام 
)*("
 
انور ابراهيم )

http://www.wikipedia.org/wiki  )
الذي " تحالف امنو" من الحزب ومحاكمته، وبسبب أزمة الثقة في

مقعداً  606مقعداً من اصل  56ل الحزب على عصفت بمجتمع الماليو نتيجة ذلك فحص

،ولكن التحالف الذي يقوده كان ال يزال في وضع يمكنه % 06حصلت عليها الجبهة الوطنية 

%  51,1مقعداً اي بنسبة  ١١٣من اصل  ١١٨من االحتفاظ بأغلبية الثلثين في مجلس النواب 
(١٧)

 (٨ف،مصدر سبق ذكره ، صمحسن صالح، النموذج السياسي الماليزي وادارة االختال)

زاد عن نصف  9446في البرلمان في انتخابات العام " امنو"على الرغم من ان عدد اعضاء 

عدد اعضاء التحالف الحاكم الى الجبهة الوطنية اال انها كانت المرة االولى التي يفقد فيها 

ى بوادر الختالل التحالف الحاكم اغلبية الثلثين منذ استقالل ماليزيا، مما اعطى مؤشرات عل

المعادلة المعتادة بسبب تراجع قوة التحالف أوتحسن اداء المعارضة، فقد ازدادت مقاعد 

المعارضة في البرلمان والواليات الماليزية، خصوصاً بعد تقدم المعارضة الماليزية على نحو 

وهي والية قدح وكيالنتان وبينانج وسالنغور، وكذلك الحزب  63واليات من اصل  0

عبد هللا "بقيادة رئيس الوزراء "باريسيان ناشنونال"سالمي بينما خسر التحالف الوطني اال

قدراً من االغلبية البرلمانية والتي كان يتمتع بها ،وها هي المره االولى التي يفقد بها " بدوي

،فقد كان التحالف في 999مقعداً من اصل  604التحالف الحاكم اغلبية الثلثين فقد حصل على 

ويؤشر كذلك ان نظام الفوز من المقاعد في االنتخابات السابقة ، %  94سابق يتمع ب ال

باألكثرية البسيطة لصاحب أعلى االصوات في الدائرة االنتخابية، الجبهة الوطنية بفرص 

عالية للفوز النها تقدم مرشحاً واحداً فقط يمثلها في أي دائرة وتقوم جميع االحزاب المنضوية 

كما منح هذا التحالف الفرصة االكبر للفوز في الدوائر ، التصويت مجتمعه لصالحهفي الجبهة ب

المختلطة النها عادة ماتنافس مرشحاً عن صنف واحد في الحزب االسالمي بانتمائه الماليوي 

او حزب العمل الديمقراطي المعروف بانتمائه الصيني، ولذا مما يمكن مالحظته بأن فرص 
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المناطق ذات االغلبية الطائفية والعرقية تنحصر في اماكن تواجدها تلك االحزاب بالفوز ب

حسب عرقها او طائفتها 
(١٨)

محسن (/ )56،ص 9460محمد صادق اسماعيل، ( ) ١٧))

 ( ٨صالح، النموذج السياسي الماليزي وادارة االختالف،مصدر سبق ذكره ، ص

النظام السياسي في ماليزيا اذ بالتسونامي السياسي الذي هز  9446كما سميت انتخابات العام 

من عدد %" 13,5"من االصوات فقط و % "56" وبنسبةفازت الجبهة الوطنية كما قلنا 

المقاعد وهو اقل من اغلبية الثلثين والذي كان من شانه ان يسمح لهم بتعديل الدستور وفقا 

" % ٣٦،9" اي" ١١١"مقعداً من اصل "٨١"ب للقانون ،وفازت احزاب المعارضة بها

تالفاً سمي بالتحالف ئبعد االنتخابات اوشكلت  ١٣من واليات ماليزيا ال ١وسيطرت على 

الشعبي ، وبعد اشهر من التداول عمل االعضاء المنتخبون في البرلمان على تشكيل الحكومة 

 نائبهوكان رئيس للوزراء وخلفه لألمنو عن منصبه كزعيم " عبد هللا بدوي"حيث تنحى 

مؤشر بارز في قوة  9446و  9440يدل على ان التغيير الذي حصل عام مما " نجيب رزاق"

المنافسة االنتخابية 
(١١)

 (640، ص9465فادي احمد رمضان،  ) 

تالف الجبهة الوطنية الحاكم برئاسة أئ يالحظ فيها فوز 9463اما بالنسبة النتخابات العام 

أغلبية بسيطة يستمر في حكمه باالنتخابات البرلمانية ب" نجيب عبد الرزاق"رئيس الوزراء 

سنة، واكدت اللجنة المشرفة على االنتخابات حصول ائتالف الجبهة  51للبالد الذي بدأ منذ 

مقعداً في البرلمان الماليزي بينما حصل تحالف زعيم  999مقعداً من اصل  669الوطنية على 

شهدت االنتخابات  مقعداً وقد 55المؤلف من ثالثة احزاب على " انور ابراهيم" المعارضة

ماليين ناخب  64رقماً قياسياً في عدد المقترعين وقدرته مفوضية االنتخابات بإشراك أكثر من 

من عدد الناخبين المسجلين ومن جانب اخر اتهم زعيم حزب % 64وهو ما يمثل حوالي 

ل الحزب الحاكم بارتكاب عمليات تزوير واسعه النطاق قبل وخال" انور ابراهيم"المعارضة 

االنتخابات وما يمكن تأشيرة ان فوز ائتالف الجبهة الوطنية هو الثالث عشر منذ استقالل 

ائتالف الجبهة الوطنية الحاكم في ماليزيا يفوز ()٣٩) 6955ماليزيا عن بريطانيا عام 

     http://www.tunisien.tn.2013باالنتخابات للمرة الثالثة عشر على التوالي

جد ان تجربة التعددية الحزبية في ماليزيا قد ارتبطت ارتباطاً كبيراً مما تقدم  في البحث ن

بالنهج الديمقراطي وماتبناه النظام السياسي الماليزي على اختالف النظم السياسية المتعاقبة 

بنظرية الحقوق وفكره سيادة االمة الماليزية المتعددة االعراق، بدليل وجود حكومة اغلبية ال 

في منحهم حقوقهم المدنية والسياسية واتسمت االنتخابات بوجود منافسة  تحتكر حق األقلية

حزبية واضحة بين االحزاب والتحالفات االساسية وهذه المنهجية والسلوك السياسي هي 

تراتبيه عرفتها ماليزيا منذ سنوات ميكرة على استقاللها وهذا ما انعكس على استقرار النظام 

 .السياسي الماليزي 

 ونتائجها 8181االنتخابات العامة في ماليزيا عام : لثالثالمبحث ا

The third topic 

General elections in Malaysia in 2018 and their results 

علينا االطالع على اسباب اختيار  9466قبل الحديث عن االنتخابات التشريعية في ماليزيا عام 

طويلة و دوره الفاعل في تحقيق االستقرار لرئاسة الوزراء لسنوات " مهاتير محمد"الدكتور 

 .السياسي لماليزيا وعليه سنتناول الموضوع من جانبين
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 الشخصية الكارزمية لمهاتير محمد ودوره كقائد السياسي: اوال

First: The charismatic personality of Mahathir Muhammad and 

  his role as the political leader 
دوراً كبيراً في تطوير وتنمية ماليزيا والسير بها الى مصاف " مهاتير محمد" كتورلقد كان للد 

، فهو سياسي قدير وله بصمته ١٩٩٣ -6966الدول المتطورة في مدة حكمة الممتدة من العام 

مؤسسات الدولة ، وشارك بنفسه في " مهاتير محمد " في تطوير الدولة لى نحو بارع ،فقد بنى

،كما انقذ التجربة الماليزية 9494اتيجية للتنمية في ماليزيا والمعروفة ب وضع الخطة االستر

من االنهيارات االقتصادية التي لحقت بدول آسيوية كثيرة في عقد التسعينيات من القرن 

رغم  9466الماضي ،وكذلك كان للشعب الماليزي دور في اعادته للسلطة في انتخابات 

لقد تهيأ لماليزيا العديد من القيادات النخبوية المتميزة منذ  عاما، في الحقيقة 93تجاوزه لعمر 

عاماً من العام   55وتميزت بكونها قيادات مثقفة ومتعلمة فعلى مدار  6955االستقالل في العام 

وزراء فقط ما يدل على حالة االستقرار النسبي التي رؤساء  1وقاد ماليزيا ( 9469 -6955)

رئيس وزراء يتولى السلطة يعد الشخص االنسب لمرحلة ، فقد  ، فقد كان كلعاشتها ماليزيا

اول رئيس لوزراء ماليزيا ،وعد بطل االستقالل ، اذ ادرك ان " تنكو عبد الرحمن" كان 

االستقالل لن يتحقق اال بتوافق جميع فئات المجتمع في ماليزيا ،ونجح في بناء عالقات وثيقة 

ترف فيها  بعدد من المزايا لعرقية الماليو في مقابل وتفاهمات مع قيادات الصين والهنود واع

اعتراف الماليو بحق المواطنة الكاملة للصينيين والهنود  
(٣١)

اميرة احمد )

" لقد عرفت ماليزيا في عهد ( 955، ص 9446،عادل الجوجري (/)955،ص9469حرزلي،

بعيداً عن استقرار سياسي بحيث كانت االنتخابات تجري في مواعيدها " مهاتير محمد

االنقالبات في ظل حكم مدني، فقد استطاع من تحقيق الديمقراطية والعدالة ومشاركة الشعب 

في العملية السياسية و ابداء رأيه السياسي واالقتصادي للبالد عبر القنوات الحزبية فابرز ما 

: يميز مرحلته
(٣١)

 (964-959،ص 9469اميره احمد حرزلي،) 

من مميزات النظام السياسي في ماليزيا تعدد االحزاب وهذا ما : زبيةالتعددية والمنافسة الح-8

اشرنا اليه سابقا مما سمح بقدر واسع للقوى السياسية بالتعبير عن رأيها وموقفها في كل ما 

فضالً  ،كما ان التعددية الحزبية سمحت في المنافسة بين البرامج السياسية،يخص شؤون البالد

ع في دوائر االنتماء في الدولة الواحدة، واضفت التعددية الحزبية عن انه اعتراف بوجود تنو

التي تتميز بها التجربة الماليزية التي اتسمت من التعايش السلمي واالمن واالحترام المتبادل 

 .بين اطراف المعادلة السياسية

والنزاهة الذي يتميز هذا النوع من الحكم بمعايير الشفافية  :تطبيق معايير الحكم الرشيد -٢

والمساءلة والمحاسبة التي بدورها تؤدي الى االستقرار السياسي، فقد خطط ماليزيا في عهد 

خطوات مهمة في هذا الشأن اذا أحدثت مؤسسات وهيئات تتابع تطبيق معايير الحكم " مهاتير"

الرشيد وقد قامت بمساءلة  ومحاسبة مئات المتهمين في السلك الحكومي في قضايا فساد بعد 

 .ان قامت بتحويلهم للمحاكمة بتهم الفساد

يعدد الدستور اعلى قانون في البالد والكل يخضع له وهو ينظم : استقاللية القضاء -1

العالقات القانونية التي تقوم عليها الدولة وجميع مؤسساتها واجهزتها وكذلك الهيئات المدنية و 

لى شكل مبادئ عامة تطبق على الجميع حياة المواطنين كأفراد، ففي الدستور الماليزي جاء ع

من حيث الحقوق والواجبات المتعلقة بالمواطنين وعالقة المواطنين بالدولة وسلطة هذه 

االخيرة عليهم، ويحدد ايضاً صالحيات وواجبات جميع مستويات السلطة والحكم ومن هذا 

 . حفظ الدستور الماليزي حق تنظيم االحزاب والجمعيات النقابية
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قد شدد على شعار " في مذكراته بأنه منذ توليه المسؤولية كان" مهاتير محمد"د الدكتور كما اك

جعل القيادة نفسها قدوة وكوني القائد االعلى في البالد فإن هذا الشعار يعني أكثر من )) على

أي شخص اخر، وكذلك يعني القادة االخرون في ماليزيا ، وهم الوزراء والرؤساء االداريون 

، مما قاله ((رؤساء االحزاب لكن اذا اريد ان يكون للشعار معنى على ان اكون القدوةوكذلك 

اراد ان يكون القدوة لشعبه وهذا سر تمسك الشعب نستنتج انه قيادي متميز ملتزم " مهاتير"

الماليزي لسنوات طوال  
(٣٣)

 (030،ص9460مهاتير محمد ،) 

8111 -1881من العام " مهاتير محمد"منجزات  مرحلة حكم 
(٣١)

:  

 (349،ص9461مهاتير محمد،)                                                                        

السلطة جاء وهو يمتلك قائمة متعددة من المشكالت والتغييرات " مهاتير محمد"عندما تسلم -6

في الحكومة واجراء المطلوب اجراؤها بدأها بالدستور، اذ قلص من مساحة تدخل الملكية 

اصالحات في النظام القضائي الذي يجب ان يكون متميزاً وعادالً لتحقيق العدالة والمساواة 

 .الفساد ومكافحة

هو صهر الشعب الماليزي ليصبح أمة " مهاتير محمد"كما كان التحدي المهم االخر امام -9 

دي هو وضع اسس قوية واحدة ويجنبه الصراعات العرقية وتوجب عليه لمواجهة هذا التح

لتخطي هذا التحدي، وتمثلت في بناء دولة حديثة عصرية تمنح مكتسبات حقيقية وعادلة لجميع 

مواطنيها بغض النظر عن القومية او الديانة او ماسواها وعلى الرغم من ان الدين الرسمي هو 

 . االسالم اال ان الدستور الماليزي كفل الحقوق الدينية لألقليات

الشعب هي الخطوة االولى التي تبعها البدء ببناء ماليزيا حديثة لكي تستطيع حكومة صهر  -٣

فالتنمية اشتملت على الجوانب  ،االتجاه الى التنمية الشاملة في جميع انحاء الدولة" مهاتير"

 . التعليمية واالقتصادية والعلمية وصوالً الى جعل البلد ساحة جاذبة لالستثمار

المتعاقبة فأهتم بالتعليم منذ مراحل " مهاتير محمد"رأس اولويات حكومة  عد التعليم على -١

ما قبل المدرسة اي رياض االطفال والتي يشترط على أن تكون مسجلة في وزارة التعليم، وأن 

تشرف الدولة على مناهجها اضافة الى تبني سياسة التعليم الشامل في المرحلة الثانوية ليدرس 

لوم واآلداب المواد المهنية والفنية كما توسعت الدولة في انشاء المعاهد الطلبة الى جانب الع

 .المهنية والتي شهدت نقله نوعية في عهد اي اعداد الكوادر الوسطية

كبيرة من الفقر شملت فئات متعددة  نسبةفي المجال االقتصادي كانت ماليزيا تعاني من  -١

الفساد ورفع شعار تطهير البالد من الفساد  والتي كانت تعاني من التهميش والبطالة وتفشي

ورفع الكفاءة والتحلي باألمانة فضالً عن تبنيه رؤية مفادها ان اهم مال تملكه الدولة وشعبها 

لكي تتمكن ماليزيا ( 94 94عشرين عشرين )هي الثروة البشرية ، واطلق رؤية للتنمية اسمها 

 .من أن تكون في مصاف الدول المتقدمة

الصناعات العمالقة ،اذ قامت ماليزيا بإدخال صناعات  دعى الى اقامةطاع الصناعي في الق -٦

جديدة الى البلد كالكترونيات، كما تم بناء مدن سياحية وفنادق وفتحت طرق ومطارات، كما 

جرى تحويل المعسكرات اليابانية القديمة الى منتجعات سياحية فاخرة واستطاع من وضع 

 .لسياحة العالميةماليزيا على الخريطة ا

زراعية تعتمد على انتاج وتصدير المواد االولية الى دولة صناعية  دولةتحولت ماليزيا من  -٧

من الناتج المحلي االجمالي، فيما %  ( 94) متقدمة يساهم قطاع الصناعة والخدمات فيها نحو 

) ا انتجتمن اجمالي الصادرات كم% ( 65) بلغت نسبة الصادرات من السلع المصنعة نحو

 .من السيارات التي تسير في شوارعها% ( 64
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تحققت تنمية شاملة في جميع القطاعات واستطاع االنسان " مهاتير محمد" حقبةفي  -٨

ووصل دخل الفرد % 3الماليزي ان يقطف ثمار تلك التنمية وانخفضت نسبة البطالة الى 

وانخفضت نسبة الفقر من  9449دوالراً  في العام  6619دوالراً الى  6905الماليزي الى 

 .9449في العام % 5الى  6954من اجمالي السكان في عام % 59

بعد واحدة من  9449حزيران  99قدم استقالته في "  لمهاتير محمد" وفي نهاية الحقبه االولى 

وهو اعلى تكريم لشخصية ( تون)اطول مراحل الحكم السياسي في آسيا وجرى منحه لقب 

 .ياسياسية في ماليز

وما افرزته من نتائج وعوده لحكم  8181االنتخابات التشريعية في ماليزيا في آيار :ثانياا 

 مهاتير محمد"

Second: The legislative elections in Malaysia in May 2018 and the 

results it produced for his promises to rule, "Mahathir 

Muhammad        

وكانت المنافسة محتدمة بين الجبهة  9466آيار  6ماليزية قد جرت في كان االنتخابات ال 

وجبهة االمل المعارضة التي تزعمها " نجيب عبد الرزاق"الوطنية بزعامة رئيس الوزراء  

، "انور ابراهيم"والتي ضمت الى جانبه المعارض لسياسة الجبهة الوطنية " مهاتير محمد"

  ١١٣عن فوز جبهة االمل ب " محمد هاشم عبد هللا "وقد اعلن رئيس مفوضية االنتخابات 

ليُعلن عن فوز عدة  999مقعداً من اصل  59مقعداً بينما حصلت الجبهة الوطنية الحاكمة على 

عاماً على تركه السلطة، ،وكانت  65بعد " مهاتير محمد"احزاب بقيادة رئيس الوزراء االسبق 

اشرت الى ان ماليزيا اصبحت دولة ديمقراطية  المؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات قد

،والتي انهت استئثار إئتالف الجبهة الوطنية بسبب وجود معارضة  9466بعد انتخابات العام 

موحدة ومجتمع مدني قوي 
(٣١)

علي (/)349،ص9469اسعد عبد الحسين خنجر،)

 (60،ص 9469برازي،

عاماً، اصبح  99بلغ من العمر ما تجاوز الذي " مهاتير محمد"وبعد اعادة انتخاب الدكتور      

وسارع فور تسلمه السلطة الى اجراء سلسلة من  9466رئيساً للبالد في االنتخابات العامة عام 

االصالحات السياسية السريعة والمفاجئة لترسيخ تجربة االصالح السياسي التي ارسى 

جميع ملفات اعلن عن فتح اذ ، 6966دعائمها منذ تسلمه رئاسة الوزراء ألول مره في عام 

ايام على تسلمه منصبه،  وادرجه مع عائلته  64بعد " نجيب عبد الرزاق"الفساد في عهد سلفه 

على الئحة المنع من السفر على خلفية التحقيق بفضائح الفساد وتمرير مئات الماليين الى 

تي بلغت حجم حساباتهم بصورة غير شرعية وفتح التحقيق في صندوق السيادة الماليزية ال

مليار دوالر،فضال عن ملفات فضائح غسيل االموال في  0,5االموال المنهوبة منه ما يقرب ال

في ضمان تجربة سياسية " مهاتير محمد"وكانت رؤية  ،الواليات المتحدة االمريكية وسويسرا

 ناجحة  تشترط مشاركة جميع القوى الممارسة السياسية وان يكون القرار السياسي قراراً 

توافقياً تحصل من خالله جميع االطراف على منافع متكافئة لضمان تحقيق التوافق االجتماعي 

السياسي
(٣٦)

 (343،ص9469اسعد عبد الحسين خنجر،)

انتخابه وفوزه ان حكومته ستعيد سيادة القانون وعلى اي شخص  بعدكما اكد مهاتير        

رون يتوقعون فوز مهاتير في مواجهة يخالف القانون مواجهة عواقب مناسبة ولم يكن كثي

االئتالف الذي يحكم ماليزيا من استقاللها عن بريطانيا قبل نحو سته عقود
(٣٧)

تحالف مهاتير )

 (9466محمد يفوز بانتخابات ماليزيا ،صحيفة الشرق االوسط ، 
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قد تعهد بتولي رئاسة الوزراء لمدة عامين والعمل على الحصول على عفو " مهاتير"وكان 

القابع في السجن تنفيذاً لعقوبات تتعلق بتهم فساد " انور ابراهيم"كي عن زعيم المعارضة مل

مالي واخالقي وهي التهم التي ينفيها ابراهيم والمعارضة مؤكدين ان دوافعها سياسية، وتعهد 

حصول بعد  "انور إبراهيم"بالتنازل عن منصب رئاسة الوزراء لصالح عزيمة " مهاتير"

" مهاتير"البرلمان في انتخابات تكميليه ، وصرح  لعفو الملكي وتمكنه من دخولاالخير على ا

انه عاد للسلطة لتخليص البالد من مستويات فساد غير مسبوقة، اذ يالحظ ان رئيس الوزراء 

من مليار دوالر 0,5قد واجه تهم فساد تتعلق باختالس نحو" نجيب عبد الرزاق"الخاسر 

 ، مليون دوالر اودعت في حسابه الخاص 544اليزي منها نحو صندوق التنمية الوطنية الم

ظل ينفي التهم عنه، اذ اصدرت الحكومة الماليزية تحت قيادته عدة " عبد الرزاق"لكن 

قرارات اقتصادية صعبة شملت فرض ضرائب جديدة  على المواطنيين والغاء دعم 

ب الشعبيالمحروقات مما تسبب في ارتفاع تكاليف المعيشة وزيادة الغض
(٣٨)

. 

 9466، 99ماليزيرررررا كيرررررف تمكرررررن مهررررراتير محمرررررد مرررررن العرررررودة الرررررى الحكرررررم فررررري سرررررن )

.http://www.bbc.co.uk/news 

اإلصالحي عشرة نقاط واكد على اجراء اصالحات كبرى على " مهاتير"وتضمن برنامج 

الصعيدين السياسي واالقتصادي إلعادة ماليزيا الى الطريق الصحيح بعد سنوات من 

بل قد تعهدت حكومة  ضطراب والتراجع التي شهدتها ماليزيا في عهد الحكومات السابقة،اال

يوم  644بقيادته امام الماليزيين لتحقيق عشرة نقاط اصالحية رئيسيه خالل اول تحالف االمل 

من انتخابها وتضمنت هذه االصالحات العديد من الجوانب السياسية واالقتصادية  وبعد اكثر 

يمكن تقسيم هذه الوعود العشرة الى وعود تم "  مهاتير"وصول الحكومة بقيادة  من سنة على

تحقيقها بشكل كامل كما وعدت الحكومة ووعود في طور العمل حيث بدأت الحكومة بتنفيذها 

ووعود تراجعت عنها الحكومة بطرق مختلفة وهو ما عرضها للعديد من االنتقادات في البالد 
(٣١)

   ت هل اوفت الحكومة الماليزية بوعودها ؟عام على االنتخابا)

.p16http://gmpg.org/xfn/11) 

شملت ثالث " تحالف االمل"عود الرئيسية التي التزمت بها حكومة الووما يؤشر ان 

اصالحات رئيسية
(١٩)

 (3-9المصدر السابق،ص.) 

 وهو ما% 4من خالل تجميد معدل الضريبة عند  GSTالغاء ضريبة السلع والخدمات .6

 .شكل خطوة رئيسية للمساعدة في تقليل تكاليف المعيشة في البالد 

اوفت الحكومة الماليزية بوعدها بشأن تشكيل مجلس حكومي خاص لتعزيز اتفاقية عام .9

والتي قامت بتوحيد اتحاد ماليا الفيدرالي والذي يشمل شبه الجزيرة الماليزية مع شرق  6913

غافورة لتشكيل ماليزيا الحالية قبل ان تحصل سنغافورة وسن( واليات صباح وشرواك)ماليزيا 

 . 6915على استقاللها الخاص في عام 

شكلته الحكومة الماليزية  يعلن على تعزيز العالقة بين غرب وشرق  الذيالمجلس الجديد .  3 

ماليزيا وتطوير المشاريع التنموية في المناطق النائية في شرق ماليزيا، كما ان للحكومة 

اليزية العديد منها، فيما قامت بأعادة تحديد شروط مشاريع اخرى منها مشروع خط الحديد الم

من اعادة تفعيل رنجت مليار  34في الساحل الشرقي حيث تمكنت الحكومة من توفير مبلغ 

 . المشروع وبشروط جديدة

الف ازمات ومشاكل خاصة ازمات حادة بين اركان التح"مهاتير محمد "ولكن واجهت حكومة 

: المتمثلة 
(١6)

 (9،ص 9494ماليزيا ازمة سياسية وتوافقات متحوله،: )

 ".مهاتير محمد"الذي اسسه وتزعمه ( برساتو)حزب ابناء االمل الموحد .6
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 ".انور ابراهيم"بزعامة ( بي كي آر)حزب عدالة الشعب .9

 . ، الذي يهيمن عليه ذوو االصول الصينية(دي آي بي )حزب العمل الديمقراطي .3

 .حزب االمانة الوطنية المنشق عن الحزب االسالمي الماليزي0

وذلك مع " انور ابراهيم"تسليم السلطة الى "مهاتير محمد "وتعود هذه المشكلة الى رفض 

اقتراب الموعد بعد عامين من االنتخابات بحسب اتفاق تشكيل تحالف االمل ،والذي توصلت 

تسليم السلطة " مهاتير محمد"،ومع رفض 9466ر يناي 5اليه االحزاب المذكوره اعاله في 

ووجه القسم الشبابي لحزب  عدالة "مهاتير "على " انور ابراهيم "زادت ضغوطات حلفاء 

محمد "الشعب انذاراً نهائياً لمهاتير ،فضالً عن قيام رئيس حزب االمانة الوطنية وزير الدفاع 

 .التحالف القائم بتوجيه تهديد بالتحول الى المعارضة وتفكيك " سابو 

وحدثت ايضاً اختالفات في برامج وافكار احزاب التحالف الحاكم وصل حد التناقض فقد 

" نجيب عبد الرزاق "جمعهما قبل االنتخابات اجندة من نقطة واحدة االوهي اسقاط حكومة 

اليمكن  المتهمة بالفساد ووضعت لذلك برنامجاً اتخابياً اعترف مهاتير فيما بعد بأنه كان شعبوياً 

الجميع  بتقديم  9494شباط  90في " مهاتير محمد "تنفيذه ، وقد فاجأ رئيس الوزراء السابق 

استقالته من الحكومة ومن زعامة الحزب بعد رفضه القاطع تحديد موعد لتنازله عن السلطة 

عن اعالنه القريب  9494في السابع من اغسطس " مهاتير"،واعلن " انور ابراهيم" لصالح 

، واكد ان الحزب  Bebasتأسيس حزب جديد من عرقية الماليو االصلية ويشار له ب عن 

الجديد سيكون مستقالً للدخول في االنتخابات المبكرة والتي من المزمع ان يدعو لها ملك 

ماليزيا ،مع تأكيده على ان الحزب الجديد سيكون مستقالً ولن يتحالف مع ائتالف المعارضة 

والذي كان من المقرر ان يخلفه في الحكومة السابقة ، بعد هزيمة "يم انور ابراه"بقيادة 

نجيب عبد الرزاق المتهم هو وزوجته مع عدد من كبار المسؤولين بتحالف امنو بتهم " حكومة 

عاماً في اول محاكمة مرتبطة بفضيحة مالية بشأن الصندوق  69الفساد وحكم عليه بالسجن 

زيون الى اجراء انتخابات مبكرة بسبب الشكوك حول رئيس السيادي ، واليوم يتطلع المالي

وبأنه يفتقر الى االغلبية البرلمانية  وكان محي قد اعلن "محي الدين ياسين " "الوزراء الحالي 

نائباً ،واخيراً مازال مهاتير يأمل  04ومعه  9494اذار /6عن انشقاقه عن تحالف امل في 

بية نواب البرلمان الماليزيباالنتخابات المقبله ان ينال ثقة اغل
 (09)

ماليزيا ازمة سياسية ) 

نشعراننا يجب ان نواصل قتالنا مهاتير محمد يعود بحزب (/)  3، ص9494وتوافقات متحوله،

  Arabicpost  .net /2020 /08   .WWW سياسي جديد في ماليزيا 

قد وجهت  9466 في ضوء ما تقدم من نرى ان نتائج انتخابات ماليزيا والتي جرت في ايار

( امنو)ضربة موجعة لتحالف الجبهة الوطنية والذي يعرف بالمنظمة القومية الماليوية المتحدة 

الذي يضم المالويين المسلمين، فضالً عن وجود احزاب اخرى تمثل االقليات الصينية 

والهندية والقوميات االخرى هذا الحزب الذي حكم في ماليزيا لسنوات طويلة، وهو مثل 

حزب االسالمي المعتدل ومثل تجمعاً كبيراً لماليين المسلمين واالقليات وحافظ على ال

التطلعات القومية ألبناء الماليين من حيث الحفاظ على سياده البالد و الهوية والثقافة الماليزية، 

من وصول  9443ولكن كانت ماليزيا بعد مرحلة حكم مهاتير محمد التي انتهت في العام 

فاز حزب امنو ولكنه فقد  9446تكن بالمستوى المطلوب فخالل االنتخابات لعام زعمات لم 

اذ  9463لها، وانخفضت أيضاً شعبيه بانتخابات عام شغالعديد من المقاعد البرلمانية التي كان ي

مقاعد مقارنة باالنتخابات السابقة  ٧مقعدا اي اقل ب  633حصل ائتالف الجبهة الوطنية على 

لينهزم هذا التحالف امام تحالف االمل وليعلن عن مرحلة جديدة  9466نتخابات الى ان جاءت ا

،واليوم وبعد تفكيك اركان التحالف الذي فاز بانتخابات العام "مهاتير محمد" بقيادة الدكتور
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نرى ان ماليزيا تمر بحالة جديدة من تسمى بالسيولة السياسية وتبدل المواقف السياسية ، 9466

عة كبيرة للوصول الى واقع جديد في ظل االنتخابات السياسية المبكرة التي للتحالفات بسر

، وعليه ستتشكل خريطة سياسية جديدة من المفترض  9494يدعو اليها ملك ماليزيا في العام 

ان تعيد االمل للشعب الماليزي في ظل الصراعات السياسية المحتدمة بين التحالفات الرئيسية 

 .السياسية  الموجودة على الساحة 

 Conclusion:  الخاتمة

في معرض دراستنا عن ماليزيا هي دولة اتحادية ذات نظام ملكي دستوري تقع في جنوب      

والية مع ثالث اقاليم اتحادية، الملك هو رئيس الدولة ووجوده يعد  63شرقي اسيا، تتكون من 

طة التنفيذية من قبل الحكومة شرفياً اما رئيس الوزراء فهو الذي يشكل الحكومة ويمارس السل

 .االتحادية وحكومات الواليات والسلطة القضائية ومنفصلة عن السلطة التشريعية والتنفيذية

اما البرلمان الماليزي االتحادي هو يمثل السلطة التشريعية وتم تشكيله على اساس نظام نظام  

حديد بتشريع القوانين و وستمنسر خالل حقبة االستعمار البريطاني، وهو الذي يختص بالت

اختيار رئيس الوزراء وله مجلسين كما رأينا مجلس النواب ومجلس الشيوخ اما الملك فيتم 

 . اختياره كما راينا بالتناوب بين االسر الملكية التسع المشكلة لالتحاد الماليزي

ناء الدولة بدأت تسير في طريق ب 6955ومن خالل البحث يالحظ ان ماليزيا منذ استقاللها عام 

والعصرية وبدأت ببناء المؤسسات السياسية والدستورية التي تدعم النهج الديمقراطي  الحديثة

وتعمل على صهر االمة الماليزية المتعددة االعراق في بوتقه واحد، وال يمكن انكار دور 

يا في االحزاب السياسية ودورها في بناء الدولة بعد االضطرابات العرقية التي شهدتها ماليز

 .الدينية -الحزبية -،فعمل الدستور الماليزي بالسير على المبادئ األتية الوطنية6919العام 

وفيما يتعلق بنظام التعددية الحزبية في ماليزيا نالحظ انه انبثق عن الشكل الفيدرالي للدولة اذ  

ن السبب بقيام لكل والية لها احزابها فضالً عن االحزاب التي تعمل على المستوى القومي، وكا

االحزاب السياسية بالمشاركة في االئتالف الحاكم دوراً فاعالً للتقليل من حده التوترات العرقية 

الذي منح هامشاً لتشكيل الحكومات على قاعدة االغلبية البسيطة وعرف هذا االئتالف بالجبهة 

النواة األساسية لهذا الوطنية وهو تحالف مكون من االحزاب الممثلة الكبر الجماعات العرقية و

والمعروف كما قلنا سابقاً بالمنظمة  المؤسس لماليزيا" ،تنكو، عبد الرحمن"التحالف هو حزب 

ما  6996القومية للماالي المتحدين وقد وصل عدد االحزاب االعضاء في هذا التحالف عام 

ت من مشاكل حزباً ولكنها كان 36حزباً، اما عن أحزاب المعارضة فتجاوز عددها  69يقارب 

 . في عالقتها مع االحزاب االخرى

وعلى مر التاريخ السياسي لماليزيا و ما يالحظ على قوة الدولة واستقرارها هو اجراء 

، واهم ما 9466وصوالً الى انتخابات العام  6959االنتخابات بشكل منتظم ودوري من عام 

د الى السلطة بعد حقبة طويلة يميز االنتخابات األخيرة وصول الدكتور مهاتير محمد من جدي

وصوالً الى فوزه عبر تحالف االمل والذي هزم  9443ولحد  6966من حكمه امتدت من عام 

، واهم ما يميز قيادة االخير الفساد "نجيب عبد الرزاق"الجبهة الوطنية بقيادة رئيسها السابق 

ية في ماليزيا الى رفض وتعود هذه المشكلة  الحالية واالزمة السياس والمشكالت االقتصادية

وذلك  مع انتهاء مدة االتفاق والذي تضمن " انور ابراهيم"تسليم السلطة الى "مهاتير محمد "

تسليم السلطة لالخير بحسب اتفاق تشكيل تحالف االمل ،والذي توصلت اليه  اركان التحالف 

قبل  تسليم السلطة زادت الضغوطات من" مهاتير محمد"،ومع رفض 9466يناير  5في 

 9494شباط  90وعلى اثر ذلك قدم مهاتير محمد استقالته في " المؤيييدين النور ابراهيم 

بعد انسحابه من تحالف امل ،  9494رئاسة الوزراء في آذار " محي الدين ياسين "وتسلم 
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وسط شكوك في عدد مقاعده البرلمانية وحكومة التحالف الوطني واالن ماليزيا دخلت مرحلة 

الجراء اتخابات مبكرة " عبد هللا احمد شاه" الكل يتطلع الى اعالن ملك ماليزيا ازمة ثقة و

من جديد بعد تأسيسه للحزب الجديد القائم على "مهاتير محمد "،وهناك رأي يرجح الى فوز 

 .اساس العرقية المالويه االصلية ورفضه الدخول اي تحالف مع اي حزب اخر 

 قائمة المصادر

 9445وتعديالته عام  6955لعام الدستور الماليزي  

 الوثائق

 ١/١من مرفق قرار مجلس حقوق االنسان ( أ) ١١تقرير وطني مقدم وفقاً للفقرة  

-GE.08رقم الوثيقة 94٩١ماليزيا،الجمعية العامة لالمم  المتحدة، مجلس حقوق االنسان، 

16766 146109 150109                                                                                                                                                         

 الرسائل

رسالة ( اندونيسيا او ماليزيا)معد صالح العبيدي، العالقة بين الديمقراطية والتنمية في اسيا  

 .9449  ماجستير غير منشورة، كلية العلوم السياسية، جامعة بغداد،

 الكتب العربية والمعربة 

اسعد عبد الحسن خنجر ،القيادة السياسية واالصالح السياسي في ماليزيا ،في كتاب ابعاد  -

االفاق ،المركز العربي  -دراسة تحليلية في الخلفيات االسس :التجربة التنموية في ماليزيا 

 .9469لين ،الديمقراطي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية ،بر

اميرة احمد حرزلي، دور القيادة السياسية الماليزية في تحقيق التنمية المستدامة واالصالح  -

السياسي في عهد مهاتير محمد ،في مجموعة مؤلفين ابعاد التجربة التنموية في ماليزيا دراسة 

تيجية تحليلية في الخلفيات االسس االفاق، المركز العربي الديمقراطي للدراسات االسترا

 .9469والسياسية واالقتصادية ،برلين ،

االروس، ترجمة رنا قطار دار عويدات للنشر : ايڤ غارنيه واخرون، اطلس بلدان العالم -

 .9463والطباعة، بيروت، 

 .١٩٩١شفيقة العريس، الموسوعة الجغرافية لبلدان العالم، دار اليوسف، بيروت،  -

دراسة في العوامل والمؤشرات،  في : يزياشنيقي سيف الدين التحول الديمقراطي في مال -

: عائشه عباش ونهى الدسوقي، ابعاد التجربة التنموية في ماليزيا. كتاب لمجموعة مؤلفين د

دراسة تحليل في خلفيات االسس االفاق، المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية 

 .9469والسياسية واالقتصادية، برلين، 

مذكرات الدكتور مهاتير محمد، ترجمة امين االيوبي ،الشبكة : وزراءطبيب في رئاسة ال -

 .9460العربية لالبحاث والنشر ،بيروت،

مهاتير محمد من شاب متمرد الى بطل اسالمي ،دار الكتاب :عادل الجوجري،النمر اآلسيوي  -

 .9446القاهرة ،–العربي ،دمشق 

اآلسيوي ، مركز الدراسات  محمد السيد سليم ورجاء ابراهيم سليم واخرون، االطلس -

 .9443اآلسيوية ، كلية االقتصاد والعلوم السياسية ،جامعة القاهرة ،

مهاتير محمد والصحوة االقتصادية ،العربي للنشر :محمد صادق اسماعيل، التجربة الماليزية  -

 .9460والتوزيع ،

 .6969محمود شاكر،إاتحاد ماليزيا،المكتب االسالمي ،بيروت ، -

 9460التجربة الماليزية نهضة امة ،الناشر مؤسسة شومان ، القاهرة، مهاتير محمد، -
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ميرڤت عبد العزيز العالقة بين الديمقراطية والتنمية في ماليزيا وسنغافورة في مجموعة  -

مؤلفين في كتاب العالقة بين الديمقراطية والتنمية في آسيا مركز الدراسات األسيوية، جامعة 

 . 6995القاهرة، 

، القيم اآلسيوية،مركز الداسات اآلسيوية ،كلية االقتصاد والعلوم السياسية هدى ميتكيس -

 .9445،جامعة القاهرة ،

 البحوث والدراسات والدوريات والتقارير

االنموذج الماليزي،ورقة بحثية لمنتدى :شاد سليم فاروقي ، دستور دولة ذات اغلبية مسلمة  -

 .9466صناعة الدستور ،الخرطوم،

ن و اسراء كاظم تعدد القوميات في ماليزيا ودورها في تطور النظام السياسي عطا هللا سليما -

 .9463،نيسان، 63واستقراره، مجله كلية التربية، جامعة واسط العدد 

علي برازي، موجز الحالة العالمية للديمقراطية ،المؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات  -

 . 9469،لندن ،

السياسي للحكم الرشيد في ماليزيا وامكانية االستفادة الفلسطينية فادي احمد رمضان، البعد   -

، الدراسات العليا المشتركة بين أكاديمية االدارة والسياسة للدراسات العليا و 9443 -6966

 .9465جامعة االقصى بغزة،

 .9494ماليزيا ازمة سياسية وتوافقات متحولة، مركز الجزيرة للدراسات ،آذار  -

موذج السياسي الماليزي وادارة االختالف، مركز الجزيرة للدراسات، محسن صالح، الن -

 .9469الدوحة، حزيران،  

محسن محمد صالح ،النهوض الماليزي قراءة في الخلفيات ومعالم التطور االقتصادي  -

 . 9446،مركز االمارات للدراسات والبحوث االستراتيجية ،

زيا وتطبيقاتها واالستفادة منها في العراق، هوشيار دزه ني، الديمقراطية التوافقية في مالي -

 .١٩١٩معهد الخدمة الخارجية وزارة الخارجية العراقية، 

 الصحف 

 60049تحالف مهاتير محمد يفوز بانتخابات ماليزيا ،صحيفة الشرق االوسط ،لندن،العدد  -

 . 9466آيار  66،

 المواقع االلكترونية

 http://www.wikipedia.org/wikiانور ابراهيم،   -

 ائتالف الجبهة الوطنية الحاكم في ماليزيا يفوز باالنتخابات للمرة الثالثة عشر على التوالي -

        http://www.tunisien.tn.2013    

                                          9466آيار /  64/  99دة الى الحكم في سن    ماليزيا كيف تمكن مهاتير محمد من العو   -

  http://www.bbc.co.uk/news                                                                   

 ليزية بوعودها ؟   عام على االنتخابات هل اوفت الحكومة الما -

         http://gmpg.org/xfn/111 

  نشعر اننا يجب ان نواصل قتالنا مهاتير محمد يعود بحزب سياسي جديد في ماليزيا  -

www Arabicpost  .net /2020 /08/0                                           

                          

http://www.wikipedia.org/wiki
http://www.tunisien.tn.2013/
http://www.tunisien.tn.2013/
http://www.bbc.co.uk/news
http://gmpg.org/xfn/111
http://gmpg.org/xfn/111
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 سالطين   9ملكية دستورية فيدرالية يتناوب عليها  -

       https://arabicpost.net/favicon.pnj.18/1/2019     

                                         

 معلومات عن ماليزيا -

                                                               http://www.statistics.cov.my 

 التعداد السكاني لماليزيا ، الموقع  االلكتروني -

                                        https://www.population pyramid.net/ar                                                                                   

 النظام  السياسي في ماليزيا   -

                                                              http://samiranasiri.blagspot.com 

 Pankor Engagement,British-Malayan Treaty ,www.Britannica.com 

 المصادر االنكليزية 

    Stilt, Kristen, Contextualizing Constitutional Law.The Malayan 

experience,Volum13,ISSUE2,April 2015,p.414-415.  
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:Abstract 

   Malaysia is an Islamic country from Southeast Asian countries, 

known for its diverse ethnic composition, which is treated as an 

enrichment and payment within the framework of national unity and 

societal cohesion, and the Malaysian constitution was able to develop 

materials in line with the nature of a multi-ethnic and multi-religious 

society. The right to vote and not to deprive any group of society of the 

right to contribute to the political process. The standard of elections in 

Malaysia is to be fair and free from suspicions. The electoral process is 

based on the existence of an electoral system based on elections In the 

light of the simple elections, and in light of the 2018 elections, 

opposition candidate Dr. Mahathir Muhammad won the legislative 

elections at the head of the coalition of opposition parties, Pakatan 

Harappan, with a majority in Parliament, to fill the post of Prime 

Minister of Malaysia, thereby putting an end to the governments of the 

“Barisan National” coalition, which continued in the country 60 Years, 

and this is the second era of Mahathir Muhammad's rule. He previously 

ruled from 1981-2003, and this second era and the first slogan 

presented by Dr. "Mahathir Muhammad" eliminated corruption, which 

motivated the masses to return this seasoned politician.                          

                                   

 

  Keywords: 1. Mahathir Muhammad   2. Barisan Al-Watani   3. Amno 

             4. General elections 5. The electoral  process. 
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 دور الثقافة المحاسبية في تطوير الممارسات المحاسبية

 تدقيقية في العراقواالجراءات ال

 
 حيدر عبدالحسين حميد المستوفي. د.م.أ

 مركز المستنصرية للدراسات العربية والدولية

dr.haider.almustawfi@uomustansiriyah.edu.iq 

 

 :  المستخلص

لوضع اطار عمومي للممارسات المحاسبية وكذلك تحديد يعد التنظيم المحاسبي محاولة        

الضوابط والحلول للمشاكل التي يمكن ان تواجه التطبيق العملي وتختلف مصادر التنظيم 

فقد اجريت دراسات عديدة حول اهمية الثقافة في مختلف البلدان ، المحاسبي من بلد ألخر 

لذلك اهتم الكثير من ، تلك البلدانوان تحديثها يتحدد من مالمح االنظمة المحاسبية في 

الباحثين بالتطوير المحاسبي ألهميته بان النظام المحاسبي يجب عليه التكيف والتوائم مع 

الظروف البيئية المحيطة اذ ان كل دولة من الدول ال يمكن ان تخلو من نظام مؤسساتي 

محورت مشكلة البحث من هنا ت، خاص بها ويتضمن للعديد من النظم ومنها النظام المحاسبي

حول معاناة الشركات العراقية في انخفاض معدل نموها وفي بعض االحيان افالسها وذلك 

لعدم استخدامها المعلومات المحاسبية بالشكل االمثل من قبل اداراتها لعدم امتالكها الثقافة 

محاسبية لذلك جاءت اهمية البحث في بيان دور الثقافة ال، المحاسبية المطلوبة والكافية

باعتبارها شريان الحياة ألي مؤسسة او شركة اقتصادية من خالل ما تقوم به من تسجيل 

وتلخيص وتبويب للعمليات المالية لمختلف انشطتها بالشكل الذي يؤمن لها تحقيق اهدافها 

المرسومة ومدى تأثيرها في تحسين قيمة الوحدات االقتصادية ورفع مستوى قراراتها 

تثمارية من خالل الدور الفاعل والمهم للثقافة المحاسبية في تطوير الممارسات االدارية واالس

المحاسبية واالجراءات الرقابية والتدقيقية في الشركات العراقية لمكافحة وتتبع  الجرائم 

 . االقتصادية والمالية 

ب وتوصل البحث الى عدة استنتاجات كان ابرزها اعتبار توحيد الممارسات واالسالي    

المحاسبية والرقابية المستخدمة في الشركات العراقية وسيلة مهمة لتحقيق الثبات في 

استخدامها كما تلعب دور مهم في رفع مستوى الثقة وطمئنة المستخدمين للبيانات المالية 

وان تعدد الهيئات والمنظمات المهنية في بناء كيان مستقل لمهنة ، وخصوصا الدوليين

ومن اهم التوصيات التي ، يساعد في تحقيق االستقاللية العملية والفكريةالمحاسبة والتدقيق 

اوصى بها ضرورة التطبيق الكامل والفاعل للفروض والمبادئ المحاسبية الناتجة عن ثقافة 

محاسبية في التسجيل والتلخيص والتبويب للعمليات المالية وبذل المزيد من االجراءات 

سؤوليات والمهام المتعلقة بكافة المستويات والتي بواسطتها المصرفية والرقابية وتحديد الم

التسمح بمرور اي عمليات مالية ومصرفية مشبوهة من خالل قيام المديرية العامة لمكافحة 

الجريمة باستقطاب ضباط ومنتسبين يتمتعون بثقافة محاسبية مبنية على مبادئ وفروض 

 .ة واتخاذ االجراءات القانونية الالزمة بحقهاتمكنهم من متابعة الجرائم االقتصادية والمالي
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 Introduction :المقدمة

اذ ان المحاسبة تكون ، تعد المحاسبة من العلوم االجتماعية التي تؤثر وتتاثر في المجتمع    

جزءا من انظمة المعلومات للوحدة االقتصادية اذ ارتبط علم المحاسبة بحياة االنسان 

اطات االفراد االقتصادية وان كانت بسيطة فهي تحتاج الى قياس االقتصادية وايا كانت نش

حيث يعد التنظيم المحاسبي . للموارد وللعمليات االقتصادية ومن ثم قياس نتائج هذه العمليات 

محاولة لوضع اطار عمومي للممارسات المحاسبية وكذلك تحديد الضوابط والحلول للمشاكل 

ي للممارسات المحاسبية وتختلف مصادر التنظيم التي يمكن ان تواجه التطبيق العمل

 : المحاسبي من بلد الى اخر ومن اهمها 

 . الخ ....التشريعات والقوانين مثل القانون التجاري وقانون الشركات -ا

التوجيهات والتوصيات المحاسبية التي تصدر من الهيئات المراقبة الذي تهتم بوظيفة -ب

 . المحاسبة 

 . المحاسبية التي تصدر من الهيئات المختصة  االسس والمعايير-ج

 . القواعد التي تصدرها الهيئات الحكومية -د

فلقد اجريت دراسات عديدة حول اهمية الثقافة في مختلف البلدان وان تحديث الثقافة    

وفي الثمانينات اجريت ثالث ، الدولية تتحدد من مالمح االنظمة المحاسبية في تلك البلدان 

وعقد المؤتمر ( الحتمية الثقافية في المحاسبة ) دولية علمية تناولت فيها موضوع  مؤتمرات

بينما عقد  6961وعقد المؤتمر الثاني في نيويورك عام  6965االول في امستردام عام 

 (  661:  9445، ابو زيد ) 6965المؤتمر الثالث في بروكسل عام 

سبي وذلك الهميته اخذين بنظر االعتبار عوامل كما اهتم كثير من الباحثين بالتطوير المحا   

المحيط والثقافة المؤسسية بان النظام المحاسبي يجب عليه التكيف والتوائم مع الظروف 

البيئية اذ ان كل دولة من الدول اليمكن ان تخلو من نظام مؤسساتي خاص بها ويتضمن 

والنظام التعليمي والنظام الديني النظام المحاسبي والنظام القانوني ) العديد من النظم منها 

من هنا جاء اهمية دور الثقافة المحاسبية باعتبارها شريان الحياة بالنسبة الي ( . الخ ....

مؤسسة او شركة اقتصادية وذلك من خالل ماتقوم به من تسجيل وتلخيص وتبويب العمليات 

مرسومة وايا كانت تلك المالية لمختلف انشطتها بالشكل الذي يؤمن لها تحقيق اهدافها ال

اذ ان عصرنا الحاضر هو عصر التطور التكنولوجي والمعلوماتي فينبغي تطوير ، االهداف 

االجراءات والوسائل المتبعة في توصيل ونقل المعلومات عموما والمعلومات االقتصادية 

والمالية على وجه الخصوص فاصبحت الشركات توجه اهتماماتها باتجاه تطوير وتحديث 

ممارسات المحاسبية واالجراءات الرقابية والتدقيقية وفي القطاعات المختلفة وبما يتالئم مع ال

 .الثقافة المحاسبية المتطورة 

اما المحور ، تناول المحور االول منهجية البحث ، حيث تضمن البحث ثالث محاور    

الجرائم االقتصادية الثاني فاهتم باستعراض الجانب النظري والمحور الثالث تم التطرق الى 

 . وبعد ذلك تم استعراض ألهم االستنتاجات والتوصيات ، والمالية 

The First Axis: Research Methodology    منهجية البحث 

 :First: The Research Problem  مشكلة البحث : اوال 

، ر المحاسبي يعد االفصاح المحاسبي احد المبادئ االساسية والمهمة التي يركز عليها الفك   

فعن ، وهي وظيفة االتصال ، وذلك الرتباطه الوثيق باحدى الوظائف الرئيسية للمحاسبة 

طريق االفصاح يتم اعداد التقارير المالية التي تهدف الى اشباع حاجات مستخدميها من 

المعلومات المحاسبية التي تصور وتعكس االحداث االقتصادية التي اثرت بالشركة خالل 
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، كما تعرض المعلومات التي تعلن عن خطط وتوقعات االدارة المستقبلية ، نشاط فترة ال

ولكي تحقق التقارير المالية دورها االقتصادي المنشود ينبغي ان يكون مستخدميها على قدر 

الذي يتطلب ان يكونوا على مستوى من الثقافة المحاسبية ، من االدراك لمحتواها المعلوماتي 

 . ستيعاب المغزى من التقارير المالية تمكنهم من فهم وا

حيث تمحورت مشكلة البحث حول معاناة الشركات العراقية في انخفاض معدل نموها وفي    

اغلب االحيان افالسها وذلك لعدم استخدامها المعلومات المحاسبية بالشكل االمثل من قبل 

 . ادارتها بسبب عدم امتالكها ثقافة محاسبية كافية 

 Second: Research Objectives: هداف البحث ا: ثانيا 

ان هدف البحث هو معرفة اثر الثقافة المحاسبية عند االدارات في الوحدات االقتصادية    

العراقية وكذلك لدى المستخدمين للمعلومات المحاسبية والدور الذي تلعبه في استعمال 

تلعبه الثقافة المحاسبية  وكذلك التعرف على الدور الذي، مخرجات االنظمة المحاسبية 

ومعرفة مدى تاثير القيم في تحسين ، الدارات الوحدة االقتصادية والعاملين والمستثمرين 

وكذلك . قيمة الوحدات االقتصادية عن طريق رفع مستوى القرارات االدارية واالستثمارية 

اسبية في الوحدات التعرف على العمليات الرقابية واالجراءات المالية المدعمة للثقافة المح

 . االقتصادية العراقية 

 Third: The Importance of Research: اهمية البحث : ثالثا 

اصبح االهتمام الدولي بالجرائم االقتصادية كبيرا نتيجة لما خلفتها هذه الجرائم من اثار   

د ومن الطرق واالساليب المهمة في مكافحة هذه الجرائم هو س، اقتصادية واجتماعية 

الثغرات ذات الطابع التنظيمي واالداري والمالي وفرض الرقابة على مستوى االجهزة 

والهياكل االقتصادية للحيلولة دون ارتكاب هذه الجرائم واحد هذه االجراءات المهمة الدور 

الفاعل والمهم للثقافة المحاسبية في تطويرالممارسات المحاسبية واالجراءات الرقابية 

الشركات العراقية وتاثير ذلك في تعزيز قيمتها من خالل تعظيم القرار االداري والتدقيقية في 

 .والقرار االستثماري   

 Fourth: Research Hypothesis: فرضية البحث : رابعا 

تمكن الثقافة المحاسبية من التحري عن الجرائم االقتصادية والمالية من خالل    

الرقابية والتدقيقية في تتبع ومكافحة الجريمة  تطويرالممارسات المحاسبية واالجراءات

 .االقتصادية 

  The Second Axis: The Theoretical Side  الجانب النظري :المحور االول  

 First: The Concept of Accounting Culture: مفهوم الثقافة المحاسبية: اوال

للقيم المشتركة عند مجاميع نظام ) على انها  6966الثقافة في عام   Grayعرف العالم    

واعد هيكال من مجموعة من القيم المحاسبية والثقافية والتي تؤثر في ، ( اساسية من السكان 

االنظمة المحاسبية والتغيرات التي تطرا على المحاسبة طبقا للتطورات االجتماعية 

بية ومن هذه وان القيم المحاسبية تؤثر تاثيرا كبيرا في الممارسات المحاس. والحضارية 

حيث ان تطور االنظمة المحاسبية ( االفصاح عن المعلومات ، التقارير المالية ) الممارسات 

يحصل خالل فترة زمنية ويدخل الى الهياكل التنظيمية ومن هنا يؤدي الى تطور المؤسسات 

د في االنظمة القانونية واسواق المال والجمعيات المالية وجميع المؤسسات التي تتطور عن

تعزيز القيم االجتماعية والحضارية وان هذه القيم الثقافية تؤثر في االنظمة المحاسبية والتي 

الى اربعة من القيم المحاسبية وهي   Grayبدورها تتاثر بنتائج المؤسسات ذاتها وتوصل 

 (:  66:  9446، المالكي )كاالتي 
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بانها اختيار ) المهنية  Grayرف وقد ع: تقابلها السيطرة القانونية( المهارة ) المهنية -6

ممارسات الحكم المهني لالفراد والحفاظ على التعليم المهني الذاتي بجانب االلتزام 

 : وتوصل الى مستويين وهما ( بالمتطلبات القانونية 

اذ تعد المهنة منطلقا اساسيا للقيم المحاسبية : المستوى االول وهو المستوى الفردي المهني-ا

ين تكون لديهم حاجة الى اصدار احكام مهنية متعلقة بقيم االفصاح المالي وان المحاسب

يعد المحاسب هو المسؤول : المستوى الثاني التنظيم القانوني -للعمليات المالية جميعها  ب

عن صدور احكام المهنة والتي تخص القيم والصفات المختلفة التي تعود الفصاح المعلومات 

وان البعد التنظيمي لتطوير ، المحاسبين تختلف من دولة الى اخرى  االلية اذ ان درجة احكام

االنظمة المحاسبية في قسم من العالم تشير الى درجة مختلفة من التعلم لدى المنظمات المهنية 

تمتلكان درجات  UKوالمملكة المتحدة  USAومثال على ذلك الواليات المتحدة االمريكية 

 .حاسبة من بين البلدان االوربية االخرى كبيرة من التعليم في مهنة الم

قد عرف الثبوتية بانها تفضيل او اختيار   Grayان العالم : الثبوتية يقابلها المرونة -8

الستخدام الممارسات المحاسبية المتشابهة بين الوحدات االقتصادية واالستمرارية في هذه 

ل طبقا لظروف خاصة وبعكس المرونة التي تستعم، الممارسات في مدة من الزمن 

بالوحدات االقتصادية الفردية اذ ان هذا البعد يتكون من عنصرين وهما الثبات الزمني 

للممارسات المحاسبية والتوحد في استخدام السياسات المحاسبية والمعايير والقواعد بين 

،  وقد يكون هناك اختالف في تطبيق االنظمة المحاسبية بين الدول، الوحدات االقتصادية 

فنالحظ في فرنسا ان هناك تخطيط باستخدام خطة محاسبية موحدة وهذا بعكس الممارسات 

) المحاسبية في الواليات المتحدة اذ انها ترى ان هناك مرونة في السياسات المحاسبية 

 ( .  05:  9465، الشرفاء 

 الرررتحفظ بانررره طريقرررة حرررذرة الحتماليرررة عررردم  Grayعررررف  :المممتحفظ يقابلمممه التفممما ل-1

وان ، التاكرررد فررري االحرررداث المسرررتقبلية مقابرررل التفررراؤل واطرررالق الحريرررة لنظررررة المخررراطرة 

ويتوجرررب علرررى المحاسرررب ، الرررتحفظ بالدرجرررة االسررراس يعنررري العقالنيرررة واالسرررتخدام الحرررذر 

المرررتحفظ ان يتوقرررع هنررراك خسرررائر ولررريس هنررراك ارباحرررا وان الرررتحفظ هرررو االكثرررر مرررن برررين 

غالبرررا مرررايكون مغتيررررا فررري اجرررزاء مختلفرررة مرررن العرررالم اذ المفررراهيم المحاسررربية جررردال وانررره 

يسررتخدم الررتحفظ المحاسرربي علررى الغالررب بمعنررى انرره يتوجررب التقريررر عررن القرريم االقررل فرري 

  Basuويعرررررف ، الموجررررودات وااليرررررادات والقرررريم العليررررا لاللتزامررررات والمصررررروفات 

ر جيررردة بشررركل اكبرررر الرررتحفظ انررره اسرررتجابة االربررراح فررري الوحررردة االقتصرررادية لالخبرررار الغيررر

مرررن اسرررتجابتها لالخبرررار الجيررردة وان االخبرررار التررري تكرررون جيررردة تتطلرررب درجرررة عاليرررة مرررن 

 (. 95-91:  9446، ياسين ) التحقق من لدن المحاسبين 

نظرة الحذر في االفصاح " السرية بانها   Grayعرف العالم  :السرية تقابلها الشفافية-4

لسرية تنجم عن االدارة بسبب تاثيرها في كمية وعدها الخاصية االساسية وان قضية ا

وان اغلب الشركات ترغب بان تكون معلومات ، " المعلومات المفصح عنها الى الخارجين 

ةتتباين السرية الى حد كبير بين الدول ، سرية ويتم االفصاح عن القليل من التقارير المالية 

وس االموال وغالبا ما تفضل السرية ويرجع هذا التباين الى التطور الذي تشهده اسواق رؤ

لكونها ذو فائدة بعدم الكشف عن المعلومات التي تتعلق بالعمل باستثناء الذين يرتبطون 

وقد ، باالدارة والتمويل اذ ان السرية تقابلها الشفافية في عملية االفصاح عن المعلومات 

ازمات وانهيارات مرت بها ازدادت الحاجة الى االفصاح عن الشفافية لما مر به العالم من 

بعض الشركات الدولية الكبيرة ومثال على ذلك ان تقرير لجنة الكونكرس اشار بالتحقيق عن 
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وان احد اهم االسباب التي ادت الى االنهيار هو ضعف   Enronسبب انهيار شركة 

ن االفصاح المحاسبي عن المعامالت المتبادلة بين هذه الشركة وشركات اخرى لالستثمار م

فبعد ازدياد االهتمام بالدور . جانب وتباطئ الشركة التي تقوم بالتدقيق من جانب اخر 

االقتصادي السواق المال ازداد االهمية للشفافية واالفصاح وذلك لجعل التعامالت في 

االسواق ذو عدالة كبيرة في توفير فرص متكافئة لجميع المستثمرين من اجل الحصول على 

اطارا استثماريا مالئما ويعمل على زيادة فرصة النمو واالزدهار  معلومات وهذا يوفر

 (.  399:  6994، الشيرازي) واالستمرارية في االسواق المالية 

 Second: Elements of Accounting Culture: مقومات الثقافة المحاسبية:ثانيا

، المحاسرررربية  الرررردورة، القيررررد المحاسرررربي ) ان المقومررررات االساسررررية للمحاسرررربة تتمثررررل ب   

اذ يعتمررررد القيررررد المحاسرررربي علررررى تسررررجيل المعررررامالت ، ( الرررردفاتر والمسررررتندات المحاسرررربية 

الماليررة الترري تمثرررل الفكرررة التررري يتخيلهررا المحاسررب للعمليرررة الماليررة والتررري يترجمهررا قبرررل ان 

امرررا الررردورة المحاسررربية فتبررردا بتررردوين هرررذه ، يبررردا بعمليرررة تسرررجيلها فررري الررردفاتر المحاسررربية 

عمليرررررات فررررري سرررررجالت المؤسسرررررة وتحليلهرررررا ومرررررن ثرررررم االنتهررررراء باعرررررداد قررررروائم ماليرررررة ال

وحسرررابات ختاميرررة امرررا مرررن جانرررب اخرررر فرررال يرررتم تسرررجيل العمليرررات الماليرررة فررري السرررجالت 

المحاسررربية اال اذا كانرررت المعرررامالت مؤيررردة بحسرررب المسرررتندات المحاسررربية وموثقرررة ثبوتيرررا 

 : (Ksenija , 2009 :93 )ت ومن هذه المقوما. بوقوع هذه المعامالت 

 : القيد المحاسبي-8

تعرف العملية المالية بانها تلك العملية التي تحصل في مؤسسة والتي تكون  :العملية المالية-ا

مؤثرة على المبالغ المالية على احد الحسابات المعمول بها في المؤسسة اذ يقوم المحاسب او 

التي تم تاييدها بالمستندات او بوثائق ثبوتية لثبات  المحلل المالي بتحليل المعامالت المالية

 . صحتها 

وهي الطريقة التي تتم بموجبها تصوير او قياس او : مفهوم القيد في المعامالت المالية-ب

اذ ان البعض يرى ان القيد هو ، ترجمة المعامالت المالية قبل ان يتم تسجيلها في السجالت 

االخر يراه نظرية اذ ان هذه الطريقة تتم داخل المؤسسة  طريقة والبعض يراه نظاما والبعض

 او بين المؤسسة واطراف اخرى 

ان المصطلح : يستخدم مصطلح الحساب بهدف ترجمة حدث اقتصادي الى لغة المحاسبة-ج

االكثر اهمية في علم المحاسبة هو الحساب اذ يتم من خالل الحساب تدوين قيمة التدفقات 

ان الحساب هو جدول مكون من عمودين ويسمى احد العمودين مدين المالية في المؤسسة و

اذ يشيرالى  تصنيف المعلومات وبيان الرصيد وهذا هو المعنى الضيق ، واالخر يسمى دائن 

اما المعنى الواسع فان الحساب يشير الى مجموعة الحسابات في نهاية السنة ، للحساب 

 . المالية 

 : انواع الحسابات-8

 ( :  06:  9440، واخرون ، حنان ) لى شكل حسابات وتشمل التصنيف ع-

 .وتعني حسابات االطراف مع المؤسسة : حسابات شخصية *

 . وتعني حسابات االصول والخصوم : حسابات حقيقية *

 . وهي حسابات المصروفات في المؤسسة وحسابات االيرادات : حسابات اسمية *

ات االصول وحسابات حق الملكية وحسابات حساب) وهي  :التصنيف على شكل مجموعات-

 ( . الخصوم وحسابات المصاريف وحسابات االيرادات 



 

 

97 

 مجلة المستنصرية للدراسات العربية والدولية

 

يتم تسجيل المعامالت المالية في السجالت المحاسبية طبقا السلوب : طرق القيد المحاسبية -3

القيد المحاسبي بطرق سميت طرق القيد المحاسبي والتي تسمى من قبل بعض الكتاب 

 : لمحاسبي اذ توجد مقومات للقيد المحاسبي وهي نظريات القيد ا

 . سجالت ، قوائم ، كشوفات ، مجموعة المستندات ، مجموعات الدفاتر-

اجراءات المحاسبة والتي هي االدوات التي تستخدم في سبيل ربط اقسام النظام بعضها -

 69:  9445، الي الحي) ونظريات القيد المحاسبي . بالبعض االخر ليتم تحقيق النظام الهدافه 

 : ) 

اذ استخدم هذا النظام قديما اما في الوقت الحاضر فانه يستخدم على  :نظريات القيد المفرد*

نطاق محدد جدا ويقوم على فكرة وهي عدم امكانية فصل الذمة المالية للمؤسسة عن المالكين 

 . 

تى يتم تدوينها في اذ يتم بهذه النظرية تحديد اطراف كل عملية ح :نظرية القيد المزدوج*

السجالت الن هذه الطريقة تعتمد على عملية ثنائية في تسجيل االنشطة المالية وان نظام القيد 

المزدوج يتطلب طرفين في الدفاتر عند القيام باجراء القيد المحاسبي اذ ان الطرف االول 

 . اما الطرف االخر فهو جهة لها عالقة مالية بالمؤسسة  ، يتمثل بالمؤسسة 

تتكون عملية القيد البسيط من حسابين االول مدين واالخر : نظريات القيد البسيط والمركب *

بينما القيد المركب فان احد جوانب القيد ، دائن وان هذا النوع هو السائد بين القيود المحاسبية 

او كالهما يتضمن اكثر من حساب منفرد ويذكر عبارة مذكورين لبيان ان هناك اكثر من 

 . ب لهذا الجانب حسا

وهي التي تسجل فيها العمليات المالية المقيدة بالمستندات المحاسبية : الدورة المحاسبية-4

بالدفاتر اليومية ومن ثم ترحيلها الى دفتر االستاذ وترصد الحسابات ومن ثم اعداد ميزان 

وان التسجيل ، نية المراجعة واخيرا اعداد وتنظيم القوائم المالية والحسابات الختامية والميزا

الن مرتكز الدورة المحاسبية هو ، المحاسبي هو اساس علم المحاسبة والتطبيقات العملية لها 

عملية اثبات االحداث المالية واالقتصادية ومن ثم تقييد المعامالت المالية في الدفاتر 

تنجز مرة كما ان الدورة المحاسبية ( . 946: 9449، ومحمد، الدهداوي)وسجالت المحاسبة 

واحدة في السنة على االقل لكون تطبيق النظام المحاسبي يمر عبر سلسلة من المراحل 

 : المنتظمة والمتكررة وتكون دورية وهذه المراحل هي

 . مرحلة تحقيق االهداف -

 . مرحلة تحرير المستندات -

 . مرحلة مراجعة المستندات -

 . المرحلة التحريرية لسندات القيد -

 . اجعة العمليات المحاسبية مرحلة مر-

 . مرحلة ثبوتية تسجيل القيود المحاسبية في دفاتر اليومية العامة -

 . المرحلة الترحيلية الى سجل االستاذ العام -

 . مرحلة الترصيد وغلق الحسابات -

 . مرحلة اعداد وتنظيم ميزان المراجعة -

 . مرحلة الجرد -

 . المعدل مرحلة اعداد وتنظيم ميزان المراجعة -

 . مرحلة اعداد وتنظيم الحسابات الختامية -

 . مرحلة اعداد وتنظيم الميزانية العامة -
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 ( .  633:  9440، النقيب ) مرحلة اعداد وتنظيم الميزانية االفتتاحية والقيد االفتتاحي -

تها هي مرتكز القيد في العمليات المحاسبية واثبات قانونيتها وصح :المستندات المحاسبية-5

، فهي ضرورية بشكل كبير لتحقيق الموضوعية وامكانية المعلومات من التحقق والمراجعة

وان الدفاتر المحاسبية تشمل المستندات والوثائق والتي تتضمن تفاصيل العمليات المالية كلها 

التي تنجز في المؤسسة والتي تكون المؤسسة طرفا فيها وتشمل المستندات طبيعة العمليات 

وتتلخص اهمية . ة وتدل على وقوع االحداث التي تثبتها العمليات المحاسبية المنجز

 (:  99:  9446، الكبيسي ) المستندات بما يلي 

اي هو الوثيقة التي تشير الى تسجيل المعامالت المالية في دفاتر ، يعد المستند دليال واقعيا-ا

 . المؤسسة 

في فترة حدوثها والطريقة التي يمكن تسجيلها المستند يعد كاداة تلخص العمليات المالية -ب

 . في سجل المؤسسة 

المستند اداة لنقل المعلومات والبيانات من مكان حدوثها سواء كان بين المؤسسة ام الغير -ج

 . ام داخل المؤسسة الى السجالت والدفاتر المحاسبية 

 . الرقابة عليها تعد المستندات وسيلة للتحقق من صدق المعلومات المالية ومن ثم -د

 . يعد المستند امرا للقيام بانشطة معينة داخل المؤسسة كخروج البضاعة واستالمها -ه

 . ان البعض من المستندات تعد وسيلة لسداد الدين -ح

تعد قسم من المستندات كاداة تترجم العمليات المالية بلغة المحاسبة مثل مستندات -خ

 . والقيد ، مستندات القبض ، الصرف

مما تقدم فان مقومات الثقافة المحاسبية لها اهمية كبيرة لدى ادارات الوحدات االقتصادية    

والعاملين والمستثمرين فيها و تاثيرها في تعزيز قيمة الشركة من خالل تعظيم القرار 

 . االداري والقرار االستثماري 

 (: 4)رقم   (APB )بيان مجلس المبادئ المحاسبية : ثالثا 

Third: Statement of The Accounting Principles Board (APB) No. (4) 

لقد انجزت هذه الدراسة تلبية على توصية مجلس المبادئ المحاسبية لضرورة تعريف    

ماهية االهداف المحاسبية ووضع ترسيم للمبادئ والمصطلحات المحاسبية المعروفة 

لتوصية نشر وانجاز بيان مجلس المبادئ والمقبولة قبوال عاما مع وضعها اذ نتجت عن هذه ا

المفاهيم والمبادئ المحاسبية االساسية المتضمنة في القوائم " بعنوان ( 0)المحاسبية رقم 

وقد تناول الفصل الرابع من هذا البيان االهداف التي قسمتها " . المالية لمؤسسات االعمال 

              ة في ظل محددات الى اهداف عامة واهداف خاصة واهداف فرعي

                                                                            ( Hill , 2003 : 66 )   . 

وهي االهداف التي توفر معلومات يعتمد على التغييرات في صافي  :االهداف العامة-8

ثل بصورة رئيسية الموارد الناتجة عن االنشطة التي تهدف نحو تحقيق الربح وهذا ما يم

مقسوم االرباح المتوقع توزيعها ومايشار اليه من عمليات التشغيل نحو دفع المستحقات 

وااللتزامات للعمال والدائنين والهيئات الضريبية ومساعدة االدارة في الرقابة والتخطيط 

ية وتوفير المعلومات الضرور. وكذلك المستخدمين االخرين في التنبؤ باالرباح المتوقعة 

التي تخص الموارد االقتصادية وااللتزامات لنشاطات االعمال وهذا ما يتضمن بشكل رئيسي 

تقويما لكل من نقاط القوة والضعف والقدرة االيفائية باالضافة الى عرض وبيان مصادر 

التمويل وكافة مجاالت االستثمار وكذلك الموارد المخصصة للتوسعات وتوفير معلومات 
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فادة منها في تقدير المكاسب المتوقعة للوحدات االقتصادية وتوفير مختلف مالية يمكن االست

 . المعلومات التي تخص التغيرات في االلتزامات االقتصادية والموارد 

وكافة التغيرات االخرى ، عرض قوائم المركز المالي ونتائج التشغيل :االهداف الخاصة-8

 . دئ المحاسبية والمقبولة قبوال عاما في المركز المالي بطريقة عادلة تتفق مع المبا

تكون المعلومات مالئمة لالحتياجات العامة للمستخدمين وتكون ذو  :االهداف النوعية-1

اذ انها تساعدهم في اتخاذ القرارات االقتصادية كما ان المعلومات تكون سهلة وقابلة ، اولوية

لومات التي تضمنتها من تحديد مايجب للفهم من قبل المستخدمين والقابلية والقدرة الثبات المع

قياسه من خصائص وطرق القياس وبما يضمن تطابق القياسات المستقلة باستعمال طرق 

اذ ان الحيادية تعني توجيه القياسات المحاسبية باتجاه المتطلبات العامة . القياس نفسها

التوقيت هو و، للمستخدمين بدال من توجيهها نحو احتياجات خاصة لمستخدمين محددين 

توصيل المعلومات في وقتها المناسب تحاشيا لتاخير في اتخاذ القرارات االقتصادية القابلة 

للمقارنة وان االختالف بين المعلومات يجب ان ال يكون ناجم عن اختالف للمعالجات 

والكمال بمعنى انه يجب االبالغ عن كل المعلومات التي تلبي بشكل معقول ، المحاسبية

 . ( Jeno , 2012 : 136 )ت االهداف النوعية االخرى  احتياجا

ويمكن توضيح تحليل لالهداف المحاسبية على وفق بيان سجل المبادئ المحاسبية العامة    

في وضع اطار منهجي لالهداف المحاسبية وان يكون له تاثيرا كبيرا على ماتناوله ( 0)رقم 

 . ها من بيانات ودراسات من خالل المفاهيم التي حدد

   Trueblood Committee( لجنة تروبلود ) بيان لجنة دراسة االهداف : رابعا 

Fourth: Statement of The Goals Study Committee (Troplod 

Committee) 

ان االنتقادات التي وجهت لالبالغ المالي وكذلك االقرار بوجود حاجة ملحة الى اطار         

امرا في   (AICPA)ذ المعهد االمريكي للمحاسبين القانونيين مفاهيمي هو السبب وراء اتخا

 : واستنادا اليه تم تشكيل لجنتان وهي كاالتي 6956سنة 

والتي اسند اليها دراسة   Wheat Committee( لجنة ويت)اللجنة االولى وعرفت ب -6

ير المحاسبة يتم بموجبها تحديد المعايير المحاسبية ومن نتائج تقريرها هو تاسيس مجلس معاي

 . في الواليات المتحدة االمريكية  (FASB)المالية 

استند اليها   Trueblood Committee( لجنة تروبلود) اللجنة الثانية التي عرفت ب -9

 : تطوير اهداف القوائم المالية بما يضمن وضع اجابات على التساؤالت االتية 

 من يحتاج القوائم المالية ؟-

 ت التي يحتاجونها المستخدمون ؟ ماهو نوع المعلوما-

 ماهو مقدار مايمكن ان توفره المحاسبة من معلومات مطلوبة ؟ -

 ماهو االطار العام والالزم لتوفير المعلومات المطلوبة ؟ -

، اعدت لجنة تروبلر تقريرها الذي تضمن اثنا عشر هدفا للقوائم المالية  6953ففي سنة    

االهمية اضافة على االعتمادية النسبية بين بعضها والبعض  واالختالف بين هذه االهداف من

االخروبذلك يمكن ان تاخذ تسلسل هرمي ضمن عدة مستويات اذ يمكن عرض االهداف 

 :   ( Adela & Anuta , 2011 : 310)الموضوعة من قبل اللجنة وكاالتي    

 ( رات اقتصادية الهدف االساسي لتوفير معلومات مفيدة لصنع قرا)  :المستوى االول-ا

تحديد المستخدمين وتحديد االستخدامات وفي هذا المستوى ان القوائم  :المستوى الثاني-ب

المالية تخدم بالدرجة االساس المستخدمين من ذوي السلطة او القدرة او الموارد للحصول 
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اسي على معلومات اضافة الى اولئك الذين يعتمدون على معلومات للقوائم المالية كمصدر اس

للمعلومات وكذلك توفير معلومات مهمة الى المستثمرين والدائنين من اجل التنبؤ وتقويم 

 .  التدفقات النقدية المحتملة 

ويتم تزويد المستخدمين ، تحديد المعلومات في هذا المستوى :المستوى الثالث-ج

ي الكسب للوحدة والمستفيدين بمعلومات من اجل التنبؤ والمقارنة والتوجيه الصحيح للقدرة ف

اذ يتم تجهيز معلومات مفيدة تستخدم في الحكم على قدرة االدارة من االنتفاع ، االقتصادية 

 . من موارد الوحدة االقتصادية بكفاءة وفاعلية لتحقيق االهداف االساسية 

اذ يتم توفير معلومات حقيقية وتفسيرية عن صفقات ، طبيعة المعلومات :المستوى الرابع-د

 . اخرى تعد مفيدة في التنبؤ والمقارنة والتقويم في الكسب لدى الوحدة االقتصادية  ووحدات

اعداد وتوفير قائمة المركز المالي الضرورية للتنبؤات ، القوائم المالية :المستوى الخامس-ه

والمقارنة والتقويم لقدرة الكسب للوحدة االقتصادية اذ يجب ان تتضمن هذه القوائم معلومات 

فقات واالحداث االخرى للوحدات االقتصادية والتي تعد جزءا من نشاطات المكاسب عن الص

غير المكتملة ويجب االبالغ عن كافة القيم الجارية عند اختالفها بدرجة ذات اهمية للتكلفة 

 . التاريخية 

 Fifth: Objectivity: الموضوعية : خامسا 

د للموضوعية اذ تم تعريفها بعدة اليوجد اتفاق بين المحاسبين بخصوص تعريف موح    

االيجابية في القياس وعدم التحيز وعدم الخضوع للمصالح ) فقد عرفت على انها ، تعاريف

التعبير عن حقائق العمليات وبدون اي تحريف ) ويمكن القول بانها ( الشخصية والمتحيزة 

وعيا في اقناع اذ ان الهدف ان يكون المحاسب موض( وتكون بعيدة عن االنحياز الشخصي 

 . مستخدمي القوائم المالية بانها خالية او بعيدة عن االعتبارات الشخصية او التحيز 

البيانات " للموضوعية بانها  AAAوحسب تعريف جمعية المحاسبين االمريكيين    

المحاسبية تعد موضوعية اذا توفرت لها القابلية للتحقيق عن طريق ادلة االثبات المتعارف 

نالحظ ان التعريف ركز " . ومن ناحية اخرى ان تكون خالية من التحيز الشخصي ، عليها

على االدلة االثباتية وليس على القياس وان الخطورة تكمن في ادلة االثبات التي يقع االختيار 

وان اختيار الدليل والتفضيل له عن غيره من االدلة التي تعد . عليها قد تكون قابلة للتحقق 

عدم التاكد من ان القاعدة المستخدمة للقياس والتي تم اختيارها قد تم تطبيقها عمال في ظل 

 بعناية ومن دون ان يتاثر التطبيق بتحيز او ميول تجاه القائم في عملية القياس 

 ( .  95:  9441، بن بلغيث )                                                                         

ان المدقق يجب ان يلتزم بالموضوعية عند ممارسة تدقيق  :وعية في عمل المدققالموض-8

 : العمليات المالية ويجب ان يكون عمله على وفق االتي 

 . ان المدقق يجب ان ال يعتمد على اراء االخرين عند قيامه باجراءات التدقيق  -ا

وصا فيما يتعلق يتوجب على المدقق ان يؤدي عمله بامانه وتجنب السبهات وخص -ب

 . بالمصالح المتعارضة 

 . ان يتناوب موظفو التدقيق للمهمة او العملية التدقيقية الواحدة ان امكن  -ج

 . يجب على المدقق ان يبتعد عن اية اعمال تنفيذية  -د

مالحظة عدم تكليف الموظفون الذين تم نقلهم الى وحدة التدقيق الداخلي وتدقيق االنشطة  -ه

ت المالية التي قاموا بادائها مسبقا ويكون ذلك بعد مرور فترة مناسبة تتناسب مع او العمليا

 . العمل التدقيقي 
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من الضروري القيام بمراجعة نتائج عمل المدقق الداخلي من قبل اصدار التقارير من قبل  -و

 . مدير التدقيق لكي يتم التاكد من الموضوعية في اداء العمل  

 : لنقدي في الصندوق ولدى المصارف اجراءات التدقيق ا -8

التاكد من عدم وجود عالقة مابين امين الصندوق وعمليات اعداد المستندات الخاصة  -

 . بالصرف او قوائم الرواتب او القيد في السجالت او اعمال المشتريات المحلية 

اقع وصوالت التاكد من تسجيل جميع المبالغ النقدية المستلمة في دفتر الصندوق وهي من و -

القبض طبقا لتسلسلها وان يكون الدفتر موثق من قبل مدير الحسابات ومن قبل امين 

 . الصندوق 

التاكد من اعتماد نماذج وصوالت القبض المقررة في النظام المحاسبي الموحد ولجميع  -

نظام او نماذج ال، المبالغ النقدية المستلمة طبقا لمذكرات امر القبض المعدة لهذا الخصوص 

 . المحاسبي الحكومي في حاالت التمويل المركزي 

التاكد من تسجيل وتدوين جميع المبالغ النقدية المستلمة في سجل يومية المقبوضات  -

 . والسجالت الفرعية االخرى 

التاكد من صحة المقبوضات النقدية والتي تخص المبيعات طبقا لقوائم البيع وكشوفات  -

 . حركة المبيعات 

طابقة اليومية لسجل الصندوق ليتم التاكد من صحة القبض وااليداع ومعرفة الموجود الم -

 . النقدي 

 . التاكد من ايداع المتحصالت النقدية في المصارف ولكل يوم وبالكامل  -

التاكد من سالمة االجراءات الضبطية الداخلية للنقد مثل التامين ضد خيانة االمانة والنقد  -

 . الصندوق  اثناء النقل وفي

التاكد من اجراءات الرقابة من قبل مركز الشركة على الفروع او المعامل او المعارض  -

 . والتي تخص المقبوضات النقدية المستلمة فيها 

التاكد من صحة االجراءات التي من شانها تحافظ على دفاتر وصوالت القبض ودفاتر  -

 . بة التصرف بها الصكوك غير المستخدمة ويجب ان يكون سجل لمراق

وذلك للتحقق من مطابقة الموجود الفعلي مع ، اجراء الجرد المفاجئ للنقود وللسلف  -

 . رصيدها الظاهر في السجالت 

 . التاكد من ان اوراق القبض قد سجلت بطريقة صحيحة  -

التاكد من استخدام الشيكات بطريقة متسلسلة ووجود سيطرة على دفاتر الشيكات المستلمة  -

 . والملغاة والمعادة وصحة استعمال وحفظ االختام الخاصة بذلك 

 . تعزيز الصكوك المنظمة بواسطة مستندات الصرف والمثبت علها توقيع المخولين  -

 . التاكد من عملية مطابقة حسابات المصارف باوقاتها المحددة  -

ظمة والتعليمات ومعززة التحقق من ان كافة المبالغ المدفوعة تمت في ضوء القوانين واالن -

 . بالمستندات االصولية 

 . اعداد مستندات الصرف االصولية وتكون معززة بالوثائق الثبوتية  -

التحقق من صحة ادراج مستندات الصرف في سجل الصندوق والتحقق من جهة وتوقيع  -

 . المستلم 

عات والسجالت التاكد من التسجيل والترحيل لمستندات الصرف في سجل يومية المدفو -

 . الفرعية 

 . التاكد من ختم المستندات والقوائم التي تكون معززة للصرف  -
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 . التحقق والتاكد من اعادة تعزيز السلف وتسجيلها بطريقة صحيحة  -

) التاكد من صحة االجراءات التي تسيطر على الصكوك المرفوضة وتتبع تحصيل مبالغها  -

 ( . 655:  9460، دليلة 

 الجرائم االقتصادية والمالية: الثالث المحور 

 The Third Axis: Economic and Financial Crimes  

 First: The Effects of Economic Crimes  :اثار الجرائم االقتصادية: اوال

الجرائم االقتصادية هي جرائم ترمي بالدول نحو الهاوية وقد تكون لها اضرارا على الدول    

فضال عن ( الخ ....سياسية واجتماعية واقتصادية واخالقية ) اضرار  والمجتمعات ومنها

اثار جمة في المناخ االستثماري والدخل القومي لمختلف مستويات االسعار في داخل الدول 

وقيمة العمالت الوطنية وعلى المصارف وجميع السياسات االقتصادية وبمختلف انواعها 

هذه الجرائم على الموازنات العامة للبلدان وميزان وسياساتها النقدية والمالية اذ تؤثر 

المدفوعات الخاصة بها مع العالم الخارجي ومن ثم تؤثر على جميع مستويات االفراد 

 :وندرج ادناه هذه االضرار وكاالتي ( .  644:  9460، الروناس ) والمجتمع 

لجرائم االقتصادية تؤثر ا :الجرائم االقتصادية التي تسبب اضرارا على الدخل القومي-8

بجميع صورها وبمختلف انواعها في حجم الضياع التي تعرضه دورة المنجزات االساسية 

في النشاط االقتصادي ويكون التاثير على عرض عناصر االنتاج مثل راس المال عندما يتم 

توجيه قسم منه بطرق غير شرعية للعمل في نشاط المخدرات وغسيل االموال وهذا يسبب 

موارد البلدان وبهذا يتم انخفاض الناتج القومي الكلي استنزافا لالموال المخصصة هدرا ل

وعندما يتم استقطاع ما يتم انفاقه على المخدرات وما ، لتنمية الدولة االقتصادية واالجتماعية 

يتم تهريبه من اموال لغرض غسلها وكذلك جرائم التامينات المصرفية وغير ذلك من 

ة وبهذا ينتج تدني حصة الفرد الواحد من الدخل القومي وكذلك من الجرائم االقتصادي

 . المدخرات المحلية الضرورية في تكوين راس المال 

يعد : الجرائم االقتصادية تسبب ضررا على االيرادات العامة والحد من التراكم الراسمالي-8

ة هي خسارة دخول السلع من دون تحصيل الرسوم الكمركية الخاصة بها عن طريق الرشو

لالقتصاد وضياع موارد البلدان فضال عن تعود العاملون في هذا المجال على السلوك 

اذ يميل الموظفون العاملون الفاسدون في هذا المجال الى االحتفاظ بالمدخرات الناتجة ، الفاسد

عن سلوكيات الفساد وبارصدة نقدية وسرية في البنوك والمصارف االجنبية مما يحجم من 

 (. 66:  9464، جودة ) كم رؤوس االموال المخصصة لالستثمار داخل البلدان اي محليا ترا

ان النفقات التي تنفقها الدول من اجل : الجرائم االقتصادية تسبب ضررا على االنفاق العام-1

وان نسبتها وصلت الى ما يقدر نحو ، الدفاع عن نفسها تؤثر تاثيرا كبيرا على خطط التنمية 

النتاج المحلي االجمالي العربي في بعض السنوات اذ ترتفع هذه النسبة في بلدان من ا% 63

من اجمالي % 19باالضافة الى ان هذه النفقات الدفاعية تمثل % 94الخليج العربي الى نحو 

مليار دوالر باالضافة الى ان  64وفي بداية التسعينيات بلغت نحو . الديون في الدول العربية 

لعسكرية في الدول العربية تفوق بكثير نفقة االسلحة الجديدة اذ تم تقدير هذه حزمة الديون ا

 . من مجمل الفوائد الواردة على الديون الخارجية % ( 95 -% 94) النسبة مابين 

حسب تقرير البنك الدولي لتحليل االداء  :الجريمة االقتصادية تسبب ضررا على البيئة-4

وفي المانيا ، مليار جنيه مصري 65التدهور في البيئة الى البيئي لدى مصر اذ وصلت تكلفة 

وفي ، من الناتج القومي%1اي مايعادل  6993مليار مارك في سنة  6,3بلغت الخسائرالبيئية 
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من % 9النمسا والتي تعد الدولة االولى في العالم في حساب تكاليف حماية البيئة اذ تنفق نحو 

 (  .  64:  9445، اد عبد الجو) الناتج القومي لحمايتها 

مع انتشار الفساد نجد ان المستثمرين : الجرائم االقتصادية تسبب ضررا على االستثمار-5

، يفضلون االبتعاد عن الخوض في االستثمارات االنتاجية ويتجهون الى النشاطات الخدمية 

وكذلك عجز  وعندما يتوقع المستثمرون عدم االلتزام باالجراءات والقواعد التي يتم اعالنها

الدولة من تطبيق القوانين اذ ان البيروقراطية الفاسدة هي التي تحكم وتزيد النفوذ والقدرة 

كل هذا يدفع المستثمرون الذين يرغبون باالستثمار الصحيح في تحقيق ، الخ ...على المنبع 

او الربح االقتصادي بدال عن االستثمار الخارجي واالوضاع السائدة قد تؤدي الى هروب 

ويتم بهذا استثمار انشطة تهدف لتحقيق عائدا اقل ، عزوف المستثمرين الى الخارج 

 ( .  643:  9465، شوربجي ) وبراسمال اقل 

على : الجرائم االقتصادية تسبب ضررا على التجارة االلكترونية والبطاقة االئتمانية-4

اذ يتم ، لكثير من السلبيات الرغم مما تحققه التجارة االلكترونية من مزايا اال ان هناك ا

التعاقد بدون مستندات مادية ملموسة والتي تدل على التعاقدات الجارية بين االطراف على 

، وفق القانون فضال عن ذلك تحدث تعاقدات وهمية تنتج من خاللها عمليات نصب واحتيال 

التجاري  ومن المشاكل االخرى كيفية تحصيل الرسوم والضرائب من جراء عملية التبادل

اضف لذلك ان المشكلة االكبر هي كيفية حماية الملكية الفكرية لالشخاص من ، االلكتروني 

ومن االثار السلبية . الخ من المشاكل االخرى ...السرقة عبر شبكات التواصل واالنترنيت 

ة التي وهي المشكلة الدولي، الستعمال البطاقة االئتمانية عبر شبكة االنترنيت انه يتم تزويرها 

يواجهها المصدرون ومثال على ذلك تزوير بطاقة لشركة فيزا والتي تم تصميمها في ماليزيا 

وتم تزويرها في هونك كونج وان هذه البطاقة تحتوي على بيانات وحسابات في استراليا وتم 

تفعيلها في عشر دول اوروبية ونتج عنها خسائر مالية كبيرة حيث قدرت خسائر شركة فيزا 

  6996مليون دوالر في سنة  55ي بحوال

 ( .  69:  9449، التقرير السنوي للبنك االهلي المصري )                                        

: الجرائم االقتصادية تسبب اضرارا على تكنولوجيا المعلومات ونشوء الفساد في البنوك-5

ي المصارف وحدوث ازمات في الجرائم االقتصادية تسبب اختراق امن انظمة المعلومات ف

مجاالت وانشطة البنوك وهذا ينعكس على المجتمعات واالقتصاد وان المستهلك النهائي هو 

الذي يتحمل عبئ الفساد في المصارف او البنوك على شكل تكلفة تدهور معدل نمو الناتج 

) بالسداد  المحلي االجمالي الناتج عن زيادة الديون مع زيادة عبئ الحكومات على االيفاء

 (.  940:  9469، الحقباني 

 ..مكافحة الجريمة االقتصادية على المستوى العالمي : ثانيا 

Second: Combating Economic Crime at The Global level 

اصبح االهتمام الدولي بالجرائم االقتصادية كبيرا نتيجة لما خلفتها هذه الجرائم من اثار    

قد اهتمت عدد من المنظمات الدولية والهيئات العالمية وبذلت جهودا ف، اقتصادية واجتماعية 

فضال عن الجهود الدولية ، كبيرة في مكافحة الجرائم االقتصادية والمالية لتحقيق العدالة 

، تباني ) ومن هذه االجهزة والمنظمات ماياتي ، واجهزتها الرسمية في مواجهة هذه الجرائم 

9465  :946  : ) 

هنالك اجهزة متعددة في االمم المتحدة  :المتحدة واجهزتها والمؤسسات االقليميةاالمم  -8

في مجال محاربة الجريمة وتقديم االسناد الفني مثل المجلس االقتصادي واالجتماعي 

لكون الجريمة ، المتخصص في تعزيز التعاون العالمي من اجل التنمية االقتصادية
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اذ تشكلت عن هذا ، ادي وتحقيق التنمية االقتصاديةاالقتصادية تقف بوجه التطور االقتص

وتقوم هذه اللجنة بوضع القرارات التي ، المجلس لجنة لمحاربة الجريمة االقتصادية ومنعها 

 . تخص الجريمة وتقديمها في المؤتمرات الدولية لهياة االمم المتحدة 

دف الى تخطيط وتنسيق الذي يه: مركز التنمية االجتماعية والشؤون االنسانية في فينا-8

اما فيما يخص المساعدات المالية ، برامج مكافحة الجريمة وتقديم المعونة الفنية لالمم المتحدة

، التي تنفق في هذا المجال فيقوم بتقديمها او صرفها صندوق االمم المتحدة للدفاع االجتماعي

بتقديم مخططات منع فضال عن ذلك يوجد برنامج لالمم المتحدة وهو برنامج انمائي يقوم 

وبعد ذلك معاهدة االمم المتحدة لمكافحة الجريمة والتعامل ، الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية

مع المجرمين اذ تقوم بالبحث عن الجريمة ومجاالتها وتقدم التدريب الفني وتواكب تطوير 

ون الضريبية في اذ قامت لجنة الشؤ، القوانين الجنائية وتدريب القضاة في المحاكم المختصة

بقرار منع قدرة خصم  6991و  6995منظمة التعاون في الميدان االقتصادي في عامي 

ويعد هذا ، الرشاوي المقدمة الى المتنفذين في الدولة العموميين االجانب من الضرائب

االجراء اول وسيلة دولية مباشرة استخدمتها الدول االعضاء وانها تعمل على حظر قدرة 

ومن الجانب االخر المؤسسات الدولية اتبعت منهجا يعمل . اوي من الضرائبخفصم الرش

على مكافحة الفساد وهو شرط تقديم قروضها بالخطط واالستراتيجيات الهادفة الى منع 

وتقليل الفساد حين ركز البنك الدولي على طريقة الحكم بالتنمية ونشاطات اصالح القطاع 

وان ، واالستجابة بالمساءلة ومساهمة البلدان المقرضة وذلك لغرض زيادة الشفافية، العام

ان الفساد . كان يؤخذ على هذا الجانب بانه التوجد ضوابط صارمة الستخدام القروض 

اذ ان ، اصبح مرضا مستشريا يهدد مستويات المجتمع كافة والسيما االنظمة الراسمالية

ابه العام للدفاع عن ملكية الفرد التوجه الى المنفعة الخاصة يكون قبل العامة وتركيز خط

ونموها وهذا ما جعل الفرد في بحث دائم عن االستهالك الذي يشير الى الرفاهية ومايكونه 

من بيئة اجتماعية تهدف بالدرجة االساس الى منفعة وغير ملفتة للنظر الى اشكال الفساد 

لدولية او منظمات المجتمع وان مفهوم الفساد الذي تمارسه المنظمات ا. الناتج عن هذا النظام

المدني تمت صياغته بشكل ال يتعارض مع الراسمالية الغربية او يقف حائال من دون تحقيق 

تطرق االمين العام لالمم المتحدة الى اخطر مرحلة تحدث  9443ففي ، مشروعها العولمي

لم وللديمقراطية ولكون الفساد يعد تهديدا اساسيا لسيادة القانون في العا، مابعد الراسمالية 

وبهذا يكون مدمرا لالسولق ومانعا للرخاء ، وعامال مؤثرا ومحفزا في انتهاك حقوق االنسان 

وتكون مدخال للجريمة واالرهاب وبكل شئ يمنع ازدهار امن البشر وبهذا تغيرت وجهة 

وبين انها قضية اقتصادية وليست ، نظر البنك المركزي باتجاه التصدي لقضية الفساد 

سية وان اسباب االزمات المالية والفقر هي واحدة فعندما لم يكن لدى البلد سلطة جيدة سيا

لمواجهة هذه المسالة فلن يكون لديها نظام قانوني يتعهد بحماية حقوق الملكية وحقوق 

 ( .  50:  9440، الشطي ) االنسان والعقود 

رقا على السياسات االقتصادية صندوق النقد الدولي ممارسته الرقابية التي تجعله يكون مش-3

وتتمثل الساسات ، والسياسات المالية والرقابة عليها ومتابعتها على الصعيد المحلي والدولي

وسعر الصرف وكل مايرتبط بها من ، واالئتمان الدولي ، ادارة شؤون النقد ، العامة للدول

ل البنوك ومؤسسات وتنظيم عم، سياسات تنظيمية من شانها ان تؤثر في االقتصاد الكلي 

الدولة المالية االخرى والرقابة عليها بهدف تحقيق الثبات المالي النقدي في العالم ومايكونه 

وتطور دور الصندوق الدولي ليشمل السياسات االجتماعية ، من تنمية مستمرة ومتوازنة
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:  9440، ة نافع) والمحلية والبيئية وكل السياسات ذات التاثير الكبير في االقتصاد الكلي 

644-640  . ) 

المنظمات الدولية في اوروبا والنصف الغربي من الكرة االرضية دورها في مكافحة -0

تم اعداد برنامج التفاقية حماية المصالح المالية في  6995اذ ان في ديسمبر ، قضايا الفساد

اوروبا  المجتمعات االوروبية والذي بموجبه يعترف االعضاء بجريمة فساد المسؤولين في

 . وكما هو الحال في الدول االعضاء 

نظمت ايطاليا اتفاقية تخص الفساد الداخلي لالتحاد االوروبي وبعدها  6991في عام -5

تحث هذه االتفاقية دول االعضاء على ، طبقت اتفاقية الدول االمريكية ضد الفساد في المؤتمر

قترفيها وحسب مبادئ دستورية مكافحة جريمة الفساد والرشوة عبر الحدود وتسمح بمنح م

وتركز منظمات الشفافية العالمية على ، وغيرها من االساسيات القانونية في كل بلد عضو 

جمع المعلومات فيما يخص ظاهرة الفساد وارتكاب مناهج وطرق جديدة لقياسها وعدها 

لية والمالية مرجع لمعالجة ومكافحة ظاهرة الفساد ويتم التنسيق مع المؤسسات التجارية والدو

فضال عن ذلك ، الكبرى ذات الشهرة المهنية لصقل قواعد عامة تعمل على مكافحة الفساد 

تعد الجزء االساسي الذي ينظم عمل المنظمات الدولية الحكومية او االقليمية للمشاركة في 

الفساد الجهود الهادفة الى بلورة االليات او االجراءات القانونية التي تكون مناسبة لمكافحة 

خميخم ) فضال عن ذلك عقد المعاهدات واالتفاقيات الدولية التي تخص محاربة هذه الظاهرة 

 ،9469   :666  . ) 

 .. اجهزة مكافحة الجرائم االقتصادية والمالية الدولية: ثالثا 

Third: Bodies to Combat International Economic and Financial 

Crimes 

اليب المهمة في مكافحة الجرائم االقتصادية هي سد الثغرات ذات ان من الطرق واالس   

الطابع التنظيمي واالداري والمالي وفرض الرقابة على مستوى االجهزة والهياكل 

 : االقتصادية للحيلولة دون ارتكاب هذه الجرائم وتتم االجراءات االتية 

ع المالي في الدول المختلفة تقوم ان التنظيمات والتشريعات الخاصة بالقطا: الوقاية العامة -6

تصريح المعامالت الغير عادية او ، بالتعرف على الزبائن ) على المبادئ العامة التي تتمثل 

اذ ان التصريح بالمعامالت المشبوهة يعد قاعدة لكل االجراءات الوقائية ( الخ ..،المشبوهة

الية بالتبليغ عن جميع ومن هذا التصريح الذي فرضته من قبل الدول على االجهزة الم

:  9469، صبرينة ) تصرفات ونشاطات الزبائن والتي يتضح انها مشبوهة وغير عادية 

وفي هذا المضمار اتبعت مجموعة من الدول اجراءات وقوانين تشريعية خاصة ( .  33-31

الزمت التصريح والشبهة الى الهيئات االدارية التي من شانها تقوم باستقبال وتحليل هذه 

المعلومات ووجوب اخبار السلطات بكل شكل من اشكال االيداع التي تكون فيه شبهة 

ومثال على ذلك خلية معالجة . لالموال والسيما اذا تجاوزت هذه االموال حدا معينا 

اما في فرنسا فتم تشكيل هياة استغالل المعلومات ، في الجزائر  CTRFاالستغالل المالي 

ت يتم بواسطتها مراقبة النظام المالي العام والنظام البنكي وهي هيئا TRACFINالمالية 

 والمصرفي الخاص وذلك لمنع ارتكاب الجرائم المالية

ان الرقابة تقف ضد كل االشكال الشاذة من االعمال االجرامية فهي برنامج  :الرقابة-9

كزات مناعي حقيقي في التصدي الشكال الغش المختلفة التي تلحق ضررا خطيرا في المرت

 : االساسية للمجتمع وان نظام الرقابة يرتكز على مايلي

 . الشفافية -ا



 

 

116 

 مجلة المستنصرية للدراسات العربية والدولية

 

 . الشرعية -ب

 . المساواة بين المواطنين -ج

 . المنافسة الحرة في مضمار قواعد اقتصاد السوق -د

اصدرت لجنة بازل حول الرقابة : المؤسسات المالية ودورها في مكافحة الجرائم المالية -3

اتفاقيتها بخصوص الوقاية من استعمال النظام المصرفي للجرائم  6966م المصرفية في عا

والتي ترى انه من الواجب اتخاذ  9446المالية ومن بعدها اتفاقية بازل في اكتوبر عام 

االجراءات الالزمة التي تمكن من التعرف على هوية المتعاملين معها وانها تعد ضرورة 

عامة في العالم تقوم بدور كبير ومهم في مجال مكافحة ان اجهزة االستخبارات ال. رقابية 

الجرائم االقتصادية والمالية عن طريق التحري وكشف عمليات وحركة المنظمات االجرامية 

وقد اوضح احد الشخصيات القيادية من مصلحة ، ووسائل واساليب وطرق عملها 

شطة التجارية والمالية االستعالمات لمكافحة الجريمة االقتصادية في بريطانيا ان االن

االستثمارية والنشاطات البنكية والغش في التعاقدات التجارية ماهي اال مثال لالنشطة 

كما ان المصالح الفرنسية لالستعالم المالي ، االساسية لعصابات الجرائم االقتصادية 

هي من تهتم بصورة خاصة بالمجاميع التي ترتبط بالجرائم   (D.G.S.E)الخارجي 

 ( .  69:  9461، عميروش ) تصادية العابرة للحدود االق

  Conclusions and Recommendations :االستنتاجات والتوصيات

 Conclusions :االستنتاجات: اوال 

ضرورة تحديد الصالحيات والمسؤوليات لجميع العاملين في فريق التدقيق وكتابتها -6

عاد عن االعمال والتكليفات التي تتوجه واالبت، باسلوب واضح وبيان اجراءات العمل بها 

 . نحو القضايا الجديدة والمستحدثة والتي التوجد قواعد ومعايير تحكم سلوكيات العمل فيها 

كما ، يعتبر االمن الوظيفي من اساسيات العمل الرقابي وعامل مهم في حيادية تقريره -9

 والتي يجب اتخاذ القرارات يؤمن ان االحداث المهمة هي االحداث التي سوف تحدث مستقبال

 . الصائبة بشانها 

يساعد تعدد الهيئات والمنظمات المهنية في بناء كيان مستقل لمهنة المحاسبة والتدقيق مما -3

كما تساهم ومن خالل تعدد الجهات المكونة ، يساعد في تحقيق االستقاللية العملية والفكرية 

شاكل والمستجدات التي تواجه العمل الرقابي والداعمة لها في تحقيق سرعة االستجابة للم

 .والمحاسبي باعتبارها جهات مهنية تتعامل مع واقع المهنة 

يعتبر توحيد الممارسات واالساليب المحاسبية والرقابية المستخدمة في الشركات العراقية -0

سبية وسيلة مهمة لتحقيق الثبات في استخدامها ويلعب التوحيد للممارسات والقواعد المحا

والرقابية دور مهم في رفع مستوى الثقة وطمئنة المستخدمين للبيانات المالية وخصوصا 

 . الدوليين منهم 

يساهم التدخل القوي للسلطة في تنظيم عمل الشركات عن طريق القوانين والتعليمات -5

يرفع والسيطرة المركزية على سوق االسهم في توفير المناخ المالئم واالمن لالستثمار مما 

 . من قيمة اسهم الشركات في هذه االسواق 

ان توحيد طرق القياس واالفصاح المحاسبي بين الشركات عن طريق معايير دولية موحدة -1

يساعد في سهولة فهم اوجه نشاط الشركة وتحديد مراكز القوة والضعف في سياستها المالية 

 . وبالتالي منحهم الفرصة العادلة لالستثمار 
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تبار الشفافية واالفصاح العالي في القوائم المالية للشركة عامل مهم في جذب يمكن اع-5

المستثمرين للشركة بسبب تحقيق مستوى عالي من الثقة وتقليل مخاطر التالعب واخفاء 

 . المعلومات من قبل االدارة 

  :Recommendationsالتوصيات: ثانيا 

اسبية الناتجة من ثقافة محاسبية في التطبيق الكامل والفاعل للفروض والمبادئ المح-6

 . التسجيل والتلخيص والتبويب للعمليات المالية في المؤسسات النقدية او المالية 

بذل المزيد من االجراءات المصرفية والرقابية وتحديد المسؤليات والمهام المتعلقة بكافة -9

رقابة المتكاملة والتي المستويات الوظيفية في البنوك والمؤسسات المالية بقصد اجراء ال

 . بواسطتها التسمح بمرور اي من العمليات المصرفية المشبوهة 

قيام المديرية العامة لمكافحة الجريمة المنظمة باستقطاب ضباط ومنتسبين يتمتعون بثقافة -3

محاسبية مبنية على مبادئ وفروض تمكنهم من متابعة الجرائم االقتصادية والمالية واتخاذ 

 القانونية بها  االجراءات

ضرورة قيام البنوك والمصارف والمؤسسات المالية بتفحص العمليات المالية الواردة اليها -0

من مختلف العمالء وماعليها اال ان تقوم بابالغ الجهات االستخبارية المختصة في مكافحة 

 . الجرائم المالية في حالة وجود شبهة مالية في هذه العمليات 

ومن ، بين مديرية مكافحة الجريمة المنظمة والهيئات والمصارف المالية  التنسيق التام-5

وكذلك تعزيز الجهاز ، الضروري اطالعها على كل االمور التي تكون فيها شبهة مالية 

االستخباري المختص في مكافحة الجرائم االقتصادية والمالية برجال استخبارات يتمتعون 

ريق دورات تدريبية لغرض تسليحهم بهذه الثقافة بهدف بالثقافة المحاسبية المطلوبة عن ط

 . متابعة ومكافحة الجرائم المالية 

التنسيق والتعاون الدولي التام من اجل تبادل المعلومات االستخبارية السرية المتعلقة -1

بالجرائم االقتصادية والمالية وضرورة انضمام العراق لالتفاقيات الدولية من اجل مكافحة 

 . االقتصادية والمالية  الجرائم

 Establish Sources and References :المصادر والمراجع 

 Arabic Sources: المصادر العربية : اوال 

 : الكتب-ا

ايتراك ، " المحاسبة الدولية وانعكاساتها على الدول العربية " ، محمد المبروك ، ابو زيد -6

 .  9445، مصر ، القاهرة ، للنشر والتوزيع 

، عمان ، دار مكتبة حامد ، " اسس المحاسبة المالية " ، واخرون ، رضوان حلوة ، حنان -9

 .  9440، االردن 

، االكاديمية العربية المفتوحة ، " الجزء االول ، اصول المحاسبة " ، وليد ناجي ، الحيالي -3

 .  9445، الدنمارك 

دراسة متقدمة في المحاسبة " ، السيد سرايا ، ومحمد ، كمال الدين مصطفى ، الدهداوي -0

 .  9449، لبنان ، بيروت ، المكتب الجامعي الحديث ، " والمراجعة 

الكويت ، ذات السالسل للنشر والتوزيع ، " نظرية المحاسبة " ، عباس مهدي ، الشيرازي -5

 ،6994  . 

جامعة ، " مواجهة الجرائم االقتصادية في الدول العربية " ، سيد عبد المولى ، شوربجي -1

 .  9445، السعودية ، الرياض ، الطبعة االولى ، نايف العربية للعلوم االمنية 
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دار وائل للنشر ، الطبعة االولى ، " الشامل في مبادئ المحاسبة " ، عبد الستار ، الكبيسي -5

 .  9446، االردن ، عمان ، والتوزيع 

دار وائل ، " علم المحاسبة المالية المدخل المعاصر الى " ، كمال عبد العزيز ، النقيب -6

 .  9440، االردن ، عمان ، للنشر والتوزيع 

 : الرسائل واالطاريح -ب

، " االجهزة المكلفة بمكافحة جريمة تبييض االموال " ، ابراهيم بلحمير بوطبة ، صبرينه -9

تخصص ، رسالة ماجستير غير منشورة في القانون فرع القانون االقتصادي واالعمال 

 .  9469، الجزائر ، جامعة بجاي ، كلية الحقوق ، القانون العام لالعمال 

                          http://www.accu4arab.com/phplinkat/linkredirect.php

رسالة ، " قتصادية في التشريع الجزائري اليات مكافحة الجرائم اال" ، اسعد ، تباني  -64

، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة محمد بن بوضياف ، ماجستير غير منشورة 

 .  9465-9461، الجزائر ، المسيلة ، تخصص قانون االعمال 

دور البنك في غسيل االموال في ضوء التزامه بالسرية " ، سامح شعبان حميدة ، جودة -66

، مصر ، جامعة عين شمس ، كلية الحقوق ، حة دكتوراه في القانون غير منشورة اطرو، " 

9464  . 

رسالة ، " مجلس المحاسبة كالية لمكافحة الفساد حقيقة ام خيال " ، ايت ماتن ، دليلة -69

جامعة احمد ، تخصص قانون الجماعات االقليمية ، ماجستير غير منشورة فرع القانون العام 

 .  9460، الجزائر ، داس بومر، بوقرة 

حالة : اثر القيم الثقافية في الممارسات المحاسبية " ، عبد الوهاب عبد الكريم ، الشرفاء -63

جامعة ، رسالة ماجستير في المحاسبة غير منشورة ، " دراسية عن شركة البوتاس العربية 

 .  9465، االردن ، عمان ، الشرق االوسط 

دراسة  –المسؤولية الجنائية عن غسيل االموال " ، مصطفى  حسين صالح، عبد الجواد -60

، اطروحة دكتوراه في الحقوق غير منشورة ، " مقارنة بين القانون والشريعة االسالمية 

 .  9445، مصر ، جامعة حلوان ، كلية الحقوق 

موقع خلية معالجة االستعالم المالي في مجال مكافحة " ، بالش توفيق ، عميروش -65

فرع القانون االقتصادي ، رسالة ماجستير في الحقوق غير منشورة ، "ائم المالية الجر

 .   9461-9465، الجزائر ، بجاية ، جامعة عبدالرحمن ميرة ، واالعمال 

تقييم اثر الثقافة المحاسبية في تعزيز قيمة الوحدة " ، نضال عبدهللا ياسين ، المالكي -61

، كلية االدارة واالقتصاد ، ي المحاسبة غير منشورة اطروحة دكتوراه ف، " االقتصادية 

 .  9446، العراق ، جامعة بغداد 

، " الطبيعة الخاصة للجريمة االقتصادية في التشريع الجزائري " ، محمد ، خميخم  -65

 .  9469-9466، الجزائر ، جامعة الجزائر ، رسالة ماجستير غير منشورة 

التحفظ في السياسات المحاسبية في ظل الحاكمية  قياس مستوى" ، محمد ، ياسين  -66

، " المؤسسية واثره على جودة االفصاح عن البيانات المالية للبنوك التجارية االردنية 

، عمان ، االكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية ، اطروحة دكتوراه غير منشورة 

 .  9446، االردن 

 : المجالت والدوريات -ج

، " المفهوم والمبررات واالهداف  –التوافق المحاسبي الدولي " ، مداني ، يث بن بلغ-69

 .  9441، الجزائر ، العدد الرابع ، جامعة ورقلة ، مجلة الباحث دورية اكاديمية سنوية 

http://www.accu4arab.com/phplinkat/linkredirect.php
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المجلة ، " االثار االقتصادية النتشار ظاهرة المخدرات " ، مفرح محمد ، الحقباني -94

،  30العدد ،  65المجلد ، جامعة نايف للعلوم العربية االمنية ، ية العربية للدراسات االمن

 . ه  6093، السعودية ، الرياض 

، " دراسة في المفهوم واالركان  –خصائص الجريمة االقتصادية " ، ايهاب ، الروناس -96

 .  9460، تونس ، العدد السابع ، مجلة دفاتر السياسة والقانون 

، " الديمقراطية كالية لمكافحة الفساد والتمكين للحكم الصالح  "، اسماعيل ، الشطي -99

 .  9440، بيروت ،  364العدد ، مركز دراسات الوحدة العربية ، مجلة المستقبل العربي 

مجلة المستقبل ، " دور المؤسسات الدولية والشفافة في مكافحة الفساد " ، حسن ، نافعة -93

 .  9440ديسمبر ، لبنان ، بيروت ، بية مركز دراسات الوحدة العر، العربي 

 .  9449، مصر ، القاهرة ،  55المجلد ، التقرير السنوي للبنك االهلي المصري -90

 Foreign Sources :المصادر االجنبية : ثانيا 

A- الكتب االجنبية : 

25-Adela ,DEACONU ,Anuta ,BUIGA ,Accounting and the 

Environmental Factor –an empirical Investigation in post – communist 

Romania , Accounting and Management information  System, 2011 .  

26-Comptabilite ,Controle et ,Audit Sociaux ,IAE de Paris- University 

Paris 1  Pantheon Sorbonne , 2005 .  

27-Hill, Charles , W.L , International Business, fourth edition , MC 

graw-hill, Irwn, America, 2003 .  

28-Ksenija Cerne , INELUENTIAL FACTORS OF COUNTRYS 

ACCOUNTING SYSTEM DEVELOPMENT , Review  Pregledniead 

, UDK 675.012, 2009 .  

B- المجالت والدوريات االجنبية :   

29-Jeno BEKE, Comparative Analyses in International Accounting 

Information System International Management Journol , Hungory , 

Vol.1No . 1-2- January- December, 2012 .  

30-Recommandation 20 , GAFI , norms internationals.. les  

recommadations … , 2012 .  

31-Voir: Recommandation 27 , GAFI , Normes , interotionles …les 

recommendation , 2012 .   
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The Role of Accounting Culture in Developing Accounting 

Practices 

And Auditing Arocedures in Iraq 
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Al-Mustansiriya Center for Arab and International Studies 

 

   

Abstract : 

   The accounting organization is an attempt to develop a general 

framework for accounting practices, as well as defining controls and 

solutions to problems that may face practical application. Sources of 

accounting organization differ from one country to another. 

Numerous studies have been conducted on the importance of culture 

in different countries and its updating is determined by the features of 

the accounting systems in those countries. Many researchers have 

been interested in accounting development because of its importance 

that the accounting system must adapt and adapt to the surrounding 

environmental conditions, as each country cannot be devoid of an 

institutional system of its own and includes many systems, including 

the accounting system. From here the research problem focused on 

the suffering of Iraqi companies in Its low growth rate and in some 

cases its bankruptcy due to its failure to use the accounting 

information in the best way by its departments because it does not 

possess the required and sufficient accounting culture. Therefore, the 

importance of research in explaining the role of accounting culture as 

the lifeblood of any institution or economic company through what 

you do in terms of recording, summarizing and classifying operations 

The financial system for its various activities in a manner that secures 

it to achieve its set goals and the extent of its impact in improving its 

value Economic units and raising the level of their administrative and 

investment decisions through the active and important role of the 

accounting culture in developing accounting practices and control and 

audit procedures in Iraqi companies to combat and track economic 

and financial crimes. 
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    The research reached several conclusions, the most prominent of 

which was considering the standardization of accounting and control 

practices and methods used in Iraqi companies as an important means 

to achieve consistency in their use. It also plays an important role in 

raising the level of confidence and reassurance of users of financial 

data, especially international, and that the multiplicity of professional 

bodies and organizations in building an independent entity for the 

profession of accounting and auditing It helps in achieving practical 

and intellectual independence, and among the most important 

recommendations I recommend is the necessity of the full and 

effective implementation of the assumptions and accounting 

principles resulting from an accounting culture in recording, 

summarizing and tabulating financial operations and exerting more 

banking and control procedures and defining responsibilities and 

tasks related to all levels by which no financial and banking 

operations are allowed to pass Suspicious, through the General 

Directorate for Combating Crime to attract officers and associates 

who have an accounting culture based on principles and assumptions 

that enable them to pursue economic and financial crimes and take 

the necessary legal measures against them. 
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 األساس الجيوستراتيجي لألزمة االوكرانية وتداعياتها الداخلية
 

 إيثار أنور محمد البياتي. د.م.ا

 جامعة بغداد/أبن رشد / كلية التربية 

 

 :المستخلص

من األهمية  9460تنبثق األزمة األزمة األوكرانية التي عصفت بأوربا عام       

الموارد الطبيعية في أراضيها الى جانب  االستراتيجية لموقعها الجغرافي المتميز وتوافر

التنوع االثني مما جعلها محط انظار ومجاال مفتوحا لالحتالل والتقسيم من قبل القوى 

العظمى والسيما المجاورة لها كروسيا القيصرية والدولة العثمانية ومن بعد ذلك االتحاد 

رب الباردة التي شهدت السوفيتي السابق الذي صارت تحت سيطرته حتى انتهاء مرحلة الح

وما ان حصلت اوكرانيا على استقاللها حتى اصبحت تواجه مشاكل واضطرابات .  تفككه

وجدت اوكرانيا نفسها بعد االستقالل محكومة  9460منها الثورة البرتقالية وأزمة عام 

نيهما بتوجهين سياسين أولهما يدعو الى االندماج مع الهياكل االقتصادية لالتحاد األوربي وثا

 . يطالب بالعودة الى روسيا ورابطة الدول المستقلة

أن األساس الجيوستراتيجي لألزمة األوكرانية ناجم عن وقوع اوكرانيا ضمن سياق الصراع 

المتجدد بين روسيا والغرب للسيطرة على المناطق العازلة بينهما وهي دول شرق اوربا التي 

األزمة الداخلية فهي تحول البيروقراطية الشيوعية أما تداعيات .يريد حلف الناتو ضمها اليه 

الى طبقة من رجال األعمال الذين استغلوا مناصبهم ابان مرحلة الخصخصة لألستيالء على 

ممتلكات الدولة وتحولت الى طبقة األوليغارشية التي حاولت الوصول الى السلطة للمحافظة 

الدول المجاورة ألوكرانيا لتعزيز على مصالحها االقتصادية  ومن ثم بدأت التحالف مع 

 .مركزها في السلطة األمر الذي ادى في النهاية الى اعطاء ابعاد دولية لألزمة األوكرانية

 

الواليات المتحدة –األتحاد األوربي  –روسيا  –الثورة البرتقالية  –اوكرانيا  :الكلمات الدالة

 اليسار المتطرف –اليمين المتطرف  –القرم  –األوليغارشية  –األمريكية 

 

  Introduction :مقدمة 

اتسمت بإعادة ، لقد شكلت نهاية الحرب الباردة مرحلة جديدة في تاريخ العالقات الدولية      

بناء العديد من المفاهيم ومنحها األولوية في الخطابات السياسية الرتباطها المباشر بالظواهر 

هيم نجد مصطلح األزمة الذي يعد من المصطلحات ومن بين الكم الهائل من هذه المفا، الدولية

تنبثق أزمة أوكرانيا من ، األكثر استخداماً في عصرنا الحالي المسمى بعصر األزمات

االهمية االستراتيجية لموقع اوكرانيا الجغرافي المتميز وتوافر الموارد الطبيعية في اراضيها 

د ترافق مع كل تلك الميزات جوانب الى جانب وجود التنوع االثنوغرافي والديموغرافي وق

سلبية تمثلت بضعف السياسة االوكرانية وعدم قدرة أوكرانيا على حكم نفسها بأتباع سياسة 

قوية مستقلة  مما جعلها محطة ومجاالً مفتوحاً لالحتالل والتقسيم من قبل الدول القوية 

مانية ثم االتحاد السوفيتي والمتنافسة والسيما المجاورة لها كروسيا القيصرية والدولة العث

ولم تكد . الذي فرض سيطرته  عليها حتى انتهاء مرحلة الحرب الباردة  التي شهدت تفككه
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وتحصل على استقاللها حتى عادت تشهد ( السابقة)اوكرانيا تتخلص من السيطرة السوفيتية

- 9463ة وامتدت الي أزم  9440مشاكل واضطرابات جديدة بدأت  بالثورة البرتقالية عام 

9460. 

ان التوتر الذي احدثته أزمة اوكرانيا وتهديدها لعالقات فاعلين دوليين كبار هما امريكا        

وروسيا يستدعي مناقشة االطار االوسع لمكانة اوكرانيا في الرؤى االستراتيجية الغربية 

ألوكرانيا  والروسية واالداء االستراتيجي لتحركات الطرفين عبر قراءة الخريطة السياسية

وتشير تطورات االحداث بأن هذه األزمة ، وتفاعالتها الدولية وأثر ذلك في حركة التوازنات 

ويظهر سياق ، قصيرة بليست وليدة لحظتها وانما جرى التخطيط لها منذ حقبة ليست 

بل انها ترتبط الى حد كبير بالعالقات ، تفاعالتها انها اكبر بكثير من االحتجاجات الوطنية 

من  لقارية المتشابكة بين اوروبا وروسيا والتدخالت االمريكية من جهة وتضارب المصالحا

كما انها تشكل تهديداً لروسيا الناهضة والداعية الى عالم متعدد االقطاب اكثر ، جهة اخرى 

 .توازناً 

The problem of the study : مشكلة الدراسة  

لنسبة لروسيا من جهة، وللغرب الحليف للواليات ماهي أهمية موقع اوكرانيا الجغرافي با     

 المتحدة األمريكية من جهة أخرى؟

The hypothesis of the study   :فرضية الدراسة 
األهمية األستراتيجية التي يتمتع بها موقع أوكرانيا الجغرافي وما رافقه من ضعف في      

تدخل والبحث عن مصالحها في هذه السياسة   األوكرانية فسح المجال أمام القوى الدولية لل

 .الدولة 

The importance of  the study   :أهمية الدراسة 
تقع أوكرانيا على خط الصراع المتجدد بين الشرق والغرب الممثلين باألتحاد الروسي       

من جهة ، وحلف شمال األطلسي بقيادة الواليات المتحدة األمريكية من جهة أخرى األمر 

 للسيطرة على المناطق العازلة بينهما ومنها اوكرانيا  الذي دفعها

  The objectives of the study: اهداف الدراسة 
تحول األزمة األوكرانية الى صراع دولي يستدعي مناقشة مكانة اوكرانيا في الرؤى 

 ط األستراتيجية لكل من الواليات المتحدة األمريكية وروسيا األتحادية وما تخلل ذلك من أنما

 اقتصادية وسياسية وأجتماعية واستراتيجية القت بظلها على األزمة 

 

 The method of the study:  منهج الدراسة

أتباع المنهج التحليلي الذي يعد من المناهج المهمة في دراسة القضايا ذات الصلة     

 بالجغرافية السياسية والجيوبوليتكس 

 The justifications for this study: مبررات الدراسة

تعد األزمة األوكرانية نموذجا لدراسة أنماط الصراعات الداخلية التي تواجه دولة ما و 

 تلك األنماط على الوضع الداخلي للدولة   يجري تدويلها وأنعكاسات

 The limits of the research:  حدود البحث

) تحاد السوفياتيمكانيا ضمن حدود دولة أوكرانيا التي حصلت على أستقاللها من األ

مع نبذة تاريخية  9460، اما زمانيا منذ أنبثاق الثورة البرتقالية عام  6996عام (السابق

وتسليط الضؤ على التظاهرات  9445-9440لمعرفة جذور ومقدمات األزمة ما بين عامي 
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تش التي جرت أبان تلك الثورة ومضاعفاتها وتدخل الواليات المتحدة األمريكية لمنع يانكوفي

 .من الفوز باألنتخابات التي انتهت بفوز يوروشينكو

  The methods of data collection: وسائل جمع  البيانات

 المصادر التاريخية  – 6

 المصادر السياسية  – 9

 تتبع تطورات األزمة عبر وسائل االعالم  – 3

 المصادر الجغرافية العربية واألجنبية والخرائط  – 0

  The importance of:ألهمية الجغرافية لموقع اوكرانيا ا: المحور األول

Ukrainian’s geographic position . 

ألنها تؤلف حداً ( عند الحدود)وكلمة اوكرانيا  تعني ، جمهورية اوكرانيا دولة اوربية شرقية 

وتعد موانئها ،وهي ذات موقع جغرافي مهم ، جغرافياً للبالد الروسية القديمة مع اوربا 

واقعة على البحر االسود وبحر آزوف البوابات الجنوبية المؤدية الى البحار الدافئة واوربا ال

وتقع اوكرانيا جنوب غربي القسم االوربي لروسيا االتحادية ، الغربية وجميع القارات 

ومن الشمال الشرقي والشرق جمهورية روسيا ، ويحدها من الشمال جمهورية بيالروسيا 

الجنوب البحر االسود وبحر آزوف ومن الجنوب الغربي جمهورية مولدافيا ومن ، االتحادية 

ومن الغرب سلوفاكيا وبولندا ويربط موقع اوكرانيا بين الشرق والغرب ، ورومانيا وهنغاريا 

اوكرانيا )وتحديداً بين روسيا االتحادية والغرب ما يجعلها منطقة تجاذب وصراع بينهما 

وتصل البحر االسود ، كما تربط شرق اوربا بالقوقاز ( www.arab.ency.comالجغرافية 

وعاصمتها كييف اكبر المدن االوكرانية ، وبحر قزوين لنقل النفط والغاز القادم من الشرق 

وقسمت في القرن ، ومنذ القرن التاسع عشر اصبحت اوكرانيا مركزاً للسالف الشرقيين 

مبراطورية الروسية واإلمبراطورية بين اإل( 6596 -6544)الثامن عشر بعد حرب الشمال 

 (.615، ص9466كجزماني، )النمساوية والهنغارية 

وتعد ، وتمتاز اوكرانيا بموقع استراتيجي هام على مفترق طرق بين قارتي اوربا وآسيا  

االساس الذي يقوم عليه توازن القوة في منطقة القوقاز التي تمتد صعوداً الى روسيا وغرباً 

عبد االله، .) قية التي تتميز بانها ممر ألنابيب الغاز باتجاه دول غرب اوربا نحو روسيا الشر

وتحاول روسيا كسب اوكرانيا للضغط على اوربا مستغلة حاجتها الى (.  95، ص 6999

محمد علي، )فضالً عن امتالكها مقومات اقتصادية اخرى ، النفط والغاز الروسي المار 

 (.6)ينظر خريطة ( 94-69، ص 9466

محطة ( 694)الف كم واكثر من ( 35,9)وتمتلك أوكرانيا اكبر منظومة انابيب للغاز بطول 

مستودع لحفظه تحت االرض وعبر منها انبوب السيل الشمالي الذي ( 63)لضخ الغاز و 

وفيها اسطول البحر االسود الروسي الذي يقع في مدينة ، يغذي اوربا بثلث حاجتها من الغاز 

) رانية في قمة المنطقة التي يسميها العلماء بحافة اليابسة بالنسبة الوراسياسيباستيبول االوك

 (.9)ينظر خريطة (.  01، ص 9460حيدر، 

 توضح دول شرق اوربا من ضمنهم أوكرانيا( 8)خريطة 
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 :من عمل الباحث باالعتماد على: المصدر

مجلة ، والدولية مركز الدراسات العربية، االزمة االوكرانية، ظفر عبد مطر التميمي

 .99ص،  9465،  01العدد ، المستنصرية للدراسات العربية والدولية

حيث تبلغ مساحتها ، اما من حيث المساحة فتعد اوكرانيا ثاني دولة في الشرق االوربي     

اوكرانيا ويكيبيديا )والدولة الثانية في االتحاد السوفيتي السابق بعد روسيا   9كم 143,544

 (لحرة الموسوعة ا

 األنابيب الروسية التي تمر في أوكرانيا  خطوط( 8)خريطة 

 

السياسة االقليمية الجديدة لروسيا ، مراد فيصل : من عمل الباحث باالعتماد على : المصدر 

،  9465، الجزائر ، كلية العلوم السياسية والعالقات الدولية ، ( دراسة حالة اوكرانيا)

 696ص

 

 Demographic composition التركيبة السكانية 

وتعرررد  9460مليرررون نسرررمة حسرررب تعرررداد عرررام  09يبلرررغ عررردد سررركان اوكرانيرررا حررروالي       

ثرررراني جمهوريررررة فرررري االتحرررراد السرررروفيتي السررررابق بعررررد روسرررريا  مررررن حيررررث كثافررررة السرررركان 

هرررررم االوكرررررران يشررررركلون نسررررربة : االولرررررى : ،وهرررررم يتوزعرررررون علرررررى ثالثرررررة مجموعرررررات

يررررررة ويعتنقررررررون المسرررررريحية الكاثوليكيررررررة ويسرررررركنون فرررررري ويتحرررررردثون االوكران%( 55,6)

يتحررررردثون الروسرررررية %( 65,3)أمرررررا الثانيرررررة هرررررم الرررررروس بنحرررررو . الغررررررب االوكرانررررري 
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قوميرررات  والثالثرررة.ويعتنقرررون االرثذوكسرررية ويعيشرررون فررري الجرررزء الشررررقي مرررن اوكرانيرررا 

%( 4,5)والموالرررررررررررررررداف%(4,1)  الررررررررررررررربالروس فيشررررررررررررررركلون: اخررررررررررررررررى منهرررررررررررررررا 

)والبولنرررررررديين%(4,3)والرومررررررران%(4,3)والمجرررررررر%(4,0)لغررررررراروالب%(4,5)والتترررررررار

مررررررررن %(4,9)والتتررررررررر%(4,9)واليونرررررررران%(4,9)واالرمررررررررن%(4,9)واليهررررررررود%(4,3

وتشرررركل اللغررررة ، .ومررررن الملحرررروظ ان النسرررربة الكبيرررررة للعرررررق الروسرررري هنرررراك،السرررركان 

مرررررن االوكرررررران يتحررررردثون اللغرررررة %( 33)وهنررررراك ، مرررررن السررررركان %( 04)االوكرانيرررررة 

كل المسرررررررررررررررلمون مرررررررررررررررا يقرررررررررررررررارب النصرررررررررررررررف مليرررررررررررررررون الروسرررررررررررررررية ويشررررررررررررررر

(http://ar.traidingeconomics.com ) 

  The historical origins of the crisis الجذور التاريخية لألزمة:المحورالثاني 

اذ ان ، لغرب تاريخ اوكرانيا يشير الى العديد من جوانب الصراع بين روسيا وا       

حيث كانت روسيا القيصرية تسيطر ،  اوكرانيا كانت على مدى قرون مقسمة الى جزأين

على الجزء الشرقي منها أما الجزء الغربي فكان يعود الى المملكة  البولندية الذي كان يميل 

 http://www.aljazeera.net )ازمة أوكرانيا  9463صوالق، )الى الشراكة مع الغرب 

ودخلت اوكرانيا ، وفي القرن التاسع عشر اصبح الجزء االكبر تابعاً لإلمبراطورية الهنغارية 

فقد قاتل ، الحرب العالمية االولى الى جانب دول الوفاق الثالثي في الجزء التابع لروسيا 

بينما قاتل الى جانب ، مليون اوكراني الى جانب الجيش اإلمبراطوري الروسي ( 3,5)

  (.اوكرانيا، الموسوعة الحرة ) اوكراني فقط  ( 954444)الهنغاري –الجيش  النمساوي 

برزت الحركة الوطنية االوكرانية من اجل تقرير المصير من جديد وخالل المدة بين       

م  أذ ظهرت العديد من الدويالت المنفصلة لمدة قصيرة ومحدودة 6994 – 6965عامي 

وجمهورية اوكرانيا السوفيتية االشتراكية المناصرة  اوكرانيا الشعبية جمهورية وهي

وكل هذه التقسيمات او التسميات كانت تابعة لألراضي ( اوكرانيا السوفيتية) للبالشفة

وبعد مرحلة من الفوضى والحروب ومحاوالت االستقالل ظهرت ، اإلمبراطورية الروسية

     كواحدة من الدول المؤسسة لالتحاد السوفيتي   6999ل كانون االو 34اوكرانيا في 

 (، مصدر سابق 9463صوالق )                                                                     

بين المانيا  6906لقد مر تاريخ اوكرانيا بظروف معقدة حيث عقدت معاهدة عام         

وجب هذه المعاهدة قسمت الى نصفين بين الروس وااللمان النازية واالتحاد السوفيتي وبم

(Philipe,2013,p3) .، وغدت غير قادرة على تحقق امكانيتها كدولة ذات موقع

حيث يندر عبور ، والتزال اوكرانيا تشعر بأنها مكونة من دولتين مختلفتين ، استراتيجي

وكل من شطري اوكرانيا الصناعي السكان من غربها الكاثوليكي الى شرقها االرثوذكسي 

وبعد ان وقع راكوفسكي زعيم (  56، ص 9449خانا، )  والمستقبلعالق في الماضي 

الموسوعة التاريخية  الخوند،) الشيوعيين االوكرانيين مع لينين وثيقة اتحاد اوكرانيا وروسيا 

يا تخلت رومانيا عن شمالي بوكوفين وبسارب 6994نيسان  99في  (.96و  94الجغرافية ص 

اصبحت اوكرانيا عضواً في منظمة   6950وفي عام ، 6905شباط  64في  الوكرانيا

الف اوكراني معارضين الدخول  654تظاهر نحو   6969ايلول  65وفي ، اليونيسكو

انتخب زعيم الحزب   6969أيار  0وفي ، 6939السوفيتي الى اوكرانيا الغربية عام 

ومنذ استقالل اوكرانيا ، يساً للجمهورية االوكرانيةالشيوعي االوكراني فالديمير ايفاشكو رئ

تميزت السياسة الخارجية االوكرانية ، (السابق)على أثر انهيار االتحاد السوفيتي  6996

 Foreign Policy Orientation 2015  p 72 بضبابية كبيرة ويمكن ان نحددها كما يأتي

(: 

http://ar.traidingeconomics.com/
http://www.aljazeera.net/
http://www.aljazeera.net/
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   :اليمين المتطرف-8

الى دمج اوكرانيا في الهياكل االوربية من خالل الحلف يسعى اليمين المتطرف       

ويتطلب ذلك بناء الدولة وتحقيق االصالح االقتصادي من خالل اتفاق الشراكة ، االطلسي

فلديها ، تمهيداً لالنضمام اليه 6996والتعاون مع االتحاد االوربي الذي دخل حيز التنفيذ عام 

لسلة من االتفاقيات للتصرف النهائي في البحر وقد وقعت مع روسيا س، عالقات مع بولندا 

اذ يرى هذا التوجه ان التكامل باتجاه الغرب ال يهدد السيادة االوكرانية بل يعد من ، االسود

ويرى ، ضرورات العودة الى الحضارة االوربية ويعارض التكامل مع رابطة الدول المستقلة

 .اقتصاديا بجعلها تابعة لروسياان رابطة الدول المستقلة هي التي قيدت اوكرانيا 

  :اليسار المتطرف -8

االتحاد يدعو اليسار المتطرف اوكرانيا للتوجه الى روسيا ورابطة الدول المستقلة واحياء      

وعلى . من اجل تعزيز السيادة االوكرانية والحصول على المساعدات (السابق )السوفيتي 

االتحاد السوفيتي السابق اال انها ظلت  تحت  الرغم من حصول اوكرانيا على استقاللها عن

وكانت (    39،  9466الفضلي ) الهيمنة الروسية التي تتحكم بتنصيب االنظمة الموالية لها 

فوز يانكوفيتش   9440نتيجة الصراع بين هذين التوجهين السياسيين في انتخابات عام 

فعل الضغوط االمريكية والطعن المقدم ولكن ب، في الجولتين االولى والثانية ، الموالي لروسيا

االنتخابات واعادتها من جديد وانتهت بفوز من المحكمة العليا في اوكرانيا تقرر الغاء 

الظاهر، )  9445يوروشينكو الموالي للغرب والواليات المتحدة االمريكية وتسلم السلطة عام 

 ( 3، ص9445

 The foundations of the crisis أسس األزمة : المحور الثالث 

اذ تعد المسافة ، تمثل اوكرانيا موقعاً حساساً بين روسيا واعضاء حلف شمال االطلسي      

و التي ، كما تحتل اكثر من نصف مساحة البوابة الشرقية الوربا، الفاصلة االكبر بينهما 

 .تعدها روسيا مصدر تهديد تاريخي

لسية الى تقليص نفوذ روسيا في تلك وتهدف عمليات االدماج والشراكة االوربية واالط، 

أما روسيا فقد بات يؤرقها وصول نفوذ الغرب اليها مباشرة ، المنطقة واحكام السيطرة عليها

فضالً عن . لذلك فهي ال تستطيع ان تترك اوكرانيا لتصبح جزء من المنظومة االمنية للغرب

المصالح الروسية والحصن  وعليه فأنها تعد ضمن منطقة، المشاعر القومية الروسية تجاهها

 االستراتيجي االخير الذي يعزلها عن الغرب وحلفائه

وتشير تطورات االحداث بأن األزمة األوكرانية ليست وليدة لحظتها وانما جرى       

التخطيط لها منذ حقبة ليست قصيرة ويظهر سياق تفاعالتها انها اكبر بكثير من احتجاجات 

د كبير بالعالقات القارية المتشابكة بين اوربا وروسيا والتدخالت بل انها ترتبط الى ح، وطنية

كما انها تشكل تهديداً لروسيا الداعية ، االمريكية من جهة وتضارب مصالحهم من جهة ثانية

 . الى عالم متعدد االقطاب واكثر توازناً 

ما ضم ك، لقد ضم االتحاد االوربي دول على تماس مباشر باألرض الروسية كدول البلطيق

 رياض طيارة، اوكرانيا بيدق الصراع بين الشرق والغرب )معظم دول اوربا الشرقية 

((http://www.rsgleb.org  و عقد شراكات مع دول مهمة بالنسبة الى مستقبل اوربا مثل

ن هذا السياق وقع رئيس وضم،  اوكرانيا تمهيداً لتهيئتها ربما للعضوية الكاملة مستقبالً 

الوزراء االوكراني االنتقالي أرسيني ياتسينيوك الشق السياسي من اتفاق الشراكة مع االتحاد 

االوربي الذي يهدف الى جعل اوكرانيا اكثر قربا من االتحاد من خالل انشاء شراكة سياسية 

حين تشكيل حكومة وتم ارجاء توقيع الفصول المتبقية الى ، واندماج اقتصادي بين الطرفين

http://www.rsgleb.org/
http://www.rsgleb.org/
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التي فاز بها الرئيس بيترو بوريشنكو المؤيد لالتحاد ،  9460تنبثق من انتخابات أيار 

الذي دعا الى تحويل اوكرانيا الى دولة حديثة ترتبط بصلة وثيقة مع االتحاد ، االوربي

االوربي وكان من المقرر ان يوقع االتحاد نفسه اتفاقيتين مماثلتين ايضاً مع جورجيا 

) مولدوفا اللتين ترغبان في الخروج من دائرة النفوذ الروسي والتقرب من االتحاد االوربي و

 ( 65-63،ص  9441نوفكين، 

فعندما توضع أزمة اوكرانيا في السياق االستراتيجي وفي سياق الصراع المتجدد بين       

ما أي المناطق الغرب وروسيا على النفوذ  في المناطق والدول العازلة او الفاصلة بينه

والتي انضمت اغلبها الى االتحاد ، الفاصلة بينهما وهي دول اوربا الشرقية والوسطى

يطرح موضوع تقليص هذه المناطق ودولها الى دولتين ،  االوربي او حلف الشمال االطلسي

وهما الدولتان المتصلتان اللتان (  Haiford, 1904,p427) هما اوكرانيا وبيالروسيا 

لحاجز االخير الفاصل بين الغرب وحلفائه من جهة وبين االرض الروسية من تشكالن ا

الجهة المقابلة وتمتدان طوالً ليشكال معاً الجزء االكبر من البوابة او المساحة البرية المفتوحة 

 .الممتدة بين البحر االسود وبحر البلطيق

ا انطالقاً من التجارب وتنطلق ستراتيجية الغرب من رؤية البوابة الشرقية الورب      

التاريخية المتعلقة بتعرض مالمح كياناتها السياسية والسكانية الى تغير بفعل حركة االقوام 

وفي التاريخ .والدول التي عبرت هذه المنطقة تجاه اوربا فغزتها وعادت او استوطنت فيها 

وقد ، ر علىها الحديث حاولت اوربا عدم السماح لدولة قارية مركزية مثل روسيا أن تسيط

اكدت استراتيجيات الغرب في القرن الماضي على االهمية الدائمة لهذه المنطقة بالنسبة الى 

لقد تعمق العالم الجغرافي هالفورد ماكندر . اوربا والواليات المتحدة االمريكية 
1
في  دراسة  

سبب سهولة حتى جعلها احد محاور حركة التاريخ ب، جغرافية اوراسيا والمنطقة المركزية 

حركة القوى الغازية من آسيا وتحديداً من جبال االورال وبحر قزوين بسبب السهول 

 والسهوب الواسعة جنوب روسيا وصوال الى قلب القارة االوربية 

                                     ( http://www.nato.htmNato enlargement, at  ) 

وقد ذكر العالم االمريكي نيكوالس سيبكمان     
2
ان هناك  ضرورة لقيام القوى الغربية  

بقيادة الواليات االمريكية باحتواء االتحاد السوفيتي من خالل سلسلة من االحالف العسكرية 

لذلك تحظى اوربا الشرقية باهمية .واالمنية التي تسيطر على مناطق الحزام المحيط  به

 . .لبوابة البرية الوحيدة المؤدية الى اوربا بوصفها ا

،  اقر ماكندر بحقيقة الوضع االستراتيجي الذي توفره منطقة الهارتالند لمن يسيطر عليها      

" اعطى مصطلحاً آخر هو منطقة حوض شمال االطلسي او حرفياً  6903وفي عام 

د قوة برمائية  مكونة من مشيرا الى ضرورة وجو، في مقابل معقل القوة البرية" ميرالند

وشدد على ضرورة التعاون الفعال بين تلك الدول ولهذا ، امريكا الشمالية وبريطانيا وفرنسا

عرض فكرة منظمة حلف الشمال االطلسي التي عملت بفاعلية الحقاً لمواجهة االتحاد 

رقية وجرى توسيعة ليضم معظم دول اوربا الش، السوفيتي وحلفائه ألكثر من اربعة عقود

 . ودول البلطيق وليس من المستبعد محاولة ضم اوكرانيا في المستقبل 

                                                 
1

كليزي  صاحب نظرية قلب األرض ويعد من رواد الجيوبولتيكس ويرى ماكندر ان منطقة القلب محصنة من جميع الجهات عدا جغرافي األنال 

(الباب المفتوح) المنطقة المحصورة بين بحر البلطيق والبحر األسود واطلق عليها تسمية   
2

رية وقلل من اهمية القلب مقابل المناطق التي تحيط به وهي الهند باحث امريكي عاش بعد ظهور نظرية قلب األرض باربعين سنة وعدل هذه النظ 

كمحور للقوة  6909عام (  األطار األرضي ) وقد اطلق المعادلة السياسية . والصين وما تحويه من كثافة سكانية كبيرة   

http://www.nato.htm/
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يمر حلف الشمال االطلسي بمراحل توسع مستمر على الرغم من انتهاء المبرر المباشر      

لقد اسس الحلف .وحلف وارسو وانتهاء الحرب الباردة ، لوجوده بانهيار االتحاد السوفيتي

دولة حتى  96عمليات توسع حتى وصل عدد اعضائه الى دولة وشهد  99من  6909عام 

وبعض تلك الدول الجديدة على تماس مباشرة مع روسيا مثل دول البلطيق  9460عام 

كما تجاوزت طموحاته  ما وراء ذلك ويبحث ،استونيا والتفيا وليتوانيا ورومانيا وهنغاريا 

ى الجهة الشرقية للبحر موضوع عضوية جورجيا الواقعة في منطقة القوقاز المطلة عل

 ( . 99، ص 9440الجاسور، )االسود 

  The iinternal crisis deteriorations تداعيات األزمة داخليا: المحور الرابع 

  The strategic deteriorationsالتداعيات  االستراتيجية  -.8

ن اوربا و تخوف األمريكيون من حدوث تقارب بي 6969عند سقوط جدار برلين في سنة      

روسيا مستقبال األمر الذي يمكن ان يؤدي الى اضعاف هيمنتهم على القارة األوربية ، 

ولكونهم يعدون اوكرانيا ثاني اكبر دول اوربا الشرقية اخذوا يعملون على ادخالها ضمن 

حلف الشمال االطلسي لما لها من بعد جغرافي يلعب دوراً مهماً في مواجهة القوة العسكرية 

وبدأت الواليات المتحدة االمريكية  بالفعل بالضغط على االتحاد االوربي لبدء ، يةالروس

 . عملية تقارب مع اوكرانيا بهدف جعلها عضوا فيه

لقد شجعت الواليات المتحدة االمريكية المعارضة االوكرانية على االطاحة بالرئيس       

سيباستيبول ومن ثم القضاء على يانوفيتش لمساعدتها على األستيالء علىى قاعدة فيكتور 

ويتجلى . التواجد العسكري لروسيا في القرم المتمثل بأسطولها البحري في تلك القاعدة

الصراع ايضا بين هاتين الدولتين على بسط النفوذ في اوكرانيا  في أزمة الغاز التي اندلعت 

وعن اوربا حليفة بين روسيا واوكرانيا والتي ادت الى قطع الغاز الروسي عن اوكرانيا 

الواليات المتحدة األمريكية قدمت األزمة االوكرانية تحدياً جديًد لألمن القومي الروسي 

واستكماالً لبناء الجدار ، وتهديداً حقيقياً في محاصرة نفوذة االستراتيجي في جواره القريب 

ذتين تخترقان لم يبقى لروسيا االتحادية سوى ناف، االطلسي العازل من استونيا الى تركيا 

وتوضح نظرة .الجدار المحكم على حدودها الغربية االوربية وهما اوكرانيا وروسيا البيضاء 

ففي جوار البحر ، واحدة الى القارة االوربية حجم التهديد الحقيقي ألمن روسيا االتحادية 

ي أن ما يعن، تقدم الغرب الى بلغاريا ورومانيا وضمهما الى حلف شمال االطلسي ، االسود

روسيا االتحادية حتى وأن سيطرت على شبه جزيرة القرم ستواجه الحقاً في البحر االسود 

 .جواراً  يرتبط بكل دولة من اعضاء حلف شمال االطلسي

 

  

 موقع اوكرانيا( 3)خريطة رقم 
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 (Aljazeera.net) المصدر

جية غير مسبوقة ليضم وفي الشمال الغربي للقارة تقدم الغرب في عملية احتواء استراتي      

ان ما .  اضافة الى بولندا( استونيا التفيا ليتوانيا)دول البلطيق السوفياتية السابقة الثالث 

تطمح اليه روسيا هو ان  تصبح اوكرانيا دولة عازلة ومحايدة للحيلولة دون انضمامها الى 

الول لرئيس حلف شمال االطلسي وفي اطار هذا التوجه،  زار سيرغي أربوزوف النائب ا

وأطلع على عرض االوربيين  9463كانون االول  66الحكومة االوكرانية بروكسل في 

وغادر بدون أن يبدي رأيه حول الكم الهائل من المساعدات التي عرضت على اوكرانيا اذا 

لقد أبلغ اربوزوف المفوض االوربي للتوسع . وقعت اتفاقية شراكة مع االتحاد االوربي 

المسؤول عن ملف التفاوض مع اوكرانيا انه سيعطيه الرد وهو في كييف وبعد ستيفان ميوني 

عودة الرئيس االوكراني من موسكو جاءت رسالة صادمة الى االوربيين  مفادها ان الرئيس 

 .يانكوفيتش يفكر في طرد من فاوض االوربيين على اتفاقية الشراكة 

قوة كبرى فهي تحتاج الى ان تبقى  يرى مفكرون روس أن روسيا مادامت ترغب في أن تبقى

وتشدد روسيا على ( 659ص ’ 9465عباس، )المحور االستراتيجي المتحكم في اوراسيا 

اهمية المنطقة التي كان يشغلها االتحاد السوفيتي سابقاً بوصفها منطقة مصالح مميزة 

يتي كان كارثة لذا فقد اعتبر الرئيس الروسي فالديمير بوتن أن تفكك االتحاد السوف، لروسيا

 .جيوبولتيكية كبرى

مع انهيار استراتيجية ، لقد خلصت روسيا في نهاية التسعينات من القرن العشرين      

الرئيس السابق بوريسي يلتسين الليبرالية الهادفة الى التكامل مع الغرب بأن الصراع لتحقيق 

كثب وهو يوسع نفوذه في  فقد راقبت روسيا الغرب عن، اهداف جيوبولتيكية ال يزال قائماً 

اتجاه اوراسيا الشرقية عبر حلف الناتو واالتحاد االوربي واعتبر وزير الخارجية الروسي 

سيرجي الفروف السلوك االستراتيجي الغربي المتمثل بـ نشر النفوذ الجيوبولتيكي الى 

تمامآ  كان شعور االوربيين بأن روسيا جادة .الشرق نسخة جديدة من سياسة احتواء روسيا

في منع اوكرانيا من التقارب معهم فهم يرفضون أي حوار ثالثي يعترف بنفوذ موسكو في 

 . مشروعهم الطموح للشراكة الشرقية مع ست جمهوريات سابقة 

هناك قرار من " وقد عرفوا ان ، لقد اصبحت القضية لعبة شد حبال مفتوحة مع موسكو       

 ( John,2012, pp. 531-532) شراكة  الكرملين بمنع اوكرانيا من توقيع ال
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وتمثل المنطقة الواقعة بين البحر االسود وبحر البلطيق بوابة غربية باتجاه الشرق لذلك 

سكسوني  –تفضل روسيا بقاء هذه الدول مستقلة عازلة تفصل بينها وبين تحالف أنجلو 

وجورجيا  وبخاصة بعد ان بات يؤرقها وصول نفوذ الغرب حتى أوكرانيا.محتمل ضدها

لقد أشار الرئيس بوتين الى االوكرانيين . حيث تحتل اوكرانيا مكانة مهمة بالنسبة الى روسيا 

فالحضارة االرثودكسية الشرقية قد بدأت في والية كييفان في ، بوصفهم اخوة للروس 

د للميالد ويشيرالى ان الروس ق 966أوكرانيا عندما تحول االمير فالديمير الى المسيحية عام 

 .بذلوا دماءهم ودماء اجدادهم من أجل الحفاظ على اوكرانيا ضمن االمبراطورية الروسية

ان لجوء روسيا الى القوة المسلحة واحتالل القرم وضمها يشيران الى محاولتها تأكيد      

حقها الجيوبولتيكي في مناطق مصالحها المميزة فقد عملت أيضاً على فصل أراضي من 

ارتكبت ، 9460شباط  96في  .استقالل اوسيتيا الجنوبية وابخازياجورجيا واعترفت ب

الواليات المتحدة االمريكية واالتحاد االوربي خطأ كبيراً في تحريضها على االنقالب 

االوكراني واسقاط االتفاقية الموقعة بضمانة االتحاد االوربي للحل السياسي فأعادت العالم 

ى مفترق سياسي وعسكري خطير منذ ان طلب الى اجواء الحرب الباردة ووضعته عل

الرئيس فالديمير بوتين من مجلس االتحاد الروسي السماح بأرسال قوات عسكرية روسية 

فاألسطول الروسي في  .الى اوكرانيا واستفاقت الدول الغربية على وقع الكارثة االستراتيجية

، ألف عسكري روسي  91سفينة حربية ويعمل في القاعدة  344قاعدة سيفاستيبول يضم 

فأعلن الرئيس بوتين استعداده للدفاع عن الشرعية القانونية والدفاع عن المواطنين ذوي 

وأتاحت االزمة االوكرانية الفرصة للرئيس فالديمير بوتين للمضي في ، االصول الروسية 

ين استراتيجيته الهادفة الى فصل شبة جزيرة القرم عن أوكرانيا وكانت روسيا تمتلك عنصر

مضمونين  لتحقيق هذا الهدف هما والئهما الكامل لبرلمان وحكومة القرم المحلية وأجهزتها 

واعلن على ، 9460آذار  91لقد جرى استفتاء القرم في  ( (,BBC ,2009.االمنية واالدارية

اثرة الرئيس الروسي فالديدير بوتين ضم شبة جزيرة القرم وبشكل نهائي الى اراضي روسيا 

ة بشكل شرعي وحسب بنود القانون الدولي خاصة وان الغرب سبق وان اقر و منذ االتحادي

 .مطلع تسعينيات القرن الماضي سياسة تقسيم الدول على اساس قومي 

استولى مقاتلون موالون لروسيا االتحادية على مقر  9460وفي السادس من نيسان      

وبدأوا تمرد تحول الى حرب عنيفة   االدارة االقليمية لدونيتسك ولوغانسك شرق اوكرانيا

أدت الى اجراء استفتاء نتج عنه اعالن جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك واستقاللها عن 

اوكرانيا بهدف انضمامها الى روسيا في وقت الحق ويذكر ان هاتين الجمهوريتين غنيتان 

 9460أيار  95جرت انتخابات  .بالفحم والزراعة والصناعة ومصانع انتاج الحديد والتعدين

واعترفت روسيا بنتائج االنتخابات على اساس ، وانتهت بفوز الملياردير بترو بوروشنيكو 

لوقف أطالق النار بين  9460أيلول  60وعقد اتفاق منسك ، انها ارادة الشعب االوكراني 

ان ما تريده  .9465شباط  69الحكومة االوكرانية واالنفصاليين ثم تبعه اتفاق منسك في 

وان يكون لمناطق االنفصاليين سلطة القرار ، سيا هو تحويل أوكرانيا الى دولة فيدرالية رو

في السياسة الخارجية لضمان منع دخول اوكرانيا لالتحاد االوربي وعدم انضمامها  الى 

حلف شمال االطلسي وهو االمر الذي اليتقبله الغرب خاصة وان اوكرانيا اصبحت محكومة 

في الرئاسة والبرلمان والحكومة وهناك الرئيس بتروبورشيكو ، لية للغرب اآلن من قيادة موا

ورئيس الحكومة أرسيتي ياتسينوك ويدعم االثنين تحالف ضم ثلثي اعضاء البرلمان البالغ 

مع ( مسار التقارب)ووجود هذه القيادة هو اشارة حاسمة الى انطالق .عضواً  054عددهم 

 .نفوذ الروسيةاالوربيين واالبتعاد عن دائرة ال
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   The social deteriorations :التداعيات  االجتماعية  – 8

حيث كان يسود ، احدى جمهوريات االتحاد السوفيتي السابق  6996كانت اوكرانيا حتى عام 

فيها نظام حكم الحزب الواحد ،الحزب الشيوعي ، وكانت التعددية الحزبية ممنوعة بحكم 

القرن العشرين ومع بدء عملية االصالح الداخلي في االتحاد لكن في ثمانينيات ، القانون 

بدأت مجموعات عدة من المثقفين المعارضين للنظام الشيوعي بالتكتل والتنظيم ، السوفيتي 

وكانت تمثل المعارضة للنظام السوفياتي السابق وأسست اول حركة سياسية في عهد ميخائيل 

انتخابات تعددية رئاسية وبرلمانية في  اجريت اول 6990وفي عام ، 6969غورباتشوف 

أنتهت بفوز الحزب ، جاوز عدد االحزاب المتنافسين منها ثالثين حزباً ، اوكرانيا الحديثة 

تليه حركة الشعب ، من االصوات %  63معقداً أي  61الشيوعي الذي حصل على 

مقعد وحزب المزارعين  94من االصوات أي %" 54االوكراني التي حصلت على 

واجريت %  3مقعد أي  60والحزب االشتراكي االوكراني ب ، مقعد  69الوكراني ب ا

الذي كان واحداً من اهم ، انتخابات رئاسية موازية فاز فيها الشيوعي السابق ليونيد كوتشما 

البيوقراطيين المتنفذين في الحزب الشيوعي قبل ان يصبح احد اهم االوليغارشيين 

كانت تلك االنتخابات أول مؤشر على ان . افسة ليونيد كرافتشوكاالوكرانيين في مواجهة من

اذ اعاد ، الحزب الشيوعي السابق وبيروقراطيته متحكمان في صناعة القرار في البالد 

وظهرت من ، الحزب تنظيم صفوفه بعد الضربة التي تلقاها بانهيار االتحاد السوفيتي 

متنفذة في دواليب ( Eurasia Daily,2008)صفوف بيروقراطيته السابقة طبقة جديدة 

وانحدر جزء ، مع بدء خصخصة الشركات العمومية ونشأة الملكية الفردية في البالد ، الدولة 

ففي ظل النظام الشيوعي كانت وسائل ، اخر منها من المافيا وعصابات الجريمة المنظمة 

. واالراضي الزراعية   الخ  بما في ذلك الشركات الصناعية والخدماتية، االنتاج  ملكاً للدولة 

الثروة شبه وكانت الملكية الفردية لوسائل االنتاج ممنوعة وبالتالي كان االدخار ومراكمة 

تقرر االنتقال ، بعد سقوط االتحاد السوفيتي وبعد فشل اصالحات غورباتشوف  .مستحيلين

، دية لوسائل االنتاج من اقتصاد التخطيط الشيوعي الى اقتصاد السوق القائم على الملكية الفر

الرئاسية  6990وهكذا وفي ظل انتصار الحزب الشيوعي في االنتخابات العامة في عام 

أصدر قانون الخصخصة بدعم من المانحين الغربيين في اوربا ، وسيطرته على البرلمان 

والواليات المتحدة االمريكية وجرى بموجبه نقل ملكية عدد كبير من الشركات والممتلكات 

صندوق "وتولى االشراف على هذه العملية مؤسسة عمومية هي ، لعامة الى ملكيات فردية ا

كما انشئ عدد من ، التي كانت تشرف عليها البيروقراطية الشيوعية السابقة " الملكية العامة 

الصناديق المحلية التي تشرف على خصخصة الممتلكات العامة الصغيرة والمتوسطة على 

) وكانت هذه الصناديق المحلية تتمتع باستقالل ذاتي في اتخاذ القرار ،المستوى المحلي 

David, the oligarch 2001,) .  

كانت عملية الخصخصة واحدة من اخطر عمليات الفساد التي شهدتها الدول الشيوعية      

بدعم من مؤسسات مالية دولية في ، السابقة في شرق اوروبا وروسيا في التاريخ الحديث 

اذ جرى تحويل عدد كبير من الممتلكات التابعة ، متها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي مقد

للدولة الى ملكية افراد هم في االغلب بيروقراطيون شيوعيون سابقون او على عالقة وثيقة 

بالبيروقراطية الشيوعية السابقة التي استخدمت نفوذها السياسي واالداري لالستيالء على 

، العامة وتحويلها الى امالك خاصة بها من دون ان تدفع مقابل ذلك لخزينة الدولة  الممتلكات

على الرغم من ان قانون الخصخصة نص على توزيع ممتلكات الدولة الى اسهم يجري 

 توزيعها على العاملين في تلك الشركات او المزارع 
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                                                                      (Slawomiv, 2012, p 13 ) 

الذي مارس الفساد المنوه عنه (  Ianusz,2002,p829) ويعرف النظام االوليغارشي       

حيث تكون السلطة محصورة كاملة في ، آنفا بأنه حكم االقلية المتحكمة في الثروة والسلطة 

ومراكمتها ونهب ايدي اقلية صغيرة من الناس يوظفونها للحصول على مصالح جديدة 

يحصل تزاوج كبير بين الثروة ، وفي هذا النظام، ثروات بالدهم على حساب شعوبهم

ويوصف رجال االعمال ، حيث ال يمكن الحصول على واحدة من دون االخرى، والسلطة

وبالنظر الى مصادر اموالهم وطرائق الحصول ، بانهم اوليغارشيون وليسوا برجوازيين

االوليغارشية عن الطبقة البرجوازية الوطنية في أن البرجوازية تراكم  وتختلف الطبقة، عليها

ثروتها من خالل االنتاج وملكية رأس المال ومراكمة االرباح الناتجة من خالل دورة االنتاج 

في حين ان االوليغارشية تستولي على الملكية العامة للدولة ومواردها وتوظف ، االقتصادية

وتعتمد اساساً على الفساد ، االرباح خارج دورة االنتاج االقتصادية  نفوذها السياسي لمراكمة

االداري واالقتصادي وعلى حصولها على امتيازات احتكارية او ريعية لمراكمة الثروة 

ان تلك الممتلكات العامة . ،(Taras,2005 pp167.190)مستغلة نفوذها السياسي  

م الموزعة من خالل الفساد واستقالل والمشرفين عليها استولوا على معظم حصص االسه

وهكذا ظهرت الطبقة االوليغارشية في جميع دول اوربا الشرقية خصوصاً في ، النفوذ 

حولت الدولة عمليات الخصخصة التي فقدت ، وفي مقارنة مثيرة للسخرية. روسيا واوكرانيا

تحكمون بدواليب بموجبها ممتلكات لمصلحة طبقة من االغنياء الجدد الذين كانوا فعلياً ي

بدأت تتكون دوائر ، ابتداء من اوائل التسعينيات، القرار السياسي ومافيات الجريمة المنظمة

" كان ابرزها ، وجماعات اوليغارشية تنتمي الى بعض المناطق او القطاعات االقتصادية

ت يقودها رينا( مدينة صناعية على نهر الدينبر شرق البالد " ) جماعة دنيبروبتر وفسك 

ثم جماعة الغاز بقيادة إمبراطور الغاز في اوكرانيا ديميترو ، أغنى رجل في البالد، أخميتوف

مثل جماعة ، فضآل عن عدد آخر من المجموعات االوليغارشية االقل حجمآ وتأثيرآ، فيرتاش

وجماعة ، وسيرهي تاروتا ، فيالي هايدوك ، وجماعة دونباس ، االخوان سوركين)كييف 

 ( Adrian,2005,p5)الخ .(.. خاركوف 

ومن الجدير بالذكرأن االوليغارشية في اوكرانيا  قريبة جدا من دوائر صنع القرار وتستغل 

وبدأت هذه الطبقة في الظهور اكثر فاكثر مع عمليات ، نفوذها السياسي لمراكمة الثروة 

كوتشما  تحت حكم ليونيد،  6999 -6990بين عامي الخصخصة الكبيرة التي عرفتها البالد 

اوليغارشيآ  من  54وهكذا وصلت االمور الى درجة ال تصدق حيث استطاع ، وحكومته

ونجح هؤالء بشكل تدريجي في ، من الناتج الوطني المحلي ألوكرانيا % 65االستحواذ على 

مستغلين ، السيطرة على معظم االحزاب السياسية في البالد وعلى البرلمان والحكومة

كانت البيروقراطية الشيوعية السابقة قد تحولت بالتدريج  .ذهم السياسيثرواتهم الضخمة ونفو

الى طبقة من رجال االعمال الجدد الذين استقلوا مناصبهم في الدولة ابان فترة الخصخصة 

وكانت تلك من اهم ميزات ، لالستيالء على ممتلكات الدولة وتحويلها الى ممتلكات خاصة 

تشما الذي كان ينتمي الى الفئة نفسها من البيروقراطيين مرحلة الرئيس االسبق ليونيد كو

 .الشيوعيين السابقين الذين تحولوا بين عشية وضحاها الى رأسماليين واوليغارشية

وكان المناضلون السابقون من المثقفين والحقوقيين قد أزيحوا من المشهد السياسي      

الى اقتصاد السوق واألعالم المفتوح  بالتدريج في اواخر التسعينيات بعد االنتقال الكامل

حيث ال يملك مفاتيح العمل الحزبي والدعائي اال ، والحمالت االنتخابية على الطريقة الغربية

وفشلت تلك الفئة المناضلة والمثقفة في اعادة تنظيم ، اصحاب الماليين من االغنياء الجدد
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لتكون الخاسر ، بعد فترة قصيرةنفسها عقب انهيار االتحاد السوفيتي ثم تراجعها الكبير 

وأدى فشلها في تطوير ادوات العمل ، االكبر من تحوالت المشهد السياسي في التسعينيات

 .وأنغماسها في صراعات حزبية ضيقة الى فسح المجال أمام الهيمنة المطلقة لألوليغارشية

شروعات سياسية هكذا تحولت االحزاب السياسية في اوكرانيا من تنظيمات أيديولوجية لها م

يقودها زعيم ، عامة في بداية تسعينيات القرن العشرين الى شكل من اشكال العشيرة

اي ، اوليغارشي أو مجموعة اوليغارشية تضم عدداً من االتباع المترابطين بعالقات مصالح 

أي انها احزاب ، باستثناء تيار اليمين القومي المتطرف، عالقات شخصية وليس فكرية 

 ( 53، ص  9445هالل ،)  احزاباً ذات قواعد جماهيرية نخبوية ال

تعارضت مصالح تلك االوليغارشيات في كثير من االحيان بسبب تنافسها على الحصول      

على اكبر نصيب من كعكة السلطة السياسية في نظام ال يمكن فيه الحصول على الثروة 

ة ذلك كان ثمة صراع آخر بين القوى في موازا، والحفاظ عليها خارج دائرة السلطة السياسية

بلغ اوجه بوصول فالديمير بوتين الى الحكم في ، االقليمية والدولية الفاعلة في اوكرانيا

روسيا االمر الذي جعله يتطلع الى اعادة ترميم وضع روسيا االقليمي وال سيما جوارها 

ي خطابات قومية تبن 9440وقد جرى اثناء انتخابات عام  (60، ص 9469هالل، )القريب 

( اوكرانية وروسية )حاولت تحوير الصراع على السلطة في البالد بانه صراع بين قوميتين 

وحاولوا من خالل ، وكان لالوليغارشيين دور حاسم في هذا الصدد، وتوجهين شرقي وغربي

وسائل االعالم التحكم بها واخفاء صراعهم المحموم على السلطة والثروة وجعله صراع بين 

والمناطق ( دونيتسك وخاركوف ولوهانسك)أي بين المناطق الشرقية ، لروس واالوكرانيينا

اذ تشير حوادث الثورة البرتقالية الى ، ونجحوا الى حد كبير في ذلك( كييف ولفيف )الغربية 

االولى غربية صوتت : ان المجتمع االوكراني صار منقسماً على نفسه الى منطقتين كبيرتين

صلحة المرشح فيكتور يوشينكو الموالي للغرب والثانية شرقية صوتت بشكل بشكل كبير لم

وظهر الى ، كبير لمصلحة المرشح فيكتور يانوكوفيتش الموالي لروسيا او المعسكر الشرقي

ألول مرة في تاريخ اوكرانيا ما بعد االستقالل انقسام عمودي في المجتمع االوكراني ،العلن

الرئاسية بين معسكر شرقي موال لروسيا وللخيار  9440اتضحت تجلياته في انتخابات 

في ، الروسي  الذي يتمركز نفوذه في المناطق الشرقية ويغلب عليه الناطقون باللغة الروسية 

مقابل معسكر غربي معاقلة في المناطق الغربية للبالد ويغلب عليه الناطقون باللغة 

ة متوازنة مع غلبه طفيفة للمعسكر الغربي واصبحت الكف، االوكرانية ويؤيد الخيار االوربي 

وهو تخفيف ضغط التفاوت ، لكنها مؤقتة ومرتبطة بالوعود السياسية للثورة البرتقالية، 

 ( 956، ص  9465قلعجية، ) الطبقي واالجتماعية في البالد 

 The political deteriorations :التداعيات  السياسية – 1

عندما اندلعت الثورة البرتقالية  9440اوكرانيا الى انتخابات تعود جذور األزمة السياسية في 

في شكل سلسلة من المظاهرات واالحداث السياسية التي وقعت  9445 – 9440في اوكرانيا 

على امتداد البالد كرد فعل لمزاعم الفساد الجماعي وتخويف الناخبين والتزوير االنتخابي 

وقد أثمرت هذه  9440تخابات الرئاسية االوكرانية المباشر لنتائج الجولة الثانية من االن

المظاهرات واالحتجاجات الشعبية العارمة واالعتصامات واالضطرابات العامة عن قيام 

كانون  91المحكمة العليا بإلغاء نتائج الدورة الحاسمة األصلية واقامة دورة ثانية حاسمة في 

وتم ، حة وتم اعالنه الفائز الرسميفاز فيها فيكتور يوتشنكو بصورة واض،  9440األول 

لذا حققت الثورة البرتقالية  9445من يناير  93تنصيبه  باعتباره الرئيس الثالث ألوكرانيا في 

 ( Nadia, 2004, p 38)انتصارها الناجح السلمي آنذاك 
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وتكشف عملية قراءة وتحليل السياسات التي وضعها يوتشينكو في احدى السنوات      

، تولى فيها مقاليد الحكم عن ان مرحلة ما بعد الثورة اثبتت فشل القيادة السياسية  الخمس التي

مما ادى الى قلب االمور رأساً على عقب على شعبية وفرص فوز يوتشنيكو في االنتخابات 

اعلن فيكتور يوتشينكو ، ففي بداية توليه مقاليد الحكم   9464الرئاسية التي جرت في عام 

ضد فساد رجال االعمال وتربحهم وسرقتهم مليارات الدوالرات من اموال  عن القيام بثورة

الدولة عبر البنوك وتعقب قضايا الفساد المرتبطة باألقتصاد الروسي وكسر هيمنة االثرياء 

على مقدرات الدولة مع معالجة ضعف الحياة السياسية والتمثيل الحزبي في البرلمان الذي 

عالوة على التزامه ،حويل عجز ميزانية الدولة الى فائض وت، تحول الى نادي لألغنياء 

وزيادة ،توفير خمس ماليين فرصة عمل : بتحقيق الوعد المستحيل وهو انجازاألهداف اآلتية

والحد بين ،ومضاعفة االنتاج الزراعي ،ومحاربة الفساد ، وخفض الضرائب ،الرواتب 

وفي اطار عملية التقييم لفترة  .يمغرافي الفجوة بين االثرياء والفقراء وايقاف االنكماش الد

ظهر بشكل جلي عدم تحقيق تلك الوعود حيث  -حكم يوتشينكو بعد خمس سنوات من الثورة 

% 65وتراجعت فرص العمل وتزايدت معدالت البطالة الى % 35زادت معدالت الفقر الى 

خطورة ان الثورة واالكثر .وتفاقم عجز الميزانية وتراجع معدالت النمو واستشرى الفساد 

رد وانتظروا  ( Gorskac, 2005)وقف وراءها ومولها رجال االعمال الذين انفقوا عليها 

لذلك اخفقت في ترجمة طموحات الشعب فأصبحت مدينة لرجال االعمال الذين ، الجميل 

وواجه يوتشنكو معضلة تحقيق التوازن بين  .انقسموا على انفسهم  دعما لمعسكرين متنافسين

الى الموافقة على اجراء  9440واضطر بعد اجراء انتخابات االعادة في عام ، السلطة فروع

خاصة في ما يتعلق ، تم بموجبها نقل بعض صالحيات الرئيس للبرلمان ، تعديالت دستورية

رئاسية انتجت ارضية لمواجهات  –بتشكيل الحكومة فأصبحت اوكرانيا دولة برلمانية 

رشح  9449وبحلول االنتخابات الرئاسية في عام  .ان والحكومةمستمرة بين الرئيس والبرلم

كل من فيكتور يوتشينكو ويوليا تيموتشينكو لمنصب الرئيس ضد كل من يوتشينكو 

والذي قامت الثورة البرتقالية في مواجهته والمعروف عنه  –الرئيس السابق  –ويانوكوفيتش 

وعن طريق انتخابات حرة ، خمس سنوات مما مكنه من استعادة السلطة بعد، مواالته لروسيا

وهي نتيجة التي فسرها البعض بأن الناخبيين االوكرانيين يعاقبون الثورة البرتقالية ، ونزيهة

اكثر من مناصرتهم ليفكتور يانكوفيتش الذي لن يأت بجديد على الساحة السياسية للبالد منذ 

فريدم هاوس في بداية عام وهو ما خلصت اليه منظمة ، (Iryna, 2014,p .2)انتخابه 

حيث ذكرت انه منذ تولى ، عن تقييم الوضع السياسي في اوكرانيا، في احد تقاريرها  9469

ولقد ، فأن اوكرانيا قد اصبحت اقل ديمقراطية  9464يانكوفيتش مقاليد الحكم في سنة 

ريق فأن اوكرانيا سوف تمضي في ط، استمرت التوجهات الحالية بدون أن تتم معالجتها 

اال ان محكمة اوكرانيا العليا عادت والغت تلك االصالحات في  .االستبداد والفساد الحكومي

التي سيطرت على جميع  ،حيث اصبح القراربيد السلطات التنفيذية للبالد، 9464عام 

بعد ان كان من الالزم موافقة البرلمان ورئيس الوزراء ، التعيينات ألعضاء مجلس الوزراء

ات لمعظم المناصب على الرغم من تحذير معارضو يانكوفتش في وقت سابق من على التعيين

ان هذا الحكم يشمل عودة الى الحكم االستبدادي الذي كان سائراً في الجمهورية السوفيتية 

وباتت الصالحيات مركزة في قبضة الرئيس وهو ما رأته المعارضة عودة للحكم  . السابقة

ة البرتقالية عن مواجهة فساد الطبقة الغنية ورجال االعمال كما عجزت الحكوم، االستبدادي

حيث وضع تقرير الشفافية الدولية لعام  ، وزيادة معدل وتنامي مؤشرات الفساد في اوكرانيا

ورغم ( Transparency, Report 2009)دولة  664من بين  601اوكرانيا في المرتبة 
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فانه فشل في مواجهة سطوة ، دريجيسعي يوتشنكو الى الحفاظ على نهجه االصالحي الت

فضال عن –ولعبة التوازنات السياسية ، مما ادى الى انهيار ثقة الشعب في الحكومة، االغنياء

صار رجالها يتنازعون ضعف شخصية الرئيس يوتشينكو الذي لعب دوراً في فشل الثورة اذ 

حليفته  -وليا تيموتشينكوحيث وجه الرئيس يوتشينكو لرئيسة الوزراء ي،ويقتتلون في ما بينهم 

السابقة ابان الثورة اتهامات بانها سبب الفشل االقتصادي وخيانة مبادئ الثورة بعد ان تحولت 

بما يعكس ، واتجهت للتصالح مع روسيا والعودة الى رئيس الوزراء فالديمير بوتين

قي رشاوي من واتهامها بتل، ناهيك عن فساد ذمتها المالية، المصلحة السياسية واالقتصادية

وصلت اعداد المتظاهرين الى مئات  .بعض رجال االعمال لقاء الحصول على مزايا خاصة

وندد المتظاهرون المناهضون للرئيس فيكتور ، االالف في مكان يرمز للثورة البرتقالية

يانوكوفيتش بعدم توقيع االتفاق مع االتحاد االوربي وباالتفاق الذي وقعة الرئيس االوكراني 

وطالبوا بإقالة الحكومة وتشكيل حكومة تكنوقراط والشروع " موسكو الذي يرهن البالد في 

حيث ان االنتخابات االعتيادية الرئاسية  –في التحضير النتخابات برلمانية ورئاسية مبكرة 

تعدى الصراع المحتدم في اوكرانيا كونه  .9465والبرلمانية  عام 9465مقررة في عام 

داخلية متنافسة ليصبح صراعاً جيوسياسياً ذو ابعاد اقليمية ودولية تتمثل صراعاً بين اطراف 

وظلت . اطرافه في روسيا االتحادية والواليات المتحدة االمريكية ودول االتحاد االوربي 

االحتجاجات واختفى الرئيس يانكوفيتش الى شرق اوكرانيا ثم الى روسيا واتهم المعارضة 

قر مجلس النواب جميع القوانين التي رفض الرئيس التوقيع عليها وا، باالستيالء على السلطة

وصوت لصالح عزل الرئيس واالفراج عن رئيسة الوزراء السابقة المسجونة يوليا 

عمل على المحافظة على األمن في الشوارع ، وتم تعيين وزير جديدآ للداخلية، تيموشينكو

فجرت األزمة األوكرانية مرة اخرى عندما ت .وفي كييف ومدن اخرى وانهاء الحالة االنقالبية

عبرت ثالث سفن اوكرانية مضيق كريتش الى بحر آزوف ومن ثم الى البحر األسود 

فاحتجزتها روسيا ألنها دخلت المياه األقليمية الروسية، عندذاك أرسلت الواليات المتحدة 

عاتها العسكرية على األمريكية سفينة حربية الى البحر األسود ما دفع روسيا الى تحشيد قط

 9466طول الحدود بعد ان اعلن الرئيس األوكراني حالة الطواريء في كانون األول عام 

وعلى أثر ذلك عقد مجلس األمن الدولي . وأثار مخاوف شديدة من اتساع التصعيد العسكري 

ر جلسة طارئة حذرت فيها الواليات المتحدة روسيا من التحركات الخارجة عن القانون األم

الذي دفع روسيا الى اغالق المضيق الحيوي بوجه السفن األوكرنية ورد وزير الدفاع 

األمريكي على ذلك بتقديم مساعدات عسكرية الى اوكرانيا من جانب اخر عرض الرئيس 

بوتين على الرئيس األمريكي ترامب اجراء استفتاء في اقليمي دونتسك ولوغانسك  الواقعيين 

 .هذه الخطوة جوبهت بالرفضشرق اوكرانيا األ ان 

 (3أنظر الخريطة  رقم )                                                                                

الى فوز فالديمير زلنسكي حيث اصبح رئيسا ألوكرانيا  9449ادت نتائج األنتخابات عام 

وبالفعل عقدت قمة باريس . انيا ووعد بانه سيعطي أولوية قصوى لحل النزاع في شرق اوكر

بوساطة المانية وفرنسية وجمعت الرئيس الروسي بوتين وأالوكراني زلنسكي لبحث 

موضوع انهاء النزاع بين االنفصاليين الموالين لروسيا والجيش األوكراني ، واكد بيان القمة 

وعلى  9464ام وعقد لقاء اخر ع. 9449على وقف اطالق النار بين الطرفين قبل انتهاء عام 

اثر ذلك تظاهر االالف من المواطنين األوكرانيين المطالبين بعدم الرضوخ لمطالب روسيا 

 . والتأكيد على ارادة اشعب األوكراني في االنضمام الى االتحاد األوربي 

 مناطق ومدن المواجهات في شرق اوكرانيا( 4)خريطة رقم 
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  The economic deteriorations :التداعيات  االقتصادية  – 4

أن دخول اوكرانيا الى االتحاد االوربي يعني تدفق السلع األوربية الى السوق الروسية       

وهذا سيجعل انضمام اوكرانيا الى االتحاد الكمركي الذي ، وهي سلع قادرة على المنافسة 

علها تلوح يضم كال من روسيا االتحادية وروسيا البيضاء وكازخستان امرآ مستحيالً ما  يج

بالتهديد بفرض عقوبات تجارية في مجال الطاقة ضد تلك الجمهوريات في حال انضمامها 

 ( . ,Aleksandra and others,2010)الى االتحاد االوربي 

روسيا االتحادية ستقوم بفرض اجراءات حماية لسوقها من امكانية تدفق البضائع        

لرئيس فالديمير بوتين ان بالده غير مستعدة لمواجهته وهو امر اكده ا، االوربية عبر اوكرانيا

المسألة والقبول باقتراح "" عدم تسيس"" عارضاً بالمقابل على االوربيين ، في الوقت الحالي

روسية  –اوكرانية  –الرئيس االوكراني فيكتور يانوكوفيتش عقد مشاورات ثالثية أوربية 

ال سيما ان اوكرانيا ،التجارة الحرة مع اوربا لدراسة مخاطر انضمام اوكرانيا الى اتفاقية 

لم تلق الموافقة الروسية على  .ترتبط مع روسيا االتحادية والدول المستقلة باتفاقية مماثلة

حيث اعتبر القادة االوربيين انضمام اوكرانيا الى ، اجراء مثل هذه المشاورات ترحيبياً اوربياً 

بخالف الرئيس االوكراني فيكتور يانوكوفيتش ، ثنائياً اتفاقية التجارة الحرة مع اوربا شأناً 

وان الوجود الروسي كطرف في هذه ، الذي يؤكد أن بالده ال يمكن ان تجلس على كرسيين 

لما كانت المشكلة قد نشأت بسبب الموقف الروسي من جهة : المشاورات اساسي وقال

ان تحل هذه المسألة عبر  فمن الطبيعي والمنطقي، وموقف االتحاد االوربي من جهة اخرى

لم ينتظر الرئيس بوتين طويالً ليدعو نظيرة االوكراني الى الكرملين في  .مشاورات ثالثية

مليار دوالر امريكي في  65لقد قررت روسيا االتحادية ان تستثمر ، 9463كانون االول  65

وهو ما ، يفسندات حكومة اوكرانية وستخفض بمقدار الثلث سعر الغاز الذي تصدره الى كي

واشار الرئيس بوتين الى ، اعتقد الرئيس يانوكوفيتش كافياً لوضع حد لحركة االحتجاج

انخفاض او تجميد مكاسب اجتماعية ومعاشات تقاعد او نفقات في اشارة الى الشروط التي 

ان الشعب االوكراني غير . يفرضها صندوق النقد الدولي على اوكرانيا لمنحها قرضاً مالياً 

عن ما يقوم به نظام يانكوفتش وكذلك غير راضي عن تدهور االوضاع االقتصادية راضي 

في اوكرانيا منذ عدة سنين والسبب ان اوكرانيا وقعت في ايدي الطبقة االوليغارشية التي 

ان االوكرانيين يتمنون تحقيق الرخاء واالمن . تعرض خدماتها للبيع في البرلمان والحكومة

ويعتقد معظمهم ان الرفاهية ، ص االقتصادية والعيش حياة كريمة وسيادة القانون والفر
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واالستقراريتحققان باالنحياز الى االتحاد االوربي واالخرون يعتقدون ان الخيار االمثل 

) للرخاء هو ان يشاركوا في اتحاد اقتصادي مع روسيا وبيالروسيا وكازخستان 

Schaeffer, DW world 2013 ) 

حاً لدى االوليغارشية الحاكمة في اوكرانيا انه متى ما اداروا ظهرهم الى لقد اصبح واض      

فضال  عن اطالق يدهم ، روسيا سوف يحصلون على فوائد اقتصادية من االتحاد االوربي

اال انهم ، ويتيح لهم االستحواذ على موارد اوكرانيا ، ويسمح لهم باي تصرف داخل اوكرانيا

انهم بقدر مايربحون سوف يخسرون خصوصاً اذا ارادت حيث ، واقعين تحت لعبة صفرية

واقنع االتحاد االوربي يانكوفيتش بإدارة ، روسيا فرض قيود تجارية على السلع االوكرانية

، اال ان االتفاق مع االتحاد االوربي مجرد حبر على ورق وتوقف فجأة، ظهره الى روسيا

لزراعة مما سيؤدي الى تأثيرها على ألن االتحاد خشي في اعتماد اوكرانيا الهائل على ا

المزارعين الفرنسيين واالسبان وكذلك ان سكانها الذين يعيشون معظمهم في مرحلة الشباب 

  النهم سيهددون االستقرار الوظيفي في الغرب

                                                         (Radio Free Europe,5/11/2005 ) 

االمر  ، صوتت كل من فرنسا وهولندا ضد معاهدة توسع رقعة اوربا  9449ام في ع        

فمارست بولندا دور الوكيل .الذي عارض بشدة عملية انضمام اوكرانيا الى االتحاد االوربي 

: ) لضم اوكرانيا اليه وتقدم التسهيالت بهذا الشأن في المحافل الدولية وذلك ألسباب اآلتية 

L’Opinion, 19/2/2014 ) 

حيث ان بولندا دولة ديمقراطية وحرة وتحاول ان تكون السلطة ، اذكاء نهج الديمقراطية  6

 .في اوكرانيا ديمقراطية 

 .اوكرانيا دولة مجاورة لبولندة وتاريخياً كانت اوكرانيا تحت االحتالل البولندي  -9

 العالقات االقتصادية التي تؤدي الى ازدهار الصناعة في بولندا  -3

 .بين اوكرانيا وبولندا،ثقافياً هناك تداخل ثقافي  -0 

 بين البلدين.حدود طويلة مشتركة   -5

 .اوكرانيا دولة عازلة لبولندا  -1

جيوبولتيكياً تحاول بولندا تطبيق مبدأ برجنسكي ذو االصل البولندي والقائمة على  -5

 ورية هي فكرة بولندية ضرورة عزل اوكرانيا عن روسيا والحيلولة دون تحولها الى إمبراط

ونعتقد انه لو بقيت اوكرانيا وبيالروسيا ضمن مدار روسيا سوف تبقى بولندا دولة عازلة 

وهذه الوظيفة هي وظيفة مهمة اال انها خطرة لذلك تدفع بولندا باتجاه ضم اوكرانيا 

ا وبيالروسيا الى االتحاد االوربي حتى تصبح محمية من جهة الشرق مع حدودها مع روسي

ان جهود بولندا تنصب على اقناع دول  .وتصبح اوكرانيا هي الدولة العازلة كما هي دائماً 

، االتحاد االوربي تكوين سياسية خارجية ذات طبيعة مركزية  فهي تعمل على توزع المهام 

بحيث تعمل بولنداعلى التعامل سياسيا مع الجانب الشرقي الذي يخص اوكرانيا ودول اوربية 

 (  Jonathan, 2006,p.6) ياسة األتحاد  شرق بولندااخرتطبق س

 : . وتستند سياسة بولندا تجاه اوكرانيا على عدة محاور ذات طبيعة اقتصادية وهي

االستمرار باإلصالحات االقتصادية او معايير كوبنهاغن الالزمة وهي الحرب ضد الفساد  6

 .وتشريع القوانيين لتحويل االقتصاد الى اقتصاد حر

جيع االندماج االقتصادي مع دول االتحاد االوربي وهي المشاريع االقتصادية تش 9

 .المشتركة

 . شركة استثمارية لالندماج مع الشركات الفرنسية  3444ايجاد خطة لتكوين  3
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وضياع ، وقعت اوكرانيا اتفاق الشراكة مع االتحاد االوربي رغم االعتراضات الروسية      

وستنظم اقسام االتفاق السبعة العالقة في ، الف مربع من اراضيها 95مئات القتلى وخسارة 

وانتقدت روسيا القسم ، المجاالت السياسية واالقتصادية بين اوكرانيا واالتحاد االوربي

حيث ذكرت روسيا ان خسائر االقتصاد ، االقتصادي ألنه يضر باالقتصاد االوكراني

اال ، من االنتاج الوطني%  69أي ما يعادل  بليون دوالر 33,66االوكراني ستتراوح ما بين 

ان منظمة التجارة الدولية ترى انه في اسوء الحاالت فأن خسائر االقتصاد االوكراني لن 

بليون دوالر في المقابل تتعدى المكاسب من اتفاق الشراكة بكثير النتائج السلبية  6,6تتعدى 

رانية الداخلة الى االسواق االوربية  اذ ستنخفض الضريبة الكمركية على البضائع االوك، له

بينما من الجهة المقابلة ستنخفض الضريبة على البضائع االوربية فقط من  4,5الى %  5,1

 ( Ibid , p. 10) خالل السنوات االربع القادمة  % 9,09الى % 0,95

من صادراتها تتشكل من المنتجات % 96,3وهذه الشروط ممتازة ألوكرانيا كون      

فيما يتلقى القطاع الزراعي حوالي ثلث مجمل االستثمارات ، راعية والمواد الغذائية الز

وستشهد البالد عملية توزيع ضخمة ، االجنبية ويؤدي  الى زيادة فعالية االقتصاد االوكراني

حيث تعتبر اوكرانيا احدى اكثر الدول فساداً في ، فضالً  عن كشف موضوع الفساد، للملكية 

وبالتالي فأن الرقابة ، من الناتج الوطني%  66القيمة االقتصادية المرتبطة به  العالم وتعد

الخارجية من بروكسل تلقي الترحيب خصوصاً وان مصالح الشعب االوكراني ال تلتقي مع 

مصالح النخب الحاكمة
1
 :  لألسباب التالية  

لوطني خسائر بلغت نحو ارتفاع سعر الغاز الروسي المورد الى اوكرانيا الذي كبد االقتصاد ا

من  9449-9446القروض التي تلقتها البالد في الفترة ما بين سنتي  مليار دوالر 94

االنخفاض الملحوظ في  . 9469على ان تقوم بتسديدها مع بداية سنة ، صندوق النقد الدولي

دان حجم التبادل التجاري مع شركاء كييف االستراتيجيين في الدرجة االولى روسيا وبعض بل

قبول الرئيس االوكراني المخلوع فيكتور يانوكوفيتش بالمساعدات . رابطة الدول المستقلة

الروسية وعضوية االتحاد االوراسي برعاية موسكو وتفضيلها على اتفاق مع االتحاد 

 .االوربي 

 Conclusion :الخاتمة 

لية توسعت والقت عندما نتتبع حيثيات األزمة األوكرانية بدقة نرى انها ازمة داخ      

بظاللها على المشهد السياسي الخارجي فأصبحت تشكل صراعا بين روسيا األتحادية 

. وال بد ألوكرانيا ان تعي انها جسر بين الجانبين . والغرب بقيادة الواليات  المتحدة األمريكية

وأن وعلى روسيا ان تأخذ بالحسبان ان اوكرانيا ال يمكن ان تعود كدولة تدور في فلكها 

حصل ذلك فهذا يعني الدخول في مرحلة صراع مع الغرب الذي يجب ان يدرك ان اوكرانيا 

 . لن تكون في يوم ما مجرد بلد مجاور لروسيا األتحادية فقد كات جزْا منها على مدى قرون 

ان الخطأ في التفاوض بين االتحاد األوربي وأوكرانيا واألجراءات البيروقراطية المرتبطة 

الى أزمة بينهما يمثل الشعب عامال حاسما فيها ، فهو ينتمي الى دولة لها تاريخ   به حولته

، بينما صار 6939معقد حيث ان الجزء الغربي منها ضم الى األتحاد السوفياتي السابق عام 

في عهد الزعيم السوفياتي  6905من سكانه الروس جزء من اوكرانيا عام % 14القرم و 

الى ذلك ان غرب اوكرانيا يدين بمعظمه بالكاثوليكية في حين  يضاف، السابق خروتشوف 

ان شرقها ذو اغلبية ارثودكسية ولهذ فان اي محاولة يقدم عليها اي جانب اوكراني للسيطرة 

لقد مسكت روسيا بأحد طرفي الخيط . على األخر ستقود الى حرب اهلية او الى األنفصال

ان روسيا اختارت ان تكون اوكرانيا  9465عام وكانت نتائج اتفاق مينسك الثاني . جيدا 
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دولة فيدرالية وان يكون بمناطق األنفصالين الموالين لها سلطة القرار في السياسة الخارجية 

والهدف هو ضمان عدم دخول اوكرانيا الى األتحاد األوربي اوالى حلف شمال األطلسي  

الصاروخي المشترك للناتو  وهو موضوع يحظى بأهمية خاصة لدى روسيا ألن نظام الدرع

وهو ما نددت به موسكو مراراً ، في اوربا  يشكل خطورة كبيرة على االمن القومي الروسي 

الذي بنى على  –وكانت تؤكد ان نهاية الحرب الباردة يجب ان تؤدي الى حل هذا الحلف . 

ة نحو معتبرة ان تحوالت استراتيجي، اساس الدفاع المشترك في وجه المعسكر الشرقي 

وصوالً الى  9449مروراً بالتدخل الوقائي في قمة براغ  6996حماية االمن خالل قمة روما 

، ليست سوى سلسة محاوالت لقمع الطموحات الروسية 9464تدبير األزمات لقمة  ويلز 

وفي السياق نفسه مثل توغل االتحاد االوربي والواليات المتحدة االمريكية داخل اوكرانيا 

الب على الرئيس يانوكوفيتش خطوة تمهيدية لنشر الدرع الصاروخي المشترك بدعم االنق

 .للناتو في خاصرة روسيا

 The main findings: اهم االستنتاجات 

بناء دولته ( السابق) كانت رغبة الشعب األوكراني بعد االستقالل عن االتحاد السوفياتي 

 ان الخطأ التفاوضي بين اوكرانيا واالتحاد باالرتباط بالهياكل االقتصادية لالتحاد األوربي األ

األوربي فضال عن اإلجراءات البيروقراطية خلق فراغ قوة جعل من اوكرانيا ميدانا 

 .للتدخالت األجنبية التي تسببت في حدوث ازمة في البالد

  The recommendations:التوصيات 

ا عملت  على تدويل األزمة بعد فشل القوى السياسية األوكرانية في حكم البالد وأدارته

لم يستفد الشعب األوكراني وال الدولة من هذا األجراء فخسرت . الناجمة عن هذا الفشل 

، ولذلك اعطت األزمة .اوكرانيا القرم وفي طريقها الى خسارة دونيتسك و لوغانسك 

وضعا  األوكرانية درسا لبقية الدول مفاده بأن التدويل ليس من مصلحة الدولة التي تواجه

داخليا متأزما بل من مصلحة الطبقة السياسية الفاسدة التي تحكم البالد ومصلحة أولئك الذين 

 . يتحكمون بمفاتيح األزمة فيه وهم الالعبون الدوليون

 المصادر 
  5-3ص .  الموقع األلكتروني لبيانات البنك الدولي *

 63-66ص ،  ويكيبديا الموسوعة الحرة ، اوكرانيا * 

 69 -65الموقع األلكتروني للموسوعة العربية ص   –رانيا الجغرافية اوك * 

، سلسلة اوراق دولية ، فرص انضمام اوكرانيا الى االتحاد االوربي ، آمنة محمد علي * 

 .  94-69ص ،  9466، مركز الدراسات الدولية ، جامعة بغداد ، ( 941)العدد 

في دار الترجمة ، ة في النظام العالمي الجديدالسلطة والسطو، العالم الثاني ، باراج خانا *

 . 56ص،  9449، لبنان ، الدار العربية للعلوم ناشرون 

 باراج خانا مصدر سابق*

لماذا تتعثر الدول في فترات ما بعد الثورات العربية ،المصيدة االنتقالية ،رضا محمد هالل * 

  .  60ص،  9469، ابريل ،666عدد، مجلة السياسة الدولية ، 

، مجلة الديمقراطية ، خريف غاضب ينتصر للديمقراطية ،اوكرانيا ،رضا محمد هالل * 

     5ص  9445يناير ،  65العدد 

) ، قراءات سياسية ، اوكرانيا بيدق الصراع الصراع بين الشرق والغرب ، رياض طيارة * 

 ( الموقع األلكتروني لمجموعة الخدمات البحثية 

 5- 5ص:ى الموقع األلكتروني ألوكرانيا الزراعة االوكرانية عل* 
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اوراق ، االوكرانية بعد االنتخابات األخيرة  –مستقبل العالقات الروسية ، سمير الظاهر * 

 .  3ص،9445، مركز الدراسات الدولية ، جامعة بغداد ، ( 600)العدد،دولية 

 65- 63ص ( الموقع الجغرافي االوكراني )شبكة األنترنت * 

رسالة ، العالقات الروسية االوكرانية بعد الحرب الباردة ، س كزار الفضلي صابرين عبا* 

 . 39ص ، 9466، كلية العلوم السياسية ،جامعة بغداد ، ماجستير غير منشورة 

العالقات الروسية مع اوربا والواليات المتحدة االمريكية وانعكاسات على ، فيتالي نوفكن * 

مركز االمارات للدراسات ، 99العدد ، االمارات ، سلسلة محاضرات ، االمن القومي 

 والبحوث 

، األهمية الجيوبولتيكية لشبة جزيرة القرم في األمن القومي الروسي ، فيحاء كامل عباس * 

 . 659ص،  9465، جامعة بغداد ، كلية التربية للبنات 

( نت.الجزيرة ) ازمة اوكرانيا بين السياسة واالقتصاد والجغرافيا ، محمد صفوت صوالق * 

69//69/9463 

 .محمد صفوت مصدر سابق*

القاهرة ( 641)العدد ، مجلة السياسية الدولية ، مستقبل الدولة السوفيتية ، محمد عبداالله * 

 .   95ص  6999، مركز االهرام 

للطباعة والنشر ، دار رواد النهضة ، الموسوعة التاريخية الجغرافية ، مسعود  الخوند * 

 . 96و94ص ، بيروت ، لبنان  ،والتوزيع 

في الصراع المستحدث على اسيا الوسطى بين روسيا : جيوبولتيك الحافة ، محمود حيدر * 

 .01ص ،  9460، مركز حمورابي للبحوث ، بغداد ( 66)العدد ، مجلة حمورابي ، وتركيا 

عمان ،  9440، ط ، دار المجدالوي ، موسوعة علم السياسة ، ناظم عبد الواحد الحاسبور * 

 . 99ص ، االردن 

دار النور للدراسات والنشر الرقمية ، ت ، الموسوعة الجغرافية السياسية ، نذير كجزماني  *

 . 615ص ،  9466دمشق ، بدون ط 

 . 956ص  9465الدار العربية للعلوم ناشرون ،روسيا االوراسية ،وسيم خليل قلعجية * 
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Abstract: 
 The strategic importance of the distinguished geographic location of Ukraine , 

the richness of its natural resources, and the ethnic variety of the Ukraine people 

were the main causes of the Ukrainian crisis.  They were important enough to 

push, across the history, the super powers like the Othman empire , Russia and 

the Soviet-Union to occupy Ukraine. This country was dominated by the Soviet-

Union until its dislocation at the end of the cold war. Being independent in 1992, 

it faced difficult circumstances and found itself dominated by two directions . 

The first one is to join the European union, the second is to return to the Russian 

federation. The geostrategic origin of the Ukrainian crisis is due to the fact that 

Ukraine is placed in the context of a continuous struggle between the West and 

Russia in order to control the Eastern parts of Europe.  

Key words:  Ukraine- - Orange Revolution- Russia.- The European Union- The United 

States of America.- oligarchy – Crimean - The extreme right-The far-left 
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استراتيجية الحرب الالمتماثلة ومديات تطبيقاتها الجغرافية السياسية في 

 المنطقة العربية
د مثنى مشعان المزروعي. م. ا

()
 

كلية التربية/ الجامعة المستنصرية  

 

 :المستخلص

تشهد المنطقة العربية وجوارها الجغرافي حروب النهاية لها منذ ان نالت دولها      

، وكانت هذه الحروب إقليمية (القرن العشرين)ومنتصف القرن الماضي استقاللها في بداية 

ودولية، لكن تحولت الى دولية او بالنيابة عن القوى الدولية بعد تفجيرات الواليات المتحدة 

والتي طالت برجي التجارة العالمية والبنتاغون، حيث  66/9/9446االمريكية في سبتمبر 

ى بالحرب على اإلرهاب، الذي استخدمته الواليات المتحدة أعلنت الواليات المتحدة ما يسم

استراتيجية لفرض سيطرتها المطلقة على الشرق األوسط ومن ثم على العالم السيما وانها 

تفردت بالسيطرة على العالم بعد انهيار االتحاد السوفيتي السابق وتفككه، لكن هذا التفرد لم 

وهمية تحت شعارات دينية عقائدية، الشك ان يدوم حيث ظهرت جماعات وأعلنت دولها ال

هذه الدويالت الخفية مدعومة من قبل دول تحركها لتحقيق مصالحها أيضا في المنطقة، 

وهنا ظهر لنا نوع جديد من الحروب يحتاج الى دراسة مركزة لتحديد مفهومه وادواته 

حروب لمواجهة وماهي مقومات القوة التي يقوم عليها؟ وكيف استخدم هذا النوع من ال

 .اإلرهاب في الشرق األوسط؟

تكمن أهمية دراسة هذا البحث في كونه سيساهم في كشف الحقائق التي تحرك      

الصراعات في الشرق األوسط، وبيان األدوات المستخدمة في هذه الصراعات، وتوضيح 

بيان  حقيقة عقائدية هذه الصراعات التي أصبح من الصعب على سكان دول الشرق األوسط

 .أسبابها ولمصلحة من، ومن يدعمها ويتحمل تكاليفها السيما وانهم هم وابنائهم وقودها

 : لقد قسم الباحث الدراسة الى أربعة مباحث وخالصة     

( Asymmetric Warfare)تناول المبحث االول مفهوم الحرب الالمتماثلة      

اإلرهاب في الشرق األوسط ومراحل تطورها، اما في الثاني فقد ركز الباحث على 

وأساليب مواجهته، في حين درس في الثالث اإلمكانات التكنولوجية العسكرية للقوى 

االقليمية والدولية التي تواجه اإلرهاب في الشرق األوسط، اما أبرز تطبيقات الحرب 

بع، الالمتماثلة في مواجهة اإلرهاب في الشرق األوسط فقد تناولها الباحث في المبحث الرا

 .وانتهى البحث بخالصة الهم ما توصل اليه الباحث

 (الحرب الالمتماثلة، استراتيجية الحرب، الشرق األوسط) :الكلمات الدالة

   Introduction:المقدمة
مر العالم اليوم بأزمات متتابعة ومتنوعة، لكن تبقى الحروب وما تتركه نتائج ومآسي        

ت البشرية، وقد تنوعت اشكال وانواع الحروب وهي في هي االكثر تأثيرا على المجتمعا

تطور مستمر لن يتوقف، الن عجلة الحرب لها اضرار كبيرةـ وبذات الوقت لها تجارها 

والمستفيدين منها، وخصوصا في الجانب االقتصادي، حيث ان هناك بعض الدول يعتمد 

ات كي تتطور جزء كبير من اقتصادها على الحروب، لذلك تغذي االزمات والصراع

 .وتتحول الى حروب طاحنة تتنوع فيها االسلحة
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لقد انتج تجار الحروب هؤالء مجاميع ارهابية خارج اطار الدولة لكنها تمتلك قوة من            

حيث العدة والعدد توازي الكثير من الدول وتتفوق على الكثير، تعتمد الى حد ما على 

انية على مواجهة الكثير من الدول، واهم االسلحة التقليدية القديمة، لديها القدرة واالمك

واخطر هذه المجموعات االرهابية، التنظيمات االرهابية المتطرفة والعقائدية، ومن امثلتها 

 (.الدولة االسالمية في العراق وبالد الشام)تنظيم داعش االرهابي 

 ولبيان هذا النوع من الحرب ودراسته وتحليل نتائجه وجد الباحث ان من الضروري         

دراسته ووضع رؤيا جديدة امام القارئ ليعرف مدى التطور الهائل الذي تشهده عجلة 

 .الحرب في العصر الذي نعيشه االن

ومراحل ( Asymmetric Warfare)مفهوم الحرب الالمتماثلة . المبحث االول

 .تطورها

The first topic. The concept of asymmetric warfare and its stages 

of development. 

سن تزو في كتابه فن الحرب الذي (( وو الصينية)) يقول القائد األعلى لجيش مملكة       

الحرب مسألة خطيرة للدولة، انها ))يعد من اهم واندر المخطوطات القديمة في تاريخ العالم 

ميدان الحياة والموت، وهي الطريق التي تؤدي الى العيش او الفناء، لذلك من المستحيل 

((م دراستها بعمق، والمخطط الجيد يخضع العدو من دون قتالهعد
 
، (53، ص9464تزو، )

في كتابه عن الحرب أنها ويقول المنظر العسكري البروسي كارل فون كالوزفتيز 

غاستون، (( )عمليات مستمرة من العالقات السياسية، ولكنها تقوم على وسائل مختلفة))

 (09ص، 6966

ن طرفين او أكثر يكون هدف أحد االطراف تدمير الطرف الحرب هي صراع بي      

االخر او االطراف االخرى والقضاء عليها، وهناك عدة انواع للحروب ومنها الحرب 

السياسية، الحرب االعالمية والفكرية، الحرب االقتصادية والحرب العسكرية اي المواجهة 

ة بين افراد الشعب الواحد او القبيلة اي بزرع الفتن)واالقتتال، ومن الحروب ما يكون بالفتنة 

 .وذلك لتمزيق وحدتهم وبالتالي ضعفهم وامكانية القضاء عليهم في اي وقت( الواحدة

لقد وردت العديد من التعاريف التي حددت مفهوم الحرب وقد كتب عالم االجتماعي     

الحرب ))فيقول " هذه هي الحرب"عن معنى الحرب في كتابه ( غاستون بوتول)البارز 

هي نضال مسلح ودام بين جماعات منظمة، وهي شكل من أشكال العنف له صفة أساسية 

هي أنه شكل منهجي ومنظم يتعلق بالجماعات التي تقوم بها والصور التي تديرها بها، وفيما 

عدا ذلك أن الحرب محددة في الزمان والمكان وخاضعة لقواعد حقوقية خاصة تتغير 

الفترات تغيرا وتبدال ال حد لهما ويميزها أخيرا أنها دامية تهلك وتتبدل حسب األمكنة و

الحرث والنسل ألنها حينما ال تسلك سبيل إبادة الكائنات اإلنسانية ال تكون إال نزاعا أو فعال 

، وقد عرفت الحرب عند (03، ص6966غاستون، (( )متبادال من التهديد واإلنذار والوعيد

بين دولتين او فريقين من الدول ألنهاء العالقات السلمية  بانها صراع مسلح"القانونيين 

بينهم، او هي صراع مسلح بين دولتين او اكثر ينظمه القانون الدولي ويكون القانون الدولي 

، وهو (90، ص9464فردي، )الغرض منه الدفاع عن المصالح الوطنية للدول المتحاربة 

" الغموض، ويؤكد علماء علم الحرب االجتماعيبهذا اليزال تعريفا مائعا يكتنفه الكثير من 

بان الحرب هي أروع الظواهر االجتماعية وأنها هي التي ولدت التاريخ وأن مفهوم الحرب 

إذا أردت ) نفسه هو الذي يعطي أكثر أهمية لمفهوم السلم لذلك نجد المثل الروماني يقول 
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ي جوهرها صورة من صور ، فإن كل ذلك يؤكد على أن الحرب ف(السالم فاستعد للحرب 

االنتقال المعجل، لكن ومهما كانت مسوغات الحرب ومبرراتها وأهدافها ، فإنها تظل ضربا 

من الوباء االجتماعي، فال توجد في الحقيقة حرب نظيفة أبدا، فللحرب مهما كانت لها آثار 

 (.693، ص6966غاستون، )سلبية متعددة 

او أكثر يبدأ بصراع غير مسلح، وممكن ان  إذا فان الحرب هي صراع بين دولتين    

ينتهي من خالل التفاوض وعقد االتفاقيات بإشراف دولي او اقليمي، واحيانا ينمو ليتحول 

الى صدام وحرب تستخدم فيها كافة المقدرات السياسية واالعالمية واالقتصادية 

نتائج مخططة والعسكرية، الهدف منها إعادة تنظيم الجغرافية السياسية للحصول على 

حيث انها تتعدد تبعا ألشكالها واساليبها  هناك انواع متعددة للحروب. ومصممة بشكل ذاتي

 -:ويمكن تقسيم أنواعها الىودوافعها ونتائجها، 

 .Domination wars (cosmic war)(. الحرب الكونية)حروب الهيمنة  -8

ويطلق عليها الحروب  هي حروب تخوضها الدول للسيطرة على النظام العالمي كامال، -4

العالمية أو الكونية، وآخر هذه الحروب كانت الحرب العالمية الثانية، ويتوقع الكثير من 

المختصين نشوب حرب كونية ثالثة، حيث قال وزير الخارجية األمريكي األسبق هنري 

كيسنجر بتصريحات مدوية وخطيرة بعدما صمت طويال حتى كاد الناس ينسون وجوده في 

إن الحرب العالمية الثالثة باتت على “األمريكية ” ديلي سكيب“أجرته معه جريدة حوار 

األبواب وإيران ستكون هي ضربة البداية في تلك الحرب، التي سيكون على إسرائيل 

: وأضاف قائال. ”خاللها أن تقتل أكبر عدد ممكن من العرب وتحتل نصف الشرق األوسط

مضطرون الحتالل سبع دول في الشرق األوسط نظًرا لقد أبلغنا الجيش األمريكي أننا “

ألهميتها االستراتيجية، ألنها تحتوي على البترول وموارد اقتصادية أخرى ولم يبق إال 

عندما تتحرك الصين وروسيا من غفوتهما “: وزاد قائال" خطوة واحدة، وهي ضرب إيران

ر فيها سوى قوة واحدة هي والحرب الكبرى قد قامت، ولن تنتص( االنفجار الكبير)سيكون 

، (موقع بوابة افريقيا االخبارية /http://www.afrigatenews.net )إسرائيل وأمريكا  

كما اكد هارولد جيمس المؤرخ االمريكي في جامعة برينستون األميركية هارولد جيمس 

ع حرب عالمية جديدة إن األيام القادمة ربما تشهد اندال"

( http://www.alalam.ir/news/1927712 موقع قناة العالم) وهذه الحرب اذا ما ،

 .نشبت فأنها ستؤدى إلى دمار شامل للبشرية وذلك بسبب انتشار االسلحة التدميرية الشاملة

 (.Total war)الحرب الشاملة  -8

الحرب التي تستخدم فيها األطراف المتحاربة التعبئة العامة لجميع الموارد المتاحة هي  -0

،وفي منتصف القرن التاسع عشر، (موقع المعرفة http://www.marefa.org )والسكان 

عرف الباحثون الحرب الشاملة باعتبارها تصنيف منفصل للحرب، حيث ان هناك 

اختالفات أقل بين المقاتلين والمدنيين أكثر من النزاعات األخرى، وفي بعض األحيان ال 

يوجد مثل هذا االختالف نهائياً، باعتبار أن جميع الموارد البشرية، المدنيين والجنود سواء، 

، (موقع المعرفة efa.orghttp://www.mar)يمكن اعتبارهم جزءاً من المجهود الحربي 

ق بين الجبهة والداخل، وتطبع جميع ))وتُعرف الحرب الشاملة بأنها  الحرب التي ال تفرِّ

ق بين الحرب العسكرية على الحدود والحرب  نواحي وأنشطة الحياة بطابعها، فهي ال تفرِّ

 على الجبهة الداخلية التي تشمل الناس، وطرق المواصالت، والجسور، والموانئ،

والمرافق، وفيها تستخدم الحرب النفسية من أجل زعزعة معنويات المدنيين والعسكريين 

http://www.afrigatenews.net/
http://www.afrigatenews.net/
http://www.alalam.ir/news/1927712
http://www.alalam.ir/news/1927712
http://www.marefa.org/
http://www.marefa.org/
http://www.marefa.org/
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من خالل ضرب المدن والعواصم، حتى يضطر الخصم إلى سرعة االستسالم، كما تُسخر 

فيها كل األسلحة واالبتكارات العلمية من طائرات وحامالت طائرات وغواصات ومظليين 

(( خدمة المعارك وحتى القنابل الذرية تكون في

(http://www.ahram.org.eg/News/31278/12/313289  موقع جريدة االهرام

ان للحرب الشاملة دوراً رئيسياً في النزاعات بدءاً من حروب الثورة الفرنسية (. المصرية

وظهور األسلحة النووية التي انهت فترة الحرب الشاملة حيث  حتى الحرب العالمية الثانية

 .ان تدمر مناطق التركز السكاني والمناطق الصناعية بسهولة وبلحظات معدودةانها يمكن 

 .(.Limited war)الحرب المحدودة  -1

هي صراع مسلح تستخدم فيه األطراف المتحاربة أجزاء من قواتها المسلحة وشعوبها       

فيها ومواردها المادية، ومصطلح الحرب المحدودة مناقض للحرب الشاملة التي يستخدم 

 .جميع موارد الدولة لتسخر في صالح المجهود الحربي

تشير هذه الحرب إلى أعمال عسكرية تنفذ للوصول إلى أهداف تقل عن هدف        

، وعلى سبيل (على عكس الوضع في الحرب الشاملة)استسالم العدو واحتالل أراضيه 

قوات العراقية من الكويت عام المثال الواليات المتحدة التي قادت التحالف الدولي إلخراج ال

والتي كان هدفها استعادة الكويت، لذلك فهي لم تحتل األراضي العراقية ولم تطح  6996

والتي اسقطت فيها  9443بنظام الحكم فيه، على العكس من الحرب التي قادتها في عام 

 .منيةنظام الحكم وفككت ودمرت كل مؤسسات الدولة وفي مقدمتها المؤسسة العسكرية واال

 .(.Civil war)الحرب األهلية  -4

هي حرب بين فصائل مسلحة داخل الدولة الواحدة تحاول تشكيل او منع تشكيل حكومة      

جديدة للدولة كلها، أو على جزء منها، والهدف قد يكون تغيير النظام الحاكم بالكامل، أو 

 .قلة جديدةإزاحة بعض العناصر داخله، أو االنفصال بمنطقة ما كدولة مست

 (.guerrilla war)حرب العصابات  -5

تتشابه حرب العصابات مع الحرب األهلية في بعض جوانبها، ولكن يميزها أنها حرب      

تخاض بال خطوط واضحة تفصل بين القوات، الغرض من حرب العصابات هو تجنب 

ملها، وفى حرب مواجهة العدو وجها لوجه، وإنما التحرش به وتكبيده خسائر ال يستطيع تح

العصابات تجد الجيوش صعوبة كبيرة، ألنها تواجه قوات غير نظامية تعمل وسط 

التجمعات السكانية، لذلك فإن تكتيك االنتصار في حرب العصابات غالبا ما يتضمن 

مجهودات لكسب والء السكان المحليين، أو تخويفهم بشدة بحيث ال يقدمون الدعم للجماعات 

هناك خمسة اجيال من الحروب لكل جيل من هذه االجيال سماته  .التي تمارس الحرب

صفاته ومميزاته وهي تمثل تطور الحروب عبر اجيالها الخمسة، لكن تبقى مشكلة الفصل 

بين جيل واخر صعبة ال يمكن تحديدها بسهولة، كذلك ال يمكن الجزم بان ظهور جيل جديد 

 :يعني غياب الجيل الذي سبقه، وهذه االجيال هي

فاروق، )والذي سماه الكاتب االمريكي وليام لينج الجيل االول للحرب  :الجيل األول -3

، وقد كان االعتماد في جيل الحرب هذا على القوة البشرية في المعارك، (9، ص9461

بتوظيف تكتيكات الصفوف والطوابير من الجنود النظاميين التابعين للدولة، واالعتماد على 

واألسلحة التي تُحشى من المؤخرة، ( المسكيت)راع بندقية المشاة البنادق، وذلك بعد اخت

 (.6665-6643)ومن أمثلة ذلك الحروب النابليونية في أوروبا للفترة 
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بدالً من حشد أكبر عدد من القوات في  كان التركيز على قوة النيران الكثيفة،: الجيل الثاني 

ية الى الخدمة، ومن أمثلة الحربين ميدان المعركة، بعد دخول البنادق والمدفعية اآلل

، والبد من (حرب الثماني سنوات)العالميتين االولى والثانية والحرب العراقية االيرانية 

االشارة الى ان اقصى تطرف حروب الجيل الثاني تمثل بضرب هيروشيما ونكازاكي 

لصغير، ووضعت بقنبلتين نوويتين من قبل الواليات المتحدة االمريكية عرفتا باسم الولد ا

 (.60، ص9461فاروق، )الواليات المتحدة االمريكية ختاما لحروب الجيل الثاني 

او ما يعرف بالحرب المتحركة حيث ركزت الخطط الحربية على استخدام  :الجيل الثالث

السرعة والمفاجأة لتجاوز خطوط الخصم، وجعل خطوطه الخلفية تنهار ومثلت هذه 

كية نهايةً للحروب الخطية أو حروب الصفوف، ومن أمثلة ذلك المرحلة من وجهة نظر تكتي

، وحرب 6915الصهيونية في عام  -، والحرب العربية(6953-6954)الحرب الكورية 

 .9443، وغزو العراق عام 6996تحرير الكويت عام 

الحرب على المنظمات اإلرهابية  (4GW) اطلق اسم حرب الجيل الرابع :الجيل الرابع

م األمريكي والتي يكون طرفي الحرب فيها جيش نظامي لدولة ما مقابل ال حسب المفهو

دولة أو عدو أو خاليا خفية منتشرة في أنحاء العالم، ويمثل هذا الجيل عودة إلى األشكال 

الالمركزية في الحرب، حيث ازيلت الحدود بين الحرب والسياسة، والمقاتلين والمدنيين، 

شبه الكاملة على القوات المتحاربة، ومن ثم العودة إلى أشكال بفضل خسارة الدولة لهيمنتها 

من الصراع كانت شائعة في العصور قبل الحديثة، وقد قدم مفهوم الجيل الرابع للحروب 

في ورقة مؤثرة نشرها هو وبقية فريق المحللين  6969االمريكي ويليام لند في عام 

وعلى الرغم من أنّهم كانوا يناقشون تشتت االمريكيين في الجريدة الرسمية لمشاة البحرية، 

مسرح المعارك ومرونة هيكل القيادة، فإنّهم بشكل أو بآخر توقعوا إمكانية استفادة 

الجماعات اإلرهابية من أفكارهم، وفي هذا الخصوص، كانت كتابات أبو مصعب السوري، 

( 9440)ة العالمية يسمى بالمقاومة اإلسالمي المنظر االستراتيجي لتنظيم القاعدة، عن ما

أهم تطبيق لنظرية الجيل الرابع من الحروب، كذلك ما نشره الجنرال المتقاعد توماس هامز 

، أوضح فيه أن حركات التمرد واالحتجاجات (الحبال والصخرة)في كتابه  9441في عام 

الشعبية قادرة على هزيمة الدولة من الداخل، حيث يمكنها ضرب الشبكة السياسية 

ادية واالجتماعية والعسكرية للدولة، ومهاجمة عقول صانعي القرار، وهزيمة واالقتص

 .إرادتهم السياسية، مع تأكيده أن حركات التمرد من الصعب هزيمتها سياسياً 

ان حرب الجيل الرابع تتعلق باألسلحة وليس بمبدأ الالمركزية، حيث ان هناك          

فالجيش الصهيوني مثال يعتمد الالمركزية،  جيوش نظامية تعتمد الالمركزية في حروبها

وقد استخدمها في حرب تشرين وتحديدا من قبل شارون في ثغرة الدفسوار، والالمركزية 

ليست مبدأ من مبادئ الحرب وانما هو اسلوب سيطرة يمنح الى مستويات ادنى بحسب 

     ليند، حروب الجيل الرابع)ظروف معينة 

http://www.projocenter.com/Details.aspx?Id=71). 

تبدو حرب الجيل الخامس مختلفة عن بقية اجيال الحروب االربعة  :الجيل الخامس -1

واالختالف يتمثل في مجاالت الصراع وادواته، فمجاالت حروب الجيل الخامس غير مقيدة 

ب االقتصادية بما في ذلك استخدام األدوات المالية والتحكم في حيث انها تتراوح من الحرو

الموارد الطبيعية مرورا بالحرب البيولوجية بمعنى محاولة تغيير أو تدمير البيئة الطبيعية 

في الدولة المستهدفة، الى الحروب البيئية التي تلجأ إلى توظيف الجراثيم أو الفيروسات أو 

http://www.projocenter.com/Details.aspx?Id=71
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ر األوبئة بين البشر والحيوانات والنباتات، ومثال ذلك هجمات غيرها من الكائنات الحية لنش

ضد مبنى الكونجرس األمريكي يندرج في إطار حروب الجيل  9446األنثراكس عام 

بمعنى تعمد إغراق البلد المستهدف بالمخدرات ولو من خالل )الخامس حرب المخدرات 

مثل هجمات ستاكسنت ) التعاون مع كارتالت المخدرات، واخيرا الحرب اإللكترونية

استخدام )، والمعلوماتية (اإلسرائيلية ضد المنشآت النووية إليران -وغناني األمريكية 

المعلومات الملونة والحجج الموجهة والشائعات المروجة، بهدف إثارة الرأي العام وجره 

ثورات الربيع )إلى مواجهات مع دوائر صنع القرار السياسي مثلما حدث بما يسمى 

، وتأكيد فشل الدولة المستهدفة التي تستهدف تعطيل المؤسسات الحكومية والبنية ((عربيال

http://www.arabic-)التحتية وإثارة الذعر العام وزعزعة ثقة الحكومات والشركات 

topic-army.com/t6832.) 

 The concept of asymmetric war)ابرز عناصرها مفهوم الحرب الالمتماثلة و

and its most prominent elements) 

يقوم الجيل الرابع من الحروب ببناء مساحات واسعة من االلتباسات المفاهيمية      

والثقافية، والمؤكد أن حروب الجيل الرابع هي أكبر نقلة نوعية في تاريخ التخطيط 

، ألن هذا الجيل الجديد من الحروب ينهي نسبياً 6106ا عام العسكري منذ معاهدة وستفالي

احتكار الدولة القومية لشن الحروب، حيث باتت التنظيمات والميلشيات والجماعات 

 .       المسلحة تشن حروباً ضد دول، ولم تعد الحرب تندلع بين جيوش نظامية لدول فقط

ها الدولة احتكارها للقوة اإلكراهية، كان المقصود من هذه الحروب الحالة التي تفقد في   -5

والعودة إلى نماذج صراع كانت سائدة قبل الدولة المعاصرة نتيجة للتدمير والتفكك الذاتي، 

إفشال ''ويرى البروفيسور األمريكي ماكس مايوراينج أن حروب الجيل الرابع، تهدف إلى 

مريكية يتم ذلك كما وزعزعة استقرارها وفرض واقع جديد يراعي المصالح اال'' الدولة

وصف مايورانج بصور متعددة غالبا ما تكون حميدة الى حد ما أي ينفذها مواطنون من 

الدولة العدو نفسها، وتلك الحرب قد ال تستهدف تحطيم مؤسسة عسكرية او القضاء على 

قدرة امة في مواجهة عسكرية فقط، ولكن انهاك إرادة الدولة المستهدفة ببطأ بعد نشر 

ى، وبين ان هذه النقاط التتوفر اال في يد الواليات المتحدة االمريكية وحدها، فهي الفوض

انترنت، شبكات تواصل، اهم محركات البحث )تسيطر على وسائل االعالم الجديدة 

( االلكترونية، جميع مشغالت الهواتف الذكية، اكبر مؤسسات االعالم ووكاالت االنباء

 (.9465السيد، )

دم يتبين ان حالة افشال الدولة هي أساس حروب الجيل الرابع، ويعد ومن خالل ما تق -6

، التي تستخدم نقاط التضاد Asymmetrical Warfareهذا أسلوب الحرب غير النمطية 

واالختالف، وتوزيع نسب السكان وتركيبتهم االثنية، واألزمات في العالقات، واإلشكاالت 

ن حالة من انعدام التوازن بين األطراف القائمة داخل الدول وذلك لتضخيمها، وتكوي

المختلفة دينياً أو ثقافياً أو سياسياً بما يؤدي إلى خلق حالة الفوضى المدمرة، وهذا ما سمته 

كوندوليزا رايس الفوضى الخالقة، وهذا يؤكده ما ذهب اليه مايورانج عندما وضع نقاط 

 .(99-96، ص9461فاروق، )أساسية لحرب الجيل الرابع وتلك النقاط هي 

 .دعم اإلرهاب - أ

 .خلق قاعدة إرهابية غير وطنية، او متعددة الجنسيات - ب

 .حرب نفسية متطورة للغاية من خالل االعالم والتالعب النفسي - ت

http://www.arabic-army.com/t6832-topic
http://www.arabic-army.com/t6832-topic
http://www.arabic-army.com/t6832-topic
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 .استخدام كل وسائل الضغوط العسكرية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية - ث

 . استخدام تكتيكات حروب العصابات والتمرد - ج

رابع ليس لها شكل معين أو أسلوب منهجي كما في الحروب السابقة، حرب الجيل ال      

حيث تتعدد أشكالها وأنماطها ليدخل فيها الجانب المعلوماتي والنفسي والسياسي االجتماعي 

واالقتصادي، إذ بات األمر ال يقتصر فقط علي وقائع الميدان، فالفاعل الرئيسي في هذه 

الجماعات واألفراد، وهو ما يمثل الوجه العسكري الحروب ليس الدولة، بل التنظيمات و

للنظام العالمي الجديد في مظهره السياسي والثقافي القائم على الفرد، وما يعرف بالفرد 

المعولم بدالً من الدولة القومية، وهي فكرة فلسفية كان من الصعب فهمها من قبل كثيرين 

الحياة الواقعية، وبات العنصر  في بدايات ظهورها، ولكنها وجدت طريقها إلى ميادين

الفردي يحرك الكثير من األحداث فعلياً في مناطق شتى من العالم عبر توظيف منظمات 

المجتمع المدني والضغوط الدولية والجمعيات األهلية ومؤسسات النظام العالمي الجديد، 

مة وغير ذلك التي ربطت نفسها عضوياً بمجاالت إنسانية مثل حقوق اإلنسان والحريات العا

من مفاهيم وفرت بدورها مساحات شاسعة لألفراد كي يمثلوا عنصراً فاعالً جديداً في حياة 

 .الدول وتحديد مصير العالم خالل القرن الحادي والعشرين

حرب الجيل الرابع الن هذا الجيل مرتبط اساسا باألسلحة كما تمثل الحرب الالمتماثلة      

ف بها وليام ليند الحروب الحالية بالجيل الرابع، وهنا البد من وليس بالالمركزية والتي وص

" االسرائيلي"تعتمد الالمركزية في حروبها، فالجيش االشارة الى ان هناك جيوش نظامية 

مثال يعتمد كليا على الالمركزية في حروبه، ومحاولة بسط نفوذه على االراضي 

مجال غامض من األعداء ال يتضمن  الفلسطينية، ويتحدث منظرو الحرب الالمتماثلة عن

تشخيصاً للهدف أو العدو، بل يتطرق إلى القيم وعالقاتها بالتكنولوجيا، وإلى مساحات من 

المقصود الجغرافية العربية اإلسالمية فهي ساحة الحرب الالمتماثلة ))الجغرافيا السياسية 

ث للواليات المتحدة ، ويمكن أن تتحرك بشكل يخالف التوقعات مسببة بعض الكوار((االن

وغيرها، وهو ما يركز عليه الباحث األميركي دان شواتر أحد منظري الحرب الالمتماثلة، 

الذي يستخدم التقنيات السائدة والسهلة (( اإلرهابي))وذلك في معرض إشارته إلى ما يصفه 

ا يرتبط االستخدام في المجتمعات الغربية، ولكن عبر قيم جديدة، ما يعني أن سلم القيم وم

 (.1، ص9449بالل، )بها من ثقافة اجتماعية هو محور الحرب الالمتماثلة 

بعد نهاية الحرب الباردة وتفرد الواليات المتحدة بالعالم وظهور العولمة التي هي  -7

باألصل امركة العالم وفرض الثقافة االمريكية، ظهرت القوة والغرور ووحشية االعالم 

لعالم حتى على الواليات المتحدة اعادة تقويم المواقف والتكنولوجيا، مما فرض على ا

والتحديات التي بدأت تظهر والتي اكتوت بنيرانها معظم دول الغرب بعد ان حطمت اسس 

الدولة في الشرق االوسط، لذلك قامت الواليات المتحدة بتشكيل مجموعة من الهيئات 

هيئة التقديرات في "ئات لمواجهة هذه المخاطر الكارثية، وكان أحد أبرز هذه الهي

وهي مجموعة تخطيط استراتيجي أشرف عليها الجنرال روبرت إيفاني قائد ": البنتاغون

إننا نستطيع أن نفترض "كلية الحرب التابعة للبنتاغون، وقد خلصت إلى تقدير موقف يقول 

اصفة ع)أن أعداءنا أو خصومنا في المستقبل تلقوا وفهموا الدرس من حرب الخليج الثانية 

، لذلك فليس من المتوقع أن يحاول طرف منهم مواجهتنا (34، ص9449هيكل،   )الصحراء 

في حرب تقليدية تعتمد على تشكيالت الدبابات والقوات الجوية والبحرية، ذلك أن النظر 

إلى هذه الميادين كلها يظهر تفوقاً ساحقاً في موازين القوة لصالح الواليات المتحدة، ويترتب 
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ك أن من يريد مواجهتنا من األعداء أو الخصوم عليه أن يكشف وسائل جديدة تمكنه على ذل

من تهديد مصالحنا أو قواتنا أو مواطنينا، وعليه أن يتأكد أن هذه الوسائل تستطيع أن تحقق 

، ويعود (54، ص6964ربيع،  )له ميزات ينفذ بواسطتها إلى مواقع ضعف تكون عندنا 

رئيس هيئة أركان القوات المشتركة األمريكية، إطالق صفة إلى الجنرال هنري شلتون 

على هذه التحديات واألخطار، وقدم تعريفه للحرب الالمتماثلة الذي " الحرب الالمتماثلة"

نص على انها محاولة طرف يعادي الواليات المتحدة األمريكية أن يلتف من حول قوتها 

تختلف بطريقة كاملة عن نوع العمليات ويستغل نقاط ضعفها، معتمداً في ذلك على وسائل 

التي يمكن توقعها وعدم التوازي الذي يعني أن يستخدم طاقة الحرب النفسية وما يصاحبها 

من شحنات الصدمة والعجز لكي ينتزع في يده زمام المبادرة وحرية الحركة واإلرادة، 

ولوجيات جرى وبأسلوب يستخدم وسائل مستحدثة، وتكتيكات غير تقليدية، وأسلحة وتكن

التوصل إليها بالتفكير في غير المتوقع وغير المعقول، ثم تطبيقه على كل مستويات 

الحرب، من االستراتيجية إلى التخطيط، إلى العمليات بعرض أفق عليه بدائل طار إليها 

خيال ال يخطر على البال منطقياً وال يطرح نفسه عملياً في التقديرات التي نستطيع 

نمارا، روبرت، جوهر األمن، ماك") تصورها

-http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF

Job%3A216794#) وهكذا أضاف العقل األميركي الى نمط الحرب المعتادة ، "

الحرب الكالسيكية أو حرب العصابات، نمط جديد من : بصيغها المتنوعة" الالمتماثلة

الحرب العالمية : ، وهكذا فالحرب الالمتماثلة تنطوي على مترادفات"الحروب الالمتماثلة

الرابعة، الحرب غير المقيدة، الحرب الالمتناظرة، الحرب غير المتوازية، حروب العقل، 

ائص معينة تتميز بها يمكن حروب التكنولوجيا وغيرها، ولهذا النوع من الحروب خص

- (:توركماني، بدون تاريخ)تحديد أهمها 

 .ال توجد ساحة محددة للحرب الالمتناهية، فالمتحاربون ال يواجه بعضهم البعض -6

تكاد تكون شاملة، وغير محدودة بداًل من  (Weapon's Ability) القدرة التدميرية -9

 .انعدامها

ن األفراد، بعدما كانت في السابق تعتمد تحتاج إلى دعم لوجيستي ضئيل وعدد قليل م -3

 . على إمدادات لوجيستية كبرى ومقاتلين ُكثر

تقل أهمية االعتبارات الجغرافية والطبوغرافية التقليدية ومعها الميزة التنافسية التي  -0

يعطيها التدريب العسكري، وقوة النيران، وحجم القوات المقاتلة، فالطفل قد يضاهى الجيش 

 .ادلةضمن تلك المع

األسلحة التي يتم تطويرها في الوقت الراهن سوف تعمل على مستوى أجزاء المادة  -5

والعمليات البيولوجية فهي تخترق وتعمل من الداخل بداًل من االختراق والقصف بها من 

وكما أنها تجمع بين اعتمادية ومتانة اآلليات الميكانيكية ولديها نفس قدرات التأقلم . الخارج

( Ebola)يستطيع فيروس اإليبوال : لتي في األسلحة البيولوجية فعلى سبيل المثالوالتدمير ا

المبرمج زرع نفسه في جسد اإلنسان واختراق البشرة عند المالمسة كما أن الفيروس 

 .محصن ضد التقلبات البيئية التي قد تقلل من انتقاله وانتشاره

ل على مستوى أجزاء المادة األسلحة التي يتم تطويرها في الوقت الراهن سوف تعم -1

والعمليات البيولوجية فهي تخترق وتعمل من الداخل بداًل من االختراق والقصف بها من 

وكما أنها تجمع بين اعتمادية ومتانة اآلليات الميكانيكية ولديها نفس قدرات التأقلم . الخارج

http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job%3A216794
http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job%3A216794
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تكافؤ الحروب، مما يزداد عدم : والتدمير التي في األسلحة البيولوجية فعلى سبيل المثال

يمثل تحديا مذهاًل أمام القوات العسكرية، فكلما زاد االستعداد لمجابهة أنواع جديدة من 

األعداد ازدادت حدة انحدار منحنى عدم التكافؤ المدفوع باالبتكارات التكنولوجية 

المتسارعة، والناتج عن استخدام القوات المعارضة المرتقبة لمصادر جديدة من القدرة 

 .لتدميريةا

 (Asymmetric Elements of War)عناصر الحرب الالمتماثلة 

إدارة الحروب، منها المشترك بينها  في عناصر عدة تعتمد الحروب الالمتماثلة على       

لحروب األخرى ومنها الحديث الذي ظهر بسبب طبيعة هذه الحروب، ويمكن ا وبين

- :تلخيص أهمها بماياتي

اعرف نفسك واعرف عدوك، يتحقق لك ))يقول ماو تسي تونك : اجهزة االستخبارات -6

 (( انتصارفي كل مائة معركة مائة 

9- (http://www.moqatel.com/openshare/book/mok113.htmموقع مقاتل) ،

فاع أهميته في االشتباكات العسكرية رتتركز الحرب الالمتماثلة على الدور االستخباراتي وا

المباشرة، فلم يعد القضاء على العدو في صورته المادية هدفا رئيسيا للحرب بل لم يعد 

ممكنا، لكن تحول الهدف الى القضاء على االرادة القتالية للعدو ومهاجمة الثقافة الشعبية 

 .والنسيج االجتماعي والدعم المدني للحرب من البداية

تعد وسائل التواصل االعالمي وااللكتروني منصات لتصدير  :االتصال واالعالموسائل  -3

 .االسلحة والتحكم بها

تعد المعلومات والبيانات من بين اهم األسلحة المعتمدة واألقوى،  :االعتماد التكنولوجي -0

لى السيما وان هناك تحول من استخدام التكنولوجيا الثقيلة مثل االقمار الصناعية العسكرية ا

التكنولوجيا البسيطة مثل مواقع التواصل االجتماعي، وهذا التواصل يعطي سرعة وصول 

 .ومرونة ودقة المعلومات التي تهيأ لتحقيق االهداف االستراتيجية العليا للحرب

رغم ان الحرب النفسية حرب بطبيعتها اال انه ال غنى عن السالح  :الحرب النفسية -5

 .والقتل المباشر

فالشركات العسكرية الخاصة التي تقدم خدماتها  :بة او الحرب بالوكالةالحرب بالنيا -1

القتالية لدولة أو منظمات، مقابل أموال يتقاضاها أصحابها، أصبحت من أهم الكيانات التي 

بدأت في االزدهار في مناطق ملتهبة عدة، فهي ال تقدم والءات للدولة، ولكن المال وحده 

شركة عسكرية في غزو العراق، مما  14شاركت أكثر من  هو المتحكم، ففي العراق مثال

الف عنصر نفذوا مهام قتالية لصالح من دفع لهم االموال، وفي  94يعني ان اكثر من 

سوريا ايضا تكرر السيناريو، لكن تبقى االرقام غير معروفة وقد ال يكشف عنها الزمن اال 

خدم هنا او هناك ولم يكشف عنها بعد االنتقال الى حروب الجيل الخامس والتي بدأت تست

 .الى االن رغم وجود بعض المؤشرات لوقوعها

تطلق تسمية نظرية المؤامرة لكن هذا ال يعني ان لها نفس المفاهيم  :نظرية المؤامرة -5

العلمية للنظريات التي لها اسس عقالنية وموضوعية وتم اثباتها علميا، فهي حسب قاموس 

بن )كثر للقيام بعمل اجرامي او غير قانوني او مستهجن اكسفورد اتفاق بين فردين او ا

in-theory-https://www.sasapost.com/conspiracy-الشريف، موقع ساسة، 

world-the)بروز  ، أن نظرية المؤامرة باتت اليوم أكثر تناوال وحضورا السيما بعد

العامل التكنولوجي وتقنياته التي توسع انتشارها بشكل سريع ومذهل بين الناس في كل 

http://www.moqatel.com/openshare/book/mok113.htm
https://www.sasapost.com/conspiracy-theory-in-the-world
https://www.sasapost.com/conspiracy-theory-in-the-world
https://www.sasapost.com/conspiracy-theory-in-the-world
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أرجاء العالم، فهناك الكثير من العناوين والتحليالت التي تأخذ بنظرية المؤامرة اطار لها، 

ومنها حاالت المناطق الراغبة في االستقالل مثل اسكوتلندا وإقليم كردستان في العراق 

ونيا في إسبانيا، وهذه اذا ما حصلت على استقاللها بطبيعة الحال ستكون ذات اقتصاد وكاتال

هش وضعيف، والبعض يفسر موقف الواليات المتحدة الداعم لهذه الحركات االنفصالية 

على انه سعي امريكي لإلبقاء وتوسيع مكانة وانتشار الدوالر األميركي عالمياً لكي يبقى 

ة اإلدارة األميركية، ألنه يساهم في تمويل العجز المالي والتجاري األقوى ويشكل أهم أسلح

بزيادة الدول )لواليات المتحدة االمريكية، وبالتالي كلما زاد عدد العمالء لهذه العملة 

، زاد الطلب عليها، ويؤكد أصحاب هذه النظرية أن السبب الحقيقي وراء التخلص (الجديدة

عراق وليبيا تجرؤهما على استخدام اليورو بدل الدوالر من االنظمة السابقة في كل من ال

تحول صدام نحو اليورو عّجل بقرار )لحسابات لبيع ما ينتج من النفط العراقي والليبي 

   الحرب على العراق،

..ticle&sid=6846http://www.watan.com/modules.php?op=.)، عن  فضال

مزيد من التحليالت والتفسيرات لدى الغرب والتي من اهمها تفسير ظاهرة االعاصير الغير 

مسبوقة في عددها وقوتها، وظاهرة االحتباس الحراري وارتفاع درجة حرارة باطن 

االرض والزالزل المدمرة وظاهرة التسونامي، والتي يرجعها معظمها البعض للتجارب 

االمريكي ومشروع  التي تجريها الواليات المتحدة االمريكية وروسيا على مشروع هارب

  .الروسي (نقار الخشب)النبضة الكهرومغناطيسية 

 Geographical distribution of)التوزيع الجغرافي لإلرهاب في الشرق االوسط 

terrorism in the Middle East) 

االوسط لما يمتلكه من ثروات طائلة طبيعية وبشرية،  اإلرهاب ظاهرة ابتلى بها الشرق    

حيث ان في كل دقيقة يفقد الشرق االوسط إنسان، حتى ان الموت اصبح قريب من الجميع، 

السيما وان الدماء تقطر من ابنائه منذ ما يزيد عن خمسة عشر عاما، حيث شهد واليزال 

في افغانستان لتطال العراق ثم حروب غيرت الكثير من انماط الحياة فيه، فالحرب بدأت 

بعد . مصر وسوريا وليبيا واليمن، وال يوجد ما يشير الى توقف واتساع رقعتها الجغرافية

التي طالت برجي التجارة العالمية في الواليات  9446سبتمبر  66الهجمات اإلرهابية في 

مشتعلة يسودها  المتحدة االمريكية تغير محور الشرق األوسط، فتحولت المنطقة إلى نيران

التطرف واإلرهاب فتغير ما كان يعرف بالشرق االوسط ليصبح االن الشرق االوسط 

 .الجديد وفق رؤى ومصالح واستراتيجيات استعمارية بأشكال جديدة

لقد اختلفت دول المنطقة فيما بينها من حيث الدخول في مستنقع االرهاب والفوضى 

امها اليه بتيارات التناقض الداخلية المدعومة من او التخلص منه، فإيران التي ُسحبت أقد

أما  قبل أمريكا والغرب، يبدو انها كلما حاولت التخلص والخروج من الفخ وقعت فيه،

الدول العربية فهي الطرف األكثر سرعة باتجاه الدخول إلى ذلك المستنقع، وهذا كله يأتي 

ة روح العداء وشراء وتكديس بتشجيع أمريكي عبر خلق ورسم وايجاد خالفات لغرض تنمي

السالح األمريكي في سباق تسلح سيدمر المنطقة، فوفرة السالح ستمهد إلى استخدامه لخلق 

شيء من الفوضى البسيطة والتي سينفلت زمامها بضربات اقتصادية كبيرة السيما في 

منطقة الخليج، ما يمهد لفوضى عارمة ال يمكن ان تستوعبها حكومات المنطقة وتبقى 

نهايات هذه الحرب الالمتماثلة بيد أمريكا التي تتحكم بها من خالل األذرع التي تمتلكها 

والمتمثلة باألعالم ومواقع التواصل االجتماعي فضال عن الشركات المتعددة الجنسية 

http://www.watan.com/modules.php?op=...ticle&sid=6846
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لقد اسست الدول االستعمارية القديمة السيما بريطانيا  .والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي

وطنية تحت اطر وحدود واهنة تم رسمها بمهارة، حيث انها تمتاز بهشاشتها  وفرنسا قيم

وضعفها وممكن تحطيم اواصرها بسهولة ويسر، وستكون ذرات رمل متناثرة تتطاير مع 

أخف ريح يمكن ان تهب، ليصبح المواطن في ضياع تام، فمع ضياع الهوية واالنتماء 

أثنيتها في ظل االرهاب والفوضى  الوطني تنمو الهشاشة وتتصارع المكونات حسب

وفي ظل دوامة االرهاب ترسم الدول    .والجهل والتغريب ونشر كل اشكال الرذيلة والفساد

الكبرى السيما الواليات المتحدة االمريكية خطوطها المقدسة وحدودها الجديدة التي تنسجم 

دة الجنسية التي ستتجاوز مع اهدافها القومية العليا، وهذا سيساعد على نمو الشركات المتعد

كل مفاهيم ومعاني الحدود، وستعمل على تشكيل مافيات تعمل على خلق ارهاب 

وصراعات وفوضى، وستعمل على خلق الصراعات لتدمير البيئة لصالح المجتمعات في 

 (5كالينوس، بال تاريخ، ص)الدول المتقدمة 

م تكن متداولة في العهود اإلسالمية ان المفاهيم القومية والوطنية واالثنية مفاهيم حديثة ل -8

القديمة، فقد جاءت وافدة نتيجة ترجمة أفكار نشوء الدول األوربية بمفهومها الحديث بعد 

الثورة الصناعية، وحصلت بسببها كوارث عالمية منها الحربان العالميتان، وحلت الكوارث 

، ان مفهوم الدولة (6صحسن، بال تاريخ، )بكل من تبنى هذه المفاهيم في الشرق بعد ذلك 

الجديد الذي تسعى دول الغرب بشكل عام والواليات المتحدة بشكل خاص إلى ايجاده في 

عالم القطب الواحد يعد مفهوما يصعب إدراكه اليوم، وتوقعات إحداثه وأشكاله تكاد تكون 

يكون خياال، لكن هذه القوى لها استراتيجياتها التي ستنفذها على مدى عقود من الزمن، وس

الخاسر األكبر من كل هذه التغييرات من ال يؤمنون بهذه التغييرات، حيث ستستغل امريكا 

االرهاب والجهل والفوضى لتجبر هؤالء إما إلى الرضوخ او تعمل على تصفيتهم، 

وسيحاول ذوي التفكير اآلني االرتجالي من المفكرين إلى خلق أجواء افالطونية لتوعية 

يضيع في ظل موجة اإلرهاب التي سيكون أول ضحاياها هم المجتمع لكن كل ذلك س

المفكرون الوطنيون الذين لديهم رؤى وطنية في بناء دولهم بشكل سليم ومثالي، فكلما 

سيتقدمون خطوة سيجدون أنفسهم ابعد عشرين خطوة إلى الوراء عن هدفهم، بسبب 

مريكية، فال فوضى اال مع االرتجال والتغريب والجهل الذي سينمو بقوة في ظل الرعاية األ

بل انه يعني ! الجهل، والجهل اليوم اخذ مفهوما جديدا فقد ال يعني من ال يقرأ وال يكتب

المتعصب الذي يقرأ لونا واحدا من األفكار السوداء التي ستجعله يحارب جميع األفكار 

حة في ظل األخرى التي ال يؤمن بها، وليس لدى الجيل الجديد الوقت لقراءة الرؤى الصال

العولمة الهائلة، ونشر األمراض النفسية في المجتمع، مما سيزيد التناقض ويزيد التغريب 

ويزيد جهل المجتمع وتناقضاته، فلو فتحت في مدينة ما مراكز ثقافية تدعو لفكر معين 

باستغالل تاريخ وثقافة هذه المدينة وتم دعمها بشكل غير منطقي لتنمية روح الصراع 

وفي مدينة أخرى مجاورة لهذه المدينة عمل نفس الشيء واستغلت ذات  والعنصرية؟

سنوات  64الظروف وتم دعم أفكار التطرف والتناقض مع المدينة الجارة، فخالل فترة 

سيكون هناك جيل التغرب والصراع الكبير بين هاتين المدينتين، وبذلك يمكن تهشيم أواصر 

فهوم الفكر واألخالق الغربية التي تؤسس لخلق التالقي بينهم مما سيولد تشرذما يخدم م

، وهذا سيخدم العولمة واإلجهاز (االمركة)الفوضى والضياع لتسهل عملية نشر العولمة 

على كل القيم والتقاليد المحلية السائدة، وأواصر التالحم الوطنية واالنتماء، وهذا ما يحصل 

ان هذا بدأ يتسرب الى كل دول  في العراق وسوريا وليبيا ومصر واليمن اليوم، ويبدو
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استراتيجية االمن القومي للواليات المتحدة االمريكية، )الشرق االوسط وبأساليب مختلفة 

(www.whitehouse.gov، 34-6، ص9449
.
 

ب تحقيق الواقع السياسي الراهن في الشرق االوسط ال يمكن ان يستمر هكذا، بل يج     

نوع جديد من التوازنات في السياسات العربية و تأسيس نوع جديد من البيئة في العالقات 

العربية االمريكية، وسيتطلب ذلك اضطرابات وتغييرات قصيرة المدى، لتكون احد اعمدة 

هذه العولمة المضطربة، اضطرابات وتغييرات قصيرة المدى ومنها االقتتال عند الضرورة 

ات الوطنية، او بين العربية العربية ألسباب داخلية ايضا وليس فقط ألسباب بين المكون

-340، ص9469الخاقاني، )خارجية، وهذا ناتج اساسا عن تعثر مشروع الدولة االمة 

345.) 

من يتابع قوائم اإلرهاب العالمية التي تصدرها القوي الرئيسية التي تعتمد مفهوم  -9

قدمتها الواليات المتحدة االمريكية، سيجد ان هناك سبع اإلرهاب وفق هواها السياسي وفي م

الواليات المتحدة االمريكية، انجلترا، االتحاد )قوائم تتبع سبعة دول هي علي الترتيب 

جماعة وتنظيم وعصابة مسلحة في  635، تضم (االوروبي، كندا، روسيا، استراليا، الهند

إلرهاب ال دين له، )ليون عضو رسمي م 6.6جميع قارات العالم، ينتمي لها ما يقرب من 

  ،60/6/9466اخبار من خلف االسوار، في : موقع عرب تلجراف

http://www.arabtelegraph.com/) يظهر ان الدول ( 6)،  ومن الجدول رقم

ولة، تنتشر في القارات د 03الحاضنة او التي يوجد بها تنظيمات ارهابية يصل عددها الى 

من مجموع % 55.5جماعة ارهابية أي مانسبته  55دولة في اسيا وفيها  66الخمس، منها 

جماعة مسلحة وتنظيم ارهابي  34دول في قارة اوروبا،  تضم  6الجماعات االرهابية، ثم 

، اما %64.3تنظيم وجماعة ارهابية بنسبة  60دول في افريقيا تضم   6، و %99.9بنسبة 

جماعات في كل قارة منهما  0االمريكيتين الشمالية والجنوبية تضم دولتين لكل منها وتضم 

 %1.9دول وبنسبة  5تنظيمات ليس لها وطن تنتشر في  6، واخيرا %9.9وبنسبة 

، 60/6/9466اخبار من خلف االسوار، في : إلرهاب ال دين له، موقع عرب تلجراف)

http://www.arabtelegraph.com/) ،( 6ينظر خريطة.) 

تنظيم وجماعة في  66اما اهم التنظيمات اإلرهابية في الشرق األوسط فهي تتوزع بواقع 

 0تنظيمات ارهابية، و 1الباكستان، وفلسطين أيضا بنفس العدد، وفي أفغانستان توجد 

ابية لكل من سوريا والعراق والجزائر تنظيمات في كل من مصر ولبنان، وجماعتين إره

تنظيمات تنتشر في الشرق األوسط ليس لها وطن او جنسية  3وايران والكويت ، وهناك 

محددة
 
  ، البوابة نيوز،9465إبراهيم نوار، )

http://www.albawabhnews.com/2730598). 

رية والتكنولوجية للقوى االقليمية والدولية التي تواجه اإلرهاب في اإلمكانات العسك

 The military and technological capabilities of the)الشرق األوسط 

regional and international powers facing terrorism in the Middle 

East.). 
ة وتكنولوجية متقدمة الن افضل تحتاج الدول لمواجهة اإلرهاب الى إمكانات عسكري         

، البوابة نيوز، 9465إبراهيم نوار، )األسلحة التي يحقق استخدامها االهداف األربعة 

http://www.albawabhnews.com/2730598:) -

http://www.whitehouse.gov/
http://www.arabtelegraph.com/
http://www.arabtelegraph.com/
http://www.albawabhnews.com/2730598
http://www.albawabhnews.com/2730598
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لجماعات اإلرهابية من استهداف تجمعات ومستودعات المجاميع اإلرهابية، وحرمان ا: أوال

 .المالذات اآلمنة التي يمكن ان تحصل عليها

 .سرعة مواجهة تحركات المجاميع اإلرهابية: ثانيا

مراقبة الحدود البرية الممتدة بين دول الشرق األوسط التي اخترقتها المجاميع : ثالثا

 .اإلرهابية

 .وزا بالجهادمهاجمة األسس األيديولوجية التي اعتمدها ما يسمى تجا: رابعا

التوزيع الجغرافي ألعداد المنتمين لتنظيم داعش االرهابي حسب جنسياتهم في ( 8)جدول 

 8185عام 

 881 اليمن  88 1111 تونس 8

 811 السودان 81 8511 السعودية 8

 811 السويد 84 8511 المغرب 1

 811 اسبانيا 85 8511 االردن 4

 811 الدنمارك 84 111 لبنان 5

 811 الصين 81 111 روسيا  4

 811 كندا 81 111 فرنسا 1

 811 الواليات المتحدة  81 411 ليبيا 1

 11 الكويت 11 511 بريطانيا 1

 11 الصومال 18 411 تركيا 81

 41 اندونيسيا 18 411 المانيا 88

 41 النمسا 11 141 مصر 88

 51 ايطاليا 14 111 باكستان 81

 51 النرويج 15 111 بلجيكا 84

 51 اوكرانيا 14 851 استراليا 85

 11 ايرلندا 11 811 الجزائر 84

 11 فنلندا 11 811 البوسنة 81

 85 قطر 11 851 هولندا 81

 85 االمارات 41 851 كازاخستان 81

 88 البحرين 48 841 البانيا 81

 81 سويسرا 48 881 فلسطين 88

 8155 بقية دول العالم 41   

ياسين، االستراتيجية القتالية لداعش في مواجهة القوات االمنية عماد الدين طه : المصدر

العراقية، كراس النهرين، مركز النهرين للدراسات االستراتيجية، بغداد، العدد 

 .11-18، ص8185،(8)

 

لقد تمكنت الدول التي واجهت اإلرهاب في الشرق األوسط وفي مقدمتها الواليات          

ا من خالل مجموعة من أسلحة الجيل الرابع من تحقيق األهداف المتحدة االمريكية وروسي
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االربعة وكسر شوكة اإلرهاب في الشرق األوسط من خالل استخدام مجموعة من األسلحة 

 : والتي من أهمها

الطائرات المسيرة بدون طيار والصواريخ الذكية الموجهة في عمليات الرصد  -6

كل بعض دول الشرق األوسط، حيث والقصف والمطاردة للمجاميع اإلرهابية في 

استخدمت الواليات المتحدة االمريكية مجموعة من الطائرات المسيرة في ضرب أهدافها 

ام كيو بريداتور )في كل من العراق، سوريا، اليمن، وليبيا، ومن اهم هذه الطائرات 

، وطائرة غلوبال RQ-20Aريبر تجسسية وقاذفة صواريخ، طائرة  9للتجسس، ام كيو 

، اما روسيا فقد (وك التي تعد االحدث عالميا والتي تغطي الكرة األرضية اسبوعياه

التجسسية، تشيروك التجسسية بدون ضوضاء وغير مرئية،  3شتيل)استخدمت الطائرات 

، والبد الى اإلشارة الى الطائرات (لالستطالع وتوجيه الضربات،  144 –دوزور 

 مهاجر القتالية، كرار القاذفة، )هابية والتي من أهمها اإليرانية التي استهدفت المجاميع اإلر

 (8)خريطة 

 8181اعداد المنتمين لتنظيم داعش االرهابي حسب الجنسية عام 

 
 ((8)جدول )باالعتماد على : المصدر

 

 

 

 

 

 

 (8)خريطة 
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 8185التوزيع الجغرافي ببتنظيمات االرهابية في الشرق االوسط عام 

 
  باالعتماد على: المصدر

http://www.arabtelegraph.com 

، وهناك أنواع أخرى من الطائرات (سفرة التي ال تكتشف من الرادارات، ابابيل المسيرة

اما الصواريخ الذكية . المسيرة التي استخدمت في الحرب ضد اإلرهاب في الشرق األوسط

مواجهة  فقد استخدمت الواليات المتحدة االمريكية وروسيا وبعض الدول المشاركة في

اإلرهاب في الشرق األوسط أنواع كثيرة، فاستخدمت الواليات المتحدة واهم ما استخدمته 

، في حين (توماهوك بعيد المدى، ستينغر، كروز، وغيرها الكثير) من صواريخ هي 

التي يتم توجيهها باستخدام ( 544-كا أ بي)كاليبر، وقنبلة )استخدمت روسيا صواريخ

از الليزر وجهاز التلفزيون القادر على تمييز معالم األرض ويمكن األقمار الصناعية وجه

، هناك الكثير (باستخدام الليزر، وغيرها الكثير( إل 99-تزويد هذه القنبلة بالمحرك، إكس

 .   من الدول استخدمت أنواع مختلفة من الصواريخ

يادة سرعة تشكيل مجموعة من غرف العمليات لمراقبة تحركات المجاميع اإلرهابية، وز -9

حركة القوات المواجهة لإلرهاب، لقد شكلت الواليات المتحدة االمريكية مجموعة من 

غرف العمليات بعضها عسكرية، وأخرى استخباراتية، فالعسكرية تدير عمليات قوات 

التحالف ضد اإلرهاب العسكرية، معتمدة في ذلك على ما يردها من معلومات من غرف 

ما الغرف االستخباراتية فأنها تعتمد على ما لديها من جواسيس العمليات االستخبارية، ا

وعمالء موجودين على األرض مع المجاميع اإلرهابية او بين المواطنين، كذلك تعتمد على 

 .المعلومات التي تردها من األقمار الصناعية الخاصة والطائرات االستخباراتية المسيرة

ل تكثيف الطلعات الجوية وتخصيص أقمار مراقبة الحدود البرية بين الدول من خال -3

 .صناعية محددة لمراقبة تلك الحدود

مهاجمة األسس األيديولوجية التي اعتمدها ما يسمى بالجهاد، لقد استخدمت الواليات  -0

المتحدة عدة طرق لمهاجمة األسس األيديولوجية والعقائدية التي اعتمدتها المجاميع 

ويل والدعم، ومنع هذه التنظيمات من زيادة اعدادها اإلرهابية، وذلك لتجفيف منابع التم

والعمل على تغيير قناعات متابعيها من خالل كشف حقائق العقائد التي يعتنقها هؤالء، ومن 
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اهم الخطوات التي اتبعتها الواليات المتحدة االمريكية وحلفائها في مهاجمة هذه األسس 

 :األيدولوجية ما يأتي

يمثل االنتشار الرقمي االمريكي تحدياً لرسائل المتطرفين : رةالمشاركة الرقمية المباش - أ

على اإلنترنت باللغات العربية واألردية والصومالية من خالل المشاركة في المنتديات 

والمدونات ووسائل اإلعالم ومواقع التواصل االجتماعي، وهذا يتواله مركز استخباراتي 

ومميزة لتقويض دعاية التنظيمات متخصص في إنتاج ونشر مقاطع فيديو مستهدفة 

 .اإلرهابية ورواياتها

توفير أدوات لمسؤولي االتصاالت في الحكومة األمريكية والدول الحليفة معها العاملين  - ب

مع الجمهور األجنبي، ويشمل ذلك قوالب ومجموعات أدوات اتصاالت مكافحة التطرف 

لمرتبطة بـالتنظيمات القائم على العنف، مع توجيهات حول األنشطة والمشكالت ا

االرهابية، والتي يمكن لجميع المسؤولين الحكوميين األمريكيين الوصول إليها، وتطوير 

مجتمع على اإلنترنت لمكافحة التطرف القائم على العنف يتولى جمع المحتوى المتعلق 

مات بمكافحة التطرف القائم على العنف، وإجراء األبحاث والتحليالت لتقنين روايات التنظي

اإلرهابية األساسية، وخلق مبادرة منح مجتمعية مرنة إلحياء قوة ومرونة المجتمعات حول 

العالم رداً على الهجمات اإلرهابية، ورعاية الندوات التي يشارك فيها األكاديميون والخبراء 

 .اآلخرون والمعارف ذات الصلة بالممارسين الحكوميين

ارج، لتعزيز استراتيجيتها في مجال اتصاالت العمل مع بعثات أمريكية محددة في الخ - ت

 .وقدرات وأنشطة مكافحة التطرف القائم على العنف

 (Conclusion)الخاتمة 

في ختام هذا البحث ومن خالل ما تقدم البد ان يضع الباحث السبل التي يراها كفيلة      

اليا لها، ومن أهم بمواجهة التطرف واإلرهاب التي دفعت الدول العربية دماء شبابها ثمنا غ

 -:هذه السبل

تكثيف الجهود لتوطيد الوحدة بين كل مكونات المجتمعات في : على الصعيد االجتماعي -6

والمساواة،  الدول العربية وتعزيز التعايش السلمي بين المكونات من خالل تحقيق العدالة

حقيقية  والقضاء على كل اشكال االقصاء والتهميش، على ان تصاحب هذا التوجه ارادة

 .وحازمة لمواجهة كل اشكال التطرف والتفرقة والتمزيق للنسيج المجتمعي

البد ان تقوم الدول العربية باالستفادة والتنسيق مع بقية دول : على الصعيد االستراتيجي -9

العالم فيما يتصل بوضع استراتيجيات ورؤى مستقبلية لمشاريع تعزز البناء المجتمعي 

فلم تعد سياسات التلقائية واالرتجال والعفوية تنفع لمواجهة هذا وتحقق االمن االنساني، 

 .االرهاب االعمى

اصبح من الواجب تقويم الجبهة الداخلية للدول العربية من : على الصعيد السياسي -3

خالل وضع برامج للحوار الجاد والبناء بين كل مكونات المجتمع في الدولة، ويكون ذلك 

مع الدولية والمحلية، والفاعلين االقتصاديين من شركات من خالل اشراك منظمات المجت

 . واصحاب رؤوس االموال

وتوطيد  توسيع نطاق تدريس الوسطية اإلسالمية: على الصعيد التربوي والعلمي -0

والمنطق والعلوم الدقيقة والرياضيات،  والروح النقدية من خالل تدريس الفلسفة العقالنية

 .طريق االرهاب  اججة واإلقناع ال عنمع الوقوف الحازم عن طريق المح
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هل هذا كاف لدرء مخاطر االرهاب ومواجهة الغلو والتشدد  لكن يبقى السؤال االهم     

 والتغول؟ و ما تقود إليه من صراعات واقتتال واحتراب؟ 

 الهوامش والمراجع 

تزو، سون، فن الحرب، تقديم وتعليق احمد ناصيف، دار الكتاب العربي، دمشق،  -6

9464. 

، منشورات عويدات، 6مروان القنواتي، ط: بوتول، غاستون، هذه هي الحرب، ترجمة  -9

 .   6966بيروت وباريس، 

فردي، مراد، مشروعية اعالن الحرب في فض النزاعات بين الدول في الشريعة  -3

، جامعة الحاج لخضر باتنه، (غير منشورة)االسالمية والقانون الدولي، رسالة ماجستير 

 .   9464وم االجتماعية والعلوم االسالمية، الجزائر كلية العل

4- http://www.afrigatenews.net/                                    موقع بوابة افريقيا

 االخبارية

5- http://www.alalam.ir/news/1927712                          موقع قناة العالم.  

6- http://www.marefa.org                                                موقع المعرفة 

7- http://www.ahram.org.eg/News/31278/12/313289        موقع جريدة

 االهرام المصرية

حروب الجيل الرابع، دار نهضة مصر للنشر، : فاروق، نبيل، انت جيش عدوك   -6

 .9461القاهرة، 

     ليند، وليام، حروب الجيل الرابع -9

/Details.aspx?Id=71http://www.projocenter.com  

10-  http://www.arabic-army.com/t6832-topic 

أمريكية، جريدة االهرام المسائي، العدد .. السيد، محمود وهيب، حروب الجيل الرابع -66

 .9465نيسان  64الجمعة  6506

، شباط، 6، مطبعة اليازجي، ط"هاباإلر"بالل، مازن، الحرب غير المتوازية  -69

9449. 

كالم في السياسة، : هيكل، محمد حسنين، الزمن األمريكي من نيويورك الى كابول   -63

 .9449المصرية للنشر، 

  .6964، دار الموقف العربي القاهرة، "نظرية األمن القومي العربي"ربيع، حامد،  -60

 ماكنمارا، روبرت، جوهر األمن، -65

  http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-

Job%3A216794#  .  

السمة األساسية لحروب المستقبل، دار : توركماني، العماد حسن، الصراع المعلوماتي -61

 .األولى، بدون تاريخ

17- http://www.moqatel.com/openshare/book/mok113.htm            

 موقع مقاتل،

بن الشريف، خالد، لماذا اضحت نظرية المؤامرة رائجة في عالمنا اليوم؟، موقع   -66

 ساسة، 

https://www.sasapost.com/conspiracy-theory-in-the-world 

http://www.afrigatenews.net/
http://www.alalam.ir/news/1927712
http://www.marefa.org/
http://www.ahram.org.eg/News/31278/12/313289
http://www.projocenter.com/Details.aspx?Id=71
http://www.arabic-army.com/t6832-topic
http://www.moqatel.com/openshare/book/mok113.htm
https://www.sasapost.com/conspiracy-theory-in-the-world
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 . ل بقرار الحرب على العراقتحول صدام نحو اليورو عجّ  -69

 http://www.watan.com/modules.php?op=...ticle&sid=6846 

 اليكس 

وطباعة  كالينوس، اليكس، االستراتيجية الكبرى لإلمبراطورية االمريكية، ترجمة -94

 .مركز الدراسات االشتراكية، مصر، بال تاريخ

 حسن، سيد دسوقي، الفوضى الخالقة وانتحار الدول،   -96

 www.fiqh-hadary.com/docs/fawda.doc  

 .34-6، ص9449استراتيجية االمن القومي للواليات المتحدة االمريكية،  -99

www.whitehouse.gov 

استراتيجية السياسة الخارجية االمريكية لمائة : الخاقاني، بهاء الدين، الفوضى الخالقة -93

 .9469سنة قادمة، دار المحجة البيضاء، بيروت، 

 ،60/6/9466اخبار من خلف االسوار، في : إلرهاب ال دين له، موقع عرب تلجراف  -90

 http://www.arabtelegraph.com.)/ 

، البوابة نيوز، كوقع 9465أسلحة لمواجهة اإلرهاب العالمي،  0إبراهيم نوار،  -95

 .الكتروني على الرابط

 http://www.albawabhnews.com/2730598 
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Asymmetric war strategy and its political geography applications 

in the Arab region 

 

Asst Prof Muthana Mashaan Al.Mazrouee 

ALMmustansiriyah University-College of Education 

 

Abstract:  

          The Arab region and its geographical vicinity are witnessing 

endless wars since their countries gained their independence at the 

beginning and middle of the last century (the twentieth century), and 

these wars were regional and international, but turned into 

international or on behalf of international powers after the bombings 

of the United States of America on September 9/2001 Which affected 

the World Trade Towers and the Pentagon, The United States 

declared what it called the war on terrorism, which became the most 

important American weapon to impose absolute control over the 

East. The Middle East and then the world, but this exclusivity did not 

last where armed groups emerged and declared their imaginary states 

under the religious slogans of faith, there is no doubt that these 

hidden states supported by the States moved to achieve their interests 

also in the region, and here we have a new kind of war needs to be 

focused To define its concept and tools And what are the elements of 

power on which it is based? And how did this kind of war be used to 

confront terrorism in the Middle East?      The importance of 

studying this research is that it will contribute to uncovering some of 

the facts that drive conflicts in the Middle East, to show the tools 

used in these conflicts, and to clarify the doctrinal truths of these 

conflicts which make it difficult for the people of the Middle East to 

explain their causes and interests. And they and their sons are their 

fuel. 

Keywords: (Asymmetric Warfare, War strategy, Middle east) 
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 التجربة الفلسفية، بحث في الفلسفة المعاصرة

 

 احمد شيال غضيب. د.م.أ

 مستنصريةالجامعة ال - مركز المستنصرية للدراسات العربية والدولية

 

 :المستخلص

ال يوجد تاريخ واحد للفلسفة، هنالك تواريخ متعددة، وتجربة أي فيلسوف أعني 

التجربة الفلسفية، تنطلق من فهمه لبداية الفلسفة سواء بالمعنى الزماني أو المكاني، او 

ديد باعتبار الفلسفة تاريخ أفكار، ومن هنا جاءت التجربة الفلسفية تقوم على ركائز منها، تح

معنى الفلسفة والتفلسف، ومعنى الحكمة وعالقتها بالفلسفة، وعالقة ذلك بتاريخ الفلسفة، 

ومتى بدأت الفلسفة، مما انعكس على بناء المنظومة الفلسفية المعاصرة للفيلسوف، فالسؤال 

فنحن نعرف الفيلسوف من . البداية هو األصل في بناء سؤال النهاية وتحديد مكانة الفيلسوف

 . فهمه للحكمة والفلسفة، وكيفية تعامله مع تاريخ الفلسفة خالل

 

تجربة، فلسفة، حكمة، فيلسوف، حكيم، تاريخ فلسفة، تاريخ الفلسفة، : مفتاحيةالكلمات ال

 .تجربة فلسفية، سؤال الفلسفة

 

 الحكيم-جدل العالقة بين الفيلسوف:المحور االول 

-ship between the philosopherThe first axis: Controversy of the relation

sage 

تكاد تجزم اغلب القراءات لتواريخ الفلسفة والمعاجم والقواميس الفلسفية على تعريف 

الفلسفة، بحب الحكمة، ولكن ما هي الحكمة وما هو الحب، اذا اخذنا بنظر االعتبار ان 

بينها، وقد  الحب عاطفة ويدخل ضمن المشاعر واالحاسيس الوجدانية، فكيف يمكن الجمع

-019)انعكس ذلك على الفيلسوف فصار يعرف بـ محب الحكمة، اذاً لماذا رفض سقراط 

تسميته بالحكيم وقال انا محب للحكمة، فالحكمة ال تقتصر على الفيلسوف، بل ( م.ق 399

يوصف بها الطبيب والعالم، ولماذا ال يكون الحكيم هو الفيلسوف، فالحكيم قديماً يرادف 

، صفحة 6959معجم اللغة العربية، ) تي تبحث بوجه عام في هللا والعالم واألنسانالفلسفة ال

55). 

وهي معرفة مطلقة وأبدية وال متناهية وهي مطلب االنسان من غير تحقق، تعني قوة 

وهبه، ) وغرضها الوصول الى اليقين، الغاية الوصول الى الحق-الروح ومعرفة الحق

صدر اعماله واقواله عن روية ورأي سليم، والحكيم والحكيم من ت. (369، صفحة 9465

(396، صفحة 9465وهبه، ) الذي يرهب الموت
 

وكالم الحكيم هو الموافقة للحق صواب 
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اذن الحكيم هو من يطابقه . (6/099، صفحة 6956صليبا، ) االمر، وغايتها هي الحق

اء، وثقة واطمئنان سلوكه العقل، وخالي من الهوى والطمع، ويواجه الحياة بالصبر والرج

 .وال يخاف الموت وغاية الحكيم الجمع بين معرفة نظرية ومعرفة عملية

والحكمة غاية الفلسفة والفيلسوف الذي ينشغل بمعرفة االشياء االنسانية واإللهية، 

وهو يرى االمور بما هي  (504، صفحة 9465وهبه، ) وأصل جميع الظواهر وأسبابها

والبحث  (9/53، صفحة 6956صليبا، ) االمور تفسيراً عقلياً عليها ويؤمن بالعقل ويفسر 

عن علل االشياء النهائية واذا كانت الفلسفة تجربة البحث عن الحقيقة للوعي االنساني، 

ومحاولة استخدام المعاني، بمعنى تجربة فكر، فالفيلسوف ال يعني امتالك وظيفة مميّزة، 

يأخذ صورته ليؤول اليه، ان كينونة الفيلسوف  فهو ليس مثاالً متشكالً بإمكان االنسان أن

 هي إرادته ان يصير ذاته، وان يخلق لنفسه في مساحة التفلسف مكاناً وامكانية وتعبيراً 

 .(66، صفحة 6999جوليا، )

من عصر ألخر، فالحكيم الرواقي خاصيته االساسية ( الحكيم)اختلف مفهوم الحكمة 

ل قوانين الكون صدى في ذاته وفي العصر الحديث كانت في العيش منسجماً مع العالم، فك

خاصيته هي باالنسجام مع االنسانية، وقديماً كانت معرفة حدسية بقوانين العالم، اذاً هي 

مفهوماً اخالقياً يدل على التوازن في الشخصية، العفة واالعتدال في الرغبات، وهي 

اإلنسان يكون فيلسوفاً باالعتدال، تتعارض مع االهواء والحماقة وتميل الى الحيطة والحذر ف

بعّده نموذجاً يمكن الركون اليه، لم يعد ثمة فالسفة بل ( الفيلسوف)فقدان النموذج الفلسفي 

الحكمة  .هي معنى التجربة الفلسفية (05، صفحة 6999جوليا، ) فلسفات ومذاهب فكرية

لفلسفة سلوك عقالني سلوك اخالقي بالدرجة االولى للعيش باالنسجام مع الكون اجمعه، وا

يبحث عن علل االشياء القصوى وبالتالي هنالك صعوبة في االنسجام ومحاولة الوصول الى 

اليقين بدون ثوابت مسبقة، والحكيم يتعامل مع ما هو موجود ويوظفه سلوكياً، لذا جاءت 

ي تحديد اغلب اراء الفالسفة والباحثين تؤكد ان اسم الفلسفة محبة الحكمة، ولكنهم اختلفوا ف

الحكمة هل هي الحكمة ام حب الحكمة بالمعنى القديم وقدموا اراء وتفسيرات عديدة 

يستثني هنترميد حب الحكمة من الحب الذي . باختالف مقاصد الفالسفة ومناهجهم الفكرية

يؤدي الى سعي من نوعا ما والمهم في االمر هو الرغبة في الحكمة، ال في االشياء المألوفة 

اليها الناس عادة، وهي التي تحفز الفيلسوف الى ممارسة نشاطه، فالمعرفة هي التي يتجه 

معظم االذهان تكون على استعداد لالستقرار ... ميله المفضل والفهم هو هدف حياته

واما . واالكتفاء، اذا ما جمعت من المعرفة ما يكفي لمواجهة الحاجات العملية للحياة اليومية

متواضع كهذا، انما المعرفة عنده تعني المعرفة الشاملة، والحدود الفيلسوف فال يقنع بهدف 

التي ال يتعداها الذهن البشري، فالحكمة الفلسفية تنطوي نوع من الفهم االصيل للكون 

 .(99، صفحة 6919هنترميد، ) وللتجربة البشرية بأكملها

غبة في الحكمة والمعرفة الشاملة ضمن حدود العقل واالكتفاء من المعرفة الر

فاذا "بالجانب العملي الحياتي اليومي، والفهم حقيقي للكون هو ما يشكل الحكمة الفلسفية 
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كان اي نشاط يهدف الى ارضاء رغبة هو نشاط عملي، فعندئذ يكون البحث عن الفهم او 

كثر الرغبات تأصيالً في نفس االنسان، بحثاً عملياً بكل الحكمة، الذي ينشأ عن رغبة من ا

فالفلسفة هي الرغبة في الحكمة . (59، صفحة 6919هنترميد، ) "ما تحمله الكلمة من معنى

تؤمن جاكلين روس بأن الفلسفة كلمة غامضة، غير مستقرة وتدعو الى عدم االطمئنان، 

هدفها السعي الى الحقيقة وهو سعي وتفقد داللتها عندما تضاف الى شيء اخر، والفلسفة 

فالفلسفة عندها عمل نقدي ومران ذهني، . شخصي قائم بنفسه حر ونقد للرأي السائد والعام

لكن هي كلمة ملتبسة وغامضة تُقلق وتطمئن، تصل الى معاني عديدة، واسطة احياناً، 

حكمة الممتثلة وتكون غير داللة متخصصة عندما تستخدم مرادفاً لل. وضعيفة احياناً اخرى

فالفلسفة هي الحكمة عند اليونان تعني العلم، البحث عن السعادة، في حين . لألمر الجاري

ان مفهوم الفلسفة به متطلبات البحث عما هو حقيقي، والسعي نحو القيم، طاليس فسر كل 

فالفلسفة ادراك ذهني، نقدي، وهي تفقد . شيء بالماء وسقراط تجرع السم من المحكمة

ا عندما تضاف وتقارن بالحكمة، ألن الفلسفة مصطلح غير مستقر، وغامض، قلق، معناه

فتكون قوية احياناً وضعيفة احياناً، فالفلسفة حب الحكمة عند اليونان، كانت تعني العلم، 

البحث عن السعادة يعني اهداف عملية حاجاتية للحياة اليومية في حين ان الفلسفة سعي 

ل التساؤل عن اصل االشياء، الغرض هو التحكم بالوجود شخصي نحو الحقيقة من خال

تمرين ذهني، جهد لبناء الذات والعثور عليها بشكل عملي، ألجاده "االنساني، فالفلسفة 

روس، ) "التحكم في الوجود الشخصي في الحاضر بحث عن حياة عادلة يسودها الوئام

يرى ان الفيلسوف عاشق  اما تارناس في كتابه آالم العقل الغربي، .(3، صفحة 9469

للحكمة، الفلسفة عشق جمالي، فالقيم الجمالية واالخالقية والعدالة، الجمال، الخير، الحق 

متالزمة للشهادة الفكرية، وااللتزام الفكري واالستالم الجمالي، ومن اراد ان ال يصل الى 

خلياً ألرقى آيات البد للفيلسوف من ان يستسلم دا"الفلسفة البد ان يكون لديه مزاج عاشق 

فالفلسفة عشق للحكمة، وهي رؤية رومانسية  (19، صفحة 9464تارناس، ) "ايروس

فالحقيقة ليست ذات طبيعة عقالنية او اخالقية، بل جمالية االنفتاح على الجمال وهو من 

-6661)لم يتطرق وولترستيس  .يوصل الى الحكمة وهي باألساس رؤية افالطونية المنزع

ضوعة الحكمة والفلسفة ال بمعنى انها حب الحكمة، وعشق للحكمة، الى مو( 6915

فالفلسفة دراسة نقدية لتاريخ الفلسفة وال يمكن اعطاء تعريف للفلسفة من البداية، ألن الفلسفة 

لها تعاريف عديدة ومتنوعة حسب المذهب الفلسفي الذي ينتمي اليه الفيلسوف الذي ربما 

اخر من طرف مقابل له، فإعطاء تعريف يكون في النهاية  يعطي تعريفاً ال يوافقه فيلسوف

يعد االطالع والدراسة للمذاهب الفلسفية المختلفة، لكنه يشير عندما يصف المعرفة الفلسفية 

وتميزها عن غيرها بعّدها مدخل الى الفلسفة من خالل المشكالت التي طرحها الفالسفة الى 

بل بالبحث عنها على نحو شامل، وبما ان العقل  ان المشكلة هي ان المسائل ال تحدد مسبقاً 

المتناهي عند االنسان ال يستطيع ان يدرك الالمتناهي، وهي عبارة مألوفة وقاطعة ومهيمنة 

على كل الناس، لذا كان من الضروري معرفة العقل المتناه الى الالمتناه وهنا تنشأ المشكلة، 
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ي، ويقصد بالمسائل هنا الحكمة ما دامت والصعوبة كيف يمكن للمتناهي ادراك الالمتناه

الحكمة هي معرفة اإللهي، فالفلسفة ادراك كلي وترفض المسلمات المسبقة، يمكن الحكمة 

القائمة على التسليم بما موجود وادراك ما هو صائب وسليم، ما يقدمه هو تصورات نقدية 

 .(9، صفحة 9445ولترستيس، ) للتصورات الفلسفية

، يفرق كذلك بين الحكمة والفلسفة، الفلسفة (6919-6663)سبرز الفيلسوف كارل يا

جوهر : "حب الحكمة، وذلك لغرض التمييز بين ذاك الذي يسمى عالماً آلنه يملك المعرفة

الفلسفة هو البحث عن الحقيقة ال في امتالكها، وهي اذا تنكبت لمهمتها، كما يحدث في كثير 

ي دجماطية، في معرفة موضوعة في صيغ نهائية من االحيان وألدى االمر الى التهافت ف

لذلك اصبحت عنده  (04، صفحة 9466ياسبرز، ) "كاملة تنتقل من واحد الى اخر بالتعليم

مادامت الفلسفة . االسئلة في الفلسفة اهم من االجابة، فكل اجابة تصبح بدورها سؤال جديد

ليس عالماً يملك المعرفة، سؤال واالجابة عن السؤال تصبح سؤال اخر ومادام الفيلسوف 

المجهود الفلسفي امتالك حقيقة الذات "والفلسفة ال منفعة فيها فالفيلسوف هو محب للحكمة 

(06، صفحة 9466ياسبرز، ) "في الوجود
 

فالفلسفة ادراك الحقيقة من خالل الذات التفكير 

ه التفكير، في السلوك الباطني الشعور بوجود مسلمات معترف بها مسبقاً هي عقبة في وج

في كتابه بداية الفلسفة توصيف الفلسفة بأنها ( 9449-6955)في حين يرفض غادامير 

حيازة الحكمة، فأن لها بحسب تنظيمها ميداناً اوسع من الميدان الذي نعزوه لها اليوم، وهو 

 (65، صفحة 9449غادامير، ) مزيج من عصر التنوير واالفالطونية والنزعة التاريخية

.فالفلسفة ليست علماً وان كانت تدرس العلوموبالتالي 
 

اما الفيلسوف االنكليزي جود في 

ان الفلسفة هدفها اشباع رغبة حب االستطالع للمعرفة، بمعنى ( فصول في الفلسفة)كتابه 

محاولة االجابة عن اسئلة الوجود اليومي والحياة، وال تجيب بقدر ما تدرس االجابات 

ويذهب الفيلسوف الفرنسي ليوتار  (69، صفحة 6951جود، ) االكثر حكمة واالرجح عقالً 

ليونار، ) في كتابه لماذا نتفلسف، فيرى ان الفلسفة رغبة الوصول الى الحكمة( -6909)

الى موضوع العالقة نظرة محايثة فلسفية، اي النظر الى مفهوم الرغبة  (90، صفحة 9465

النص والتخلص من كل السياقات  في ذاته بدون اي شيء يوجد خارجه والمحايثة هي عزل

المحيطة به، الفلسفة رغبة في الحكمة والرغبة هي خيبة التوقع، ألن اصل الرغبة هو من 

يجيد التذوق بدون اقصاء، اي تمثل الشيء ونبعده في نفس الوقت كي يتسنى الحكم عليه 

السفة هي الرغبة بمعنى خيبة التوقع لدى الف (00، صفحة 9465ليونار، ) بواسطة العقل

محاولة فهم الفلسفة وادراك العالم الخارجي واالمور األخرى، نصل الى نتيجة ان الحكمة 

لم تفهم بمعنى واحد، وليس بالضرورة ان تكون الفلسفة هي حب الحكمة، وقد فهمت الحكمة 

بمعاني عديدة بناءاً على المستوى االدراكي والعقلي والفلسفي لعصر الفيلسوف، فهي حب 

فقط عند اليونان معرفة شاملة وهي حب الحكمة بمعنى االهتمام بالجوانب االنسانية  الحكمة

في العصر الحديث وهي حب الحكمة في العصر الوسيط بمعنى الحكمة األلهية التي ال دخل 

لإلنسان بها وهي رغبة وعشق في العصر المعاصر فخصائص الحكمة هي الثبات في 
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هي معرفة شاملة قائمة على العقل وهي معرفة إلهية نوع المعرفة في مقابل الفلسفة التي 

من االلهام في حين ان الفلسفة سلوك جمالي، الحكمة تمتلك الحقيقة والفلسفة تطرح 

مشكالت يحاول الفيلسوف االجابة عنها وال تمتلك الحقيقة بل تسعى اليها، الحكمة جانب 

كر تنويري، الحكمة تاريخية والفلسفة عملي حياتي فيه منفعة والفلسفة ال منفعة فيها فهي ف

ال تاريخية، وهي تمتلك اجوبة جاهرة عن المشكالت بحكم الخبرة الحياتية، الفلسفة ليس 

لديها اجوبة جاهزة بل هي تسأل وتحاول االجابة، وهي معرفة حيادية الجانب بمعنى نابعة 

ة في الفهم بدون اقصاء من تجربة الحكيم بدون االعتماد على االرث السابق، والفلسفة رغب

فمن الضروري اخضاع الفيلسوف والحكيم لنزعة تاريخية لفهم جدل العالقة بينهما، . ألحد

الفيلسوف جون غواش في كتابه الفلسفة فناً للعيش يرى ان الفيلسوف هو الباحث عن 

وهي مختصة باإلله وال يجوز اطالق لفظ الفلسفة  (95، صفحة 9469غرايش، ) الحكمة

فاإلله ال يتفلسف واالنسان هو من يتفلسف بحثاً عن الحكمة محاولة الوصول . اللهعلى ا

بالجهد االنساني المحدود الى لالمتناهي من خالل سلوك عملي عقالني من أجل العيش، 

بل هي خيار وجودي والفيلسوف ليس فناناً للعقل، . ليست الفلسفة بناءاً نظرياً مفهوماً نسقياً 

الحكمة، مادامت الحكمة هي البرهان القاطع من خالل تحديد شروط بل هو من يعلمنا 

 .التفكير والتدرب عليها فالخالص يكون بالحكمة التي تقدمه الفلسفة

 جدل العالقة بين الفلسفة والتفلسف : المحور الثاني 

The second axis: Controversy of the relationship between philosophy and 

philosophy 

في كتابه الدعوة الى الفلسفة، والذي هو في االساس دعوة ( م.ق 399-360)رسطو ا

لتحديد التفلسف ومدى صالحيته للعيش السعيد، ويقدم لنا مجموعة من المفاهيم تصب 

الحكيم -جميعها في التفلسف، مثل التبصر الفلسفي، النظر العقلي الخالص، المعرفة

حب الحكمة، ملكة العقل والتفكير، والعيش والتفكير،  الصحيح، معرفة الخير الحياة النظرية

التدبير، مهمة العقل االحتياج غائية الطبيعة، البصيرة، هذه المفاهيم حسب ارسطو كلها 

كل هذه المفاهيم هي نتيجة الجهد الجاد والبحث عن االشياء التي  .تدعو وتدل على التفلسف

ان كلمة تفلسف، تدل من "ماحكات لفظية، تؤهلنا الفلسفة للبحث عنها دون اللجوء الى م

ناحية على السؤال عما اذا كان من واجب االنسان أن يتفلسف كما تدل من ناحية اخرى 

وضرورة التفلسف عنده تنبع  (30ارسطو، سنة بال، صفحة ) "على أن نهب انفسنا للفلسفة

في نصابه، من المعرفة التي يتوصل بها للحكم الصحيح وتستخدم العقل وتضع الخير 

  ونعني به الفلسفة وتوجيهها وفق قوانين الطبيعة

 .(30ارسطو، سنة بال، صفحة )                                                              

 "الهدف دائماً افضل من الشيء" "وتنبع ضرورة التفلسف كذلك من جانب اخر

لهدفها نحو الكمال، والكمال االفضل  الطبيعة تسير وفقاً  (36ارسطو، سنة بال، صفحة )

للكون يأتي فيما يعد دائماً، فالجسم االنساني يبلغ الكمال اوالً، ثم تأتي النفس يعد ذلك اخر 
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اننا نعيش لكي نفكر في شيء حتى "ملكة للنفس، اول ملكة للعقل، اذاً العقل هو الهدف 

التفكير، السعادة شرط التفلسف فالغاية هي التدبير،  (36ارسطو، سنة بال، صفحة ) "نتعلم

ارسطو، سنة بال، ) "األقل شأناً يتدرج دائماً تحت االفضل في سبيل تحقيق هدف معين"

الجسم يبلغ كمال بالنفس والنفس بالعقل والعقل بالتفكير والتفكير على رؤية  (39صفحة 

فالفكر  (04، صفحة 6956صليبا، ) "هو رؤية ماهيات التفكير والتعقل"موضوعات النظًر 

"من يريدان يكون سعيداً فالبد له أن يتفلسف"والعقل جعال كل شيء جديراً بأن نسعى اليه 
 

 .ويصل ارسطو الى مجموعة احكام في تحديد التفلسف (39، صفحة 6956صليبا، )

التفلسف هو مهمة العقل باعتباره اسمى الخيرات، وفي ممارسة التعقل نصل الى الرأي 

، صفحة 6956صليبا، ) تفلسف، فالتفكير هو التفلسف و التفلسف خيرالواضح عن طريقة ال

، اما الفلسفة، البصيرة الفلسفية، فهي اما ممارسة االفعال الطيبة او تكون مشجعة للقيام (06

بها وهكذا على االنسان ان ال يهرب من الفلسفة التي هي اكتساب الحكمة التي هي النظر 

الغاية الى يتم بلوغها تكون دائماً . "(56، صفحة 6956ا، صليب) والتدبير والتأمل الخالص

البصيرة الفلسفية  (56، صفحة 6956صليبا، ) "أعلى شأناً من العلم الذي نبلغها عن طريقه

هي السعادة وهي ال تنتج غيرها، ال تنتج شيئاً اخر مختلفاً عنها هي نفسها الفضيلة مثلما 

 (53، صفحة 6956صليبا، ) نفسه جزءاً من البيتينتج فن البناء بيتاً دون ان يكون هو 

فالعقل هنا المبدأ  (53، صفحة 6956صليبا، ) "العقل هو اإلله الكامن فينا"ويصل الى ان 

، 6956صليبا، ) المحرك الذي يكون االشياء وينظم الكون فالعقل هو اإلله الكامن فينا

اما ان يتفلسف او يودع الحياة حتمية التفلسف هي ما يراه ارسطو على االنسان  (53صفحة 

ما أراده هو . (53، صفحة 6956صليبا، ) كل ما عدا ذلك هو ثرثرة حمقاء ولغو فارع

اعطاء العقل قيمة مطلقة في الحياة وفقاً للبصيرة الفلسفية التي تعني التأمل النظري 

لسف، وان نجد ان هنترميد يربط بين الفلسفة بوصفها نشاطاً بشرياً وحتمية التف .الخالص

مازال اعطاء تعريف للفلسفة بالغ الصعوبة فالفلسفة نشاط وعملية اكثر من كونها موضوعاً 

او بناء المعرفة وتعريف النشاط اصعب دائماً من تعريف الكيان والشيء المحدد في محاولة 

تجنب الصعوبة يلجأ البعض الى التوحيد بين الفلسفة والتفلسف بالقول انه ال يوجد شيء 

ه الفلسفة، بل يوجد فقط تفلسف وهو النشاط العقلي الواعي الذي يحاول الناس كشف اسم

ويذهب آخرون إلى القول بأنه ال توجد  .طبيعة الفكر وطبيعة الواقع ومعنى التجربة الفلسفية

على أحسن الفروض إالَّ فلسفات أي طرق متعددة للنظر إلى العالم يصوغها مفكرون 

رغم ذلك تواجهنا مشكلة أال  (66، صفحة 6919هنترميد، ) يعيشون في مدنيات كثيرة

حتى لو اخذنا بصحة النظر الى الفلسفة على أنها نشاط او عملية كانت المشكلة هي "وهي 

ما الذي يفعله هؤالء المفكرين المتعارضين عندما يتفلسفوا ما هو العنصر المشترك بين 

ل الفيلسوف، والعالم، رجل الدين والفنان، عملياتهم العقلية، وما هو وجه االختالف بين عم

(69، صفحة 6919هنترميد، ) "ما الذي يميز الفيلسوف بنشاطه العقلي
 

هنالك نوعين من 

النشاط العقلي الذي يزاوله الفيلسوف، التحليل، تحليل، ادوات المعرفة العقلية مثل طبيعة 
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قيقة، والمعرفة، فالفلسفة هنا الفكر قوانين الطبيعة ومدى قدرة المنهج في الوصول الى الح

لها دور الناقد، والتركيب محاولة تركيب المعارف بحثاً عن اشمل رأي ممكن بشأن طبيعة 

محاولة دقيقة "لذلك فالفلسفة هي . (96، صفحة 6919هنترميد، ) الوقائع والحياة والوعي

ة هو كشف منظمة للربط بين الكون والحياة البشرية على نحو له مغزاه، وهدف الفلسف

طبيعة الكون وعالقتنا به وما ينتظرنا فيه وذلك لغرض مزدوج هو ارضاء عقولنا في 

سعيها الى اشباع حب استطالعنا وقلوبنا في سعيها الى اضفاء اكبر قدر ممكن من الداللة 

(96، صفحة 6919هنترميد، ) "والقيمة على الحياة البشرية والتجربة البشرية
 

مادامت 

لطبيعة العالقة بين االنسان والكون ومن اجل ارضاء العقل والقلب، لها مهمة الفلسفة كشفاً 

مزدوجة وبالتالي اضفاء داللة ومعنى على الحياة البشرية فال بد من التفلسف، فالتفلسف هو 

المرء عندما يتفلسف فهو انما يحقق انسانيته وسواء اقمنا لهذا التفلسف عن "هدف وسعي 

محترفين ام بال وعي وعلى فترات متقطعة، وبوصفنا هواة فالبد وعي وباستمرار بوصفنا 

، 6919هنترميد، ) "أن نتفلسف على نحو ما بمجرد كوننا منتمين الى نوع االنسان العاقل

(93صفحة 
 

وهذه نزعة ارسطية بالقول بالحتمية للتفلسف، مادام السعي هو انساني لبناء 

اما جاكلين روس فهي تفرق بين . فية والحياتيةمعرفة شاملة تحدد لنا طبيعة تجربتنا الفلس

عمل نقدي "الفلسفة بوصفها معنى تقني والتفلسف بوصفه افكاراً ناتجة من العقل، فالفلسفة 

يعني قبل كل شيء تفكير بمفرده "والتفلسف . (36، صفحة 9469روس، ) "ومران ذهني

حر، تساؤل عن االشياء ذاتها  وقيامه بعمل نقدي عن الفكر على نفسه، فالفلسفة تأثير، تفكير

(36، صفحة 9469روس، ) "ونقد للرأي
 

فهي نموذج بين البحث النظري والتمرين 

الذهني، تحالف النظرية والعمل وذلك يكون من خالل الفكر الذي هو اطاراً ذهنياً لإلنسان 

ية تعبر وما هي طبيعتها، الفكرة الفلسف( التفلسف)لكن كيف تنتج الفكرة الفلسفية  .الغربي

عن شيء وهي تقابل االدراك المفهوم والتصور، هي المصدر الحقيقي لنشاط الذهني وتدفع 

االنسان الى تجاوز ذاته، وهي عامة وليست مقصورة على الفالسفة واضحة وقابلة للفهم، 

اما طبيعة الفكرة فهي تساؤل ونقد عن المعتقدات والحقائق الثابتة، ابداعية ومرتبطة 

 ي العالم، واستفهامية بمعنى الشك، االيمان بالعقل في الحكم ومعرفة حدودهباالندهاش ف

تطعيم "توجه الفعل الجمعي في محاولة الكتشاف العالم  (33، صفحة 9469روس، )

، صفحة 9469روس، ) "التجربة الحية العقالنية هو االساس وهو ما يميز فلسفة الغرب

30)
 

ب واكتساب المعارف ومعرفة االنسان، والعقل هو االساس في البحث عن االسبا

والبحث عن الحقيقة، فهو خاصية بشرية ومادام العقل اداة التفكير عند االنسان اصبح 

التفلسف البد منه، وقد انعكس ذلك على رؤيتها للحضارة الشرقية القديمة، مادام العقل ليس 

مأدبة ألفالطون تعني مركزياً فيمكن الحديث عن فلسفات شرقية وتؤيد ذلك بأن محاورة ال

روس، ) ان الفلسفة ليست خطاباً فكرياً بارد، بل هي انطالقة حياة ورغبة واختالجة روح

من خالل قراءة ( التفلسف)يميل تارناس الى تقديم موقفه الفلسفي  .(55، صفحة 9469

فالفلسفة عنده تعني حب الجمال المطلق، وهي عنصر مهم في ( م.ق 305-095)افالطون 
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عالم االفكار الفلسفية بالتعاون مع الخير والحق، لذلك يدعو الى فهم جمالي فلسفي بناء 

للعالم، فاهدف االفكار الفلسفية هو معرفة الحقيقة، وهدف الحقيقة من ناحية االخرى، من 

خالل المواجهة المباشرة بين الروح والفكر األبدي التي تكشف للروح ازليتها بمعنى بعد 

ما هو روحي فقط "بدل اعالن الحقائق وذلك يكون عن طريق الفلسفة انقاذي، والحوار 

.(53، صفحة 9464تارناس، ) "ينطوي على الحقيقة والقيمة
  

فاهدف التفلسف ليس اتباع العقل باإلدراك المباشر للواقع الحسي بل بالروح، رؤية 

ية ومحررة بصيرة فكرياً من ناح"خالصية، الصعود من الطبيعة بالبصيرة الى الحقيقة 

.(649، صفحة 9464تارناس، ) "روحياً من ناحية ثانية
  

فالتفلسف هو رؤية خالصية، وهي رؤية افالطونية باألساس لكن لم يحدد هل هي 

حتمية على كل فرد ام ال حتمية وبقراءة اسطورة الكهف نجد ان افالطون ال يجعل التفلسف 

عرفة تتطلب قوى خارقة وغير عارية واجباً على كل فرد بل، هو قدرة الفيلسوف ألنه م

ال يميز ولتر ستيس بين الفلسفة والتفلسف،  .عكس ارسطو الذي جعله فرض عيناً واجباً 

مادامت الفلسفة هي دراسة افكار الفلسفة ما يهم فهم النظرية الفلسفية وليس شيئاً اخر، 

لفكر، هدفها فالتصور الحق للفلسفة قائم على تصور التطور في الفلسفة وسيرورات ا"

، صفحة 9445ولترستيس، ) "واحد، وصعود االفكار وانهيارها هو المهم في بناء الفلسفة

66)
 

ويذهب كارل ياسبرز ان الفلسفة مرتبطة بالكيان االنساني، وهذا الكيان يتحدد من 

والتأمل النابع من داخل ضرورة ان ينهض به . خالل الوجود ذاته ومن عالقتها بهذا الوجود

سان، اذاً فهو يدعو الى حتمية التفلسف لإلنسان لفهم مصيره الخاص معرفة وجوده كل ان

بالذات ال غنى لإلنسان عن الفلسفة فهي ماثلة دائماً وفي كل مكان في صورة شعبية في 

والسؤال الفلسفي ماذا كنا "االقوال المأثورة، صيغ الحكمة الجارية، ومن اآلراء المتواترة 

ا اذا كانت خير ام شر واضحة او غامضة، كل من يرفض الفلسفة فهو على وعي بالفلسفة م

(04، صفحة 9466ياسبرز، ) "يتفلسف
 

موقف ارسطي واضح جعلها واجباً على كل انسان 

مادامت تهدف الى فتح مغاليق الوجود االنساني، فهي تحمل االنسان الى المركز باليقظة 

لحقيقة للوصول الى االنسان المندمج بواقعه، العقلية من خالل االندماج بالواقع، بحث عن ا

، 9466ياسبرز، ) "الفلسفة تعيش في اعماق االنسان لكي تربط بين كل فرد وسائر االفراد"

 .(90صفحة 

ال توجد فلسفة بدون شك، ومن هنا التفلسف معناه عند ياسبرز االفالت من الضرورة 

فالسؤال عن، من اين جاء  الحيوية، وذلك يكون من خالل نظرة منزهة عن كل غرض،

هذا؟ وما هذا؟ فاإلجابة ليست لغرض نفعي، بل اشباع لرغبة المعرفة والتفلسف هو رؤية 

خالصية، لكنها تختلف عن االديان التي تمنح االنسان خالص من خالل فعل االعتناق 

ائمة الفردي، وهذا ما ال تستطيع الفلسفة ان تقدمة، فهي تقدم محاولة للخالص من العالم ق

ان التفلسف معناه ان يتخذ االنسان قراره بأن يجعل نبع الحياة ينبثق "في فعل التفلسف نفسه 

من جديد من ذاته، وان يعثر على طريق ضميره الباطن، وان يعين ذاته بفعل وثيق وفي 
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(65، صفحة 9466ياسبرز، ) "حدود ما تستطيعه قواه
 
فأن تتفلسف هو في ان واحد تتعلم " 

وان نعرف كيف نموت، فانعدام االمن من الوجود الزماني يجعل من الحياة  كيف نعيش،

فاذا كان التفلسف معناه ان نتعلم كيف نموت، فأن معرفتنا كيف نموت هي . دائماً محاولة

(655، صفحة 9466ياسبرز، ) "على الدقة شرط حياة مستقيمة
 

اذن حتمية التفلسف 

ليوتار بين الفلسفة والتفلسف، بل يربط التفلسف  ال يربط. باعتباره شرطاً للحياة والموت

بالتساؤل، الشيء الذي وقع عليه التساؤل بصورة مندهشة، التساؤل هو ذاته التفلسف، 

(05، صفحة 9465ليونار، ) "ألننا نرغب"والتفلسف هو الرغبة، لماذا نتفلسف 
 

والرغبة 

يختار ثم يحكمه على  هنا بمعنى حسن االختبار وعدم رفض االخرين واالفكار، ما هو

والرغبة تمثل الفلسفة، فالفلسفة هي رغبة السؤال التي يتم . الشيء المختار بواسطة العقل

ليونار، ) "فالتفلسف فعل انكشاف"بها الكشف، معنى البحث عن المتالئم ورفض المختلف 

ان الخطاب الفلسفي ال يملك في النهاية سوى بعد واحد وحيد هو . (03، صفحة 9465

لتثبت والرغبة في عدم التفريط في الرغبة التي تفجر كل نشاط انساني وتفصله من العوز ا

 .(1، صفحة 9465ليونار، ) الذي ينشر الموت سهامه في الحياة

تكمن علة التفلسف عند ليونار ليس من عدم الحاجة الى الفلسفة، بل ألن الفلسفة فقدت 

الوحدة نفسها، لماذا اصبحت االضداد مستقلة  وحدتها، ومات المعنى، بل السؤال لماذا فقدت

بذاتها، ولَِم نفسر فقدان االنسانية التي كانت تحيا الوحدة، والتي كان العالم وهي نفسها 

تلك هي  (09، صفحة 9465ليونار، ) يكتسبان معنى، ما الذي حدث اين ومتى كيف ولماذا

مارسة تهدف ال الى تفسير العالم اسئلة ليوتار والسعي الحقيقي للتفلسف، فالفلسفة عنده م

نحن نتفلسف الن وجودنا مستهدف من قبل العالم وألننا مسؤولون عن "وتأويله بل تغيره، 

(63، صفحة 9465ليونار، ) "تسمية ما يجب ان يقال وما يجب ان يفعل
 

يقدم لنا ليوتار 

 .اربعة اسباب تدفعنا الى التفلسف بوصفه نشاطاً فكرياً تغييراً 

 .وحدة ألننا نفكر داخل االنشقاقضياع ال -6

 .الكالم وما ال يقدر على قوله -9

 .الكالم الفلسفي -3

 .استهداف النقص في الفعل والكالم -0

موت االفكار ووالدتها، الفلسفة ال تدرك ( الموت)وهنا فالتفلسف، بحثاً عن المعنى 

ف يحمل سمة التفلس"معناه في التاريخ وفق ما يقدمه المؤرخ، فالفلسفة هي تاريخ بالفعل و

 .(16، صفحة 9465ليونار، ) "عصره وثقافة، فهو يعبر عنها ويحددها في نفس الوقت

ومن هنا فالفيلسوف يبحث عن استعادة المعنى االصلي المفقود، استعادة مصحوبة 

بالرغبة والنقص وسوف ينعكس ذلك على موقفه من تاريخ الفلسفة وهو يوظف كارل 

وذلك ما نجده كذلك عند برتراند . تفلسف تغيير العالمفي قضية ال( 6663-6666)ماركس 

يعرف الفلسفة بحثاً عن المعرفة ال يتوقف وهي عكس العلم فعندما ( 6954-6669)رسل 

وغاية الفلسفة التي هي  (9، صفحة 9469رسل، ) نصل الى معرفة ثابتة ال يعد هذا فلسفة
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ها، وقضية الفيلسوف الحقيقة غاية الفالسفة وهي الفهم لألمور لم تصل بعد الى معرفت

"وهي تغيير العالم"
 
التفكير النظري في "، والتفلسف (63، صفحة 9469رسل، )

(9، صفحة 9469رسل، ) "موضوعات لم يتسن بعد الوصول في صددها الى معرفة دقيقة
 

هو نشاط تأملي نظري، والتفكير في امور ال تستطع الجزم بها على االقل في الوقت 

، صفحة 9469رسل، ) "ما تدركه على انه حقيقة ليس حقيقة في كل وقتان "الحاضر، 

64)
 

اذاً نشاط تأملي نظري مفتوح على فضاءات متعددة ترفض حبس للتفلسف في ما هو 

محدود وربما يكون له نتائج ضارة وبذلك يميل ليوتار الى بيان االسباب التي تجعل معرفة 

 . (33، صفحة 9494 ،.رسل ب( )16، صفحة 9469رسل، ) ما يقينه

اما لوك فيرى يرى حتمية التفلسف، مادامت الفلسفة تبحث عن تحليالت ومبادئ 

فيري، ) وطرق االدراك فهي استجابة لضروب حيرتنا الوجودية والطموحات الفردية

الهدف من الفعل هو فهم افضل للعالم واالفكار، ومعنى الحياة، . (53، صفحة 9465

حث عن الحقيقة ومصداقية ألفكارنا؛ وكذلك البحث عن السلوك فالفلسفة هي الفكر البا

ان كل شخص ينقاد الى التفلسف "العادل، اذا هي سؤال ماذا اعرف، وماذا افعل، فالتفلسف 

 .(53، صفحة 9465فيري، ) "حتى دون ان يتفطن لذلك

 يعد كل نصل الى نتيجة ان الفلسفة والتفلسف هي ما بين بين الحتمية والالحتمية،

البعض جعلها حتمية البد منها بناءاً على تصور الفلسفة نشاط واعي واخر امن بال حتمية 

التفلسف وعدها مجهوداً فردياً قائم على الواعي او سلوك جمالي، فلكي نفهم التجربة 

الفلسفية البد من فهم معنى الفلسفة والتفلسف، وذلك قد انعكس على مشكلة البداية واالصل 

 .خهاللفلسفة وتاري

 جدل العالقة بين البداية واالصل وتاريخ الفلسفة:المحور الثالث 

The third axis: Controversy of the relationship between the beginning, the 

origin and the history of philosophy 

االصل اسفل الشيء وهو في اللغة عبارة ما يفتقد اليه وال يفتقد الى غيره، واالصل 

دء الشيء، اي اول ظهوره ونشأته واالصل اما يكون زمانياً او مكانياً، او مطلقاً مثل اصل ب

الوجود او مبدأ الوجود، فهو ال يتضمن معنى زمانياً، بل يشير الى ابتناء العالم كله على 

واالصل قد يطلق على المبدأ والقاعدة فاذا . (6/95، صفحة 6956صليبا، ) علة اولى قديمة

، 6956صليبا، ) ى المبدأ سمي اصالً منطقياً بخالف االصل الزماني والتاريخياطلق عل

ويطلق على السبب وعلى اصل تصورتنا، واالصل له معنى مطلق، ومعنى  (96صفحة 

صليبا، ) نسبي اي العوامل التي توضح الشيء واالسباب والظروف التي ادت حدوثه

بط بالبدء الزماني، فاألصل الواحد والبحث عن االصل البد ان يرت (644، صفحة 6956

اذاً االصل  .(644، صفحة 6956صليبا، ) ربما له اصول عديدة تفرعت منه وجاءت منه

، صفحة 9465وهبه، ) تحديد نقطة زمانية او مكانية لالنطالق منها هو علة وجود الشيء

و االساس الدائم وال يعني االصل البداية وانما بمعنى الصلة االولى او المبدأ الدائم ا (53
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والبداية هي الجزء من الشيء الذي منه نبدأ التي . (53، صفحة 9465وهبه، ) للوجود

.(656، صفحة 9465وهبه، ) يصدر منها الشيء معرفة الشيء بداية الشيء
  

اما المبدأ هو 

القواميس والمعاجم الفلسفية تشير الى ان  (069، صفحة 6999جوليا، ) البداية والمنطلق

 .البداية والمبدأ تؤدي معنى واحد وهو منه يكون الشيء وعلة وجوده االصل

لقد اختلف الفالسفة في تحديد بداية الفلسفة واثرها على تكوين الفلسفة المعاصرة 

وتكوين الفلسفة بشكل عام، وحتى على تحديد التفلسف والفلسفة نما فتحديد البداية له عالقة 

السياسي، فاغلب الفالسفة من الغرب يجدون البداية وثيقة بتصوره الفلسفي واالخالقي و

واالصل عند اليونان المعجزة اليونانية الخارقة، وينظرون في ضوء هذا الى الحضارة 

القديمة نظرة ازدراء واحياناً نظرة انصاف ولكنها تعود وتقول ان الفلسفة عند اليونان هي 

ابه بداية الفلسفة، يثير مشكلة البداية الفيلسوف األلماني غادامير في كت. االصل، كما سترى

والنهاية يقدم رؤية مختلفة لما هو سائد من ان البداية هي من تحدد النهاية، تحدد االصل 

الفلسفي، وبدايته له عالقة وطيدة بفهم نهاية االصل في العالم الغربي، ولكنه يقلب المسألة 

د البداية، وتوقع النهاية شرط اساسي البداية تتضمن دائماً النهاية، والنهاية تحد"وتصبح 

"لمعنى البداية المتجسد
 
فالمبدأ عند االغريق يعني المعنى  .(59، صفحة 9449غادامير، )

الزمني لألصل والبداية، وفي القرون الوسطى يعني المبدأ طائفة من المبادئ، لكن غادامير 

يس للزمن بداية، ألن اللحظة يرى ان المبدأ هو البداية، وبفهم البداية بالمعنى االرسطي ل

التي نفترضها لحظة اولى تجعلنا حتماً نفكر باللحظة االخرى ايضاً، اي اللحظة االسبق، 

يتخذ من . (66، صفحة 9449غادامير، ) "اذن ليس ثمة مهرب من جدل البداية هذا

سفة االوائل فال-افالطون وارسطو مصدرين مهمين لتحديد ودراسة بداية الفلسفة اليونانية

الطبيعة، فهو يرى ان احسن وسيلة لفهم هذه الفلسفة ينطلق من محاورات افالطون وكتب 

بداية الفلسفة مع افالطون "ارسطو فهي تدل داللة واضحة على تصوراته الفلسفية والعلمية 

وارسطو في القرن الثاني قبل الميالد، باعتباره المدخل الفلسفي الوحيد لتأويل الفلسفة قبل 

. (5، صفحة 9449غادامير، ) "وأي مدخل يمثل نزعة تاريخية من دون فلسفة سقراط،

فهو يوجه نقداً للنزعة التاريخية
()

، التي هي الميل للفعل في تفسير االشياء في ضوء مسار 

فهم الثقافة الغربية يتوقف على فهم بداية الثقافة االغريقية وهو ليس موضوع . تاريخي

ت الثقافة الغربية المعاصرة والتي يصفها غادامير بالتغير تاريخي، بل مقاربة لمشكال

الجذري ومواجهة الاليقين واالقتصار على الثقة بالذات
 
لكن . (5، صفحة 9449غادامير، )

ماذا يعني القول ان الفلسفة قبل سقراط
()

ان يعرف "، هي بداية ومبدأ التفكير الغربي، 

اني التي لم تدرك فيها الخطوات التطورية المرء بداية شيء ما من حياة الوجود االنس

والعينية الواضحة بعُد فالثبات يعرف الاليقين ولكنه في نفس الوقت يشعر باإلثارة من 

هذا هو معنى للبداية ما  (69، صفحة 9449غادامير، ) "االمكانيات التي تكمن في المستقبل

 تح بداية، في هذه البدايةقبل سقراط، هدف ملئ باالحتماالت، ان التفكير االنساني ينف

خطاب "ليست البداية شيء منعكساً بل هي شيء مباشر . (69، صفحة 9449غادامير، )
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البداية هو خطاب انعكاسي الى حد انه لم يوضع شيئاً ما لم يمثل بعد مرحلة في مسار 

االنعكاس، بل هو بدالً من ذلك مفتوح على تجربة عينية كما حاولت ان اعبر عن ذلك من 

 .(69، صفحة 9449غادامير، ) "الل المقارنة بالشبابخ

يستعير غادامير من دلتاي، مفهوم قالب دمج النتائج، وهو المفهوم الذي ال يركز على 

السبب والنتيجة، بل على الصلة التي تربط النتائج بعضها بالبعض االخر، لكن المشكلة 

بلوغ طريقة التفكير هذه، بوصفها شيء ما يعترض طريق تقدم المعرفة، هي كيف يمكن 

هل ثمة عمل "التفكير بموجب الترابطات البنيوية من النظر الى الفلسفة ما قبل سقراط 

اصلي هنا؟ وهل ثمة نص في ميدان الفلسفة ما قبل سقراط يفي تماماً في تقديم نفسه بطريقة 

"تكشف ترابطاته الداخلية
 
ك صعوبة باإلضافة الى هذا هنال (96، صفحة 9449غادامير، )

فادراك االهداف والبنية الداخلية وسياق العمل ال يكفي إلزالة افكارنا او "اخرى وهي 

 (96، صفحة 9449غادامير، ) "اهواءنا المسبقة التي تنشأ عن حقيقة اننا نتجذر في تراثنا

فتطبق مبدأ الترابطات الداخلية بالغ الصعوبة والتكلف ألنه ال يوجد سوى شذرات اقتباسات 

مشكلة )هنا يرفض النزعة التاريخية ألنها متحيزة ويدعو الى ما سما التاريخ الفعال  ومن

القائم على فكرة انه ال توحد في الفلسفة حقيقة منهجية وال نظام صحيح كلياً، كل ( التاريخ

نظام له حقيقته وما يؤسس نظرة جزئية الى الحقيقة هي المشكالت نفسها وهنا يمكن 

 .(36، صفحة 9449غادامير، ) "لفلسفةالحديث عن تاريخ ا

فالمنهج ال يعطي حقيقة كاملة ومادامت الحقائق جزئية فاهي من يثير المشكالت 

نفسها، وتاريخ الفلسفة هو دراسة تاريخ مشكالت الفلسفة نفسها، فنحن نعيش في التراث 

 يشمل الذي ال يمكن االفالت، وهذه االطر محكومة بالبيئة المحيط بنا وهذا الطرح ال

الفلسفة بل كل القضايا االخالقية كذلك ال توجد معايير خارجية تفرض على النص الفلسفي، 

بل الدارس هو شخص تؤثر فيه المعايير الفلسفية نفسها، وهو عكس الدارس للعلوم الطبيعية 

االخرى شخص يعيش في عصراً له اثره عليه وعلى قدرته في تحديد اختياراته، لذا يقول 

، صفحة 9449غادامير، ) "ان افالطون يُعد فيثاغورياً في سياق النقد االرسطي" غادامير

معناه ان النقد االرسطي وليد عصره والبيئة والمعايير األرسطية القائمة على اسس . (04

فلسفة ارسطو المفروضة داخل البناء المعرفي فهو مندمج بعصره وتساؤالته االرسطية 

والفلسفة، تفكير عقلي خالص ال اكثر والمسؤول عن سيادة  القائمة على اعتبار التفلسف

النزعة التاريخية والحوار الفلسفي هو هيغل، الحوار الفلسفي الذي استهل البداية بطريقة 

فمحاولة غادامير تدخل ضمن قراءة في تاريخ الفلسفة ال قراءة تاريخ الفلسفة، ألنه  .جديدة

ي لتاريخ الفلسفة، وان كان يؤمن بالمفهوم الزمني يرفض النزعة التاريخية والتعاقب الزمن

للبداية، مع االخذ بنظر االعتبار ان تحديد تاريخ مفهوم او نظام فلسفي هو محاولة فلسفية 

مثل مفهوم البداية، بداية الفلسفة بمعنى المبدأ، فالمبدأ هو تفجر الوعي واالندفاع والحماسة 

ير بدون معرفة مسبقة، فهي اذا مغامرة فكرية، والقوة في تفسير العالم، االنسان، المص

البداية خارج عن االطر والحدود والتي يمكن تقييد العقل الباحث عن المعنى ويمكن ايجاز 
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البداية هي المبدأ، . كل ذلك بـ ضد النزعة التاريخية، سبب النزعة التاريخية هو هيغل

يعزو كارل ياسبرز  .هم النهايةوالنهاية تحدد بالبداية لفهم الحاضر شرطاً اساسي هو ف

عام، مجهوداً منهجي، والتفكير قبل ذلك كان بزمن طويل تفكير  9544تاريخ الفلسفة منذ 

منذ الفين وخمسمائة عام هنالك فلسفة ذات اسلوب عظيم تمثل اتساقاً متناغماً "اسطورياً 

ياسبرز، ) "امناتوجد في الغرب وفي الشرق وفي الصين والهند، انها تراث عظيم يتمثل ام

(05، صفحة 9466
 

ظهرت االفكار ( م.ق 944-644)ولكنه يصفها بأنه فترة غامضة 

االساسية، اديان، اديان خالص، مذاهب ذات بناء متين تأمالت ميتافيزيقية لكن الحضارة 

، فالفلسفة (615، صفحة 9466ياسبرز، ) الغربية تميزت بالتجديد على طول االزمان

رها وهي تفرق بين االصل والبداية، البداية تاريخية تزودنا بالجهد الغربية واصلت مسي

العقلي للسلف، واالصل هو الدافع الذي يدفعنا الى التفلسف، وبفضل هذا الدافع نستطيع فهم 

الفلسفة الماضية والمعاصرة وهو يتفق مع رؤية غادامير بأن تحديد النهاية شرطاً اساسي 

اق االنسانية وهي اداة للتواصل بينهم، فهي قائمة على الدهشة للبداية فالفلسفة تعيش في اعم

التي تدعونا الى التساؤل، والشك الذي يؤدي الى فحص اليقين والشعور بالفقدان يدعوه الى 

 "حين نكف عن القاء االسئلة على انفسنا يلوح لنا العالم وكأنه الوجود بالذات"التساؤل، 

 .(06، صفحة 9466ياسبرز، )

لتواصل تحقق رغبات الناس، واآلالم الناتجة عن فقدان هذا التواصل، هذا هو أرادة ا

 . هدف الفلسفة معرفة الوجود، الحب، واالستقرار والسالم

فاألصل هو لحظة التفكير التي بدأها االنسان، وبسبب االغراقات الفكرية نحن بحاجة 

، والتفلسف بدءاً من الى العودة االصل وذلك يكون بإشباع النصوص المملؤة بالمعنى

المشكلة ان االنسان يخلط بين البداية واالصل، واالصل هو البداية في الزمان، . االصل

وبالتالي علينا العودة الى الفالسفة االوائل العودة الى بوذا، سقراط، الفلسفة المسيحية العودة 

هو يفرق بين الى االصل ضرورية، لكنها تتم بطرق عشوائية يصفها بأنها طرق حمقاء، ف

اعادة تكوين ما قد ضاع "االصل والبداية ويرى انها مهمة جديرة بالفلسفة، من العبث 

وقد  (55، صفحة 9466ياسبرز، ) "واعادة بناء ما استبق التفكير والعرف، وملء الثغرات

 :انعكس ذلك على تصوره لتاريخ الفلسفة، يحدد لنا ثالثة ابعاد للدخول في تاريخ الفلسفة

 .ة النشاط اليومي الباطنيممارس -6

 .مقوالتها ومناهجها-دراسة العلوم -9

 .(619، صفحة 9466ياسبرز، ) تاريخي ينشر بالعرف الفلسفي -3

وبما اننا ال نعرف حقيقة تشكل الفلسفة وظروفها في التاريخ، الوالدة، فالمطلوب هو 

في كل مرة تصل نحن ننفذ في تاريخ الفلسفة "جعل هذه اآلراء الفلسفية حية بالنسبة لنا، 

فيها بفضل دراسة متعمقة كرائعة من روائع الفالسفة وللبيئة التي رأت فيها النور الى 

 .(613، صفحة 9466ياسبرز، ) "االقتراب عن كثب
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فتاريخ الفلسفة هو دراسة النتاج الفكري الفلسفي للفيلسوف والبيئة التي ظهرت فيه، 

فوظ بالمشاكل والصراعات والحقائق ليست ومحاولة لفهمه واالقتراب منه، انه تاريخ مح

اما الفائدة من . يقينية لكنها هي مرشد لنا، تاريخ الفلسفة تاريخ وعي الذات بذاته وبمشكالته

دراسة تاريخ الفلسفة تساعدنا على وضع التصورات التاريخية في مكانها التاريخي، فهي 

ي الظروف االجتماعية والسياسية ان الفلسفة تتجلى في مجال التاريخ ف"دراسة كلية بمعنى 

لذلك  (610، صفحة 9466ياسبرز، ) "والمالبسات الشخصية التي تختلف اشد االختالف

 :يقوم بتقسيم تاريخ الفلسفة اربعة فترات تاريخية لحظة االنطالق التفكير عند االنسان

 .من االسطورة الى اللغة العقلية-الفلسفة اليونانية -6

 .دين االنجيلي الى تأويله العقلي ومن الوحي الى الالهوتمن ال-الفلسفة المسيحية -9

 .االستقالل الشخصي ازاء كل سلطة-الفلسفة الحديثة -3

من ليسنج الى كانت، حتى هيجل، فلسفة تجاوزت كل ما سبقه، -فلسفة مثالية المانية -0

 .منظومات فكرية مستقلة دون دعم من دولة او سلطة

يعتقد ياسبرز . هل ثمة وحدة في تاريخ الفلسفةلكن السؤال الفلسفي االساسي والمهم 

انه ال وحدة في تاريخ الفلسفة، وحدة تاريخ الفلسفة تعني البحث عن وحدة الوقائع، ولكنها ال 

تصل إال وحدات جزئية ال تتالئم مع بناء عقلي، وكذلك القول بالنسق الفلسفي الواحد 

لبعد الشخصي الفردي للفيلسوف، هذه ال يستقيم مع المعطيات التاريخية لذلك ا( المذاهب)

العوامل تدمر وحدة تاريخ الفلسفة فالبحث عن وحدات جزئية مثل عالقة النفس بالجسد ال 

تؤدي الى بناء عقلي، والقول بالهيجيلة او الكانطية واهمال كل ما دون ذلك مرفوض وفق 

نحو هذه الفلسفة  ان وحدة تاريخ الفلسفة من حيث انها فكرة نتيجة"النتائج التاريخية 

السرمدية التي تعيش متصلة على طول الزمان مبدعة اعضاءها وحدودها او مالبستها 

"وادواتها دون ان تستنفذ مع ذلك فيها
 
يشبه تاريخ الفلسفة  (619، صفحة 9466ياسبرز، )

تاريخ العلوم وتاريخ الفن، قائم على الفرادة الشخصية، لذلك هو مثل الفن، ومثل العلم 

ستعانة بالمقوالت والمناهج، ومثل الدين سلسلة مواقف تنشأ عن ايمان اصيل وتجد باال

تطور تاريخ الفلسفة هو  (654، صفحة 9466ياسبرز، ) التعبير عنها في صورة عقلية

ثانوي بالنسبة الى كل فلسفة كاملة مكتفية بذاتها تعيش دون االحالة على حقيقة تاريخية، 

يتبع خطوات تطورية مادامت كل فلسفة تنجز مهمتها كاملة،  وذلك يكون بالعكس من العلم

ال يمكن جعل الفالسفة واحد يلحق باألخر، وهنا رفض منهج االثر والتأثر، باإلضافة الى 

ان الفيلسوف قد يظهر في عصر كوارث ومتدهور لكن الفلسفة تبقى حاضرة، فالفلسفة 

فردي يستعين الفيلسوف بالمقوالت حاضرة في كل مكان وزمان، اذن تاريخ الفلسفة بناء 

وهو سلسلة متصلة يؤثر فيها الفيلسوف السابق باألحق ( العلم او بالعلوم االخرى)والمفاهيم 

ربما ال تحتاج الى االحالة على التاريخ ألنها كاملة ومكثفة بدأتها، فهو يرفض هرمية تاريخ 

ان تساءل عن هذه "فهو يعلمنا الفلسفة باعتباره غير صالحة يعطيا نماذج جديدة بالقراءة 

"المحاوالت وما فيها من النجاح والفشل
 
، اذن ال يمكن (653، صفحة 9466ياسبرز، )



 

 

167 

 مجلة المستنصرية للدراسات العربية والدولية

 

                                                                                                                                                        

لفلسفة واحدة ان تسود، محاولة المحاكاة لها تجعل منها وهماً، ال نصوص مقدسة في 

مع البد من قفزة وان نتفلسف وجهاً لوجه "الفلسفة مثل الدين تحتاج الى بيان الحقيقة 

 .(653، صفحة 9466ياسبرز، ) "الحاضر

عندما "فالحاضر هو الفلسفة، والفيلسوف يؤدي وظيفة عندما يتضمن في الماضي 

، صفحة 9466ياسبرز، ) "نملك الزمان سوف نصل الى المكان، الذي تنطفئ عنده شعلة

وتبدأ عندما تصل الى البداية الزمانية الحقيقة التي تحدد لنا الوعي يكف الزمان  (650

الفلسفة، ان المشكلة االساسية هي الخلط بين البداية واالصل، ففرقاً بين دافع التفلسف لحظة 

التفكير وبين البداية التاريخية والفلسفة هي من تساعدنا على وضع التصورات التاريخية في 

ار، مكانها الصحيح وذلك يكون من خالل تاريخ الفلسفة الذي يعد مرشدنا بالقياس الى االفك

وهو يقدم لنا نماذج تحاول فهمها واالستفادة من الفشل والنجاح وبالتالي كل فلسفة مكتفية 

بذاتها في عصرها وكاملة وال يؤثر فيلسوف باألخر، بل يتأثر بالمحيط وبيئة عصره وهو 

 .نفس المعنى الذي ذهب اليه غادامير

ة، ووقع اغلبهم في لقد اختلف الباحثون والفالسفة في تحديد بداية واصل الفلسف

التمركز الغربي حول اليونان مع االعتراض ضمناً بوجود وحضارات قديمة ذات فلسفي 

وعملي لكنه كان تلبية رغبات وحاجات يومية ومخاوف تعتري االنسان اكثر من فيه فلسفة 

قائمة على اسس فلسفية صادقة وواضحة البناء اي انهم لم يثيروا السؤال عن طبيعة االشياء 

ل اخذت مسلمات جاهزة وانعكس ذلك بشكل واضح على الموقف الفلسفي في قراءة تاريخ ب

الفلسفة فتكاد اغلب هذه الدراسات تؤمن باألصل اليوناني، وتبنى عليه تصورها للتاريخ، 

والتاريخ الفلسفي ماذا يكون وما هي مهمته االساسية وبالتالي فهمهم للفلسفة وتعريفها 

الفلسفة هي السعي وراء معرفة شاملة، للمعرفة الفلسفية، فأن ميدان وجدواها، فاذا كانت 

تاريخ الفلسفة سجل لإلجابات عن نفس المشكالت التي تتكرر، وتعدد االجابات هو تعدد 

االذهان، وبلغت من االختالف واالعتقاد، بأن المقصود منها هو أن تكون اجابة على نفس 

فتاريخ الفلسفة هو  (63، صفحة 6919هنترميد، ) المشكالت كما يذهب الى ذلك هنترميد

 .اجابات على نفس المشكالت المطروحة وتعدد االجابات حسب المستوى العقلي واالدراكي

لذلك نجد ان وولتر ستيس، وجاكلين روس، وتارناس يؤمنون باألصل اليوناني 

ستيس، يرى ان فاولتر . والمعجزة اليونانية، ويبنون تصوراتهم وافكارهم على هذا االساس

اصل الفلسفة يوناني بامتياز ال هندي وال مصري وال غيره ألن اليونان هم المسؤولون عن 

الفلسفة، فهي محاولة مبتدئ بال مالمح وال داعي للبحث عن الفلسفة خارجهم، والفلسفة 

م، بداية السؤال عن المصير المشترك ما هو تفسير العالم، ما .بدأت في القرن الثاني ق

(93، صفحة 9445ولترستيس، ) صل المشترك بين جميع الموجوداتاال
 

وهو هنا يختلف 

مع غادامير بأنه يؤمن بالشذرات وكتابات الفالسفة انفسهم وبعدها المصدر االساس في 

ان الفلسفة اليونانية لم يتقادم عليها "قراءة تاريخ الفلسفة، بغض النظر عن اي شيء اخر 

ها القيمة ال تنبع من وجهة نظر المؤرخ او المهتم بالتراث القديم العهد حتى االن، وان ثروات
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وعنده ان المذاهب الفلسفية تكاملية يكمل بعضها  (1، صفحة 9445ولترستيس، ) "فحسب

لكن . االخر، فهي ليست حقيقة بل عوامل للحقيقة، وصادقة في زمانها، وهي ليست خاطئة

 ؟ هل يمكن دمج كل هذه المذاهب في وحدة واحدة

يعتقد ان هذه المحاوالت تمت، وهي ال تكون شاملة إالَّ بشرط المعرفة الشاملة، وكل 

تفكير فلسفي ال يتأسس على المعرفة الشاملة ومذاهب الماضي، يكون بالضرورة ضحالً 

 وبال قيمة، ولكن بمعرفة العوامل التي ادت الى الحقيقة، تعد جزء من تاريخ الفلسفة

كل فيلسوف بنى منظومته على الذاتية في الفهم فقط هي  (9 ، صفحة9445ولترستيس، )

فكرة بال معنى، وسبب من اسباب االنهيار للفلسفة، بمعنى التورط في حبال الذاتية، ورفض 

ومن هنا ليس تاريخ الفيلسوف هو تاريخ الفلسفة، فهو يعتقد ان فهم نظرية اهم . كل ما عداها

ل هل المحاورات هي ألفالطون ام سقراط، وهل بكثير من الفيلسوف، المؤرخ هو من يسئ

 فعالً قال افالطون بنظرية وغيرها، موضوع ال يهم دارس الفلسفة المهم فهم النظرية

المهم االفكار وداللتها ومعناها وليس تاريخ االخطاء، . (64، صفحة 9445ولترستيس، )

صعود "لهدف منها فالتصور الفلسفي الحق قائم على تصور وبناء االفكار وسيرورتها و

(66، صفحة 9445ولترستيس، ) "االفكار وانهيارها هو المهم في بناء الفلسفة
 

وهنا يقول 

ولترستيس، ) عن كتابه انه نقدي، ليس للتاريخ والنصوص، بل نقدي للتصورات الفلسفية

لكن ما هي االسباب التي تجعله ال يدرج حضارات عظيمة مثل مصر، . (9، صفحة 9445

شور، وحتى روما القديمة، في تاريخ الفلسفة واعتبارهم ظالل للفلسفة، ولكل ما والصين وا

 .موجود تفكير ديني ممزوج بالفلسفة، وهي خارج تاريخ الفلسفة

اندماج االحتياج الديني والعملي، المعرفة من اجل الخالص ال يوجد معرفة مثالية، قلق  -6

فكر بالصور الحسية واساطير ورموز، من الشرور، الخالف بين الدين والفلسفة، فالدين ي

فهذه المعرفة كانت السبب وراء والدة االديان ال الفلسفات بما ان الفلسفة هي االنتقال من 

 .الحسي الى الالحسي، فاإلنسان القديم ال يوجد عنده مثل هذا االرتفاع

ى ذلك تفكير خارج تاريخ الفلسفة، ألنه يرفض حدود جغرافية قيمته في ذاته، اضافة ال -9

على "ان من طبيعة الوعي الديني التفكير والرمز هنا له معناه وداللته وليس الحقيقة العارية 

 "الفلسفة تجاوز هذا التفكير الرمزي للوصول الى الحقيقة العارية، البحث كما وراء

 .(94، صفحة 9445ولترستيس، )

وهذا هو نفس . بامتياز إذاً ال يفرق بين البداية واالصل، فالبداية واالصل هي اليونان

الطرح الذي قام به تارناس وجاكلين روس، بالقول باألصل اليوناني، وان كل التفكير 

المعاصر يعتمد على هذا االصل والبداية مع االعتراف نوعاً ما بوجود جهود فكرية في 

الحضارات القديمة يمكن عدها فلسفية، لكن الفلسفة كمصطلح تقني هي امتياز اليونان 

ذلك الحال مع ليوتار الذي ربط التفلسف باألصل اليوناني، تذهب جاكلين روس الى ان وك

قليلة هي الحضارات التي قامت عليها الفلسفة، وبقيت مستمرة حتى الحاضر، هذه 

االستمرارية موجودة في الغرب، فاإلنجازات الفلسفية الشرقية، هندية، صينية، بوذية، 
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 فلسفية خصبة باعتبار ان العقل اداة للفكر ليس قدرة مركزيةاسالمية، صوفية، تمتلك افكار 

لكن الفلسفة كمصطلح ظهر مع اليونان فالعقل كأداة يسمح . (30، صفحة 9469روس، )

ببناء االفكار، وهو من اختصاص الغرب وهنا ال توجد مذاهب فلسفية قائمة بذاتها سواء في 

ال اغريقياً حتى النخاع من حيث المنطق نمط تفكيرنا نحن ماز: "اما تارناس يقول .الغرب

تاريخ العقل الغربي مديون لهم، ألنهم  (90، صفحة 9464تارناس، ) "الذي يقوم عليه

ما قبل الفلسفي "جهزوا العقل باألبداع والوضوح وااللهام والتجديد ما قبل العقل االغريقي 

"ت االسطوريةكانت جملة هذه المبادئ النموذجية االصلية ترتدي ثوب التشخيصا
 

ويقدم لنا ليونار رؤية يربط بين التفلسف واالصل ولكنه ال . (91، صفحة 9464تارناس، )

يقدم مشكالً يتعلق باألصل اصل الفلسفة، ألن التفلسف مهموم بالبحث عن الوحدة وبالموت 

ماذا حدث ولماذا؟ فهو عكس المؤرخ الذي يحدد البداية الفلسفة هي العقل نفسه، بمعنى 

خيبة )تاريخ للفلسفة وتاريخ الرغبة "يخها وحتى يكون لتاريخ الفلسفة معنى هنالك تار

("التوقع
 
 . (69، صفحة 9465ليونار، )

بمعنرررى ان يكرررون لررره داللرررة فلسرررفية، فاالنقطاعرررات فررري هرررذا التررراريخ تجرررزى التفكيرررر 

الفلسرررفي فررري الزمررران، وتبررررهن علرررى ان المعنرررى مفقرررود وان محاولرررة الفيلسررروف اسرررتعادة 

فتررراريخ الفلسرررفة حترررى يصررربح تاريخررراً،  .(13، صرررفحة 9465ليونرررار، ) المعنرررى المفقرررود

وفرررق التعاقرررب الزمنررري يكرررون مرررن خرررالل تواصرررلية الرغبرررة فررري الوحررردة، وهرررو لررريس حررردثاً 

وقرررع فررري الماضررري، برررل هرررو يعنررري دافعرررة، فرررنحن ندركررره مرررن خرررالل قوتررره ومعنررراه، هرررو 

تكمررررن فرررري "لمفقررررودة، والتواصررررلية محاولررررة االمسرررراك بالوحرررردة الترررري تحركهررررا الرغبررررة ا

 .(56، صفحة 9465ليونار، ) "الكالم الفلسفي

اذن فهم المنطلق االساسي للفيلسوف في تحديد البداية واالصل ودور ذلك في موقفه 

الفلسفي واثره في تجربته عامل اساسي ومهم في فهم التجربة الفلسفية وتكون الفيلسوف في 

جربة الفلسفية عن اي فيلسوف من الضروري فهم كيف يحدد التاريخ الفلسفي وحتى تفهم الت

البداية واالصل، واثرها على الوقت واثر على ذلك على تصوره لتاريخ الفلسفة ومن هنا 

جاءت قراءات هؤالء الفالسفة مختلفة ومتباينة فاألصل والبداية هو من يحدد توجه 

لي اثر كل ذلك في بناء قوالً فلسفياً الفيلسوف نحو التفلسف ونحو بناء تاريخ الفلسفة وبالتا

 .معاصراً 

 Conclusionالخاتمة 

ان التجربة الفلسفية للفيلسوف، بمعنى فهم الفلسفة، تتحدد بناءاً على العالقة ما بين 

الفلسفة والتفلسف، وأيهما اسبق وكيفية االنتقال من االسم الفلسفة الى الفعل التفلسف، حيث 

حدد واحد للفلسفة، فالبعض يصفها بأنها كلمة غامضة، وتحتاج ال يؤمن الفالسفة بتعريف م

الى المزيد من الدقة وبالتالي، فاألفضل هو تفلسف بوصفه نشاط وحركة للعقل اإلنساني 

وقدرته في فهم األمور واألشياء كما تبدو لنا، فالفلسفة قديماً ُعرفت بحب الحكمة، لكن ما 

ة حسب الظروف مع الحكمة التي هي القول هو الحب باعتباره عاطفة إنسانية متغير
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الواضح والبرهان، ومن أجل بناء فلسفتهم أّول الحكمة بأنها حب عقلي، او انها عشق 

جمالي للوجود، من أجل التخلص من هذه اإلشكالية، ومن هنا اختلفوا في حتمية وال حتمية 

خص يسعى الى فرض الفلسفة، فالفيلسوف ليس نموذجاً كامالً يمكن المحتذى به بل هو ش

وجوده في تاريخ الفلسفة، كذلك اختلفوا في تحديد اصل وبداية الفلسفة الزماني والمكاني 

مما جعل البعض يقع في شراك المركزية والقول بالمعجزة اليونانية بوصفها بداية ونهاية 

 كل شيء، واختلفوا في تحديد هذه المعجزة هل هي مع طاليس وفالسفة ما قبل سقراط، ام

مع ارسطو وافالطون، وقد انعكس كل ذلك على تصوراتهم وافكارهم المعاصرة، فالتجربة 

الفلسفية المعاصرة لها مرتكزات أساسية ساعدة الفالسفة في بناء القول الفلسفي المعاصر، 

هي تحديد معنى الفلسفة والتفلسف، وجدل العالقة بين الفيلسوف والحكيم وتاريخ الفلسفة 

ية والمكانية ومن ثم انتمائه الفلسفي سواء أكان ارسطي ام افالطوني ام هيقلي وبدايته الزمان

ال فلسفة بدون حكمة، بمعنى . او كانتي، هذه العوامل مجتمعة هي من يحدد التجربة الفلسفة

فسق مفاهيمي أدواتي معجمي، كمال منطقي او نظري، هي بحث عن الغايات البعيدة 

، ال فلسفة بدون تاريخ، شرط عدم هيمنة هذا التاريخ على لإلنسان ورسم مصيره في الحياة

عقل المتفلسف، بل هو وسيلة لإليقاظ من السبات الدوغمائي، ونقد للمذاهب الفلسفية، 

فالفلسفة نظام مفتوح على كل االحتماالت، وال يمكن القول نهاية وموت القول الفلسفي، 

ن وانجازاتهم ال بعدها ثابت ال يتغير، وتاريخ الفلسفة، هو تاريخ الكتشاف أفكار االخري

 .   فالثابت الذي ال يتغير هو التغير

 Sourcesالمصادر 
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Abstract: 

There is no single history of philosophy, there are multiple histories, 

and the experience of any philosopher, meaning the philosophical 

experience, stems from his understanding of the beginning of 

philosophy, whether in the temporal or spatial sense, or by 

considering philosophy as the history of ideas, and from here came 

the philosophical experience based on the pillars of which, the 

definition of the meaning of philosophy and philosophy, and the 

meaning Wisdom and its relationship to philosophy, and its 

relationship to the history of philosophy, and when philosophy 

began, which was reflected in the building of the contemporary 

philosophical system for the philosopher, so the beginning question 

is the origin in building the end question and determining the 

position of the philosopher. We know the philosopher through his 

understanding of wisdom and philosophy, and how he deals with the 

history of philosophy. 

 

Key words: experience, philosophy, wisdom, philosopher, sage, 

history of philosophy, history of philosophy, philosophical 

experiment, question of philosophy 
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التغييرات السياسية في المنطقة العربية  واثرها على  االصالح السياسي لدول 

 مجلس التعاون الخليجي

 
 احمد سلمان محمد. د.م.أ

 مركز المستنصرية للدراسات العربية والدولية

 

 :المستخلص

ان دول مجلررررس تعرررراون الخلرررريج العربرررري تررررأثرت بصررررورة مباشرررررة او غيررررر مباشررررره       

فررري المنطقررة العربيرررة  وخشررريت علررى انظمتهرررا السياسرررية  وكرران البرررد لهرررا بحركررات التغييرررر 

مررررن اتخرررراذ االجررررراءات العاجلررررة فرررري االصررررالح السياسرررري  والسررررؤال هررررل  تررررأثرت دول 

المجلررررس بررررالتغييرات السياسررررية الترررري حرررردثت  فرررري المنطقررررة العربيررررة وهررررل   قامررررت هررررذه 

لقهرررا هرررذه االنظمرررة وهرررذا الررردول باإلصرررالحات السياسرررية ام انهرررا مجررررد شرررعارات كانرررت تط

 .ما تحاول الدراسة االجابة عليه

 

     Introduction  :المقدمة

وبدايرررررة  9464مرررررع انررررردالع حركرررررات التغييرررررر فررررري المنطقرررررة العربيرررررة فررررري نهايرررررة       

والتررري  بررردأت مرررن ترررونس وتلتهرررا مصرررر وليبيرررا والررريمن وسررروريا وكررران معظرررم هرررذه 9466

ة كانرررت دول الخلررريج العربررري تررررى ان فسررراد هرررذه التغييررررات تتجررره الرررى االنظمرررة الجمهوريررر

ان  االنظمررررة كانررررت وراء انرررردالع حركررررة االحتجاجررررات ضرررردها وهرررري بمنررررأى  عنهررررا اال

بعررررض دول المجلررررس والسرررريما سررررلطنة عمرررران والبحرررررين تررررأثرت بحركررررة االحتجاجررررات 

منهررا مررن طالررب بأسررقاط النظررام كمررا فرري البحرررين وهنرراك مررن طالررب بإصررالحات سياسررية 

مررران والكويرررت والسرررعودية وتنطلرررق فرضرررية الدراسرررة مرررن نقطرررة اساسرررية مبنيرررة كمرررا فررري ع

ان دول مجلرررررس تعررررراون الخلررررريج العربررررري ترررررأثرت بصرررررورة مباشررررررة او غيرررررر مباشرررررره 

بحركررات التغييرررر فررري المنطقررة العربيرررة  وخشررريت علررى انظمتهرررا السياسرررية  وكرران البرررد لهرررا 

سررررؤال هررررل  تررررأثرت دول مررررن اتخرررراذ االجررررراءات العاجلررررة فرررري االصررررالح السياسرررري  وال

المجلررررس بررررالتغييرات السياسررررية الترررري حرررردثت  فرررري المنطقررررة العربيررررة وهررررل   قامررررت هررررذه 

الررردول باإلصرررالحات السياسرررية ام انهرررا مجررررد شرررعارات كانرررت تطلقهرررا هرررذه االنظمرررة وهرررذا 

 ما تحاول الدراسة االجابة عليه

 :تم تقسيم الدراسة الى محورين اساسيين

 ة المتأثرة بحركات التغيير في المنطقة العربيةالدول الخليجي  : االول 

 االصالحات السياسية  لدول مجلس التعاون الخليجي المتأثرة بالتغيير  :الثاني

 Theالممدول الخليجيممة المتممأثرة بحركممات التغييممر فممي المنطقممة العربيممة : المحممور االول 

first axis: the Gulf states affected by the movements for 

nge in the Arab regioncha 

لقررررد تررررأثرت دول مجلررررس التعرررراون الخليجرررري بحركررررات التغييررررر العربيررررة بصررررورة عامررررة 

 :وباليمن خاصة 
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 :Countries directly ffected: الدول التي تأثرت بصورة مباشرة-6

      :البحرين-ا

لقررررد كانررررت هنرررراك اسررررباب مباشررررره وغيررررر مباشررررره وراء انطررررالق حركررررة االحتجاجررررات  

شررررعبية فرررري البحرررررين ضررررد  نظررررام الحكررررم واالسررررباب المباشرررررة هرررري انرررردالع الثررررورتين ال

التونسرررية والمصررررية واسرررقاط نظرررامي زيرررن العابررردين برررن علررري وحسرررني مبرررارك وتحقيرررق 

شررررباط  60مطالررررب الشررررعبين علررررى اثرهمررررا انطلقررررت حركررررة اال احتجاجررررات البحرينيررررة فرررري 

الجمررررراهير المطالبررررة برررررأجراء للمطالبررررة باسررررقا ط نظرررررام الحكررررم  وكانرررررت مطاليررررب 9466

مرررررن النشرررررطاء السياسررررريين الشررررريعة  054مرررررن بينهرررررا اإلفرررررراج عرررررن  اصرررررالحات جذريرررررة 

حقررروق وايقررراف انتهاكرررات     9464ورجرررال الررردين الرررذين احتجرررزوا منرررذ  اب مرررن عرررام   

اإلنسررران مرررن قبرررل األجهرررزة األمنيرررة والمسرررؤولين فررري  الدولرررة  والمطالبرررة بوضرررع دسرررتور 

  جديد للبالد

يررروم انطرررالق حركرررة االحتجاجرررات   البحرينيرررة ألنررره الرررذكرى  9466شرررباط 60اختيرررر      

العاشررررررة لالسرررررتفاء علرررررى ميثررررراق العمرررررل الررررروطني ووصرررررف الشرررررباب البحرينررررري بررررران 

مظررراهراتهم سرررليمة ومنظمرررة  للمطالبرررة بإعرررادة صرررياغة البحررررين  وتشررركيل هيئرررة تفرررويض 

القتصررررادية واالجتماعيررررة  بمررررا شررررعبي شررررامل للتحقيررررق ومراقبررررة االنتهاكررررات السياسررررية وا

 فيها سرقة المال العام، الشفافية السياسية

( ww.marefa.org/index.php   9466 اال حتجاجرررررررررررررررررات البحرينيرررررررررررررررررة)  أدى انررررررررررررررررردفاع

المعارضرررة البحرينيرررة كثيرررراً وبعيرررداً عرررن أهررردافها الحقيقيرررة إلرررى  انحرافهرررا عرررن مطالبهرررا 

ات اسرررررتفزازية جنحرررررت نحرررررو اإلصرررررالحية المشرررررروعة إلرررررى سرررررلوكيات ثوريرررررة وخطابررررر

التجرررريح لررربعض شخصررريات الحكرررم فررري مملكرررة البحررررين، وقامرررت برفرررع شرررعارات غيرررر 

واقعيرررة تهررردد الوحررردة الوطنيرررة وتررردعو إلرررى إسرررقاط النظرررام وإنهررراء حكرررم آل خليفرررة وإقامرررة 

جمهوريرررة إسرررالمية، وانزلرررق كرررذلك المجتمرررع البحرينررري إلرررى اصرررطفاف وتخنررردق طرررائفي 

المجتمرررع البحرينررري، وبالترررالي أصررربحت البحررررين قريبرررة مرررن  غيرررر مسررربوق يهررردف انقسرررام

 العنرررف الطرررائفي واحتمررراالت الحررررب األهليرررة برررين السرررنة والشررريعة ممرررا اسرررتدعى التررردخل

الحكررررررومي إلنهرررررراء العنررررررف الحاصررررررل فرررررري دوار اللؤلررررررؤة مكرررررران تجمررررررع المتظرررررراهرين، 

جرررري، وبمسرررراعدة قرررروات درع الجزيرررررة، الررررذراع العسرررركري لرررردول مجلررررس التعرررراون الخلي

وشرررركلت األحررررداث فرررري البحرررررين انعكاسررررة كبيرررررة لمطالررررب اإلصررررالح الررررديمقراطي فرررري 

مملكررررة البحرررررين بشرررركل خرررراص ودول مجلررررس التعرررراون الخليجرررري بشرررركل عررررام
  
،  عبررررد هللا)

9، ص9469
 
)
  .

 

والشررررك أن مرررررن أهرررررم سرررررلبيات الربيرررررع العربررررري علرررررى دول مجلرررررس التعررررراون الخليجررررري، 

السياسرررية فررري مملكرررة البحررررين المنقسرررمة انقسررراماً وخاصرررة البحررررين هرررو اسرررتمرار األزمرررة 

طائفيررراً حررراداً، بسررربب مرررا حصرررل مرررن أحرررداث فيهرررا مرررؤخراً السررريما وأنهرررا انعكاسرررات برررل 
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ترررونس ومصرررر وليبيرررا ومرررن ثرررم الررريمن : نتيجرررة لمرررا حررردث فررري بعرررض الررردول العربيرررة مثرررل

 والتي هي الجار القريب لها 

 :سلطنة عمان-ب

لمظررراهرات التررري  جررررت  فررري سرررلطنة ُعمررران فررري  بدايرررة عرررام الررردافع المباشرررر وراء  ا      

كرررران السرررربب وراوهررررا هررررو عرررردم التوزيررررع العررررادل للرررردخل والمطالبررررة بمسررررتوى    9466

الرواترررب برررين المؤسسرررات الرسرررمية  رغرررم ان المررروظفين لرررديهم نفرررس المرررؤهالت لقرررد ترررم 

  التوصررررل إلررررى أهررررم  اسررررباب المظرررراهرات فرررري   السررررلطنة مررررن خررررالل تحليررررل مطالبررررات

وكانرررت المطالرررب   9466المتظررراهرين فررري االحتجاجرررات  والتررري حررردثت فررري عمررران  فررري  

مرررن  العمرررال فررري     % 59رفرررع االجرررور وايجررراد فررررص عمرررل  ،اذ  كررران  يأخرررذ أكثرررر مرررن 

دوالر شرررررهريا،  ووصرررررل    594لاير عمررررراني أي تقريبرررررا 944القطررررراع الخررررراص أقرررررل مرررررن 

رفررررع الرواتررررب خررررالل  المرررردة  فرررري حررررين لررررم  تصررررل نسرررربة %  5.1التضررررخم  مررررا يقررررارب 

وان اكثرررر العمرررانيين الرررذين  5.3لكرررل العرررامليين  فررري ا لقطررراع العرررام  نسررربة   9444-9446

ال يجررردون عمرررل هرررم شرررباب   كمرررا ان كثيرررر مرررن الطرررالب ال يجررردون مقاعرررد للدراسرررة فررري 

وبالترررالي نررررى ان اكثرررر % 19مؤسسرررات التعلررريم العرررالي العمانيرررة اذ بلغرررت نسررربتهم حررروالي 

  ،الشقصي) لين عن العمل هم من  الفئة الشابة والتي قامت بالتظاهراتالعاط

studies.aljazeera.net/reports/2013/12/2013) 

والشررررك ان هنرررراك   اسرررربابا اخرررررى وراء التظرررراهرات الترررري  تمثلررررت فرررري   السررررعي               

حقيرررررق  لمقاومرررررة  الفسررررراد  االداري والمرررررالي، واسرررررتقالل  القضررررراء وفصرررررل السرررررلطات، وت

كمرررا ان هنررراك  أسرررباب  اخررررى  حركرررت  هرررذه التظررراهرات وهررري    . المسررراواة  برررين المجتمرررع

غيرررراب النزاهررررة وسرررريطرة بعررررض المسررررؤولين علررررى مفاصررررل الدولررررة وطالررررب عرررردد مررررن 

وعلررررى الرررررغم مررررن أن   .المثقفررررين  بإعررررادة صررررياغة النظررررام األساسرررري  للسررررلطنة العمانيررررة

ين فررري الدولرررة والمجررريء بأكفررراء  يرررديرون الدولرررة المحتجرررين   طرررالبو بإقالرررة بعرررض المسرررؤول

اال ان هررررذه االحتجاجررررات لررررم  تتطرررررق او تتعرررررض لشررررخص السررررلطان قررررابوس او تغييررررر 

نظرررام الحكرررم كمرررا حررردث فررري البلررردان العربيرررة،  الن العمرررانيون يكنرررون احترامرررا للسرررلطان 

 قصررريالش)قرررابوس وانمرررا كرررانوا يريررردون تغييرررر بعرررض المسرررؤولين والعررريش بكرامرررة وحريرررة

 ،studies.aljazeera.net/reports/2013/12/2013. ) 

" امرررا قبرررل احتجاجرررات صرررحار   حررردثت مسررريرتين  فررري السرررلطنة االولرررى  سرررميت              

فررري  وسرررميت  الثانيرررة  9466كرررانون الثررراني  65وكانرررت فررري " بالمسررريرة الخضرررراء االولرررى

لشررررررطة والجررررريش لرررررم اال ان ا  9466شرررررباط  66فررررري " المسررررريرة الخضررررررا ء  الثانيرررررة"

يترررردخال  فرررري تفررررريقهم وسررررارت المظرررراهرات بصررررورة اعتياديررررة ولررررم بتناولهمررررا االعررررالم 

اال ان  صررررحيفة  ُعمرررران الرسررررمية قامررررت  .  الخرررراص والعررررام العمرررراني اال بعررررض الصررررحف

ونشررررت    فررري  الصرررفحة  األولرررى فررري عرررددها  الصرررادر  . فررري تغطيرررة  التظررراهرة  الثانيرررة  

مسررريرة سرررلمية تؤكرررد علرررى الررروالء لجاللرررة السرررلطان وتطالرررب "وان خبرررًرا  بعنررر 9466شرررباط
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،    تظررراهر عررردد مرررن الشرررباب أمرررام مبنرررى محرررافظ 9466شرررباط   95وفررري ". بإصرررالحات

 ظفرررار بمدينرررة صررراللة  طرررالبو ا باإلصرررالحات التررري  هررري نفرررس مطالرررب تظررراهرات صرررحار

 (studies.aljazeera.net/reports/2013/12/2013  ،الشقصي)

، كررران سرررببها هرررو  سررروء 9466شرررباط 91مرررا  التظررراهرات فررري  مدينرررة صرررحار  فررري أ       

معاملرررة الشرررباب مرررن قبرررل  مكترررب القررروى العاملرررة للشرررباب الرررذين يطرررالبون بفررررص عمرررل  

وحررردثت صررردامات بسررربب تعيرررين وزراء غيرررر  والرررذين جررراءوا لمتابعرررة اجرررراءات تررروظيفهم

وى االمرررن القررروة لتفريرررق كفررروئين وغيرررر راضررري عرررنهم الشرررعب العمررراني وقرررد اسرررتخدمت قررر

المتظررررراهرين واسرررررتخدام الرصررررراص المطررررراطي  كمرررررا انتشررررررت فررررري مواقرررررع التواصرررررل 

االجتمرررررراعي  اخبررررررار المظرررررراهرات فرررررري مدينررررررة صررررررحار ممررررررا شررررررجع الشررررررباب  للقيررررررام 

     و مؤسسررررررات الدولرررررررة المختلفرررررررة  باعتصررررررامات فررررررري امررررررراكن  عديرررررردة مرررررررن السرررررررلطنة

(2013studies.aljazeera.net/reports/2013/12/  عرررررام علرررررى اإلصرررررالحات السياسرررررية ) 

    

وهنممممما يمكمممممن القمممممول ان اسمممممباب االحتجاجمممممات العمانيمممممة تنطلمممممق ممممممن عممممماملين داخلمممممي  

عرررررررررررررررررام علرررررررررررررررررى   studies.aljazeera.net/reports/2013/12/2013) :وخمممممممممممممممممارجي 

     ( اإلصالحات السياسية

 وراء انطالق التظاهرات في السلطنة الوضع االقتصادي السيء كانت الدافع: االول

 ن األوضاع االقتصادية كانت المحفز األكبر لالحتجاجات في ُعمان ا 

الثررورة الترري حرردثت فرري تررونس ومصررر كرران  لهررا االثررر النطررالق التظرراهرات فرري :  الثرراني

 عمان

يعرررد مرررا حررردث فررري عمررران فهررري نقطرررة الضرررعف الثانيرررة فررري الحالرررة الخليجيرررة، لكنهرررا        

مررررا حصررررل فرررري مملكررررة البحرررررين، حيررررث اسررررتطاعت عمرررران أن ترررردير المطالررررب  بعكررررس

اإلصررررالحية والمسرررريرات االحتجاجيررررة إدارة سررررلمية، وكرررران وصررررول حركررررة احتجاجررررات 

الربيرررررع العربررررري إلرررررى هرررررذه السرررررلطنة، والتررررري تعررررررف بهررررردوئها واسرررررتقرارها الرررررداخلي 

مبنيرررة علرررى والخرررارجي، والتررري اسرررتطاعت أن تبنررري عالقرررات خارجيرررة مرررع دول الجررروار 

التفررررراهم والمصرررررالح المشرررررتركة متميرررررزة فررررري كرررررل جوانبهرررررا، كمرررررا أن بعررررردها الجغرافررررري 

وانكفاءهرررررا السياسررررري مرررررن أكبرررررر المفاجرررررآت التررررري حصرررررلت فررررري دول مجلرررررس التعررررراون 

الخليجررري، حيرررث إن هرررذه العزلرررة لرررم تفلرررح فررري الجرررانبين السياسررري والجغرافررري فررري إيقررراف 

الررريمن أو مرررن دول الربيرررع العربررري والتررري حركرررة التغييرررر التررري هبرررت سرررواء مرررن الجرررارة 

  ( .  64،  9469،  عبدهللا) هبت بدون مقدمات وطرقت األبواب الداخلية للسلطنة

 الدول التي تأثرت بصوره غير مباشرة   -8  

The countries that were indirectly affected 

 :المملكة العربية السعودية  -ا 
حررردى الررردول المهمرررة والبرررارزة فررري دول مجلرررس التعررراون تعرررد المملكرررة العربيرررة السرررعودية إ

الخليجررررري بفضرررررل مركزهرررررا السياسررررري وثقلهرررررا السررررركاني واالقتصرررررادي وبحكرررررم الحجرررررم 

وقررررد تمكنررررت المملكررررة العربيررررة السررررعودية مررررن . والمكانرررة والمرررروارد والرررردور الجيوسياسرررري

https://www.google.iq/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0CCwQFjACahUKEwjV4NuQrI3GAhWJXRQKHcxUAL8&url=http%3A%2F%2Fstudies.aljazeera.net%2Freports%2F2012%2F08%2F201281493652563567.htm&ei=dXx8VZXSGom7UcypgfgL&usg=AFQjCNHLG6jTQYUuonzp0pp7fczvPoz71w
https://www.google.iq/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0CCwQFjACahUKEwjV4NuQrI3GAhWJXRQKHcxUAL8&url=http%3A%2F%2Fstudies.aljazeera.net%2Freports%2F2012%2F08%2F201281493652563567.htm&ei=dXx8VZXSGom7UcypgfgL&usg=AFQjCNHLG6jTQYUuonzp0pp7fczvPoz71w
https://www.google.iq/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0CCwQFjACahUKEwjV4NuQrI3GAhWJXRQKHcxUAL8&url=http%3A%2F%2Fstudies.aljazeera.net%2Freports%2F2012%2F08%2F201281493652563567.htm&ei=dXx8VZXSGom7UcypgfgL&usg=AFQjCNHLG6jTQYUuonzp0pp7fczvPoz71w
https://www.google.iq/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0CCwQFjACahUKEwjV4NuQrI3GAhWJXRQKHcxUAL8&url=http%3A%2F%2Fstudies.aljazeera.net%2Freports%2F2012%2F08%2F201281493652563567.htm&ei=dXx8VZXSGom7UcypgfgL&usg=AFQjCNHLG6jTQYUuonzp0pp7fczvPoz71w
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كررررم، وإن هررررذا النصررررر 95تحقيررررق نصرررررها السياسرررري فرررري البحرررررين، والترررري تبعررررد عنهررررا 

لسياسررري سررربب للسرررعودية ردود أفعرررال سرررلبية مرررن دول إقليميرررة عررردة وفررري مقررردمتها إيرررران ا

والتررري اعتبررررت هرررذا تررردخال غيرررر مرغررروب فررري البحررررين، وإن كررران هرررذا النجررراح قرررد حقرررق 

 :( 693-699،  9466،  بن صنيتان)   للسعودية ما يلي

 .حماية األسر الحاكمة ومنع تحولها إلى ملكية دستورية .6

سرررعودية فرررري البحرررررين ودول مجلرررس التعرررراون الخليجررري مررررن خررررالل درع يعرررد ترررردخل ال .9

لمجلرررس التعررراون الخليجررري، مواجهرررة حقيقيرررة مرررع إيرررران  –الرررذراع العسررركري  –الجزيررررة 

 .التي تطالب بحقوق تاريخية وسيادية في البحرين

مواجهررررة غيررررر متوقعررررة مررررع الواليررررات المتحرررردة األمريكيررررة مررررن خررررالل ترررردخلها لفررررض  .3

بحررررررين مرررررع بقيرررررة دول مجلرررررس التعررررراون، والتررررري تطالرررررب الواليرررررات المظرررراهرات فررررري ال

المتحررررردة األمريكيرررررة بنبرررررذ العنرررررف، وتتعررررراطف مرررررع المعارضرررررة البحرينيرررررة التررررري تريرررررد 

 .اإلصالح الديمقراطي وقيام ملكية دستورية في البحرين

 :الكويت  -ب  

حرررراك تمتلرررك الكويرررت أقررردم تجربرررة دسرررتورية وديمقراطيرررة فررري الخلررريج العربررري، ويعرررد ال

السياسررري واالجتمررراعي فيهرررا قرررديم وغيرررر منضررربط وتوجرررد فيهرررا تيرررارات سياسرررية ناضرررجة 

ومعارضرررررة قويرررررة فررررري المشرررررهد السياسررررري ممرررررا أدى إلرررررى اسرررررتغالل الررررربعض لحركرررررة 

االحتجاجرررات العربيرررة للررردعوة إلرررى إصرررالحات سياسرررية وتصرررفية حسرررابات داخليرررة سياسرررية 

والرررى احتجاجرررات شرررعبية متفرقرررة ضرررد رئررريس الررروزراء والررردعوة إلرررى اإلطاحرررة بحكومتررره 

تطالرررب بقيرررام ملكيرررة دسرررتورية وحكومرررة منتخبرررة " اإلرادة "وسررراحة " الصرررفاة"فررري سررراحة 

حررررق تعيررررين رئرررريس  6919إذ يحصررررر دسررررتور الكويررررت للعررررام "وقيررررام أحررررزاب سياسررررية، 

أعطررررى  6919ومررررع أن الدسررررتور الكررررويتي لعررررام . الرررروزراء ضررررمن سررررلطات أميررررر الرررربالد

رئررريس الررروزراء وسرررحب الثقرررة منررره، إال أنررره ال يحتررراج إلرررى نيرررل  للبرلمررران حرررق اسرررتجواب

مركرررز ) "ثقرررة البرلمررران مسررربقا قبرررل توليررره السرررلطة، وهرررو مرررا يريرررد بعرررض النرررواب تغييرررره

 ( . 359-356،  9464،  دراسات الوحدة العربية

وقرررد تجررراوزت حركرررة االحتجاجرررات الخطررروط الحمرررراء فررري الكويرررت، عنررردما قامرررت باقتحرررام 

وعلررررى إثررررر ذلررررك . مجلررررس األمررررة الكررررويتي للمطالبررررة باسررررتقالة رئرررريس الرررروزراء الكررررويتي

، ممرررا 9466تشررررين الثررراني / اسرررتقال رئررريس الررروزراء ناصرررر محمرررد الصرررباح فررري نررروفمبر

ممرررا . أدى إلرررى تشررركيل حكومرررة جديررردةأدى إلرررى برررروز اصرررطفاف طرررائفي وقبلررري برلمررراني، 

سررراهم فررري قيرررام انتخابرررات برلمانيرررة فررري الكويرررت فرررازت فيهرررا المعارضرررة فررري مجلرررس األمرررة 

وإن الكويرررت لرررم تخررررج . الكرررويتي، إال أن الكويرررت لرررم تترررأثر كمرررا ترررأثرت البحررررين وعمررران

بمكاسرررب مهمرررة أو خسرررائر ملحوظرررة مرررن جرررراء حركرررة االحتجاجرررات العربيرررة أو اليمنيرررة
 
 

 (  905،  9469،  د هللاعب)

 (قطر االمارات) دول لم تتأثر بحركة  التغيير-1 

1- Countries not affected by the movement of change (Qatar, UAE) 

أمرررررا الررررردول غيرررررر المترررررأثرة بحركرررررة االحتجاجرررررات العربيرررررة فهررررري كرررررل مرررررن قطرررررر        

مررن الربيررع العربرري سياسررياً  فقطررر هرري أكبررر الرردول الرابحررة. واإلمررارات العربيررة المتحرردة
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وإن السياسررررة الخارجيررررة القطريررررة أخررررذت تتسررررم بررررالجرأة والثقررررة . وإعالميرررراً   ودبلوماسررررياً 

برررالنفس مرررن خرررالل التحرررريض المباشرررر ضرررد األنظمرررة ورؤسررراء الررردول العربيرررة، بررردالً مرررن 

السرررلوك الخرررارجي المحايرررد والحرررذر والتررروافقي، ووظفرررت قطرررر قررردراتها ومواردهرررا الماليرررة 

 .كيد حضورها على المستويين اإلقليمي والعالميلتأ

أمرررا اإلمرررارات العربيرررة المتحررردة والتررري تقرررع ضرررمن قائمرررة أكبرررر الرررراغبين والمسرررتفيدين مرررن 

حركرررة االحتجاجرررات العربيرررة، وخاصرررة فررري الجانرررب االقتصرررادي، فقرررد أقررردمت اإلمرررارات 

مريحرررة علرررى  علرررى توظيرررف بنيتهرررا التحتيرررة والتشرررريعية المتقدمرررة، مرررن خرررالل خلرررق أجرررواء

صرررعيد الحريرررات االجتماعيرررة، ممرررا يسرررهل عليهرررا جرررذب الشرررركات واالسرررتثمارات العربيرررة 

لتأكيرررد موقعهرررا اإلقليمررري كمرررالذ آمرررن " دبررري"ورؤوس األمررروال العربيرررة والعالميرررة لمدينرررة 

  ومستقر على المستويين العربي والعالمي

                                                               (Mullan ،9466 ،90/9  . ) 

االصممممالحات السياسممممية  لممممدول مجلممممس التعمممماون الخليجممممي المتممممأثرة : المحممممور الثمممماني  

 The second axis: political reforms in the Gulf Cooperation: بممالتغيير

Council countries affected by change: 

يرررد مرررن االصرررالحات السياسرررية علرررى لقرررد قامرررت دول مجلرررس التعررراون الخليجررري بالعد      

 اثر التغييرات التي حصلت في الدول العربية خشية  على انظمتها السياسية

 :البحرين-ا 

علرررى اثرررر االحتجاجرررات التررري قامرررت فررري البحررررين ضرررد نظرررام ال خليفرررة اقررردمت السرررلطات 

البحرينيرررة بالعديرررد مرررن االصرررالحات إلخمررراد المظررراهرات المناهضرررة لهرررا أمرررا فررري البحررررين 

فقرررد ترررم إقالرررة أربعرررة وزراء متهمرررين بترررأزيم الوضرررع، وهرررم كرررل مرررن وزيرررر شرررؤون مجلرررس 

كمرررا أصررردر ملكهرررا الشررريخ . الررروزراء ووزيرررر المررراء والكهربررراء ووزيرررر الصرررحة واإلسررركان

حمررررد بررررن عيسررررى آل خليفررررة قررررراراً يقضرررري بصرررررف ألررررف دينررررار بحرينرررري لكررررل أسرررررة 

       ني، إلررررى جانررررب مررررنح أخرررررىبحرينيررررة بمناسرررربة الررررذكرى العاشرررررة لميثرررراق العمررررل الرررروط

واإلعرررررالن عرررررن مشررررراريع خدماتيررررره فررررري مختلرررررف المنررررراطق . ( 619،  9463،  الحريرررررري)

مرررن القرررروض اإلسررركانية عرررن المرررواطنين كمرررا ترررم اإلعرررالن عرررن % 95البحرينيرررة، وإسرررقاط 

توظيرررف عشررررين ألرررف شرررخص لتغطيرررة احتياجرررات مختلرررف األجهرررزة فررري وزارة الداخليرررة، 

خطرررة لبنررراء خمسرررين ألرررف مسررركن فررري الررربالد بتكلفرررة ال تقرررل عرررن وكرررذلك اإلعرررالن عرررن 

مليررراري دينرررار بحرينرررري، وإن دول مجلرررس التعرررراون الخليجررري قرررد لعبررررت دوراً كبيرررراً فرررري 

دعررم كررل مررن البحرررين وسررلطنة عمرران ماديرراً حيررث قرردر هررذا الرردعم بعشرررين مليررار دوالر 

 ( .       696،  9463مسعد واحمد ، )   تدفع هذه المساعدة على مدى عشر سنوات

عبرررد العرررال ،  :)كمرررا اقررردمت الحكومرررة البحرينيرررة علرررى اجرررراء اصرررالحات اقتصرررادية ابرزهرررا  
mec.org/publications/?fa=-carnegie  ) 

التوظيررررف فرررري القطرررراع العررررام، والرعايررررة االجتماعيررررة، والرررردعم الحكررررومي للسررررلع    -6 

 والخدمات 

 .  رافق العامةدعم المواد الغذائية والمحروقات والم   -9

 اعتماد منظومة التحويالت المباشرة إلى الشرائح السكانية ذات الدخل المنخفض -3
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 اعفاء بعض السلع من الضريبة لخفض التأثير على المجموعات الهشة اقتصاديا  -0

 :عمان-ب

فررري  ظرررل تلرررك االوضررراع  رأى  السرررلطان قرررابوس   برررأن اوضررراع خطيررررة تمرررر بهرررا تعيشرررها  

د مررررن  ايجرررراد   تحررررول يحقررررق  طمرررروح واهررررداف الشررررباب  وابنرررراء الشررررعب السررررلطنة والبرررر

العمرررراني حتررررى ال  تحرررردث  فرررري الدولررررة فوضررررى توصررررل الرررربالد الررررى  طريررررق مظلررررم   ؛  

تكرررروين لجنررررة مررررن   9466ووسررررط التظرررراهرات الشررررعبية قرررررر السررررلطان قررررابوس فرررري اذار 

ى ودورهرررم اصرررحاب الخبررررة واالختصاصررريين لتقرررديم دراسرررة عرررن مجلرررس الدولرررة والشرررور

فرررري الحيرررراة السياسررررية  والعمررررل علررررى اعطررررائهم صررررالحيات للرقابررررة والتشررررريع    لدراسررررة 

دور مجلسررررري الدولرررررة والشرررررورى فررررري الحيررررراة السياسرررررية ومنحهمرررررا صرررررالحيات رقابيرررررة 

وتشرررريعية،  والعمرررل علرررى مراجعرررة دسرررتور السرررلطنة  الرررذي لرررم يكرررن للشرررعب اي دور فررري 

وعلرررى الررررغم مرررن ان اللجنرررة مكونرررة مرررن .  صررررمصرررياغته فررري التسرررعينيات مرررن القررررن المن

مسررررؤولين فرررري الدولررررة  غيررررر حيرررراديين  اال ان الشررررعب العمرررراني كانررررت لديرررره  امررررال برررران 

التغييرررر قرررادم خرررالل االشرررهر المقبلرررة وقرررد اقترحرررت اللجنرررة  عررردد مرررن االقتراحرررات والتررري 

علرررى ضررروئها اصررردر السرررلطان قرررابوس عررردد مرررن المراسررريم  تتعلرررق برررإجراء اصرررالحات 

تغييررررات فررري الدسرررتور العمررراني واعطررراء مزيرررد مرررن الصرررالحيات التشرررريعية والرقابيرررة و

لمجلرررس  الدولرررة والشرررورى واجرررراء تغييرررر فررري شررركل مجلرررس الررروزراء ومرررن اهرررم تلررررك 

   :المراسيم 

       (studies.aljazeera.net/reports/2013/12/2013  على اإلصالحات السياسيةعام  ) 

ثالثرررة   ن  اذ اكرررد  برررأن يقررروم مجلرررس العائلرررة الحاكمرررة  فررري مررردةكيفيرررة اختيرررار السرررلطا -6 

أيررررام فرررري اختيررررار الحرررراكم فرررري حالررررة شررررغور منصررررب السررررلطان مررررن  بررررين  ابنرررراء العائلررررة 

الحاكمرررة وفررري حالرررة عررردم اسرررتطاعتهم اختيرررار الحررراكم  يقررروم كرررل مرررن رئررريس المكمرررة العليرررا 

النرررواب وباالشرررتراك مرررع بالتعررراون مرررع رئيسررري مجلرررس الدولرررة والشرررورى واثنرررين مرررن اقررردم 

مجلرررس الررردفاع والعمرررل علرررى اختيرررار مرررا اشرررار اليررره السرررلطان فررري وصررريته  الرررى مجلرررس 

 العائلة 

 اعطاء مجلس الشورى والدولة الصالحيات الرقابية والتشريعية -9 

 يتم اختيار رئيس  مجلس شورى  يتم اختياره من اعضائه  ولفتره واحده  -3    

 لبلدية في  جميع   اجزاء الدولةيتم تأسيس  المجالس ا  -0

 يكون االدعاء العام مستقال عن السلطة التنفيذية -5

 استقالل القضاء عن وزارة العدل -1

 تعيين وزراء جدد مقبولين من الشعب  -5

 الف فرصة عمل للشباب في القطاعين العام والخاص 54توفير   -6

  توفير مقاعد  بعدد اكبر للطال ب في الجامعات    -9

 رفع  المستوى المعاشي ألسر الضمان االجتماعي 64  

 بالمئة  54رفع اجور العامليين في القطاع العام  بما يقارب   -66



 

 

181 

 مجلة المستنصرية للدراسات العربية والدولية

 

                                                                                                                                                        

 تأسيس الهيئة العامة لحماية المستهلك   -69

 تطوير اداء  اجهزة الرقابة المالية واالدارية  -63

اول المسرررراس بررررأمن  تغييررررر  قرررروانين النشررررر والمطبوعررررات و محاسرررربة كررررل مررررن يحرررر  -60

 السلطنة الداخلي

كمررررا اجرررررى   تأسرررريس  المجلررررس االعلررررى للتخطرررريط   لوضررررع الخطررررط االسررررتراتيجية -65

السررررلطان قررررابوس بررررن  سررررعيد تعررررديالً وزاريرررراً واسررررع النطرررراق شررررمل سرررربعة عشررررر وزيررررراً 

وكرررران بررررين هررررؤالء وزراء الداخليررررة واالقتصرررراد الرررروطني والتجررررارة  9466وذلررررك عررررام 

ياحة والتنميررررة االجتماعيررررة ، فضررررالً عررررن أهررررم وزيرررررين فرررري الحكومررررة والصررررناعة والسرررر

الفريرررق أول علررري برررن ماجرررد المعمرررري وزيرررر المكترررب السرررلطاني وعلررري برررن حمرررود  -:همرررا

البوسررررعيدي وزيررررر ديرررروان الرررربالط السررررلطاني، وذلررررك اسررررتجابة لمطالررررب المحتجررررين الررررذين 

السررررلطانية المتصرررراص واسررررتمرت التغييرررررات فرررري الحكومررررة . كررررانوا يتهمونهمررررا بالفسرررراد

آذار / غضررررب الجمرررراهير المحتجررررة، فقررررد أجرررررى السررررلطان قررررابوس فرررري مطلررررع مرررررارس

تعرررديالً وزاريررراً آخرررر إذ أقرررال وزيرررر اإلعرررالم، كمرررا عرررين وزيرررر السرررياحة السرررابق  9469

الشررريخ عبرررد المالرررك الخليرررل وزيرررراً للعررردل خلفررراً لمحمرررد برررن عبرررد هللا الهنررراني الرررذي عرررين 

ارجيررررررة، وتبررررررادل وزيرررررررا التجررررررارة والصررررررناعة والرياضررررررة مستشرررررراراً فرررررري وزارة الخ

 .  (  656،   9463مسعد واحمد ،  منصبيهما

أمرررا فيمرررا يتعلرررق بمحاربرررة الفسررراد فقرررد تجاوبرررت أول دول مجلرررس التعررراون الخليجررري مرررع      

مطالرررب المتظررراهرين فررري هرررذا الجانرررب وهررري سرررلطنة عمررران، إذ أقررردم السرررلطان قرررابوس برررن 

ات المتهمررررة بالفسرررراد، وتوسرررريع صررررالحيات جهرررراز الرقابررررة سررررعيد بعررررزل بعررررض الشخصرررري

الماليرررة للدولرررة ورفرررده بأعضررراء مرررن مجلرررس عمررران والرررذين هرررم بعيررردون عرررن الممارسرررات 

مسررررعد واحمررررد، )  الخاطئرررة، ولررررم تررررنلهم مثررررل هررررذه الشرررربهات فرررري الجهرررراز اإلداري للدولررررة

9463 ، 669) 

ن أن دول المجلررررس ال ومررررن خررررالل مررررا ظهررررر لحركررررة االحتجاجررررات فرررري عمرررران، تبرررري      

تسررررمح برفررررع شررررعارات ثوريررررة، وتتصرررررف كوحرررردة واحرررردة، إذا مررررا تعرضررررت لتهديرررردات 

مصررريرية مرررن الرررداخل أو الخرررارج، وذلرررك مرررا لررروحظ فررري الحالرررة البحرينيرررة، وكشرررف عرررن 

وفررري مقررردمتها المسررراس ببقررراء األسرررر الحاكمرررة . خطررروط خليجيرررة حمرررراء ال يمكرررن تجاوزهرررا

 . التي تتسم بشرعية وراثية

 :السعودية-ج 

ومرررررن أجرررررل أن توقرررررف المملكرررررة العربيرررررة السرررررعودية انتقرررررال حركرررررة االحتجاجرررررات         

العربيررررة واليمنيررررة علررررى وجرررره الخصرررروص، أقرررردمت علررررى بعررررض اإلجررررراءات اإليجابيررررة 

السرررريعة لصرررالح الشرررعب السرررعودي والرررذي يعرررد هرررو مفتررراح العمرررل الخليجررري بشررركل عرررام 

 . ومجلس التعاون الخليجي بشكل خاص

ن هرررذه اإلجرررراءات والتررري سرررميت بالمكرمرررات الملكيرررة السرررعودية والتررري أعلرررن الرررديوان ومررر

 : عنه 9466شباط / فبراير  66الملكي السعودي في 

 ( 65،  9469،  عبدهللا)                                                                      

 .زيادة األجور في القطاع العام .6

 .لجميع موظفي الدولة من مدنيين وعسكريين صرف راتب شهرين .9

 .صرف مكافأة شهرين لجميع طالب وطالبات التعليم الحكومي .3
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 .اعتماد مخصص مالي شهري للعاطلين عن العمل .0

 .وضع حد أدنى ألجور السعوديين في القطاع الحكومي .5

 .ألف وظيفة عسكرية في وزارة الداخلية 14استحداث  .1

 .جميع أنحاء المملكةألف وحدة سكنية في  544إنشاء  .5

 .ألف دوالر 633زيادة الحد األعلى للقروض السكنية إلى  .6

أمرررا فيمرررا يتعلرررق بالفسررراد فقرررد برررادرت المملكرررة العربيرررة السرررعودية بإصررردار بيررران ملكررري 

أعلررن فيررره إنشرراء الهيئرررة الوطنيررة لمكافحرررة الفسررراد، والترري تررررتبط ارتباطرراً مباشرررراً بمحمرررد 

وزيررررر حيررررث يمتررررد نشرررراطها إلررررى كافررررة القطاعررررات بررررن عبررررد هللا والررررذي عررررين بدرجررررة 

الحكوميررررة، وعلررررى جميررررع الرررروزارات والمؤسسررررات والمصررررالح الحكوميررررة للتعرررراون مررررع 

    هذه الهيئة
 

 ( . 669،  9463مسعد واحمد ،) 

  :الكويت  -د 

أمررا فرري الكويررت فقررد كرران مررن آثررار االحتجاجررات فيهررا اسررتقالة رئرريس الرروزراء الشرريخ       

، وجرررررى حررررل 9466تشرررررين الثرررراني / نرررروفمبر 96صررررباح وذلررررك فرررري ناصررررر محمررررد ال

البرلمررران والررردعوة إلرررى انتخابرررات جديررردة السررريما أن رئررريس الررروزراء السرررالف الرررذكر كررران 

، كانررررت تنتهرررري 9466حتررررى عررررام  9441قررررد شرررركل أكثررررر مررررن سررررت حكومررررات منررررذ عررررام 

ير بالرررذكر والجرررد. أزماتهرررا مرررع مجلرررس األمرررة بحرررل المجلرررس والررردعوة إلرررى انتخابرررات جديررردة

أن الربيرررع العربررري أضررراف أبعررراداً جديررردة لألزمرررة الكويتيرررة، فضرررالً عرررن الحالرررة المتأزمرررة 

الموجرررودة فررري الررربالد، فقرررد خرجرررت هرررذه األزمرررة مرررن أروقرررة مجلرررس النرررواب إلرررى الشرررارع 

الكررررويتي، حيررررث قرررراد نررررواب المعارضررررة مسرررريرات احتجاجيررررة ضررررمت اآلالف للمطالبررررة 

هرررذه المسررريرات مختلرررف أطيررراف الشرررعب الكرررويتي  بتنحررري رئررريس الررروزراء، وكانرررت تضرررم

،  9463مسرررررعد واحمرررررد ، )    مرررررن أطبررررراء وكتررررراب وجرررررامعيين وشررررريوخ قبائرررررل وغيررررررهم

ومررررن إيجابيررررات الحركررررة االحتجاجيررررة علررررى دول مجلررررس التعرررراون الخليجرررري فرررري .(  666

المعادلررررة األمنيررررة هررررو االسررررتفادة الترررري حصررررلت عليهررررا دول مجلررررس التعرررراون الخليجرررري 

قليميرررة مرررن حركرررات الربيرررع العربررري واالحتجاجرررات اليمنيرررة، هرررو بروزهرررا كقررروة كمنظمرررة إ

كبيررررة فرررري منطقررررة الخلررريج العربرررري وأكثررررر صرررالبة فرررري األزمررررات والسررريما فرررري الجانررررب 

العسررركري واألمنررري الرررذي أفررررز أرضرررية جديررردة للتعررراون والتنسررريق والتررري تتمثرررل فررري قررروة 

حرررررين لصررررالح األسرررررة المجلررررس فرررري دخررررول درع الجزيرررررة وحسررررمه الصررررراع فرررري الب

الحاكمرررة، وشررركل ذلرررك رسرررالة إلرررى أطرررراف خارجيرررة وداخليرررة، برررأن المجلرررس ذو قررردرات 

وقررررد  .عسرررركرية ال يسررررتهان بهررررا دون اللجرررروء إلررررى مسرررراعدة الواليررررات المتحرررردة األمريكيررررة

شررررركل دخرررررول قررررروات درع الجزيررررررة للبحررررررين فرصرررررة كبيررررررة لررررردول مجلرررررس التعررررراون 

دية بشرررركل خرررراص، لتأكيرررررد اسررررتقالل قرارهررررا عرررررن الخليجرررري والمملكررررة العربيررررة السرررررعو

واشرررنطن السررريما فيمرررا يتعلرررق بررراألمن الرررداخلي، كمرررا تصررررفت هرررذه الررردول بثقرررة عاليرررة ولرررم 

ترررتمكن إيرررران مرررن مجررراراة الحسرررم العسررركري والسياسررري الخليجررري فررري البحررررين، وإن هرررذا 

أ مرررن أمرررن التأكيررد لرررم يررردع مجرراالً للشرررك، أن أمرررن البحرررين واسرررتقرارها هرررو جررزء ال يتجرررز

كررررم وكررررذلك ال  95المملكررررة العربيررررة السررررعودية والترررري ال تبعررررد عررررن شررررواطئها أكثررررر مررررن 

 .تبتعد كثيراً عن حدود مجلس التعاون الخليجي
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 Conclusionالخاتمة 

Conclusions االستنتاجات 

التغييرررررات السياسررررية فرررري المنطقررررة العربيررررة  واثرهررررا علررررى  )بعررررد دراسررررتنا موضرررروع      

تررررم التوصررررل الررررى االسررررتنتاجات ( ياسرررري لرررردول مجلررررس التعرررراون الخليجرررري  االصررررالح الس

 :االتية

تررراثر بعرررض بلررردان مجلرررس التعررراون الخليجررري بحركرررات التغييرررر فررري المنطقرررة العربيرررة -6

وبصرررورة مباشرررره والسررريما كرررل مرررن البحررررين وسرررلطنة عمررران امرررا السرررعودية والكويرررت 

 رات كانت اكثر استقرارافتأثرت بشكل غير مباشر في حين ان قطر ودولة االما

مطالبرررة بعرررض  شرررعوب بعرررض الررردول الخليجيرررة بإصرررالحات سياسرررية والسررريما كرررل مرررن -9

 عمان والكويت والسعودية اما البحرين فقد طالب الشعب بإسقاط النظام

كانرررت سرررلطنة عمررران مرررن الررردول التررري احتررروت التظررراهرات بأسررررع وقرررت مرررن خرررالل -3

 قام بها السلطان قابوس بن سعيد االصالحات السياسية واالقتصادية التي

اكثررررر الرررردول اضررررطرابا كانررررت مملكررررة البحرررررين والترررري اسررررتمرت فيهررررا االزمررررة فترررررة -0

طويلرررررة جعلرررررت دول المجلرررررس تتررررردخل فيهرررررا لحفرررررظ االمرررررن واالسرررررتقرار وقرررررد   قامرررررت  

الحكومررررة البحرينيررررة بسلسررررلة مررررن االصررررالحات السياسررررية واالقتصررررادية مررررن اجررررل كسررررب  

 رضا الشعب

لمملكررة العربيررة السررعودية فقررد قامررت بحزمررة اصررالحات سياسررية فوريررة خوفررا مررن امررا ا-5

انتقرررال  عررردوى المظررراهرات اليهرررا وتلتهرررا الكويرررت مرررن خرررالل اقالرررة  الحكومرررة  واجرررراء 

 اصالحات دستورية

اثبرررت دول مجلرررس التعررراون الخليجررري انهرررا علرررى درجرررة عاليرررة مرررن القررردرة فررري  احترررواء -1

البلررردان العربيرررة االخررررى وذلرررك لمرررا تمتلكررره مرررن مررروارد  االزمرررات السياسرررية  علرررى عكرررس

 اقتصادية هائلة يمكنها ان تحل االزمات اذا ما عصفت في بلدانها

 Sourcesالمصادر 

 على الرابط9466اال حتجاجات البحرينية (6) 

ww.marefa.org/index.php  
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Political changes in the Arab region and their impact on political 

reform in the countries of the Gulf Cooperation Council 
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Abstrect:  
    The countries of the Arab Gulf Cooperation Council were affected, directly 

or indirectly, by the change movements in the Arab region, and they feared for 

their political systems, and they had to take urgent measures in political reform, 

and the question was whether the GCC countries were affected by the political 

changes that occurred in the Arab region and whether these countries carried out 

political reforms or They are just slogans that these systems used to launch, and 

this is what the study is trying to answer 
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تأثير خصائص االعالم الجديد في تعزيز الصورة الذهنية السياحية لضيوف 

 فنادق الدرجة الممتازة في بغداد

 
 زهير عباس عزيز. د.م.ا

 كلية علوم السياحة ، الجامعة المستنصرية ، العراق

 

 :المستخلص
أثيرات الوظائف االعالمية سواء برز االعالم الجديد كثورة في المعلومات يعتمد على ت      

ويستند االعالم الجديد على مجموعة من الخصائص ، اكانت قصيرة المدى او طويلة المدى 

التي من شأنها ايصال الرسائل االعالمية الى الجمهور بسرعة وبدقة بشكل يلبي احتياجاتهم 

عزيز الواجهات ورغباتهم كما اعطى االعالم الجديد دورا كبيرا للمنظمات السياحية لت

 .  السياحية واصبح جزءا من الممارسات السياحية في هذه المنظمات 

وتعد الصورة الذهنية السياحية ركيزة اساسية لجذب السياح وميزة اضافية للتنافس من 

كما ان تطور ، خالل التأثير على صنع قرار السفر السياحي واختيار الواجهات السياحية 

الى صورة ايجابية في ذهن السائح تتم من خالل المنظمات الصورة السياحية وصوال 

فضال عن ان عناصر ، السياحية وما تنشره من معلومات سياحية عن الواجهات السياحية 

الصورة السياحية توضح كيفية اختيار السائح للواجهات السياحية حسب تفسير السائح 

 .  تأثيريا  لمميزات الجذب السياحي سواء اكان معرفيا ام عاطفيا ام

 الصورة الذهنية السياحية  ، خصائص االعالم الجديد ، االعالم الجديد  :الكلمات المفتاحية

 

 :المقدمة

دأبت البلدان السياحية على استثمار االعالم الجديد بخصائصه المتنوعة ووسائله        

فقد ، هور السياحيالمتعددة التي تعتمد على الرقمية في ايصال الرسائل االعالمية الى الجم

اعتمد االعالم الجديد على اعادة صياغة االعالم واعادة تشكيله وفقا لتأثيرات وظائف 

االعالم الجديد سواء اكانت قصير المدى او طويلة المدى كاالكتساب والتفعيل والتغيير 

ويعتمد االعالم الجديد على مجموعة من الخصائص تبلورت بعد تطور االعالم ، والتعزيز

برزت هذه الخصائص كسمات لإلعالم الجديد كاالتصال والتعاون والمجتمعية واالبداع  أذ

ان  .والتقارب مما ادى الى مساهمة هذه السمات في جعل االعالم الجديد ثورة المعلومات

اهمية الصورة الذهنية السياحية برزت كميزة تنافسية بين مواقع الجذب السياحي فهي تؤثر 

كما ان تطور الصورة السياحية يعتمد على المعلومات ، سفر السياحيعلى اتخاذ قرار ال

التي تنشر في وسائل االعالم المتنوعة لكي تتطور الى صورة سياحية ايجابية مستحثة 

وتتكون الصورة الذهنية السياحية من عناصر عدة ، متأثرة بمعلومات المنظمات السياحية 

فضال ، كيفية اختيار السائح للواجهات السياحية كالمعرفي والعاطفي والتأثيري التي توضح 

 .عن تعدد اواع الصور السياحية كالعالمية وسريعة الزوال والمستحثة 

 مشكلة الدراسة:  

تنبثق مشكلة الدراسة من عدم استثمار االعالم الجديد وخصائصه المتعددة في ايجاد صورة 

فعلى الرغم من خصائص ، غداد سياحية ايجابية عن فنادق الدرجة الممتازة في مدينة ب
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وميزات االعالم الجديد اال ان لحد االن لم يتم استثماره بشكل يرتقي الى ايجاد صورة 

 .سياحية جيدة لدى ضيوف فنادق الدرجة الممتازة في مدينة بغداد 

 اهمية الدراسة:  

يد وما تعد هذه الدراسة من الدراسات المهمة التي تسلط الضوء على االعالم الجد      

يتميز به من خصائص اعالمية قادرة على ايجاد صورة ذهنية سياحية جيدة وايجابية لدى 

وتبين هذه الدراسة كيفية االرتقاء بالنشاط ، ضيوف فنادق الدرجة الممتازة في بغداد 

الفندقي من خالل استخدام االعالم الجديد وخصائصه ووسائله المتنوعة للتأثير في كيفية 

 .ار السياحي لدى ضيوف فنادق الدرجة الممتازة في بغداد اختيار القر

 اهداف الدراسة:  

 .معرفة خصائص االعالم الجديد الذي يختلف بشكل جذري عن االعالم التقليدي  -6

 .ابراز تأثيرات االعالم الجديد وكيفية تأثيره في كل فئات الجمهور  -9

الجنبي عن فنادق الدرجة الممتازة في ايجاد صورة ذهنية سياحية لدى السائح المحلي وا -3

 .بغداد 

 .تبيان النسق الفكري لعناصر الصورة السياحية  -0

 منهجية الدراسة:  

يعرف االطار المنهجي بانه عملية الوصول الى حلول للمشكالت من خالل تجميع البيانات 

عن كونه فضال ، ثم تحليل تلك البيانات وتفسيرها ومناقشتها  ، بطريقة مخططة منظمة 

اسلوب تفكير وجهد يهدف الى تحديد المشكلة وتحليلها الى عواملها وبالتالي افتراض حلول 

 .وقد استعان الباحث بعدة مناهج ، واختبار هذه االفتراضات لتأكيد فعاليتها أو رفضها 

  :المنهج الوصفي -8

لكيفية  ان المنهج الوصفي هو أجراء من اجل الحصول على حقائق وبيانات مع تفسير

فهو ليس مجرد وصف لألشياء بل انه اسلوب ، ارتباط هذه البيانات بمشكلة الدراسة  

يتطلب البحث والتقصي والتدقيق في االسباب والمسببات للظاهرة الملموسة لذلك فهو 

وقد استخدم الباحث هذا المنهج من خالل ، اسلوب فعال في جمع البيانات والمعلومات 

بيان ومعرفة اراء المبحوثين ومن ثم تفسير تلك اآلراء للوصول الى توزيع استمارة االست

 نتائج مهمة

  :المنهج االحصائي -8

يعتمد المنهج االحصائي على جمع البيانات من خالل الوسائل االحصائية ومن ثم تنظيم   

وتبويب تلك البيانات والمعلومات عن طريق االرقام وكذلك تفسير االرقام ووصفها بشكل 

 . م فيه الباحث عددا من االستنتاجات التي توصل الى االهداف المنشودة يقد

 مجتمع الدراسة:  

حيث تم توزيع ، ان مجتمع دراستنا هم ضيوف فنادق الدرجة الممتازة في مدينة بغداد 

 .استمارة  04استمارة استبيان الى ضيوف فنادق الدرجة الممتازة بمقدار 

  فرضيات الدراسة 

 ط فرضية االرتبا 

توجد عالقة ارتباط بين خصائص االعالم الجديد في تعزيز الصورة الذهنية السياحية 

 . لضيوف فنادق الدرجة الممتازة في بغداد 



 

 

187 

 مجلة المستنصرية للدراسات العربية والدولية

 

                                                                                                                                                        

 فرضية التأثير:  

يوجد تأثير ذو داللة معنوية بين خصائص االعالم الجديد وتعزيز الصورة الذهنية السياحية 

 .لضيوف فنادق الدرجة الممتازة في بغداد 

 المبحث االول

  :مفهوم االعالم الجديد8.8

ليأخذ إحساًسا بأن عالم اإلعالم بدأ يبدو مختلفًا تماًما ، ولم " اإلعالم الجديد" ان مصطلح 

يكن هذا االختالف مقصوًرا على أي قطاع أو عنصر واحد في هذا العالم ، بطبيعة الحال ، 

 , Lister )ور التكنولوجي لم يتوقف أبداً كان اإلعالم باستمرار في حالة من التغيير أو التط

واعتمد االعالم الجديد ، برز مصطلح االعالم الجديد في منتصف التسعينات    (2009

حيث ان االعالم الجديد لم يكن وسائط رقمية فقط وانما وسائط ، على الحوسبة 

نتج مصطلح االعالم الجديد وهو االعالم الذي ي ,  Chun &Keenan, (2006)تفاعلية

ويشير ( Lievrouw & livingstone , 2006)مجال اتصالي جديد ومجال معرفي جديد 

اإلعالم إلى نظام االتصال الجماهيري التقليدي والحديث قد يشمل ذلك النشر التقليدي 

البث ، أو الكبل ، أو )، والوسائط اإللكترونية التقليدية ( الصحف أو الدوريات أو الكتب)

وسائل التواصل االجتماعية  ، ) والوسائط االلكترونية الحديثة      (األقمار الصناعية

أن االعالم الجديد يشمل جميع وسائل اإلعالم الحديثة  Hoag) ,   (2008،( وألعاب الفيديو

وأجهزة االتصاالت التي أعادت تعريف المسافات الجغرافية وإعادة تشكيلها وإعادة 

ا تشمل الثقافة السيبرانية التي تتراوح من صياغتها بشكل مذهل بطرق مبتكرة فإنه

 , Odofinالمدونات إلى الشبكات االجتماعية إلى األلعاب متعددة الالعبين عبر اإلنترنت 

2011)) 

                                         .                                                                                                   :اهمية اإلعالم  الجديد 8.8

يعد اإلعالم أقوى أداة اتصال وترويج األشياء الصحيحة في الوقت المناسب وتعّرض 

وقد لعب دوراً ، في عالم اليوم ، أصبح اإلعالم مهًما جًدا في مجتمعنا، الجمهور للجمهور

الناس على اطالع ومعرفة بما اي انه يبقي ، للمجتمع الحديث" مرآة"هاماً في تقوية وتعتبر 

ال شك أن اإلعالم لعب دوراً هاماً في جعل العالم قرية عالمية . يحدث حولهم والعالم

كما يلعب دوًرا ، ولتقليص فجوات االتصال بين الناس الذين يعيشون في المناطق النائية 

ه قضية مهًما في زيادة الوعي العام ، وجمع وجهات النظر والمعلومات والمواقف تجا

إنه أداة اتصال قوية في العالم الناشئ تزيد من الوعي وتقدم المرحلة الحقيقية . معينة

كما أنه يلعب دوًرا حيويًا في تثقيف المجتمع ، وتطوير ( Shimps ,2007)للمجتمع  

، أسلوب حياتنا ونقله إلى الطريق الصحيح ، ألنه يحاول دائًما الوقوف بجانب الحقيقة 

الترفيه هو أيضا دور حاسم يلعبه اإلعالم في المجتمع من خالل األشكال  باإلضافة الى

كما أصبح االعالم ، المختلفة لوسائل اإلعالم ، يتم الترفيه عن المجتمع بطرق مختلفة 

ووسائطه عنصًرا رئيسيًا لإلعالن في اقامة السوق الحالية مع تحول العالم إلى قرية 

اية حيث أصبح كل جزء من العالم ليس فقط سوقًا عالمية، أصبح السوق تنافسيًا للغ

ونتيجة لذلك ، أصبح اإلعالم وسائله مكونًا رئيسيًا لكل ، للمصادر ولكن أيًضا مستهلًكا 

منظمة سياحية في سعيها إلى خلق الوعي والطلب أو منتجاتها ، لذلك من األهمية بمكان 

والعمل عن كثب معهم لتعزيز النمو  بالنسبة للمنظمات  فهم وتقدير هذه األدوار اإلعالمية

 KANYI , 2014 ).)السياحي المستدام 



 

 

188 

 مجلة المستنصرية للدراسات العربية والدولية

 

                                                                                                                                                        

  :تأثير وظائف اإلعالم8.1

هناك أربع وظائف لإلعالم الجديد تشير إلى أفعال متميزة تؤثر على شكل التأثير      

وتشكله بشكل مختلف في كل فئة من الفئات الجمهور، وهذه الوظائف األربع هي اكتساب ، 

تؤثر أول وظيفتين من هذه الوظائف على التأثيرات الفورية التي . ، وتغيير، وتعزيزوتحفيز

يحتوي على ميزات يمكن أن  -تغيير  -الثالث . قد تظهر إما أثناء التعرض أو بعده مباشرة

تظهر مباشرة على الفور أثناء التعرض كأثر فوري، ولكن لديه أيًضا ميزات أخرى قد 

والوظيفة الرابعة هي تأثير طويل المدى . لوقت للتعبير عن نفسهاتستغرق فترة أطول من ا

 . يستغرق وقتًا طويالً للتعبير عن نفسه

تتكون كل رسالة إعالمية من عناصر، وخالل التعرض لهذه الرسالة، يكتسب . اكتساب -6

تتضمن عناصر الرسالة أشياء مثل الحقائق . األفراد ويحتفظون ببعض هذه العناصر

األصوات وموقف أحد المعلقين حول شيء ما وتصوير سلسلة من األحداث وما والصور و

أثناء التعرض لوسائل اإلعالم، يمكن للشخص االنتباه إلى عناصر معينة في . إلى ذلك

يعد هذا تأثيًرا فوريًا ألن العنصر ملتزم . الرسالة واالحتفاظ بهذه العناصر في ذاكرته

قد تستمر هذه الذاكرة لبضع ثواٍن أو بضع سنوات ،يمكن . بالذاكرة أثناء التعرض للرسالة

للناس أيًضا اكتساب المعتقدات والمواقف والمعلومات العاطفية والتسلسالت السلوكية بنفس 

 ( (Potter,2004 .الطريقة من خالل استخدام مهارة الحفظ

معلومات التي يمكن لرسالة إعالمية تنشيط استدعاء ال، أثناء التعرض لإلعالم. التفعيل -9

تم تعلمها سابقًا ، أو استدعاء موقف أو اعتقاد موجود، أو عاطفة، أو رد فعل فسيولوجي، 

أو تسلسل سلوكي معنوي تم تعلمه سابقًا ، كما يمكن لوسائل اإلعالم أن تطلق عملية تحدد 

الشخص على مهمة تنطوي على العديد من الخطوات، فإن عنصر الرسالة اإلعالمية لجزء 

د من المعلومات أثار في الشخص بناء موقف جديد، كما يمكن لوسائل اإلعالم أن تحفز جدي

قد تقدم رسالة إعالمية معلومات ال تتوافق مع هيكل المعرفة الحالي . عملية إعادة البناء

للشخص، لذلك يجب على الشخص أن يفعل شيئًا لدمج المعلومات الجديدة في هيكل المعرفة 

 . الموجود لديه

يعمل تأثير . أثناء التعرض يمكن لإلعالم تغيير شيء موجود بالفعل في الفرد، تغيير -3

يمكن أن تغير رسائل االعالم الجزء التنظيمي التفكير في . التغيير مع جميع أنواع التأثيرات

يمكن تغيير المعتقد عندما تقدم . التأثيرات اإلعالمية  هياكل األفراد مع إضافة حقائق جديدة

يمكن لوسائل اإلعالم تغيير . اإلعالم حقيقة تكشف أن اعتقاد الفرد الحالي كان خاطئًا وسائل

األفراد الذين يعّرضون أنفسهم باستمرار . معايير األفراد الستخدامها في بناء المواقف

لتحريضهم على إثارة العناصر في قصص الرعب والعنف سيكون لديهم استجاباتهم 

من خالل تغيير المحتوى، يمكن لوسائل اإلعالم تغيير . هروبالطبيعية في القتال أو ال

أو يمكن أن يستمر ( ويختفي بعد بضع ثوانٍ )يمكن أن يكون التغيير مؤقتًا . مزاج الشخص

تعتمد معظم األبحاث حول التأثيرات اإلعالمية طويلة المدى على افتراضات . لفترة طويلة

هذا هو نوع من عملية . ملية تشكيل تدريجيلتأثير وسائل اإلعالم على المدى الطويل كع

 ( Potter,2004).الرسائل بالتنقيط بالتنقيط بعد الرسالة التي تغير ببطء هياكل المعرفةلدينا

من خالل التعرض المتكرر، تضيف الوسائط تدريجياً وبشكل مستمر وزنًا . التعزيز -0

أكثر ثباتًا وأكثر صعوبة  أكبر إلى شيء موجود بالفعل في الشخص، مما يجعل هذا الشيء

عندما تقدم وسائل . وظيفة التعزيز قابلة للتطبيق على جميع أنواع التأثيرات. في التغيير
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اإلعالم باستمرار نفس األشخاص واألحداث في األخبار مراًرا وتكراًرا، تصبح الهياكل 

فتاح المعرفية لألفراد حول هؤالء األشخاص واألحداث أكثر صالبة وأقل عرضة لالن

عندما تقدم وسائل اإلعالم نفس المعتقدات والمواقف، تصبح مستويات راحة . للتغيير الحقًا

عندما تقدم ، األفراد مع هذه المعتقدات والمواقف قوية لدرجة أنهم ال يستطيعون تغييرها 

وسائل اإلعالم نفس أنواع الرسائل كل أسبوع أو كل يوم، تصبح أنماط التعرض السلوكية 

 ( (Potter,2004 د أكثر ثباتًا وأكثر صعوبة في التغييرلألفرا

     :خصائص االعالم الجديد8.4

هناك منظور جديد في دراسة خصائص االعالم الجديد التي توحد هذه التقنيات المتباينة 

يمكن تلخيص النطاق الواسع لخصائص االعالم الجديد هذا . على ما يبدو تحت مظلة واحدة

 .التعاون والمجتمع واإلبداع والتقاربمن خالل االتصال و

 :االتصال -8

ان االتصال التي ، بشكل عام، تهتم تقنيات االعالم الجديد باالتصال بشكل أو بآخر     

، تدعمه الوسائط الجديدة يمكن تصنيفها على أنها ثنائية االتجاه أو تعاونية أو متصلة بالشبكة

سريًعا للغاية، سواء كان غير متزامن أو في عصرنا المترابط للغاية، يكون االتصال 

 ((Friedman &Friedman , 2008. متزامن

 :التعاون -8

تم . تتيح العديد من تقنيات االعالم الجديد ، إن لم تكن جميعها ، التعاون عبر اإلنترنت

باستخدام البريد ( والحاضر)إجراء الكثير من التعاون عبر اإلنترنت في الماضي 

ندما نستخدم البريد اإللكتروني للتعاون في مستند ، فإننا نميل إلى إعادة ع، اإللكتروني 

توجيه المستند التعاوني كمرفق بشكل متكرر ، في كل تكرار ، إلى جميع أعضاء 

مجموعات المستخدمين من العمل  Googleالمجموعة ومؤخًرا ، يمّكن محّرر مستندات 

لها جانب تعاوني  Facebookعية مثل تقنيات الشبكات االجتما، على المستند نفسه 

، لعقد المؤتمرات االفتراضية Second Lifeوتستخدم المجتمعات االفتراضية مثل 

 .وسكايب يسهل المكالمات الجماعية والدردشات

  :المجتمعية -1

يتم تعزيزها بطرق  -المجتمع  -السمة الرئيسية للعديد من وسائل اإلعالم الجديدة      

د من تقنيات الوسائط الجديدة المتنوعة، على سبيل المثال، مواقع الشبكات متنوعة وفي عد

و  SecondLife؛ عوالم افتراضية مثل  facebookو  myspaceاالجتماعية مثل 

Webkinz ؛ ولوحات المناقشة ومجموعاتYahoo  أوGoogle ) عززت اإلحساس

قد يتم قطع اتصالهم من حيث  باالنتماء للمجتمع بين األشخاص ذوي التفكير المماثل الذين

الموقع الجغرافي أو المنطقة الزمنية، ولكن يمكنهم االجتماع بشكل متزامن أو غير متزامن 

حتى بين وسائل اإلعالم الجديدة التي تبدو في البداية أنه يدمج . من خالل اتصال اإلنترنت

قنيات الويب التي نربطها العديد من ت، هذا اإلحساس باالنتماء للمجتمع، كثيًرا ما يفعل ذلك

بوسائل اإلعالم الجديدة تحتوي اآلن على مكون للتواصل االجتماعي هذا الجانب من تقنيات 

الوسائط الجديدة، إلى حد كبير، مسؤول عن الشعور بالعالم كمكان أصغر مما كان عليه في 

يمقراطية تصل مجتمعاتنا اإلعالمية الجديدة إلى جميع أنحاء العالم ، وهي د. السابق

 .في الجوهر ، تعزز تقنيات الوسائط الجديدة . وشاملة

 اإلبداع -0
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لم يعد المستخدمون . الميزة الرئيسية للوسائط الجديدة هي المحتوى من إنشاء المستخدمين

اما جمهور اليوم يقوم األعضاء بإنشاء وتحرير مقاطع الفيديو ، . المستلمين السلبيين للرسالة

مما ، ات، ونشر مراجعات المنتج، والمساهمة بالمحتوى بعدة طرقوالنشر على المدون

 .يحفز هذا االبداع النشط في اإلعالم الجديد في جزء كبير منه يرجع إلى رقمنة الوسائط 

 :التقارب -5

في السنوات القادمة، قد يُنظر إلى المزج على أنه المجاز المفضل لألعالم الجديد اليوم 

كان يمكن القول أن أي شيء هو القوة الدافعة وراء اإلعالم الجديد  في الواقع، إذا . ظاهرة

. شهدت العقود الماضية تقاربا أكثر في التكنولوجيا رائعة من الخيال. فهو مفهوم التقارب

هذا يرجع في المقام األول إلى الرقمنة على نطاق واسع وإلى اإلنترنت ، والتي يمكن رؤية 

ة هناك العديد من أنواع مختلفة من التقارب في ظاهرة وسائل نفسها على أنها تقارب الرقمن

اإلعالم الجديدة، بما في ذلك تقارب التكنولوجيا والتقارب من وسائل اإلعالم، وتقارب 

 ((Friedman &Friedman , 2008 .االستهالك، وتقارب األدوار

  :دور االعالم الجديد في السياحة8.5

الجديد والعدد المتزايد من تطبيقات الوسائط االجتماعية أعطى االستخدام الواسع لإلعالم 

لقد أصبح من الضروري بالنسبة . خالل العقد الماضي شكالً جديًدا لتعزيز وجهة السياحة

لمنظمات إدارة الوجهات السياحية للتكيف ومواجهة التحديات التي تفرضها نماذج التواصل 

يزداد دور وأهمية ( ،Roque & Raposo , 2016. )واالتصال الجديدة في قطاع السياحة

تشير ، االعالم ووسائله كجزء من الممارسات السياحية التي تؤثر على الوجهات والشركات

يظهر أيًضا أن ، النتائج إلى أنه من أجل مشاركة الخبرات ، يتم استخدام االعالم ووسائله 

االجتماعي والتغييرات هناك عالقة قوية بين مستوى التأثير المدرك من وسائل التواصل 

التي تم إجراؤها في اتخاذ القرارات السفر عالوة على ذلك، تم الكشف عن أن المحتوى 

الذي تم إنشاؤه بواسطة المستخدم يُعتبر جديًرا بالثقة عند مقارنته بالمواقع السياحية الرسمية 

تؤثر و(.  Fortis and others , 2012 )ووكالء السفر وإعالنات وسائل اإلعالم 

 , Buhalis & Law تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت على العديد من الجوانب السياحية

فقدأصبح دمج تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في السياحة أمًرا ضروريًا ( (2008

مع سهولة دمج تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ، يمكن للفرد الوصول ، لنجاح السياحة

عالوة على ذلك، بنقرة واحدة . السياحي من أي مكان وفي أي وقتإلى معلومات المنتج 

فقط على لوحة المفاتيح، ويمكن الـشركات السياحية أيًضا الوصول إلى عمالئها المستهدفين 

 , Tafveez)  في جميع أنحاء العالم بعد ظهور أجهزة الكمبيوتر المحمولة وتقنيات الويب 

في سياق ، ووسائله في مجال السياحة عبر اإلنترنتيؤكد الدور المتزايد لإلعالم (2017

هناك عدد كبير من المسافرين الذين يتأثرون بالمحتوى الذي  التسويق للوجهات السياحية،

ينشئه المستخدمون واألرقام تستمر في االزدياد ، وبالتالي تقدم عدًدا من التحديات والفرص 

 لمنظمات التسويق السياحي 

 (Lange & Elliot 2012 ) ويسمح االعالم الجديد للشركات بالتفاعل مباشرة مع العمالء

 .كما يتيح للشركات مراقبة العمالء والتفاعل معهم ، عبر منصات مختلفة عبر اإلنترنت

(Tafveez , 2017) 
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 المبحث الثاني

  :الصورة الذهنية السياحية8.8

اقشتها في األدبيات المتعلقة أصبحت الصورة واحدة من أكثر القضايا التي تمت من        

فإن مفهوم صورة الوجهة السياحية ،  (،Stepchenkova & Mills , 2010)بالسياحة 

تم وضع تعاريف متعددة لهذا المفهوم، ولكن لم يتم التوصل إلى توافق في . معقد وذاتي

ويمكن تعريف الصورة على أنها جانب من معتقدات السياح ، (Melo.H, 2017)اآلراء  

كما تعرف بانها مجموع coban)  ( 2012,وجهات نظرهم وانطباعاتهم عن المكان و

تمثل الصور تبسيطًا لعدد أكبر من . المعتقدات واالنطباعات التي يحملها الناس حول المكان

إنها نتاج العقل الذي يحاول معالجة واختيار . االرتباطات والمعلومات التي ترتبط بمكان

 ,Kotler & Gertner ن كميات ضخمة من البيانات حول المكانالمعلومات األساسية م

وكذلك تعرف الوجهة السياحية بانها التمثيل العقلي للفرد للمعرفة والمشاعر (  (2004

كما انها  ((Baloglu, & McCleary,1999a واالنطباعات العالمية حول وجهة سياحية

مخطط عقلي أو مخزن معلومات  مجموعة كاملة من المعتقدات والمشاعر والتوقعات وأنه

  (Pearce .L , 2005) يمكن الوصول إليه

 اهمية الصورة الذهنية السياحية 9.9 

، فإن صورة الوجهة الجيدة هي أحد األصول (Somnez & Sirakaya , 2002)وفقًا لـ 

تتمتع الوجهات التي تحتوي على صور . ألي دولة أو منطقة تشارك في صناعة السياحة

يؤكد المؤلفون . باحتمال كبير للنجاح عن تلك التي تحتوي على صور وجهة سلبيةإيجابية 

على أن الصورة اإليجابية هي ميزة إضافية عند التنافس على السائحين الدوليين ، وفي 

للتأثير على عملية اتخاذ القرار : نفس الوقت تلعب صورة الوجهة دورين مهمين في السلوك

الخبرة في )سلوكيات ما بعد اتخاذ القرار ، بما في ذلك المشاركة في اختيار الوجهة وتحديد 

 Kanwel ,and )( نية إعادة النظر)الرضا والنوايا السلوكية المستقبلية )، التقييم ( الموقع

other , 2019  ) ان عملية اختيار السياح للوجهات أمر معقد حيث أن هذا يتأثر بعدد من

 ,Bornhorst, Ritchie) فراغ والموسم والصورة العوامل مثل الميزانية ووقت ال

Sheehan, 2010)  أحد العوامل التي تعتبر على نطاق واسع باعتبارها التأثير المحتمل

على تشكيل صورة وجهة ما قبل الزيارة هي المعلومات التي يتم الرجوع إليها ومصادر 

الوجهة التي تعتمد على  المعلومات التي يستخدمها السائح ، ويقدم نظرية المرحلة لصورة

 المعلومات يواجه المصدر االختالفات في إدراك الصورة وفقًا لنوع مصدر المعلومات  

Frias. D  and other , 2012)  ) اقترح غان أنه حتى الشخص الذي لم يسبق له زيارة

وجهة أو طلب معلومات عن تلك الوجهة سيكون لديه نوع من المعلومات المخزنة في 

ة ، على الرغم من أنها قد تكون غير مكتملة ، والتي يضيف إليها أو يضيف إليها الذاكر

قد تستمر الصورة ، سواء كانت إيجابية أو سلبية، بعد فترة طويلة من تغير . قطًعا أخرى

تميل الصور إلى تحقيق قدر كبير من االستقرار بمرور الوقت . العوامل التي شكلتها

(Fakeye & Crompton,1991) 

 :تطوير الصورة السياحية 8.1

تطوير الصورة السياحية  من خالل تكوين صورة عضوية كنتيجة  Gunnاقترح       

للتعرض لتقارير الصحف والمجالت الفنية والتقارير التلفزيونية وغيرها من مصادر 
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تتطور هذه الصورة العضوية إلى صورة مستحثة ، والتي ، المعلومات الخاصة بالسياحة

على سبيل المثال، )لى صورة متأثرة بالمعلومات الموجهة للمؤسسات السياحية تشير إ

وان السائح الذي لم يسبق له أن زار وجهة أو سعى للحصول (. اإلعالنات ووحدات السفر

على معلومات حول تلك الوجهة سيكون لديه نوع من المعلومات المخزنة في الذاكرة، على 

ملة، والتي تضيف إليها قطًعا أخرى، قد تستمر الصورة ، الرغم من أنها قد تكون غير مكت

تخيل أن يكون لديك ، سواء كانت إيجابية أو سلبية ، بعد أن تغيرت العوامل التي صاغتها 

قدر كبير من االستقرار بمرور الوقت، حتى في مواجهة التغيرات الدراماتيكية في سمات 

يد الوجهة الرئيسية ، فمن غير المرجح أن الوجهة  وبالتالي، حتى إذا تم تحسين سمات تحد

بينما ال يمكن فعل الكثير للتأثير على الصور العضوية ، ، يتم تحقيق تغيير في الصورة 

يمكن لجهات التسويق تحفيز الصورة عن طريق االستثمار في الترويج  يمكن تغيير 

 Fakeye)طويالً  الصورة، ولكن من المرجح أن تكون المهمة صعبة ومكلفة وتستغرق وقتًا

& Crompton,1991) 

وبمجرد ظهور الرغبة في أخذ إجازة، فإن التوقعات المحتملة في البحث النشط عن       

نتيجة لهذه العملية، يقوم السائح ، المعلومات تسترشد بما يحركه الدافع الرغبة في السفر

الوجهة التي تشير المحتمل بتطوير صور مستحثة أكثر دقة من الخيارات البديلة ويختار 

عند زيارة الوجهات المختارة، سيطور صورة أكثر تعقيًدا ،  صورها العضوية أو المستحثة

ناتجة عن االتصال الفعلي بالمنطقة، وستتغذى التجربة مع الوجهة وتقييم التأثير على 

عدد  تشير هذه النتيجة إلى أن،  الوجهات البديلة في المرة التالية التي يتم فيها التحديد

الزيارات التي حدثت، أو مدى الخبرة السابقة في وجهة معينة، قد يكون لها تأثير على 

صورة تلك الوجهة، حيث تقلل التجربة األولى من القوالب النمطية وتؤدي إلى تغيير 

والتصورات البيضاء إلى تصورات أكثر تأهياًل  الصورة، وتحويل صور المسافر من

اشر من المعقول أن تتطور صورة أكثر تعقيًدا وتمايًزا عن يجعل االتصال المب للوجهة

الوجهة إذا قضى األفراد وقتًا كافيًا هناك للتعرض لألبعاد المختلفة للوجهة من خالل تطوير 

تسمح الصورة األكثر تعقيًدا للناس باالستجابة بشكل أكبر من  االتصاالت وإنشاء العالقات

 .     طية البسيطحيث الوجهة ، ومن حيث القوالب النم

  :عناصر الصور السياحية 8.4

يشير بعض الكتاب إلى أن هناك ثالثة عناصر رئيسية للصورة، وثالثة عناصر         

.       مختلفة ولكنها مترابطة هرمياً وهي العناصر المعرفية والعاطفية والتأثيرية

(.Talavera. & Lopez , 2016  ،Hernandez )،  ,2012) Çoban . S ) 

(Baloglu and McCleary1999 a1999 b) : 

يصف العنصر المعرفي للصورة المعتقدات والمعلومات التي يمتلكها الناس حول  - 6 

يأتي العنصر المعرفي بشكل عام نتيجة لتقييم األشخاص الذين يعيشون في ذلك . المكان

، (Koroglu & Bozok, 2008 İlban ,)المكان واألحداث التي تحدث في ذلك المكان، 

 ,Hosanyيشمل العنصر المعرفي المعتقدات والمعرفة حول الخصائص الفيزيائية للمكان 

Ekinci & Uysal ,2006) ) تتعلق بالمعتقدات والمعرفة لدى شخص ما عن وجهة

Gartner, 1993)) 

العنصر العاطفي، فهو يصف ما يشعر به الناس عن المكان، بشكل أوضح، الصورة  -9

صورة عاطفية لدى الناس عن ، للمكان هي عن الحب أو عدم الحب في مكان العاطفية
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، بينما يشير المكون العاطفي إلى المشاعر (Prayag , 2008)المكان، مثل المعرفة 

 ,  Ekinci & Uysal ,2006)والعواطف المرتبطة بخصائص أكثر تجريدية للمكان 

Hosany   )تجاه وجهة  يشير المكون العاطفي إلى مشاعر شخص ما(Pike & Ryan , 

 & Jun , Faizan)يرتبط العنصر العاطفي بمشاعر السائحين تجاه هذا الكائن ( 2004

Woo , 2015   .) 

العنصر التأثيري، والعنصر التأثيري يشير إلى النوايا السلوكية تجاه الوجهة وهو  -3

في نية السفر             العنصر المؤثر في الصورة مثل زيارة وجهة معينة او إعادة النظر 

     (Khuong & Phuong   ، 2017)                                                                                  

 

 :انواع الصور السياحية  8.5

 (Camprubi , Guia & Comas , 2009), حدد ثالثة أنواع من الصور السياحية  

.هي تلك التي تطورت على مدار تاريخ المكان وتم قبولها اجتماعيًاالصور العالمية  -أوال   

الصور سريعة الزوال هي تلك التي تم إنشاؤها من خالل إعادة تفسير الواقع من قبل  -ثانيًا 

وسائل اإلعالم واألدب والفن والموسيقى ، يتم نسيان نوع من الصور بشكل عام ، ولكن في 

 -ثالثا .                                            صور عالميةبعض األحيان يتم تحويلها إلى 

الصور المستحثة هي صور تم إنشاؤها باستخدام أدوات التسويق من قبل والفنادق والمعالم 

. السياحية  

  

هناك ثالثة عوامل ( (Martins, 2015وفقًا لـ  عوامل أساسية تساعد على بناء وجهة 9.1

 هة السياحية تساعد على بناء الواج

الكالم الشفهي، إذا نشر السياح كلمة شفهية إيجابية ، فسيكون من السهل بناء صورة   :اوال

 . قوية للوجهة السياحية 

 صنع صورة لوسائل اإلعالم  :ثانياا

 .السياسات والمصالح التي اتخذتها حكومات الوجهات السياحية   :ثالثا

 المبحث الثالث

  :الجانب الميداني 1.8

 نتائج اختبار االتساق الداخلي: والا

الذي (  Cronbach Alpha)اثبتت نتائج اختبار االتساق الداخلي عبر معامل ارتباط     

يستخدم لقياس مدى ثبات اداة القياس من ناحية االتساق الداخلي لعبارات االداة اذ يمكن 

د والصورة السياحية  و والذي يبين ان جميع ابعاد االعالم الجدي(  6)توضيحها في الجدول 

( 0.70)فقرات االستبيان بصورة اجمالية كانت اكبر من الحد األدنى المقبول لها 
1

، اذ 

وبمعامل صدق ( 4.955)جاءت قيمة الفا كرونباخ لفقرات االستبيان بصورة اجمالية بقيمة 

ل ما يؤكد التناسق بين مكونات المقياس و من ثم ثبات المطلوب في حاوهذا ( 4.956)

 . تكرار االختبار
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 SPSS V.23برنامج :  الجدول

 :ثبات االستبانة: ثانيا 

والتري ترتلخص بإيجراد ، في قيراس الثبرات ( Split–Half)تستخدم طريقة التجزئة النصفية   

معامل االرتباط بين درجات األسئلة الفردية و درجات األسرئلة الزوجيرة فري االسرتبانة و يرتم 

وعند تطبيق هذه الطريقة وجرد ، ( Spearman–Brown)ط بمعادلة تصحيح معامل االرتبا

مما يعني أنها بمقاييسرها المختلفرة ذات ثبرات جيرد ( 4.659)أن معامل االرتباط لالستبانة بلغ 

وكمررا هررو   .و يمكررن اعتمادهررا فرري أوقررات مختلفررة و لألفررراد نفسررهم و تعطرري نفررس النتررائج 

  (9)واضح في الجدول 

 ( Split –Half) التجزئة النصفية طريقة ( 9) جدول 

Cronbach's Alpha Part 

1 

Value 0.934 

N of 

Items 

20
a
 

Part 

2 

Value 0.947 

N of 

Items 

20
b
 

Total N of 

Items 

40 

Correlation Between Forms 0.774 

Spearman-Brown 

Coefficient 

Equal Length 0.872 

Unequal 

Length 

0.872 

Guttman Split-Half Coefficient 0.871 

 
 

 

 

 :الصدق البنائي التوكيدي: ثالثاا 

الصدق البنائي التوكيدي هو التحقق من األبعاد والفقرات المكونة لها  الغرض من      

حسب هيكلها النظري الثابت في األدبيات، بمعنى التأكد من تطابق األبعاد المكونة للمقياس 

ي بيانات العينة مع أصلها في النظرية واألدبيات ذات الصلة، ويعد والفقرات الممثلة لها ف

هذا النوع من أنواع التحليل العاملي أحد تطبيقات نمذجة المعادلة البنائية التي نفذت عبر 

، والذي يمكن من خالله إختبار ثبات المقياس (AMOS v.23)البرنامج األحصائي 

وصدق التمايز، ويمكن التأكد من صدق وأنواع أخرى من الصدق، وهي صدق التقارب 

البناء التوكيدي عبر عدد من مؤشرات جودة المطابقة والتي تم إعتماد البعض منها في 

 DF  ودرجة الحرية   والذي هو عبارة عن النسبة بين البحث الحالي وهي قيمة  

 (.5) والتي يجب ان ال تتجاوز

ث من متغيرين رئيسريين والمتمثلرة برـ متغيرر االعرالم الجديرد  الرذي يتكرون اذ تكون البح      

خصررائص ،تررأثير االعررالم الجديررد ، اهميررة االعررالم الجديررد )مررن اربعررة ابعرراد فرعيررة وهرري  
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اما بالنسبة للمتغير الثراني الترابع المتمثرل (. دور االعالم الجديد في السياحة ، االعالم الجديد 

تطروير ، اهميرة الصرورة السرياحية  )د تضمن ثالث ابعراد فرعيره وهري الصورة السياحية  فق

 (عناصر الصورة السياحية، الصورة السياحية  

 التحليل العاملي التوكيدي للمتغير االعالم الجديد:  8

التحليل العاملي التوكيدي لمتغير االعالم الجديد وفقا لمؤشرات التعديل ( 1)يبين الشكل 

Modification Indices   فقره اذ ( 32)والذي يتكون من اربعة ابعاد اساسية والمؤلفة من

وهي ( 04.0)ان جميع فقرات متغير االعالم الجديد هي اكبر من ( 1)يتضح من الشكل 

وهو يعطي مؤشر جيد ألجراء كافة ( Goodness Of  Fit) مطابقة لجودة وحسن المطابقة 

 ( 2) الجدول  التحليالت االحصائية االخرى وكما هو مبين في
 

االوزان االنحدارية والخطأ المعياري والقيم الحرجة ومستوى الداللة ألبعاد متغير االعالم (  3)جدول 

 الجديد

 االبعاد المسار الفقرات

االوزان 

االنحدارية 

 المعياري

االوزان 

 االنحدارية

الخطأ 

 المعياري

S.E. 

القيمة 

 الحرجة

C.R. 

مستوى 

الداللة 

عند 

4.45 

P 

لةالدال  

X1 <--- 

اهمية 

االعالم 

 الجديد 

 معنوي    1.000 638.

X2 <--- .984 1.933 .396 4.877 *** معنوي 

X3 <--- .637 1.227 .315 3.894 *** معنوي 

X4 <--- .625 1.222 .354 3.457 *** معنوي 

X5 <--- .533 .866 .259 3.346 *** معنوي 

X6 <--- .682 1.206 .332 3.628 *** معنوي 

X7 <--- .843 1.367 .312 4.385 *** معنوي 

S8 <--- 

تأثير 

االعالم 

 الجديد 

 معنوي    1.000 499.

S10 <--- .366 .665 .329 2.023 .043 معنوي 

S11 <--- .661 1.425 .475 2.999 .003 معنوي 

S12 <--- .797 1.975 .601 3.283 .001 معنوي 

S13 <--- .757 1.468 .457 3.209 .001 معنوي 

D14 <--- 

خصائص 

االعالم  

 الجديد 

 معنوي    1.000 709.

D15 <--- .610 .943 .253 3.732 *** معنوي 

D16 <--- .735 1.457 .324 4.493 *** معنوي 

D17 <--- .586 .921 .257 3.583 *** معنوي 

D18 <--- .896 1.773 .324 5.473 *** معنوي 

H19 <--- دور 

االعالم 

 معنوي    1.000 609.

H20 <--- .819 1.042 .255 4.090 *** معنوي 
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H21 <---  الجديد

في 

 السياحة 

 معنوي *** 4.469 395. 1.764 933.

H22 <--- .816 1.401 .338 4.148 *** معنوي 

H23 <--- .642 .898 .196 4.581 *** معنوي 

 AMOS V.23برنامج :  الجدول

 االنموذج الكامل لمتغير وسائل التواصل االجتماعي ( 6)  شكل 

 
 

 
 

 AMOS V.23برنامج :  المصدر

 التحليل العاملي التوكيدي لمتغير الصورة السياحية : 9

التحليل العاملي التوكيدي لمتغير الصورة السياحية  و وفقرا لمؤشررات (  9)يوضح الشكل    

مررن ثررالث ابعرراد اساسررية والمؤلفررة مررن والررذي يتكررون   Modification Indicesالتعررديل 

ان اغلرب  فقررات متغيرر الصرورة السرياحية هري اكبرر (  9) فقره اذ يتضح من الشكل ( 65)

وهرو يعطري ( Goodness Of  Fit) وهري مطابقرة لجرودة وحسرن المطابقرة ( 4.04)مرن 

 ( 0) وكما هو مبين في الجدول ، مؤشر جيد ألجراء كافة التحليالت االحصائية االخرى 
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االوزان االنحدارية والخطأ المعياري والقيم الحرجة ومستوى الداللة ألبعاد الصورة (  0)جدول 

  السياحية 

 االبعاد المسار الفقرات

االوزان 

االنحدارية 

 المعياري

االوزان 

 االنحدارية

الخطأ 

 المعياري

S.E. 

القيمة 

 الحرجة

C.R. 

مستوى 

الداللة 

عند 

4.45 

P 

 الداللة

Y24 <---  اهمية

الصورة 

 السياحية 

 معنوي    1.000 458.

Y25 <--- .500 1.150 .498 2.310 .021 معنوي 

Y26 <--- .790 2.303 .796 2.892 .004 معنوي 

Y27 <--- .901 2.741 .908 3.019 .003 معنوي 

Y28 <--- .822 2.657 .906 2.933 .003 معنوي 

Y29 <--- .917 2.553 .841 3.035 .002 معنوي 

P30 <---  تطوير

الصورة 

 السياحية 

 معنوي    1.000 676.

P31 <--- .531 .647 .206 3.144 .002 معنوي 

P32 <--- .615 .717 .199 3.612 *** معنوي 

P33 <--- .808 1.105 .279 3.960 *** معنوي 

P34 <--- .839 1.198 .251 4.782 *** معنوي 

P35 <--- .954 1.457 .275 5.304 *** معنوي 

K36 <---  عناصر

الصورة 

 السياحية 

 معنوي    1.000 610.

K37 <--- .832 1.765 .430 4.106 *** معنوي 

K38 <--- .862 1.825 .433 4.215 *** معنوي 

K39 <--- .797 1.666 .417 3.999 *** معنوي 

K40 <--- .806 2.175 .541 4.017 *** معنوي 

 AMOS V.23برنامج :  جدولال
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 االنموذج الكامل لمتغير التسويق السياحي(  9)  شكل 

 AMOS V.23مخرجات برنامج : المصدر

عرض واقع تأثير االعالم الجديد  في الصورة السياحية  وفق استجابة العينة : رابعاً 

 المبحوثة

سوف يتم ، ق استجابة العينةوف( االعالم الجديد  و الصورة السياحية )للتعرف على واقع   

االعتماد على الوسط الحسابي و االنحراف المعياري ومتوسط الوزن النسبي وترتيب 

و قد اعتمد البحث على مقياس . االهمية واتجاه االجابة الراء العينة المبحوثة حسب اجاباتهم 

(Likert ) ا بين فسيكون مستوى كل متغير م، الخماسي في إجابات العينة لالستبانة
1
(1-5 )

و يشتمل مستويين في حالة الزيادة عن ، يوضح ذلك(  5 )بأربعة مستويات و الجدول  

و ( 413.الى  24.0)فيكون جيد إذا ما تراوح بين ( 2423الى  34.0)الوسط الفرضي البالغ 

كذلك يتضمن مستويين إذا انخفض عن الوسط الفرضي ( 5الى  430.)جيد جدا إذا زاد من 

و ضعيف جدا إذا ما ( 3453الى  14.0)فيكون ضعيف إذا تراوح بين (  2423 الى 34.0)

  (.14.3الى  1من )انخفض عن 
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 يبين المتوسط المرجح واتجاه االجابة(  5) الجدول  

 مستوى االجابة مقياس االجابة المتوسط المرجح

 ضعيف جدا ال أتفق تماماا  8.11الى  8من 

 ضعيف ال أتفق 8.51الى  8.11من 

 متوسط محايد 1.11الى  8.41من 

 جيد أتفق 4.81الى  1.41من 

 جيد جدا أتفق تماماا  5الى  4.81من 

 اعداد الباحث:  الجدول

   :االعالم الجديد -8

وهرو (  3.054)بلغ اعلى وسط حسابي عام  عند بعد خصائص االعرالم الجديرد  اذ بلرغ       

وبمسرتوى جيرد اذ بلرغ ( 3.39الرى  9.14مرن )يترراوح برين  اعلى من الوسط الفرضي الرذي 

اذ جراء هرذا البعرد بالمسرتوى ( 90.545)ومعامل اخرتالف ( 4.654)االنحراف المعياري له 

الثاني من حيث االهميرة النسربية وبالترالي فرأن ذلرك يردل علرى ان لألعرالم الجديرد  خصرائص 

احتياجرراتهم ورغبرراتهم وخاصررة فرري  عديرردة علررى نطرراق السررياحة اذ ان االعررالم الجديررد يلبرري

امرا اقرل وسرط حسرابي عرام فقرد ، رحالت السفر التي تجعلهم متواصلين مع المجتمع والحياة 

وبمسررتوى متوسررط وانحررراف معيرراري ( 3.345)كرران عنررد اهميررة االعررالم السررياحي اذ بلررغ 

الهميرة اذ جاء هذا البعد بالمستوى الرابع مرن حيرث ا( 96.105)ومعامل اختالف ( 4.905)

مما يشير الى ان اغلب السواح في العراق يعتمدون علرى االعرالم الجديرد مرن فريس ، النسبية 

برروك و انسررتجرام اكثررر مررن اعتمررادهم علررى اليوتيرروب وكوكررل وترروتير فرري معرفررة االمرراكن 

اما اجماال فقد حقق متغير االعالم الجديد وسرطا حسرابيا . السياحية و ابرز الخدمات السياحية

مما يدل على قلة تشرتت ( 4.513)وبمستوى مقارب للجيد وبانحراف معياري ( 3.356)بلغ 

اجابررات العينررة وتأكيرردهم علررى وجررود اهتمررام جيررد برراألعالم الجديررد وذلررك لرردور الكبيررر الررذي 

يمارسه االعالم الجديد في انشراء حلقرة وصرل مرا برين السرائح والمنظمرات السرياحية  وكرذلك 

لترأثير علرى السرائح وخاصرة مرن خرالل المنشرورات التري قرد تلبري لدور االعرالم الجديرد فري ا

رغباتهم وفي بعض االحيان يتأثر السائح كثيرا في اراء السواح االخرين وقد يكون بصرورة 

 .ايجابية او سلبية 

   :الصورة السياحية -8

 وهرو(  3.001)بلغ اعلى وسط حسابي عرام  عنرد بعرد اهميرة الصرورة السرياحية اذ بلرغ       

وبمسرتوى جيرد اذ بلرغ ( 3.39الرى  9.14مرن )اعلى من الوسط الفرضي الذي  يتراوح برين  

اذ جراء هرذا البعرد بالمسرتوى ( 99.914)ومعامل اخرتالف ( 4.596)االنحراف المعياري له 

الثالث من حيث االهميرة النسربية وهرذا ممرا يردل علرى ان اهميرة الصرورة السرياحية دور مهرم 

اذ تجررد المنظمررات السررياحية ان الصررورة السررياحية وسرريلة فاعلررة فرري وفاعررل كررأداة تسررويقية 

امررا اقررل وسررط حسررابي عررام فقررد كرران عنررد بعررد تطرروير الصررورة ، تحقيررق الجررذب السررياحي 

ومعامرررل ( 4.554)وبمسرررتوى متوسرررط وانحرررراف معيررراري (  3.354)السرررياحية  اذ بلرررغ 
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ممرا يردل ، ث االهميرة النسربية اذ جاء هذا البعد بالمستوى الثاني مرن حير( 99.361)اختالف 

 . على وجود اهتمام وتأثير للصورة السياحية 

( 3.064)وبصرررورة اجماليرررة حقرررق متغيرررر الصرررورة السرررياحية علرررى وسرررط حسرررابي بقيمرررة 

وهذا مما يدل على الردور الكبيرر الرذي تمارسره ( 4.166)وبمستوى جيد وبانحراف معياري 

 .الصورة السياحية في تحقيق الجذب السياحي

 

يوضح الوسط الحسابي و االنحراف المعياري  ومعامل ( 4)الجدول  

 االختالف واالهمية النسبية لمتغيرات البحث

 ابعاد متغيرات البحث
الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

معامل 

 االختالف

االهمية 

 النسبية

 4 28.647 0.947 3.305 اهمية االعالم الجديد 

 1 20.916 0.699 3.342 تأثير االعالم الجديد

 2 24.507 0.850 3.470 خصائص االعالم الجديد 

دور االعالم الجديد في 

 السياحة 
3.368 0.844 25.046 3 

 2 22.642 0.763 3.371 االعالم الجديد

 3 22.960 0.791 3.446 اهمية الصورة السياحية 

 2 22.386 0.750 3.350 تطوير الصورة السياحية 

 1 21.378 0.734 3.435 لسياحية عناصر الصورة ا

 1 20.168 0.688 3.410 الصورة السياحية

 SPSS V.23برنامج :  المصدر

 اختبار فرضيات البحث : خامسا 

 فرضيات االرتباط  -8

 Pearson)نترررائج قررريم معامرررل االرتبررراط ( 5) يتضرررح مرررن خرررالل معطيرررات الجررردول   

Correlation )ترأثير االعرالم ، اهميرة االعرالم الجديرد )هرا بين متغير االعرالم الجديرد بإبعاد

ومتغيررر الصررورة ( خصررائص االعررالم الجديررد دور االعررالم الجديررد فرري السررياحة ، الجديررد 

   .السياحية

توجد عالقة ارتبراط معنويرة برين )اختبار فرضية البحث الرئيسية االولى و التي تنص على  .أ 

االرتبراط برين االعرالم الجديرد والصرورة  اذ بلرغ معامرل( االعالم الجديد  والصورة السياحية 

وهرررذا يعنررري وجرررود عالقرررة ارتبررراط (  4.444)عنرررد مسرررتوى داللرررة **(4.535)السرررياحية  
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بمستوى  جيد  و ذو داللة معنوية وهذا يدل على ان االعالم الجديد له دور فاعل و جروهري 

 .في تعزيز  الصورة السياحية

توجرد عالقرة ارتبراط معنويرة )لتري ترنص علرى اختبار فرضية البحث الفرعيرة االولرى  و ا .ب 

اذ بلغ معامل االرتباط بين بعد اهمية االعرالم ( بين اهمية االعالم الجديد والصورة السياحية 

وهررذا يعنرري وجررود (  4.444)عنررد مسررتوى داللررة ** ( 4.550)الجديررد والصررورة السررياحية 

يرة االعرالم الجديرد والصررورة عالقرة ارتبراط بمسرتوى  جيرد  و ذو داللرة معنويررة برين بعرد اهم

 .اي ان ألهمية االعالم الجديد  دور فاعل وواضح في تعزيز الصورة السياحية . السياحية 

توجد عالقة ارتبراط معنويرة )اختبار فرضية البحث الفرعية الثانية  و التي تنص على  .ج 

عرد ترأثير االعرالم اذ بلغ معامل االرتباط برين ب( بين تأثير االعالم الجديد والصورة السياحية 

وهرذا يعنري  وجرود (   4.444)عنرد مسرتوى داللرة **( 4.594)الجديد والصورة السياحية  

عالقررة ارتبرراط  طرديررة موجبررة وبمسررتوى جيررد بررين  بعررد تررأثير االعررالم الجديررد والصررورة 

 . السياحية 

ة برين توجرد عالقرة ارتبراط معنوير)اختبار فرضية البحث الفرعية الثالثة و التي ترنص علرى  .د 

اذ بلرغ معامرل االرتبراط برين بعرد خصرائص ( خصائص االعرالم الجديرد والصرورة السرياحية 

وهررذا يعنرري (  4.444)عنررد مسررتوى داللررة **(4.115)االعررالم الجديررد والصررورة السررياحية 

بررين بعررد خصررائص االعررالم الجديررد  وجررود عالقررة ارتبرراط بمسررتوى جيررد و ذو داللررة معنويررة

 . والصورة السياحية 

توجد عالقة ارتبراط معنويرة برين )تبار فرضية البحث الفرعية الرابعة و التي تنص على اخ .ه 

اذ بلرغ معامرل االرتبراط برين بعرد دور ( دور االعالم الجديد في السرياحة والصرورة السرياحية 

(  4.444)عنرد مسرتوى داللرة **(4.503)االعالم الجديرد فري السرياحة والصرورة السرياحية  

بررين بعررد دور االعررالم  قررة ارتبرراط بمسررتوى  جيررد و ذو داللررة معنويررةوهررذا يعنرري وجررود عال

 .الجديد في السياحية والصورة السياحية  

 يبين االرتباطات بين ابعاد  االعالم الجديد والصورة السياحية (  5) جدول 

 التسويق السياحي

قيمة االرتباط 

ومستوى 

 الداللة

 ابعاد وسائل التواصل االجتماعي

0.574
**

 االرتباط 
 اهمية االعالم الجديد 

0.000 Sig 

0.720
**

 االرتباط 
 تأثير االعالم الجديد 

0.000 Sig 

0.667
**

 االرتباط 
 خصائص االعالم الجديد 

0.000 Sig 

0.743
**

 دور االعالم الجديد في السياحة  االرتباط 

0.000 Sig 
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0.737
**

 االرتباط 
 االعالم الجديد 

0.000 Sig 

* .* Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed( 

 .*Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed( 

 SPSS V.23برنامج : المصدر

 

 

  :فرضيات التأثير:   8

لغرض تحديد  ,يختص هذا الجزء باختبار فرضيات التأثير التي تم تحديدها في البحث     

توجد تأثير ذو . )وعليه سيتم اختبار الفرضية التالية  الحكم عليها بالقبول أو الرفضأمكانية 

 Constant( a)و تمثل ، (داللة معنوية بين ابعاد االعالم الجديد في الصورة السياحية 

هو دالة للقيمة الحقيقية ألبعاد ( Y)مقدار الثابت و هذه العالقة  تعني الصورة السياحية  

خصائص االعالم ، تأثير االعالم الجديد، اهمية االعالم الجديد)ديد والمتمثلة في االعالم الج

اذ ، و سيتم تحليل مستويات التأثير بين المتغيرات( دور االعالم الجديد في السياحة ، الجديد

 .المؤشرات اإلحصائية بين ابعاد االعالم الجديد في الصورة السياحية ( 6)يبين الجدول 

يوجد تأثير ذو داللة معنوية بين )ضية البحث الرئيسية الثانية و التي تنص على اختبار فر -أ

المحسوبة بين االعالم الجديد  ( F)اذ بلغ قيمة ( االعالم الجديد في الصورة السياحية 

وهي   (4.443)عند مستوى داللة ( 0.46)وهي اكبر من (  05.900)والصورة السياحية  

وهذا يعني وجود تأثير ذو معنوية بين االعالم (  4.45)د اصغر من مستوى الداللة  عن

الجديد في الصورة السياحية  اي ان االعالم الجديد بمختلف انواعها تأثير فاعل وواضح في 

على ان (  4.110)اذ يتضح من خالل قيمة معامل الميل الحدي البالغ ، الصورة السياحية

سيؤدي إلى زيادة في تعزيز الصورة السياحية بمقدار وحدة واحدة  زيادة االعالم الجديد  

R)و بلغ معامل التحديد ، %(  11)بنسبة  
2

اي  ان  االعالم الجديد قادر (  4.500)لها (  

 .من متغير الصورة السياحية  %( 50)على تفسير ما نسبته 

 يوجرد ترأثير ذو داللرة معنويرة)اختبار فرضية البحث الفرعية االولى و التري ترنص علرى  -ب

المحسوبة برين بعرد اهميرة ( F)اذ بلغ قيمة ( بين اهمية االعالم الجديد  في الصورة السياحية 

عنرد مسرتوى داللرة (0.46 (وهي  اكبر مرن (  66.155)االعالم الجديد والصورة السياحية  

وهرذا يعنري وجرود ترأثير ذو داللرة (  4.45)وهي اصغر من مستوى الداللة  عنرد (  4.444)

اي ان الميرزات التري يوفرهرا ، عد اهمية االعالم الجديد فري الصرورة السرياحية  معنوية بين ب

اذ . االعررالم الجديررد تررأثير واضررح وقرروي فرري النهرروض بمسررتويات تعزيررز الصررورة السررياحية 

على ان زيادة بعرد اهميرة االعرالم ( 4.016)يتضح من خالل قيمة معامل الميل الحدي البالغ 

سررريؤدي إلرررى زيرررادة فررري تعزيرررز الصرررورة السرررياحية   بنسررربة   الجديرررد  بمقررردار وحررردة واحررردة

R)اذ بلغ معامرل التحديرد ، %(  01)
2
اي  ان  بعرد اهميرة االعرالم الجديرد  (  4.399)لهرا (   

 .من متغير الصورة السياحية  %( 39)قادر على تفسير ما نسبة 

ذو داللة معنويرة برين يوجد تأثير )اختبار فرضية البحث الفرعية الثانية والتي تنص على  -ج

المحسرروبة  بررين بعررد تررأثير ( F)اذ بلررغ قيمررة ( تررأثير االعررالم الجديررد فرري الصررورة السررياحية 

عنرد مسرتوى داللرة (0.46)وهري اكبرر مرن (  04.656)االعالم الجديد والصرورة السرياحية  

 وهرذا يعنري وجرود ترأثير ذو داللرة(  4.45)وهي اصغر من مستوى الداللة  عنرد   (4.444)
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اذ يتضرح مرن خرالل قيمرة معامرل ، معنوية بين تأثير االعرالم الجديرد فري الصرورة السرياحية  

على ان زيرادة بعرد ترأثير االعرالم الجديرد بمقردار وحردة واحردة (  4.546)الميل الحدي البالغ 

R)اذ بلرغ معامرل التحديرد ، %( 54)سيؤدي إلى زيادة في الصورة السياحية بنسربة  
2
لهرا (   

%( 56)اي  ان  بعد تأثير االعالم الجديد  في السياحة قادر على تفسير مرا نسربة  ( 4.566)

 .من متغير الصورة السياحية 

يوجد تأثير ذو داللة معنويرة برين )اختبار فرضية البحث الفرعية الثالثة و التي تنص على  -د

بررين بعررد المحسرروبة  ( F)اذ بلررغ قيمررة ( خصررائص االعررالم الجديررد  فرري الصررورة السررياحية 

عنرررد (0.46)وهررري اكبررر مررن (  34.569)خصررائص االعررالم الجديرررد والصررورة السررياحية 

وهرذا يعنري وجرود (  4.45)وهري اصرغر مرن مسرتوى الداللرة عنرد (  4.444)مستوى داللرة 

اذ ، ترأثير ذو داللرة معنويرة بررين بعرد ابررز خصرائص االعررالم الجديرد فري الصرورة السررياحية 

علرى ان زيرادة بعرد خصرائص (  4.065)الميرل الحردي البرالغ يتضح من خرالل قيمرة معامرل 

االعررالم الجديررد  بمقرردار وحرردة واحرردة سرريؤدي إلررى زيررادة فرري الصررورة السررياحية  بنسرربة  

R)اذ بلررغ معامررل التحديررد ، %( 06)
2
اي  ان  بعررد خصررائص االعررالم (  4.005)لهررا (   

 . لسياحية من متغير الصورة ا%( 00)الجديد قادر على تفسير ما نسبة 

يوجرد ترأثير ذو داللرة معنويرة )اختبار فرضية البحث الفرعيرة الرابعرة و التري ترنص علرى  -ه

المحسوبة  بين ( F)اذ بلغ قيمة ( بين دور االعالم الجديد في السياحة  في الصورة السياحية 

وهررري اكبرررر مرررن (  01.615)بعرررد دور االعرررالم الجديرررد فررري السرررياحة والصرررورة السرررياحية  

وهرذا (  4.45)وهي اصغر مرن مسرتوى الداللرة  عنرد (  4.444)عند مستوى داللة ( 0.46)

يعني وجود ترأثير ذو داللرة معنويرة برين بعرد دور االعرالم الجديرد فري السرياحة  فري الصرورة 

السياحية اي ان الفوائد التي تجنيها الفنادق الدرجة الممتازة  مرن االعرالم الجديرد سريكون لهرا 

اذ يتضح من خالل قيمرة معامرل الميرل ، ى عملية تعزيز الصورة السياحية مردود ايجابي عل

وهذا يردل علرى ان زيرادة دور االعرالم الجديرد  بمقردار وحردة واحردة (  4.146)الحدي البالغ 

R)اذ بلغ معامل التحديد ، %( 14)سيؤدي إلى زيادة في الصورة السياحية   بنسبة  
2
لهرا (   

مررن متغيررر %( 55)االعررالم الجديررد قرادر علررى تفسررير مرا نسرربة اي  ان  بعرد دور (  4.559)

 . الصورة السياحية وكما هو واضح في الجدول االتي 

المؤشرات اإلحصائية بين ابعاد االعالم الجديد  في الصورة السياحية (  6) جدول   

المتغير 

 المعتمد
 التأثير

ابعاد وسائل 

التواصل 

 االجتماعي

الحد 

 الثابت

a 

الميل 

يالحد  

B 

 اختبار

F 
R

2
 sig الداللة 

الصورة 

 السياحية 

<--- 
اهمية االعالم 

 الجديد 

1.835 
0.468 18.655 0.329 0.000 

 معنوي

<--- 
تأثير االعالم 

 الجديد 

1.043 
0.708 40.851 0.518 0.000 

 معنوي

<--- 
خصائص االعالم 

 الجديد 

1.808 
0.485 30.512 0.445 0.000 

 معنوي

<--- 

عالم دور اال

الجديد في 

 السياحة 

1.325 

0.601 46.865 0.552 0.000 

 معنوي
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 االعالم الجديد 

 

1.171 
0.664 45.244 0.544 0.000 

 معنوي

   SPSS V.23برنامج :  المصدر

 

 المبحث الرابع

 االستنتاجات والتوصيات 

  :االستنتاجات: اوال 

عتمد على وسائل اعالمية حديثة قادرة يعد االعالم الجديد من أحدث انواع االعالم الذي ي -6

 . على ايصال الرسالة االعالمية بسرعة وبدقة 

تتبلور تأثيرات االعالم الجديد من خالل وظائف اعالمية كاالكتساب والتفعيل والتغيير  -9

 .والتعزيز 

يعتمد االعالم الجديد على مجموعة من الخصائص كاالتصال والتعاون والمجتمعية  -3

 .والتقارب التي من شأنها ايصال الرسائل االعالمية الى الجمهور بكفاءة واالبداع 

يبرز دور االعالم الجديد كجزء من الممارسات السياحية التي تؤثر على الواجهات  -0

 .السياحية

تعد الصورة الذهنية السياحية ميزة اضافية لمواقع الجذب السياحي التي تؤثر في اتخاذ  -5

 .قرار السياحي 

يعتمد تطوير الصورة الذهنية السياحية على تكوين صورة عضوية وصوال الى تكوين  -1

 . صورة  مستحثة من اجل تكوين انطباع ايجابي لدى السائح 

تتكون الصورة السياحية من عدة عناصر معرفية وعاطفية وتأثيرية توضح كيفية  -5

 .اختيار السائح للواجهات السياحية 

لسياحية الى صور عالمية سريعة الزوال ومستحثة توصل للسائح تتعدد انواع الصور ا -6

 .معلومات سياحية حول مراكز الجذب السياحي 

أكدت الدراسة الميدانية على قبول فرضية االرتباط بين االعالم الجديد وتعزيز الصورة  -9

 مما يعني وجود عالقة ارتباط بمستوى جيد  4.535السياحية أذ بلغ معامل االرتباط 

بينت نتائج الدراسة الميدانية قبول فرضية االرتباط الفرعية التي تنص على وجود  -64

أعلى  4.503عالقة ارتباط معنوية بين دور االعالم الجديد والصورة السياحية أذ بلغ 

 . معامل ارتباط في الفرضيات الفرعية 

تي تنص على وجود أكدت نتائج الدراسة الميدانية قبول فرضية التأثير الرئيسية ال -66

المحسوبة   Fتأثير ذو داللة معنوية بين االعالم الجديد في الصورة السياحية وبلغت قيمة 

 مما يدل على وجود تأثير معنوي  05.900

وضحت نتائج الدراسة الميدانية قبول فرضية التأثير الفرعية التي تنص على وجود  -69

  Fيد في الصورة السياحية أذ بلغ قيمة تأثير ذو داللة معنوية بين دور االعالم الجد

 . مما يدل على تأثير ذو داللة معنوية  01.615المحسوبة 

 التوصيات :  ثانيا 

يوصي الباحث بضرورة التركيز على االعالم الجديد كونه من ابرز واحدث انواع  -6

 .االعالم الذي يخلق صورة سياحية ايجابية عن المنظمات الفندقية 

 .أكيد على تأثيرات االعالم الجديد التي تبرز من خالل وظائفه المتعددة ضرورة الت -9
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ضرورة االهتمام بخصائص االعالم الجديد التي من شانها ايصال الرسائل االعالمية  -3

 .الى الجمهور بسرعة وبدقة 

يوصي الباحث بضرورة االهتمام بالصورة السياحية لمواقع الجذب السياحي كونها  -0

 .تنافسية لهذه المواقع  تعطي ميزة

ضرورة التركيز على عناصر الصورة السياحية لمعرفة كيفية اختيار السائح للواجهات  -5

 .السياحية 

يوصي الباحث بضرورة اهتمام اصحاب فنادق الدرجة الممتازة في بغداد باألعالم  -1

 .الجديد ووسائله المختلفة 

ة في ذهن السائح تجاه فنادق الدرجة الممتازة التأكيد على اهمية معرفة الصورة السياحي -5

 .في بغداد 

يوصي الباحث بضرورة التنسيق بين االجهزة والمؤسسات السياحية من اجل استثمار  -6

 خصائص االعالم الجديد إليجاد صورة سياحية ايجابية 

ئصه التأكيد على اهمية اقامة دورات تدريبية في االعالم الجديد وكيفية استثمار خصا -9

 .في الفنادق 

 .زيادة استخدام وسائل االعالم الجديد في الترويج للخدمات الفندقية في مدينة بغداد  -64

التأكيد على اهمية تعديل الصورة السياحية لدى السائح المحلي والدولي حول الخدمات  -66

 . الفندقية في مدينة بغداد 

عالمية والمؤسسات السياحية من ضرورة الوعي بأهمية التعاون بين المؤسسات اال -69

 .اجل ايجاد صورة سياحية لفنادق الدرجة الممتازة في بغداد 
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The effect of the characteristics of the new media in enhancing 

the mental image of guests of premium class hotels in Baghdad 

 

Dr .Zuhier abbas azeez 

College of tourism sciences , al mustansiriyah university , Iraq 

Zuhier.abbas1976@uomustansiriyah.edu.iq 

 

Abstract: 

The new media is appear as a revolution in information that depends 

on the effect of media jobs for short or long term duration. The new 

media depends on the characteristics that send a message media to 

the public very fast and accuracy that meet the needed and desired. 

Also, the new media has a significant role in tourism organization for 

support the platform tourism and became a part of tourism in these  

organization. 

The mindset tourism represents the important part for attracting the 

tourists and competitions through the tourism travel decision and 

platform tourism selection. The development in mindset tourism is 

done through tourism organization and through the publishing the 

tourism information. The tourism picture clearly explain the selection 

of platform tourism according to tourists explanations for  feature of 

tourism attracting even it is knowledge, emotion, or affecting. 
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 تعرض النخب األكاديمية للمصادر اإلخبارية

 18/88/8181لغاية  8/81/8181دراسة ميدانية  للمدة من 
 

 يوسف محمد حسين. د.م

 الجامعة المستنصرية/ كلية اآلداب 

 

 

 :المستخلص

ختلف شرائح المجتمع والسيما تعد مسألة التعرض لوسائل اإلعالم من األمور المهمة لم     

فئة النخب األكاديمية ألن هذه الفئة تمثل احد عناصر قادة الرأي وصناعة القرار ومن هنا 

تكون دراسة ما تتعرض هذه النخب للمصادر اإلخبارية لوسائل اإلعالم الجماهيري أو 

وغيرها  لمواقع التواصل االجتماعي كالفيس بوك او اليوتيوب أو الواتساب أو التويتر

وبالتالي تكون هذه الدراسة لمعرفة ما يدور في أذهان النخب األكاديمية في تعرضها 

وستكون هذه الدراسة البحثية ، للمصادر اإلخبارية من حيث األسباب والدوافع والتبريرات

تحديد المشكلة واألهداف واألهمية والمنهج ( اإلطار المنهجي)إذ ستتضمن ، في عدة محاور

فضال عن مجتمع وعينة البحث والمحور ، والمجاالت الزمانية والمكانية للبحثالمستخدم 

سيكون عن تحديد مفهوم التعرض بشكل عام والتعرض لوسائل ( اإلطار النظري)األول 

وعن المصادر اإلخبارية وطبيعة هذه المصادر  ،اإلعالم وتحديد مفهوم النخب األكاديمية

أما المحور الثاني فسيتضمن ، ائص التي تتميز بهابالنسبة لوسائل اإلعالم وأهم الخص

قام ( استبيان علمي)  استمارة( 14)إذ قام الباحث بتوزيع ، (اإلطار العملي للدراسة)

بإعدادها وتوزيعها على عينة مختلفة من األساتذة بمختلف االختصاصات العلمية واأللقاب 

استمارة أخرى ( 34)ت العلمية واستمارة للتخصصا( 34) إذ قام الباحث بتوزيع، العلمية

للتخصصات اإلنسانية في جامعتي بغداد والمستنصرية إلعطاء البحث مزيًدا من 

الموضوعية والخروج بنتائج أكثر دقة وللحصول على إجابات متنوعة وما ينعكس من فائدة 

 .علمية كبيرة 

 

 –المصداقية  –ية النخب األكاديم –التعرض  –المصادر اإلخبارية : )الكلمات المفتاحية

 (الخبر الصحفي 

 :المقدمة

 (:اإلطار المنهجي )

يستطيع إن يحدد ) إن تحديد المشكلة ألي بحث علمي تجعل الباحث :مشكلة البحث: أوال 

العوامل المعينة التي تسبب الصعوبة أو المشكلة عن طريق تحليل الموقف العام لها من 

دف إبراز العناصر والمتغيرات المكونة وذلك به،حيث عناصره وظروفه وخصائصه

وتمثل هذه الخطوة الجهد التحليلي الذي يبذله الباحث تجاه حل المشكلة ،للمشكلة وتوضيحها

 ,Hussein, S.m( )14ص،  8111، سمير محمد ، حسين)( التي يتصدى لدراستها 

1999, p. 76 ) 



 

 

211 

 مجلة المستنصرية للدراسات العربية والدولية

 

                                                                                                                                                        

ها واتجاهاتها وأسبابها في وتتلخص مشكلة البحث إن الكثير من النخب تتباين أفكار     

صحف ( التقليدية ) التعرض للمصادر اإلخبارية سواء كانت لوسائل اإلعالم الجماهيرية 

) مقروءة أو إذاعات مسموعة أو تلفزيونات مرئية أم التعرض لمواقع التواصل االجتماعي  

ذي سوف يعتمد ال، الخ .. كالفيس بوك أو اليوتيوب أوالتويتر الواتساب ( اإلعالم الجديد 

الباحث لمعرفة تلك األسباب عن طريق استمارة استبيان أعدها الباحث كمقياس لهذه 

) استمارة تحليلية أعدت لهذا الغرض على أساتذة الجامعات ( 14)الدراسة وسوف يوزع 

، استمارة لكل تخصص ( 34)وللتخصصات اإلنسانية والعلمية بواقع ( النخب األكاديمية 

تلك اإلجابات إلى جداول تتضمن تكرارات ونسب مئوية ومن ثم شرح تلك ومن ثم تحويل 

 .الجداول وتفسيرها وصوال لنتائج البحث 

تأتي أهمية هذا البحث من أهمية الموضوع الذي يدرسه الباحث -: أهمية البحث: ثانيا 

والسيما في ظل التطورات الهائلة في مجال اإلعالم والتطورات التكنولوجية فضال عن 

فيأتي هنا ، مواقع التواصل االجتماعي ولكثرة المصادر اإلخبارية ( اإلعالم الجديد) ظهور 

لمعرفة ما ( األساتذة ) بدراسة شريحة مهمة في المجتمع أال وهي شريحة النخب األكاديمية

يتعرضون له من مصادر إخبارية وما تنعكس نتائج الدراسة هذه من فائدة للمجتمع والتراث 

 .العلمي 

يهدف البحث للتوصل إلى كيفية تعرض النخب األكاديمية للمصادر  -: هدف البحث: ثالثا 

فضال عن  معرفة ، اإلخبارية وأسباب اختيار وسيلة ما أو أكثر عن باقي الوسائل األخرى 

( التقليدية )إن هذه النخب األكاديمية تفضل التعرض للوسائل اإلعالمية الجماهيرية 

 ( .اإلعالم الجديد ) أم أنها تفضل مواقع التواصل االجتماعي  للحصول على اإلخبار

إذ يمثل المجال المكاني ،يسعى الباحث إلى إثبات مجالين في البحث : مجاالت البحث: رابعا 

في جامعتي بغداد ( األساتذة ) على النخب األكاديمية ( االستبيان ) بتوزيع استمارات     

أما المجال ألزماني للبحث ، التخصصات العلمية كانت أم اإلنسانية والمستنصرية ولمختلف 

أي بواقع ثالثة أشهر بحثية  36/69/9469لغاية  6/64/9469فيشمل المدة الزمنية من 

 .للوصول إلى نتائج أفضل وأكثر دقة 

سيعتمد الباحث على المنهج الوصفي في هذه الدراسة وهو ما  :منهج البحث : خامسا 

وصف ما هو كائن ويتضمن وصف الظاهرة ) تسمية البحوث الوصفية وتعنييدخل ضمن 

ويتضمن دراسة ، وتركيبها وعملياتها والظروف السائدة وتسجيل ذلك وتحليله وتفسيره 

الحقائق الراهنة المتعلقة بطبيعة الظاهرة أو موقف أو مجموعة من الناس أو مجموعة من 

، أبو طالب محمد ، سعيد ) ( هرة أخرى اإلحداث أو مجموعة من األوضاع أو أي ظا

 ( Saeed, Abu Talib M.1990, p. 94( ) 14ص ، 8111

ويعود سبب اختيار الباحث لهذا المنهج وذلك ألن معظم بحوث اإلعالم تستخدم هكذا نوع 

في مجال وسائل اإلعالم كالصحافة والراديو ) من البحوث الوصفية حيث يسعى الباحث 

ن الوسائل إلى التعرف على عدد القراء أو المستمعين أو المشاهدين التلفزيون وغيرها م

وخصائصهم من حيث السن والجنس والدخل ودرجة التعليم ونوعيته ومستوى ، بكل وسيلة 

المعيشة والتعرف على درجة تفضيلهم لكل وسيلة إعالمية على حدة ونوع األبواب 

ي يفضلونها وأسباب التفضيل وانسب فترات الصحفية أو البرامج اإلذاعية أو التلفزيونية الت

 ,Hussein, S. M( )818ص، 8111، سمير محمد،  حسين )( االستماع أو المشاهدة 

1999, p. 132). 
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عندما يتعذر على الباحث إجراء بحثه على أفراد )  -:مجتمع البحث وعينته : سادسا 

ك المجتمع على إن تكون تلك فأنه يلجأ إلى اختيار عينة أو عينات من ذل، المجتمع بأسره 

(  881ص،  8111،  أبو طالب محمد،  سعيد )( العينة ممثلة للمجتمع الذي اشتقت منه 

(Saeed, Abu Talib. M,1990 , p. 123 ) 

بحيث يحمل صفاته ، يشمل جزء من وحدات المجتمع األصلي ويكون ممثال له تمثيال جيدا)

اسة كل وحدات ومفردات المجتمع األصلي وهذا الجزء يغني الباحث عن در، المشتركة

عبد الحافظ ، الشيب ( )خاصة في حالة صعوبة أو استحالة دراسة كل تلك الوحدات 

 ( Al-Shayeb, Abd. Al-H, p. 45( ) 45، ص8111،

اإلجابات الدقيقة إذا ما استخدمنا جزءا من المجتمع الكلي ) ولكي نتمكن من الحصول على. 

بينما يكون ذلك صعبا في حالة ، ستجيبين في حالة البحث بالعينة ويسهل تتبع غير الم، 

 .Al-Abed, A( )  811ص،  8114، عاطف عدلي، العبد  ) ( الحصر الشامل للمجتمع 

A ,2006, p. 133) 

ويتمثل مجتمع البحث بدراسة تعرض النخب األكاديمية للمصادر اإلخبارية ونظرا التساع 

ذه النخب والذي يمثل جميع الجامعات العراقية سوف يلجأ مجتمع البحث وللعد الكبير له

على األساتذة في جامعتي بغداد ( استبيان علمي) استمارة  ( 14) الباحث إلى توزيع 

 (.اإلنسانية والعلمية ) والمستنصرية ولمختلف التخصصات العلمية 

إلجابات عن مشكلة تمثل نتائج البحث النهاية العلمية لكل بحث وا -:نتائج البحث : سابعا 

البحث إذ إن لكل بحث علمي نتائج وسيعتمد الباحث على اإلجابات الواردة عبر استمارة 

التحليل ومن ثم تحويل هذه اإلجابات إلى جداول علمية لمعرفة عدد التكرارات والنسب 

 المئوية لكل إجابة من اإلجابات للنخب األكاديمية ومن ثم شرح تلك الجداول وتفسيرها وفق

 .اإلطار العلمي 

- ( :تعرض النخب األكاديمية  للمصادر اإلخبارية ( ) اإلطار النظري ) المحور األول 

إذ من ، هنالك العديد من التعريفات التي تناولت مفهوم التعرض  : مفهوم التعرض: أوال 

عملية وصول المعلومات من مصادر اإلعالم إلى الجماهير واإلفراد بصورة )يعرفه ب

، ص  8111ديفلير و ساندرا بول ، . ملفين ل ،  روكيتش )( ة أو غير مباشرة مباشر

815 ( )Rockic, Melvin L. D. S, 1993), p. 275 ) 

هادي ،  الهيتي )( استقبال الجمهور للوسيلة االتصالية أو الرسالة االتصالية ) أو انه 

 ( Al-Haiti, H. N, 1998, p. 42( ) 48ص، 8111، االتصال الجماهيري، نعمان

يعبر عن اكتمال العملية االتصالية  كما يعبر عن استجابة الجمهور ) إي إن التعرض 

أي انه يعبر عن حدوث الصلة بين رسائل ووسائل االتصال ، النسبية للرسالة واالهتمام بها 

أساسية      وان التعرض يمثل أيضا حلقة ، الجماهيري من جهة والجمهور من جهة أخرى 

ذلك إن أهداف ، ات العملية االتصالية وهو يمثل اخطر تلك الحلقات وأكثرها أهمية من حلق

أي نشاط اتصالي ال تتحقق ما لم يكن هنالك من يستقبل الرسائل االتصالية حيث إن وصول 

)  (      الرسائل االتصالية إلى الجمهور يعد حلقة أساسية من حلقات عملية االتصال 

 ( Al-Hiti, H. N, 1998, pp. 48-49( ) 41-41ص، 8111، هادي نعمان ،  الهيتي 

جهد يبذله اإلنسان في سبيل تحقيق رغبته )يتطلب التعرض ألي وسيلة من  وبالتالي فأن ما 

لذلك ، فان توفر تلك الوسيلة ساعة الرغبة في التعرض لها و سهولة استعمالها بأقل جهد . 

ستعمالها ، السيما إذا ما اقترن ذلك بمردود ممكن ، يفرض وجوده على المتلقي و يدفعه ال
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عصام سليمان ، ،  الموسى )(  عاٍل من الجزاء ، أي تلبية حاجة المتلقي بصورة مريحة

 ( Mousa, I. S,2012), p. 146-Al( ) 844،  ص   8188
يمكن تعريف مفهوم النخبة حسب تعريف الموسوعة البريطانية -:النخب األكاديمية: ثانيا 

أو أنها جزء يتسم بالتفوق االجتماعي داخل مجتمع ، الشريحة األفضل في كل طبقة  )بأنها 

أو أنها مجموعة من األشخاص الذين حازوا على قدر كبير من القوة ، ما وفق معاييره 

 Encyclopedia( )والتأثير بفضل مكانتهم االجتماعية أو مستوياتهم التعليمية 

Britannica. available aniline at  ) المجموعة المنتقاة التي تعد بمثابة ) أو أنها

 (  .Eugene Ehrlich,1993, p176)(  أفضل عناصر أي مجتمع من المجتمعات 

ألنهم ( شريحة أساتذة الجامعات ) وبالتالي فأن الباحث سوف يعتمد على النخب األكاديمية 

 .يمثل الطبقة الواعية األكثر نضجا وخزين معرفي وقادة للرأي

هنالك ثمة عالقة واسعة ووثيقة ما بين النخب : النخب األكاديمية ووسائل اإلعالم: لثاثا

األكاديمية وما تتعرض له من وسائل اإلعالم وطبيعة هذه الوسائل من خالل محاولة تلك 

الوسائل من السيطرة والتحكم في الجماهير ولهذا يمكن لنا تحديد العالقة ما بين النخب 

 :ل اإلعالم بمسألتيناألكاديمية ووسائ

إذ إن وسائل اإلعالم تقوم ، طبيعة االستخدام وعادات التعرض والتفاعل مع وسائل اإلعالم -6

بتفعيل وظيفة نشر الوعي العام بقضايا المجتمع وبالتالي فأن اطالع النخب على ما تقدمه 

قيق وظائف وسائل اإلعالم والتفاعل معه يشير بدوره إلى حالة من التكامل في األدوار وتح

 .وسائل اإلعالم بما يتفق وأهداف المجتمع

إذ إن عادات التعرض واالستخدام تتأثر بمستوى تحقق أشباعات تعرض النخب ، تقييم األداء -8

، عبد هللا بن محمد، الرفاعي)( لهذه الوسائل من جهة ومستوى تفاعلهم معها من جهة ثانية

 ( .Al-Rifai, A. M, 2010, p( ) 4ص، 8181

قبل الولوج بتحديد تعريف الخبر الصحفي البد من معرفة ممن  : الخبر الصحفي:  رابعا

إن معلومات أي خبر من اإلخبار تحتوي المادة األولية لثالثة ) يتكون الخبر الصحفي إذ   

وهذه األجزاء هي عنوان الخبر والجزء المثير الذي في الخبر ، أجزاء أساسية في أي خبر 

فالعنوان هو أول ما يجذب المتلقي وهو بمثابة إعالن ، الخبر األخرى ثم تفاصيل ، وذروته 

عن الخبر أما ذروة الخبر يمكن إن تصاغ كلها أو خالصة عنها في صيغة مقدمة للخبر 

( فتعطيه فكرة عن الحدث وتثير اهتمامه ، تجيب عن تساؤالت القارئ بسرعة واختصار 

 Abu Al-Saad, A. M, 1983, p. 49).( 41ص،  8111، عدنان منعم،أبو السعد  )

مقدمة الخبر ويتم تحريرها من أهم جزء من ) وهنالك من يقسم الخبر إلى ثالثة أقسام  (

الخبر باعتباره مركز الثقل وصياغته في فقرة ال تتجاوز الثالثين كلمة تتضمن ملخا 

خبر للموضوع وتكشف عن هوية األشخاص واألماكن والقسم الثاني تفاصيل إحداث ال

وتتكون من أجزاء كل منها تمثل شريحة من الخبر تتناول جزء من أحداثه تمثل وحدة 

فيشمل خلفيات الخبر ، أما القسم الثالث، متكاملة يتم ترتيبها وفق األهمية التنازلية لكل منها

إذ يتضمن األصول الرئيسة لوقوع الحدث أو تطوراته السابقة ويمكن تجزئه أوليات ،

ات تتضمن كل منها جزءا من تلك األوليات ويتم ترتيبها وفقا لألهمية الحدث إلى فقر

 ,Tout, S. S.( ) 141-144ص،  8114، صالح شاكر، وتوت  )( التنازلية لكل منها

2004, pp. 346-347 )  ألنها األساس في ، المقدمة أهم جزء في الخبر) ومن هنا تكون

إذ أنها يجب إن تكون مقتصرة على الحقائق  ،شد انتباه القارئ وفتح شهيته لمتابعة الخبر 
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وعدم حشد المعلومات وان تكون متسمة بالحركة والحيوية ومركزة ومختصرة والتناسق 

مع حجم الخبر وان تجيب عن األسئلة االستفهامية الستة من وماذا وأين ومتى وكيف  

 ( Hussein, H. H, 2017, p. 72( )18ص،  8181، حسين حسن،  حسين)( ولماذا 

معلومات حديثة )فالخبر الصحفي هو ، وبناء على ما تقدم يمكن تعريف الخبر الصحفي 

تقارن ، تنقل بأمانة ودقة عن إحداث جارية أيا كان نوعها وفي إي مكان من العالم

بمعلومات أساسية أخرى رويت بأمانة ودقة وجمعت على شكل خبر وقد اختيرت 

أو دافع سياسي أو تزويق تحريري من قبل بموضوعية ولكن دونما موازنة مصطنعة 

 (  45ص،  8111، عبد الستار، جواد)(  الصحفيين المحترفين 

(Jawad, A. S 2000, p. 65) ( ويختلف المؤرخون فيما بينهم حول نشأة الخبر

وثيقة خطية كان الهدف منها  6955المخطوط ويعتبر البعض األمر الصادر في انكلترا 

 ( بار التي ال تعتمد على المعلومات الصحيحةالحد من انتشار اإلخ

 (Fahmy, M, 1964, p. 54( ) 54ص،  8144، محمود ، فهمي)                     

إن هذا الدور يتصل اتصاال وثيقا بالحاجة إلى معرفة الفرد لما يدور من حوله من أحداث ) 

 (  بوصفه كائن يعيش في مجتمع يتأثر به وبعالقاته بغيره من الناس

 (Adham, M, 1987, p. 135.(  )815ص ،  8111، محمود ، ادهم)              

أي حادث أو فكرة أو رأي ابن ساعته يمكن أن يهم أو يؤثر في ) فمصطلح اإلخبار يعني 

 (  ويكون مفهوم منهم، عدد كبير من األشخاص في مجتمع ما 

 ( Hohenberg, John, 1960, p. 67( ) 41ص،  8141، جون ، هوهنبرغ)

، فالح كاظم ،  المحنة )( معالجة حقيقية أو حدث مادي معين ) وكذلك يمكن تعريفها بأنها 

 (The Tribulation, F. K,  1988, p. 242( ) 848ص،  8111

ويمكن تقسيم اإلخبار بصفة عامة إلى إخبار داخلية وإخبار خارجية فاألولى تتعلق      

دره فيه والثانية فتتناول اإلحداث الخارجية في البالد بالشؤون المحلية للبلد الذي تص

األجنبية سواء منها ما يتعلق بمصالح البلد الذي تصدر فيه أو ال يمت إليه بصلة على 

( اإلطالق وبالتالي هنالك إخبار سياسية وحربية واقتصادية وإخبار إنسانية وإخبار ثقافية 

 ( Musa, S, 1958, p. 56( )54ص ،  8151، سالمة ، موسى)

يتكررررررون الخبررررررر الصررررررحفي مررررررن عرررررردد    :الخبممممممر وعناصممممممره األساسممممممية: خامسمممممما 

مرررررن العناصرررررر األساسرررررية التررررري مرررررن خاللهرررررا يمكرررررن إن نفهرررررم الخبرررررر ونسرررررتطيع أن 

نحررررول الحادثررررة الترررري هرررري أسرررراس كررررل خبررررر وصررررياغتها إلررررى خبررررر صررررحفي سررررواء 

 يركررررررز البرررررراحثون فرررررري صررررررناعة) إذ ، كرررررران خبررررررر مقررررررروء أو مسررررررموع أو مرئرررررري 

الخبررررررر وقواعررررررد التحريررررررر وقواعررررررد التحريررررررر الصررررررحفي علررررررى العناصررررررر األساسررررررية 

 ,Jawad, A. S( ) 11-41ص، 8111، عبمممممد السمممممتار ، جمممممواد  :( )اآلتيرررررة

2000, pp. 67-73 ) 

إذ من سمات الخبر األساسية كونه مؤقتا وارتباطه  :الظرفية/ الجدة/الفورية  /الحالية  -6

 .ثير االهتمام والترقب بأحداث اليوم أو بكل ما هو جديد ي

، من الطبيعي أن يهتم جمهور اإلخبار بتلك التي تدور في بلدانهم ومدنهم  :المكان/ القرب  -9

 .مما يستدعي الصحافة اإلخبارية أن تولي هذا العنصر اإلخبار بأهمية يستحقها 
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م والتي تتعلق بالنشاطات المختلفة لرجال السياسة ونجو :الشخصيات البارزة/ األهمية -3

السينما وكبار الشخصيات كلها تشكل قيمة إخبارية وعنصرا مهما من عناصر الخبر الذي 

 ينال اهتمام الجمهور

، إذ إن من أهم عناصر التشويق هي طرافة الخبر وغرابته  :اإلحداث غير العادية/ الغرابة  -0

شكل يستحوذ على اهتمام الجمهور ب، فالخبر الغريب الذي ال يمكن حدوثه ولكنه يحدث 

 .يستثير دهشتهم واهتمامهم 

 ويتعلق بأي نزاع بين الناس والمجموعات والدول :الصراع -5

كاإلخبار التي تتعلق بالضرائب والتشريعات العامة وكل ما يهم  (:التأثير)االهتمام اإلنساني -1

 المجتمع أو تقع ضمن دائرة االهتمام اإلنساني وتستميل عواطف الناس وتجذب اهتماماتهم

إذ إن الكثير من الباحثين ، ن يرى إن هنالك عناصر أخرى يتكون منها الخبر وهنالك م

يتفقون عليها مع زيادة أو نقصان البعض منها بما يتناسب والوسيلة اإلعالمية وهذه 

الصراع والتقدم أي النصر واالنجاز والكارثة أي الهزيمة والتدمير ) العناصر هي 

تمع وكذلك الغرابة والسمو أو الشهرة وأيضا المصلحة أي بمعنى التأثير في المج، والنتائج

عبد النبي ،  خزعل)( أو االهتمام اإلنساني والجدة والحالية والتوقيت وكذلك عامل القرب 

 ( Khazaal, A. N,  2011, p. 186( ) 711ص، 2077

وهنالك تقسيمات أخرى وتتفاوت هذه التقسيمات واألنواع لعناصر الخبر ويرجع ذلك 

األول ليس هنالك اتفاق ما بين الباحثين على عدد معين لتلك العناصر وهذا يرجع ، نألمري

والثاني يعود إلى طبيعة الوسيلة اإلعالمية نفسها وسياستها في ، لتعدد المدارس اإلخبارية

فإذا كانت تبحث تلك الوسيلة عن اإلثارة فنجد أنها ، التعامل مع مجمل اإلحداث والقضايا

أما إذا ..شهرة وأخبار الشخصيات المهمة والجنس والمال في المجتمع وهكذا تهتم بعنصر ال

 فنجد أنها تهتم بقضايا تعزز ذلك المفهوم ، كانت تهتم بأمور تختص بمصلحة المجتمع ورقيه

لذلك نجد إن تحيد العناصر األساسية للخبر من األشياء الضرورية والمهمة في العمل     

وتحديد طبيعة التغطية اإلخبارية ، اعد على انتقاء اإلخبار وفرزهاإنها تس)اإلخباري بسبب 

وحجمها وتمنح للمؤسسة اإلعالمية سماتها من حيث فورية التغطية وكذلك توفر إمكانية 

االطالع على االتجاهات اإلعالمية التي يتم التركيز عليها في زمان أو مكان معين من قبل 

طالب ،  عالوي )( لوسيلة اإلعالمية التي تغطي الجدثالمؤسسة وأيضا أنها تحدد لنا نوع ا

 Allawi, T. A. M, and( ) 841ص،  8185، وحيدر احمد علو ، عبد المجيد 

Haider Ahmad Alo, 2015, p. 147 ) 

تحتاج إلى كم هائل من المعلومات ) إن إي وسيلة إعالمية   :المصادر اإلخبارية: سادسا 

االستمرار في عملها والقيام بمهامها والعمل الصحفي يحتاج والمواد الجديدة لكي تستطيع 

في عملية الخلق اليومية  إلى المواد الخام الالزمة لهذا الخلق إي إنتاج المادة اإلعالمية 

                المتنوعة والمادة الخام هي اإلخبار والمعلومات التي تصل للوسيلة اإلعالمية عن 

 ,Nassef, L, 1988( ) 633ص،  6966، لطفي،  ناصف)(  طريق العديد من المصادر

p. 133 )  تعريف اإلخبار مرتبط بالوسائل التي استخدمت في هذا المجال لجمع ) وان

فمعظم تلك اإلخبار تصل ألينا أما عن طريق محررين ومراسلين ، معظم المعلومات

أو مصادر رسمية لإلخبار أو عن طريق ، متخصصين وموجودين دائما في أماكن اإلحداث 
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لعالقات العامة أو وكاالت الدعاية واإلعالن والعاملين فيها أو عن طريق وجود مراسلي ا

 ( الصحافة في وسط اإلحداث ذات األهمية اإلخبارية الخاصة

 .(Stearns, H, 2011, p. 180( ) 811ص،  8188، هربرت ، سترنز ) 

عالمية على هي القنوات التي تحصل من خاللها الوسيلة اإل) ويمكن تعريف المصادر

،  حسين )( وقد تكون المصادر شخصيات أو جهات أو وسائل إعالمية ، مادتها اإلخبارية 

 ( Hussein, H. H, 2017, p. 69( ) 41ص ، 8181، حسين حسن 

األدوات التي تعتمد عليها وسائل اإلعالم لجمع والتقاط أنباء اإلحداث والوقائع ) أو أنها 

ة بمجرياتها أوال بأول مع مراعاة توافر العناصر اإلخبارية فيما والمعلومات واآلراء المتعلق

 Khazaal, A.-N,2011 , p. 180( ) 811ص،  8188،  عبد النبي،  خزعل)(ينقلون 

) 

تقرير عن أحداث جديدة  أو معلومات لم تكن معروفة سابقا ولكن معظم األشياء  ) أو أنها 

ريدة أو تبث على الهواء ما لم تتوافر فيها شروط التي تحدث في العالم ال تجد طريقها إلى ج

 ,,Potter, D( ) 5ص،  8114، ديبرا ،  بوتر )( معينة إال وهي المعايير اإلخبارية 

2006, p. 5 ) 

 :وتقسم المصادر اإلخبارية ألي وسيلة من وسائل اإلعالم إلى قسمين

ينة أو لمحطة مصادر خاصة أو فردية وهي المصادر الخاصة والمخصصة لصحيفة مع  -6

إذاعية واتي يقتصر عملها وخدماتها على هذه الوسيلة وهم المندوبون والمراسلون والذين 

 .ال يحق لهم العمل مع وسيلة إعالمية أخرى

بل هي مصادر عامة لكل من ، مصادر عامة خارجية والتي ال تخص وسيلة إعالمية بعينها  -3

أو مجانا في أحيان أخرى ومن بين هذه أي مقابل اجر يدفع عن هذه الخدمة ، يأخذ منها 

المصادر كوكاالت اإلنباء العالمية والمحلية واإلذاعات المسموعة والمرئية والصحف 

(  41ص،  8111، كرم ،  شلبي )( والنشرات والكتب وأصحاب المصلحة الخاصة 

(Shalaby, K, 2008, p. 68 ) ها وتعد وكاالت اإلنباء من أهم المصادر التي تعتمد علي

ألنها تنفرد بإمكانيات خاصة متمثلة بالعدد ) وسائل اإلعالم في الحصول على اإلخبار

الكبير من المراسلين والمندوبين والمكاتب الخاصة وأجهزة االتصال السريعة ما يمكنها من 

،  2001، كرم ، شلبي  )( تغطية اإلحداث على مستوى العالم كله وفي اقصر وقت ممكن

تعمل على تغطية ، وتنقسم إلى وكاالت محلية .  ( Shalaby, K, 2008, p. 37( ) 91ص

إذ تنقل ، إذ  تقدم خدماتها الصحفية العالمية ، ووكاالت دولية ، اإلخبار ذات الطابع المحلي 

أهم اإلحداث التي تحصل في العالم وتتميز بامتالكها شبكة كبيرة من المراسلين في جميع 

االت ذات طابع عالمي وهي رويترز واسوشايتد برس يونايتد إنحاء العالم وهنالك خمسة وك

يضاف إليهم وكالة ايتار تاس الروسية والوكالة األلمانية والوكالة ، برس انترناشيونال

 ( Bashir, I ,2009, p. 46( ) 41ص،  2003، عماد ، بشير  ( )الفرنسية  فرانس برس

         وكاالت اإلنباء كون  إن وكاالت اإلنباء ويعود السبب إلى األهمية الكبيرة التي تتمتع بها

هي الجهاز الذي يتولى استقاء اإلخبار من مصادره األساسية في مناطق متفرقة من العالم ) 

فهي تمد هذه ، وتوزيعها على الصحف والمحطات المسموعة والمرئية بأجهزتها الخاصة 

(  752ص،  2073، مصطفى عباس، محمد رضا  ( )الجهات المشتركة معها باإلخبار

(Muhammad R. Mustafa. A, 2019, p. 152)  ومن المصادر اإلخبارية األخرى
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وكاالت اإلنباء العالمية الفيلمية والتي ) والتي ال تقل أهمية عن وكاالت اإلنباء العالمية هي 

لها دور في إثراء المادة اإلخبارية وفي تدفق المواد اإلخبارية المصورة كوكالة       فيز 

ويعد التبادل اإلخباري سواء كان على مستوى بين دولتين ، وز االنكليزية ووكالة رويترني

( أو بين عدة دول عبر األقمار الصناعية او شبكات المايكرويف أو شبكات اإلخبار السلكية 

 ,Allawi, T. A. M( ) 22ص 2075، حيدر احمد علو ، طالب عبد المجيد ،  عالوي )
Haider A. A, 2015, p. 22 ). من المصادر اإلخبارية المهمة في مجال العمل

كاالستماع السياسي الذي يعد من المصادر المهمة ) وهنالك مصادر أخرى .اإلخباري

اإلخبار الفورية وأيضا الدوريات من صحف ومجالت إذ يمكن اقتباس الكثير من اإلخبار 

الهيئات والوزارات  وكذلك النشرات الصحفية والمطبوعات والتي تصدر من، المحلية

فضال عن التعليمات والتوجيهات ، متضمنة إخبار ونشاطات متلف الدوائر والهيئات

الرسمية والتي تمثل كل ما يأتي لغرفة اإلخبار من مصادر طبيعية مثل كبار المسئولين 

،  2075،  حيدر احمد علو، طالب عبد المجيد ، عالوي)( ومكاتبهم الصحفية الخاصة بهم 

 ( Allawi, T. A. M, Haider A. A, 2015, p. 24)(  24ص

، إن ازدياد انتشار االنترنيت في مختلف أنحاء العالم  :مواقع التواصل االجتماعي : سابعا 

أدى إلى ظهور مواقع التواصل االجتماعي وال سيما الفيس بوك إذ أصبح استخدام هذه 

بأنّه قيام الفرد ) االجتماعّي بشكٍل عاّم  يمكن تعريف التّواُصلالمواقع في أنحاء العالم كافة و

بزيادة عدد معارفه عن طريق إنشاء العالقات مع اآلخرين، ومؤّخراً، وبعد ظهور مواقع 

أصبحت هذه المواقع    (Social Networking Sites)التّواُصل االجتماعّي باإلنجليزيّة

تعريف مواقع التّواُصل  أيضاً وسيلةً إلنشاء العالقات بين األفراد، ومن هُنا يُمكن

االجتماعّي على أنّها المواقع التي تُتيح للُمستخدمين إنشاء حسابات شخصيّة، وتكوين 

عالقات مع ُمستخدمين آخرين للمواقع نفسها، وتُعّد مواقع فيسبوك، وواتساب، ويوتيوب 

 ( Edited.-7-TechTarget, 18 .2017( ) أمثلةً على هذه المواقع

ت افتراضية تسمح للجمهور بالتواصل والتفاعل مع بعضهم أو لمجرد مجتمعا)أو أنها 

اإلبحار في شبكة االنترنيت وتزود مواقع التواصل االجتماعي مستخدميها بكتابة لمحات 

شخصية عن أنفسهم وتمكنهم من تحميل ومشاركة الصور والموسيقى ومختلف أنواع 

عن ذلك فإنها تزودهم بسند عاطفي  فضال، الرسائل التي يرغبون بمشاركتها مع اآلخرين 

 8184، علي عبد الهادي،  عبد األمير)( واجتماعي ومصادر للمعلومات وروابط لآلخرين

 ( H, , 2016, pp. 119-A., A.al-Abd al-120( ) 881-881ص، 

مواقع التواصل الشهيرة والتي تعد ) وتوجد عدة أنواع من مواقع التواصل االجتماعي منها 

ة واستخداما من قبل الجمهور مقارنة باألخرى ومن أشهرها الفيس بوك األكثر شهر

وأيضا المواقع التي تتيح االستخدام المجهول وهذا النوع من مواقع التواصل تتيح ، وتويتر

للمستخدم استخدامها دون تسجيل بياناته الشخصية  وهنالك مواقع تواصل للمراهقين ومن 

لك من األنواع األخرى مواقع تعتمد نشر موقع المستخدم وكذ، األمثلة على ذلك موقع تمبلر

كتويتر وانستغرام وسناب شات  وهنالك مواقع تواصل عالمية األكثر استخداما كالفيس بوك 

وكيوزون الصيني وكي في الروسي وهنالك مواقع تعتمد على نشر مواقع الفيديو 

 (LifeWire, Retrieved 18 ( )2017-7-ed 18"Retriev-7-2017)( كاليوتيوب 
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- ( :الميداني / اإلطار العملي ) المحور الثاني 

في سياق تحليل المؤشرات الكمية التي خرج بها الباحث عن طريق استمارة : تحليل النتائج

عمل ، ( أساتذة الجامعات / النخب األكاديمية ) االستبيان واإلجابات الخاصة بالمبحوثين 

ة من استمارة التحليل إلى مجموعة من الجداول موزعة الباحث إلى تفريغ البيانات الناتج

على عدة محاور عامة وتفصيلية لتكون العملية التحليلية أكثر تنظيما وتبويبا وتسهيال لعملية 

 :التحليل والتفسير وشرح للبيانات المستخلصة عبر استمارة االستبيان وهي كاالتي

جول رقم ) للمبحوثين على محاور عدة توزعت السمات العامة : السمات العامة للمبحوثين -1

تكرارا واإلناث ( 35)وعدد تكرارات بلغت % ( 56,33) إذ بلغت نسبة الذكور منهم ، (6

أما على مستوى العمر فجاءت ، تكرارا ( 95)وعدد تكرارات بلغت %( 06,11) نسبتهم  

ات بلغت وعدد تكرار%( 53,33) بالمرتبة األولى بنسبة  (09-04) الفئة العمرية من 

وعدد تكرارات بلغت %(  36,11) ثانيا بنسبة (  14-54)تكرارا والفئة العمرية من ( 39)

وعدد تكرارات بلغت %(65)ثالثا بنسبة (  39-34)إما الفئة العمرية من ، تكرارا( 69)

للمدرس الدكتور بعدد تكرارات بلغت %( 52,22) أما اللقب العلمي فكان  تكرارا( 9)

) تكرارا ولألستاذ المساعد و( 30)وبعدد تكرارات بلغت %(  22,22 )تكرارا و( 23)

% ( 50)أما الجامعة فكانت ، لألستاذ الدكتور ( .)وبعدد تكرارات بلغت %(  12,22

( 20)للجامعة المستنصرية أي %( 50)استمارة استبيان و ( 20) لجامعة بغداد أي 

للتخصصات العلمية       ( % 50) استمارة استبيان وكذلك التخصص العام فكانت 

 .للتخصصات اإلنسانية% ( 50)و

 النسبة المئوية التكرار النوع المعلومات الديموغرافية

 51,11 15 ذكر الجنس

 48,44 85 أنثى

 %811 41  المجموع

 

 السن

 51,11 18 سنة 41-41من 

 18,44 81 سنة 41-51من 

 85 1 سنة 11-11من 

 %811 41 المجموع

 

 ب العلمياللق

 51,11 18 مدرس دكتور

 11,11 81 أستاذ مساعد

 81,11 1 أستاذ دكتور

 %811 41  المجموع

 

 الجامعة

 51 11 بغداد

 51 11 المستنصرية

 51 11 علمي التخصص العام

 51 11 أنساني

 %811 41  المجموع

 

 يبين المعلومات الديموغرافية للمبحوثين( 6)جدول رقم 
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في سياق التعرض لوسائل اإلعالم المختلفة ضمن : ل اإلعالم المختلفةالتعرض لوسائ -9

حيث جاءت ، ( اإلعالم الجديد ) وسائل اإلعالم التقليدية ومواقع التواصل االجتماعي 

 (9)وكما مبين في الجدول رقم % (  4) وكال بنسبة %(   644)إجابات بنعم بنسبة 

 لنسبة المئويةا التكرار التعرض لوسائل اإلعالم المختلفة

 644 14 نعم

 4 4 كال

 %644 14 المجموع

 يبين تعرض المبحوثين لوسائل اإلعالم المختلفة( 9)جدول رقم 

في سياق مدى إيمان المبحوثين بمصداقية : اإليمان بمصداقية مواقع التواصل االجتماعي -3

سطة أوال إذ جاءت إجابات المبحوثين بأن مصداقيتهم متو، مواقع التواصل االجتماعي

%(  9)تكرارا وضعيفة ثانيا  بنسبة ( 04)وبعدد تكرارات بلغت %(  11,11) بنسبة 

%( 6)وضعيفة بنسبة %(  63,33)تكرارا وكبيرة ثالثا  بنسبة ( 9)وبعدد تكرارات بلغت

بدون أي تكرار وكما %(  4)تكرارا وكبيرة جدا خامسا بنسبة ( 65)وبعدد تكرارات بلغت 

وهذا ما يفسر إن نسبة تعرض النخب األكاديمية للمصادر (  3)م مبين في الجدول رق

 .اإلخبارية بنسبة متوسطة 

النسبة  التكرار اإليمان بمصداقية وسائل اإلعالم

 المئوية

 المرتبة

 األولى 44,44 41 متوسطة

 الثانية 85 1 ضعيفة

 الثالثة 81,11 1 كبيرة

 الرابعة 5 1 ضعيفة جدا

 ةالخامس 1 1 كبيرة جدا

  %811 41 المجموع

 يبين مدى اإليمان بمصداقية وسائل اإلعالم( 3)جدول رقم 

أشارت إجابات المبحوثين ( :النخب األكاديمية)نوع اإلخبار التي تسعى للحصول عليها  -0

فجاءت اإلجابات باألغلبية يتعرضون لإلخبار ، بشأن أي نوع من اإلخبار يتعرضون لها

واإلخبار األمنية ، تكرارا( 95)وبعدد تكرارات بلغت %( 06,11)السياسية أوال وبنسبة 

تكرارا  وبالمرتبة الثالثة  ( 60)وبعدد تكرارات بلغت %( 93,33) بالمرتبة الثانية بنسبة 

أما اإلخبار ، تكرارا ( 66)بعدد تكرارات بلغت  %(66,33)لإلخبار الرياضية بنسبة 

تكرارا  ( 1)بعدد تكرارات بلغت %(  64)االقتصادية جاءت بالمرتبة الرابعة وبنسبة 

( 0)وبعدد تكرارات بلغت %(  1,11)بالمرتبة الخامسة بنسبة ( أخرى )وحلت إخبار 

الذي يبين لنا من خالل النتائج اهتمام المبحوثين ( 0)تكرارات وكما مبين في الجدول رقم 

 .باإلخبار السياسية بشكل اكبر من باقي اإلخبار األخرى

 

لتي تسعى للحصول نوع اإلخبار ا

 عليها النخب األكاديمية

النسبة  التكرار

 المئوية

 المرتبة

 األولى 48,44 85 السياسية



 

 

221 

 مجلة المستنصرية للدراسات العربية والدولية

 

                                                                                                                                                        

 الثانية 81,11 84 األمنية

 الثالثة 81,11 88 الرياضية

 الرابعة 81 4 االقتصادية

 الخامسة 4,44 4 أخرى

  %811 41 المجموع

 نخب األكاديمية للحصول عليهايبين نوع اإلخبار التي تسعى ال( 0)جدول رقم 

مواقع التواصل )االعتماد على وسائل اإلعالم التقليدية أم وسائل اإلعالم الجديد  -5

 (:االجتماعي

أشارت إجابات المبحوثين إن االعتماد على وسائل اإلعالم التقليدية بالمرتبة األولى بنسبة 

ئاتها الفرعية كانت تكرارا وان ف( 30)وبعدد تكرارات بلغت %( 51,11مئوية بلغت 

تكرارا ومن ثم ( 30)وعدد تكرارات بلغت %( 54)نتائجها  بسبب الموضوعية أوال بنسبة 

تكرارا ومن ثم الصدق ( 69)وبعدد تكرارات بلغت %( 35,99)الدقة والسرعة ثانيا بنسبة 

 .تكرارات ( 5)وعدد تكرارات بلغت %( 60,54)والصحة بنسبة 

حلت ثانيا بنسبة ( مواقع التواصل االجتماعي)عالم الجديد إما االعتماد على وسائل اإل

أما فئاتها الفرعية فكانت ، تكرارا ( 91)وبعدد تكرارات بلغت %( 03,33)مئوية بلغت 

أما االثنين ، %(95)وبسبب التطور ثانيا بنسبة %( 55)نتائجها بسبب السرعة أوال بنسبة 

% ( 53,60) فجاءت بنسبة( االجتماعيوسائل اإلعالم التقليدي ومواقع التواصل )معا 

ويتبين لنا إن المبحوثين يعتمدون على وسائل اإلعالم ( 5)وكما يوضح الجدول رقم 

أما اعتمادهم ، التقليدية بالدرجة األساس كونها أكثر موضوعية في التعامل مع اإلحداث 

ية كونها أكثر يأتي بدرجة ثان، مواقع التواصل االجتماعي ) على وسائل اإلعالم الجديد 

 .سرعة في نقل اإلحداث
االعتماد على وسائل اإلعالم التقليدية أم وسائل اإلعالم 

 والسبب( مواقع التواصل االجتماعي)الجديد 

 السبب

 

 المرتبة % التكرار

 

 أسباب االعتماد على وسائل اإلعالم التقليدية

 األولى 51 81 الموضوعية

الدقة 

 والسرعة

 الثانية 15,81 88

الصدق 

 والصحة

 الثالثة 84,11 5

  %811 14  المجموع

 

مواقع التواصل )أسباب االعتماد على وسائل اإلعالم الجديد 

 (االجتماعي

 

 المرتبة % التكرار السبب

 األولى 11,11 81 السرعة

 الثانية 84,18 1 التطور

  %811 84  المجموع

 األولى 44,54 14  االعتماد على وسائل اإلعالم التقليدية

مواقع التواصل )االعتماد على وسائل اإلعالم الجديد 

 (االجتماعي

 

 الثانية 41,11 84 

  %811 41  المجموع

يبين اعتماد المبحوثين على وسائل اإلعالم التقليدية أو وسائل اإلعالم ( 5)جدول رقم 

 الجديد والسبب
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أشارت  :تواصل االجتماعي الوسيلة التي تتعرض لها النخب األكاديمية على مواقع ال -1

اإلجابات أن المبحوثين يتعرضون ألكثر الوسائل عند استخدام مواقع التواصل االجتماعي 

بعدد تكرارات بلغت %( 56,33) إذ نالت المرتبة األولى بنسبة ، هي وسيلة الفيس بوك 

لغت بعدد تكرارات ب%(  66,33) تكرارا وجاء اليوتيوب بالمرتبة الثانية بنسبة ( 35)

بعدد تكرارات %( 66,11)تكرارا  ومن ثم استخدام تويتر بالمرتبة الثالثة بنسبة ( 66)

%(  6,33) تكرارات  واستخدام الواتس اب بالمرتبة الرابعة بنسبة             ( 5)بلغت 

وعدد %(  3,33) تكرارات وأخيرا استخدام األنستغرام بنسبة ( 5)وعدد تكرارات بلغت 

ويتبين لنا ان اهتمامات ( 1)كرارين فقط كما يوضح الجدول رقم تكرارات بلغت ت

الفيس ) المبحوثين لمواقع التواصل االجتماعي في تعرضها للمصادر اإلخبارية يتصدرها 

 ( .بوك 

الوسيلة التي تتعرض لها النخب األكاديمية على مواقع 

 التواصل االجتماعي

النسبة  التكرار

 المئوية

 المرتبة

 األولى 56,33 53 الفيس بوك

 الثانية 66,33 66 يوتيوب

 الثالثة 66,11 5 تويتر

 الرابعة 6,33 5 الواتس اب

 الخامسة 3,33 9 انستغرام

  %644 14 المجموع

يبين الوسيلة التي تتعرض لها النخب األكاديمية على مواقع التواصل ( 1)جدول رقم 

 االجتماعي

أشارت :  ية في وسائل اإلعالم التقليديةالوسيلة التي تتعرض لها النخب األكاديم -5

اإلجابات أن المبحوثين يتعرضون ألكثر الوسائل عند استخدام وسائل اإلعالم التقليدية هي 

( 09)وبعدد تكرارات بلغت %( 54) إذ نالت المرتبة األولى بنسبة ، وسيلة التلفزيون 

وثالثا الصحف (  69) وبعدد تكرارات بلغت%( 94)أما اإلذاعة ثانيا بنسبة ، تكرارا 

( 5)تكرارات وكما يوضح الجدول رقم ( 1)وبعدد تكرارات بلغت %(  64)الورقية بنسبة 

ويتبين لنا إلى ارتفاع نسبة مشاهدة التلفزيون كوسائل تقليدية من قبل المبحوثين قياسا 

 .للوسائل اإلعالمية التقليدية األخرى 

في الوسيلة التي تتعرض لها النخب األكاديمية 

 وسائل اإلعالم التقليدية

النسبة  التكرار

 المئوية

 المرتبة

 األولى 54 09 التلفزيون

 الثانية 94 69 اإلذاعة

 الثالثة 64 1 الصحيفة الورقية

  %644 14 المجموع

 يبين الوسيلة التي تتعرض لها النخب األكاديمية في وسائل اإلعالم التقليدية( 5)جدول رقم 

أظهرت إجابات المبحوثين :  ة التي تتعرض لها النخب األكاديميةالمحطات الفضائي-6

فجاءت على مستوى المحطات المحلية قناة ، بالنسبة للمحطات الفضائية التي تتعرض إليها 
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تكرارا وقناة ( 90)وبعدد تكرارات بلغت %(  04)العراقية أوال كونها قناة رسمية بنسبة 

( 65)وبعدد تكرارات بلغت %(  95)دقيقة  بنسبة الشرقية ثانيا كونها تواكب اإلحداث و

وبعدد ( 61,11)تكرارا وقناة دجلة ثالثا  كونها قناة حيادية ودقيقة في نقل اإلحداث بنسبة 

تكرارات  وقناة السومرية رابعا كونها قناة حيادية وسريعة في نقل اإلحداث  ( 64)تكرارات 

ة هنا بغداد خامسا كونها قناة مهنية بنسبة تكرارا وقنا( 5)وبعدد تكرارات %( 5,33)بنسبة 

تكرارا  وقناة االتجاه سادسا كونها دقيقة في نقل اإلحداث ( 3)وبعدد تكرارات بلغت %( 5)

تكرارا وأخيرا قناة الفرات سابعا  لكونها قناة ( 9)بعدد تكرارات بلغت %( 3,33)بنسبة 

 .فقط ( 6)وبعد تكرارات بلغ %( 6,11)مواكبة لإلحداث وبنسبة 

أما على مستوى المحطات الفضائية العربية فجاءت قناة العربية بالمرتبة األولى من بين 

وبعدد %(  35)القنوات العربية األخرى بسبب السرعة في مواكبة اإلحداث بنسبة 

تكرارا وقناة الحدث ثانيا بسبب الحيادية والسرعة  في نقل اإلحداث ( 96)تكرارات بلغت 

تكرارا  ومن ثم الجزيرة ثالثا بسبب الدقة ( 63)بعدد تكرارات بلغت و%( 96,11)بنسبة 

تكرارات  والحرة عراق رابعا ( 9)وبعدد تكرارات بلغت %( 65) في نقل اإلحداث بنسبة 

تكرارا  وخامسا ( 6)وبعدد تكرارات بلغت %(  63,33) بسبب مواكبتها لإلحداث وبنسبة 

تكرارات وأخيرا ( 1)وبعدد تكرارات بلغت %( 46)كونها قناة متنوعة بنسبة    mbcقناة 

( 3)وبعدد تكرارات بلغت %( 5)قناة الميادين كونها تنقل الحدث أوال بأول  بنسبة 

 تكرارات

أوال  كونها قناة  bbcأما بالنسبة للتعرض للقنوات األجنبية فجاءت إجابات المبحوثين لقناة 

 rtوقناة ،  تكرارا( 99)رات بلغت وبعدد تكرا%(  31,11)أكثر مصداقية ودقة بنسبة 

وبعدد تكرارات %(  66,33)الروسية بالمرتبة الثانية  كونها سريعة في نقل الحدث بنسبة 

وبعدد تكرارات %(  65)وثالثا قناة الحرة عراق كونها متنوعة بنسبة ، تكرارا ( 66)بلغت 

ي تعاملها مع رابعا كونها موضوعية ف 90ومن ثم قناة فرانس ، تكرارات ( 9)بلغت 

وخامسا قناة ،  تكرارا( 6)وبعدد تكرارات بلغت %(  63,33)مختلف اإلحداث وبنسبة 

وأخيرا ، تكرارات ( 1)وبعدد تكرارات بلغت %( 64)فوكس نيوز كونها قناة حيادية بنسبة 

( 0)وبعدد تكرارات بلغت %(  1,11)كونها سريعة في نقل اإلحداث بنسبة   cnnقناة 

 ( .6)بين في الجدول رقم تكرارا وكما م

 
 % ك السبب األجنبية % ك السبب العربية % ك السبب المحلية

أكثر مصداقية  Bbc 15 88 السرعة العربية 41 84 رسمية العراقية

 ودقة

88 14,44 

مواكبة اإلحداث  الشرقية

 والدقة

الحيادية  الحدث 85 85

 والسرعة

81 88,44 Rt 81,11 88 السرعة 

الحرة  85 1 الدقة الجزيرة 84,44 81 الحيادية والثقة دجلة

 عراق

 85 1 التنوع

الحيادية وسرعة  السومرية

 نقل اإلحداث

مواكبة  الحرة عراق 1,11 5

 اإلحداث

 81,11 1 الموضوعية 84فرانس  81,11 1

 81 4 الحيادية فوكس نيوز 81 4 متنوعة Mbc 5 1 المهنية هنا بغداد

نقل الحدث  الميادين 11,1 8 الدقة االتجاه

 أول بأول

1 5 CNN 4,44 4 السرعة 

         8,44 8 المواكبة الفرات

811 41  المجموع

% 

 %811 41  المجموع %811 41  المجموع
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التي تتعرض لها ( المحلية والعربية واألجنبية)يبين نوع المحطات الفضائية ( 6)جدول رقم 

 النخب األكاديمية

أظهرت إجابات المبحوثين :  التي تتعرض لها النخب األكاديميةالمحطات اإلذاعية -9

فجاءت على مستوى المحطات المحلية ، بالنسبة للمحطات اإلذاعية التي تتعرض إليها 

وبعدد تكرارات %( 96,33)إذاعة هوا دجلة أوال كونها إذاعة متنوعة في البرامج بنسبة 

وبعدد %(  96,61)نقل اإلحداث وبنسبة  والعراقية ثانيا  بسبب دقتها في، تكرارا ( 65)

%( 66,33)ودار السالم ثالثا  كونها إذاعة دينية وبنسبة ، تكرارا( 63)تكرارات بلغت 

وبعدد %( 61,11)والبالد رابعا  كونها مسلية بنسبة ، تكرارا ( 66)وبعدد تكرارات بلغت 

وبعدد تكرارات %( 111,)وبغداد خامسا كونها دينية بنسبة ،  تكرارا( 64)تكرارات بلغت 

وبعدد %(  5)تكرارا والفرات سادسا كونها دقيقة في نقل اإلحداث وبنسبة ( 0)بلغت 

وبعدد %( 3,33)تكرارات وأخيرا آفاق كونها متنوعة وبنسبة ( 3)تكرارات بلغت 

 .تكرارا ( 9)تكرارات 

ألولى من بين أما على مستوى المحطات اإلذاعية العربية فجاءت قناة العربية بالمرتبة ا

( 95)وبعدد تكرارات بلغت %( 06,11)اإلذاعات العربية األخرى كونها حيادية  وبنسبة 

وبعدد %(  31,11) ثانيا كونها دقيقة في نقل اإلحداث وبنسبة   mbcوإذاعة، تكرارا 

ومن ثم إذاعة الكويت ثالثا كونها محطة دينية وبنسبة ، تكرارا ( 99)تكرارات بلغت 

 .تكرارا( 63)بعدد تكرارات بلغت و%(  96,11)

أوال بسبب  bbcإما بالنسبة للتعرض لإلذاعات األجنبية فجاءت إجابات المبحوثين إلذاعة 

وإذاعة مونت كارلو بالمرتبة ، تكرارا ( 05)وبعدد تكرارات بلغ %( 05)حياديتها وبنسبة 

، تكرارا ( 66)لغت وبعدد تكرارات ب%( 34)الثانية كونها دقيقة في نقل اإلحداث وبنسبة 

( 60)وبعدد تكرارات بلغ %(  93,33)وثالثا إذاعة سوا كونها محطة متنوعة وبنسبة 

 ( .9)تكرارا  وكما مبين في الجدول رقم 
 % ك السبب األجنبية % ك السبب العربية % ك السبب المحلية

 45 18 الحيادية Bbc 48,44 85 الحيادية العربية 81,11 81 التنوع هوا دجلة

 11 81 الدقة مونت كارلو 14,44 88 الدقة Mbc 88,44 81 الدقة العراقية

 81,11 84 متنوعة سوا 88,44 81 دينية الكويت 81,11 88 دينية دار السالم

         84,44 81 مسلية البالد

         4,44 4 دينية بغداد

         5 1 دقيقة الفرات

         1,11 8 متنوعة آفاق

 %811 41  المجموع %811 41  المجموع %811 41  لمجموعا

التي تتعرض ( المحلية والعربية واألجنبية ) يبين نوع المحطات اإلذاعية  ( 9)جدول رقم 

 لها النخب األكاديمية

أشارت اإلجابات أن المبحوثين :  الصحف الورقية التي تتعرض لها النخب األكاديمية-64

ند استخدام وسائل اإلعالم التقليدية هي صحيفة الصباح على يتعرضون ألكثر الوسائل ع

وبعدد %(  56,11)إذ نالت المرتبة األولى بنسبة ، مستوى الصحف المحلية  كونها شاملة 
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مبحوثا أجاب بأنه ال يقرا أي صحيفة ( 65)في حين إن ، تكرارا( 03)تكرارات بلغت 

 . من النسبة اإلجمالية( 96,33)محلية وكانت نسبتهم 

أما على مستوى الصحف الورقية العربية فحلت الشرق األوسط فقط كصحيفة ورقية عربية  

مبحوثا أشار إلى انه ال ( 55)تكرارات في حين إن ( 3)فقط من %( 5)وبنسبة مئوية بلغت 

 .من إجمالي النسبة الكلية %( 95)يقرأ أي صحيفة عربية وكانت نسبتهم المئوية 

فظهرت النتائج عدم قراءة المبحوثين ألي ، الصحف العالمية إما على مستوى مقروئية 

ويتبين لنا من خالل النتائج إلى ( 64)صحيفة ورقية عالمية  كما يوضح الجدول رقم 

انخفاض مقروئية النخب األكاديمية للصحف الورقية وبشكل كبير سواء المحلية أو العربية 

قروئية لها ويعزوا الكثير من هذه النخب أما الصحف األجنبية فيظهر لنا عدم وجود أي م، 

قلة مقروئيتهم للصحف الورقية إلى ظهور مواقع التواصل االجتماعي واإلخبار االلكترونية 

 .وسرعة نقل اإلخبار واإلحداث عن طريقها  والتطور الكبير الذي شهدته تلك الوسائل 
 % ك السبب األجنبية % ك السبب العربية % ك السبب المحلية

الشرق  18,44 41 شاملة صباحال

 األوسط

 1 1 1 1 5 1 الدقة

ال توجد 

 صحيفة

عدم 

 القراءة

ال توجد  81,11 81

 صحيفة

عدم 

 القراءة

51 15 1 1 1 1 

 1 1  المجموع %811 41  المجموع %811 41  المجموع

التي تتعرض (المحلية والعربية واألجنبية ) يبين نوع الصحف الورقية  ( 64)جدول رقم 

 ها النخب األكاديميةل

أشارت اإلجابات أن :  الصحف االلكترونية التي تتعرض لها النخب األكاديمية-66

المبحوثين يتعرضون ألكثر الوسائل عند استخدام وسائل اإلعالم الجديدة هي السومرية 

إذ ، بسبب السرعة في نقل اإلحداث ( خدمة الخبر العاجل على مستوى الموبايل ) نيوز 

تكرارا  فقط على المستوى ( 39)وبعدد تكرارات بلغ %( 15) مرتبة األولى بنسبة نالت ال

من المبحوثين أشار إلى انه ال يتعرض إلى أي صحيفة الكترونية ( 96)المحلي  في حين إن 

 .من النسبة المئوية اإلجمالية %( 35)محلية وكانت نسبتهم المئوية 

كترونية العربية فجاءت صحيفة الشرق إما على مستوى تعرض المبحوثين للصحف االل

تكرارات فقط في ( 1)وبعدد تكرارات بلغت %( 64)األوسط فقط  كونها شاملة وبنسبة 

من المبحوثين أشار إلى انه ال يتعرض إلى صحيفة الكترونية عربية ونسبتهم ( 50)حين إن 

ين للصحف إما على مستوى تعرض المبحوث، من إجمالي النسبة المئوية الكلية %( 94)

فظهرت النتائج عدم تعرض المبحوثين ألي صحيفة الكترونية عالمية ، االلكترونية األجنبية 

ذلك وأشارت النتائج إن المبحوثين يفضلون التعرض لخدمة ( 66)كما يوضح الجدول رقم 

، الخبر العاجل للسومرية لوجود هذه الخدمة على الهواتف المحمولة ولسهولة التعرض 

من حيث الدقة والسرعة في نقل اإلحداث ( السومرية ) مميزات التي تقدمها فضال عن ال

 .المختلفة 
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 % ك السبب األجنبية % ك السبب العربية % ك السبب المحلية

السومرية 

 نيوز

الشرق  45 11 السرعة

 األوسط

 1 1 1 1 81 4 شاملة

ال توجد 

صحيفة 

 أخرى

عدم 

 التعرض

ال توجد  15 88

صحيفة 

 أخرى

عدم 

 لتعرضا

54 11     

 1 1  المجموع %811 41  المجموع %811 41  المجموع

التي تتعرض (المحلية والعربية والجانبية ) يبين نوع الصحف االلكترونية ( 66)جدول رقم 

 لها النخب األكاديمية

أشارت اإلجابات أن عدد :  عدد ساعات اليومية في التعرض لوسائل اإلعالم التقليدية-69

إذ  نالت المرتبة األولى للتعرض ، يومية في التعرض لوسائل اإلعالم  تتباين ساعات ال

، تكرارا ( 99)وبعدد تكرارات بلغت %( 06,33)لمدة ساعة واحدة في اليوم وبنسبة 

( 96)وبعدد تكرارات بلغت %( 35)وجاءت التعرض لمدة ساعتين بالمرتبة الثانية وبنسبة 

وبعدد %( 64)اعات فجاءت بالمرتبة الثالثة بنسبة أما التعرض لمدة أربع س، تكرارا 

وأخيرا التعرض ألكثر من أربع ساعات في اليوم بنسبة ، تكرارات ( 1)تكرارات بلغت 

 ( .69)تكرارات  وكما يوضح الجدول رقم ( 0)وبعدد تكرارات بلغت %(  1,11)

عدد ساعات اليومية في التعرض لوسائل اإلعالم  

 التقليدية

سبة الن التكرار

 المئوية

 المرتبة

 األولى 06,33 99 ساعة واحدة

 الثانية 35 96 ساعتين

 الثالثة 64 1 أربع ساعات

 الرابعة 1,11 0 أكثر من أربع ساعات

  %644 14 المجموع

 يبين عدد ساعات اليومية في التعرض لوسائل اإلعالم( 69)جدول رقم 

أشارت اإلجابات أن : ل االجتماعيعدد ساعات اليومية في التعرض لمواقع التواص -63

إذ جاءت  المرتبة ، عدد ساعات اليومية في التعرض لمواقع التواصل االجتماعي تتباين 

وبعدد تكرارات بلغت %(  06,33)األولى للتعرض لمدة ساعة واحدة في اليوم وبنسبة 

وبعدد  %(33,33)وجاءت التعرض لمدة ساعتين بالمرتبة الثانية وبنسبة ، تكرارا ( 99)

أما التعرض لمدة أربع ساعات فجاءت بالمرتبة الثالثة بنسبة ، تكرارا ( 94)تكرارات بلغت 

وأخيرا التعرض ألكثر من أربع ساعات ، تكرارات ( 1)وبعدد تكرارات بلغت %(  64)

تكرارات وكما يوضح الجدول رقم ( 5)وبعدد تكرارات بلغت %( 6,33)في اليوم بنسبة 

(63) 

يومية في التعرض لمواقع عدد ساعات ال

 التواصل االجتماعي

النسبة  التكرار

 المئوية

 المرتبة

 األولى 06,33 99 ساعة واحدة

 الثانية 33,33 94 ساعتين

 الثالثة 64 1 أربع ساعات

 الرابعة 6,33 5 أكثر من أربع ساعات

  %644 14 المجموع
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 ع التواصل االجتماعييبين عدد ساعات اليومية في التعرض لمواق( 63)جدول رقم 

بينت اإلجابات أن :  الفترات الزمنية المفضلة للتعرض لوسائل اإلعالم التقليدية-60

إذ  نالت ، الفترات الزمنية المفضلة للتعرض لوسائل اإلعالم متباينة من بين مبحوث وأخر 

، ا تكرار( 39)وبعدد تكرارات بلغت %( 15)المرتبة األولى التعرض فترة المساء بنسبة 

وبعدد تكرارات بلغت %(  91,11)وجاءت التعرض بفترة الظهر بالمرتبة الثانية وبنسبة 

وبعدد %( 6,33)أما التعرض صباحا ساعات فجاءت بالمرتبة الثالثة بنسبة ، تكرارا ( 61)

 ( .60)تكرارات  وكما يوضح الجدول رقم ( 5)تكرارات بلغت 

الفترات الزمنية المفضلة للتعرض لوسائل 

 عالماإل

النسبة  التكرار

 المئوية

المرت

 بة

 األولى 15 39 مساءا

 الثانية 91,11 61 ظهرا

 الثالثة 6,33 5 صباحا

  %644 14 المجموع

 يبين الفترات الزمنية المفضلة للتعرض لوسائل اإلعالم( 60)جدول رقم 

جابات أن بينت اإل:  الفترات الزمنية المفضلة للتعرض لمواقع التواصل االجتماعي -65

الفترات الزمنية المفضلة للتعرض مواقع التواصل االجتماعي متباينة من بين مبحوث 

وبعدد تكرارات %(  51,11)إذ  نالت المرتبة األولى التعرض فترة المساء بنسبة ، وأخر 

%( 63,33)وجاءت التعرض بفترة الظهر بالمرتبة الثانية وبنسبة ، تكرارا ( 01)بلغت 

أما التعرض صباحا ساعات فجاءت بالمرتبة الثالثة ، تكرارات ( 6)بلغت وبعدد تكرارات 

 ( .65)تكرارات  وكما يوضح الجدول رقم ( 1)وبعدد تكرارات بلغت %( 64)بنسبة 

الفترات الزمنية المفضلة للتعرض لمواقع 

 التواصل االجتماعي

النسبة  التكرار

 المئوية

المرت

 بة

 األولى 51,11 01 مساءا

 الثانية 3,336 6 ظهرا

 الثالثة 64 1 صباحا

  %644 14 المجموع

 يبين الفترات الزمنية المفضلة للتعرض لمواقع التواصل االجتماعي( 65)جدول رقم 

أشارت إجابات المبحوثين إن الثقة :  الثقة بالمصدر اإلخباري عبر وسيلة التعرض-61

إن هذه الثقة متولدة بوسيلة  بالمصدر اإلخباري عبر وسيلة التعرض أيضا متباينة مابين

وبعدد تكرارات بلغت %(  55)إذ حلت بالمرتبة األولى بنسبة ، التعرض بنسبة متوسطة 

وبعدد %( 35)وجاءت ثانيا إن الثقة بالمصدر اإلخباري كبيرة بنسبة ، تكرارا ( 33)

يفة وحلت ثالثا الثقة ضع، تكرارا  من بين باقي إجابات المبحوثين( 96)تكرارات بلغت 

والثقة ضعيفة جدا بالمرتبة الرابعة ، تكرارات ( 5)وبعدد تكرارات بلغت %( 6,33)بنسبة 

أما ثقة كبيرة جدا فأنها لم تتحقق وذلك لعدم ورود ، فقط ( 6)وبتكرار %( 6,11)بنسبة 

 ( .61)إجابة من المبحوثين يؤيد هذه الفئة وكما موضح في الجدول رقم 
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ر وسيلة الثقة بالمصدر اإلخباري عب

 التعرض

النسبة  التكرار

 المئوية

 المرتبة

 األولى 55 33 متوسطة

 الثانية 35 96 كبيرة

 الثالثة 6,33 5 ضعيفة

 الرابعة 6,11 6 ضعيفة جدا

 الخامسة 4 4 كبيرة جدا

  %644 14 المجموع

 يبين الثقة بالمصدر اإلخباري عبر وسيلة التعرض( 61)جدول رقم 

أشارت إجابات المبحوثين إن اإلشباع :  عبر وسيلة التعرضاإلشباع المتحقق -65

المتحقق بالمصدر اإلخباري عبر وسيلة التعرض أيضا متباينة ما بين إن هذه االشباعات 

وبعدد %( 51,11)إذ حلت بالمرتبة األولى بنسبة ، متحققة بوسيلة التعرض بنسبة متوسطة 

شباع متحقق بالمصدر اإلخباري كبيرة وجاءت ثانيا إن اإل، تكرارا ( 30)تكرارات بلغت 

تكرارا من بين باقي إجابات المبحوثين ( 93)وبعدد تكرارات بلغت %(  36,33)بنسبة 

واإلشباع ، تكرارا ( 9)وبعدد تكرارات بلغت %(  3,33)وحلت ثالثا اإلشباع ضعيفة بنسبة 

قة كبيرة جدا فأنها لم أما ث، فقط ( 6)وبتكرار%(  6,11)ضعيفة جدا بالمرتبة الرابعة بنسبة 

تتحقق وذلك لعدم ورود أي إجابة من المبحوثين يؤيد هذه الفئة وكما موضح في الجدول 

 ( .65)رقم 

 المرتبة النسبة المئوية التكرار اإلشباع المتحقق عبر وسيلة التعرض

 األولى 51,11 30 متوسطة

 الثانية 36,33 93 كبيرة

 الثالثة 3,33 9 ضعيفة

 الرابعة 6,11 6 ضعيفة جدا

 الخامسة 4 4 كبيرة جدا

  %644 14 المجموع

 يبين اإلشباع المتحقق عبر وسيلة التعرض( 65)جدول رقم 

 :نتائج البحث 

إيمان المبحوثين بمصداقية وسائل اإلعالم كانت معظم اإلجابات تؤكد إن هذه  -6

متوسطة ) جابات المصداقية متوسطة كقناعات للمبحوثين حول وسائل اإلعالم حيث نالت إ

 %( .11,11)بالمرتبة األولى بنسبة ( 

النخب األكاديمية ) أظهرت نتائج التحليل إن نوعية اإلخبار التي تسعى للحصول عليها  -9

إذ  احتلت المرتبة األولى من بين باقي أنواع اإلخبار األخرى وبنسبة ، هي إخبار سياسية( 

(06,11. )% 

إذ حلت أوال ، مبحوثين على وسائل اإلعالم التقليدية بينت نتائج التحليل على اعتماد ال -3

ويعود إلى إن تلك الوسائل أكثر موضوعية وأكثر دقة في التعامل مع %( 51,11)بنسبة 

 .اإلخبار
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أوضحت نتائج التحليل إن الوسيلة التي تتعرض لها النخب األكاديمية على مواقع  -0

 %(.56,33) المرتبة األولى بنسبة  إذ نالت ، التواصل االجتماعي هي وسيلة الفيس بوك 

أن المبحوثين يتعرضون ألكثر الوسائل عند استخدام وسائل اإلعالم التقليدية هي وسيلة  -5

 %(.54) إذ نالت المرتبة األولى بنسبة ، التلفزيون 

فجاءت ، أظهرت إجابات المبحوثين بالنسبة للمحطات الفضائية التي تتعرض إليها  -1

 %(.04)حلية قناة العراقية أوال بنسبة على مستوى المحطات الم

فجاءت على ، أظهرت إجابات المبحوثين بالنسبة للمحطات اإلذاعية التي تتعرض إليها  -5

 %(.96,33)مستوى المحطات المحلية إذاعة هوا دجلة أوال بنسبة 

أشارت اإلجابات أن المبحوثين يتعرضون ألكثر الوسائل عند استخدام وسائل اإلعالم  -6

إذ نالت المرتبة ،هي صحيفة الصباح على مستوى الصحف المحلية (المطبوعة)ة التقليدي

وأظهرت النتائج انخفاض كبير بمقروئية النخب األكاديمية %( 56,11)األولى بنسبة  

 .للصحف الورقية 

أن المبحوثين يتعرضون ألكثر الوسائل عند استخدام وسائل اإلعالم الجديدة هي  -9

إذ نالت المرتبة األولى ، ( الخبر العاجل على مستوى الموبايل  خدمة) السومرية نيوز 

إما على مستوى تعرض المبحوثين للصحف . على المستوى المحلي%( 15) بنسبة 

 %(.64)االلكترونية العربية فجاءت صحيفة الشرق األوسط فقط كونها شاملة وبنسبة 

إذ  نالت ، قليدية  تتباين أن عدد ساعات اليومية في التعرض لوسائل اإلعالم الت -64

 %(.06,33)المرتبة األولى للتعرض لمدة ساعة واحدة في اليوم وبنسبة 

إذ  نالت ، أن عدد ساعات اليومية في التعرض لمواقع التواصل االجتماعي متباينة  -66

 %(.06,33)المرتبة األولى للتعرض لمدة ساعة واحدة في اليوم وبنسبة 

المفضلة للتعرض لوسائل اإلعالم التقليدية متباينة من بين مبحوث أن الفترات الزمنية  -69

 %(.15)إذ  نالت المرتبة األولى التعرض فترة المساء بنسبة ، وأخر 

أن الفترات الزمنية المفضلة للتعرض مواقع التواصل االجتماعي متباينة من بين  -63

 %(.51,11)بنسبة  إذ  نالت المرتبة األولى التعرض فترة المساء، مبحوث وأخر 

إن الثقة بالمصدر اإلخباري عبر وسيلة التعرض أيضا متباينة مابين إن هذه الثقة  -60

 %(.55)إذ حلت بالمرتبة األولى بنسبة ، متولدة بوسيلة التعرض بنسبة متوسطة 

إن اإلشباع المتحقق بالمصدر اإلخباري عبر وسيلة التعرض أيضا متباينة مابين إن  -65

إذ حلت بالمرتبة األولى بنسبة ، اعات متحققة بوسيلة التعرض بنسبة متوسطة هذه االشب

(51,11.)% 

 :استنتاجات البحث 

مما يفسر إن الثقة ( متوسطة ) إن إيمان المبحوثين بمصداقية وسائل اإلعالم كانت  -6

ضعيفة بالمعلومات التي تقدمها وسائل اإلعالم للجمهور أو التي يتعرض لها وال سيما 

 .بارية منها اإلخ

، هي إخبار سياسية( النخب األكاديمية ) إن نوعية اإلخبار التي تسعى للحصول عليها  -9

مما يفسر اهتمام المبحوثين باإلحداث السياسية الحاصلة في البلد من دون نوعية اإلخبار 

 .األخرى وانعكاساتها على الحياة اليومية كأساتذة ونخب أكاديمية 
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وسائل اإلعالم التقليدية ويعود إلى إن تلك الوسائل أكثر اعتماد المبحوثين على  -3

 .موضوعية وأكثر دقة في التعامل مع اإلخبار

إن الوسيلة التي تتعرض لها النخب األكاديمية على مواقع التواصل االجتماعي هي  -0

وسيلة الفيس بوك وذلك لألهمية الكبيرة التي يحتلها الفيس بوك من بين المستخدمين 

تعرض له أو استخدامه وللجماهير الكثيرة المستخدمة له مما أعطاه هذه الصفة ولسهولة ال

 .الجماهيرية 

إن تعرض المبحوثين للمحطات الفضائية العراقية جاءت معظم اإلجابات لقناة العراقية  -5

كونها القناة الرسمية للحكومة وإخبارها مرتبطة بأخبار الحكومة ومؤسسات الدولة العراقية 

 .ن تماس وارتباط بحياة المواطن اليومية وما يشكل م

هي صحيفة (المطبوعة)يتعرض المبحوثين عند استخدام وسائل اإلعالم التقليدية  -1

الصباح على مستوى الصحف المحلية كونها الصحيفة الرسمية للحكومة وما يصدر عنها 

لفة وأكثر فضال عن تغطيتها لمعظم إخبار مؤسسات الدولة المخت، تتمثل بقرارات الحكومة 

 .ثقة بالنسبة للجمهور العراقي من باقي الصحف األخرى 

أن المبحوثين يتعرضون ألكثر الوسائل عند استخدام وسائل اإلعالم الجديدة هي  -5

وذلك لنقلها أخرا إلحداث ( خدمة الخبر العاجل على مستوى الموبايل ) السومرية نيوز 

ة حمل وصغر جهاز الهاتف فضال عن والتطورات على الموبايل الشخصي للمتلقي ولسهول

 .كون السومرية نيوز أكثر حيادية ودقة في نقل اإلحداث واإلخبار 

إن الثقة واإلشباع المتحقق بالمصدر اإلخباري عبر وسيلة التعرض أيضا متباينة مابين  -6

مما يفسر إن المبحوثين ال يمتلكون ، إن هذه الثقة متولدة بوسيلة التعرض بنسبة متوسطة 

قة العالية بتلك الوسائل كون معظمها تسعى للربح أو االنتشار أو مغلفة بأهداف الث

 .ومضامين شخصية للجهة القائمة باإلرسال 

 : توصيات البحث

يوصي الباحث باهتمام وسائل اإلعالم المختلفة سواء التقليدية أم وسائل اإلعالم الجديد  -6

لما تشكل هذه ( األساتذة ) ديمية بشريحة النخب األكا( مواقع التواصل االجتماعي ) 

 .الشريحة من ثقل في المجتمع وكونهم قادة الرأي والمؤثرين في اآلخرين 

 .تخصيص برامج خاصة تخالج وتهتم بشريحة األساتذة  -9

تخصيص وإنشاء قنوات متخصصة تلبي احتياجات واهتمامات جمهور النخب  -3

 .األكاديمية 

أكثر دقة ومهنية ( اإلعالم الحكومي ) ية منها أن تكون وسائل اإلعالم والسيما المرئ -0

وموضوعية في نقل اإلحداث وفي التعامل مع مجمل القضايا واإلحداث بمسافة واحدة دون 

 .أي تحيز لكسب مزيدا من المتعرضين للمادة والرسالة االتصالية من النخب األكاديمية 

باشرة لإلحداث بالنسبة تنويع مصادر اإلخبار واالعتماد على التغطية السريعة والم -5

للقنوات المحلية العراقية لجذب المتلقي والسيما النخب األكاديمية حتى ال يتطلع للتعرض 

 .للوسائل األخرى غير المحلية 

إعادة بناء الثقة وتطويرها مابين اإلعالم المحلي وشريحة النخب األكاديمية عن طريق  -1

رض آخر اإلخبار والتقارير التلفزيونية التنوع في عرض المعلومات ومنها اإلخبارية  بع

 .وتخصيص مزيدا من التغطيات المباشرة ومن موقع الحدث
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االهتمام بخدمة الخبر العاجل بالنسبة لإلعالم المحلي وجعل المتلقي من النخب  -5

 .األكاديمية بالحدث أوال بأول 

 :مصادر البحث

 . 51ص،  6999، كتب دار عالم ال: القاهرة ،بحوث اإلعالم ، سمير محمد ، حسين

مطابع دار الحكمة ، بغداد ،( األسس العامة) علم مناهج البحث ، أبو طالب محمد ، سعيد

 . 90ص ، 6994،للطباعة والنشر 

 .05، ص( 9446عمان، دار وائل للنشر،)البحث التربوي، : عبد الحافظ ،  الشيب

،  9441،لفكر العربي دار ا: القاهرة ، الرأي العام وطرق قياسه، عاطف عدلي، العبد

 . 633ص

، نظريات وسائل اإلعالم ، ترجمة كمال –ديفلير و ساندرا بول . ملفين ل ،  روكيتش   -

 .955، ص (  6993القاهرة ، الدار الدولية للنشر و التوزيع ، ) عبد الرؤوف ،

ن بغداد ك دار الشؤو، ( المنظور الجديد)االتصال الجماهيري ، هادي نعمان،  الهيتي -

 . 09ص، 6996، الثقافية 

-06ص،المصدر نفسه ، ( المنظور الجديد)االتصال الجماهيري ، هادي نعمان،  الهيتي -

09 . 

عمان ، إثراء للنشر ) ، 5عصام سليمان، المدخل في االتصال الجماهيري، ط ،  الموسى -

 . 601،  ص (  9469و التوزيع ، 

-Encyclopedia Britannica: Elite. available aniline at 

-Eugene Ehrlich : Webster's Dictionary (NY; Harbor Collins 

Publishers ,1993, p176. 

، عالقة النخب األكاديمية النسائية السعودية بوسائل اإلعالم ، عبد هللا بن محمد ، الرفاعي -

 .0ص، 9464

ة العراقية منذ نشأتها تطور الخبر وأساليب تحريره في الصحاف، عدنان منعم،أبو السعد   -

 . 09ص،  6963، دار الشؤون الثقافية : بغداد ،  6965حتى سنة 

، الخبر الصحفي عنصر أساسي من عناصر العملية اإلعالمية ، صالح شاكر ، وتوت -

 . 305-301ص،  9440، ( العد األول )مجلة أهل البيت 

، والتواصل المعرفي مركز البحوث: الرياض، التحرير الصحفي، حسين حسن،  حسين -

 . 59ص،  9465

 . 15ص،  9444، دار الكتب والوثائق : بغداد ،صناعة اإلخبار، عبد الستار، جواد -

،  6910، دار المعارف بمصر : القاهرة ، الفن الصحفي في العالم، محمود، فهمي -

 50ص

 . 635ص ، 6965، القاهرة، فن الخبر، محمود، ادهم -

دار المؤسسة : بيروت ، فؤاد مويساتي : ترجمة ، ي المحترف الصحف، جون ، هوهنبرغ -

 . 15ص،  6914،األهلية للطباعة والنشر 

،  6966، بيت الحكمة : بغداد ، البرامج اإلذاعية والتلفزيونية ، فالح كاظم ،  المحنة -

 . 909ص

 51ص ،  6956، مطبعة مصر: القاهرة ، الصحافة حرفة ورسالة ، سالمة ، موسى -
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دار الثقافة للنشر : عمان ، فن تحرير اإلخبار في اإلذاعات الدولية، عبد النبي ،  خزعل  -

 661ص،  9466،والتوزيع 

صناعة اإلخبار في القنوات العربية ، وحيدر احمد علو، طالب عبد المجيد،  عالوي -

 . 605ص،  9465، دار اسامة للنشر والتوزيع : عمان ، المتخصصة 

 . 633ص،  6966، مطبعة التيسير : القاهرة ، إلخبار الصحفية ا، لطفي،  ناصف  -

، ترجمة سميرة أبو سيف ، المراسل الصحفي ومصادر اإلخبار ، هربرت ، سترنز  -

 . 664ص،  9466، الدار الدولية للنشر والتوزيع : القاهرة 

ب برامج مكت: وزارة الخارجية األمريكية ، دليل الصحافة المستقلة ، ديبرا ،  بوتر  -

 . 5ص،  9441، اإلعالم الخارجي 

 9446،دار ومكتبة الهالل : بيروت ،الخبر الصحفي وضوابطه اإلسالمية ،كرم ،  شلبي  -

 . 16ص، 

 . 35ص،  9446، دار ومكتبة الهالل : بيروت ، الخبر اإلذاعي ، كرم ، شلبي   -

دراسات : بيروت ، ة تقنيات الكتابة الخبرية في الصحافة المطبوع، عماد ، بشير   -

 . 01ص،  9449، عراقية 

: عمان ، األساليب الفنية في إنتاج النشرات اإلخبارية ، مصطفى عباس، محمد رضا   -

 . 659ص،  9469، دار أسامة للنشر والتوزيع 

-  "social networking" ،2017. Edited.-7-TechTarget, Retrieved 18 

اتجاهات أساتذة الجامعات نحو دور مواقع التواصل  ،علي عبد الهادي،  عبد األمير  -

،  9461، جامعة بغداد : كلية اإلعالم ، (  39العدد )مجلة الباحث اإلعالمي ، االجتماعي 

 . 694-669ص

 -"Popular Types of Social Networking Sites" ،LifeWire, Retrieved 

18-7-2017. Edited. Elise 

 -"Internationally Popular Social Networks You've Never Heard of 

Before" ،LifeWire, Retrieved 18-7-2017. Edited. 

Research sources 

Hussein, Samir Mohamed, Media Research, Cairo: Dar Al Alam 

Books, 1999, p. 76. 

Saeed, Abu Talib Muhammad, Research Methodology (General 

Fundamentals), Baghdad, Dar Al-Hekma Press for Printing and 

Publishing, 1990, p. 94. 

Al-Shayeb, Abd Al-Hafiz: Educational Research, (Amman, Wael 

Publishing House, 2008), p. 45. 

Al-Abed, Atef Adly, Public Opinion and Measurement Methods, 

Cairo: The Arab Thought House, 2006, p. 133. 

Rockic, Melvin L. Devler and Sandra Paul - Media Theories, 

translated by Kamal Abdel Raouf, (Cairo, International Publishing 

and Distribution House, 1993), p. 275. 



 

 

232 

 مجلة المستنصرية للدراسات العربية والدولية

 

                                                                                                                                                        

Al-Haiti, Hadi Noman, Mass Communication (The New 

Perspective), Baghdad, as House of Cultural Affairs, 1998, p. 42. 

Al-Hiti, Hadi Noman, Mass Communication (The New Perspective), 

the same source, pp. 48-49. 

Al-Mousa, Issam Suleiman, The Introduction to Mass 

Communication, 7th edition, (Amman, Ithra'a Publishing and 

Distribution, 2012), p. 146. 

Encyclopedia Britannica: Elite. available aniline at 

Eugene Ehrlich: Webster's Dictionary (NY; Harbor Collins 

Publishers, 1993, p176. 

Al-Rifai, Abdullah bin Mohammed, The Relationship of Saudi 

Women Academic Elites with the Media, 2010, p. 4. 

Abu Al-Saad, Adnan Menem, the news and its editing methods 

developed in the Iraqi press from its inception until 1917, Baghdad: 

House of Cultural Affairs, 1983, p. 49. 

Tout, Salih Shaker, Press release, an essential component of the 

media process, Ahl Al-Bayt Magazine (First Count), 2004, pp. 346-

347. 

Hussein, Hussein Hassan, Journalistic Editing, Riyadh: Center for 

Research and Knowledge Communication, 2017, p. 72. 

Jawad, Abdul Sattar, Industry News, Baghdad: Books and 

Documentation House, 2000, p. 65. 

Fahmy, Mahmoud, Journalistic Art in the World, Cairo: Dar Al-

Maaref in Egypt, 1964, p. 54 

Adham, Mahmoud, The Art of News, Cairo, 1987, p. 135. 

Hohenberg, John, professional journalist, translation: Fouad 

Moissati, Beirut: National Institution for Printing and Publishing, 

1960, p. 67. 

The Tribulation, Falah Kazim, Radio and TV Programs, Baghdad: 

House of Wisdom, 1988, p. 242. 

Musa, Salama, Press, craft and message, Cairo: Egypt Press, 1958, p. 

56 

Khazaal, Abdel Nabi, The Art of Editing News in International 

Broadcasting, Amman: Dar Al-Thaqafa for Publishing and 

Distribution, 2011, p. 186. 

Allawi, Talib Abdul Majeed, and Haider Ahmad Alo, News Industry 

in the Specialized Arab Channels, Amman: Osama House for 

Publishing and Distribution, 2015, p. 147. 



 

 

233 

 مجلة المستنصرية للدراسات العربية والدولية

 

                                                                                                                                                        

Nassef, Lutfi, Press Releases, Cairo: Al-Tayseer Press, 1988, p. 133. 

Stearns, Herbert, reporter and news sources, translated by Samira 

Abu Saif, Cairo: The International Publishing and Distribution 

House2011, p. 180. 

Potter, Debra, Directory of Independent Press, US Department of 

State: Bureau of International Information Programs, 2006, p. 5. 

Shalaby, Karam, The Press Release and Its Islamic Controls, Beirut: 

Al-Hilal House and Library, 2008, p. 68. 

Shalaby, Karam, Radio News, Beirut: Al-Hilal House and Library, 

2008, p. 37. 

Bashir, Imad, News Writing Techniques in Print Journalism, Beirut: 

Iraqi Studies, 2009, p. 46. 

Muhammad Reda, Mustafa Abbas, Artistic Techniques in Producing 

Newsletters, Amman: Osama House for Publishing and Distribution, 

2019, p. 152. 

"social networking", TechTarget, Retrieved 18-7-2017. Edited. 

Abd al-Amir, Ali Abd al-Hadi, University Professors Attitudes 

Toward the Role of Social Media, Journalist Researcher (No. 32), 

College of Information: University of Baghdad, 2016, pp. 119-120. 

"Popular Types of Social Networking Sites", LifeWire, Retrieved 18-

7-2017. Edited. Elise 

"Internationally Popular Social Networks You've Never Heard of 

Before", LifeWire, Retrieved 18-7-2017. Edited 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

234 

 مجلة المستنصرية للدراسات العربية والدولية

 

                                                                                                                                                        

Academic elites display news sources 

Analytical study for the period from 1/10/2019 to 31/12/2019 

Dr. Yusef Muhammad Hussein 

College of Arts                      

 Al-Mustansiriya University 

 

Abstract : 

The issue of exposure to the media is one of the important matters for 

different segments of society, especially the academic elites category, 

because this category represents one of the elements of opinion 

leaders and decision-making, and from here the study of what these 

elites are exposed to news sources for the mass media or for social 

media sites such as Facebook, YouTube or WhatsApp or Twitter and 

others, and thus this study is to find out what is going on in the minds 

of academic elites in their exposure to news sources in terms of 

causes, motives and justifications, and this research study will be in  

Several axes, as the axis (the systematic framework) will include the 

problem’s iron and For the goals, importance, approach used, the 

spatial and spatial domains of research, as well as the research 

community and sample and the first axis (theoretical framework) will 

be about defining the concept of exposure in general and exposure to 

the media and neutralizing the concept of academic elites, and from 

news sources and the nature of these sources in relation to the media 

and the most important characteristics that characterize them, As for 

the second axis, it will include (the practical framework of the study), 

as the researcher distributed (60) forms of analysis (a scientific 

questionnaire) that he prepared and distributed to a different sample 

of professors in different scientific disciplines and scientific titles, as 

the researcher distributed (30) forms Scientific disciplines and (30) 

other form of humanitarian disciplines at the Universities of Baghdad 

and Mustansiriya to give a search more objective and more accurate 

results of the exit and for a variety of answers and reflected great 

scientific interest. 

Key words :news sources - exposure - academic elites - credibility - 

press release. 
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الت الجيوسياسية  ياسة الخارجية التركية تَُجاه العراق في سياق التحوُّ السِّ

ْولية  اإلقليميَّة والدَّ

 

 سماح مهدي صالح العلياوي. د.م

 قسم القانون في جامعة اإلمام جعفر الصادق

Samahmehdi2@gmail.com 

Samah_mehdi@yahoo.com 

 

 :المستخلص

العراقية محور المنظومة الشَّرق أوسطية، كون الدََّولتين لهما  –تُعدُّ العالقات التركية 

وخصائصهما الجيوسياسية، الجيوبوليتيكي لمي، بحكم موقعهما تأثير مميُّز في النظام العا

ها : وكونهما جاران تربطهما عالقات سياسيَّة، وأمنيَّة، وإقتصادية، وقضايا مشتركة، أهمُّ

انقسام النظام الدَّْولي إلى النظام الثنائي القطبية بقيادة المياه، األكراد، التركمان، النفط، وبعد 

وفياتي للنظام الشيوعي، فقد أصبحت الواليات المتَّحدة ل لنظام الرأسمالي، واالتِّحاد السُّ

على مسارها الحرب تأثُّر ، ولم العراقية محور االْهتِمام األميركي –العالقات التركية 

، ساهم قيام 6994لكن االجتياح العراقي للكويت عام . 6964اإليرانية عام  –العراقية 

العراقية مساراً ُمحدَّداً، لكن  –بية، وهنا أخذت العالقات التركية النظام الدَّْولي األحادي القط

، دفع الدََّولتين 9443، واحتالل العراق عام 9449تسلُّم حزب العدالة والتنمية التركي عام 

إلى إقامة عالقات تقوم على التعاون، لكن قيام ما يُسمَّى الدَّولة اإلسالميَّة في العراق والشام 

ع داخل األراضي العراقية بذريعة مكافحة 9460عام  "داعش" ، دفع تركيا للتوسُّ

 .العراقية –اإلرهاب، ما أدَّى لتوتُّر العالقات التركية 

الت الجيوسياسية ،العراق ،تركيا :الكلمات المفتاحية  ثورات الربيع العربي ،داعش ،التحوُّ

 :المقدمة

ذور بحكم القرب الجغرافي، مثلت العالقات بين العراق وتركيا عالقات عميقة الج

والبعد الجيوسياسي والديموغرافي المشترك، فضالً عن االمتداد الجيوثقافي، فالعراق يحتل 

ياسة  ياسة التركية، ويمثل عمقاً جيواستراتيجياً لتركيا، وبالتالي، فإنَّ السِّ ة في السِّ مكانه مهمَّ

ميَّة والدَّْولية لتحقيق مصالحها الخارجية التركية سعت إلى استغالل الُمتغيِّرات اإلقلي

mailto:Samahmehdi2@gmail.com
mailto:Samah_mehdi@yahoo.com


 

 

236 

 مجلة المستنصرية للدراسات العربية والدولية

 

                                                                                                                                                        

اإلستراتيجية تَُجاه العراق، وفي مختلف الظروف، وبشتى الوسائل ضمن ترتيب عناصر 

ْولي ياسّي الدُّ ة والنفوذ في إطار النظام السِّ  .القوَّ

وإبان الحرب الباردة فقد حاولت الواليات المتَّحدة أدخال الدََّولتين في منظومة الدفاع 

، لكن النظام العراقي 6955عام " حلف بغداد"النظام الشيوعي عبَر  الغربية ضدَّ 

، بدأ يتجه نحو االتِّحاد 6956يوليو /في تموز" عبد الكريم قاسم"الجمهوري بقيادة 

ة إليصال  وفياتي، غير أن الواليات المتَّحدة تدخلت بقوَّ حزب البعث العربي "السُّ

لطة في بغداد في شب "اإلشتراكي ، وهنا بدأت مرحلة من التعاون 6913فبراير /اطإلى السُّ

راً ملحوظاً خالل الحرب . في العالقات بين العراق وتركيا وقد شهدت العالقات الثنائية تطوُّ

، ال سيّما في تصدير 6964سبتمبر /في أيلول "حرب الخليج األولى"العراقية  –اإليرانية 

 "حرب الخليج الثانية"ق باجتياح الكويت النفط، ومعالجة األزمة الُكردية، لكن قيام العرا

، دفع الواليات المتَّحدة لتشكيل تحالف دولي إلخراج الجيش 6994أغسطس /في آب

ها االتِّحاد : العراقي من الكويت، وقد ضمُّ هذا التحالف أقطاب النظام العالمي، أهمُّ

وفياتي، وبالتالي، لم تجد أنقرة منفذاً للتهرب من تطبيق العقوب ات الدَّْولية الملزمة ضدَّ السُّ

 .بغداد، والّتي صدرت من منظَّمة األمم المتَّحدة طيلة فترة التسعينيات من القرن العشرين

وفياتي في كانون األول ، وقيام النظام الدَّْولي 6996ديسمبر /إنَّ تفكُّك االتِّحاد السُّ

التركي، وأصبحت تركيا تبحث األحادي القطبية  بقيادة الواليات المتَّحدة أثر على الدَّور 

راع بين المعسكرين الرأسمالي والشيوعي،  عن بدائل تعوض ما خسرته من مزايا إبان الصِّ

هات التركية الجديدة في هذا المجال تحالفها اإلستراتيجي مع إسرائيل،  ولعلِّ من أبرز التوجُّ

نها األمني لتحقيق إذ سعت لالستفادة من ذلك في تنمية قدراتها العسكرية، وتطوير تعاو

مصالح متماثلة مع حلف شمال األطلسي، فضالً عن إبقاء استعدادها مفتوحاً إلرضاء 

وهكذا فإنَّ اإلدراك التركي في تقدير . الواليات المتَّحدة الّتي أَْضحت القِوى الُعظمى المنفردة

يَّة والدَّْولية لعب دوراً األهميَّة اإلستراتيجية لمصالحه الحيوي، وتفاعله مع الُمتغيِّرات اإلقليم

ياسة التركية ِحيَال العراق، ال سيّما بعد وصول حزب العدالة والتنمية التركي  أساسياً في السِّ

، وبعد أن أصبح العراق بفعل الُمتغيِّرات 9449نوفمبر /إلى الرئاسة في تشرين الثاني

ة بعد غ ْولي، وخاصَّ راع والتنافس الدُّ ات الدَّْولية مسرحاً للصِّ زو العراق من طرف القوَّ

 .9443أبريل /أميركية في نيسان –األنجلو

، وفي ظّل 9464ديسمبر /في كانون األول "ثورات الربيع العربي"وبعد ما يُسمَّى 

عود الّروسي د  –الصُّ الصيني إلى مسرح التوازن القطبي، ومحاولة تشكيل نظام عالمي ُمتعدِّ

عية، إلنشاء تحالف يضمُّ تركيا وقطر يكون محوراً األقطاب، بدأت تركيا بطلعاتها التوسُّ 
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منافساً للتحالف الّذي يضمُّ السعودية وأغلب ُدَول الخليج العربي، وسعت الستغالل أزمة 

حزب العمال الكوردستاني والمجموعات اإلرهابية في سورية والعراق، أو ما يُسمَّى الدَّولة 

، من أجل التغلغل في 9463أبريل /نيسانفي  "داعش"اإلسالميَّة في العراق والشام 

 .األراضي العراقي، ما أدَّى لتوتُّر العالقات بين العراق وتركيا

 :أهميَّة الدراسة

ة مسارات،  تنبثق الدراسة من أهميَّة مفادها بأنَّ العالقات بين العراق وتركيا أخذت عدَّ

مواجهات العسكرية وتعرضت إلى العديد من األزمات، لكن دون أن تصل إلى مرحلة ال

المباشرة، وهذه العالقات تؤثِّر بطبيعة العالقات اإلقليميَّة، وتتأثر بالمستجدات الّتي تبرز 

ْولي  .على المستوى الدُّ

 :إشكالية الدراسة

ياسة الخارجية التركية تَُجاه العراق ": تنطلق الدراسة من إشكالية مفادها ماهيَّة السِّ

الت الجيوسيا ْوليةفي سياق التحوُّ ، إذ يقتضي توضيح طبيعة العالقات "سية اإلقليميَّة والدَّ

لمية، والّتي تؤطر العالقات بين العراق  الثنائية، والعوامل الّتي تساهم في بناء السياقات السِّ

األكراد، : وتركيا، ألن هذه العالقات تختزن عدَّة قضايا لم تجد لها حلوالً جذرية، مثل

ط، ناهيك عن تأثير العوامل والُمتغيِّرات اإلقليميَّة والدَّْولية، ومن هنا التركمان، المياه، والنف

 :تبرز التساؤالت التالية، وهي

  العراقية في ظّل الُمتغيِّرات اإلقليميَّة والدَّْولية؟ –ما هي جذور العالقات التركية 

  العراقية في ضوء الُمتغيِّرات الداخلية؟ –ما هو مسار العالقات التركية 

 العراقية؟ –ا هي طبيعة القضايا المؤثرة في العالقات التركية م 

 :فرضية الدراسة

تتمحور الدراسة حول فرضية مفادها بأنَّ العالقات بين العراق وتركيا تمثل محوراً 

أساسياً في العالقات اإلقليميَّة في منطقة الشَّرق األوسط، وهذه العالقات عرضه للُمتغيِّرات 

 .مستمرالدَّْولية بشكل 

 منهج الدراسة

إنَّ الدراسة اعتمدت في األساس على المنهج التاريخي، نظراً ألهميته في إعطاء 

ر العالقات بين العراق وتركيا، والوسائل المتبعة في  خلفية تاريخية عن مراحل تطوُّ

تنفيذها، وقد تمت االستعانة باألداة التحليلية، وذلك للحاجة إلى إيضاح الحوادث، 

ف العالقات السببية، وما آلت إليه، كذلك االستعانة بالمنهج الوصفي، بغية توصيف واستكشا

ْولي  .العالقات بين العراق وتركيا في ضوء الواقع اإلقليمي والدُّ
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 :هيكليَّة الدراسة

مة، والخاتمة، كما تضمَّنت الدراسة  اشتملت هيكليَّة الدراسة على الُملخص، والُمقدِّ

جذور العالقات ": ث تضمَّن مطلبين، ففي المبحث األول بعنوانثالثة مباحث، وكل مبح

ا المبحث الثاني فقد تضمَّن. "العراقية –التركية   –مسار العالقات الثنائية التركية ": أمَّ

القضايا المؤثرة في ": وقد تناول المبحث الثالث. "العراقية في ضوء الُمتغيِّرات الداخلية

 ."العراقية –العالقات التركية 

 العراقية  –جذور العالقات التركية  :المبحث األول

The first topic:The roots of Turkish-Iraqi relations 

باستقرار نسبي بعد تأسيس الدَّولة العراقية عام بين العراق وتركيا مرت العالقات 

لم ، على الرغم من أن هناك مشكلتان 6993وإعالن قيام الجمهورية التركية عام  ،6996

العراقية أخذت حيزاً في اهتمام  –الموصل والحدود، لكن العالقات التركية : تحل، هما

َول الُكْبَرى م هذا المبحث إلى مطلبين هما. الدُّ المطلب األول، : وبناًء عليه، سوف نقسِّ

 والمطلب الثاني،. المرتكزات اإلستراتيجية في العالقات الثنائية خالل العهد الملكي

 .اإلستراتيجية في العالقات الثنائية خالل العهد الجمهوريالمرتكزات 

 المرتكزات اإلستراتيجية في العالقات الثنائية خالل العهد الملكي: المطلب األول

The first requirement: the strategic foundations in bilateral relations 

during the monarchy 

، مجموعة من المبادئ 6990عام " توركمصطفى كمال أتا"وضع الرئيس التركي 

الجمهورية، القومية، االنتماء الشعبي، النظام الحكومي، العلمانية، : األساسيَّة، وهي

يادة الوطنيَّة، الحريَّة الوطنيَّة، : باإلضافة إلى العديد من المبادي العامة، وهي. والثَّورة السِّ

ر العصر، والعلم ، السَّالم في الو(التآخي)الوحدة الوطنيَّة أو  طن وخارجه، مواكبة تطوُّ

لم (. 394 – 995، ص9461برنارد لويس، )والعقالنية  وقد انتهجت تركيا إستراتيجية السِّ

يادة، إذ تمَّ  في الداخل والخارج، واندفعت إلى إقامة عالقات ُحسُن الجوار، واحترام السِّ

 6991انيا، وتركيا، والعراق عام توقيع معاهدة الحدود الثالثية، وُحسُن الجوار بين بريط

، وقد كان العراق بحاجة للتواصل مع تركيا (955، ص6995عايدة العلي سري الدين، )

 .بحكم الحقبة الطويلة من االحتالل العثماني للعراق، فيما يتضمن النواحي اإلدارية والثَّقافية

حيث تمَّ االعتراف  ولعلَّ تركيا كانت سباقة في محاولتها إلقامة عالقات مع العراق،

، وقد أتصل السفير التركي في لندن بالحكومة البريطانية، 6995بقيام الدَّولة العراقية عام 

وأبلغها رغبة حكومته في تعيين قنصل تركي عام لها في بغداد، ومعرفة موقف الحكومة 
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د الحكومة العراق(935، ص6999صموئيل هنتنغتون، )العراقية بإزاء ذلك  ية بأن ، وجاء رَّ

، وقد وافقت "قنصل عام"، بدالً من "وزير مفوض"يكون التبادل الدبلوماسي بينها بدرجة 

وقد مهَّدت المعاهدة المبرمة بين بريطانيا، وتركيا،  .6999تركيا على اقتراح العراق عام 

الّتي قامت على ُحسُن الجوار، بين العراق وتركيا والعراق، السبيل لتطوير العالقات 

يق والتعاون لضبط أمن الحدود، واالتِّفاق على استثمار النفط والتِّجارة، إذ جرت والتنس

، وبين رئيس الوزراء التركي "نوري السعيد"مباحثات بين وزير الخارجي العراق 

، 6934سبتمبر /في أيلول" توفيق رشدي"، ووزير الخارجية التركي "عصمت إينونو"

أحمد نوري )ه فيما يخص مشكلة الموصل وأعرب الرئيس التركي عن ارتياح حكومت

العراقية لتسليم المجرمين،  –كما ُعقدت المعاهدة التركية  (.61، ص9464النعيمي، 

واتِّفاقية االقامة والسفر، والمعاهدة التجارية، وأصبحت سياسة ُحسُن الجوار العراقية تستمد 

وقد جرت أثناء هذه  ،6936يوليو /إلى تركيا في تموز" فيصل األول"من زيارة الملك 

ويعود جانب من . الزيارة مفاوضات بشأن العالقات اإلقتصادية والتجارية بين الدََّولتين

ر العالقات الثنائية إلى ميثاق  الموقع في طهران بين تركيا، والعراق، " سعد آباد"تطوُّ

ا بضرورة ، وقد عبَّرت ُدَول الميثاق عن إدراكه6935يوليو /وإيران، وأفغانستان في تموز

تشكيل كتلة إقليميَّة لحماية أمنها القومي، وضمان مصالحها، وبلور الميثاق ظاهرة التضامن 

 .(036، ص6965ستيفن همسلي لونكريك، )اإلقليمي لمواجهة التهديدات المشتركة 

" ناجي شوكت"، ووزير العدل "نوري السعيد"وقد قام وزير الخارجية العراقي 

، بغية تبادل اآلراء ووجهات النظر بعد النكسات 6904يونيو /في حزيرانبزيارة تركيا 

ات الحلفاء في تشرين  "نوري السعيد"وزير الخارجية العراقي كما وضع . العسكرية لقوَّ

، مسودة التِّفاقية بين تركيا والعراق، أقترح بموجبها ضمُّ تركيا إلى 6905أكتوبر /األول

َول العربيَّة  ، وقد وافق الطرفان على وضع (55 – 56، ص9464 ميشال نوفل،)جامعة الدُّ

ياسة  :صيغة نهائية لألسس الّتي شملت التعاون في المجاالت اآلتية، وهي التعاون في السِّ

الخارجية على أساس تحالف الدََّولتين مع بريطانيا، وعضويتهما في الجمعية العمومية 

ياسة لمنظَّمة األمم المتَّحدة، ولقدرة تركيا على التأثير  على إيران وأفغانستان، فإنَّ السِّ

الخارجية لألخيرتين سوف تتأثران بطبيعة العالقات بين تركيا وُدَول الجامعة العربيَّة، 

والجامعة العربيَّة لتحقيق المصالح المشتركة، " سعد آباد"وبذلك يتمُّ التنسيق بين ُدَول ميثاق 

مبدأ المعاملة األكثر حظوة، باإلضافة إلى باإلضافة إلى التعاون اإلقتصادي اعتماداً على 

التعاون في األمور المالية، والتعاون في مجال المواصالت بين تركيا، والعراق، وإيران 
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ياسيَّة، وأيضاً  لتوثيق الروابط اإلقتصادية وتنميتها، وتطوير العالقات اإلجتماعية والسِّ

 (.031، ص6919توفيق السويدي، )التعاون في المجاالت الثَّقافية 

ها اتِّفاقية الصداقة وُحسُن : وأبرمت مجموعة من االتِّفاقيات بين تركيا والعراق، أهمُّ

، والّتي أكَّدت على توثيق العالقات والسَّيطرة بشكل مشترك من الدََّولتين 6901الجوار عام 

عاهدات، ، وتُعدُّ من أبرز الم6901على األنهار، وجرى توقيع معاهدة بين الدََّولتين عام 

كما ُعقدت تركيا مع العراق حلفاً في . بروتوكوالت لتنظيم المياه( 1)حيث كان ملحق بها 

الّذي انضمَّت له تباعاً كلٌّ من بريطانيا، " حلف بغداد"، وهو نواة لـ6955فبراير /شباط

وإيران، وباكستان، وأيَّدت أميركا هذا الحلف، وشاركت في لجانه، لمواجهة االتِّحاد 

ر على الصعيد السُّ  وفياتي، وبذلك دخلت العالقات بين العراق وتركيا مرحلة من التطوُّ

ة ضمان " حلف بغداد"اإلستراتيجي، إذ أدَّى  إلى توطيد العالقات بين العراق وتركيا، خاصَّ

الدفاع المشترك، وتوسيع حجم التبادل التجاري، والدبلوماسي، والعلمي بين الطرفين 

الّذي " عبد الكريم قاسم"، حتى قيام انقالب اللواء (36 – 30ص ،6993فيليب روبنس، )

أدَّى إلى استبدال النظام القائم على الملكية إلى النظام القائم على الجمهوري في العراقي في 

، 6956يوليو /، وأعلن إِْنهاء االتِّحاد العربي الهاشمي في تموز6956يوليو /تموز

ا تقدَّم بأنَّ العالقات بين  .6959مارس /في آذار" حلف بغداد"واالنسحاب من  يتَّضح ممَّ

العراق وتركيا خالل العهد الملكي، بُنيت على ُحسُن الجوار، والمعاملة بالمثل، وتوطيد 

 .المصالح اإلستراتيجية، والسَّعي نحو تأكيد المكانة اإلقليميَّة لِكاِل الدََّولتين

 لعالقات الثنائية خالل العهد الجمهوريالمرتكزات اإلستراتيجية في ا: المطلب الثاني

The second requirement: the strategic foundations in bilateral 

relations during the republican era 

بين ، إلى توتُّر العالقات 6956يوليو /في تموز" عبد الكريم قاسم"أدَّى انقالب اللواء 

بالتعاون مع السعودية " عدنان مندريس"ركي إذ سعى رئيس الوزراء الت، العراق وتركيا

بسبب ميول النظام الجمهوري العراقي إلى الجبهة الشيوعية، مقابل  إلسقاط النظام العراقي،

، وأعدَّت وزارة الدفاع الجبهة الرأسمالية ميول النظام التركي، واألنظمة الخليجية إلى

ل التركية خطَّة لتنفيذ ذلك، وقد أوعزت الواليات المتَّ  حدة للجيش التركي للتأهب دون التدخُّ

إنَّ الحكومة التركية ": أمام المجلس الوطني، بقوله" عصمت إينونو"المباشر، وقد أكَّد 

في العراق، بإرسالها الجيش إلى هناك لكن حلفاء تركيا نصحوها  8151أرادت قمع ثورة 

مة عالقات حسنة مع ُدَول ، لكن سرعان ما أعلن النظام العراقي عن رغبته في إقا"بالتريث

 (.605أحمد نوري النعيمي، المرجع السابق، ص)العالم، لضمان عدم العدوان 
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أخذت تركيا تطالب أميركا بزيادة مساعداتها " حلف بغداد"وبعد انسحاب العراق من 

العسكرية واإلقتصادية، بحجة تمكينها من الوقوف ضدَّ التغلغل الشيوعي في المنطقة، 

، اتِّفاقية للتعاون مع أميركا، 6959مارس /في آذار" عدنان مندريس"حكومة  وعليه، وقعت

نت قيام األخيرة باتخاذ خطوات عملية في حالة تعرض تركيا ألّي عدوان خارجي أو  تضمَّ

كان الرئيس العراقي  ،6914مايو /عدوان غير مباشر، وبعد االنقالب التركي في أيار

، وتناولت "فؤاد بايرام أغلو"قبال السفير التركي في است" عبد الكريم قاسم"األسبق 

المباحثات بين الطرفين عالقات ُحسُن الجوار والروابط المتينة بين العراق وتركيا، وقد ساَد 

، 9444نوري عبد الحميد العاني وآخرون، )نوع من التحسن على العالقات بين الدََّولتين 

حزب البعث العربي "، وإيصال "ريم قاسمعبد الك"وبعد إسقاط الرئيس العراقي  .(901ص

لطة بقيادة  "اإلشتراكي ، بدأت 6913فبراير /في شباط" عبد السالم عارف"إلى السُّ

المحاوالت إلقامة الوحدة بين العراق وسورية، وإقامة اتِّحاد يضمُّ كلٌّ من العراق، 

ميثاق  وسورية، ومصر، وقد جرت مفاوضات إلرساء أسس االتِّحاد، وانتهت بإعالن

ن االتِّفاق على قيام اتِّحاد فيدرالي في  د الفعل 6913أبريل /نيسان 65يتضمَّ ، وجاء رَّ

التركي معادياً لقيام أّي اتِّحاد أو أّي تجمع عربي يقع على حدود تركيا الجنوبية، العتقادها 

ما بأنَّ ذلك يشكل خطراً مباشراً على مصالحها، ويقوي مركز العراق وسورية في خالفاته

" السنتو"وأخذ الفعل التركي المعادي يتصاعد في تعبئة حلف  ومشاكلهما معها،

(CENTO)  ضدَّ االتِّحاد الثالثي ومحاولة اجهاضه، إذ دعت تركيا إلى اجتماع طارئ

، باسم 6913أبريل /نيسان 96للجنة العسكرية في الحلف عقد في إسطنبول في 

وضمُّ االجتماع رئيس هيئة  ،"وع عدوان أجنبيإستراتيجية الدفاع اإلقليمي في حالة وق"

ات  ات المشتركة األميركية، ورئيس هيئة الدفاع البريطانية، ورؤساء قيادات القوَّ قيادة القوَّ

، 9469كريم مطر حمزة الزبيدي، )المشتركة، في كلٌّ من تركيا، وإيران، وباكستان 

وء االتِّفاقية التجارية عام وبدأ التقدم اإلقتصادي بين العراق وتركيا في ض (.664ص

، كما قام العراق بإرسال الوفود إلى تركيا، أبرزها زيارة وزير الدَّولة للشؤون 6915

، وقد قابل الرئيس التركي 6911أبريل /إلى تركيا في نيسان" عدنان الباجة جي"الخارجية 

، أعرب "عارفعبد السالم "، وسلمه رسالة من الرئيس العراقي "إبراهيم شوقي"بالوكالة 

فيها عن أمله في تنمية عالقات الصداقة بين العراق وتركيا، وأن تقف تركيا موقفها المؤيد 

إلى جانب القضية الفلسطينية، وعليه، وقَّعت اتِّفاقية الترانزيت والبروتوكول الملحقة بين 

التركي  ، وأخذت أنقرة توازن المواقف بعد االنقالب6916سبتمبر /تركيا والعراق في أيلول

ل في الرؤية التركية تَُجاه العراق، ولهذا قام الرئيس 6956مارس /في آذار ، حيث بدأ التحوُّ
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، وقد أجرى مباحثات ناجحة مع 6959بزيارة تركيا عام " أحمد حسن البكر"العراقي 

، 6965نوبار هوفسبيان وآخرون، " )بولنت أجاويد"رئيس وزراء تركيا األسبق 

نوعية في العالقات بين العراق وتركيا بعد أن خفضت تركيا  وحدثت تحركات (.605ص

من دعمها لألكراد، إذ وقعت الدََّولتين على بروتوكول التعاون اإلقتصادي والفني في كانون 

، والّذي عالج موضوع المياه المشتركة عن طريق االتِّفاق على وضع 6959يناير /الثاني

لعراق على توقيع اتِّفاقية، بهدف إنشاء خط أنابيب برنامج َملِء خزان كيبان، وهو ما شجع ا

أغسطس /لنقل النفط من كركوك إلى السواحل التركية على البحر األبيض المتوسط في آب

فخري "وقد قام الرئيس التركي  (.65عايدة العلي سري الدين، المرجع السابق، ص) 6953

بولنت "س الوزراء التركي ، كما قام رئي6951مارس /بزيارة العراق في آذار" كوروتوك

بزيارة " عبد الرحمن البزاز"بزيارة مماثلة، لذلك قام رئيس الوزراء العراقي " أجاويد

وأعلن عن مساندة العراق لتركيا في قضية جزيرة قبرص، ، 6951يوليو /في تموزتركيا 

اء لجنة مشتركة مقابل مساعدة تركيا للقضية الفلسطينية، كما وقعت الدََّولتين على اتِّفاقية إنش

د لها أن تجتمع سنوياً أو بطلب من أّي الجانبين  هيثم )للتعاون اإلقتصادي والفني حدَّ

اإليرانية بالحياد  –واتسمت الرؤية التركية من الحرب العراقية  (.96، ص6991الكيالني، 

، 6964سبتمبر /والموازنة، ألن هذه الحرب تزامنت مع وقوع االنقالب التركي في أيلول

ناهيك عن اعتبارات الموقع الجغرافي، وانعكاساته اإلقتصادية، فقد عبَّر الرئيس التركي 

اإليرانية، ونقلق من ذلك، وأن  –نحن نأسف للحرب العراقية ": ، بقوله"كنعان أفرين"

لمية جالل عبد هللا " )تركيا بذلت وال زالت تبذل كل الجهود إلنهاء هذه الحرب بالطرق السِّ

وقامت تركيا بجهود الوساطة عن طريق لجنة المساعي ، (03ص ،6996معوض، 

الحميدة، الّتي شكلها المؤتمر اإلسالمي حول الحرب بين العراق وإيران، أو من خالل 

تحركها المنفرد للتوسط في إنهاء النزاع، وقد بقيت تركيا طريقاً رئيساً لِكاِل الطرفين 

ثمَّ اتفق الجانبين التركي (. 314، ص9446إبراهيم الداقوقي، )المتحاربين إلى أوروبا 

، وضعت 6964والعراقي على تشكيل لجنة مشتركة للتعاون اإلقتصادي والفني عام 

َولتين اتِّفاقية النقل  األسس لتفعيل التعاون، وزيادة مستوى التبادل التجاري، كما ُعقدت الدَّ

 .ء السفن وتصليحها وصيانتها، للتعاون في بنا6961البري والبحري، واتِّفاقية بحرية عام 

، وُعقد العراق 6966وقد أدانت تركيا قصف إسرائيل للمفاعل النووي العراقي عام 

، إذ أباحت كل 6960عام  (Relentlessly stalking)" المطاردة الحثيثة"وتركيا اتِّفاقية 

م، ك( 64)دولة من جهتها لجيش الدَّولة األخرى دخول أراضيها لعمق يصل إلى حوالى 

، وكان "المناوئين للنظامين"ولمدة تصل إلى ثالثة أيام، لتعقب االنفصاليين األكراد 
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، لكن تركيا من جانبها (pkk)اختصارا " حزب العمال الكوردستاني"المستهدف منه 

، وفي تلك المدة قامت بثالثة عمليات عسكرية داخل 6966أوقفت هذه االتِّفاقية عام 

جالل عبد هللا معوض، المرجع السابق، )فيذها بموافقة العراق األراضي العراقية تمَّ تن

وجراء الُمتغيِّرات اإلقليميَّة أقدمت تركيا على قطع تدفُّق المياه في نهر الفرات  (.03ص

، وبدأت تركيا تشعر بأهميتها اإلقليميَّة 6994يناير /نحو سورية والعراق في كانون الثاني

، إذ عملت الواليات المتَّحدة على 6994أغسطس /ي آبخالل االجتياح العراقي للكويت ف

تهيئة وحشد الرأي العام الدَّْولي ضدَّ العراق، وكان ال بدَّ من أن تلجأ إلى ُدَول إقليميَّة 

للتأثير، خاصة تركيا الّتي سعت للحصول على المساعدات العسكرية والمالية، وبدأت تركيا 

ل نحو موقف جديد في سياستها تُ  مجموعة مؤلفين، )َجاه العراق أتسمَّت مالمحه في بالتحوُّ

ة اإلقليميَّة للعراق، إذ عدَّت تركيا ( 935، ص9444 إظهار القلق والمخاوف من تزايد القوَّ

ذلك بمثابة تهديد ألمنها القومي، وبالتالي، إبداء المساعدة والّدعم ألميركا في التفتيش عن 

ستخدمت تركيا ورقة المياه في الضغط على أوراق ضغط إقليميَّة على العراق، كما ا

العراق، والقيام بالتعبئة اإلعالمية من خالل االدعاء بأنَّ الموصل جزء من تركيا، وهناك 

ة العسكرية وقد مارست تركيا دور إقليمي نظراً لموقعها  .احتمال السترجاعها بالقوَّ

أميركا، والّسعي لالنضمام إلى الجيوبوليتيكي المتآخم للعراق، وارتباطاتها الدَّْولية مع 

إن ": قائالً " يلدرم أكبولوت"االتِّحاد األوروبي، وقد أكَّد رئيس الوزراء التركي األسبق 

، وتمَّ سحب جارنا العراق خارج على القانون وعدائي، ونحن لسنا على استعداد لقبول ذلك

ادرة ضدَّ العراق من أعضاء السفارة التركية من بغداد، كما أيَّدت تركيا القرارات الصَّ 

ل الجيش كافة الصالحيات، وسمحت  منظَّمة األمم المتَّحدة، وأصدرت تركيا قراراً يخوُّ

ة المطرقة المتأهبة"للجيوش األميركية والبريطانية المرابطة على أراضيها بتشكيل  " قوَّ

(Ready hammer strength)  المعونة اإلنسانية"في عملية" (Humanitarian 

aid)،  أحمد نوري النعيمي، المرجع السابق، ) 6996لتنفيذ حظر الطيران في العراق عام

ات الكشف"لكن نتيجةً لضغط الّرأي العام أصبحت تُسمَّى ، (009، 006ص " قوَّ

(Detection forces)  توفير الراحة"في عملية "(Provide comfort) وقد برزت ،

ز بالصبغة اإلسالميَّة، ويراعي المصالح الغربية في تركيا على اعتبارها العباً إقليمياً يتميِّ 

ة تراجع بعد ذلك  .المنطقة وبعد أن كان التعامل التجاري التركي مع العراق يمثل مرتبة مهمَّ

لكن نتيجة لألوضاع اإلنسانية بشكل حاد وإلى مستويات متدنية؛ بسبب ظروف الحصار، 

، 6995أبريل /في نيسان( 961)لمرقَّم في العراق، أصدر مجلس األمن الدَّْولي القرار ا

"الغذاء"مقابل " النفط"والّذي سمح فيه للعراق بتصدير 
 
، 6996جيف سيمونز، )
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، 6991مايو /ولهذا أَبرم العراق مذكرة تفاهم مع منظَّمة األمم المتَّحدة في أيار ،(356ص

ة أن  وزارة الخارجية وقد حصل تحسن نسبي في التبادل التجاري بين تركيا والعراق، خاصَّ

ياسة الخارجية": التركية أعدَّت تقريراً بعنوان ، جاء فيه 6991عام  "أهداف ومبادئ السِّ

لم يُعدُّ مالئماً، وعلى تركيا استغالل  "السَّالم في العالم: السَّالم في الوطن": إن شعار

ا تقدَّم .الفرص عهد الجمهوري أخذت عدَّة بأنَّ العالقات بين العراق وتركيا خالل ال نتَبَيََّن ممَّ

ة أن تركيا سعت  مسارات، وقد تأثرت بشكل مباشر بالُمتغيِّرات اإلقليميَّة والدَّْولية، وخاصَّ

 .ألخذ دور إستراتيجي إقليمي

 العراقية في ضوء الُمتغيِّرات الداخلية –مسار العالقات الثنائية التركية  :المبحث الثاني

Iraqi bilateral relations in -Turkish The second topic:The course of

light of internal changes 

، دفع اإلدارة األميركية لإلعالن عن نيتها 9446إنَّ تفجير برَجي التِّجارة العالمية عام 

إلجراء " بولنت أجاويد"إلسقاط النظام العراقي، بالتزامن مع قرار رئيس الوزراء التركي 

ياسة األميركية تَُجاه  انتخابات برلمانية مبكرة، وفي ظّل تزايد السخط الشعبي من السِّ

العراق، فقد سعى حزب العدالة والتنمية الستثمار المعارضة الحتالل العراق من الفوز في 

، وبادرت أنقرة إلى تبني موقف يقوم 9449نوفمبر /في تشرين الثانياالنتخابات التركية 

لمية  على أساس الحفاظ على وحدة العراق أرضاً  وشعباً، وحلِّ المسألة العراقية بالطرق السِّ

، بدأت مرحلة 9443أبريل /عن طريق منظَّمة األمم المتَّحدة، وبعد غزو العراق في نيسان

. تتماشى مع طبيعة الُمتغيِّرات الداخلية لِكاِل الدََّولتينبين العراق وتركيا جديدة من العالقات 

م هذا المبح  إَِزاءَ الموقف التركي : المطلب األول: ث إلى مطلبين هماوبناء عليه، سوف نقسِّ

إعادة هيكلة العالقات الثنائية في ضوء  والمطلب الثاني،. االحتالل األميركي للعراق

 .اإلستراتيجية التركية الجديدة

 االحتالل األميركي للعراق منالموقف التركي : المطلب األول

The first requirement: the Turkish position on the American occupation of 

Iraq 

لت استراتيجية  إلى إنشاء ما يُسمَّى ، 9449مارس /في آذار "المحافظين الُجُدد"توصَّ

الّذي يقتضي وضعه تحت الوصاية األميركية، وفصله من " مشروع مستقبل العراق"

ياسيَّة عن الوطن العربي  ، 9440وآخرون،  علي الشرعة)الناحيتين اإلستراتيجية والسِّ

، وفق مبدأ االستسالم وقاعدة الحماية من القِوى الغربية، لكن تركيا عارضة احتالل (13ص

العراق خوفاً من تخلخل الوضع اإلقليمي، واحتمال حصول األكراد على استقالل يؤهلهم 



 

 

245 

 مجلة المستنصرية للدراسات العربية والدولية

 

                                                                                                                                                        

 إلقامة دولة، وهو ما يحفَّز األكراد في تركيا، وهذه األسباب دفعت المؤسَّسة العسكرية

يت  التركية لوضع مجموعة من الشروط على الواليات المتَّحدة قبل احتالل العراق، ُسمِّ

ها"الخطوط الحمراء" ات البيشمركة الُكردية بالدخول إلى كركوك : ، أهمُّ عدم السَّماح لقوَّ

والموصل، وعدم ضمهما إلى إقليم كوردستان، والدفاع عن حقوق األقلية التركمانية في 

 (.655 – 650، ص9445خليل العناني، )الضطهاد من قِبَل أكراد العراق حال تعرضها ل

 ( (Paul Wolfowitz"بول وولفويتز"وخالل زيارة نائب وزير الدفاع األميركي 

طلب من أنقرة المشاركة في الحرب وفتح جبهة  ،9449يونيو /إلى تركيا في حزيران

د ستحافظ أميركا على وحدة ": عليها قائالً  شمالية، آخذاً المخاوف التركية بالحسبان الّتي رَّ

العراق، وستعارض إقامة دولة ُكردية مستقلة، وستساعد تركيا اقتصادياا إَِزاَء تعرضها 

ألّي خسائر محتملة من جراء الحرب، وستلحظ أميركا الوضع الخاص للتركمان، وعلى 

. برادلي أ)" ْوليالصعيد الدَّْولي ستضمن أميركا استمرار مساعدات صندوق النقد الدُّ 

، ولم تركز أنقرة على الفوائد المادية، وإنَّما على النوايا الّتي لم (05، 00، ص9440تاير، 

تعلن من الطرف األميركي، وحينها بادرت جماعات من األكراد العراقيين وألحت على 

، "وتوليتاريةتي"الواليات المتَّحدة، ورأيها أن األتراك يسعون ألهداف إقليميَّة وإستراتيجية 

نوفمبر /تشرين الثانيفي " رجب طيب أردوغان"وبعد تسلُّم حزب العدالة التركي بقيادة 

بزيارة تركيا في كانون " بول وولفويتز"، قام مساعد وزير الدفاع األميركي األسبق 9449

ها9449ديسمبر /األول ، إنَّ حزب األول: ، وقد حدث تقارب غير ُمعلن لعدَّة أسباب، أهمُّ

لعدالة التركي كان بحاجة إلى التغطية الدَّْولية األميركية لتكريس شرعيته ِحيَال خصومه ا

ا . من األحزاب ، إنَّ أميركا كانت بحاجة إلى طرف إقليمي إسالمي إلضفاء الثانيأمَّ

ا . الشَّرعية في شّن الحرب على العراق ، فهو رغبة تركيا في عدم زعزعة الثالثأمَّ

َول األوروبية، في حال عارضة الحرب عالقاتها الوطيدة  خليل )مع إسرائيل وبعض الدُّ

ت تركيا تُعلن معارضتها للحرب على العراق (. 655العناني، المرجع السابق، ص واستمرَّ

ِعبَر اإلصرار على عدم تحرك الجيش التركي، إالَّ ضمن قرار من مجلس األمن الدَّْولي، 

ة إيران وسورية، باإلضافة إلى التنسيق التركي مع ُدوَ  ل الجوار الجغرافي للعراق، خاصَّ

إليجاد حالة ضغط على اإلدارة األميركية للتراجع عن نيتها بشّن الحرب، ناهيك عن سعي 

لطة، ونزع فتيل الحرب، لكن سرعان ما  أنقرة إلقناع النظام في بغداد بالتنحي سلمياً عن السُّ

لطة 9443يناير /يأجتمع مجلس األمن القومي التركي كانون الثان ، وقد وافقت السُّ

التشريعية في تركيا على مذكرة الحكومة، والمتعلقة بتطوير قواعد ومرافئ عسكرية تابعة 

ات  للواليات المتَّحدة على األراضي التركية، واعتبرت الموافقة توطئة لتمركز القوَّ
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من الفوائد، إذ في وحصلت تركيا على مجموعة  .األميركية على مقربة من الحدود العراقية

مليار دوالر، وهبة بقيمة ( 90)الشق اإلقتصادي تمَّ االتِّفاق على منح تركيا قروضاً بقيمة 

ْولي، مع شطب ديونها العسكرية والبالغة ( 1) ( 0)مليار دوالر بإشراف صندوق النقد الدُّ

في تركيا، ومن أالف جندي أميركي ( 14)مليار دوالر، كما تمَّ االتِّفاق على تمركز حوالى 

ثمَّ عبورهم إلى العراق من دون االشتراك المباشر في العمليات الحربية، إالَّ في الحاالت 

ياسّي أصرت أنقرة على عدم مشاركة األكراد في الحرب، وعدم  القصوى، وفي الجانب السِّ

مان تسليحهم، وإالَّ يدخلوا مناطق كركوك، والموصل، واآلبار النَّفطية، وأن يكون للترك

دوراً مؤسَّساً في الدستور الجديد، وأن ال تعتمد صيغة الفدرالية في العراق الجديد، لكن 

أميركا لم تطمأن الحليف التركي من جانب تسليح األكراد، وطرح صيغة الفدرالية في 

ة  المنطقة الشمالية الكردية، األمر الّذي ولد شكوكاً لدى أنقرة من نيات واشطن بخصوص قوَّ

وقد رفعت  (.956، ص9466رواء زكي يونس الطويل، )في العراق الجديد  األكراد

واشنطن شعارات أخالقية في الحرب على العراق، وهي مكافحة اإلرهاب، ونشر 

لى  ،"دكتاتوري"الديمقراطية، وتحرير الشَّعب من نظام  ويمثِّل هذا التغيير الخطوة األوَّ

، ما أكَّده الرئيس األميركي "الدومينو"عدة إلعادة ترتيب أوضاع الشَّرق األوسط، وفق قا

: ، بقوله9443فبراير /في شباط (George W. Bush)" جورج دبليو بوش"األسبق 

 Liam Anderson and Gareth)" إنَّ إقامة عراق حّر سيكون نموذجاا لدُّول المنطقة"

Stansfield, 2004, P. 186) ،ملة للشَّرق وهذه القاعدة جزء من إستراتيجية أميركية شا

األوسط، هدفها خلق حليف إستراتيجي، تتعامل من خالله مع إيران وسورية، ويبدو أن 

، أغلبهم من الجنسية تفجير برَجي التِّجارة العالميةأميركا ال تكّل من اإلشارة إلى أن منفذِّي 

 .نطقةالسعودية، فإْن سقطت الحكومة الموالية في الرياض تصبح بغداد عندئذ البديل في الم

ات االحتالل إلى بغداد بعنوانو في " عملية تحرير العراق": بعد دخول قوَّ

يت 9443أبريل /نيسان ة الُمفرطة "صدمة والرعب"بالـ، عبَر عملية ُسمِّ ، باستخدام القوَّ

مة دولياً، مختبرةً بذلك قياس مدى قدرتها بتدمير البُنية التحتية والمؤسَّساتية، وتمَّ  الُمحرَّ

بإدارة الشؤون العراقية، وبصدور قرار  (Jay Garner)" جي غارنر"جنرال تكليف ال

، الّذي شرعن الوجود الغربي على 9443مايو /في أيار( 6063)مجلس األمن المرقَّم 

ات االحتالل عن تشكيل سلطة التحالف المؤقتة،  األراضي العراقية بأنَّه احتالل، أعلنت قوَّ

رات مع وقد ، (Paul Bremer)" ربول بريم"بقيادة الحاكم المدني  تزامنت هذه التطوُّ

تغييب قِوى األمن، بعد أن تمَّ تفكيكها، ورافق ذلك فوضى أمنيَّة وأنتشار موجات من القتل 

والتهجير، وفساد إداري وإنهيار ُمبرَمج للمؤسَّسات، وعمليات نهب للمؤسَّسات، وتحويل 
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إقتصاد حّر، يعتمد آليات السُّوق، ويلعب القطاع اإلقتصاد الّذي تقوده الدَّولة المركزية إلى 

، دون األخذ باالعتبارات ما يعانيه "العالج بالصدمة"الخاّص فيه الدَّور الرئيس باسم 

 (.Michael Mandel, 2004, P. 8)اإلقتصاد من صعوبات 

ْولي، وطبقاً لنظرية  ، واستشرافاً "الفوضى الخالقة"وجرى ذلك مخالفاً للقانون الدُّ

، وتماشياً مع الرؤية األميركية نحو "المحافظين الُجُدد"مستقبل تبنّى هيكلته وفق مدرسة ل

 تكتيكاً  يمثِّل ذاته، الوقت وفي إسرائيليَّة، لمطاليب وفقاً  عراق تقسَّم أوصاله، ويفتَّت واقعه

وسرعان ؛ عربياً  جيواستراتيجياً  محوراً  باعتبارها الوطنيَّة، المفاهيم وهدم الفوضى، إلشاعة

حت اإلدِّعاءات المزعومة للغزو على العراق، فالفريق األميركي باسم  مجموعة "ما توضَّ

، والمكلَّف بالبحث عن األسلحة النووية (Iraq Survey Group)" مسح العراق

، 9440يناير /، فقد أعلن في كانون الثاني(David Kay)" ديفيد كاي"العراقية برئاسة 

حة، واستغرب من إصرار وكالة االستخبارات األميركية على هذه أنَّه لم يجد هذه األسل

وبناء على  ،9443يوليو /وتمَّ تشكيل مجلس الحكم االنتقالي العراقي في تموز .االتِّهامات

لطة" ات الحكم مجلس بين "اتِّفاق نقل السُّ ، 9443 نوفمبر/الثاني تشرين في األميركية والقوَّ

ة قانون "عدنان الباجه جي"نتقالي برئاسة شّكلت لجنة من مجلس الحكم اال ، إلعداد مسودَّ

ل حكومة انتقالية برئاسة  في " إياد عالوي"إدارة الدَّولة للمرحلة االنتقالية، وقد تشكلت أوَّ

، كما جرت انتخابات للجمعية الوطنيَّة، والّتي انبثق منها حكومة 9440يونيو /حزيران

، وأعدَّت الجمعية الوطنيَّة 9445أبريل /نيسانفي " إبراهيم الجعفري"جديدة برئاسة 

ياسّي شديد 9445أكتوبر /دستوراً تمَّ االستفتاء عليه في تشرين األول ، لكن بقي المشهد السِّ

ت 9445ديسمبر /وتمَّ إجراء االنتخابات البرلمانية في كانون األولالهشاشة،  ، وقد مرَّ

ياسيَّة مدة خ مسة أشهر، وأنبثق عن هذه المفاوضات تشكيل عملية المفاوضات بين الكتل السِّ

ل حكومة دائمة برئاسة  أحمد يوسف أحمد  ) 9441مايو /في أيار" نوري المالكي"أوَّ

ياسيَّة فضلت مصالحها على المصالح الُعليا  (.66، ص9441وآخرون،  لكن الكتل السِّ

ة مقاطعة عدد من الوزراء أعمال الح كومة، وانسحاب لعراق موحد مستقل ذي سيادة، خاصَّ

وعدم اعتمادها على التراتبية الّتي أقرها الدستور، من حيث خضوع كتل سياسيَّة أخرى، 

، كما لم يُعدُّ ممكناً الوزراء إلى مجلس الوزراء، إذ ارتبطوا بالكتل واألحزاب الّتي أوصلتهم

وزراء توزيع المقاعد الوزارية إالَّ في ظّل التوافقات، وليس لرئيس الوزراء اختيار 

حكومته، أو حتى أقالتها، وبدّل من إن تكون الديمقراطية التوافقية، بوصفها نتاج االقتسام 

لطة، وإشاعة التسامح والحفاظ على  لطة، كفيلة بحلَّ إشكالية السُّ الطائفي والقومي للسُّ

لمي  ، أدَّت إلى المزيد من (990، ص9441عبد الوهاب حميد رشيد، )التعايش السِّ
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ياسيَّةالخالفات  ولم يُعدُّ هناك مظاهر للعمل المؤسَّساتي، بما يحافظ على ، بين الكتل السِّ

ياسة الخارجية، وهو ما أنعكس على  ياسة الداخلية والسِّ العالقة التواصلية والتكاملية بين السِّ

العالقات بين العراق وتركيا، إذ بقيت في إطار استمرار تدفُّق النفط العراقي إلى الموانئ 

ة ال ر القوَّ تركية، ومع تنامي األزمة العراقية بدأ التخوف التركي يتَّضح من إمكانية تطوُّ

فاضل )الُكردية تَُجاه االستقالل، ومن المحاوالت الُكردية لتهميش األقلية التركمانية 

 (.669، ص9445الربيعي، 

م بأن تركيا شاركت في الحرب على العراق، بهدف الحفاظ ا تقدَّ على  يتَّضح ممَّ

مصالحها، وسعت ألّن يكون لها دور مؤثِّر في عملية تشكيل العراق الجديد، إذ لم ترغب 

تركيا أن تكون خارج المعادلة الجيوسياسية الدَّْولية، مع التأكيد على عدم تقسيم العراق أو 

 .إعطاء فرصة لألكراد

 التركية الجديدة إعادة هيكلة العالقات الثنائية في ضوء االستراتيجية: المطلب الثاني

The second requirement: restructuring bilateral relations in light of 

the new Turkish strategy 

راع الداخلي في تركيا بين المؤسَّسة العسكرية واألحزاب أسهم في تعقيد   إنَّ الصِّ

ياسة الخارجية التركية، ولهذا سعى حزب العد الة التركي إلى عملية صنع القرار في السِّ

تطمين جميع الجهات، والعمل عن كثب مع المؤسَّسة العسكرية، كما وضع وزير الخارجية 

مجموعة من األسس الّتي عدَّت على اعتبارها اإلستراتيجية " أحمد داود أوغلو"التركي 

 (:196، ص9466أحمد داود أوغلو، )التركية الجديدة، وهي 

م على صعيد اإلصالح وهو  :التوفيق بين األمن والحريات -8 أن تسعى تركيا إلى التقدُّ

ة مكافحة حزب العمال الكوردستاني، وأن  ياسّي دون التفريط بالمتطلبات األمنيَّة، وخاصَّ السِّ

م األنموذج  تعتمد على قِيَم الحريَّة والديمقراطية مع موازنة ذلك بحماية أمنها القومي، لتقدُّ

ياسيَّة في الم  . نطقةالقدوة لألنظمة السِّ

 ":إستراتيجية تصفير المشكالت"محاولة حلِّ المشكالت العالقة بين تركيا وجيرانها  -8

وهو إخراج تركيا من عالقاتها المتأزمة إلى بناء عالقات إقليميَّة ودولية تقوم على تبادل 

المصالح، وأن تخفض تركيا مشكالتها مع جيرانها، وأن تكون على مسافة واحدة من 

بع أسلوب الدبلوماسيَّة االستباقية الّتي تحاول حلِّ المشكالت قبل تفاقمها، الجميع، وأن تتَّ 

ياسة التركية قدرة استثنائية على المناورة  .وهو ما يمنح السِّ
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دة األبعاد والمسالك -1 وهو أن تكون تركيا مصدراً لحلِّ  :اتَّباع إستراتيجية خارجية ُمتعدِّ

في إرساء السَّالم العالمي، وأن ال تكون طرفاً  المشكالت وطرح المبادرات، ومركزاً يسهم

 (.96، ص9469بولنت آراس وآخرون، )في محور ضدَّ محور آخر 

ْولية"تطوير األسلوب  -4 وهو العمل على  ":إعادة تعريف دور تركيا في السَّاحة الدَّ

 تحويل تركيا من مجرد جسر يربط القارة اآلسيوية مع القارة األوروبية إلى دولة مركزية

َولة الطرف إلى دور  ياسة تنتقل تركيا من دور الدُّ في الشؤون الدَّْولية، وبموجب هذه السِّ

َولة المركزية الفاعلة والمؤثِّرة ال المتلقية، وإعادة تَْصِويب البوصلة الفكرية لموقع تركيا،  الدُّ

 .وجعلها تتالءم مع عمقها التاريخي، والحضاري، والثَّقافي

ي -5 ن الدبلوماسي إلى الحركة الدائمة والتواصل مع االنتقال من السِّ اسة الجامدة والمكوِّ

ة لتركيا إن تتمكن تركيا من نسج عالقات مع كل األطراف في : كل ُدَول العالم المهمَّ

محيطها اإلقليمي والشَّرق أوسط، وإعادة بناء العالقات مع االتِّحاد األوروبي، وآسيا 

راق وصوالً إلى المغرب العربي مستفيدة من دروس الوسطى وصوالً إلى الصين، ومن الع

 .(636، 635، ص9464علي حسين باكير وآخرون، )الماضي 

، بحضور 9440نوفمبر /لهذا حضرت تركيا في مؤتمر شرم الشيخ في تشرين الثاني 

َول الثمان وُدَول الجوار للعراق، وأكَّد المؤتمر على عدم المساس باألمور  مجموعة الدُّ

للعراق، وعلى سيادته ووحدة أراضيه، وحق شعبه بالديمقراطية، وسيطرة أبناءه  الداخلية

ة المواد المتعلقة بالفيدرالية على موارده ، وأبَّدت تركيا موقفها الرافض للدستور، وخاصَّ

، بدعوى أنها لن تساعد على إحالل (9445الدستور العراقي، عام ( )604)وكركوك المادة 

المنطقة، وقد تحركت تركيا تَُجاه العراق استجابة لمصالحها القومية، السَّالم في العراق و

والتخوف من تداعيات سقوط النظام العراقي على األمن التركي، ومحاولة تطويق األزمة 

العراقية، ال سيّما منع الطموحات االنفصالية الُكردية، والحيلولة دون إنفجار األوضاع في 

ة نفطية استثنائية القتصاد تركيا، كما إن اإلستراتيجية التركية مدينة كركوك الّتي تمثل أهميَّ 

ال تتنافى مع الرغبات األميركية الّتي ترى ضرورة حضور تركيا في الملف العراق، بهدف 

ات األميركية  ياسة العراقية، وتوفير الّدعم اللّوجستي والعسكري للقوَّ عدم استئثار إيران بالسِّ

 .(969، ص9449جراهام فولر، )

، انتهاج تركيا األول :وأصبح يحكم العالقات بين العراق وتركيا أساسان مهمان، هما

دة األبعاد، لهذا أغلقت مكاتب حزب العمال في كوردستان  إستراتيجية دبلوماسيَّة ُمتعدِّ

العراق على اعتبارها بادرة لتمتين العالقات، ومن المعروف أن تركيا تواجه تحركات 

ات التركية بقصف مناطق عسكرية ضدَّ قوَّ  اتها وأمنها على الحدود، ما يؤدي إلى قيام القوَّ
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ا يؤدي إلى تعكير وتوتُّر صفوة  في كوردستان العراق، والتوُغل في داخل تلك المناطق، ممَّ

العالقات بين العراق وتركيا، لكن سرعان ما يجري حلها عن طريق اآلليات الدبلوماسيَّة، 

يادة العراقية، من جهة أخرى، لكن ال تزال بما يضمن أمن تركيا، م ن جهة، ويصون السِّ

ا األساس . هناك مراكز لتركيا عسكرية داخل األراضي العراقية في منطقة بامرني أمَّ

ياسيَّة في العراق، بما فيها مدينة كركوك وعدم الثاني ، يتمثل في حماية الديموغرافيا السِّ

دة التوافقات التركية وقد دعمت الوال سيطرة األكراد عليها، العراقية في   –يات المتحَّ

ل إلى حلول مرضية بخصوص كركوك، وبعد تشكيل الحكومة  مكافحة اإلرهاب، والتوصُّ

العراقية كان من نصيب األكراد رئاسة الجمهورية، ورئاسة أركان الجيش، ما أثار حفيظة 

 .راقاألتراك وزاده من مخاوفهم ِحيَال الطموحات الُكردية في الع

، قام 9443مايو /في أيار( 6063)بعد صدور قرار مجلس األمن الدَّْولي المرقَّم و

، وتمَّ إقامة 9440بزيارة أنقرة عام " أبراهيم الجعفري"نائب رئيس الجمهورية العراقي 

ناعة العراقية   –معرض إلعادة أعمار العراق في ديار بكر من قِبَل غرفة التِّجارة والصَّ

نفذت الشركات التركية اإلنشائية عشرات المشروعات، منها إنشاء القصر  التركية، وقد

الرئاسي في كوردستان، وشبكات تلفزيونية، ومطارات، وجامعات، وجسور، وبنى تحتية 

حضرية، وأحياء معاهدة التعاون اإلقتصادي والفني بين الدََّولتين، وافتتاح مركز اإلقتصاد 

التنسيق بين المؤسَّسات التركية الّتي تستثمر في العراق، العراقي في تركيا يتولى مهمَّة 

وفتح خط سكة الحديد، وعقد اتِّفاقية المياه، وإعادة تشغيل أنبوب النفط العراقي عبَر تركيا 

ياسيَّة، وساهم في مزيد  ،9445عام  وقد ساعد الواقع اإلقتصادي على تخفيف التشنجات السِّ

لطة  .من التكامل أكتوبر /التركية باجتياح الحدود العراقية في تشرين األولوعقب قرار السُّ

عراقية من أجل مراقبة  –تركية  –، تمَّ تشكيل لجنة استخباراتية ثالثية أميركية 9445

رت العالقات بين العراق  الحدود، ومنع تسلل مقاتلي حزب العمال الكوردستاني، وقد تطوُّ

 الدََّولتين يهدف إلى عقد اجتماعات مشتركة وتركيا تَُجاه تشكيل مجلس إستراتيجي من ِكالِ 

يشارك فيها الوزراء المختصون بقيادة رئيسي وزراء الدََّولتين، وبعد قيام رئيس الوزراء 

، جرى التباحث حول توطيد 9445أغسطس /بزيارة أنقرة في آب" نوري المالكي"العراقي 

رجب "رئيس الوزراء التركي العالقات، ومكافحة حزب العمال الكوردستاني، ثمَّ توّجه 

، باإلضافة إلى التوقيع على العديد من 9446يوليو /إلى بغداد في تموز" طيب أردوغان

بروتوكوال ( 00)االتِّفاقيات اإلستراتيجية إلقامة عالقات بناءه وسليمة، حيث تضمَّنت 

 ومذكرة تفاهم حول التعاون في مجاالت الطَّاقة، والمياه، ومكافحة حزب العمال

أنتوني )العراقي  –الكوردستاني، والتبادل الثَّقافي والعلمي، وتشكيل المجلس األعلى التركي
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وبعد تفجيرات األربعاء الدامي في  .(359 – 351، ص9446كوردسمان وآخرون، 

، الّتي اعتبرت سورية مسؤولة عنها، والّتي دفعت وزير 9449أغسطس /العراق في آب

َول " أوغلوأحمد داود "الخارجية التركي  للتوسط بين دمشق وبغداد، والّذي رعته جامعة الدُّ

، ونظيره السوري "هوشيار زيبار"العربيَّة بحضور وزيري الخارجية العراقي األسبق 

، ونقلت تحركات المصالحة في مرحلة ثانية إلى إسطنبول، لكّن تركيا ساهمت "وليد المعلم"

ة الناعمة األميركية  ، 9464عام  "ثورات الربيع العربي"في ما يُسمَّى في إستراتيجية القوَّ

لت هذه الفصائل إلى مجموعات إرهابية اعتبرت  إذ دعمت المجموعات المسلّحة، وقد تحوَّ

نينوى، صالح الدين، : الخطوة األساسَّية في إسقاط محافظات المحافظات العراقية، وهي

في  "داعش"في العراق والشام  األنبار، وديالى، بيد ما يُسمَّى الدَّولة اإلسالميَّة

قام بزيارة " حيدر العبادي"، لكن رئيس الوزراء العراقي األسبق 9460يونيو /حزيران

ياسّي، إالّ أّن الجيش 9460ديسمبر /أنقرة في كانون األول ، لبحث التعاون األمني والسِّ

، 9465بر ديسم/التركي دخل إلى مدينة الموصل بذريعة محاربة اإلرهاب في كانون األول

بزيارة أنقرة والتقى برئيس الوزراء " حيدر العبادي"ثمَّ قام رئيس الوزراء العراقي األسبق 

، حيث ناقش الزعيمان العقوبات 9466أغسطس /في آب" رجب طيب أردوغان"التركي 

ة المياه واألكراد  .األميركية على إيران، والقضايا ذات االهتمام المشتركة، وخاصَّ

ياسة العمق اإلستراتيجي، وعلى يتَّضح بأن تر كيا سعت إلى تطوير عالقاتها تطبيقاً لسِّ

الرغم من المشاكل العالقة في العالقات بين العراق وتركيا، فإن تركيا حاولت أن تقيم 

عالقات ُحسُن جوار، إذ أبرمت اتِّفاقيات أمنيَّة، وسياسيَّة، وإقتصادية، لكنّها تتحرك وفق 

يادة العراقيةإستراتيجية براغماتية   .تؤثِّر على السِّ

 العراقية –القضايا المؤثرة في العالقات التركية :المبحث الثالث 

Iraqi relations-The third topic: issues affecting Turkish 

عبَر نسيج متشابك بالغ التعقيد، وغالباً ما كانت بين العراق وتركيا تتجلَّى العالقات 

ْولية مؤثِّرة فيهاالمصالح اإلقليميَّة وال د على المكانة . دَّ إذ إنَّ اإلستراتيجية األميركية تؤكِّ

ْولي، ودعم الحلفاء واألصدقاء بما يصب في تحقيق األهداف  األحادية في النظام الدُّ

الجيواستراتيجية، وفي الوقت ذاته اندفعت تركيا إلى إقامة التحالف مع إسرائيل، بسبب 

دعوى نزعة العلمانية، والتغريب، والمحيط المعادي، ضغط الجماعات اليهودية، وب

عليه، وبناء . أطلسيَّة –باإلضافة إلى اإلحساس بإمكانية االنتماء إلى منظومة األمن األورو

م هذا المبحث إلى مطلبين هما القضايا الخالفية المؤثرة في : المطلب األول: سوف نقسِّ



 

 

252 

 مجلة المستنصرية للدراسات العربية والدولية

 

                                                                                                                                                        

الدَّور األميركي واإلسرائيلي في العالقات  ي،والمطلب الثان. العراقية –العالقات التركية 

  .العراقية –التركية 

 العراقية –القضايا الخالفية المؤثرة في العالقات التركية : المطلب األول

 الُكردية –األزمة التركمانية : أوالا 

The first requirement: contentious issues affecting Turkish-Iraqi relations 

First: the Turkmen Kurdish crisis 

ل دور  إن إحياء الشعور التركماني تبلور مع قيام الدَّولة العراقية، بعد أن تحوُّ

وظلّوا يعلقون المحكوم بعد انهيارها، إلى  إبَّان حكم الدَّولة العثمانية الحاكمالتركمان من 

، ناهيك عن "صلوالية المو"األمل على النظام التركي لحماية حقوقهم من خالل استعادة 

المحاوالت الُكردية لضمُّ التركمان إليهم، وبالتالي، وجد تركمان العراق مالذهم اآلمن في 

ياسّي، لكن روعي التشكيل اإلثني في تأسيس الدَّولة العراقية، حيث  اعتزالهم العمل السِّ

لى عام " استوزر عزت باشا"اختِير  ، 6996التركماني عضواً في الحكومة المؤقتة األوَّ

لكنّه استقال رداً على حرمان التركمان من حقوقهم، وقد تعرضوا إلى عمليات قتل منظَّمة 

يت بـ6959عام  وحمل التركمان على ، "مجزرة كركوك"، نسبت للُكرد والشيوعيين، ُسمِّ

 "تعريب"، نتيجة محاولته "صدام حسين"كاهلهم مشكالت ناجمة عن سوء اإلدارة في عهد 

إذ تمَّ استبدال التركمان واألكراد بالعرب، مقابل مبالغ مالية وقطع  ،"كركوك"محافظة 

ولم تظهر النزاعات بين القوميتين التركمانية  .أراٍض، بهدف التغيير الديموغرافي

والُكردية، إالَّ بعد ظهور المعارضة التركمانية، حيث أصبحت تجاهر بأنَّ كركوك مدينة 

د إلى القِوى للتركمان منُذ األزل، غير أن القيا ياسيَّة الُكردية العراقية قامت بالتودُّ دة السِّ

ياسيَّة التركمانية، وهي خطوة إلرضاء حكومة  ، الّتي كانت تمارس سياسة "أنقرة"السِّ

قمعية ضدَّ أكراد تركيا، ومحاولة من أكراد العراق، بما ينسجم مع طموحاتهم الستيعاب 

 .(91 – 90، ص6999كمال عبد الواحد، ) ياسيّ المعارضة التركمانية وتشذيب خطابها السِّ 

والحزب الوطني  الحزب الديمقراطي الكوردستاني"وحينما حدث نزاع بين الحزبين 

لت أميركا وبريطانيا لعقد اتِّفاق بينهما ُسمي 6991يوليو /في تموز "الكوردستاني ، تدخَّ

ات فصل بين الحزبين من ا"اتِّفاق أنقرة"بـ لتركمان واألشوريين، والُكرد ، وتمَّ تشكيل قوَّ

غير المشتركين في القتال، لكن االتِّفاق لم يتحقَّق نتيجة االتِّفاق بين حكومة بغداد وزعيم 

الستعادة أربيل، إذ قام الحرس " مسعود البارازاني"الحزب الديمقراطي الكوردستاني 

ات الفصل ما أدَّى إلى إلحاق أضراٍر با لتركمان، كما اندفعت الجمهوري العراقي بقصف قوَّ

ات الحزب الديمقراطي الكوردستاني في آب ة السَّالح 6996أغسطس /قوَّ ، للسَّيطرة بقوَّ



 

 

253 

 مجلة المستنصرية للدراسات العربية والدولية

 

                                                                                                                                                        

ل اصطدام  مجزرة "بعد  ُكردي –تركمانيعلى كل مقرات التركمان في أربيل، وهو أوَّ

وللتركمان خصوصية تبلورت أثناء فترة التخطيط األميركي إلسقاط النظام  ."كركوك

، ألنَّ تركيا طالبت بحقوقهم باعتبارهم أتراك، كما يشّكل غنى منطقة كركوك بالنفط العراقي

الّتي يقطنها التركمان، حافزاً الهتمام تركيا، إذ تُعتبِّر قلب التركمان النابض ورمز وجودهم 

يت  القومي، لهذا وضعت أنقرة الخطوط "مجموعة من الشروط على واشنطن، ُسمِّ

ها"الحمراء ات البيشمركة الُكردية بالدخول إلى مدينة كركوك ع: ، أهمُّ دم السَّماح لقوَّ

والموصل، وعدم ضمهما إلى إقليم كوردستان، والذود عن حق األقلية التركمانية في حال 

 (.655 – 650خليل العناني، المرجع السابق، ص)تعرضها لالضطهاد من قِبَل األكراد 

بشأن التركمانية،  "أنقرة"قَّقت مخاوف ، تح9443ومنُذ سقوط النظام العراقي عام 

في كركوك، ال يتساوى  "التعريب"ألنَّ اإلحصاء الرسمي للمرحلين الُكرد، أثناء عمليات 

عودة الُكرد ": مع األعداد الّتي جلبها قادة األحزاب الُكردية إلى كركوك بعنوان

خرى، لهذا اتهم ؛ وهي خطوة لجعل كركوك مدينة ُكردية وإلغاء القوميات األ"المهجرين

كركوك، ووجد التركمان أنفسهم تحت  "تكريد"التركمان القيادة الُكردية بالعمل على 

السَّيطرة الُكردية القائمة على مضايقتهم، وحرق سجالتهم الرسمية، وإبعادهم عن العملية 

ياسّي في الحكومة ليس عدالً،  ياسيَّة، واعتبر التركمان أن تمثيلهم السِّ ت تركيا وانتقدالسِّ

مقاعد من ( 3)، وذلك لحصول الجبهة التركمانية على 9445نتائج االنتخابات العراقية عام 

يتَّضح بأنَّ التركمان يمثلون محوراً في العالقات بين العراق  .مقعداً ( 955)مجموعة 

وتركيا، لكن لم يُعرف معارضتهم لألنظمة العراقية المتعاقبة، كما هو معروف عن الُكرد، 

اندماجهم اجتماعياً مع الوسط المحيط، ومع مؤسَّسات الدَّولة، لكن هذا لم يمنع من  بسبب

ياسيَّة، إذ كانت هناك حاالت من  بعض االستثناءات الّتي حدثت، نتيجة لتأثرهم باألجواء السِّ

التمرد والعصيان، سعياً لتكوين وضع سياسي تركماني، يقوم على إحياء الشعور القومي، 

ياسات الّتي تمسُّ الخصوصية التركمانيةوالمطالبة ب  .بعض الحقوق واالعتراض على السِّ

ا األزمة الُكردية فتُعتبِّر قاسماً مشتركاً بين ُدَول تختلف في االنتماءات، ومن  أمَّ

القضايا المزمنة في العالقات بين العراق وتركيا، إذ بعد تبني عصبة األمم لحق تقرير 

ضدَّ " عبد السالم البرزاني"دية بالحقوق القومية قادها الشيخ المصير بدأت المطالب الُكر

لطات العثمانية عام  ، وبعدما تهاوت الدَّولة العثمانية حدثَّ تفاهم سري بين فرنسا، 6945السُّ

ُسمي " بالد ما بين النهرين وبالد الشام"وبريطانيا، وروسيا على اقتسام الهالل الخصيب 

وجاء إعالن الرئيس ، 6961 مايو/أيارفي  (Sykes – Picot)" بيكو –سايكس"اتِّفاقية 

عن مبادئه األربعة عشر  ،( (Woodrow Wilson"وودرو ويلسون"األميركي األسبق 
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ت على إعطاء حّق تقرير المصير للشَّعوب6966يناير /في كانون الثاني  ،، والّتي نصَّ

لكن بعد انتهاء الحرب  فرصة لألكراد للمطالبة بتشكيل دولة مستقلة على أساس عرقي،

في  "بيكو – سايكس"، تمَّ تأكيد اتِّفاقية 6966ديسمبر /العالمية األولى في كانون األول

في  (Sever)" سيفر"وقد ُعقدت معاهدة  .(San Remo)" سان ريمو"مؤتمر 

وفياتي، بريطانيا، وتركيا، والّتي 6994أغسطس /آب ، بين الواليات المتَّحدة، االتِّحاد السُّ

شمال "عطت الحّق لألكراد بإقامة دولة في كوردستان وهي المنطقة المحصورة بين أ

؛ لكن بعد وصول "العراق، وجنوب شرق تركيا، وشمال غرب إيران، وشمال شرق سورية

َول األوروبية، ُعقد مؤتمر  "مصطفى أتاتورك" إلى الحكم التركي، وتقاربه مع الدُّ

، بين بريطانيا، وفرنسا، وإيطاليا، وتمت دعوة 6999أكتوبر /في تشرين األول "لوزان"

الواليات المتَّحدة، اليابان، اليونان، رومانيا، يوغسالفيا، حكومة إسطنبول العثمانية، "

يوليو /في تموز "لوزان" ، ونتيجة لتوقيع معاهدة"والمجلس الوطني الكبير في أنقرة

ياً بين العراق، وتركيا، ؛ وقسمت كوردستان جغراف"سيفر" ألغيت بنود معاهدة ،6993

ة  (.65، ص9445بيل بارك، )وإيران، وسورية  ياسة التتريك التركية، خاصَّ ونتيجة لسِّ

، الّتي أكَّدت صراحةً أن جميع سكان تركيا وبغض 6990من دستور عام ( 66)المادة 

ل مؤتمر ُكردي ، ولذلكالنظر عن دياناتهم وقومياتهم أتراك ، 6995عام  انعقد في باريس أوَّ

صممَّت فيه التنظيمات الُكردية على رغبتها بالكفاح المسلح من أجل دولة مستقلَّة، لكن 

بت بجميع أبناء الدَّولة دون تفريق مع تمسكها الملكي  الحكومة العراقية طيلة فترة العهد رحِّ

دية، بوحدة العراق، وقامت بوضع قانون اللّغة الُكردية في األماكن الّتي تسكنها أكثرية ُكر

لكن هناك تيار ُكردي دعا صراحة لالنفصال، وتشكيل الحزب الديمقراطي الكوردستاني 

، عادت المعارضة 6956بعد اإلعالن عن قيام جمهورية العراق عام ، و6901عام 

وفياتي بسبب سقوط "مصطفى البارازاني"الُكردية بقيادة  ، بعد أن كان في االتِّحاد السُّ

ل الطرفان إلى اتِّفاق، وهنا تمَّ الُكرد "جمهورية مهاباد" ية في الجزء اإليراني، ولم يتوصَّ

 .6916تدريب الُكرد المقيمين في السوفيات، وانطلقوا بانتفاضة ضدَّ النظام العراقي عام 

، غيَّر 6913فبراير /لكن مجيء حزب البعث العربي اإلشتراكي إلى الحكم في شباط

راع، إذ أعطى وعداً ل رات حالت من معادلة الصِّ ألكراد بإقامة حكم ذاتي، لكن حدثت تطوُّ

ها زيارة مسؤول إسرائيلي إلى كوردستان العراق، وزيارة الزعيم الُكردي : دون ذلك، أهمُّ

إلى تل أبيب، وكان لهذه النتائج أهميَّة جيوسياسية، خاضعة للمصالح " مصطفى البارازاني"

ة بعد موافقة الرئيس  في  ((Richard Nixon "تشارد نيكسونري"اإلسرائيليَّة، وخاصَّ

، على خطَّة وكالة االستخبارات المركزية، بإعطاء المعارضة الُكردية 6959مايو /أيار
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بعقد " أحمد حسن البكر"مليون دوالر، في الوقت الّذي قام فيه النظام العراقي برئاسة ( 61)

وفياتي، وقد  "الصداقة والتعاون"اتِّفاقية  أنَّه " مصطفى البارازاني"أعلن مع االتِّحاد السُّ

أسامة مخيمر، )مستعد فور إعادة حقول النفط إلى األكراد أن يسلمها للشركات األميركية 

، وتمَّ إنهاء االنتفاضة الُكردية بعد أن ُعقدت الحكومة العراقية مع (635 – 630، ص6999

، حيث تنازل 6955 مارس/في آذار اتِّفاقية الجزائر" محمد رضا بهلوي"الشاه اإليراني 

، مقابل إيقاف دعم الشاه عليها الُمتناَزع والمناطقالعراق عن مطالبته في نصف شط العرب 

وبغرض الحصول على الحكم  (.099، ص9441خير الدين حسيب، )ألكراد العراق 

نوفمبر /في تشرين الثاني" عبد هللا أوجالن"الذاتي ظهر حزب العمال الكوردستاني بزعامة 

، بِشأن 6960أكتوبر /في تشرين األول "المطاردة الحثيثة"لذلك ُعقدت اتِّفاقية ، و6956

وقد احتلت حق تركيا والعراق في مطاردة منفذي الحركات الُكردية وشّن الغارات ضدهم، 

ات حزب االتِّحاد الوطني الكوردستاني بلدة  ، وقامت 6966مارس /في آذار "حلبجة"قوَّ

يت الحكومة العراقية بسلّسلة  انتهت بإزالة قرى،  "عملية األنفال"بـمن العمليات ُسمِّ

وتهجير وقتل المدنيين في إبادٍة نُفذت بمنهجية، ونتيجة ممارسة القهر أصدر مجلس األمن 

بفرض بيئة آمنة في الشمال والقاضي ( 166)ذي الرقَّم  "حظر الطيران"الدَّْولي قرار 

ة، إذ وفرت الحماية الدَّْولية ، ما أدخل ال6996 أبريل/نيسان فيلألكراد  ُكرد في مرحلة مهمَّ

فرصة لتشكيل الحكم الذاتي، وأصبح شمال العراق مركزاً الستقطاب الُكرد من ُدَول 

الجوار، والتباحث بشأن مستقبل القومية الُكردية، وفي ظّل الضغوط األميركية على الرئيس 

تَّخاذ أّي أجراء لمنع أكراد العراق ، لم تستطع أنقرة ا6993عام " سليمان دميرل"التركي 

من الحصول على الحكم الذاتي، وتصاعدت وتيرة التصعيد العسكري في التعامل مع 

، وقد واصلت تركيا 6993عام " تانسو تشيلر"األكراد في عهد رئيسة الوزراء التركية 

عام  (Steel process)" عملية الفوالذ"تطوير عملياتها العسكرية في شمال العراق باسم 

 (Medill Albright)" مادلين أولبرايت"لكن سعت وزيرة الخارجية األميركية ، 6995

، إلنهاء 6996سبتمبر /إلى أحياء المصالحة الُكردية، إذ عقدت اتِّفاقية واشنطن في أيلول

 .القتال بين الحزب الديمقراطي الكوردستاني والحزب الوطني الكوردستاني

، متناغمة مع رغبة الُكرد في تشكيل 9443م العراقي عام وجاءت أحداث إسقاط النظا

ات األميركية في عملية غزو العراق، وقد  ات البيشمركة مع القوَّ دولة، لذلك شاركت قوَّ

ة في الحكومات العراقية، وساهمت القيادة الُكردية في  شغل الُكرد بعد االحتالل مراكز مهمَّ

الت اإلقليم بعقد االتِّفاقيات، دون األكتر اث لِما تسببه من إشكاليات، وكشفت عن عمق التحوُّ

في  "عبد هللا غول"ولذلك حذر وزير الخارجية التركي األسبق تَُجاه تشكيل دولة مستقلَّة، 
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، من إقامة دولة فيدرالية لألكراد، وأن تأليف حكومة مركزية 9443ديسمبر  /كانون األول

عبد الوهاب حميد رشيد، المرجع السابق، )ولة في العراق هو الكفيل بالحفاظ على وحدة الدَّ 

بزيارة واشنطن في " رجب طيب أردوغان"رئيس الوزراء التركي ، وقد قام (991ص

، وعبَر عن قلق أنقرة من مطالب األكراد في إقامة الفيدرالية على 9445يونيو /حزيران

ات التركية في شّن الغارات على شما ت القوَّ ل العراق ضدَّ حزب أساس أثني، كما استمرَّ

إلى أنقرة في " جواد البوالني"وتوجه وزير الداخلية العراقي  .العمال الكوردستاني

وتشكيل  ، إذ أجرى مباحثات بشأن مكافحة حزب العمال الكوردستاني،9445سبتمبر /أيلول

، ُعقدت 9445أكتوبر /العراقية في تشرين األول –التركية  –اللّجنة الثالثية األميركية 

إلى بغداد في " بشير اتاالي"لسات عدَّة كان آخرها بحضور وزير الداخلية التركي ج

ح وزير األمن الوطني العراقي 9449أبريل /نيسان ، بأنَّ "شيروان الوائلي"، وقد صرَّ

الدََّولتين اتفقا على العمل ميدانياً من خالل اللّجنة الثالثية، وذلك بهدف تبادل المعلومات 

محاولة قطع الّدعم والتموين لمقاتلي الحزب، وصدر البيان الختامي االستخبارية، و

بأن حزب العمال الكوردستاني منظَّمة إرهابية لالجتماع الوزاري، والّذي جاء فيه 

محظورة، وتتعهد األطراف الثالثة باستخدام اإلجراءات كافة إلنهاء النشاطات اإلرهابية 

أطراف اللّجنة بين إلقاء السِّالح أو مغادرة لحزب العمال الكوردستاني، وأن يخيروهم 

إلى " حيدر العبادي"األراضي العراقية، وخالل زيارة رئيس الوزراء العراقي األسبق 

 .، جرى مناقشة المسألة الُكردية9466أغسطس /أنقرة في آب

يكمن في وجود كتلة ُكردية كبيرة على الجانب  "أنقرة"الهاجس األكبر لدى إنَّ 

دها؛ بمعنى أن المنطقة الجغرافية ألكراد العراق تحاذي المنطقة الّتي يتواجد اآلخر لحدو

ة وأن أكراد العراق قطعوا أشواطاً في سبيل تجسيد هويتهم القومية،  فيها أكراد تركيا، خاصَّ

 .ومن الُممكن أن يؤثروا على أكراد تركيا

  Second: the oil - water crisis المائية –األزمة النَّفطية : ثانياا 

يتميَّز النفط العراقي يحتل العراق أهميَّة طاقوية في المدرك اإلستراتيجي التركي، إذ 

ها تكاليف نقله زهيدة، وأسعاره تفضيلية، ونوعيته جيدة، وعدم خضوعه  :بخصائص، أهمُّ

، وقد 6959ولذلك أيَّدت تركيا قرار تأميم شركة النفط العراقي عام للشركات االحتكارية، 

إّن تركيا تؤيد سيطرة العراق على ": قائالً " خلوق يايولكان"وزير الخارجية التركية  أشاد

، وبعدها تمَّ االتِّفاق على مشروع أنبوب لنقل النفط العراقي إلى األسواق "موارده النَّفطية

ة األوروبية، عبَر تركيا باسم  ح 6951عام  "جيهان –كركوك "العالمية، وخاصَّ ، وقد صرَّ

إنَّ العراق وتركيا تتقاسمان شرف هذا ": بقوله" سليمان دميرل"وزراء التركي رئيس ال
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المشروع الكبير الّذي حققناه معاا، وأنه مثل رائع للنتائج المثمرة الّتي يُمكن أن تحققها 

ْولية المبنية على صدق النوايا  (.940، ص9446هاينتس كرامر، )"العالقات الودية الدَّ

فطي أهميَّة للعراق، بسبب أغالق منافذه التصديرية في الخليج وقد مثل األنبوب الن

، كما أتفق 6964العربي والبحر األبيض المتوسط، نتيجة حرب الخليج األولى عام 

الطرفان التركي والعراقي على بناء مصفاة لتكرير النفط، ومصنع للبتروكيمياويات في 

اقة الكهربائية، وبناء أنبوب لنقل الغاز تركيا، واستخدام النفط العراقي الثقيل إلنتاج الطَّ 

إلى بغداد عام " توركوت أوزال"العراقي إلى تركيا، وأثناء زيارة رئيس الوزراء التركي 

لكن بعد حرب ، التركي –، تمَّ االتِّفاق على تشكيل الخط الثاني لألنبوب العراقي6960

ا 6996الخليج الثانية عام  أدَّى إلى تراجع اقتصاد تركيا، ، توقف ضخ النفط العراقي، ممَّ

لكن عاَد االنتعاش بعد قرار مجلس األمن الدَّْولي باستئناف بيع النفط العراق وفق برنامج 

وبعد غزو العراق تخوفت تركيا من هيمنة األكراد على حقول النَّفطية  .النفط مقابل الغذاء

طئ قدم لها في في مدينتي كركوك والموصل، وحاولت الشركات التركية أن تضع مو

العراق، وقد أدَّت أزمة التراخيص النَّفطية بين كوردستان والحكومة االتِّحادية إلى ظهور 

د بين حكومة بغداد واألكراد بعد قيام  ياسيَّة، وبدأت موجة من التَّشدُّ استقطابات لألطراف السِّ

د نائب وزير حكومة اإلقليم بتصدير النفط بدون موافقة الحكومة المركزية، بينما أكَّ 

 .أن تركيا مستعدة لّدعم ترتيبات حكومة بغداد بشأن النفط" أحمد يلدز"الخارجية التركي 

، االنصياع للرغبات الُكردية واالستثمار األول: إن تركيا أصبحت أمام خياران، هما

، سعي أنقرة إلى زيادة الثانيفي القطاع النفطي الفائض لحكومة إقليم كوردستان، و

العراقية على اعتبارها جزء من مساعيها، لكي تصبح محوراً للطَّاقة، وأن تزيد  الصادرات

ا بخصوص أزمة المياه فأن تركيا تدعي  .من رسوم النقل على النفط العراقي إلى أوروبا أمَّ

يادة الُمطلقة على نهري دجلة والفرات، على الرغم من أن المياه الطبيعية هي موارد  السِّ

يادة على الموارد الّذي أقرته األمم المتَّحدة في ميثاق الحقوق مشتركة، إذ إن مب دأ السِّ

َول في القرار المرقَّم  طارق المجذوب، )6950عام ( 3666)والواجبات اإلقتصادية للدُّ

، ينطبق على موارد الدَّولة وحدها، وليس على الموارد المشتركة، كما (936، ص6996

، أكَّد على 6959لفني المعقود بين تركيا والعراق عام إن بروتوكول التعاون اإلقتصادي وا

تأمين حاجات العراق الكافية من المياه، ولهذا أجتمع األطراف الثالثة، وهم تركيا، 

َول حوض الفرات"والعراق، وسورية باسم  ، لكن 6964منُذ  "اللّجنة الثالثية المشتركة لدُّ

ل إلى حلول تنهي أزمة المياه بسبب  وطرحت تركيا مشروع  .التهرب التركيدون التوصُّ

، بأموال خليجية، وتقنية إسرائيليَّة، وإدارة أميركية عام "الغاب" جنوب شرق األناضول
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، وأصبحت تركيا تتحكم وشمل سدوداً، وأنفاقاً للري، وأقنية، ومحطات كهربائية، 6961

رية، كما طرحت ، وأدَّت السدود إلى حرمان العراق وسوبالمئة من المياه( 64)بحوالى 

الخط : عبَر خطين هما "أنابيب السَّالم"تركيا وإسرائيل مشروع بيع المياه، ومشروع 

الخط ، يذهب إلى سورية، واألردن، وإسرائيل، ثمَّ المنطقة الغربية من السعودية، والغربي

 ، يتجه من سورية إلى الكويت والمنطقة الشرقية من السعودية ثمَّ البحرين، وقطر،الشرقي

كما إنَّ مساندة إسرائيل للمشاريع اإلروائية التركية، هو لجعل هذه . واإلمارات، وُعمان

المشاريع وسيلة ضغط على العراق وسورية استعداداً ألّي ترتيبات شرق أوسطية، ال سيّما 

تسويات حوض نهر اليرموك، وقد رفض العراق المصادقة على اتِّفاقية الشراكة التجارية 

، إالَّ أذا تضمَّنت تأمين حصة العراق من المياه، ولهذا وقع 9449مايو /أيارمع تركيا في 

، ركَّزت على تشكيل محطة 9449أكتوبر /الجانبان على مذكرة تفاهم في تشرين األول

مشتركة للقياس، وتبادل المعلومات المناخية، ومراقبة منسوب المياه الّتي تذهب إلى العراق 

جلة والفرات هي أنموذج ألزمة المياه في الشَّرق األوسط، نَّ أزمة نهري دإ .وسورية

لوجود طرف غير عربي، وأطراف عربيَّة، فضالً عن األطماع اإلسرائيليَّة الّتي مكنت 

تركيا من تطوير اقتصادها، ووضع حدِّ للحركات المسلّحة الُكردية عن طريق المشاريع 

 .اإلروائية، وأحداث تغيّر ديموغرافي

 العراقية –الدَّور األميركي واإلسرائيلي في العالقات التركية : نيالمطلب الثا

 الدَّور األميركي: أوالا 

The second requirement: the American and Israeli role in Turkish-Iraqi 

relations 

First: the American role 

رأت واشنطن أّن ، 6996بعد قيادة الواليات المتَّحدة للنظام األحادي القطبية عام 

د، وإنَّما من  يات لن تأتي من عدو محدِّ راعات العرقية، والنزاعات الفوضى، والتحدِّ الصِّ

واالنتشار النووي، وعرقلة تدفُّق النفط، وعمليات ، واالنقسامات الطائفية، الحدودية

، وعليه، فقد ساعدت تركيا في تنفيذ (665، ص9445غاري هارت، )اإلرهاب 

ة تنفيذ قرارات مجلس األمن الدَّْولي من خالل التطبيق اإلستراتيجية  األميركية، وخاصَّ

ات  في أراضيها، والسَّماح " المطرقة المتأهلة"الفعلي للعقوبات اإلقتصادية، وقد وضع قوَّ

ات البريطانية لتنفيذ الطُّلعات العسكرية من قاعدة  ات األميركية والقوَّ للطائرات التابعة للقوَّ

وية ضدَّ العراق، بحجة تطبيق مناطق حظر الطيران، لكن اعترضت تركيا إنجرليك الج

على الحكم الذاتي الُكردي خوفاً من قيام دولة ُكردية، وأكَّد المتحدث باسم الخارجية 
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إن ": ، قائالً 6991سبتمبر /في أيلول (Nicholas Burns)" نيكوالس بيرنز"األميركية 

سة، وقد حصلنا منها على مساندة قوية لعملية المالذ تركيا حليفة ألميركا، وهي حليفة رئي

اآلمن لقواتنا الجوية العاملة في جنوب شرقي تركيا، وعليه ال أرى أّي معضلة مهما كانت 

، 9444أحمد نوري النعيمي، )" بمشاركة تركيا معنا في التحالف وهي تستحق المكافئة

ء شمال العراق ورقة ضاغطة وقد ساعدت تركيا بالتنسيق مع واشنطن على إبقا، (06ص

تركي في شمال العراق، وتمَّ إِْنهاء القتال بين  –وقد حدث تنسيق بين أميركي .على العراق

، وقد كان الموقف 6991يوليو /في تموز "عملية أنقرة للسَّالم"األحزاب الُكردية باسم 

، اإلقرار األول :هما األميركي إَِزاَء العمليات العسكرية المتكررة في شمال العراق باتجاهين

بدعوى معالجة حزب العمال  "الفوالذ" بحق تدخل الجيش التركي في العراق باسم عملية

ات الحزب الديمقراطي الّتي سيطرت على  ،6995الكوردستاني عام  وأدانت تركيا قوَّ

ات التركمان في مدينة أربيل عام  ، وإعطاء تركيا الحق في شّن عمليات مماثلة 6996مقرَّ

اتها المستقبل ضدَّ  في حزب العمال الكوردستاني، مع تعهد أنقرة إلى واشنطن بانسحاب قوَّ

ا  ْولي، الثانيمن شمال العراق بعد إتمام مهمتها، أمَّ ، هيمنة أميركا على مجلس األمن الدُّ

ومنعه من القيام باتخاذ أّي جزاء لوقف الغزو التركي المتكرر لشمال العراق، وعدم ضمان 

 .سيادة العراق وسالمته اإلقليميَّةاحترام 

إنَّ تفجير برَجي التِّجارة العالمية إعادة تشكيل العالقة بين تركيا وأميركا وفق 

لطة عام األول: هما ُمتغيِّرين أساسيين، ، 9449، وصول حزب العدالة التركي إلى السُّ

بغزو العراق، لكن  ، رفض البرلمان التركي تقديم تسهيالت لتنفيذ القرار األميركيالثانيو

المساعدات األميركية دفعت الحكومة التركية إلى التصويت على مذكرة مع أميركا في 

ات تركية إلى شمال العراق، والسَّماح إلى تمركز، 9443مارس /آذار ، تدعو إلى إرسال قوَّ

ات المسلّحة األميركية من األراضي التركية، وعددها حوالى   (19)وعبور، وانتشار القوَّ

وضعت مجموعة من الشَّروط على  أن المؤسَّسة العسكرية التركية ألف جندي أميركي، إالَّ 

يت   " الخطوط الحمراء"أميركا قبل احتالل العراق، ُسمِّ

 (.5، 0، ص9465عماد يوسف قدورة، )                                                   

مع رئيس  (George W. Bush)" وشجورج دبليو ب"وبعد لقاء الرئيس األميركي 

ات 9445عام  "رجب طيب أردوغان"الوزراء التركي  ، سمحت الواليات المتَّحدة للقوَّ

، تحت ذريعة مالحقة حزب العمال 9446المسلّحة التركية بدخول األراضي العراقية عام 

، وقدم الجيش األميركي معلومات (609، ص9449دهام محمد العزاوي، )الكوردستاني 

ات األميركية المجال  استخباراتية للجيش التركي عن مواقع المتمردين األكراد، وفتحت القوَّ
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الجوي قبالة سالح الجو التركي لتنفيذ غاراته، ما أدَّى إلى توتُّر العالقات بين العراق 

وتركيا، وأزداد التوتُّر نتيجة مذكرة اعتقال أصدرتها الحكومة العراقية بحق نائب الرئيس 

، والّتي رفضت حكومة 9466ديسمبر /في كانون األول" طارق الهاشمي"راقي األسبق الع

د  نرفض تسليم الهاشمي ما دام ": قائالً " رجب طيب أردوغان"أنقرة االمتثال لها، إذ أكَّ

، وفي السياق ذاته، عبَّر رئيس الوزراء "يريد البقاء في بلدنا، ولن نُسلِّمه إلى العراق أبداا 

" وول ستريت جورنال"خالل مقابلة له مع صحيفة " نوري المالكي"سبق العراقي األ

(The Wall Street Journal)  ًب بالعالقات اإلقتصادية مع أنقرة، : "قائال نحن نرحِّ

ل التركي في الشؤون  ونحاول دْعمها بشتى السبل، لكن في الوقت نفسه نرفض التدخُّ

، 9463أحمد محمد وهبان، )" اسية عراقيَّةالداخلية، عبَر دعم أنقرة لشخصيات وُكتَل سي

ياسة التركية تمثل تدخل سافر في (96 – 66ص ، كما أكَّدت الحكومة العراقية بأن السِّ

ْولي"ما يُسمَّى وفي ضوء القيادة األميركية ل .الشأن العراقي لمكافحة " التحالف الدُّ

ية داخل األراضي قام الجيش التركي بعمليات نوع، 9460سبتمبر /في أيلول "داعش"

يادة  ا أدَّى إلى توتر العالقات 9465عام العراقية منتهكاً السِّ ، لكن بين العراق وتركيا، ممَّ

د بأنَّ الواليات المتَّحدة سعت لتهدئة الدََّولتين بهدف تعزيز المصالح األميركية،  وهو ما يؤكِّ

، األول: خاضعة لمشهدين هما العالقات الثنائية في ظّل الدَّور األميركي في المستقبل تكون

، مشهد الثانيمشهد استمرار العالقات بين العراق وتركيا القائمة على الشد والجذب، و

ر العالقات بين العراق وتركيا القائمة على إيجاد حلول مناسبة للملفات العالقة تحت  تطوُّ

 .المظَّلة األميركية

م أنَّ أميركا تسعى إلى تحقي ا تقدَّ ق المصالح اإلستراتيجية في الشَّرق األوسط نتبيَّن ممَّ

لذلك باتت اإلجراءات التركية تَُجاه العراق ، بين العراق وتركياعبَر توظيف العالقات 

 .تندرج ضمن هذه المسوغات

  Second: the Israeli role الدَّور اإلسرائيلي: ثانياا 

ن وكفالته للجميع، إحالل األم: تبنَّت تركيا بعد الحرب الباردة أربعة مبادئ هي

ديَّة الثَّقافية، وقد  ياسّي، الترابط اإلقتصادي المتبادل، والتعدُّ االرتقاء بمستوى الحوار السِّ

استطاعت إسرائيل أن تضغط على أميركا للعدول عن مناصرتها لليونان، وإلفشال قرار 

وحصول أكراد  "حظر الطيران"قرار ، وفي ضوء 6994دعم القضية األرمنية عام 

ع االستخباراتي عبَر التعاون مع  العراق على الحكم الذاتي، وجدت إسرائيل فرصة للتوسُّ

ة في الشأن العراق من موقع المبادرة وطرح الحلول  ل بقوَّ األكراد، وهو ما دفع تركيا للتدخُّ

لكن على إثر زيارة للقضية الُكردية خوفاً من قيام دولة ُكردية في ظّل الّدعم اإلسرائيلي، 
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يوليو /إلى تركيا في تموز( Haim Herzog" )حاييم هيرتزوغ"رئيس اإلسرائيلي ال

عيزر "، تمَّ تشكيل لجنة للتعاون اإلستراتيجي، وبعد زيارة الرئيس اإلسرائيلي 6999

تمَّ توقيع ، 6990يناير /إلى تركيا في كانون الثاني (Eayzar  faytasman)" فايتسمان

نت التعاون في التِْكنُولُوجيا ، 6990مارس /آذارفي  "األمن والسرية" اتِّفاقية وتضمَّ

وعدم نقل معلومات سرية، ، التدريبات والمناورات العسكرية، ومكافحة الجريمة والتهريب

نوفمبر /إلى إسرائيل في تشرين الثاني" تانسو تشيلر"وأثناء زيارة رئيسة الوزراء التركية 

الحرة، واالتصاالت، وإزالة تأشيرة الدخول،  ، شدَّدت على عقد اتِّفاقية التِّجارة6990

والتعاون األمني، وإنشاء مجموعة عمل للتقويم اإلستراتيجي لتنظيم الجيش التركي عام 

6995(Ofra Bengio, 2004, P. 88). اإلسرائيلي إلى إقامة  –اندفع المحور التركيو

والسَّماح للطائرات ، تضّمن إنشاء مجلس أمني، 6991فبراير /تحالف إستراتيجي في شباط

وأجهزة التجسُّس اإلسرائيليَّة باستخدام األجواء والقواعد التركية، وإجراء المناورات، 

ز هذا  وتبادل الزيارات، والخبرات، والمعلومات العسكرية، واستخدام الموانئ، وعزَّ

دَّْولية، التحالف وضع تركيا في المؤسَّسات المالية، وكسب التأييد في المحافل والمنظمات ال

ال سيّما االنضمام التركي إلى االتِّحاد األوروبي، ومعالجة القضيتين األرمنية والقبرصية 

بعد كسب دعم اللّوبي اليهودي ضدَّ اللّوبيين األرمني واليوناني، ومكافحة حزب العمال، 

د –وتفكيك الموقف العراقي في  وقد بلغ التعاون االستخباري بينهما ذروته. السوري الموحَّ

وقد قام الرئيس  ،6999فبراير /في شباط" عبد هللا أوجالن"اعتقال زعيم حزب العمال 

ه رئيس الوزراء ، 6999يوليو /بزيارة إسرائيل في تموز" سليمان ديميريل" وكذلك توجَّ

، إذ أكَّدت 6999أكتوبر /إلى تركيا في تشرين األول (Ehud Barak)" إيهود باراك"

القات اإلستراتيجية، ومكافحة اإلرهاب، وهنا بدأت المناورات الزيارات على تطوير الع

6999ديسمبر /في كانون األول "عروس البحر"العسكرية المشتركة باسم 
 
مجموعة )

وتدَّعي تركيا وإسرائيل أنهما محاطتان بُدَول معادية، ما  .(606، ص9445مؤلفين، 

في حزب العمال الكوردستاني،  حفّزهما على بناء العالقات اإلستراتيجية، إذ ترى تركيا

دة  والقضية األرمنية، وفي روسيا، أرمينيا، اليونان، سورية، العراق، وإيران، عوامل مهدِّ

لها في ظّل إشكالية عدم االنضمام التركي إلى االتِّحاد األوروبي، وألنَّ إسرائيل تعلم بأنها 

نها حرصت على التحالف كيان دخيل في المنطقة، وعاجزة عن حماية محيطها األمني، فإ

وتستغل إسرائيل األراضي  .(11، ص9449حميد حمد السعدون، ) اإلستراتيجي مع تركيا

اتها، وهنا تبرز إمكانية التجسُّس، أو ضرب أهداف في العراق،  التركية بغية تدريب قوَّ

مال وإيران، وسورية، بغية فك العزلة اإلسرائيليَّة، ناهيك عن تطويق العالم العربي، وإك
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َول مشروع السُّوق الشَّرق أوسطية، والتنسيق للسَّيطرة على المنطقة، واستفزاز  العربيَّة الدُّ

عبَر إثارة مشاكل الحدود، والمياه، واألقليات، وهذا التحالف وضع إسرائيل على خط الفتنة 

رج في عبَر التالعب بالمسألة الُكردية، والتواجد على تخوم منابع النفط العربي، كذلك يند

إطاٍر إستراتيجيٍّ يرمي إلى بناء العالقات مع الُدَول المتاخمة ألعدائها المجاورين، بغية 

راع  الحصول على الّدعم األمني، واألساس القانوني من القِوى اإلقليميَّة، أو تحييدها في الصِّ

ي تحييد البعد اإلسرائيلي، إضافة إلى أن تركيا باعتبارها دولة إسالميَّة، قد تساهم ف –العربي

م في إيقاع التوازنات من خالل اإلجراءات الّتي من شأنها  راع، والتحكُّ يني عن هذا الصِّ الدِّ

ل  َولالحيلولة دون تحوُّ العربيَّة إلى معسكر واحد، وتخفيف المسؤوليَّة عن الواليات  الدُّ

ة اإليرانية   (.061، ص9443أحمد السيد النجار وآخرون، )المتَّحدة في ظّل تزايد القوَّ

وقبل اجتياح على العراق برزت الحساسية بين تركيا وإسرائيل، حيث تمَّ أنزال 

ة األميركية واإلسرائيليَّة للبحث عن منصات إلطالق صواريخ  ات الخاصَّ وحدات من القوَّ

سكود ضدَّ إسرائيل، ثمَّ عملت على ارشاد الجيش األميركي على كيفية القتال في المناطق 

ة الناعمة،  المأهولة للقضاء على جيوب المقاومة، لهذا انتقلت تركيا إلى ممارسة القوَّ

، وبعد احتالل 9443فبراير /والمبادرة لعقد اجتماع ُدَول الجوار الجغرافي للعراق في شباط

في تشرين ( Yedioth Ahronoth)" أيديعوت أحرنوت"العراق كشفت صحيفة 

ائيل في اآلونة األخيرة من مغبة العمل في شمال ، أن تركيا حذرت إسر9443أكتوبر /األول

العراق، وذلك أثر معلومات تفيد بأنَّ إسرائيل تعمل على شراء األراضي الغنية بالنفط في 

" بأنه احتالل ثاِن للعراق": شمال العراق، وقد علقت الصحف التركية على الخبر قائلة

ات لتدريب  وكشفت تركيا بأن إسرائيل (.53، ص9445صقر أبو فخر، ) أدخلت قوَّ

، وتريد تقسيم العراق، من خالل دعم األكراد في 9440البيشمركة لحماية مطار أربيل عام 

إقامة دولة، ودفع األكراد للتمسُّك بمشروع الفدرالية، وسيطرتهم على التركمان في كركوك 

في تركيا، وقد ذكرت النَّفطية، األمر الّذي ال تريده تركية خوفاً من قيام دولة ُكردية مماثلة 

، بأنَّ 9440مايو /في أيار (The New York Times)" نيويورك تايمز"صحيفة 

إسرائيل نشرت أعداداً كبيرة من الجواسيس في شمال العراق، زيادة على تدريب 

مجموعات ُكردية مقاتلة، ألنَّ اإلسرائيليين، تحولوا الحقاً إلى االعتقاد بأنَّ أميركا سوف 

ولذلك سعت إسرائيل إلى إقامة قاعدة ارتكاز قوية في شمال العراق،  تخسر الحرب،

ة من داخل العراق، فضالً عن  وتأسيس بنية عسكرية ُكردية إقليميَّة تستطيع مواجهة أّي قوَّ

وخالل زيارة وزير  (.691، ص9441وليد رضوان، )موازنة النفوذ اإليراني في العراق 

، تعاقد على تسليم 9464يناير /إلى تركيا في كانون الثاني" إيهود باراك"الدفاع اإلسرائيلي 
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، لكن الجيش اإلسرائيلي قام بعملية "أواكس"أنقرة نظام اإلنذار والمراقبة المحمول جواً 

المتوجه إلى غزة في  "أسطول الحريَّة"على سفينة المساعدات التركية مرمرة باسم 

م العالقات ،9464مايو /أيار بين تركيا وإسرائيل، ولعلَّ االصرار  ما أدَّى إلى تأزُّ

اإلسرائيلي على سياسة الفوضى الهدامة تمهيداً لتقسيم المنطقة، دفعت وزير الخارجية 

، األمر الّذي عدته وزارة ١٩١١أغسطس /إلى زيارة كركوك في آب" أحمد داوود أوغلو"

يادة الوطنيَّة، وخرقاً للضوابط في العالقات الدبلوماسيَّة، وتمَّ  الخارجية العراقية استهانة بالسِّ

وتسليمه مذكرة احتجاج، وأصدر مجلس " مولود ياقوت"استدعاء القائم باألعمال التركي 

، قراراً بمقاطعة الدعوات الموجهة من ١٩١١أكتوبر /الوزراء العراقي في تشرين األول

مرجع السابق، عماد يوسف قدورة، ال)السفارة التركية، بسبب المواقف التركية غير الودية 

 Binyamin)" بنيامين نتانياهو"لهذا أتصل رئيس الوزراء اإلسرائيلي  (.5، 0ص

Netanyahu)  وتمَّت إزالة 9463مارس /في آذار" رجب طيب أردوغان"مع نظيره ،

، (Barack Obama)" باراك أوباما"العوائق في العالقات بحضور الرئيس األميركي 

ة ال ي وفي ظّل إستراتيجية القوَّ عام  "ثورات الربيع العربي"ناعمة األميركية في ما ُسمِّ

على ومجلس التعاون الخليجي تعاونت تركيا وإسرائيل مع حلف شمال األطلسي، ، 9464

تدريب، وتجهيز، وحماية المجموعات المعارضة السورية، كذلك دخل الجيش التركي في 

 اإلرهاب، "داعش"تنظيم  ، بدعوى مكافحة9465عام  عمليات نوعية إلى شمال العراق

ر العالقات الُكردية  اإلسرائيليَّة من الُممكن أن تؤدي إلى توتُّر العالقات بين  –ولعلَّ تطوُّ

ل اإلسرائيلي في شمال العراق، وهو ما تستهجنه أنقرة،  ر التدخُّ العراق وتركيا نظراً لتطوُّ

لخالفات الّتي تطرأ على وتجده مصدر تهديد لألمن القومي التركي، لكن على الرغم من ا

اإلسرائيليَّة، لكنها ال يُمكن أن تصل إلى حدِّ القطيعة، واألمر يقتصر  –العالقات التركية 

 .على تنافس الجانبين إلقناع واشنطن بصوابية كل طرف

إّن إسرائيل وجدت حليفاً إسالمي شرق أوسطي خارج المنظومة العربيَّة الُمناهضة، 

طموح تدعيم الترسانة العسكرية، والمكانة األمنيَّة في المحور وسعت تركيا إلى تحقيق 

أطلسي، ِعبَر استثمار المكانة اإلسرائيليَّة، ما وضع العالقات بين العراق وتركيا  –األورو

 .في موازين خاضعة للمصالح اإلسرائيليَّة

  Conclusion الخاتمة

لمصحوبة بالحذر والشَّك، اقترنت العالقات العراقية والتركية بجملة من األزمات ا

لكن هذه التوتُّرات كانت تتخللها أوقات إيجابية، مردها التأكيد على الهموم المشتركة، 

ها األكراد، والتركمان، والنفط، والمياه، والّتي دفعت الطرفين بين الحين واآلخر إلى : أهمُّ
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مشتركة من قِبَل التعاون سبيالً لتحقيق غايات تخدم مصالحهما، لكن حماية المصالح ال

الدََّولتين لم يستمر بوتيرة واحدة، بسبب جملة من الُمتغيِّرات واإلقليميَّة الدَّْولية، وهي 

االنفراد األميركي بقيادة النظام العالمي، فضالً عن حربي الخليج األولى والثانية، واالجتياح 

 "داعش"ة في العراق والشام ، وقيام ما يُسمَّى الدَّولة اإلسالميَّ 9443األميركي للعراق عام 

 .9463عام 

 Conclusions :االستنتاجات

رة بين تركيا والعراق قضية شبه حتمية،  -8 ياسيَّة واإلقتصادية المتطوُّ إنَّ إقامة العالقات السِّ

الدَّيني، والمصالح المتبادلة، كما إن  –نتيجة االستحقاق الجغرافي واإلرث والترابط الثَّقافي

ياسّي في العراق وفرت مساحة واسعة لالستراتيجية التركية لنسج عمليات التغيير  السِّ

عالقاتها من دون كوابح، ناهيك عن الحاجة المتبادلة في العالقات بين العراق وتركيا، 

فتركيا بحاجة إلى تأمين مصادر مضمونة للطَّاقة من النفط والغاز، في ظّل تصاعد أداء 

معبِّراً إلى االتِّحاد األوروبي سوى تركيا، بهدف تصدير  اإلقتصاد التركي، والعراق ال يملك

 .موارده، وهو ما يجعل العالقات بين الدََّولتين ذات أبعاد إستراتيجية

تسير اإلستراتيجية التركية وفق رؤية ثابتة تستند إلى تأمين المصالح القومية، وقد تمثلت  -8

ون الداخلية للعراق، فقد تعاملت تركيا مع تَُجاه العراق في محاولة تأدية دوراً فاعالً في الشؤ

رات الّتي حدثت في كوردستان العراق، على أنها تهديد إستراتيجي مباشر لألمن  التطوُّ

ات المسلّحة التركية بالعديد من العمليات داخل األراض  القومي التركي، وبالتالي، قامت القوَّ

ة وأن نسبة األكراد في تركيا، أعلى  من نسبتهم في العراق، وفي حال قيام العراقية، خاصَّ

 .دولة ُكردية، فإن ذلك يؤثِّر مباشرة في تركيا

تبقى المياه والقضايا األثنية من األوراق الّتي تحاول تركيا استغاللها في مشروعاتها،  -1

ة تثبيت دورها اإلقليمي وانتزاع منافع إضافية من العراق وسورية، طالما أن  وخاصَّ

بعدم االستقرار، وهي فرصة تاريخية لتركيا لالنتهاء من بناء منظومة  الدََّولتين تتسمان

ع بموجب مبِّررات تتعلق باألصول األثنية، مثل : قوتها اإلقليميَّة، وتنمية فرص التوسُّ

 .الموصل وكركوك: التركمان، أو بالمطالبات التاريخية، مثل

ي في شمال العراق ال ينفي وجود إنَّ الهدف الُمعلن للعمليات الّتي يقوم بها الجيش الترك -4

ها ة العسكرية إزاء العراق، والتأكيد : أهداف خفية أخرى، أهمُّ الرغبة في استعراض القوَّ

على اختالل توازن القِوى لصالح تركيا، ال سيّما بعد تدمير القدرات العراق التقنية 

 .والعسكرية، بسبب الحروب

جعل " النظام اإلقليمي الشَّرق أوسط"ة باسم إنَّ اإلدراك المتقارب للمنظومة اإلقليميَّ  -5



 

 

265 

 مجلة المستنصرية للدراسات العربية والدولية

 

                                                                                                                                                        

هنالك نوع من التوافق بين اإلستراتيجية بين أميركا وإسرائيل، من جهة، واإلستراتيجية 

ياسيَّة،  التركية، من جهة أخرى، وفي الوقت الّذي تسعى فيه تركيا إلى مّد أذرعها السِّ

، فأنها لن تكون  واإلقتصادية، واألمنيَّة في المنطقة مستفيدة من صعود ياسيَّ اإلسالم السِّ

اإلسرائيليَّة، وعليه، يكون النظام  –بعيدة عن التناغم مع الرؤى والمصالح األميركية 

الشَّرق أوسطي بديالً عن النظام اإلقليمي العربي المفكُّك في إطار إستراتيجية ُعليا توظف 

، وهي نهج "ثمانية الجديدةالع"كافة الوسائل إلحياء اإلرث التاريخي العثماني باسم 

 .إستراتيجي جديد لتحقيق أهدافها في محيط ُدَول الجوار الجغرافي، ومن ضمنها العراق

إن طموح تركيا ألخذ دوراً إقليمياً مؤثِّراً في ظّل الُمتغيِّرات، وهو ما أعطى فرصة  -4

ور الوظيفي لتوسيع قاعدة حلف شمال األطلسي، وتغيير استراتيجيته الّتي لها عالقة بالدَّ 

التركي الجديد، ولعلَّ أهم مرتكزات هذه اإلستراتيجية هي إعادة هيكليَّة نشاط الحلف من 

ع في منطقة الشَّرق األوسط مستفيداً من  –الناحية الجغرافية  العملياتية، وبشكل خاص التوسُّ

افي، ونزعتها موقعها الجغر: المميزات الّتي تتمتَّع بها تركيا لتنفيذ مثل هذا الدَّور، مثل

َول اإلقليميَّة، إذ إن الغرب يرى تركيا  العلمانية، وعالقاتها التاريخية والحضارية مع الدُّ

 .على اعتبارها ركيزة إستراتيجية ثابتة من خالل وظيفتها اإلقليميَّة

اإلسرائيلي حول تركيا إلى شريك أساس إلسرائيل،  –إن التعاون اإلستراتيجي التركي -1

ا تترتب عل اإلسرائيلي في  –ى ذلك بقيامهما بدور المكمل للتطابق اإلستراتيجي األميركيممَّ

ات جوية  ة إزاء العراق، وسورية، وإيران، إذ إن وجود قوَّ الشَّرق األوسط، وخاصَّ

إسرائيليَّة في تركيا يعني منح إسرائيل عمقاً استراتيجياً خطيراً كانت تفتقر إليه طول المدة 

 .ياقبل االتِّفاق مع ترك

التركي يجعل من تركيا وإسرائيل بصورة عامة  –اإلسرائيلي –إنَّ التحالف األميركية  -1

الركنين األساسيين في إعادة تشكيل الشَّرق األوسط، وذلك كلما دعت الحاجة الجيوسياسية 

األميركية في المنطقة، فطالما أن إسرائيل أفصحت عن رغبتها ومنهجها لمستقبل المنطقة 

المتمثل في إعاقة قيام أّي اتِّحاد عربي، أو أّي تعاون يضمُّ األقطاب العربيَّة العربيَّة، و

العراق : الفاعلة، ومحاولة أحباط نهوض أّي قدرات لألطراف العربيَّة المحورية، مثل

وسورية، وبعثرت الجهود العربيَّة، وأفتعال األزمات، وتفتيت الوطن العربي أفقياً وعمودياً 

يجية الطوائف والمذاهب واإلثنيات، فإنَّ تركيا هي األخرى تطمع إلى أن بناء على إسترات

يكون لها أدواراً شرق أوسطية، وتلتقي مع إسرائيل في إعادة الهيكلة الجديدة للشَّرق 

ياسات تؤدي إلى نتائج حتمية تصب في  األوسط سياسياً، وأمنياً، وثقافياً، ودينياً، وهذه السِّ

استراتيجية األميركية في الشَّرق األوسط، ال سيّما زيادة الهيمنة، و مزيد من المنافع الجيو
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 .فرض قواعد الطاعة

 Recommendations :التوصيات

الت  -6 ياسة الخارجية العراقية رفع دعوى في مجلس األمن الدَّْولي ضدَّ التدخُّ على السِّ

ي تتالءم مع التركية في األراضي العراقية، باإلضافة إلى تحديد كميات المياه الّت

االحتياجات العراقية، وعدم استغالل مسألة المياه أو تحركات حزب العمال الكوردستاني 

على اعتبارهما ذريعة تركية للضغط على العراق أو قيام الجيش التركي بعمليات عسكرية 

 .مباشرة داخل األراضي العراقية

ياسة الخارجية العراقية في الحسبان التطوُّ  -9 رات التركية الّتي من يجب أن تضع السِّ

ر  الُممكن أن تؤثر على العراق، ال سيّما قواعد حلف شمال األطلسي في تركيا، وتطوُّ

 .العالقات بين تركيا وإسرائيل

  :Sources المصادر 

 .9445الدستور العراقي، عام  .6

 المراجع: ثانياا 

 الكتب العربيَّة :أ

النُّظُم العربيَّة تحدي البقاء : 9445أحمد، أحمد يوسف وآخرون، حالة األمة العربيَّة  .9

 .9441والتغير، مركز دراسات الوحدة العربيَّة، بيروت، 

يات الداخل ورهانات الخارج، الدار  .3 باكير، علي حسين وآخرون، تركيا بين تحدِّ

 .9464ناشرون، بيروت،  –العربيَّة للعلوم

اسات الوحدة العربيَّة، حسيب، خير الدين، العراق من االحتالل إلى التحرير، مركز در .0

 .9441بيروت، 

الداقوقي، إبراهيم، صورة األتراك لدى العرب، مركز دراسات الوحدة العربيَّة،  .5

 .9446بيروت، 

الغزو األميركي للعراق وعودة الكولونياليات  :الربيعي، فاضل، ما بعد االستشراق .1

 .9445البيضاء، مركز دراسات الوحدة العربيَّة، بيروت، 

ل الديمقراطي في العراقرشيد، ع .5 المواريث التاريخية : بد الوهاب حميد، التحوُّ

 .9441واألسس الثَّقافية والمحددات اإلجتماعية، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 

التركية، شركة المطبوعات للتوزيع والنشر،  –رضوان، وليد، العالقات العربيَّة  .6

 .9441بيروت، 

، سياسة الواليات المتَّحدة تَُجاه تركيا، دار الرضوان للنشر الزبيدي، كريم مطر حمزة .9

 .9469والتوزيع، عّمان، 

سري الدين، عايدة العلي، العرب والفرات بين تركيا وإسرائيل، دار اآلفاق الجديدة،  .64

 .6995بيروت، 
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اإلسرائيلي وأبعاده، دار وائل  –السعدون، حميد حمد، الطوق، مخاطر التحالف التركي .66

 .9449عّمان،  للنشر،

نصف قرن من تاريخ العراق والقضية العربيَّة، دار : السويدي، توفيق، مذكراتي .69

 .6919الكتاب العربي، بيروت، 

الحرب على ": اإلرهاب"الشرعة، علي وآخرون، الحرب األميركية على ما يُسمَّى  .63

 .9440، مركز دراسات الشَّرق األوسط، عّمان، 9443العراق 

يونس، اإلقتصاد التركي واألبعاد المستقبلية للعالقات العراقية  الطويل، رواء زكي .60

 .9466التركية، دار زهران للنشر والتوزيع، عّمان، 

العاني، نوري عبد الحميد وآخرون، تاريخ الوزارات العراقية في عهد الجمهورية،  .65

 .9444الجزء األول، بيت الحكمة، بغداد، 

وتكريس الفوضى، بإشراف أنتوني كوردسمان العراق تحت االحتالل تدمير الدَّولة  .61

 .9446وآخرون، مركز دراسات الوحدة العربيَّة، بيروت، 

العزاوي، دهام محمد، االحتالل األميركي للعراق وأبعاد الفيدرالية الُكردية، الدار  .65

 .9449ناشرون، بيروت،  –العربيَّة للعلوم 

رة : قدورة، عماد يوسف، روسيا وتركيا .66 وطموحات متنافسة في المنطقة عالقات متطوُّ

ياسات، بيروت،   .9465العربيَّة، المركز العربي لألبحاث ودراسة السِّ

التركية، سلسلة دراسات  –دراسة في العالقات العربيَّة : الكيالني، هيثم، تركيا والعرب .69

 .6991، مركز اإلمارات للدراسات والبحوث اإلستراتيجية، أبو ظبي، (1)إستراتيجية 

ب، طارق، ال أحد يشرب مشاريع المياه في إستراتيجية إسرائيل، رياض الريس المجذو .94

 .6996للكتب، بيروت، 

مجموعة مؤلفين، العرب وجوارهم إلى أين، مركز دراسات الوحدة العربيَّة، بيروت،  .96

9444. 

التركية، مركز  –معوض، جالل عبد هللا، صناعة القرار في تركيا والعالقات العربيَّة  .99

 .6996الوحدة العربيَّة، بيروت، دراسات 

صراعات )ومنذ نصف قرن ...النجار، أحمد السيد وآخرون، إسرائيل من الداخل اآلن .93

 .9443، الطّبعة الثانية، مركز دراسات الغد العربي، دمشق، (داخلية وطموحات خارجية

ان الواقع والمستقبل، دار زهر: التركية –النعيمي، أحمد نوري، العالقات العراقية  .90
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ياسة الخارجية التركية تَُجاه منطقة الشَّرق األوسط .95 صراع : وهبان، أحمد محمد، السِّ

ياسيَّة، الرياض،   .9463الهويَّة والبرجماتية والمبادئ الكمالية، الجمعية السعودية للعلوم السِّ

 

 الكتب المترجمة :ب
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Abstract: 

   The Turkish-Iraqi relations are considered the center of the Middle 

East system, as the two countries have a distinct impact on the global 

system, due to their geopolitical position and their geopolitical 

characteristics, and that they are neighbors that have political, 

security, and economic relations, and common issues, the most 

important of which are: water, Kurds, Turkmen, oil, and after 

division The international system to the bipolar system led by the 

United States of the capitalist system and the Soviet Union of the 

Communist system, Turkish-Iraqi relations became the focus of the 

American concern, and its path was not affected by the Iraq-Iran war 

in 1980.  But the Iraqi invasion of Kuwait in 1990 contributed to the 

rise of the unipolar international system, and here Turkish-Iraqi 

relations took a specific path, but the Turkish Justice and 

Development Party took over in 2002, and the occupation of Iraq in 

2003, pushed the two countries to establish relations based on 

cooperation, but the establishment of the so-called The Islamic State 

in Iraq and the Levant, ISIS, in 2014, pushed Turkey to expand into 

Iraqi territory under the pretext of fighting terrorism, which led to the 

tension in Turkish-Iraqi relations. 

Keyword:Turkey, Iraq, Geopolitical transformations ,ISIS, Arab 

Spring revolutions، 
 

mailto:Samahmehdi2@gmail.com
mailto:Samah_mehdi@yahoo.com


 

 

271 

 مجلة المستنصرية للدراسات العربية والدولية

 

                                                                                                                                                        

 

 

 مخاطر التعرية المائية في حوض نهر الزاب الصغير 

 
 زينب إبراهيم حسين.د.م

 .الجامعة المستنصرية/التربية كلية 

/Zainbebrahim@uomustansiriyah.edu.i 

 

 :المستخلص

تناول البحث دراسة مخاطر التعرية النهرية في حوض نهر الزاب الصغير احد روافد      

نهر دجلة والذي يقع في الجزء الشمال الشرقي من العراق، وذلك عن طريق تطبيق أسلوب 

لبيانات المكانية وباستخدام تقنية نظم المعلومات الجغرافية، وذلك النمذجة الكارتوكرافية ل

بهدف تقييم التباين المكاني لمخاطر للتعرية المائية في حوض نهر الزاب الصغير، إذ تم 

جمع طبقات العوامل الطبيعية المؤثرة في حدوث التعرية المائية لغرض أنتاج خريطة 

ت الدراسة إلى أن هناك أربع مستويات لخطورة توصل. مخاطر التعرية المائية في الحوض

التعرية المائية في حوض نهر الزاب الصغير منها مناطق قليلة الخطورة وتشكل نسبة 

من المساحة الكلية لحوض النهر، ومناطق متوسطة الخطورة وتشكل النسبة %( 60.91)

 وشديدة الخطورة%( 69.31)، ومناطق خطرة وتشكل %(13.65)األعلى وبلغت 

من مساحة منطقة %( 1.02)، في حين شكلت المناطق عديمة الخطورة نسبة%(6.06)

انعكست طبيعة الصخور المتكشفة في الحوض وخصائصها التضاريسية والشكلية . البحث

 . دوراً في تحديد فعالية التعرية المائية في حوض نهر الزاب الصغير

 .تعرية ،نظم المعلومات الجغرافيةالزاب الصغير ،النمذجة ، مخاطر ال: كلمات مفتاحية

:المقدمة  

  أسباب اختيار الموضوعReasons for choosing atopic: 

أهمية تقييم مستوى خطورة التعرية المائية في الحوض نظراً لما تحدثه من مخاطر على  .6

 .األراضي السكنية والبنية التحتية

 . تعد من المناطق التي تتنوع فيها الوحدات الجيومورفولوجية .9

  مشكلة البحثSearch problem: 

ما أهم العوامل التي تسهم في حدوث مخاطر التعرية مائية في حوض نهر الزاب .6

 الصغير؟

 ما مستوى خطورة التعرية المائية في حوض نهر الزاب الصغير؟. 9

  فرضية البحثScavenging hypothesis : 

ية مائية في حوض نهر الزاب للعوامل الجيولوجية والتضاريسية دوراً في حدوث تعر.6

 .الصغير
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تتفاوت مستويات التعرية المائية في حوض الزاب الصغير باختالف تأثير العوامل .9

 .الطبيعية

 أهمية البحث:Importance of research  

التعرف على أهم أسباب التي تؤدي إلى حدوت مخاطر للتعرية المائية في حوض نهر 

 .الزاب الصغير

 هدف البحث: Objective of research: 

 . يهدف البحث إلى تقييم مخاطر التعرية المائية في حوض نهر الزاب الصغير

 أهم وسائل جمع البيانات: 

 : يمكن تحديد أهم  وسائل جمع البيانات

،الهيأة العامة للمسح الجيولوجي 9444لسنة ( 6:44444)خرائط جيولوجية،مقياس  .6

، ( 6:644444)كة التصريف المائية،مقياس والتعدين وخرائط طبوغرافية وخرائط شب

 .، الهيأة العامة للمساحة9465لسنة 

 . Erdasالخريطة الجيومورفولوجية لحوض الزاب الصغير مصنفة وفق برنامج  .9

 .9445لسنة ( Land sat 7)صور فضائية من القمر الصناعي  .3

لمنبثق من وا Digital Elevation Modelبيانات الرادارية نموذج االرتفاع الرقمي  .0

 .(Arc Gis 10.5)وباستخدام   Shuttle Radar Topographic Missionنموذج 

 . الزيارة الميدانية االستطالعية لمنطقة البحث .5

 :Location and limits of search areaموقع وحدود منطقة البحث  

ه يقع حوض نهر الزاب الصغير في الجزء الشمال الشرقي من العراق فجزء من منابع   

العليا تقع ضمن حدود دولة إيران، في حين يجري جزء من الحوض ضمن محافظة 

السليمانية ومحافظة أربيل وحتى مصبه في نهر دجلة في محافظة كركوك، فلكياً يقع بين 

 44ً -03° 95َ  44ًً) وخطي طول ( 31̊ 54َ 44ًً – 35̊  64َ    44ًً) دائرتي عرض 

كم66939)، تبلغ مساحته(01̊ 64َ
9
 (.6)، خريطة (
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 موقع منطقة البحث( 8)خريطة 

 Arc Mapواستخدام برنامج  9465الخرائط الطبوغرافية لمنطقة البحث لسنة : المصدر 

10.5)) 

 
  

 

  الخصائص الطبيعة لمنطقة البحثCharacteristics of nature of the 

search area : 

 : Geological structure البنية الجيولوجية )أوالا 

تتنوع التكوينات الجيولوجية في منطقة البحث نتيجة التساع المساحة الحوضية بين      

( 9)تكوينات ترجع إلى الزمن ما قبل الكمبري وتكوينات الزمن الجيولوجي الرابع، خريطة 

. 
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 جيولوجية منطقة البحث( 8)خريطة 

 
 

 

الجيولوجيررررررررة،فاروجان خاجيررررررررك خريطررررررررة العررررررررراق )اعتمرررررررراداً علررررررررى . 6:المصرررررررردر

 (Nezhad,E.1973),(Houshmandzadeh ,1947).2(.9444سيساكيان،

تنكشف هذا التكوينات في المنابع العليا من : ميال -اللون-باروت-تكوينات سلطانيه.  8

ذو لون بني يتألف  حوض الزاب الصغير يعود تكوين سلطانيه إلى عصر ما قبل الكمبري

قات نحيفة من صخور السجيل،و تكوين باروت يتألف من صخور من الدولومايت مع طب

السجيل مع طبقات نحيفة من الحجر الجيري والحجر الجيري دولومايتي، في حين أن 

تكوين لوالن مترسب في بيئة مدية وبحرية ضحلة مؤلف من الحجر الجيري والحجر 

طبقات نحيفة من الحجر  الرملي، أما تكوين ميال يتكون من تتابع متغاير من دولومايت مع

) الجيري وصخور المارل والسجيل مع بعض الطبقات من الصخور الرملية

(Houshmandzadeh ,1947),(Nezhad,E.1973  كما تضم صخور بركانية كلسية

إذ إن الصخور (. (Qays,2010,pp9-10)مكونة من اتحاد االندياسيت والرايواليت

نهر الزاب  كروس في الجزء الشمالي من الحوضالنارية والمتحولة، تنكشف عند جبال زا

 .(Al- Rubaiay and ather,2012)الصغير  

يتألف تكوين والش من مجموعة من صخور نارية   :ناوبردان -مجموعة واالش  -8

وبعض الصخور الرسوبية كالحجر الجيري والرملي والطفل
 
(. 699،ص6955العمري، )
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الجيري ومدملكات حصوية وحجر رملي والطفلبينما يتألف تكوين ناوبردان من الحجر 
 

السورداشي)
 
 (.90،ص6966،

ينكشف تكوين سركي من قضاء جوارتا وماوان باتجاه  :تكوين ساركي سهكانيان -1

الشمال الغربي نحو قضاء رانيا يتألف من طبقات رقيقة من الحجر الجيري األسود 

(Buday,1980,P98) .ر الدولومايت ذات اللون أما تكوين سيكانيان فيتألف من صخو

العمري) القهوائي الغامق
 
69-55، ص ص 6955،

 
.) 

يتشكل تكوين جيكارا من طبقات صفائحية من الحجر الجيري  :سركلو -تكوين جيكارا -4

) والسجيل والصلصال الدولومايتي يظهر في مناطق متفرقة السيما في شمال راني

(Buday,1980,P19 الحجر الكلسي طفلي مع صوان اسود  ،أما تكوين سركلو فتتألف من

 (.                       5، ص6996سيساكيان،)وحجر دولومايت

يتألف تكوين بالمبو من طبقات رقيقة من الحجر : كوميتان –دوكان  -تكوين بالمبو -5

الجيري العضوي ومن المارل األخضر الزيتوني ينكشف في نطاق الطيات المحدبة 

(614ص ،6969السياب وآخرون،)
 

 (. 6)،يالحظ صورة

يتألف بالسبي من صخور جيرية طباشيرية، ودولومايت، : أفانة -تكوين بالسبي -4

ينكشف في جنوب منطقة دوكان ودربندبازيان واغ جلر، أما تكوين أفانة فيكشف في شمال 

(.                        9)،يالحظ صورة( م34)طية قره جوق المحدبة يبلغ سمكه   

(Sissakan ,1992, PP6-7) 

ينكشف تكوين خورمالة جنوب بحيرة دوكان يتألف من :جيركس -تكوين خورمالة -1

 Saud andالحجر المتعاقب مع الحجر الكلسي، يتداخل في األسفل مع تكوين كولوش 

anther 2010,pp 9-10)..) 

ينكشف في شمال غرب حوض نهر الزاب الصغير على شكل أشرطة :تكوين شيرانش -1

لقرب من رانيا، يتألف من المارل األزرق ومن طبقات رقيقة من الحجر الجيري با

 (..(Buday 1980 , P92 (الممزوج بالمارل

ينكشف في طيتي قرة جوق المحدبتين، يتألف من الحجر الجيري صلب  :تكوين الفرات -1

 .( 60ص، ت.سعود ، د( )م05-04)مع حجر جيري دولومايتي سمكه بين 

يظهر تكوين الفتحة على هيأة شريط في وسط الحوض، تتألف  :فتحةتكوين ال -81

صخوره من االنهيدرايت والجبس المتداخل مع الحجر الجيري والمارل
 
(Saud , 2010, 

P7.) 
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يتألف من الحجر الرملي المتداخل مع الحجر الطيني والحجر الغريني : تكوين انجانة -88

قرق جوق المحدبتين يظهر في منطقة طق طق وطيتي
 
 (. 60ت،ص.سعود ، د)

يتألف من الصخر الرملي الخشن وصخور غرينية وبعض الصخور :تكوين المقدادية -81

السلطان، )الرملية والحصى يظهر في طية قرة جوق الشمالية والجنوبية وطية قره بوتان

 (.                     93، ص6965

ن على نطاق واسع، يتألف من المدملكات والحجر ينكشف هذا التكوي:تكوين باي حسن -60

( م944)الطيني األحمر والقليل من الصخور الرملية يظهر في منطقة طق طق سمكه 

(Sissakian, 1992, P10)  . 

تشمل ترسبات الشرفات النهرية المتكونة من : ترسبات منقولة من مصادر مختلفة  -65

بات المنحدرات المتكون من القطع الحصى تغطي جوانب نهر الزاب الصغير، وترس

الصخرية من الحصى والغرين والطين ، وترب الجبكريت ، وترسبات الحصى المتبقية 

(65د، ص .سعود ،ت) والسبخة والسهول الفيضية وملئ الوديان وترسبات الكثبان الرملية
 

 .، تشغل األجزاء الجنوبية من منطقةالبحث

ت إلى الزمن الهولوسين وهي تتألف من الرواسب هذه الترسبا ترجع: ترسبات نهرية -61

 ,Sissakan)الغرين المصحوب بالرمال والحصى وتتواجد عند أودية الزاب الصغير

1992, P20)وضفاف بحيرة دوكان وفي الجزء الجنوبي من الحوض ،. 
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 :characteristics  Terrainالخصائص التضاريسية( ثانياا 

ع يبلغه حوض نهر الزاب الصغير  في الجزء أن أقصى ارتفا( 6)يتضح من جدول 

 6914)فوق مستوى سطح البحر ، تراوحت مساحة هذه الفئة بين ( م3594)الشمالي يبلغ 

من مساحة منطقة البحث، وبين اقل %( 9.19)، وبنسبة (9كم1739.0( )م 3594 –

 (م4992.0)يشغل األجزاء الجنوبية من الحوض بمساحة بلغت ( م693)ارتفاع يبلغه 

( م015 – 693)من مساحة منطقة البحث والتي تقع ضمن فئة ارتفاع %( 26.37)وبنسبة 

 (.3)والتي تعد أكثر فئات االرتفاع انتشاراً في الحوض، خريطة 

 فئات ارتفاع منطقة البحث( 8)جدول 

النسبة  8كم/ المساحة  (م)االرتفاع  ت

 )%(المئوية

8.  693 – 015 4992.0 26.37 

8.  011 – 693 4670.0 24.67 

1.  690 – 6364 4787.0 25.29 

4.  6394 – 6954 2744.0 14.49 

5.  6914 – 3594 1739.0 9.19 

 100.00 18932.0 المجموع  

 

 Arc Gis، واستخدام برنامج SRTAMاعتمادا على البيانات القمر الصناعي : المصدر

10.5    
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 فئات التضرس في حوض الزاب الصغير( 1)خريطة 

 ، واستخدام برنامج SRTAMاعتمادا على البيانات القمر الصناعي : المصدر

Arc Gis 10.5 

 
 

 

 

 :characteristics  Regressionالخصائص االنحدارية ( ثالثاا 

 :وهي كاألتي( 0)وخريطة ( 9)تتنوع الفئات االنحدارية في منطقة البحث حسب جدول 

من %( 5.55)ما نسبته( ²كم1054)ساحة شكلت م(: °6.9 -4)فئة انحدار تتراوح بين.6

،وهي تتوزع حول مناطق السهول التحاتية وبطون ( 9) مساحة منطقة البحث جدول

األودية النهرية الواقعة في الجزء األدنى من الحوض، ويستدل من هذه الفئة على النشاط 

تعرية النهرية التي أسهمت في تشكيل سهول تحاتية مما أدى إلى تخفيض مساحة 

 . لمنحدرات في هذا الجزء من الحوضا

%( 21.75)ما نسبته ( ²كم4117.4)بلغت مساحتها (:°5.9-9)فئة انحدار تتراوح بين.9

من مساحة منطقة البحث،تخلل هذه المنحدرات منحدرات الفئة األولى إذ تشغل أيضا مناطق 

 .السهول التحاتية وقدمات الطيات التي تمتد في الجزء األوسط من الحوض

 Zainkالفئات االنحدارية حسب تصنيف ( 8)جدول                          

فئات  ت

 (درجة)االنحدار

 الشكل
 األرضي

) المساحة

 (8كم

النسبة 

 )%(المئوية

 5.57 1054 سهول ، وديان 6.9 - 4  .8
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سهول تحاتية  5.9 - 9  .8

نهرية، قدمات 

 الجبال

4117.4 21.75 

 25.13 4757.6 تالل منخفضة 65.9 - 6  .1

 43.63 8259.5 تالل مرتفعة 99.9 - 61  .4

 3.93 743.5 جبال +34  .5

 100.0 18932 - المجموع

 Arc Map 10.5واستخدام برنامج  9465لسنة  DEMالمرئية الفضائية: المصدر   

%( 95.63)وبنسبة( ²كم4757.6)تشكل مساحة (: °65.9-6)فئة انحدار تتراوح بين .3

حافات المرتفعات الجبلية ومناطق التالل تتوزع في  من مساحة منطقة البحث، تسود في

 .األجزاء الوسطى من الحوض فضالً عن مناطق متفرقة في أقصى شمال الحوض

ما ( 9كم6959.5)تشكل مساحة (:°99.9 -61)فئة انحدار تتراوح بين .0

من مساحة منطقة البحث،وتأتي في مقدمة الفئات االنحدارية من حيث %(43.63)نسبته

ة التي تشغلها منطقة البحث، وتسود في األجزاء الشمالية من الحوض تشغل المساح

المظاهر الجيومورفولوجية المتمثلة بالحافات الرأسية المطلة على األودية النهرية في 

 .الحوض واألراضي الرديئة وأسطح السطوح الصخرية ومناطق المراوح الفيضية

من مساحة منطقة %( 3.93)ما نسبته  (²كم503.5)بلغت مساحتها +(:34)انحدارفئة .5

البحث،وتعد اقل الفئات االنحدارية انتشاراً في الحوض وهي تشغل مناطق الجبال العالية 

يتبين (. 9)في األجزاء الشمالية من الحوض ومناطق متفرقة في الجزء الشرقي منه،جدول 

رته التحاتية ليصل من تحليل فئات االنحدارية إلى إن حوض الزاب الصغير لم يتقدم في دو

  (.°99.9 - 61)إلى مرحلة النضج بالرغم من وجود فئة انحدارية 
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 الخصائص االنحدارية لمنطقة البحث( 4)خريطة 

 
 

واستخدام  9465لمنطقة البحث  لسنة  DEMاعتمادا على المرئية الفضائية: المصدر

 Arc Map 10.5برنامج 

 :  Climatic characteristic يةالخصائص المناخ )رابعاا 

، وعلى مستوى أشهر (°م65.9)بلغ المعدل السنوي لدرجة الحرارة في محطة دوكان       

، وأقل درجة سجلت في شهر كانون الثاني بلغت (°م39.1)السنة بلغت في شهر تموز 

، وأعلى معدل شهري كان في (°م94.6)، أما محطة أربيل بلغ المعدل السنوي(°م1.9)

،في حين أقل درجة حرارة سجلت في شهر كانون الثاني بلغت ( °م35.9)هر تموز وبلغ ش

كمعدل سنوي، أما أعلى درجة حرارة (°م 93.5)، أما في محطة كركوك فبلغت (°م9.4)

واقل درجة في شهر كانون الثاني بلغت ( °م04.5)فكانت في شهر تموز إذ بلغت 

 فقد .نطقة البحث هي رياح جنوبية وجنوبية غربيةأما اتجاه الرياح السائدة في م(.°م1.5)

، وفي (ثا/م 3.3)وفي محطة أربيل ( ثا/م9.9)بلغ معدل سرعتها السنوي في محطة دوكان 

 .9466-6994للسنوات ( ثا/م 3.6)محطة كركوك 

للمدة من ( ملم 516.33)أما أعلى مجموع للتساقط المطري في محطة دوكان بلغ     

( ملم660.94)ساقط مطري سجل في شهر كانون الثاني بمجموع وأعلى ت 9466 -6994

، ويشغل شهر كانون الثاني أعلى تساقط ( ملم565.96)تليها محطة أربيل بمجموع بلغ 

أما محطة كركوك بلغ مجموعها السنوي ( ملم 50.93)مطري في السنة يبلغ 

الهيأة () ملم 63.5)، إذ سجل شهر كانون الثاني أعلى تساقط مطري بلغ ( ملم099.60)
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،محطة (9466-6994)للمدة ( محطة كركوك)العامة لألنواء الجوية والرصد الزلزالي،

 (.9465-6994)للمدة ( سليمانية، أربيل)

  الكثافة التصريفيةDrainage Density: 

تعد كثافة الصرف انعكاس على مدى تطور شبكة الصرف في الحوض ولغرض    

حوض الزاب الصغير تم االعتماد على خريطة شبكة استخراج الكثافة التصريفية في 

 :األودية النهرية لحوض نهر الزاب الصغير وذلك من خالل الطريقة الحسابية اآلتية

تقسيم خريطة شبكة تصريف منطقة البحث إلى مربعات متساوية طول ضلع كل مربع  .6

 (.  كم69)

قسرررم علرررى وحررردة حسررراب مجمررروع أطررروال األوديرررة فررري كرررل المربرررع مرررن المربعرررات ثرررم ت.9

مسررررراحة المربرررررع الواحرررررد باسرررررتخدام تقنيرررررة نظرررررم المعلومرررررات الجغرافيرررررة وباالسرررررتعانة 

     .  (Arc  Map 10.5)ببرنامج

 استخراج معدل كثافة الصرف في لكل موقع في المربع من المعادلة اآلتية.3

 (.059،ص 6969السالوي، ،)

 
 :   إذ تمثل

D  =وافد ذات رتبة معينة قدرهاكثافة شبكة الصرف لر 

LS = األطوال الكلية للروافد من رتبة 

 AS = المساحة الكلية للروافد من الرتبة   

باالعتماد على نتائج المعادلة أعاله تم تصنيف الكثافة التصريفية المستخرجة في حوض 

 :وهي كاألتي ( 5)، و خريطة (3)الزاب الصغير إلى أربع  فئات جدول 

 أصناف مستويات كثافة الصرف في حوض الزاب الصغير(  1)جدول                 

 %النسبة المئوية 8كم/ المساحة صنف كثافة الصرف

 3.80 720 متوسطة

 8.12 1538 جيدة

 66.93 12672 عالية 

 21.14 4002 عالية جداا 

 100.00 18932 المجموع

واستخدام برنامج داً على خريطة شبكة التصريف المائية لمنطقة البحث ،اعتما:المصدر

(Arc Map (10.5 

-5)تتراوح معدالت كثافة الصرف المتوسطة بين :أراضي ذات كثافة صرف متوسطة

من مساحة منطقة البحث ،وتعد %( 3.80)وبنسبة ( ²كم 720)، بلغت مساحتها (²كم /كم60

ية وذلك بسبب طبيعة البنية الصخرية ضمن هذه المناطق اقل األراضي في كثافتها التصريف

والتي تكون ذات صخور صلبة وهذا له انعكاس على كثافة التصريف إذ تكون الروافد 
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عميقة وقليلة العدد وهي تشغل أراضي تقسيم مياه حوض الزاب الصغير إذ أسهمت مياه 

 ليا من الحوض األمطار الساقطة والثلوج على تعميق الجداول في المنابع الع

بلغت مساحتها ( ²كم/ كم09-65)تقع معدالتها بين : أراضي ذات كثافة صرف جيدة  .4

 .من مساحة منطقة البحث%( 8.12)وبنسبة ( ²كم 1538)

 بلغت مساحتها( ²كم/كم644-54) تقع معدالتها بين :أراضي ذات كثافة صرف عالية .2

 .من مساحة منطقة البحث %(66.93)وبنسبة ( ²كم12672)

مستوى الكثافة الصرف فيها أكثر من : راضي ذات كثافة صرف عالية جداا أ .3

من مساحة منطقة البحث %( 21.14)وبنسبة ( ²كم 4002)بلغت مساحتها ( ²كم/كم644)

،تتوزع كثافة الصرف العالية جداً حول األجزاء الشمالية من بحيرة دوكان والمتمثلة بسهل 

مناطق الوسطى من الحوض والجزء الجنوبي  رانية كما تزداد الكثافة الصرف ضمن ال

الشرقي  المتمثلة بسهل ديبكة ومخمور وسهل قراج ويعود سبب تركزها ضمن هذه 

المناطق إلى طبيعة التكوينات الجيولوجية التي تجرى فوقها الروافد وهي ذات البنية 

الصخرية الصخرية ضعيفة التماسك وقليلة النفاذية والتي تكثر فيها الشقوق والمفاصل 

           يتضح من جدول . السطحية إذ عملت  التعرية المائية على تعميق روافدها وزيادة أطوالها

إن قيم شبكة التصريف في الحوض تختلف تبعاً الختالف أطوال الجداول  كما تبين إن (3) 

 .  اغلب مساحة حوض الزاب الصغير لديها شبكة تصريفية عالية ومتطورة
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 الكثافة التصريفية في حوض نهر الزاب الصغير(  5) خريطة 

 
 

 

 

  التعرية األخدودية :Gully Erosion 

على تصنيف التعرية األخدودية في تقييم التعرية األخدودية لمنطقة البحث تم االعتماد        

ت درجا( 5)يقسم قيم التعرية األخدودية إلى (Bergsma,1983, PP 166-174)والذي ل

وباالعتماد على خريطة شبكة التصريف النهري لحوض نهر الزاب الصغير ( 0)جدول

                                                                        :اآلتية وتبعاً للخطوات( 6:954444)ذات المقياس 

وية طول تم تقسيم خريطة الشبكة النهرية للحوض إلى مربعات صغيرة وبمساحات متسا .4

،ثم أعطاء كل مربع من هذه المربعات أرقام للتميز فيما بينها، (كم69)ضلع كل مربع هو 

 (.1)خريطة 

تم أجراء حساب مجموع طول األخاديد في كل مربع من هذه المربعات باستخدام تقنية  .0

                                              (Arc Map 10.5).                  نظم المعلومات الجغرافية وباالستعانة ببرنامج
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قياس مساحة كل مربع في خريطة الشبكة النهرية لكل من طول الضلع  .3

 (.   1)والمقياس،خريطة

 :استخراج معدل التعرية األخدودية لكل موقع في كل مربع من المعادلة اآلتية  .1

  

كم/م)معدل التعرية األخدودية لكل مربع 
9
 ) 

 ( م)مجموع أطوال األخاديد 

كم)مساحة المربع الواحد  
9
)  

تم تصنيف قيم التعرية في حوض نهر الزاب الصغير إلى سبع درجات حسب النظام      

( Bergsma 1983)الذي حدده 
 

 (. 5)لدرجات التعرية األخدودية، جدول 

 

 Bergsma1983))األخدودية حسب تصنيفتصنيف انطقة التعرية (  4)جدول  

 

 وصف نطاق التعرية معدل التعرية درجات التعرية

 نطاق التعرية الخفيفة جداا  8-411 8

 نطاق التعرية الخفيفة 418-8111 8

 نطاق التعرية المتوسطة 8118-8511 1

 نطاق التعرية العالية 8518-8111 4

 نطاق التعرية العالية جداا  8118-1111 5

 نطاق التعرية الشديدة 1118-4111 4

 نطاق التعرية الشديدة جداا  4111أكثر من 1

 

 
-E.I.Bergsma, Rain fall Erosion serves for conserration planning, ITC, Nether Land 

1983, PP.166-174. 
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 الشبكة النهرية في حوض نهر الزاب الصغير حسب درجة التعرية(4)خريطة 

 

 
 

 تحليل التباين المكاني للتعرية األخدوديةSpatial differences analysis of gully 

erosion  : 

ألجل تصنيف مستويات التعرية األخدودية في حوض الزاب الصغير اعتمدت       

وتبين أن هناك عدة انطقة للتعرية األخدودية في حوض ( 0)الدراسة على جدول رقم 

  -:وهي كاألتي ( 5)وخريطة ( 5)الزاب الصغير جدول

 درجات التعرية األخدودية ومساحتها في حوض نهر الزاب الصغير( 5)جدول     

درجات 

 التعرية

 النسبة المئوية 8المساحة كم عدد  المواقع

1 7 19.3 0.101944 

2 156 15809.1 83.50465 

3 35 3048.1 16.10025 

4 7 55.5 0.293154 

5  - - -

4 - - - 

1 - - - 

 100 18932.0 205 المجموع

على خريطة الشبكة النهرية لحوض الزاب الصغير وجدول رقم  اعتمادا: المصدر        

  Arc map(10.5) واستخدام برنامج ( 0)
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 : Very light erosion zoneنطاق التعرية الخفيفة جداا   (1

والمتمثلة بدرجة ( ²كم/م 3544-044)تنحصر معدالت التعرية ضمن هذا النطاق بين      

من مساحة منطقة البحث %( 4.646900)وبنسبة ( ²كم69.3)بلغت مساحته [ 6]تعرية 

يظهر هذا النطاق وبمساحات صغيرة منتشرة ( 5)، يالحظ خريطة (5)وبعدد مواقع بلغت

اء ضمن مناطق تقسيم مياه الحوض في المناطق المرتفعة والشديدة االنحدار السيما األجز

في األجزاء الشمالية للحوض ( °34)وأكثر من ( °99.9 - 61)التي يتراوح انحدارها بين 

إذ تنكشف ضمن هذا النطاق تكوينات (. °61-6)يتراوح بين ، وفي الجزء الشرقي بانحدار

جيولوجية متمثلة بتكوينات الفايالت المتجانسة والطباشيري األعلى المتكونة من صخور 

 عن تكوينات بالمبو كوميتان إذ تتصف هذه الصخور بصالبتها نارية ومتحولة فضالً 

 .ومقاومتها لعوامل التعرية المائية الشديدة

 : light erosion zoneنطاق التعرية الخفيفة (2

من سمك األفق %( 95)يكون مقدار المواد الصخرية المزالة من األفق تشكل نسبة        

(665، ص  6969العكيدي ، ) األصلي تقريباً 
 

، يشكل هذا النطاق اغلب مساحة منطقة 

( ²كم/م6444-046)البحث إذ تتراوح معدالت قيم التعرية األخدودية في هذا النطاق بين

%( 63.54015)بما يعادل ( ²كم6.65649)، بلغت مساحته ( 9)والمتمثل بدرجة تعرية 

لشمالية موقعاً، يشغل األجزاء ا( 651)من مساحة منطقة البحث وبعدد مواقع بلغت 

ساعدت البنية الصخرية دوراً في والوسطى وأقصى الجزء الجنوبي من منطقة البحث ، 

الحد من تطور التعرية المائية ضمن هذه األجزاء من الحوض والتي تتمثل بمناطق الطيات 

العالية والشديدة االلتواء الممتدة بمحاذاة جبال زاكروس والمتمثل بسلسلة جبال قنديل 

صخور بركانية كلسية ، يغطي هذه النطاق طية شهيدان وقنديل وجبال هيبت المتحولة وال

سلطان غرب بحيرة دوكان وجبال بيره مكرون، كما آسهم وجود النبات الطبيعي المتمثل 

بالغابات والحشائش دوراً في الحد من تطور التعرية األخدودية ضمن هذا النطاق،كما 

 (. 0و3) يالحظ من الصورة 
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 درجات التعرية األخدودية في حوض نهر الزاب الصغير( 1)خريطة 

 درجات التعرية األخدودية في منطقة البحث(  1) خريطة            
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 Arcواستخدام برنامج  (2)وجدول رقم  الزاب الصغير نهر خريطة الشبكة النهرية لحوضاعتمادا على : المصدر

map 10.5 
 :Moderate erosion zone طةنطاق التعرية المتوس (1

 من سمك األفق األصلي تقريباً ( %50)تبلغ  (A)يكون مقدار المادة المزالة من األفق      

-6446)يمثل هذا النطاق بمعدالت تعرية تقع بين ، ( 665، 6969العكيدي، والعيساوي، )

ا النطاق بلغت مساحة المناطق المتأثرة بهذ( 3)والمتمثل بدرجة تعرية (  ²كم/م 6544

تزداد شدة فعالية   .موقعاً ( 35)وبعدد مواقع بلغت %( 61.64495)وبنسبة ( ²كم3406.6)

التعرية األخدودية ضمن هذا النطاق إذ يظهر في الجزء الشمال الغربي من منطقة البحث 

( 5)وقضاء كويسنجق صورة (  1و5)ضمن سهل قلعة دزة وسهل رانيا يالحظ صور 

قة كردبور إذ أسهمت استعماالت األرض السكنية والزراعية وجنوب بحيرة دوكان منط

سهل مخمور والرعي في زيادة فعالية التعرية في هذا النطاق، كما يظهر هذا النطاق في  

الجزء الجنوبي من منطقة البحث متخلل بعض االنطقة التعروية الخفيفة ومناطق الواقع في 

من مساحة منطقة البحث وذات %( 20.70)سهول تحاتية نهرية ذات النسبة البالغة 

كم تنكشف تكوينات ( م010-699)وبارتفاع يتراوح بين (°5.9-9)االنحدار يتراوح بين 

جيولوجية ضعيفة المقاومة لعمليات التعرية والمتمثلة بتكوينات الزمن الجيولوجي الرابع 

والحصى فضالً عن تكوينات باي حسن الذي يتألف من الرمل الخشن ( ترسبات النهرية)

إذ بلغ نسبة األراضي  والحجر الطيني استغلت هذه األراضي لالستعمال الزراعي

من مساحة منطقة البحث ونسبة األراضي 10.34%) )المزروعة في الحوض 

، مما أسهم في زيادة شدة التعرية األخدودية المتوسطة في هذا النطاق 22.20%))المتروكة

 (.6)صورة 
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 :zone High erosionطاق التعرية العالية ن( 4

يتواجد هذا النطاق ضمن مناطق تقسيم مياه منطقة البحث، تنحصر معدالت التعرية       

، ( 5)، وبعدد مواقع بلغت (0)والمتمثل بدرجة ( ²كم/م9544-6546)في هذا النطاق بين 

احة منطقة من مس%( 4.993650)وبما يعادل ( ²كم55.5)بلغت مساحة هذا النطاق 

يظهر في مساحات صغيرة متناثرة في األجزاء الشمالية والشرقية والجنوبية الشرقية .البحث

كوميتان -ناوبردان وبالمبو دوكان -والغربية،إذ تظهر التكوينات الجيولوجية المتمثلة واالش

فضالً عن الترسبات متعددة األصول وباي حسن وانجانة وجميعها المؤلفة من صخور 
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نجد أن عامل االنحدار أسهم في زيادة شدة التعرية ضمن هذه األجزاء إذ تراوحت . رسوبية

 (.9، 6) فضالً عن قلة الغطاء النباتي، صور ( °99.9-5)درجة االنحدار بين 

 

 
 

وتباين في االرتفاع ( ²كم18932 (وعلى الرغم من اتساع مساحة منطقة البحث البالغة

 التعرية العالية جداً إلى درجات دية فيها لم تنشط لتصل واالنحدار أال أن التعرية األخدو

،ويعود ذلك إلى الطبيعة التضاريسية والبنية  التعرية الشديدة والتعرية الشديدة جداً و

الصخرية لمنطقة البحث المؤلفة من مناطق معقدة وشديدة االلتواء السيما النظام الصخري 

من الحوض والذي يتألف من صخور  لنطاق حزام زاكروس الواقع في الجزء الشمالي

بركانية ومتحولة صلبة تليها صخور كلسية قديمة إذ أسهم وجود هذه البنية الجيولوجية 

دوراً في مقاومتها لعمليات التعرية المائية،إذ بلغت نسبة المناطق الجبلية العالية 

%( 96.33)من مساحة منطقة البحث، أما السطوح الصخرية بلغت نسبتها%(  94.03)

تم تصنيف واستخراج مساحة الوحدات الجيومورفولوجية في )من مساحة منطقة البحث 

كما نجد أن .(ERDAS, Arc map 10.5)حوض الزاب الصغير باالعتماد على برنامج 

للخصائص الشكلية من العوامل التي تؤدي دورها في عملية الحت المائي  كما في حوض 

)   ن الشكل المستطيل إذ بلغت نسبة االستطالة فيهالزاب الصغير الذي يميل لالقتراب م

اعتماداً على خريطة شبكة المائية لحوض نهر الزاب الصغير وباستخدام برنامج ( )4.31

Arc Map 10.5)،
 

إذ تكون سرعة الجريان المائي في الحوض اقل مما هي في األحواض 

عكاسها في عمليات التعرية التي تميل إلى االستدارة بالتالي تنخفض شدة الحت المائي وان

تباين في أطوال األخاديد ضمن الوحدة (  6)يظهر من ملحق الجدول . المائية الشديدة

وتشير قيم تباين أطوال األخاديد إلى التباين في ( م650.144-4)المساحية إذ تراوح بين 

ها أطوال شدة التعرية ضمن الوحدة المساحية كما تبين أن الوحدة المساحية التي تزداد في

 . األخاديد معرضة إلى خطر التعرية المائية أكثر من غيرها
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  الزاب الصغيرنهر النمذجة المكانية لمخاطر التعرية المائية في حوض: 

Spatial modeling of water erosion risks in the Lesser Zab River 

Basin: 

ات محرررددة ومتخصصرررة النمذجرررة المكانيرررة هررري الجمرررع برررين عمليرررات النمذجرررة لعمليررر    

وعمليررررات تحليررررل البيانررررات لمنطقررررة جغرافيررررة معينررررة، ويعتمررررد تحليررررل النمرررراذج المكانيررررة 

المختلفررررة علررررى برمجيررررات متخصصررررة تسررررتخدم قاعرررردة بيانررررات فرررري نظررررم المعلومررررات 

، 9446العررررررزاوي ، )الجغرافيررررررة كنمرررررروذج للواقررررررع وألغررررررراض التنبررررررؤات المسررررررتقبلية

(.631ص
 

ة البحرررث يوضرررح درجرررات الخطرررورة التعريرررة ترررم بنررراء أنمررروذج خررراص بمنطقررر

المائيرررة وذلرررك باالعتمررراد علرررى مجموعرررة خررررائط منطقرررة البحرررث وأعطررري لكرررل منهرررا وزن 

( 1.8)خررررررررررررررررررررررراص منهرررررررررررررررررررررررا خريطرررررررررررررررررررررررة التكررررررررررررررررررررررروين الجيولررررررررررررررررررررررروجي

،وخريطررررررررة (1.1)،والكثافررررررررة التصررررررررريفية(1.11)،واالنحرررررررردار(1.85)واالرتفاعررررررررات

مسررررة المعتمرررردة فرررري تطبيررررق ،مررررن الخرررررائط الخ( 6)شرررركل (1.85)األخدوديررررة التعريررررة 

تبرررررين أن هنررررراك خمسرررررة ( 6)وخريطرررررة ( 1)األنمررررروذج ظهررررررت نتائجررررره فررررري جررررردول 

:مستويات لخطورة التعرية المائية تتوزع في منطقة البحث وهي كاألتي
 

وتباين في االرتفاع ( ²كم18932 (وعلى الرغم من اتساع مساحة منطقة البحث البالغة

 التعرية العالية جداً إلى درجات ية فيها لم تنشط لتصل واالنحدار أال أن التعرية األخدود

،ويعود ذلك إلى الطبيعة التضاريسية والبنية  التعرية الشديدة والتعرية الشديدة جداً و

الصخرية لمنطقة البحث المؤلفة من مناطق معقدة وشديدة االلتواء السيما النظام الصخري 

من الحوض والذي يتألف من صخور لنطاق حزام زاكروس الواقع في الجزء الشمالي 

بركانية ومتحولة صلبة تليها صخور كلسية قديمة إذ أسهم وجود هذه البنية الجيولوجية 

دوراً في مقاومتها لعمليات التعرية المائية،إذ بلغت نسبة المناطق الجبلية العالية 

( %96.33)من مساحة منطقة البحث، أما السطوح الصخرية بلغت نسبتها%(  94.03)

تم تصنيف واستخراج مساحة الوحدات الجيومورفولوجية في )من مساحة منطقة البحث 

كما نجد أن .(ERDAS, Arc map 10.5)حوض الزاب الصغير باالعتماد على برنامج 

للخصائص الشكلية من العوامل التي تؤدي دورها في عملية الحت المائي  كما في حوض 

)   الشكل المستطيل إذ بلغت نسبة االستطالة فيه الزاب الصغير الذي يميل لالقتراب من

اعتماداً على خريطة شبكة المائية لحوض نهر الزاب الصغير وباستخدام برنامج ( )4.31

Arc Map 10.5)،
 

إذ تكون سرعة الجريان المائي في الحوض اقل مما هي في األحواض 

كاسها في عمليات التعرية التي تميل إلى االستدارة بالتالي تنخفض شدة الحت المائي وانع

تباين في أطوال األخاديد ضمن الوحدة (  6)يظهر من ملحق الجدول . المائية الشديدة

وتشير قيم تباين أطوال األخاديد إلى التباين في ( م650.144-4)المساحية إذ تراوح بين 

ا أطوال شدة التعرية ضمن الوحدة المساحية كما تبين أن الوحدة المساحية التي تزداد فيه

 . األخاديد معرضة إلى خطر التعرية المائية أكثر من غيرها
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  الزاب الصغيرنهر النمذجة المكانية لمخاطر التعرية المائية في حوض: 

Spatial modeling of water erosion risks in the Lesser Zab River 

Basin: 

ت محرررددة ومتخصصرررة النمذجرررة المكانيرررة هررري الجمرررع برررين عمليرررات النمذجرررة لعمليرررا    

وعمليررررات تحليررررل البيانررررات لمنطقررررة جغرافيررررة معينررررة، ويعتمررررد تحليررررل النمرررراذج المكانيررررة 

المختلفررررة علررررى برمجيررررات متخصصررررة تسررررتخدم قاعرررردة بيانررررات فرررري نظررررم المعلومررررات 

، 9446العررررررزاوي ، )الجغرافيررررررة كنمرررررروذج للواقررررررع وألغررررررراض التنبررررررؤات المسررررررتقبلية

(.631ص
 

البحرررث يوضرررح درجرررات الخطرررورة التعريرررة  ترررم بنررراء أنمررروذج خررراص بمنطقرررة

المائيرررة وذلرررك باالعتمررراد علرررى مجموعرررة خررررائط منطقرررة البحرررث وأعطررري لكرررل منهرررا وزن 

( 1.8)خررررررررررررررررررررررراص منهرررررررررررررررررررررررا خريطرررررررررررررررررررررررة التكررررررررررررررررررررررروين الجيولررررررررررررررررررررررروجي

،وخريطررررررررة (1.1)،والكثافررررررررة التصررررررررريفية(1.11)،واالنحرررررررردار(1.85)واالرتفاعررررررررات

سررررة المعتمرررردة فرررري تطبيررررق ،مررررن الخرررررائط الخم( 6)شرررركل (1.85)األخدوديررررة التعريررررة 

تبرررررين أن هنررررراك خمسرررررة ( 6)وخريطرررررة ( 1)األنمررررروذج ظهررررررت نتائجررررره فررررري جررررردول 

:مستويات لخطورة التعرية المائية تتوزع في منطقة البحث وهي كاألتي
 

 

 أصناف مخاطر التعرية المائية في حوض نهر الزاب الصغير( 4)الجدول 

كم/ المساحة درجة الخطورة ت
8 

 %النسبة

 1.02 193 ديمة الخطورةمناطق ع  .8

 14.96 2833 مناطق قليلة الخطورة  .8

 63.17 11959 مناطق متوسطة الخطورة  .1

 19.36 3666 مناطق خطرة  .4

 1.48 281 مناطق شديدة الخطورة  .5

 811 18932 المجموع

التكوين الجيولوجي ،االنحدار، نموذج )اعتماد على الطبقات منطقة البحث : المصدر

وباالعتماد على ( ثافة شبكة التصريف المائية، معدل التعرية األخدوديةالتضرس الرقمي، ك

 .Arc GIS (10.5)تقنيات برنامج 

من مساحة %( 6.49)وبنسبة( ²كم693)وتشكل مساحة بلغت : مناطق عديمة الخطورة.6

منطقة البحث، تشغل مناطق متفرقة السيما الجزء الجنوبي تقع اغلبها ضمن منطقة تقسيم 

 .ضمياه الحو

بما يعادل ( ²كم9633)تشكل مساحة بلغت :مناطق ذات تعرية مائية قليلة الخطورة. 9

من مساحة منطقة البحث، تشغل أقصى الجزء الجنوبي من الحوض  وأجزاء %( 60.91)

صغيرة المساحة ومتفرقة ضمن الجزء الشمالي والتي شملت مناطق تقع ضمن دولة إيران 

ألجزاء الشرقية والجنوبية الشرقية من الحوض كمنطقة كمنطقة خانبة ولكبين ومرتكية وا

كرمك وكردبور واغجه لر وهيران والجنوبية الغربية من الحوض في ناحية كنديناوة كما 
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تنتشر المناطق التعرية القليلة الخطورة في الجزء الجنوب من الحوض والمتضمنة الجزء 

 الجنوبي من قضاء مخمور وناحية القراج وقضاء الملح

الطبقات المدخلة لبناء  أنموذج  مخاطر التعرية المائية في حوض الزاب (  8) لشك

 الصغير
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 Arcواستخدام برنامج ( 9،3،0،5،5)اعتماداً على خرائط منطقة البحث المرقمة :المصدر

GIS (10.5) 

بما يعادل ( ²كم66959)بلغت مساحتها: مناطق ذات تعرية مائية متوسطة الخطورة. 3

من مساحة منطقة البحث، وهي تعد من أكثر المناطق مساحة،وهي تشغل %( 13.65)

األجزاء الشمالية السيما سلسلة جبال قنديل والمناطق الوسطى من الحوض والتي تشمل 

 .أراضي الجزء الشرقي من قضاء الدبس

من %( 69.31)بما يعادل( ²كم3111)بلغت مساحتها : مناطق ذات تعرية مائية خطرة. 0

منطقة البحث، وهي تشغل مناطق متفرقة من الحوض لكن اكبر تركيز لها تقع  مساحة

ضمن األجزاء الشمالية من الحوض إذ يتبين إن لطبيعة الصخور المتكشفة في الحوض 

ناوبردان الذي يتألف من  -أسهمت في حدوث تعرية مائية خطرة منها مجوعة واالش

لتعرية المائية فضالً عن عامل التضاريسي صخور غير متماسكة وقليلة المقاومة لعمليات ا

المتمثل باالرتفاع واالنحدار تشمل منطقة قضاء جوارته وماوه ات  وقلعة دزه ويالكي 

 .    ورزكة وقورتاقو وفي منطقة دوكان جنوب بحيرة دوكان ومنطقة طقطق وسركران

%( 69.31)دل بما يعا( ²كم966)تبلغ مساحة : مناطق ذات تعرية مائية شديدة الخطورة.5

من .من مساحة منطقة البحث، يالحظ أنها تتخلل مع المناطق ذات التعرية المائية الخطرة

التوزيع المكاني أعاله يتضح أن اغلب مساحة منطقة البحث معرضة إلى خطر التعرية 
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المائية بدرجة متوسطة وهي أراضي  محتمل  تعرضها إلى خطر تعرية عالية جداً 

 . والشديدة جداً 

 

 نمذجة مستويات خطورة التعرية المائية في حوض الزاب الصغير(  1) ريطة خ

 

 
 

التكوين الجيولوجي، درجة االنحدار، نموذج التضرس الرقمي،  كثافة شبكة التصريف )اعتمادا على خرائط : المصدر

 .Arc GIS (10.5)وباالعتماد على تقنيات برنامج ( المائية معدل التعرية األخدودية

 

 

 :تنتاجاتاالس

تبين أن للعوامل الطبيعية المتمثلة بالبنية الصخرية والتضرس ودرجة االنحدار من أهم  .6

العوامل التي تسهم في تحديد مستوى خطورة التعرية المائية في حوض نهر الزاب الصغير 

. 

انعكست الخصائص التضاريسية لحوض نهر الزاب الصغير المتمثلة باالرتفاع  .9

باتجاه الجنوب نحو نهر دجلة دوراً في تعدد األحواض الثانوية في واالنحدار الشديدين 

 .حوض الزاب الصغير وبالتالي زيادة في كثافته التصريفية

كشفت الدراسة إلى إن التعرية المائية الخطرة والشديدة الخطورة تتركز في األجزاء  .3

( 99°-61)وذات انحدار يتراوح بين ( م3594-6394)الشمالية  بارتفاع يتراوح بين 

، وتقل درجة خطورتها في الجزء الجنوبي تزامناً مع قلة االرتفاع  (°34)وأكثر من 

 .واالنحدار 
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توصل البحث إلى إن حوض نهر الزاب الصغير معرض إلى خطورة التعرية المائية  .0

%( 13.65)بمستويات متباينة، إذ شغلت مستوى الخطورة المتوسطة والنسبة األعلى بلغت 

ومناطق %( 60.91)ومناطق قليلة الخطورة بنسبة%( 69.31)طق الخطرة بنسبةتليها المنا

%( 6.49)، في حين بلغت نسبة المناطق عديمة الخطورة %(6.06)شديدة الخطورة بنسبة 

كم66939)من مساحة منطقة البحث البالغة 
9
). 

 :التوصيات

الزاب الصغير مع  تصميم برامج تنبؤ دقيق لتقييم مخاطر التعرية المائية في حوض نهر.6

 .وضع خرائط قابلية التعروية للتربة باستخدام تقنيات حديثة

سن قوانين المحافظة على التربة وحمايتها من التعرية وذلك من خالل المحافظة على . 9

  .الغطاء النباتي والعمل على زيادة تشجير المناطق المعرضة لخطر التعرية المائية

:المصادر  

، وزارة النقل والمواصالت، الهيأة العامة (9466-6994)تان ، العراق، إقليم كردس .6

-6994)للمدة ( محطة كركوك)لألنواء الجوية والرصد الزلزالي ، قسم المناخ 

 (.9465-6994)للمدة ( سليمانية، أربيل)،محطة (9466
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 دودية في حوض الزاب الصغيرأطوال األخاديد ودرجات التعرية األخ(  6) جدول ملحق

رقم 

 الموقع

مساحة الموقع 

 8كم

أطوال 

 (م)األخاديد

/ أطوال األخاديد م

 ²كم

 درجة التعرية

1 6.9 0 0 1 

2 55.4 53200 961 2 

3 83.8 70600 843 2 

4 86.5 64000 740 2 

5 35.9 24100 671 2 

6 19.6 19150 978 2 

7 83.2 58000 697 2 

8 117.1 128200 1094 3 

9 117.1 96000 820 2 

10 86.4 67000 775 2 

11 33.1 28000 846 2 

12 42.0 30700 730 2 

13 116.6 76600 657 2 

14 117.3 82800 706 2 

15 115.1 111800 972 2 

16 5.5 0 0 1 

17 94.7 52200 551 2 

18 117.4 86300 735 2 

19 116.4 93000 799 2 

20 17.3 14070 813 2 

21 2.9 0 0 1 

22 113.0 75400 667 2 

23 117.5 92000 783 2 

24 117.5 74800 636 2 

25 57.9 39700 685 2 

26 0.0 0 0 1 

27 7.5 11600 1555 4 

28 113.2 97600 862 2 

29 117.7 75200 639 2 

30 117.7 68200 580 2 

31 114.2 85200 746 2 

32 39.9 17400 436 2 

33 81.9 57480 702 2 

34 79.4 60070 757 2 

35 31.8 30800 968 2 

36 10.2 11800 1152 3 

37 90.7 66600 735 2 

38 117.8 75900 644 2 
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39 117.8 69570 591 2 

40 117.8 98800 839 2 

41 117.8 81200 689 2 

42 114.8 63500 553 2 

43 117.8 83300 707 2 

44 117.7 93040 790 2 

45 33.5 27190 812 2 

46 55.1 39920 725 2 

47 117.9 110610 938 2 

48 117.9 91520 776 2 

49 117.9 61340 520 2 

50 117.9 103300 876 2 

51 117.9 133500 1132 3 

52 117.9 108700 922 2 

53 117.9 118700 1007 3 

54 117.9 86800 736 2 

55 77.4 38200 493 2 

56 54.5 38250 701 2 

57 47.4 33000 697 2 

 

 

58 112.5 69130 615 2 

59 118.0 112400 952 2 

60 118.0 70380 596 2 

61 118.0 81560 691 2 

62 118.0 130700 1107 3 

63 118.0 114000 966 2 

64 118.0 174600 1479 3 

65 118.0 121970 1033 3 

66 118.0 102100 865 2 

67 118.0 86000 729 2 

68 100.9 95900 950 2 

69 0.2 0 0 1 

70 62.2 37220 598 2 

71 115.1 55000 478 2 

72 118.2 90820 769 2 

73 118.2 73200 619 2 

74 118.2 77900 659 2 

75 118.2 92700 784 2 

76 118.2 87600 741 2 

77 118.2 82700 700 2 

78 118.2 66600 564 2 
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79 118.2 76510 647 2 

80 118.2 87500 740 2 

81 118.2 108600 919 2 

82 113.1 81300 719 2 

83 7.0 11930 1704 4 

84 34.2 25100 734 2 

85 117.9 76110 645 2 

86 118.3 85350 721 2 

87 118.3 93600 791 2 

88 118.3 85290 721 2 

89 118.3 84110 711 2 

90 118.3 64100 542 2 

91 118.3 77910 659 2 

92 118.3 92880 785 2 

93 118.3 76300 645 2 

94 118.3 110380 933 2 

95 118.3 105110 889 2 

96 118.3 74650 631 2 

97 118.3 99400 840 2 

98 92.2 83400 905 2 

99 28.1 36410 1295 3 

100 49.1 30193 614 2 

101 118.4 92930 785 2 

102 118.4 89960 760 2 

103 118.4 73000 616 2 

104 118.4 67690 572 2 

105 118.4 78100 659 2 

106 118.4 71480 604 2 

107 118.4 75400 637 2 

108 118.4 87280 737 2 

109 118.4 85840 725 2 

110 118.4 148780 1256 3 

111 118.4 101890 860 2 

112 118.4 81300 686 2 

113 118.4 102400 865 2 

114 118.4 145500 1229 3 

115 114.0 133000 1166 3 

116 33.7 36297 1076 3 

117 23.9 23840 998 2 

118 103.0 57780 561 2 

119 118.6 79780 673 2 

120 118.6 64600 545 2 
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121 118.6 92300 779 2 

122 118.6 78540 662 2 

123 118.6 82943 700 2 

124 116.8 74290 636 2 

125 118.5 88300 745 2 

126 118.5 93000 784 2 

127 118.5 112700 951 2 

128 118.6 104566 882 2 

129 118.6 116100 979 2 

130 118.6 105310 888 2 

131 118.6 104550 882 2 

132 118.6 110150 929 2 

133 118.6 111800 943 2 

134 118.4 135100 1141 3 

135 109.7 138620 1263 3 

136 16.9 22782 1348 3 

137 50.7 44380 875 2 

138 93.6 58280 623 2 

139 118.7 81930 690 2 

140 118.7 92820 782 2 

141 118.7 87030 733 2 

142 87.7 63360 723 2 

143 69.3 36470 526 2 

144 118.5 130450 1101 3 

145 104.8 75040 716 2 

146 118.7 91520 771 2 

147 109.1 61630 565 2 

148 113.5 99720 879 2 

149 118.7 120900 1019 3 

150 118.7 144140 1214 3 

151 118.7 131940 1112 3 

152 118.7 108235 912 2 

153 118.7 160000 1348 3 

154 118.7 106163 894 2 

155 109.9 109060 992 2 

156 64.3 61985 965 2 

157 15.3 27370 1785 4 

158 113.5 83737 738 2 

159 118.8 78600 662 2 

160 116.6 103670 889 2 

161 13.6 14000 1029 3 

162 40.7 49790 1223 3 
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163 63.7 52640 826 2 

164 42.0 28289 673 2 

165 115.0 97860 851 2 

166 32.6 19106 586 2 

167 67.3 63710 946 2 

168 118.8 132750 1117 3 

169 109.6 154300 1407 3 

170 96.3 84500 877 2 

171 118.8 137900 1161 3 

172 118.8 117900 992 2 

173 118.8 139700 1176 3 

174 118.8 170800 1437 3 

175 64.9 74900 1154 3 

176 30.0 35344 1177 3 

177 89.4 61720 690 2 

178 80.5 59000 732 2 

179 0.0 0 0 1 

180 3.7 0 0 1 

181 0.3 11000 34314 4 

182 53.3 60800 1140 3 

183 18.8 24780 1315 3 

184 22.4 29510 1320 3 

185 114.1 107467 942 2 

186 119.0 107450 903 2 

187 119.0 145640 1224 3 

188 119.0 158950 1336 3 

189 50.8 33710 663 2 

190 13.0 13557 1042 3 

191 5.4 11000 2048 4 

192 13.1 29180 2233 4 

193 82.8 80541 972 2 

194 119.1 124450 1045 3 

195 119.1 90810 762 2 

196 73.6 58960 801 2 

197 7.0 14530 2079 4 

198 113.9 85280 749 2 

199 119.2 105620 886 2 

200 70.7 40757 576 2 

201 96.7 71910 743 2 

202 119.4 82850 694 2 

203 100.6 92600 920 2 

204 16.9 15260 900 2 
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205 102.5 95785 934 2 

206 62.8 49620 790 2 

 
 Arc map الزاب الصغير واستخدام  برنامج نهر شبكة التصريف النهرية لحوض  ى خريطةباالعتماد عل: المصدر

10.5    
 

 

The Hazar of Water Erosion in the Lesser Zab River Basin 

 

Zainb Ibraheem Hussain 

/Zainbebrahim@uomustansiriyah.edu.i 

 

Abstract: 

      The study examined the study of the risks of river erosion in the 

basin of the Lesser Zab River, one of the tributaries of the Tigris 

River, which is located in the northeastern part of Iraq, by applying a 

cartographic modeling method for spatial data and by using 

geographic information systems technology, with the aim of 

assessing the spatial variation of the risks of water erosion in the 

river basin Lesser Zab, as the layers of natural factors affecting the 

occurrence of water erosion were collected for the purpose of 

producing a map of the risks of water erosion in the basin. The study 

found that there are four levels of water erosion risk in the Lesser 

Zab river basin, of which are low-risk areas that constitute (14.96%) 

of the total area of the river basin, medium-risk areas and constitute 

the highest percentage (63.17%), dangerous areas and constitute 

(19.36%) And very dangerous (1.48%), while the non-dangerous 

areas accounted for (1.02%) of the area of the research area. The 

nature of the exposed rocks in the basin, and its terrain and 

morphological characteristics, reflected a role in determining the 

effectiveness of water erosion in the Lesser Zab river basin.  

Key words: zab river ,modeling, risk  erosion, geographic 

information systems. 
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اآلليات القانونية للمحافظة على حقوق العاملين في القطاع الخاص العراقي في 

 ظل جائحة كورونا
 

 عمار محمد الشيخلي.م

 فيةدائرة البعثات والعالقات الثقا - وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 قسم التقويم ومعادلة الشهادات

  

 : الملخص 

في هذه الدراسة، قمنا بدراسة مفهوم الجائحة الوبائيرة وفرق المفراهيم اللغويرة والطبيرة 

والقانونية، ومن ثم تأثير ذلك الحادث غير المتوقع على كل مرن العامرل وصراحب العمرل فري 

مرن واجبرات علرى كاهرل كرل منهمرا، اطار العالقة العقدية بينهما، ومرا يفرضره قرانون العمرل 

ومرا اوردتره بعرض  9465لسرنة  635مستندين في ذلك لما اورده قانون العمل العراقري رقرم 

القوانين المقارنة، كما قمنا ببحث االسراليب التري يمكرن مرن خاللهرا اسرتمرار العالقرة العقديرة 

نتاجات بررين الطرررفين فرري ظررل وجررود جائحررة فيررروس كورونررا المسررتجد، مررع بعررض االسررت

 .والمقترحات في نهاية الدراسة

 

، القطرراع 69-آليررات قانونيررة، حقرروق العرراملين، جائحررة كورونررا، كوفيررد: مفتاحيممةالكلمممات ال

 .الخاص

 Introductionالمقدمة 

 

لطالما كانت العالقة بين العامرل وصراحب العمرل، محرط اهتمرام المشرتغلين بالقرانون، 

افة وجوهها، من فقهاء وقضاة ومحامين، وكل ذلرك وممن اختصوا بدراسة تلك العالقة من ك

كران فرري سربيل حمايررة الطررف الضررعيف فري تلررك العالقرة، اال وهررو العامرل الررذي مرا نفررك ان 

 .يكون محط استغالل وتسلط من قبل صاحب العمل

وممررا ال يختلررف عليرره اثنرران مررن هررؤالء المشررتغلين بالقررانون، مررن ان الظررروف بكافررة 

كانت دائمرا تلقري بظاللهرا واثارهرا  –قتصادية او اجتماعية وحتى نفسيةسياسية او ا–انواعها 

 .على تلك العالقة -سلبية كانت ام ايجابية –

كران البرد وان تكرون القروانين واالحكرام،  –متغيررة دائمرا  –ولما كانت تلك الظرروف 

تري يتسرم بهرا قابلة للتكيف معها، أياً كانت تلرك الظرروف، فالبرد ان تكرون الحمايرة القانونيرة ال

قررانون العمررل، ويتميررز بهررا عررن غيررره مررن القرروانين، جرراهزة دائمررا لحمايررة العامررل ومسررتقبله 

 .ومستقبل اسرته

 –وحيث انه ال يمكن دائما، التكهن والتنبؤ بما سيطرا في الحياة من وقرائع او احرداث 

دولرة، جراهزة كران البرد وان تكرون السرلطة العامرة فري ال –مما ال يد لبني البشرر فري حردوثها 

لتالفي اثار تلك الوقائع واالحداث وبما يؤدي الى سالمة افرراد المجتمرع مرن اثارهرا السرلبية، 

 .والتي قد تكون في احيان كثيرة، مدمرة
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رت برأكبر المجتمعرات المتقدمرة  ولما كانت االنسانية اليوم، عاني من جائحرة وبائيرة ألمَّ

لضررعف، امررام وبرراء ال يعرررف لرره ال دواء وال فرري العررالم، وجعلتهررا اسرريرة الحيرررة والعجررز وا

شفاء، وادى ذلك الى خسارات وانهيارات كبيرة على مستوى االنسان والمرال، لرذا كران البرد 

وان تلقي تلك الجائحة بظاللهرا الكارثيرة علرى قطراع العراملين فري المؤسسرات الخاصرة، ومرا 

ت العررالم، مررن كسرراد ادت اليرره قرررارات الحجررر الصررحي العامررة الترري اتخررذتها كررل حكومررا

 .اقتصادي، وركود وعجز ضخم في االقتصاد العالمي بشكل عام

لذا، وفري ظرل مرا تقردم مرن ظرروف قراهرة، كران البرد وان تلجرا السرلطات العامرة فري 

الرردول، الررى اتخرراذ اجررراءات عاجلررة وسررريعة فرري سرربيل انقرراذ الطبقررة العاملررة مررن تررأثير تلررك 

تدابير عاجلرة فري سربيل تعرويض مرا يمكرن تعويضره مرن  الجائحة المدمرة لها، وان تتخذ عدة

 .خسارة لحقت بتلك الطبقة جراء تعطل االعمال وتوقف دفع االجور

لذا، ارتأينرا ان نلرج فري بحرث ماهيرة الجائحرة الوبائيرة، ومرن ثرم بحرث االسراليب التري 

ذين اعتمدتها بعض الدول في تشريعاتها، للحماية مرن تعطرل االعمرال للظرروف القراهرة، اخر

بنظررر االعتبررار مقارنتهررا مررع مررا هررو موجررود فرري العررراق مررن اطررار تشررريعي، مررع بعررض 

المالحظات التي يمكن ان تساعد المشرع مستقبال على االخذ بها للحيلولة دون فقدان العامرل 

 .للحماية التي يوفرها قانون العمل في ظل االزمات والكوارث

 The concept of a pandemicمفهوم الجائحة الوبائية : المبحث االول

اوال وقبل كل شيء، ال بد لنا من معرفة مفهوم الجائحة الوبائية، حيث انه لبيان مردى 

تأثير هذا الواقعة الطبيعية على المراكرز القانونيرة، ومرا لتلرك المراكرز مرن حقروق ومرا عليهرا 

هرا علرى الحيراة من التزامات او واجبات، ال بد لنا ان نعرف طبيعة هذه الواقعة، ومردى تأثير

االجتماعية صورة عامة، مما ينعكس سلبا او ايجابا على تلك المراكز القانونية المشرار إليهرا 

 .أعاله

 The Linguistic conceptالمفهوم اللغوي : المطلب االول

جرراءت فرري قرراموس المعرراني مفررردة جاَئِحررة، والجمررع فيهررا، جائحررات وجرروائُح، ويقررال 

َجْدبرة، : ويقال، سرنة جائحرة .(تعريف ومعنى جائحة) ي بَلِيَّةٌ، تَْهلَُكةٌ، َداِهيَةٌ أََصابَْتهُ َجائَِحةٌ ، ا

ررنة  غبررراء، قاحلررة، الَجررْوُح، وفرري معناهررا االستئصررال، مررن االْجتِيرراح، حيررث يقررال جرراَحتهم السَّ

حرة، اي استأْصلت أَموالهم، وهري تَُجروُحهم َجْوحراً وِجيا: َجوحاً وِجياحة وأَجاَحتهم واجتاَحْتهم

إِن أَبري يريرد أَن يَْجتراَح مرالي : وفي الحديث .َجْدبة؛ وُجْحُت الشيَء أَُجوحه: وهي َسنَة جائحة

يشبه أَن يكون ما ذكرره : ، قال الخطابي:أَي يستأْصله ويأْتي عليه أَخذاً وإِنفاقاً؛ قال ابن األَثير

شريء كثيرر ال يََسرُعه مالُره، إاِل أَن من اْجتِياح والده مالَره، أَن مقردار مرا يَْحتراُج إِليره فري النفقرة 

ْص له في ترك النفقة عليره، وقرال لره أَنرَت ومالُرك ألَبيرك، علرى معنرى : يَجتاَح أَصلَه، فلم يَُرخِّ

أَنه إِذا احتاج إِلى مالك أَخذ منه قَْدَر الحاجة، وإِذا لم يكن لرك مرال وكران لرك كسرب لزمرك أَن 

د بره إِباحرة مالره لره حترى يَْجتاَحره، ويرأْتي عليره إِسررافاً تكتسب وتنفق عليه؛ فأَما أَن يكون أَرا

 .أعادكم هللاُ من َجْوِح الدهر: وتبذيراً فال أَعلم أَحداً ذهب إِليه؛ وفي الحديث

وجراَح هللاُ  .الشرّدة والنازلرة العظيمرة التري تَجتراح المراَل مرن َسرنٍَة أَو فتنرة: والَجْوحةُ والجائحرة

 .(6455م، صفحة 9464ابن منظور، )ي أَهلكه بالجائحة ماله وأَجاَحه، بمعنًى، أَ 
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وان مرررا أذهرررب الثَّمرررَر أو بعَضررره مرررن آفرررة سرررماويّة أََمرررَر بَِوْضرررِع اْلَجرررَوائِِح، وفررري 

عرررن أخرررذ صررردقة مّمرررا تبقّرررى مرررن المحصرررول ( ص والررره)الحرررديث الشرررريف، انررره نهرررى 

َك الَجرررائُِح النَّبَررراَت فاعرررل ِمرررن َجررراَح، وأَْهلَررر( اسرررم)كمرررا ان جرررائِح  .المصررراب بآفرررة سرررماويّة

ْرَع َواألَْشرررررَجارَ    الَجرررررَراُد، واآلفرررررة التررررري تهلرررررك الثمرررررار واألمررررروال وتستأصرررررلها: َوالرررررزَّ

 .(053م، صفحة 9445الفيروز آبادي، )

 The Medical conceptالمفهوم الطبي : المطلب الثاني

قلريم ، هي انتشار وبراء أو أمرراض معديرة برين البشرر فري ا((Pandemic))الجائحة 

ما، قارة مثالً، على نطاق العالم، أما المرض المستوطن المسرتقر مرن حيرث عردد األشرخاص 

 Covid-19 is expected to kill 100 million)الرذين يصرابون بره فرال يعتبرر جائحرة 

people, 2020).  ،ويكون الوباء جائحرة عنردما يحردث علرى نطراق يتجراوز الحردود الدوليرة

كبيررر مررن النرراس، يمكررن أن تحرردث الجائحررات أيًضررا فرري الكائنررات  وعررادة مررا يررؤثر علررى عرردد

الزراعيرررة المهمرررة كالماشرررية ونباترررات المحاصررريل واألسرررماك وأنرررواع مرررن األشرررجار أو فررري 

الكائنات الحية األخرى، فالمرض أو الحالة ال يعتبر وباء لمجررد انتشراره أو قترل الكثيرر مرن 

ل المثررال، السرررطان مسررؤول عررن العديررد مررن علررى سرربي. النرراس، يجررب أن يكررون معرردياً أيًضررا

 .Porta, 2008, p) الوفيات ولكنه ال يعتبر وباًء ألن المرض ليس معديًا أو قرابالً لالنتشرار

 طبقت منظمة الصحة العالمية  .(179

((WHO: World Health Organization) ) تصررنيفًا سررابقًا مررن سررت مراحررل

لونزا الجديرد مرن العردوى القليلرة األولرى فري البشرر يصف العملية التي ينتقل بها فيروس اإلنف

يبدأ هذا برالفيروس الرذي يصريب الحيوانرات فري الغالرب، مرع حراالت قليلرة حيرث . إلى جائحة

تنقررل الحيوانررات العرردوى للبشررر، ثررم ينتقررل خررالل المرحلررة حيررث يبرردأ الفيررروس فرري االنتشررار 

من الفيروس الجديد فري جميرع أنحراء  مباشرة بين الناس وينتهي بالوباء عندما تنتشر العدوى

مراحرل  1هذا، وتقسم منظمة الصحة العالميرة الجروائح إلرى  .(منظمة الصحة العالمية) العالم

 : هي باختصار

 .فيروس يصيب الحيوان لكنه ال يسبب عدوى للبشر: المرحلة األولى .6

 .فيروس يصيب الحيوان أدى لعدوى بشرية: المرحلة الثانية .9

أدى الفيروس إلى إصابة حاالت متفرقة أو إلى إصرابة جماعرات صرغيرة : ةالمرحلة الثالث .3

 .بالمرض، ولكن ال زال غير كاٍف لحدوث وباء في المجتمع المحلي

خطر حدوث وبراء برات قريبراً إال أنره غيرر مؤكرد، أصربح المررض كافيراً : المرحلة الرابعة .0

 .لحوث وباء في مجتمع محلي

نقولة من شخص إلى آخر وقرد سرببت لحردوث إصرابات العدوى باتت م: المرحلة الخامسة .5

فري بلردين مختلفرين موجرودين فري منطقرة واحرردة حسرب توزيرع المنراطق المعتمرد مرن منظمررة 

 .الصحة العالمية

الوباء بات عالمياً وسجلت إصابات في منطقتين مختلفترين حسرب توزيرع : المحلة السادسة .1

 .(مة الصحة العالميةمنظ) المناطق المعتمد من منظمة الصحة العالمية

 The Legal conceptالمفهوم القانوني : المطلب الثالث
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لررم يرررد فرري النظررام القررانوني العراقرري، مصررطلح الجائحررة، بررذات المعنررى الرروارد فرري 

المفهومين الطبي واللغوي، كما لرم يررد فري غالبيرة االنظمرة القانونيرة العربيرة واالقليميرة، اال 

 القموة القماهرة))، قرد اشرار الرى مصرطلحي 6956لسرنة  04رقرم ان القانون المدني العراقي 

كمصررطلحين ،  The majeure force and Foreign cause((والسممبب االجنبممي

يشرريران فرري معناهمررا، الررى وجررود واقعررة طبيعيررة، ال دخررل إلرادة الشررخص فيهررا، ادت الررى 

ر االلترزام فري حدوث ضرر في جانب احرد اركران العالقرة القانونيرة الناشرئة عرن احرد مصراد

إذا ثبمت الشمخص بمأن الضمرر قمد نشمأ عمن ))منه على انه  966القانون، حيث نصت المادة 

سبب أجنبي أليد له فيه كآفة سماوية أو حادث فجائي أو قموة قماهرة أو فعمل الغيمر أو خطمأ 

 ((.المتضرر كان غير ملزم بالضمان ما لم يوجد نص أو اتفاق على خالف ذلك

فات للقوة القاهرة بين الفقهاء، والقضاء، ولكنهرا فري النهايرة، تنتهري لقد اختلفت التعري

إلررى مفهرروم واحررد، بأنهررا الواقعررة الترري تعرقررل تنفيررذ االلتررزام بعررد إبرامرره دون دخررل إلرادة 

المدين، فقد عرفها بعضهم بأنها كل ما يستعصي توقعه بوسائل اإلدراك اإلنساني، وحتى أن 

، كمررا يشررير (530م، صررفحة 6959العررزاوي، )المقاومررة أمكررن توقعرره فانرره يستعصرري علررى 

Radouant  الى ان القوة القاهرة حادث عرضري يمتراز بخصيصرتي اسرتحالة الردفع وعردم

امكرران التوقررع، وهررو هنررا بقررول برران القرروة والقرراهرة والحررادث الفجررائي تعبيررران واحررد يكمررل 

 .(655م، صفحة 9466السنهوري، )احدهما االخر 

الحالممممة التممممي يقممممع فيهمممما حممممادث بعممممد ابممممرام العقممممد ))أنهررررا وفرررري تعريررررف أخررررر ب

يسمممتحيل معمممه علمممى الطمممرفين تنفيمممذه ولمممم يعمممد ممممن الممكمممن تنفيمممذ الغمممرض الجممموهري 

، وقرررد (545م، صرررفحة 6965شيشرررير، فيفررروت، و فيرمسرررتون، ) ((المممذي بغممماه الطرفمممان

دث أشرررار بعضرررهم إلرررى أن القررروة القررراهرة، تختلرررف عرررن الحرررادث المفررراجئ، ويررررى أن الحرررا

الرررذي ال يمكرررن مقاومتررره بعرررد قررروة قررراهرة كمرررا أن القررروة القررراهرة ينرررتج عنهرررا اسرررتحالة تنفيرررذ 

االلتررررزام اسررررتحالة مطلقررررة، أمررررا الحررررادث المفرررراجئ فينررررتج عنرررره اسررررتحالة تنفيررررذ االلتررررزام 

 .(655م، صفحة 9466السنهوري، )استحالة نسبية 

كمل حمادث لمم ))ة بأنهرا القروة القراهر(( Ulpien))كما عررف الفقيره الرومراني البيران 

يكن في وسع إدراك المرء أن يتوقعه، وإن أمكن توقعه، عقال، فإنه ال يتمكن ممن مقاومتمه 

حممدث غيممر معممروف، وغيممر متوقممع وال يمكممن ))، كمررا عرفهررا اإلخرروة مررازو بأنهررا ((عمممال

 .(669م، صفحة 9466الشرقاوي، ) ((مقاومته

لفجررررائي، لكرررري يكونررررا شرررريئا ويرررررى بعررررض الفقرررره، ان القرررروة القرررراهرة والحررررادث ا

واحررردا، ال برررد ان يتررروافر فيهمرررا اربرررع شرررروط هررري، عررردم صررردور خطرررا مرررن المررردين، وان 

تكونرررا امررررا ال يمكرررن التنبرررؤ بررره او توقعررره، وفررري حرررال وقوعررره ال يمكرررن دفعررره او تفاديررره، 

ذنررررون، )وانرررره يجعررررل تنفيررررذ االلتررررزام مسررررتحيال وال يقررررف عنررررد جعلرررره مرهقررررا او صررررعبا 

 .(55-51 م، الصفحات6901
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وقد جاء في حكم لمحكمة النقض المصررية فري تحديرد مفهروم القروة القراهرة مرا نصره 

مممن التقنممين المممدني يصممف القمموة القمماهرة والحممادث الفجممائي  ٥٦١إذ كممان نممص المممادة ))

بأنهما سبب أجنبي ال يد للشخص فيه، إال أنه يحتاج إلمى تحديمد، فيشمترط العتبمار الحمادث 

عمدم إمكمان توقعمه  -وعلى ما جرى به قضماء محكممة المنقض  -فجائياا  قوة قاهرة أو حادثاا 

فيجب أن يكون الحادث غير ُمسمتطاع التوقمع ال ممن جانمب الممدعى عليمه ، واستحالة دفعه 

فحسب، بل من جانمب أشمد النماس يقظمة وبصمراا بماألمور، والمعيمار هنما موضموعي ذاتمي، 

فعمه حتمى لمو اسمتحال توقعمه لمم يكمن قموة ويعنى شرط استحالة دفع الحادث أنه إذا أمكمن د

قاهرة أو حادثاا فجائياا، ويجب أن يكون الحادث من شأنه أن يجعمل تنفيمذ االلتمزام مسمتحيالا 

فمال تكمون اسمتحالة بالنسمبة إلمى الممدين وحمده بمل اسمتحالة بالنسمبة ألى ، استحالة مطلقة 

الردوائر المدنيرة،  قضرائية، ٦١لسرنة  ٦٧٧الطعرن رقرم )(( شخص يكمون فمي موقمف الممدين

 .(م9469

 (81-كوفيد)التكييف القانوني لفايروس كورونا : المطلب الرابع

Coronavirus (COVID-19) legal adaptation 

 

أمراضراً  فيروسات كورونا هي فصيلة فيروسات واسعة االنتشار، يُعرف أنها تسربب 

متالزمرة الشررق األوسرط  تتراوح من نزالت البرد الشرائعة إلرى األمرراض األشرد حردةً، مثرل 

وفيرروس كورونرا (. السارس)الوخيم  ومتالزمة االلتهاب الرئوي الحاد  ( MERS )التنفسية 

وفيروسرات   .الفيروس لم يسبق اكتشافها لدى البشرر هو ساللة جديدة من (  nCoV )المستجد 

تحريررات خلصررت ال وقررد . كورونررا حيوانيررة المنشررأ، أي أنهررا تنتقررل بررين الحيوانررات والبشررر

قررد انتقررل مررن (  SARS-CoV )  المفصررلة إلررى أن فيررروس كورونررا المسرربب لمرررض سررارس 

المسرربب لمتالزمررة الشرررق األوسررط التنفسررية  قطررط الزبرراد إلررى البشررر وأن فيررروس كورونررا 

( MERS-CoV )  وهنراك عردة أنرواع معروفرة مرن فيروسرات . إلى البشر قد انتقل من اإلبل

منظمررة الصررحة ) نررات دون أن تصرريب عرردواها البشررر حتررى اآلنالحيوا كورونررا تسررري بررين 

  . (العالمية

وضيق الرنفس  األعراض التنفسية والحمى والسعال : وتشمل عالمات العدوى الشائعة

والصرداع، والتهراب الملتحمرة،  وصعوبات التنفس وايضا اآلالم واألوجاع، واحتقران األنرف، 

أو تغيررر لررون  وق أو الشررم، وظهررور طفررح جلرردي وفقرردان حاسررة الررذ وألررم الحلررق، واإلسررهال، 

تكررررون هررررذه األعررررراض خفيفررررة وتبرررردأ بشرررركل  وعررررادة مررررا . أصررررابع اليرررردين أو القرررردمين

وفرري . بررأعراض خفيفررة جررداً  ويصرراب بعررض النرراس بالعرردوى دون أن يشررعروا إال  . ترردريجي

الحادة الوخيمرة العدوى االلتهاب الرئوي والمتالزمة التنفسية  الحاالت األشد وطأة، قد تسبب 

ولرم يكرن هنراك أي علرم بوجرود هرذا . (منظمرة الصرحة العالميرة)وحتى الوفاة  والفشل الكلوي 

ديسرمبر / الفيروس الجديد ومرضه قبل بدء تفشيه في مدينة ووهان الصينية في كرانون األول

هرا اآلن إلى جائحة تضرب بشدة في العديد من بلدان العرالم ومن 69-وقد تحّول كوفيد. 9469
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وتشير احدث التقارير العالميرة، الرى ان عردد االصرابات المؤكردة حرول العرالم جرراء  .العراق

ثالثررة عشررر مليررون اصررابة، وان الوفيررات قررد  63,444,444هررذا الفررايروس قررد تجرراوزت 

خمسررمائة وثمررانين الررف حالررة وفرراة، وال يمكررن االعتمرراد علررى االرقررام  564,444تجرراوزت 

فررري تزايرررد مسرررتمر، وان االحصرررائيات اعررراله فررري تغيرررر مسرررتمر المتقدمرررة، لكرررون الحررراالت 

 ./(https://www.jhu.eduاحصائية على )

وفي العراق، كما هو الحال في غالبية بلدان العالم، انتشررت جائحرة فيرروس كورونرا 

فرري مدينررة النجررف االشرررف، عنرردما  9494شررباط  90فرري العررراق ابتررداًء مررن  9494لعررام 

إيرانرري الجنسررية وكانررت النتيجررة ايجابيررة ألصررابتِه بمرررض  فحصررت عينررة مررن طالررب ديررن

(. SARS-CoV-2) 9فيروس كورونا المرتبط بالمتالزمرة التنفسرية الحرادة الشرديدة النروع 

، وقررد بلررغ مجمرروع الحرراالت المؤكرردة فرري 69-ثررم ُكشررف عررن حرراالت أخرررى مصررابة بكوفيررد

وزارة الصرررحة ) 9494تمرروز  65وفيررات حتررى  3,039حالررة مررن بينهررا  63,615العررراق 

ولما كان انتشار الفايروس سريعا في العراق، مما اثار حالة من الخوف والرعرب  .(العراقية

بين مختلف السلطات وعلى كافة المستويات، لما لهذه الجائحرة الكونيرة مرن ترداعيات صرحية 

واقتصررادية وأمنيررة واجتماعيررة، تتطلررب اسررتنفار كررل االمكانيررات المتاحررة لغرررض الحررد مررن 

مخاطرها وتطويق الخسائر الناجمة عنهرا، سرابقة ال مثيرل لهرا خرالل التراريخ الحرديث، تمثرل 

خطر داهم من الصعب تداركه وفق األساليب واإلجراءات االعتياديرة، يتطلرب سرياقات غيرر 

عرن رئاسرة الروزراء فري العرراق،  9494لسرنة  55بالتالي، صردر االمرر الرديواني  .اعتيادية

كيل خلية االزمة برئاسة وزير الصحة، والتي اتخذت بدورها جملرة مرن والذي بموجبه تم تش

القرارات والتوصريات ومرن اهمهرا حظرر التجروال والتنقرل والسرفر وغلرق المنافرذ الحدوديرة، 

وفرض قيود على وسرائل النقرل والمواصرالت البريرة والجويرة والمائيرة، وفررض قيرود علرى 

يات والنقابرات والشرركات والمؤسسرات والردوائر، المحال العامة والتجارية والنوادي والجمع

وفررررض العقوبرررات لكرررل مرررن يخرررالف األوامرررر أو البالغرررات أو البيانرررات أو القررررارات التررري 

ان التررأثيرات السررلبية المرردمرة، الترري افرزتهررا قرررارات خليررة االزمررة  .تصرردرها خليررة االزمررة

لصرناعية الخاصرة وفري جميرع اعاله، قد ادت الى اغالق العديد من المؤسسات القتصرادية وا

القطاعات، واحالة العاملين فيها الى عطل مدفوعة االجر او عطل سنوية، وهناك الكثير مرن 

وحيررث ان الشررروط الواجررب  .تلرك المؤسسررات الترري اعلنررت افالسررها وسرررحت عامليهررا قسرررا

ال تنطبرق بر –كحدث عارض فجائي غيرر توقرع وال يمكرن دفعره  -توافرها على القوة القاهرة 

 : شك على جائحة كورونا من حيث

 .ان الفايروس حدث عالمي، لم يكن باإلمكان توقعه او التنبؤ به -6

 .لم تتمكن اية دولة من دول العالم من دفع اثاره السلبية المدمرة على اقتصادها -9

ودعمرررررا للتكييرررررف المتقررررردم، ذهرررررب القضررررراء الفرنسررررري بموجرررررب قررررررار محكمرررررة 

، حيرررث اعتبررررت المحكمرررة عررردم حضرررور -السادسرررة الغرفرررة  –اسرررتئناف مقاطعرررة كولمرررار 
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المسرررتأنف ودفاعررره لجلسرررة الحكرررم بسررربب احتمرررال إصرررابته بفيرررروس كورونرررا قررروة قررراهرة 

(n° 20/01098, 2020). 

 آثار جائحة كورونا على االلتزامات التعاقدية في عقد العمل: المبحث الثاني

The effects of the Corona pandemic on contractual obligations in 

the employment contract 

مما ال شك فيه، ان جائحة كورونا تعتبر قوة قاهرة على العقرود المبرمرة برين مختلرف 

اشخاص القانون، سواء اشخاص القانون العام او اشخاص القرانون الخراص، لحردوثها بشركل 

ارهرا تشربه الرى مباغت غير متوقع من قبل الطرفين، وغير قابل للدفع من قبلهما، حيث ان اث

حد كبير االثار التي تخلفها الحروب والكوارث، والتي تمنع وتحرول الرى حرد كبيرر مرن تنفيرذ 

بالترالي، ينسرحب  .االلتزامات العقدية بالشكل الذي نصت عليه الرابطة العقديرة برين الطررفين

 ما تقدم من قرول علرى ميردان عقرود العمرل الفرديرة والجماعيرة فري المؤسسرات الخاصرة، مرن

إخررالل فرري تنفيررذ االلتزامررات المتقابلررة بررين العامررل وصرراحب العمررل، حيررث ان ايقرراف نشرراط 

المؤسسررة لفترررة معينررة، يررؤدي الررى ايقرراف االنترراج او الخدمررة الترري تقرردمها تلررك المؤسسررة 

للجمهررور بشرركل مؤكررد، وبالتررالي تخلفررا عررن اداء العرراملين لعملهررم مررن جهررة، وتلكررؤا فرري دفررع 

 .ن جانب صاحب العمل من جهة اخرىمستحقاتهم المالية م

وفي هذا المبحث، ندرس االثار السلبية لجائحة كورونا علرى المؤسسرة الخاصرة، فري 

 . جانبيها، جانب العمال، وجانب صاحب العمل

 آثار جائحة كورونا على العامل في عقد العمل: المطلب االول

The effects of the Corona pandemic on the worker in the work 

contract 

 

يرتب عقرد العمرل التزامرا أساسريا علرى كاهرل العامرل، وهرو تنفيرذ العمرل الموكرول لره 

تحت سلطة وإشراف ورقابة صاحب العمل طبقا لعقد العمل، طالما ان صاحب العمل ملترزم 

برردفع اجرررة العامررل، لكررن يثررار التسرراؤل حررول مرردى اعتبررار جائحررة كورونررا قرروة قرراهرة تمررنح 

فري االمتنراع عرن تنفيرذ التزاماتره خصوصرا وأنره وبراء جرائح يهردد النظرام العرام  للعامل الحق

من االتفاقيرة رقرم  63الصحي وال عالج له او لقاح لغاية الساعة، وفي هذا الصدد فإن المادة 

والخاصررة بالصررحة والسررالمة المهنيتررين والصررادرة عررن منظمررة العمررل  6966لسررنة  655

تكفممل الحمايممة للعامممل، الممذي ينسممحب مممن موقممع عمممل )) الدوليرة والترري نصررت علررى مررا يلرري

يعتقممد لسممبب معقممول أنممه يشممكل تهديممدا وشمميكا وخطيممرا لحياتممه أو صممحته، مممما قممد يرتبممه 

، إال أن رفرض العامرل االلتحراق بعملره ((انسحابه من عواقب، وفقا لألوضماع والممارسمات

دى اعتبرار هرذه الجائحرة قروة للتهديد الذي يشكله هذا الفيروس يطرح نقاشا عميقا من حيث م

قاهرة تمنح له الحق في عدم تنفيذه اللتزاماتره، علرى الررغم مرن عردم وجرود اي خرالف حترى 

االن على مستوى الفقه في اعتبار الجائحة الوبائية، قوة قاهرة، وخاصرة اذا علمنرا ان هنالرك 
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ات حظرر التجروال، من المؤسسات من تم استثناؤها من الغلق التام واعفاء عامليها من اجراء

 .نظرا ألهميتها االقتصادية

 

الممادة ))قرد نرص علرى انره  9465لسنة  635وهنا نجد ان قانون العمل العراقي رقم 

 :على صاحب العمل القيام بما يأتي: اوالا ( 881)

اتخاذ االجراءات الالزمة لتوفير الوقاية للعمال اثناء العمـل من مخماطر المهنمة ومخماطر . أ

 .الت التي تضر بصحتهمالعمل واآل

توفير وسائل الوقاية ممن مخماطر المهنمة علمى ان ال يقتطمع أي مبلمج ممن اجمور العاممل . ب

 .بدل توفيرها

تمموفير االسممعافات الطبيممة االوليممة بممما يتناسممب مممع نمموع العمممل وفممي اممماكن مخصصممة . ج

 .ومعروفة

فيهما الوسمائل واالدوات  يعد المركز الوطني للصحة والسالمة المهنية تعليمات تحمدد: ثانياا 

 ((.الوقائية وشروط وطريقة استخدامها يصدرها الوزير

لكررن، طالمررا أن السررلطات الحكوميررة المختصررة لررم تمنررع العمررل بالمؤسسررات التجاريررة 

والصررناعية ذات المنتجررات والخرردمات االساسررية فرري المجتمررع العراقرري، كاألنشررطة الغذائيررة 

ات قررد أقرررت مجموعررة مررن ترردابير الحمايررة الصررحية والطبيررة، وعلررى اعتبررار أن تلررك السررلط

فررتح المحرالت التجاريررة علررى وفررق )اإلضرافية الترري يجررب علرى اصررحاب العمررل االلترزام بهررا 

، وطالما احترم صاحب العمل هذه التدابير الصحية، فرإن الردفع (م9494الضوابط الصحية، 

الصرحية الوقائيرة مرن شرأنها دفرع بالقوة القاهرة هنا ال أساس له على اعتبرار أن هرذه التردابير 

الضرر الذي قد يحدثه الوباء، غير أن تقدير مردى اعتبرار هرذه اإلجرراءات الصرحية المتخرذة 

 كفيلررة برردفع إصررابة العامررل بفيررروس كورونررا المسررتجد يبقررى مررن السررلطة التقديريررة للقاضرري

ب مررن جهررة أخرررى، فإنرره يمكررن للعامررل باتفرراق مررع صرراح .(615م، صررفحة 9445عبررده، )

العمل، أن يزاول مهامه من منزله كلما سمحت طبيعرة العمرل ذلرك، ولعلهرا إمكانيرة مهمرة قرد 

تمكن عدد مهم من اصحاب العمل من االحتفاظ برنفس وتيررة عملره مرع تجنبره األخطرار التري 

األزمرة الناجمرة عرن فيرروس )قد يتعرض له العمرال فري مقررات عملهرم جرراء هرذه الجائحرة 

 .(م9494مل عن بُعد ولكن ال ثورة في األفق، كورونا قد تُفيد الع

 أثر جائحة كورونا على تنفيذ عقد العمل بالنسبة لصاحب العمل: المطلب الثاني

The impact of the Corona pandemic on the implementation of 

the employment contract for the employer 

آثرار اقتصرادية وخيمرة علرى عقرود  من الطبيعي أن ينتج عن فيروس كورونا المستجد

العمل بشكل عام مما يضطرها في كثير من الحاالت لتقليص عردد العمرال أو سراعات العمرل 

أو في حاالت أخرى الزيادة من سراعات العمرل فيمرا اذا كانرت األسرواق فري حاجرة مسرتعجلة 

ورونرا و عليه سنقتصر فري هرذا المطلرب علرى دراسرة أثرر جائحرة فيرروس ك .لمنتجات معينة
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المستجد على حق صاحب العمل في التقليص مرن سراعات العمرل، والزيرادة منهرا، ومرن ثمرة 

 .سنتطرق لاللتزامات اإلضافية لصاحب العمل خالل هذه الفترة المقررة بموجب القانون

 

أثر جائحة فيروس كورونا المستجد على حق صاحب العمل في تقليص : الفرع االول

 المشروع

The impact of the emerging corona virus pandemic on the 

employer's right to downsize the project 

 

لصراحب العمرل، إذا مرا تعرضرت  9465لسرنة  635مكن قانون العمرل العراقري رقرم 

مؤسسته ألزمة اقتصادية عابرة أو لظروف طارئة خارجة عن إرادته من قبيل أزمة جائحرة 

ياً كران شركل التقلريص، وهرو ممرا سريؤثر حتمرا علرى عردد كورونا، أن يقلص من مشروعة، أ

لصماحب العممل انهماء : ثانياا ))والتي نصت على انه  03العاملين لديه، وذلك بمقتضى المادة 

إذا اقتضمت ظمروف العممل فمي المشمروع تقلميص . د: عقد العمل في احدى الحماالت اآلتيـمـة

بشرررط محرردد وهررو موافقررة وزيررر  ، لكنرره ربررط هررذه االمكانيررة((حجمممه شممرط موافقممة المموزير

العمل والشؤون االجتماعية، وهو ما يعني وجود رقابة ادارية على صرالحية صراحب العمرل 

إنَّ مرن مظراهر السرلطات االداريرة لصراحب العمرل وتمكينره مرن إنهراء  .في تقليص المشروع

أو  عقود العمرل وتصرفيتها كليراً الرتحكم بمصرير مشرروعه، هرو مرنح إصردار القررار بتصرغير

تقليص حجم منشأته كما يراه مناسباً مراعاة لظروف غير اعتيادية تطرأ على المشروع ممرا 

والتقلريص هنرا يعنري اسرتمرار المشرروع بعردد أقرل مرن العمرال، . اقتضت تقليصه أو تصرفيته

ممررا يقتضرري بالضرررورة إنهرراء عقررود عامررل أو أكثررر، بينمررا تعنرري التصررفية انتهرراء وجررود 

وأن ظراهر التعسرف  .(669م، صرفحة 9440خليفرة، )هراء عقرود جميرع المشروع، ومن ثم إن

في هذه المسألة هو ترك تقدير الظروف التي اقتضت تقليص حجم المشروع لصاحب العمرل 

مرن  39دون رقابة عليه، حيث لم تأِت المادة اعاله بشي جديد عمرا كانرت ترنص عليره المرادة 

، حيرث لرم ترورد ايرة اليرة اداريرة لفررض 6956لسرنة  56قانون العمرل العراقري الملغرى رقرم 

رقابررة الرروزير المخررتص علررى التصررفية، وبالتررالي قررد يتعسررف صرراحب العمررل فرري إنهرراء عقررد 

ومن هنا كان ال بد من وجود شرروط وقيرود قانونيرة علرى سرلطة . العامل بحجة هذه الظروف

سن المشررع ولقد أح .صاحب العمل في تقدير الظروف والتي تكفل عدم التعسف في تقديرها

االردني في فرض شروط وإجراءات معينة، وعدم إعطاء حرية مطلقرة لصراحب العمرل فري 

تقدير الظروف، لذلك فقد أوجب قرانون العمرل االردنري إخطرار وزيرر العمرل باألسرباب التري 

تستوجب تقليص حجم المنشاة وإنهاء عقرد العامرل وبشركل خطري قبرل اتخراذ أي قررار، وكمرا 

شركيل لجنرة ثالثيرة للبرت فري إجرراءات صراحب العمرل وجديرة االسرباب أوجب على الوزير ت

الداعية الى ذلك مما يترتب عليه إنهاء عقود بعض العمال، كما الزم اللجنرة المرذكورة بتقرديم 

يوما من تاريخ التبليغ، ومن بعد ذلك تكرون  65توصية بشأنها إلى الوزير خالل مدة أقصاها 

إجرراءات صراحب العمرل بشرأن تقلريص حجرم المنشرأة أو  من صالحية الوزير الموافقرة علرى
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مرن قرانون العمرل األُردنري  36المرادة )رفضها خالل سبعة أيام من تاريخ رفع تلك التوصرية 

 .(م6991لسنة ( 6)رقم 

ولترروفير ضررمان أكثررر، فررإن المشرررع االردنرري لررم يعتبررر قرررار الرروزير بشررأن تصررديق 

ألي متضررر مرن قررار الروزير برأن يطعرن فيره إجراءات صاحب العمل قرار باتاً، بل سرمح 

 .لدى محكمة االستئناف المختصة خالل عشرة أيام من تاريخ تبلغه بالقرار

إذن فإن سلطة صاحب العمرل فري تقلريص حجرم المنشرأة ممرا يترترب عليره إنهراء عقرد 

عامل أو بعض العمال في القانون االردنري، مقيردة بالشرروط واالجرراءات التري تكفرل حمايرة 

لعامل من تعسف صاحب العمل، وأن صدور القرار بتقلريص حجرم المنشرأة خالفرا ان خرالف ا

 .تلك الشروط واالجراءات السالفة الذكر، يعد معيبا وتعسفيا

بينمررا نجررد ان الررنص العراقرري جرراء مبهمررا مررن ايررة اجررراءات او قواعررد لتنظرريم تلررك 

د تشرريعية فري هرذه المسرألة الصالحية الخطيرة لصاحب العمل، فال توجد أية شرروط أو قيرو

سرروى شرررط موافقررة وزيررر العمررل والشررؤون االجتماعيررة، وبنررا ًء علررى ذلررك فلرريس مررن حررق 

الوزير استحداث اية اجراءات تشرريعية لرم يرنص عليهرا القرانون فري كيفيرة التثبرت مرن جديرة 

اسباب طلب التصفية او التقليص، ومن جهة أخرى، فإن عدم فرض شروط أو قيرود قانونيرة 

ي هررذه المسررألة يعنرري أن تقرردير الظررروف الترري اقتضررت تقلرريص حجررم المشررروع منوطررة فرر

وهو االمر الرذي يفسرح مجرال االنهراء التعسرفي لعقرد . بصاحب العمل دون رقابة إدارية عليه

 .العمل من قبل صاحب العمل تحت تبرير تقليص حجم المنشأة

صاحب العمل في إنقاص أجر أثر جائحة فيروس كورونا المستجد على حق : الفرع الثاني

 العامل

The impact of the emerging corona virus pandemic on the 

employer's right to reduce the worker's wage 

يقصمد بالمصمطلحات والعبمارات ))من قانون العمرل العراقري بانره  -6-جاء في المادة 

كمل مما يسمتحق : األجمر -رابع عشمر - :التالية ألغراض هذا القانون المعاني المبينة ازا ها

للعامممل علممى صمماحب العمممل نقممدا أو عينمما لقمماء عمممل أيمما كممان نوعممه، ويلحممق بممه ويعممد مممن 

متمماتممه كممل ممما يمممنح للعامممل مممن مخصصممات مهممما كممان نوعهمما، واألجممور المسممتحقة عممن 

الرذي  يعتبرر األجرر مرن الناحيرة القانونيرة، العنصرر الثراني فري عقرد العمرل ((.العمل اإلضافي

تنشأ بموجبره عالقرة العمرل برين العامرل ورب العمرل، ويقصرد براألجر هنرا ذلرك المقابرل الرذي 

، (50م، صررفحة 9469قرررين، )يتقاضرراه العامررل لقرراء العمررل الررذي يؤديرره لصرراحب العمررل 

واألجر بهذا المفهوم يعتبر أحد العناصر الهامة التي ال تقوم عالقة العمرل بردونها، فرال يمكرن 

وإال أصرربح العمررل تطوعررا دون مقابررل  -حررد وجررود عقررد عمررل مررن دون أجرررأن يتصررور أ

فعقد العمل هنا من عقود المعاوضة بين طرفي العقد، العامل يقدم عملره  –كاألعمال الخيرية 

لرررب العمررل، وهررذا األخيررر يرردفع برردوره أجررر العامررل كررالتزام أساسرري منرره بغررض النظررر عررن 

لنظر أيضا عما إذا كان نقردا أو عينرا أو كران أجررا مقدار ذلك األجر أو طريقة دفعة وبغض ا

ونظررا ألهميرة األجرر وحيويتره خاصرة  .أو مرتبا أو أتعابا، يدفع شهريا أو يوميرا أو أسربوعيا
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مررن الناحيررة االقتصررادية واالجتماعيررة بالنسرربة للعامررل فقررد وضررع لرره المشرررع نظامررا قانونيررا، 

يرة آمررة، إذ حردد المشررع فيره الحرد األدنرى بحيرث ال يجروز مخالفتره ألنره مرنظم بقواعرد قانون

مررن قررانون العمررل  16المررادة ) المضررمون لألجررر ال يجرروز النررزول عنرره اال بموافقررة العامررل

 .(م9465لسنة  635العراقي رقم 

عن امكانية انقاص ذلك االجرر، فري ظرل  –في اطار هذا البحث  –ويتبادر الى الذهن 

يمكن لصاحب العمل من ان ينقص مرن اجرور  وجود الظرف الطارئ كجائحة كورونا، وهل

فرري الحقيقررة، ال يوجررد نررص قررانوني يبرريح لصرراحب العمررل  عمالرره بذريعررة وجررود الجائحررة؟ 

انقاص االجر او التعديل عليه في حالة وجود قوة قاهرة او ظروف استثنائية عامرة، كجائحرة 

ل اراد التعرديل او كورونا مثال، مما يؤدي الى سد هذا الباب في وجه صراحب العمرل فري حرا

ولكن، ومن مالحظة نص المادة الثانية والسبعين بفقرتهرا اوال مرن  .االنقاص من تلك االجور

اذا توقمف العممل كليماا او جزئيماا نتيجمة ))قانون العمل العراقري النافرذ والتري نصرت علرى انره 

وقمف ظروف استثنائية او قموة قماهرة فعلمى صماحب العممل دفمع اجمور العممال عمن فتمرة الت

ثالثين يوماا ولصاحب العممل تكليمف العاممل بعممل اخمر مشمابه او بعممل اضمافي ( 11)لغاية 

غيممر مممدفوع االجممر كتعممويض عممن الوقممت الضممائع علممى ان ال يزيممد العمممل االضممافي غيممر 

، نجرد ان هرذه المرادة ((ثالثمين يومماا فمي السمنة( 11)ساعتين في اليموم و( 8)المدفوع على 

يوما فقرط فري حرال توقرف العمرل لظرروف  34يدفع اجر العامل لمدة تلزم صاحب العمل بان 

استثنائية لو لقوة قاهرة، ولكن يدور السؤال فيما لرو كانرت مردة التوقرف عرن العمرل اكثرر مرن 

ثالثين يوما، فهل يلزم صاحب العمل بان يدفع للعامل اجره؟ مع استمرار التوقف عن العمرل 

 لذات االسباب؟

جابرة برالنفي، اذ لريس مرن المعقرول ان يتحمرل صراحب العمرل بالتأكيد سوف تكرون اال

اجرر العامررل دون ان تكررون للعامررل ايررة خرردمات تقردم للمؤسسررة االقتصررادية الترري يعمررل فيهررا، 

وبالتالي فان تعطيل العمل في المؤسسة بموجب قرار حكومي عرام، سروف يرؤدي الرى عجرز 

د جرراء فرري حكررم لمجلررس العمررل وقرر .صرراحب العمررل عررن االيفرراء بالتزاماترره وق عقررد العمررل

حيث ان مطالبة المدعية بأجورها عمن االيمام التمي تغيبمت فيهما ))التحكيمي اللبناني ما نصه 

عن العمل بسبب االحداث مستوجب الرد، حيث ان االجر هو مقابمل العممل وال يحمق لألجيمر 

وره عمن في حال توقفه القسري عن العمل بسبب القوة القاهرة، مطالبة صاحب العممل بمأج

فتممرة التوقممف، وال يسممتثنى مممن هممذه القاعممدة التممي يكممون فيهمما المشممترع فيهمما قممد عممالج 

 .(66م، صفحة 6999زين، )(( الموضوع بنص قانوني خاص

أثر جائحة فيروس كورونا المستجد على حق صاحب العمل في الزيادة من : الفرع الثالث

 ساعات العمل

The impact of the emerging corona virus pandemic on the 

employer's right to increase working hours 

كثيرررا مررا يتعلررق النشرراط الررذي تمارسرره المؤسسررة الخاصررة، بحاجررة أساسررية للمجتمررع 

كالمؤسسررات العاملررة فرري إنترراج المررواد الغذائيررة أو الطبيررة أو غيرهررا مررن المررواد الترري يتزايررد 
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ج صرراحب العمررل لتغطيررة هررذا الطلررب المتزايررد الطلرب عليهررا خررالل فترررة الجائحررة، وقررد يحتررا

للسوق إلى الزيادة في ساعات العمل العادية، وقد نظم قانون العمرل العراقري هرذا الموضروع 

ال يجموز ان تزيمد سماعات العممل المنصموص ))ـ اوالًـ والتي نصت علرى انره 56في المادة ـ 

 :االتيتين من هذا القانون اال في احدى الحالتين( 41)عليها في المادة 

حالمة وقموع حمادث او احتممال وقوعمه او اذا كممان العممل ممن اجمل االصمالح االضممطراري . أ

لآلليات او المعدات او فمي حالمة القموة القماهرة علمى ان تكمون الزيمادة علمى قمدر الضمرورة 

 1الالزمة لتجنب توقف العمل االعتيادي للمشروع 

ل على نوبات عمل متتابعة شمرط ان ال اذا اقتضت ظروف العمل القيام به بشكل متواص. ب

سمت وخمسمين سماعة وان ال يمؤثر ذلمك ( 54)يزيد مجموع ساعات العمل االسبوعية على 

 ((.على حق العامل في منحه يوم راحة كتعويض عن راحته االسبوعية

للوزارة بعمد التشماور ممع منظممات ))كما نصت الفقرة ثالثا من المادة اعاله على انه 

 :ات اصحاب العمل ذات العالقة ان تمنحالعمال ومنظم

أـ االستثناءات الدائمة المسموح بها في االعمال التحضيرية والتكميليمة المنصموص عليهما 

من هذا القمانون الواجمب القيمام بهما خمارج ( 41)من المادة ( رابعا)من البند ( د)في الفقرة 

تطلممب اعمممالهم ان تكممون اوقممات العمممل المعتمماد فممي المشممروع، او لفئممات العمممال الممذين ت

 متقطعة 

 ب ـ االستثناءات المؤقتة المسموح بها لمواجهة الحاالت االستثنائية لضغط العمل

 :وتمنح هذه االستثناءات في احدى الحاالت االتية

 ((.مواجهة ضغط عمل غير اعتيادي بسبب االعياد او االعمال الموسمية او غير ذلك( 8)

نجرد ان المشررع العراقري قرد عرالج الحراالت االسرتثنائية ومن مالحظة ما تقدم من نصروص، 

انفرة  56من الفقرة اوال من المرادة  -أ–في زيادة ساعات العمل، حيث نص صراحة في البند 

من الفقررة ثالثرا علرى  –ب  –، كما نص صراحة في البند ((القوة القاهرة))الذكر على حالة 

مواجهمة الحماالت االسمتثنائية ))لعمل بسبب جواز منح الوزارة لالستثناء في زيادة ساعات ا

 ((. مواجهة ضغط عمل غير اعتيادي)) ومنها(( لضغط العمل

علمى الموزارة عنمد ممنح همذه ))رابعرا ـ مرن ذات المرادة علرى انره  –كما نصت الفقرة 

االستثناءات النص على الحد االقصى للساعات االضافية في كمل حالمة، ومقمدار بمدل العممل 

ممن األجمر االعتيمادي اذا كمان العممل % 51يجمب ان يكمون بزيمادة مقمدارها االضافي المذي 

نهاريمماا وال يقممل عممن ضممعف االجممر اذا كممان العمممل ليليمماا او اذا كممان العمممل خطممرا ومرهقمما او 

ضمماراا وتعممويض العامممل بيمموم راحممة فممي احممد ايممام األسممبوع إذا إشممتغل فممي يمموم راحتممه 

 ((.االسبوعية

الهيئررة / 9956كمررة التمييررز االتحاديررة العراقيررة بالعرردد هررذا، وقررد جرراء فرري قرررار لمح

يتعممين علممى محكمممة العمممل التحقممق عممما اذا كانممت ))مررا نصرره  9956/ ،ت9466/ المدنيررة

اضمممافة لوظيفتمممه لمممديها سمممجالت خاصمممة لتوثيمممق عممممل السممماعات / الممممدعى عليمممه/ شممركة

م الرسمي وفي حالة االضافية والعطل الرسمية لمنتسبيها الذين يعملون خارج اوقات الدوا

وجود مثل هذه السجالت كان ينبغي االطالع عليها بواسطة خبيمر مخمتص او اكثمر لمعرفمة 
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المميز عليه يعممل خمارج اوقمات المدوام الرسممي ممن عدممه وهمل ان / فيما اذا كان المدعي

اجمموره االضممافية فممي حالممة وجودهمما كانممت مسممدده مممن ضمممن راتبممه ام انهمما ال زالممت بذمممة 

 .(91م، صفحة 9469التميمي، )(( صوال للحقيقةالشركة و

آليات العمل في إطار المؤسسة الخاصة في ظل جائحة فيروس كورونا : المبحث الثالث

 المستجد

Mechanisms of work within the framework of the private 

enterprise in light of the emerging Corona virus 

الصرحي لفتررات زمنيرة طويلرة نسربياً فري العديرد مرن أدت إجراءات اإلغالق والحجر 

دول العررالم، الررى ظهررور حالررٍة مررن الشررلل االقتصررادي فرري الكثيررر مررن المنشررآت والمؤسسررات 

الخاصة، والتي يعتبر الكثير منها يمثرل عصرب الحيراة فري المجتمرع، ووسرائل مهمرة للترداول 

رف، واسرررواق االسرررهم، االقتصررادي والمرررالي، فرررإغالق شرررركات التحويررل المرررالي، والمصرررا

وتوقف الشحن السريع، وتوقف العديد من ألنشرطة االقتصرادية المشرابهة، كرل ذلرك ادى الرى 

بالتالي، كان البد من جود حلول بديلة تغني عن ضرورة التواجد في  .شلل اقتصادي شبه تام

عديرد مكان العمل، لغرض ادائه، وسراعد فري ذلرك وجرود التكنولوجيرا الرقميرة المتقدمرة فري ال

مررن البلرردان، وادى اسررتخدام تلررك التكنولوجيررا الررى ظهررور تفرراوت ملحرروظ فرري آثررار اإلغررالق 

االقتصادي على المجتمعات حسب درجة ومستوى التطور التقنري والمنظومرة الرقميرة فيهرا، 

فخرردمات الرردفع الرقميررة والرعايررة الصررحية عررن بعررد، إضررافة إلررى اسررتخدام الروبوتررات فرري 

حيرث . ومات تكنولوجية خففت من حدة اإلغالق في العديد مرن الردولعمليات التوصيل، منظ

ساهمت هذه التقنيات المتطورة في الحد من انتشار فيروس كورونا، كمرا سراعدت الشرركات 

 .على البقاء نشطة وعاملة خالل هذه الفترة الحرجة

 وهكذا فإن التطور التكنولوجي يمكن أن يساعد في جعل المجتمعات أكثرر مرونرة فري

حيث أظهرت جائحة كورونا أن التقنيرات الحديثرة تلعرب . مواجهة الوباء والتهديدات األخرى

دوًرا حاسًما في الحفاظ علرى عمرل وحيويرة المجتمعرات فري ظرل اإلغرالق والحجرر الصرحي 

وفرري هررذا المبحررث مررن الدراسررة، نتنرراول مفهرروم العمررل عررن بعررد، . النرراجم عررن انتشررار الوبرراء

فرري الحفرراظ علررى حقرروق ومراكررز العديررد مررن العرراملين فرري المؤسسررات  والياترره، ودوره الهررام

 .الخاصة

 The concept of remote workمفهوم العمل عن بُعد : المطلب األول

-Tele Commuting, E-commuting, E))العمرل عرن بُعرد  أو مرا يعررف برـ

work, Tele work, Freelancing, Working From Home )) هررو وسرريلة

تخدام تقنيرررة المعلومرررات واالتصررراالت بحيرررث يرررتم أداء العمرررل بعيررردا عرررن المقرررر للعمرررل باسررر

دليل تطبيق العمرل عرن بُعرد )، (65م، صفحة 9441كيرللس، )الرئيسي، كالعمل من المنزل 

 .(م9494في الحكومة االتحادية وإرشادات إجرائية في الظروف الطارئة، 

بعممد، المعممروف كممذلك بالعمممل مممن العمممل عممن ))بانرره (( ويكيبيررديا))كمررا يعرفرره موقررع 

المنزل أو العمل عبمر اإلنترنمت، همو تنظميم للعممل يكمون فيمه الموظمف غيمر مضمطر للتنقمل 
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الشممخص الممذي يعمممل عممن بعممد هممو الشممخص . لمركممز العمممل، كالمبمماني المكتبيممة أو المتمماجر

وم أحمد يعتبر اإلنترنت اليم. الذي يعمل بدون عقود طويلة االمد لجهة معينة أو شركة معينة

أكبر أسواق العمل عمن بعمد، حيمث يسمتطيع ربمط شخصمين فمي قطبمي الكمرة األرضمية دون 

 .(ويكيبيديا -العمل عن بعد )(( التقيد بالزمان والمكان

ونتيجررةً للتقرردم السررريع الررذي تشررهده تقنيررات االتصرراالت، وانتشررار خرردمات اإلنترنررت، 

ل الرقميررة، تبلررورت فكرررة واعتمرراد كبرررى الشررركات أكثررر مررن أي وقررت مضررى علررى الحلررو

 .االعتماد والتحول إلى الفرق الُمدارة عن بعد

العديرد مرن اإليجابيرات علرى ( نحو شركات تعمل بفرق ُمدارة عرن بعرد)ولهذا التحول 

الشركات وعلى موظفيها أيًضا، فمثالً على صرعيد الشرركات نجرد أنَّ تكراليف الفررق المردارة 

إيجررار المكتررب، الفررواتير، )مررع العمررل مررن المكتررب  بالمقارنررة( أقررل تكلفررة)عررن بعررد أرخررص 

، كمرا يسراهم التحرول للعمرل عرن بعرد فري إيجراد وتوظيرف أفضرل ...(عائدات البناء، تنظيرف،

 .(م9494الشركات المدارة عن بعد، )المهارات بغض النظر عن مكانهم الجغرافي 

بررات مررن الضررروري إيجرراد حلررول  (COVID-19)ومررع تفشرري الفيررروس الترراجي 

الشررركات  WHOبقرراء عجلررة العمررل مسررتمرة، حيررث أوصررت منظمررة الصررحة العالميررة إل

والموظفين فري جميرع أنحراء العرالم بالحفراظ علرى التباعرد االجتمراعي، وذلرك لضرمان سرالمة 

 Facebookو Google))وقد بردأت بالفعرل العديرد مرن الشرركات العالميرة مثرل  .الموظفين

في تطبيق إجراءات العمل ( ة ومتوسطة وصغيرةشركات كبير)وغيرها الكثير (( Appleو

الشرركات الكبررى )عن بعد، للتعامل بشكل أفضل في ظل التهديرد المتزايرد للفيرروس التراجي 

ان العاملين عن بعرد يتمتعرون بحريرة كبيررة فري اختيرار االعمرال  .(م9494والعمل عن بعد، 

بردون التقيرد بأشرخاص معينرة، التي يقومون بتنفيذها واختيار األشخاص الذين يعملرون معهرم 

ومررع ذلررك يعتبررر مررن أهررم عيرروب العمررل عررن بعررد هررو عرردم ثبررات العمررل وبالتررالي عرردم ثبررات 

الدخل، فأحيانا ال يستطيع الشخص العثور على المشروع المناسب لفترة طويلة، أيضا فقدان 

 -بعررد العمررل عررن ) مزايررا التوظيررف الرردائم مررن التأمينررات والمعاشررات واالجررازات المدفوعررة

هررذا، وان التوسرع فرري هرذا العمررل يتطلرب تقنيررة موسرعة ممررا يعنري االعتمرراد علررى  .(ويكيبيرديا

البنية األساسية في التجهيزات األولية، ويتكلف إعدادها مبالغ كبيرة وزًمنا طرويال وتقروم بهرا 

غالبا شرركات ضرخمة أو أجهرزة حكوميرة، كمرا ان احتيراج هرذا النروع مرن العمرل علرى تعلريم 

المتوسط، لذا فإن هذا العمل ليس مفتوحرا لجميرع فئرات المجتمرع وهنراك شرروط تعليميرة فوق 

 .خاصة لمن يمكن أن يمارس هذا العمل

 اآلليات القانونية لتفعيل آلية العمل عن بُعد: المطلب الثاني

Legal mechanisms to activate the remote work mechanism 

 

ادية حرول العرالم، فري اطرار سرعيها الرى تروفير سارعت الكثير من المؤسسات االقتصر

بيئة عمل مناسبة للعامل من جهة، وتعزيز التباعد االجتماعي برين االفرراد مرن جهرة اخررى، 



 

 

318 

 مجلة المستنصرية للدراسات العربية والدولية

 

                                                                                                                                                        

الررى تعزيررز اليررات العمررل عررن بعررد، وقررد اسررتعانت فرري سرربيل ذلررك، الررى عرردد مررن النصرروص 

 .العمل في المشروع القانونية الواردة في قوانين العمل، منها ما يتعلق بتقليص اوقات

 Reducing project work timesتقليص أوقات العمل في المشروع : الفرع األول

(( استخدام العممال))من اهم مظاهر سلطة صاحب العمل االدارية في المشروع، هو 

((Les travailleurs utilisent)) ،محرددا ، فله ان يعين لكل عامل موقعه في المشرروع

، بحيرث يتناسرب هرذا (59م، صرفحة 9466الويسي، )مان وكيفية ادائه بذلك عمله ومكان وز

التوزيع مع خبرات العامل ومؤهالته العلمية وما يتطلبه المشروع من قدرة جسمانية وذهنيرة 

ويرردخل فرري اطررار مررا تقرردم، سررلطة صرراحب العمررل فرري تقلرريص اوقررات العمررل داخررل  .معينررة

سربتمبر  66فري  690ل المغربية برالرقم من مدونة الشغ 036المشروع، حيث سمحت المادة 

، للمشغل بتخفيض ساعات العمل، إذا مرر بأزمرة اقتصرادية عرابرة أو ظرروف طارئرة 9443

خارجة عن إرادته، من خالل مراعاة المشغل لشرروط هرذا التخفريض والرذي يختلرف بحسرب 

ة أو يومررا فرري السررنة، أو تزيررد عنهررا سررواء كانررت متصررل 14مررا إذا كانررت مدترره ال تتجرراوز 

 : منفصلة، وفي حاالت محددة وكما يلي

لفترة  يوما في السنة 41إذا كانت مدة التخفيض من ساعات الشغل العادية ال تتجاوز : أوالُ 

 .متصلة أو منفصلة بشرط استشارة مندوبي األجراء والممثلين النقابيين عند وجودهم

 : يوما بشرط 41وز إذا كانت مدة التخفيض من ساعات الشغل العادية تتجا: ثانياا 

وجوب اتفاق بين المشغل ومندوبي األجراء والممثلرين النقرابيين بالمقاولرة، عنرد وجرودهم  -6

 .حول الفترة التي يستغرقها هذا التقليص

فرري حالررة عرردم التوصررل إلررى اتفرراق ال يسررمح بتخفرريض مررن مرردة الشررغل العاديررة، إال بررإذن  -9

 .يسلمه عامل العمالة أو اإلقليم

سرربة لألجررر، فانرره يررؤدى عررن مرردة العمررل الفعليررة علررى أن ال يقررل فرري جميررع امررا بالن

 .من األجر العادي، ما لم تكن مقتضيات أكثر فائدة لإلجراء% 54الحاالت عن 

وفرري بعررض الحرراالت، فرران تخفرريض سرراعات العمررل قررد يعتبرهررا العامررل بمثابررة فصررل 

لي عن عمله، وقد ورد فري قررار مقنع، إذ يعتبر تخفيض ساعات العمل دافعا للعامل إلى التخ

إن تخفمميض سمماعات العمممل بكيفيممة جعلممت األجيممر ال ))للمجلررس األعلررى المغربرري مررا نصرره 

يمكنه أن يعيش من أجر ساعة واحدة في اليوم المذي يقمل عمن درهمم يعتبمر طمردا تعسمفيا، 

 .(احفوص)(( ألنه يخل بأهم عنصر في عقد العمل وهو األجر

رع االردني قرد قرام بخطروات اسرتباقية لمعالجرة االزمرة من جانب اخر، نرى ان المش

بين العمال واصاب العمل فيما خص تقلريص سراعات العمرل، حيرث انره بموجرب أمرر الردفاع 

 : ، تقرر6999لسنة  63الصادر بموجب قانون الدفاع رقم  1رقم 

رة مممن البنممد ثالثمما يفمموض وزراء العمممل والصممناعة والتجمما( أ)لغايممات إعمممال الفقممرة  –ب 

والتممموين والصممحة بتحديممد أسممس وإجممراءات وشممروط الحصممول علممى الموافقممة بموجممب 

بشمكل " عمن بعمد"لتسمهيل آليمات العممل : ثالثما. تعليمات تصدر عنهم مجتمعين لهذه الغاية

كلممي أو جزئممي وتمكممين القطاعممات االقتصممادية فممي هممذه الظممروف مممن القيممام بنشمماطاتها 

 :رر ما يلياالقتصادية واستمرارها باإلنتاج أق
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عمن "لمؤسسات ومنشمآت القطماع الخماص وأي جهمة أخمرى خاضمعة ممارسمة أعمالهما  -أ

 .بشكل كلي أو جزئي" بعد

من نظمام العممل الممرن رقمم ( 88)و( 81)و( 1)و( 5)و( 1)يوقف العمل بأحكام المواد  -ب

 .من هذا البند( أ)وذلك لغايات تنفيذ الفقرة  8181لسنة ( 88)

عممن "ل باتخمماذ اإلجممراءات والتممدابير الالزمممة لتنظمميم العمممل المممرن يفمموض وزيممر العممم -ج

 .بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية" بعد

تحدد أجور العاملين في مؤسسات ومنشآت القطماع  8181/ 4/ 8اعتباراا من تاريخ : رابعا

 :الخاص وفي أي جهة أخرى خاضعة لقانون العمل كما يلي

ن أعمالهم في مكان العمل أجمورهم كاملمة، علمى أنمه يجموز يستحق العاملون الذين يؤدو -أ

االتفمماق بممإرادة العامممل الحممرة علممى تخفمميض أجممره، علممى أن ال يتجمماوز مقممدار التخفمميض 

من أجر العامل المعتاد، وأن ال يتم اللجوء لهذا الخيمار إال إذا كمان التخفميض شمامالا % 11

 .لرواتب اإلدارة العليا للمنشأة

بشمكل كلمي فمي المؤسسمات " عن بعمد"ون الذين يقومون بأداء أعمالهم يستحق العامل -ب

والمنشممآت المصممرح لهمما بالعمممل أو تلممك المشمممولة بقممرار التعطيممل أو غيممر المصممرح لهمما 

بشممكل جزئممي فممي المؤسسممات " عممن بعممد"بالعمممل كامممل أجممورهم، وكممما يسممتحق العمماملون 

وغيممر المصممرح لهمما بالعمممل والمنشممآت المصممرح لهمما أو تلممك المشمممولة بقممرار التعطيممل 

أجورهم حسب ساعات العمل الفعليمة، وبمما ال يقمل عمن الحمد األدنمى المحمدد ألجمر السماعة 

 .من هذا البند أيهما أعلى( هـ)الواحدة، أو وفق األجر المنصوص عليه في الفقرة 

 : من ذات االمر على انه( هـ)كما نصت الفقرة 

المصرح لهما بالعممل بصمورة جزئيمة بالنسمبة لصاحب العمل في المؤسسات والمنشآت  -هـ

للعاملين غير المكلفين بعمل أو تلك المشمولة بقرار التعطيل ولم يصرح لها بالعمل، التقدم 

ممن قيممة األجمر المعتماد لهمؤالء % 51بطلب لوزير العمل للسماح له بمدفع مما ال يقمل عمن 

 .األدنى لألجور العمال على أن ال يقل ما يتقاضاه العمال من األجر عن الحد

تحدد األسس والشروط التي يتم بموجبها السمماح ألصمحاب العممل بمدفع مما ال يقمل عمن  -و

 ((.من قيمة األجر األصلي بموجب تعليمات يصدرها وزير العمل لهذه الغاية% 51

امررا فرري مصررر والعررراق، فرران االمررر محررل خررالف بررين الفقرره، وتنرراقض فرري احكررام 

وانين النافذة لم تقم بتحديده والنص عليه صراحة، حيرث يررى القضاء، طالما ان نصوص الق

االتجاه االول بعدم جواز التخفيض، واما الثاني فيقر بذلك التخفيض مشرروطا بعردم المسراس 

 . (659م، صفحة 6966الياس، )بحقوق العامل المالية 

وعلى الرغم من غفلة القانون العراقي عرن موضروع انقراص سراعات العمرل، ومردى 

ز ذلك لصاحب العمل، اال اننا قرد راينرا مرن حيرث الواقرع العملري فري العرراق، ان الكثيرر جوا

قرد  –في ظل قرارات خلية االزمة الحكومية الخاصة بجائحرة كورونرا  –من اصحاب العمل 

اتفقوا مع عامليهم، على تقليص ساعات العمل داخل موقع العمل، وخاصة االعمرال المكتبيرة 

يام باالعتماد على التكنولوجيا الحديثرة فري وسرائل االتصرال، مرع االحتفراظ او تلك التي يتم الق

لعامليهم بأجورهم كاملة، وهو ما يمكن ان يؤدي الى ايجاد باعث لردى المشررع العراقري فري 

تقنين العمل عرن بعرد، مرن خرالل مرنح الجرواز القرانوني لصراحب العمرل فري تقلريص سراعات 
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بحسرب طبيعررة  –لعامرة، مرع جرواز االتفرراق مرع العامرل العمرل فري ايرام الكروارث واالزمررات ا

 .(م9494زيارة ميدانية للباحث، )على استحقاقه لكامل االجر او لنسبة مئوية منه  –عمله 

 Overtime working hoursساعات العمل اإلضافية : الفرع الثاني

لوقمت يقصمد بـمـساعات العممل ا))ـ من قانون العمل النافذ علرى انره 11نصت المادة ـ 

المحدد قانونا ليقوم العامل خالله بالتزاماتمه المحمددة فمي عقمد العممل وال تمدخل فيمه فتمرات 

 ((.الراحة وتناول الطعام ويحدد نظام العمل موعد بدء العمل وانتهائه

ال يجموز ان تزيمد سماعات ))ـ اوالًرـ مرن ذات القرانون علرى انره 56كما نصت المادة ـ 

 : من هذا القانون اال في احدى الحالتين االتيتين( 41)دة العمل المنصوص عليها في الما

من هذا القمانون عليهما ( 41)ثانياـ في الحاالت االستثنائية التي ال يمكن تطبيق نص المادة 

يمكن ان يصبح االتفاق بين منظمات العمال ومنظممات اصمحاب العممل علمى زيمادة سماعات 

ان ال يزيممد متوسممط عممدد سمماعات العمممل العمممل اليوميممة لفتممرة زمنيممة محممددة ملممزم شممرط 

 ((.ثمان واربعين ساعة( 41)االسبوعي على عدد االسابيع المشمولة باالتفاق 

تتناول المواد أعاله، بعض الحاالت االستثنائية التي يجوز فيها لصاحب العمل زيرادة 

د اتحماد الصمناعات او اتحما))ساعات العمل، من خرالل االتفراق برين منظمرة اصرحاب العمرل 

النقابمممات ))وبرررين منظمرررات العمرررال (( او غيرهممما الغمممرف التجاريمممة او اتحممماد المقممماولين

، حول الية تلك الزيادة وكيفية تفعيلها وما يرتبط بها من اجور اضرافية ((واالتحادات المهنية

ومررن خررالل تلررك النصرروص، والجرروازات القانونيررة الررواردة فيهررا، تسررتطيع  .عررن تلررك الزيررادة

لعمل والمنظمات العمالية، ايجاد صيغة اتفاقية، إلضرافة سراعات اضرافية منظمات اصحاب ا

خرارج الموقرع الجغرافري  –الى وقت العمرل، مرن خرالل جعرل تلرك االضرافة للعمرل عرن بعرد 

مما سيؤدي الى تقليل الزخم الحاصل علرى موقرع العمرل بتواجرد العمرال فيره مرن  –للمشروع 

زبائن فيه من جهة اخرى، ما دام مرن الممكرن تأديرة جهة، ومن خالل تقليل تواجد العمالء وال

 .العمل خارج موقع العمل المذكور

  Conclusionالخاتمة 

في نهاية دراستنا المتواضعة، والتي تناولنا مدى تأثير جائحة فرايروس كورونرا علرى 

العاملين في المؤسسرات الخاصرة، والخاضرعين ألحكرام قرانون العمرل، ال برد لنرا مرن توضريح 

نتاجات الترري توصررلنا اليهررا مررن خررالل دراسررتنا النظريررة والميدانيررة لرربعض المؤسسررات االسررت

الخاصرة فري العاصرمة بغررداد، والتري اوضرحت لنررا الشريء الكثيرر عررن واقرع العمالرة الوطنيررة 

داخل العراق، كما اوضحت لنا الدراسة النظريرة، حجرم الهروة الكبررى برين القرانون العراقري 

 :يأتي في أدناهوكما . والقوانين االخرى

 االستنتاجات : أوالا 

وجدنا ان الكثير من النظم القانونية، قد سارعت في بداية ازمة الجائحرة الرى اتخراذ تردابير  -6

سريعة ومستعجله في إطار عالقات العمل، وبما يؤدي الرى حفرظ حقروق العراملين واصرحاب 

اجرراءات عاجلره فري  العمل، على عكس ما هو الحال في العراق، حيث لم تتبن الحكومة ايرة

سرربيل حررل الكثيررر مررن المشرراكل الترري سررتنتجها قرررارات فرررض الحجررر الصررحي والترردابير 
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الصحية الالزمة لمنع انتشار الوباء، على قطاع العاملين في المؤسسات الخاصة، بل تركرت 

االمر على عواهنه بين العمال واصرحاب العمرل، برل ان ذلرك االهمرال امترد ليشرمل منظمرات 

واصحاب العمل، حيث لم تتقدم اي منها بأية مبرادرة لحرل تلرك المشراكل، لكري تتبناهرا العمال 

 .الحكومة وتصدر بها التعليمات الالزمة لتطبيق

عدم متابعة تطبيق النصوص القانونية على ارض الواقع من قبرل وزارة العمرل، وخاصرة  -9

نرى لألُجرور، وهرو مرا ما يتعلق بساعات العمل، او تقلريص حجرم تلرك السراعات، او الحرد األد

سيؤدي بالتأكيد الى حدوث فوضى وعدم مباالة في تطبيق تلرك النصروص مرن قبرل اصرحاب 

العمل، خاصة مرع غيراب لجران التفتريش المختصرة بسربب تعطيرل الردوام الرسرمي اثنراء فتررة 

 .الحجر الصحي

اصرة قرد وجدنا من خالل الزيارات الميدانية التي قمنرا بهرا، ان الكثيرر مرن المؤسسرات الخ -3

لجات الى العمل عن بعد خالل فترة الحجر الصرحي، فري سربيل انقراذ نفسرها مرن جهرة، ومرن 

جهة اخرى في سبيل ديمومة استمرار دفعها ألجرور عامليهرا المراهرين وغيرر المراهرين مرن 

جهررة اخرررى، حيررث تبررين لنررا امكانيررة ممارسررة العمررل عررن بعررد وخاصررة مررا يتعلررق باألنشررطة 

الماليرة والمراسررالت التجاريرة برين مختلررف المؤسسرات التجاريرة داخررل  المتعلقرة برالتحويالت

 .وخارج العراق

 المقترحات: ثانياا 

 : ال بد من نظام تشريعي خاص لتنظيم العمل عن بعد في العراق، وذلك لألسباب االتية -6

حيررث ان مررن أبرررز اآلثررار االقتصررادية للعمررل عررن بعررد، تظهررر بوضرروح فرري التوظيررف  - أ

فؤ فرص العمل، فعلى مسرتوى التوظيرف نالحرظ ارتفراع مسرتويات التوظيرف واإلنتاجية وتكا

فرري الرردول الترري عملررت بهررذا النظررام، وعلررى سرربيل المثررال تمكنررت بعررض االقتصرراديات مثررل 

الصين والهند وماليزيا وتايالند والسنغال وجنوب أفريقيا من تحقيق تقدم سريع في الصرناعة 

 .لتصدير وتوفير المزيد من فرص العملالمعلوماتية، والتي ساهمت في زيادة ا

يشكل العمل عن بعد حال لمشركلة نقرص المهرارات فري صرناعة تكنولوجيرا المعلومرات  - ب

. واالتصرراالت، فرريمكن مررن خاللرره شررغل وظررائف كانررت تعرراني مررن الررنقص فرري المناسرربين لهررا

جتمرع وباإلضافة إلى ما سبق، فيساعد العمل عن بعد على تكافؤ فرص العمل بين شررائح الم

 المختلفة من حيث النوع والعمر والظروف الصحية واالجتماعية

ضرررورة تفعيررل الجهررة القطاعيررة المختصررة باإلشررراف علررى قطرراع العمررل الخرراص فرري  -9

العراق، اال وهي وزارة العمرل والشرؤون االجتماعيرة، فبردال مرن تروفير مرنح ماليرة للعراطلين 

ة خانقة، وتراجع حاد ألسعار النفط، كان عن العمل، تثقل كاهل الدولة في ظل ازمة اقتصادي

البد من توفير فرص عمل خارج اطار الوظيفة العامة، من خالل تشجيع االسرتثمار الروطني 

واالجنبي، وتوفير فرص عمل الئقة لليد العاملة العراقية والتي تعاني من البطالة منرذ سرنين، 

 .قتصاد العراقي منذ عقود خلتوبالتالي التخفيف من مشكلة البطالة التي يعاني منها اال

ضررورة تفعيرل رقابرة حقيقيرة علرى تطبيرق النصروص القانونيرة الرواردة فري قرانون العمررل  -3

، حيث ان القطاع الخاص العراقي يعاني مرن فوضرى عارمرة 9465لسنة  635العراقي رقم 

في تطبيق تلك النصوص، فال توجد اية رقابة حقيقية على اصحاب العمل فري اي جانرب مرن 

 .وانب العالقة العقدية بينه وبين العاملج

 قائمة المصادر

 :المصادر اللغوية: أوالا 
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 .بغداد، العراق. وكيل شركة جبسون األمريكية –للوكاالت التجارية المحدودة 

Legal mechanisms to preserve the rights of workers in the Iraqi private 

sector in light of the Corona Virus pandemic 

Lecturer. Amaar Mohammed Al-Shaikhli 

  

Abstract: 
    In this research, we have studied the concept of the epidemic pandemic 

according to linguistic, medical and legal concepts, and then the effect of this 

unexpected accident on both the worker and the employer within the 

framework of the contractual relationship between them, and the duties 

imposed by the labor law on the shoulders of each of them, relying on that as 

stated Iraqi Labor Law No. 137 of 2015 and what was mentioned in some 

comparative laws, and we also examined methods by which the contractual 

relationship between the two parties can continue in the presence of the 

emerging corona virus pandemic, with some conclusions and proposals at the 

end of the study. 

Keywords: Legal mechanisms, Workers' rights, Corona virus, covid-19, 

Private sector. 
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 المعدل 8118لسنة  81معالجة التهرب الضريبي في ظل قانون ضريبة الدخل العراقي رقم 

 م حسين حزام بدر. م

 العربية والدوليةمركز المستنصرية للدراسات 

 

 :المستخلص

يرتبط وجود مشكلة التهرب الضريبي في العراق بسلسة من األسباب والدوافع وراء       

ظهور هذه المشكلة، وال يمكننا استخدام ذلك كأساس لتشخيص التطور غير الكافي للنظام 

د على الضريبي من حيث االختالالت في إدارة الضرائب، ولكن يجب علينا أيضا التأكي

أوجه القصور في التشريعات الضريبية من هذا المنظور، ان بعض الجزاءات التي تضمنها 

وتعديالته لم تكن فاعلة لردع المخالفين كونها  6969لسنة  663قانون ضريبة الدخل المرقم 

بسيطة غير منسجمه مع االثار التي تترتب عن هذه المخالفة اذ يستوجب ضرورة التعديل 

 .فرصة التهرب لضمان تقليل

 Introduction: المقدمة

تعتبر ظاهرة التهرب الضريبي من الظواهر الخطيرة التي انتشرت في جميع الدول          

خصوصا في الدول النامية وتسعى جميع الدول ومنها العراق للحد من هذه الظاهرة 

ار السلبية ومكافحتها بشتى الوسائل من خالل رصدها ومعرفة أسبابها واشكالها واالث

المترتبة عليها، إذا ان وجود هذه المشكلة يترتب عليه نقص حاد وكبير في الحصيلة 

الضريبة، وذلك من شأنه ان يضعف قدرة الحكومة المالية على تمويل التزاماتها المالية 

والعكس صحيح إذا ان وجود هذه المشكلة يترتب عليه نقص حاد وكبير ف الحصيلة 

أنه ان يضعف قدرة الحكومة المالية على تمويلها التزاماتها المالية، الضريبية وذلك من ش

والعكس صحيح اذا ان الحد من التهرب الضريبي يعمل على زيادة اإليرادات الضريبية 

 . وبالتالي ينعكس إيجابا قدرة الحكومة على القيام بواجباتها وبالذات التنمية االقتصادية 

 research importance :أهمية البحث 

يأخذ هذا البحث أهميته من كونه يتصدى لظاهرة مهمة ومؤثرة على المستوى       

وال ِشك أيضاً أن الضريبة تجُد . االقتصادي والسياسي واالجتماعي واألخالقي في الدولة

أهميتها باعتبارها داخلة في سياسة المشرع الضريبي، فهذه السياسة تؤدي دورها في جلب 

لدولة، بعد ذلك ظهرت الدولة بتوجيهها ضمن النفقات المرصودة لمرافقها المال إلى خزينة ا

فمعلوم أن الدولة شخص اعتباري أهم ما فيه حسن سير واضطراد عمل المرافق . العامة

العامة على وجه منتظم، وهذا يستلزم إيجاد النفقات من أجل تسيير المرافق العامة وتجسيد 

 .مظاهر السيادة في الدولة
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 Research goal :البحثهدف 

يهدف البحث الى بيان أسباب وأساليب تهرب المكلفين من دفع الضريبة المستحقة عليهم 

سواء كانت بالطرق المشروعة او الغير مشروعه مع بيان األساليب المقترحة لمعالجة 

 ظاهرة التهرب الضريبي والقضاء علية 

 Research problem :مشكلة البحث

امة للضرائب من مشكلة عدم دفع الضرائب التي يدين بها دافع الضريبة من تعاني الهيأة الع

خالل استخدام األساليب غير القانونية بسبب وجود العوامل المساعدة والثغرات في قانون 

المعدل التي تؤدي إلى التهرب الضريبي المستمر، مما  6969لسنة  63ضريبة الدخل رقم 

لضريبية وبالتالي فشل الدولة في تحقيق أهداف التنمية يؤدي إلى انخفاض في اإليرادات ا

 االقتصادي

 اإلطار النظري للتهرب الضريبي وأنواعه وأسبابه: المحور األول

The theoretical framework for tax evasion its types and causes 

ا يضر وبالنظر إلى العواقب الوخيمة للتهرب من ضريبة الدخل، ألنها تخفض الضرائب، مم

العبء الذي . بالمالية العامة وبالتالي يحد من قدرة الدولة على تقديم الخدمات بشكل جيد

يمكن لآلخرين التخلص منه، تشكل الضرائب العنصر األساسي ألي تشريع مالي في 

منظومة الدولة، فهي العنصر التعبير الصريح للسياسة الضريبية، اذ ان اإلجراءات التي 

ياستها الضريبة هي عباره عن خفض او زيادة الضرائب، لذلك هي تعمل تتخذها الدولة بس

كمنفذ لتحقيق السياسة الضريبية في تنفيذ األهداف االقتصادية واالجتماعية والسياسية للدولة 

 .ولكي نتعرف على اإلطار لمفاهيمي للتهرب الضريبي. التي رسمتها الدولة

 The concept of tax evasionمفهوم التهرب الضريبي  -أوال: الفرع األول

يقصد به التحايل عبر إخفاء األرباح الحقيقية للمكلفين؛ : التّهرب لغة هو اصطالح اقتصادي

أما التهريب فهو إدخال األشياء ". اعتداء على الحقوق العامة: ولهذا يعتبر التهرب الضريبي

ب)والفعل منه . الممنوعة أو إخراجها من البالد هّرب األشياء الممنوعة، أي جعله ي(: هرَّ

 (99، ص9443،النصراوي)هو من يقوم بعملية التهريب ( المهّرب)و

لم تلجأ التشريعات الضريبية المعاصرة إلى وضع تعريف دقيق لمعنى التهرب الضريبي     

وإنما اكتفت بتجريمه والمعاقبة عليه، تاركة مهمة تحديد ووجود التهرب الضريبي أو عدمه 

 (.614، ص9444الخطيب ،)تنفيذية إلى السلطة ال

في ( (Gasont jezeولعل أبرز ما قاله أحد علماء المالية العامة التقليديين ومنهم      

هي مبلغ من المال تفرضه الدولة وتجبيه من المكلفين بصورة جبرية  تعريف الضريبة

وهو من  ((Duvergerونهائية دون مقابل في سبيل تغطية النفقات العمومية، ولقد رأى 

مبلغ من المال تقتطعه الدولة مباشرة ألجل تغطية النفقات "أبرز علماء المال المحدثين انه 

  (.59، ص9465منقاره، )العامة او تدخل الدولة 
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فهو ذو مفهوم اقتصادي ويكون أوسع نطاقا، إذ ينضوي تحت لوائه  التهرب الضريبيأما    

وبغض النظر ( كليا أو جزئيا)اً كان نوعها، كافة صور الهروب من تحمل عبء الضريبة، أي

عما إذا كانت تلك الصور مشروعة أو غير مشروعة، ومن ثم يدخل في إطارها ظاهرة 

التهريب الضريبي يقصد به، السلوك الذي يتخذه المكلف بهدف التخلص من الضريبة 

 (.65، ص9446 6ناشد، ط)بصورة كلية أو جزئية 

اقي فإنه تبنى االتجاه الغالب وأحجم في قانون ضريبة الدخل اما بالنسبة للمشرع العر    

عن وضع تعريف للتهرب الضريبي يحدد معناه ومفهومه ( المعدل 6969لسنة  663رقم )

القانوني، حيث اكتفى بذكر بعض صور التهرب الضريبي ووضع الجزاءات المختلفة على 

من ( 59-51)المواد )الضريبي  كل من يرتكب مثل هذا السلوك اإلجرامي المتمثل بالتهرب

  (قانون ضريبة الدخل العراقي

 Types of tax evasionأنواع التهرب الضريبي : ثانيا

 Internal evasion and external evasionالتهرب الداخلي والتهرب الخارجي -8

ر يُعتب. يستخدم دافعو الضرائب وسائل احتيالية لتجنب دفع الضرائب داخل الحدود الوطنية

هذا النوع من أنواع التهرب األكثر شيوًعا ألن جميع البلدان تعاني من هذا التهرب، بغض 

 :النظر عن درجة التقدم أو التخلف

هو الذي يقع على إقليم الدولة، وهو أكثر أنواع التهرب الضريبي انتشاًرا  :التهرب الداخلي-أ

(91، ص9445عبد الفتاح ،)في معظم دول العالم 
 

استعمال المكلف أساليب : ويقصد به

وهو من أكثر  -احتيالية للتهرب من دفع الضريبة على أن يكون هذا التهرب داخل الدولة 

. حيث تعاني منه جميع الدول، مهما اختلفت درجة تقدمها أو تخلفها -أنواع التهرب شيوعا 

ية مما يقلل زيادة النفقات باستخدام سندات وهم: وأمثلة هذا النوع من التهرب عديدة ومنها

من الدخل الخاضع للضريبة، وإن هذا النوع من التهرب غالبا ما يقع على أجزاء طفيفة من 

المبالغ المستحقة للخزانة العامة لكل ممول وإن كان مجموعها يمثل قدراً ال يستهان به 

كما أنه في التجارة تزداد نسبة التهرب في حين تقل في . بالنسبة إلى إيرادات الدولة

وكذلك . ناعة، ألن العمليات الصناعية تمر بعدة مراحل فتظل واقعة تحت عين الرقابةالص

يزداد التهرب في المنشآت الصغيرة ويقل في المنشآت الكبيرة، وذلك لكونها تمسك دفاتر 

 (656، ص9466قاسم، عبد عليوي،)حسابية منتظمة عكس األولى 

ضريبي هو التهرب الدولي والذي له اثار ان من اشكال التهرب ال: التهرب الخارجي -ب     

ومن المسببات التي أدت الى هذا التهرب هو . قوية في خسارة مورد من موارد الدولة

االنفتاح االقتصادي، وزيادة حجم االستثمارات وذلك عن طريق اندماج االقتصادي ومن 

خارج سيادة  التعريفات المهمة للتهرب الضريبي الخارجي هو انه تهرب عابر للحدود أي

االاننا عند الرجوع الى اهم أسباب التهرب، نجدها بسبب القيود . الدول الفارضة للضريبة

القاسية التي فرضتها السياسة الدولية وفي حالة ارادت الدول استحصال تلك الضرائب البد 

لها من اتباع سياسة تعاونية فيما بينها من اجل السيطرة على التجارة الدولية ، ووضع 
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اتفاقيات فيما بينها لتسهيل جباية الضرائب، ووضع المعلومات  حول التجارة الدولية لكل 

ومن تلك األعضاء المشاركين في االتفاقات، والمشرف العام عليها هي األمم المتحدة  

 :االتفاقات نذكر منها

بينهررررا وبررررين دولرررة ماليزيررررا ، وذلررررك لوضررررع  6995االتفاقيرررة المصرررررية المبرمررررة سرررنة     

األسررررس الترررري تسررررتند عليهررررا الرررردولتان فرررري تجررررارتهم الخارجيررررة كمررررا اتفقررررت الرررردول علررررى 

التبرررادل البيانرررات المصررررفية التجاريرررة فيمرررا بينهرررا ، ومعرفرررة األربررراح والفوائرررد للشرررركات 

الدوليرررة وكبرررار المسرررتثمرين األجانرررب الرررذي زاد النشررراط التجررراري لهرررم فررري ظرررل العولمرررة 

اضررررافه إلررررى ذلررررك  .عمليررررة التهرررررب الضررررريبي الترررري مررررن احرررردى مشرررراكلها هرررري تسررررهيل

التعررراون مرررع المنظمرررات الدوليرررة مثرررل منظمرررة األمرررم المتحررردة ومنظمرررة التعررراون والتنميرررة 

وتهررردف هرررذه االتفاقيرررات إلرررى تعزيرررز التعررراون برررين السرررلطات الضرررريبية فررري . االقتصرررادية

تررري الررردول المتعاقررردة مرررن أجرررل تبرررادل المعلومرررات والمسررراعدة فررري تحصررريل الضررررائب ال

تفرضرررها الدولرررة علرررى دافعررري الضررررائب المعينرررين وغيرررر قرررادرة علرررى تحصررريل الضررررائب 

فررري دولرررة أخررررى وبمرررا يتعلرررق بجهرررود منظمرررة األمرررم المتحررردة  .بسررربب وجودهرررا أو وجودهرررا

فرري مكافحررة التهررررب الضررريبي الررردولي، فقررد اتخررذت تررردابير لمكافحررة التهررررب تمثلررت فررري 

فيمرررررا يخرررررص التبرررررادالت : الضرررررريبي تحقيرررررق الصررررريغ المسرررررتخدمة لممارسرررررة التهررررررب

التجاريررررة الجاريررررة علررررى المسررررتوى الرررردولي، ودراسررررة الحلررررول الممكررررن تقررررديمها لحررررل 

مشررررركلة التهررررررب الضرررررريبي، كدراسرررررة األحررررروال التررررري يكرررررون فيهرررررا تبرررررادل المعلومرررررات 

وتقرررروم فعاليررررة . الخاصررررة بالمسررررائل الضررررريبية ذات أهميررررة لمكافحررررة التهرررررب الضررررريبي

يررررة والررررنظم األخرررررى سررررارية المفعررررول الخاصررررة بالتبررررادالت، ودراسررررة االتفاقيررررات الثنائ

إن األمرررم المتحررردة ملتزمرررة باتخررراذ . إمكانيرررة تشررركيل تعررراون مباشرررر فررري ميررردان الضررررائب

ترررردابير دوليررررة صررررارمة لمكافحررررة الفسرررراد والرشرررروة فرررري المعررررامالت التجاريررررة الدوليررررة، 

يين، واالتفاقيررررات ذات وذلررررك ضررررمن الشرررررعة الدوليررررة لقواعررررد سررررلوك المرررروظفين العمرررروم

وبعرررد إعرررالن فيينرررا وضرررعت منظمرررة األمرررم المتحررردة . الصرررلة والمحافرررل اإلقليميرررة والدوليرررة

أن هرررررذه  (. 94، ص9460أبرررررو جرررررودة، )صررررركا قانونيررررراً دوليررررراً فعررررراالً لمكافحرررررة الفسررررراد 

أالتفاقيرررات الدوليرررة تسرررمح للررردول المتعاقررردة بطلرررب معلومرررات وبيانرررات عرررن بعرررض أوجررره 

ة بررررالمكلفين، وهررررو مررررا يررررؤدي إلررررى إفشرررراء أسرررررارهم المتعلقررررة بنشرررراطهم النشرررراط الخاصرررر

التجررراري أو الصرررناعي أو المهنررري، وهرررذا األمرررر يرررؤدي إلرررى اإلضررررار باالقتصررراد القرررومي 

وبنرررراء علررررى ذلررررك ترررررفض الكثيررررر مررررن الرررردول الرررردخول طرفرررراً فرررري مثررررل هررررذه . للدولررررة

أن ترررنص اتفاقيرررات مكافحرررة  -تفاديررراً لهرررذا االعترررراض -االتفاقيرررات، ولرررذلك جررررت العرررادة 

علرررى أن تكرررون االتفاقيرررات المتبادلرررة سرررراً، وال يجررروز إفشررراؤها ألي : التهررررب الضرررريبي

شررخص أو هيئررة، وعلررى أنرره ال يجرروز بررأي حررال مررن األحرروال تقررديم معلومررات مررن شررأنها 

كشرررررف أسررررررار متعلقرررررة بالتجرررررارة أو الصرررررناعة، أو النشررررراط التجررررراري أو المهنررررري، أو 
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وال شرررررك أن مثرررررل هرررررذه الشرررررروط تقلرررررل مرررررن فاعليرررررة المعاهررررردات . يرررررةاألسررررراليب التجار

 واالتفاقيات 

     (  996، ص 9444الكركي، )                      

لكن االتفاقيات في كثير من الدول يُنظر إليها نظرة مليئة بالشك والريبة، حيث ترى فيها      

ي والسياسي، وذلك في الحاالت التي بعض الدول مساساً بسيادة الدولة وباستقاللها االقتصاد

يسمح فيها لكل دولة متعاقدة أن تباشر على أراضي دولة أخرى رقابة ضريبية على 

ولذلك تتضمن االتفاقيات عادة شرطاً يسمح لكل . مواطنيها المقيمين فيها أو على أموالهم

 .تفاقياتدولة برفض مثل هذه الرقابة في بعض الحاالت، مما يقلل من فاعليه هذه اال

التي هي )ولذلك تواجه هذه االتفاقيات صعوبة من حيث تنفيذها، فنجد مثالً أنَّ سويسرا  

ترفض توقيع مكافحة التهرب الضريبي الموقعة بين الدول ( O.C.D.E عضو في منظمة

سويسرا وغيرها من الدول التي ترفض التعاون في إطار تبادل  -المنظمة، إذ تعتبر 

ا يمس بسيادة الدولة وسلطتها واستقاللها السياسي واالقتصادي وبسرية أن هذ -المعلومات 

 .المعامالت

 (الغش الضريبي)والتهرب غير المشروع ( التجنب الضريبي)التهرب المشروع  -8

Lawful evasion (tax avoidance) and illegal evasion (tax fraud )    

ن الضريبة بسبب استخدام بعض يقصد به تخلص دافع الضرائب م: التهرب المشروع

الثغرات في التشريع الضريبي، كما في حالة تجنب األفراد للنشاط الذي يؤدي إلى 

خضوعهم للضريبة؛ فإن هذا األثر من آثار الضريبة قد يكون مقصودا، أي أن المشرع 

كما ال (. كأن تكون ضارة صحيا أو اقتصاديا)يقصد مسبقا تقليص الطلب على سلعة معينة 

دخل في معنى التهرب حالة االستفادة من الثغرات القانونية، حيث يستفاد من عدم إحكام ي

للنفاذ من هذه الثغرات الموجودة في هذه الصياغة، كما لو قام . صياغة التشريعات الضريبية

وفي هذه األحوال ال يخضع . المكلف بهبة أمواله إلى الغير للتخلص من ضريبة التركات

إذ إن هذا التخلص من الضريبة يكون قبل  -دون أن يسمى ذلك تهربا -ريبة المكلف إلى الض

ونرى أن تجنب الضريبة يختلف عن مفهوم التهرب، على . حدوث الواقعة المنشئة للضريبة

األقل من الناحية القانونية، فالتهرب جريمة يعاقب عليها القانون، أما التجنب فليس كذلك
 

 ( .619، ص9461 6الفحل، ط)

  Illegal evasion التهرب الغير مشروع -ب        

هو تهرب مقصود من طرف المكلفين من خالل االحتيال والوسائل االحتيالية             

خارج هذا االعتبار، تعتبر وسائل التهرب غير . النتهاك القانون لتجنب دفع الضرائب

لصعب تحديد الطريقة التي من ا. القانونية غير قانونية ويجب أن يعاقب عليها القانون

يستخدمها دافعو الضرائب، ألن دافعي الضرائب ال يقدمون بيانات دخلهم قد يؤدي إلى 

التهرب الضريبي غير القانون، أو بتقديم بيان كاذب، أو غير صحيح، والشكل الواضح 
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 هو تهريب السلع المصنوعة في الخارج إلى داخل الحدود اإلقليمية: للتهرب غير المشروع

للدولة دون أن تمر بالمراكز الخاصة لدفع الضريبة الجمركية 
 
 ( 059، ص9464شباط ،) 

فتندرج تحته كل . إذن فالتهرب غير المشروع هو الذي يتضمن مخالفة قوانين الضرائب   

طرق الغش المالي من خالل ما تنطوي عليه هذه الطرق من االلتجاء إلى طرق احتيالية 

وقد يحصل الغش قبل فرض الضريبة، إذ يحاول المكلف بشتى . ةللتخلص من أداء الضريب

الوسائل إخفاء وعاء الضريبة عن أعين الموظفين المختصين، أو كتمان جزء منه كما هي 

الحال عندما يهمل تقديم التصريح عن دخله، أو عندما يحاول إدخال سلعة مستوردة خلسة، 

وقد يحصل الغش بعد فرض . صريحا كاذبا أو إذا قدم عن دخله أو عن السلعة المستوردة ت

الضريبة، إذ يحاول المكلف تهريب أمواله وممتلكاته من وجه جباة الضريبة بمختلف 

األساليب والحيل، كأن ينقل ملكية عقاراته وسيارته إلى اسم شخص مستعار من أفراد 

قي لدى ويرى البعض أن السبب الرئيسي للغش الضريبي هو ضعف المستوى األخال. عائلته

ويستشهدون على ذلك بما يالحظ . المكلفين بصورة خاصة، ولدى المواطنين بصورة عامة

من ضآلة الغش الضريبي ، وقلة انتشاره لدى الشعوب األنكلوسكسونية والشعوب الشمالية 

ولكن المالحظ ، في البلد الواحد ، ( بعكس الشعوب الالتينية وشعوب البحر المتوسط مثال)

األثر الكبير في هذا  –وما تتضمنه من إمكانيات عملية للتهرب -الضرائب أن لقوانين 

فعدم تهرب الموظفين وأصحاب األجور من ضريبة الدخل ال يعني أنهم يتمتعون . المجال 

بمستوى أخالقي أعلى من مستوى المكلفين اآلخرين، بل يعود السبب في ذلك إلى أن أمكانية 

التهرب مستحيلة لديهم
 
 (  059السابق، صالمرجع )

 التهرب على أساس مقدار التخلص الى التهرب الجزئي او الكلي-1

Evasion based on the amount of disposal to partial or total 

evasion 

 A- Partial evasionالتهرب الجزئي  - أ

هو تهرب المكلف من الضريبة وذلك باستعماله وسائل الغش واالحتيال او يكون عن       

يق محاولة المكلف التخلص من جزء من مبلغ الضريبة المفروضة عليه، وليس كامل طر

المبلغ كما في التهرب الكلي، كما في حالة إخفاء المكلف جزء من مبيعاته، أو تقييد مبيعات 

أقل في الدفاتر الحسابية، أو قد يقوم المكلّف بتسجيل المبيعات بأسعار تقل كثيراً عن األسعار 

لتي باع بهاالحقيقية ا
 

ومن الصور الشائعة  إن الحدود الداخلية والخارجية للبلد. في النطاق 

للتهرب الجزئي الدولي تقديم المكلف أقراراً كاذباً عن مقدار أرباحه التي تحققت له في 

 ( .9466داود  ، موقع االلكتروني ، ) الخارج  

 Total evasion:التهرب الكلي  - ب

ة المسررررتحقة علررررى دافعرررري الضرررررائب تماًمررررا مررررن خررررالل يهرررردف إلررررى إلغرررراء الضررررريب    

مجموعرررة متنوعرررة مرررن عمليرررات االحتيرررال والوسرررائل االحتياليرررة ، وهنررراك صرررور ووسرررائل 
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متعرررررددة ، ممرررررا يعنررررري أن دافعررررري الضررررررائب يسرررررتخدمون للرررررتخلص تماًمرررررا مرررررن العررررربء 

الضرررريبي ، بمررررا فررري ذلررررك إخفررراء جميررررع الضررررائب المسررررتلمة مرررن إدارة الضرررررائب فرررري 

معينرررة اإليررررادات وقرررد يمرررارس بعرررض التجرررار عمليرررة بيرررع وشرررراء السررريارات دون سرررنة 

نقرررل ملكيتهرررا لهرررم، ومرررن ثرررم ال يرررتم تسرررجيلها بأسرررمائهم عبرررر تأشرررير ذلرررك لررردى مصرررلحة 

الضرررريبة بغيرررة الرررتخلص مرررن دفرررع الضرررريبة المفروضرررة علرررى األربررراح المتحققرررة جرررراء 

ي هرررذه الحالرررة كليررراً، وذلرررك المتررراجرة بالسررريارات والتهررررب مرررن دفرررع الضرررريبة يكرررون فررر

لعرردم إدخررال هررؤالء التجررار أنشررطتهم فرري حظيرررة الضررريبة العامررة علررى الرردخل، علمرراً أن 

 ( .51، ص9445مراد ، ) األرباح التي يحققها هؤالء قد تكون أرباحاً كبيرة  

عالقة التهرب الضريبي بالفساد واثاره من الناحية االجتماعية : المحور الثاني

 .واالقتصادية

The relationship of tax evasion and corruption and its effects in 

social and economic terms. 

 The relationship of tax evasion عالقة التهرب الضريبي بالفساد: الفرع األول

and corruption 

 وعلى تالمجتمعا كل له تعرضت بل بذاتها دولة تخص ال عالمية ظاهرة الفساد أن       

 وعلى باالكتساح المجتمعات هذه يهدد وباء أصبح ألنه  خطيرة ظاهرة فهو مختلف العصور

 من يتضمنه بما والمالي اإلداري الفساد ومنها المختلفة بأنواعه الفساد يعد واسع ، نطاق

 الزمت التي اآلفات أخطر من استخدامها ساءة وا   للسلطة النطاق القانوني حدود تجاوز

 الوظيفية الواجبات تأدية عن االنحراف نتيجة تحدث الحالة التي ويعني ، إلنسانيةا الحياة

 وأمانة قانونيا تكليفا كونها من الوظيفة تتحول اذ غير مادية، أو مادية تأثيرات بفعل الرسمية

 ذاتية مكاسب وتحقيق الفساد بممارسة وشراء بيعا المتاجرة بها يتم سلعة الى مقدسة وطنية

مكاسب خاصة  بسبب االفتقار إلى سيادة القانون واالفتقار  لتحقيق السلطة استخدام إساءة أي

إلى الوضوح القانوني، أدى التهرب الضريبي في العراق إلى انخفاض كبير في اإليرادات 

على سبيل . الضريبية ألن معظم دافعي الضرائب استخدموا إلخفاء أنشطتهم االقتصادية

ركات وكتاب العقود أنشطتهم في إدارة الضرائب باإلضافة إلى المثال، لم تسجل بعض الش

االحتيال من قبل العديد من الموظفين ورجال األعمال للتهرب من الضرائب، على الرغم 

من الحجم المتزايد للشركة ، فقد انخفضت اإليرادات الضريبية في الناتج المحلي اإلجمالي 

ماضية إذا كان عدد الشركات المسجلة لعدد كبير من واإليرادات العامة في السنوات القليلة ال

المشاريع المقامة في العراق خالل هذه الفترة يساوي عدد الشركات العراقية المسجلة مع، 

شركة من مختلف االنشطة واالنواع ( 6350)يبلغ  9/0/9443دائرة تسجيل الشركات قبل 

( 65)فرع و( 649)يات فقد بلغ اما عدد فروع ومكاتب الشركات االجنبية من مختلف الجنس

مكتب علماً بان معدل تسجيل الشركات العراقية سنوياً وفي افضل الظروف كان ال يتجاوز 

يبلغ  69/9465/ 36شركة من مختلف االنشطة واالنواع اما عددها الحالي ولغاية ( 044)
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نية ، محدودة ، مشروع فردي، تضام)ستون الف وتسعمائة شركة عراقية ( 15650)حوالي 

منها ( 3365)يبلغ حوالي  36/69/9465وعدد الشركات االجنبية لغاية ( مساهمة ، عامة

 ( . mot gov iq) فرع لشركة اجنبية لمختلف الجنسيات  ( 6453)مكتب و ( 9910)

باإلضررررافة إلررررى الزيررررادة المطررررردة فرررري الررررواردات، يشررررمل قررررانون الضرررررائب الجديررررد      

ة مرررررن خرررررالل تحصررررريل الضررررررائب علرررررى الهواترررررف أيًضرررررا زيرررررادة اإليررررررادات الجديرررررد

مليونًررررا فرررري  34المحمولررررة، ألن عرررردد خطرررروط الهرررراتف المحمررررول فرررري العررررراق تجرررراوز 

 . t gov iq ( cosi) السنوات القليلة الماضية

ويتم قياس أحد أهم مكونات األدوات الضريبية بقدرتها على تحقيق أكبر النتائج المالية      

د على تحقيق أهدافها التنموية، ومن ثم يجب إصالح النظام الممكنة لضمان قدرة البال

من خالل التصدي للتهرب الضريبي في إطار منظومة فعاله وحديثه  .الضريبي العراقي

خالية من الفساد ان المكلف ليس يبحث عن سبل للتهرب من دفع الضريبة وانما بالمقابل 

لي ما بين القطاع الخاص والعام اذ ان هناك جهات مستفيدة وبذلك تكون هناك عالقة فساد ما

انتشرت  الموظفين يستخدمون أساليب لمساعدة المتهربين على التهرب من الدفع والتي

 أغلب قبل من رؤبتها باإلمكان وأصبح الرسمية وشبه الرسمية المؤسسات في كبير بشكل

 ..أفراد المجتمع

 اعية واالقتصاديةآثار التهرب الضريبي من الناحية االجتم: الفرع الثاني

The second branch: the social and economic effects of tax evasion 

يؤدي انخفاض حصيلة الضريبة الى االضرار بالخزينة العامة والمساس بإمكانية الدولة      

بتأدية وظائفها وقد يزيد من مخاطرة التهرب لجوء الدولة لتعويض النقص الحاصل في 

الى رفعها وبالتالي زيادة العب الضريبي مماقد يضطر المكلفون األمناء تحصيل الضرائب 

 . الى التهرب أيضا، او الى زيادة التوسع في الضرائب غير المباشرة

 From a social point of viewمن الناحية االجتماعية   -8

ى ويتسبب التهرب الضريبي في اضعاف عالقة التضامن بين افراد االمة ويضاف إل       

ذلك ضعف الشعور الوطني بينهم، مما يؤدي إلى تخلفهم عن القيام بواجبهم نحو الدولة التي 

تعمل من خالل الضرائب على توفير أسباب الرعاية والطمأنينة واألمن لشعبها، ومن اهم 

المشكالت االجتماعية التي تعوق تطبيق السياسة الضريبية تتمثل بعدم القدرة على تطبيق 

ضريبية بسبب ضعف دور الدولة على تطبيق القانون نتيجة ضعف الوضع األمني القوانين ال

والفساد اإلداري المتفشي في دوائر الدولة مما زاد من حالة التهرب الضريبي لذلك تلجأ 

العديد من البلدان إلى اللوائح الضريبية للتكيف مع التغيرات االقتصادية واالجتماعية 

 : وهي كاالتي. دة عوامل تعيق تطبيق القوانين الضريبيةوالسياسية والمالية وهناك ع

ان ضاهر التهرب الضريبي بين االفراد وشيوعها أدى الى شعور بعض المكلفين بعدم  - أ

 . العدالة والمساواة في النظام الضريبي وبالظلم الواقع عليهم من فرض الضريبة
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متهرب شجاع في بعض المجتمعات ينظر الى المتهرب نظرة اعجاب حيث يعتب ال - ب

 . ويفاخر غيره بذلك

أصبح التهرب السمة الغالبة من الممارسات الفاسدة في المجتمع مما أدى ضعف   - ت

 .التماسك في البنية األخالقية وسهل على البقية وكبولة كمكون شبة طبيعي في الحياة العامة

 Economically :من الناحية االقتصادية -9

لتي تركز الدول لتحقيقها، بما في ذلك تلك المتعلقة باألزمة تتنوع األهداف االقتصادية ا     

االقتصادية أو االستثمار االقتصادي، وقد لجأت العديد من البلدان إلى إعادة التهيئة بطريقة 

تتوافق مع التغيرات االقتصادية واالجتماعية والسياسية والمالية صياغة قوانين الضرائب 

 : حيث للتهرب اثار اقتصادية عدة

يؤدي اتساع التهرب الضريبي الى نقص موارد الدولة وبالتالي اضعاف قدرتها للقيام  - أ

مما يترك األثر السلبي . بواجباتها المختلفة وانفاقها على الصحة والتعليم والخدمات العامة

على التنمية البشرية، ويؤدي االمر أيضا الى تقليص االيدي العاملة النمو االقتصادي من 

 . من جهة أخرى في الركود االقتصادي لسنوات عديدةجهة ويساهم 

تستهدف السياسة الضريبية فترات التضخم على وجهة الخصوص الى سحب القوة  - ب

الشرائية الفائضة من المستهلكين والتي تتسبب في ارتفاع األسعار، تحقق الضريبة المباشرة 

الدخل المتاح، وسيؤدي  على الدخول هذا الهدف من خالل تقليل الضريبة المقتطعة لتقليل

التهرب الناجح للمدفوعات من بعض األشخاص إلى انخفاض فعاليتها كأداة لزيادة حدة 

التضخم، وبدورة سكون له التأثير على هيكل توزيع الثروة والدخل القومي والى االختالل 

في التوازن االجتماعي ألفراد المجتمع وانخفاض المستوى المعيشي ألصحاب الدخول 

 . ابتة والمحدودةالث

 أسباب التهرب وكيفية معالجة التهرب الضريبي في العراق : المحور الثالث

The third axis: the causes of evasion and how to deal with tax 

evasion in Iraq 

 .أسباب التهرب الضريبي وكيفية معالجته: الفرع األول

The first branch: causes of tax evasion and how to address it. 

 . المعدل النافذ 6969لسنة  663قانون ضريبة الدخل العراقي رقم 

  :الموجبات

وهرررررو لغررررررض إعطررررراء فرصرررررة للمكلفرررررين لحسرررررم  للقرررررانون غايرررررة مرررررن تشرررررريعه      

مررررررروقفهم وتسررررررروية جررررررررائمهم، وحسرررررررم الجررررررررائم الضرررررررريبية مرررررررن قبرررررررل السرررررررلطة 

امرررررا مرررررنح قرررررانون العفرررررو فرصرررررة  الماليرررررة، واسرررررتيفاء مبرررررالغ الضرررررريبة فررررري ذمرررررتهم، 

للمكلفررررررين بالضررررررريبة لتحسررررررين وضررررررعهم القررررررانوني وإبررررررراء ذمررررررتهم أمررررررام القررررررانون 

بغيررررررة مزاولررررررة أعمررررررالهم و اسررررررتثماراتهم دون الخرررررروف مررررررن طائلررررررة القررررررانون شرررررررط 
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قيرررررامهم بتسرررررديد مبلرررررغ الضرررررريبة وهرررررو مرررررا يعرررررود بالفائررررردة علرررررى المكلفرررررين والدولرررررة 

ع الطررررررروعي للضرررررررريبة والحرررررررد مرررررررن فررررررري الوقرررررررت ذاتررررررره، فيشرررررررجع علرررررررى الخضرررررررو

ظررررراهرة التهررررررب الضرررررريبي، كمرررررا يحقرررررق فائررررردة للسرررررلطة الماليرررررة اذ سررررريرفد خزينرررررة 

الدولرررررة بسررررريولة نقديرررررة كبيررررررة فررررري وقرررررت قصرررررير ومحررررردد ، فتسرررررتطيع اسرررررتغاللها بمرررررا 

لسمممممممنة 881قمممممممانون الضمممممممريبة رقمممممممم .) يعرررررررود بفائررررررردة اقتصرررررررادية كبيررررررررة للدولرررررررة

 (المعدل 8118

 :والتي تساهم بالتهرب الضريبي وهي كاالتي من اهم األسباب: أوال

 Reasons related to taxأسباب تتعلق بالتشريع الضريبي    -8

legislation(663عمارة، المالية العامة ص) 

ان للعقوبات التي يقضي التشريع الضريبي او غيرة من القوانين مثل قانون العقوبات        

ضريبة، فاذا كانت العقوبة ستكلفه ماديا او معنويا ذات تأثير بالغ على سلوكيات المكلف بال

أكثر من قيمة الضرائب المتوجبة عليه، فانه سيعمد الى تأديتها والعكس صحيح، كما ان عدم 

واهم هذه . تنفيذ العقوبات بصورة جدية تحث المكلف على عدم االلتزام بموجباته الضريبية

 : األسباب هي

ن الضريبي قد يستغله المكلف وعلى االدارة الضريبية وجود ثغرات في النصوص القانو -أ

ان تجعل الجزاءات تفوق المخاطر المحتملة عن قيام المكلف بإخفاء كل او جزء من دخله 

 .لذلك البد من تعديل تلك النصوص

الغموض الذي يعتري النظام الضريبي التي ال تتحمل أكثر من تفسير ومعلومة للمكلف -ب

مما يجعل يفتح المجال امام  6969لسنة  661ى قانون الضريبة رقم ولكثرة التعديالت عل

 .المكلف الى استغالل التفسير االصلح له الذي يساعد على التهرب

تضمين النظام الضريبي العديد من اإلعفاءات والحوافز الضريبية غير العادلة قد تدفع -ج

 .المكلف للتهرب الضريبي في تشجيع التهرب

 Reasons related to tax administrationدارة الضريبية أسباب تتعلق باإل  -8

اإلدارة الضريبية هي األداة التنفيذية لقانون الضريبي، لذا من المهم ان تتمته بدرجة      

عالية من الكفاءة لفهم القانون الضريبة وحسن تطبيقه ام لجهة التعامل السليم مع المكلفين 

 : واما اهم األسباب هي. بالضريبة

تعقد اإلجراءات اإلدارية مع قلة اعداد العاملين في فروع الهيأة العامة للضرائب قياسا   - أ

 .بعدد المكلفين

 (.الجهاز البشري والتقني)عدم كفاءة اإلدارة الضريبية  - ب

 .ضعف جهاز التحصيل الضريبي وعدم وجود نظام لمتابعة نشاطات االفراد والشركات - ت
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ع الضريبي او غيرة من القوانين مثل قانون العقوبات ان للعقوبات التي يقضي التشري     

ذات تأثير بالغ على سلوكيات المكلف بالضريبة، فاذا كانت العقوبة ستكلفه ماديا او معنويا 

أكثر من قيمة الضرائب المتوجبة عليه، فانه سيعمد الى تأديتها والعكس صحيح، كما ان عدم 

 . ى عدم االلتزام بموجباته الضريبيةتنفيذ العقوبات بصورة جدية تحث المكلف عل

 

  1السامرائي، العبيدي، العدد )وسائل معالجة التهرب الضريبي : أوال: الفرع الثاني

،8188  ) Means of tackling tax evasion  

 In terms of supervisionمن الناحية الرقابية   - 8

يرتكبها المكلفون يدل على ان ضعف قدرة اإلدارة الضريبية على اكتشاف الحاالت التي 

وجود ضعف في هذه اإلدارة ويشجع في الوقت نفسه المكلفين االخرين للتهرب وباألسلوب 

نفسه حين ثبت لديهم وجود ثغره لبعض المخمنين او القائمين على الرقابة الضريبية مما 

 .يدفع الى التهرب

 Technicallyمن الناحية الفنية  - 8

دوائر الضريبة أجهزة حاسوب لكي تربط مختلف الدوائر المالية يجب تجهيز             

لمتابعة المكلفين كذلك يجب تدريب وتأهيل العناصر المختصين بالدورات تدريبا كافيا التي 

تخص الجباية الضريبية ومنع التهرب وتزويدهم بوسائل نقل لتغطية المكلفين بالزيارات 

الضريبي كما ينبغي تمكينهم من االطالع على الميدانية لدورها في عدم اتساع التهرب 

 .الوثائق واألوراق التي تساعد بربط الضريبة على الوجه الصحيح

 Address tax evasionمعالجة التهرب الضريبي  -ثانيا 

ان الحد من ظاهرة التهرب الضريبي، يستوجب القيام بخطوات جدية للتوصل للغاية   

ء على مستوى التشريع الضريبي، ام على مستوى المرجوة ويمكن اتباع عدة سبل سوا

 .اإلدارة الضريبية ام على مستوى المكلفين يجب صياغة قوانين الضرائب بشكل صحيح

 (18، ص8185العدي ،)اإلجراءات الوقائية والجزائية للتهرب الضريبي 

Preventive and penal measures for tax evasion 

 Preventative measurements: إجراءات وقائية وهي -8

تعريف المواطنين بالضريبة ومشروعية الدولة في جبايتها عن طريق الوعي واالحساس  -أ

لدى االفراد بان دفع الضرائب هو التزام أخالقي قبل ان يكون التزاما قانونيا ألنه تضامن 

 .اجتماعي بين افراد المجتمع

لجهات ذات العالقة بأعمال وضع نصوص قانونية التبليغ بواسطة الغير تلزم ا-ب     

تبلغ دوائر الضريبية بما لديها من معلومات تخص المكلفين عن أعمالهم والمبالغ  المكلفين ان

 .المدفوعة ليهم
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لضمان تحصيلها البد من إعادة دراسة تشريع الضريبي بوجه عام والسعي لوضعها   - ت

موض في النصوص في نظام ضريبي منسجم ومحكم ومترابط يكون خال من التعقيد والغ

 .القانونية لكي ال تترك مجاال للتهرب

اعتماد طرق تقدير مادة التكليف استنادا للمظاهر الخارجية او طريقة تحصيل الضريبة  - ث

 .بحجزها عند المنبع مثل رواتب الموظفين

تطبيق جهاز اداري يتمتع بالكفاءة والخبرة والنزاهة حتى يخضع المكلفون والمراقبون  - ج

ابه كافية او اإلقرار الذي يقدمه الى السلطة المالية مؤيدا باليمين لكي تفرض الماليون لرق

 . علية العقوبات المتعلقة باليمين الكاذب إذا كان اإلقرار غير صحيح

 (305ص9463، 6عواضه، قطيش، ط) Criminal procedures إجراءات جزائية-9

لمتحدة حيث تصل الى تتمثل في فرض عقوبات قاسية كما هو الحال في الواليات ا - أ

 . عقوبة السجن عدة سنوات على من يقوم بالتهرب الضريبي حيث تكون وسيلة رادعه

 .تكون العقوبات المالية كمضاعفة الضريبة او جزائية كالحكم بالغرامة او الحبس - ب

إصدار تعليمات للحد من عبء دافعي الضرائب في ظروف خاصة حيث تمتثل الدولة  -ج 

 .لدافعي الضرائب وخاصة في االنكماش االقتصادي للبالدللوضع االقتصادي 

على الرقابة المالية اكتشاف التهرب او المحاوالت التي تؤدي للتهرب او منح مكافئات  -د

مالية تكون نسبة معينه من الغرامة المالية المفروضة على األشخاص الذين يقدمون اإلدارة 

 .الضريبةمعلومات تساعدها على اكتشاف المتهربين من 

وضع نص قانوني يجب أن يتضمن عقوبات على التقديم المتأخر أو البيانات غير -ه 

 .المكتملة أو التقارير الكاذبة

 Conclusions :االستنتاجات

ان التجنب الضريبي هو أسلوب قانوني ويتم ذلك عن طريق النفاذ من الثغرات الموجودة  -8

ما يستخدم المكلف طرقاً غير مشروعة وعندما ينفذ فعند( وليس بمخالفة القانون)في القانون 

المكلف من ثغرات القانون فمعنى ذلك أّن العيب في القانون، وليس في المكلف فنكون أمام 

تجنب ضريبي أما عندما يستفيد المكلف من ثغرات القانون فنكون أمام تجنب، فالمعيار هو 

ما التهرب الضريبي فهو مخالفة للقانون أو أ. المخالفة الصريحة للقانون بالوسائل االحتيالية

 .التملص من تطبيقه

 6969لسنة  663ان بعض الجزاءات التي تضمنها قانون ضريبة الدخل المرقم  -9

وتعديالته لم تكن فاعلة لردع المخالفين كونها بسيطة غير منسجمه مع االثار التي تترتب 

 . تقليل فرصة التهربعن هذه المخالفة اذ يستوجب ضرورة التعديل لضمان 

ازدياد ظاهرة التهرب الضريبي يؤثر سلبا على اإليرادات العامة للدولة وبالتالي تكون  -3

خسارة في التنمية االقتصادية، و نجاح عملية التنمية تحتاج الى العديد من الموارد لتحقيقها 

 .كالضرائب والرسوم، وايرادات أمالك الدولة والقروض
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لعلمية لدى بعض المخمنين وعدم تناسب اختصاصهم مع طبيعة ضعف المؤهالت ا -0

 .وظائفهم وذلك بسبب عدم توفر المالكات الكافية من ذوي االختصاص المحاسبي

 Recommendations :التوصيات

فيما يخص تعريف المشرعين لظاهرة التهرب الضريبي، فإن المشرع العراقي لم يعرفها 

ع العراقي وضع تعريف خاص به للتهرب وليس فقط ولو بصورة مبسطة، لذا نوصي المشر

( المشرعين الفرنسي واللبناني)االكتفاء بتعريف الفقهاء ووضع الجزاءات لمواكبة نظرائه 

ووضعه في تعريف جامع مانع لمواكبة تطورات المجتمع، وذلك عبر تحديد مفهوم التهرب 

جتماعية واالقتصادية المختلفة الضريبي بصورة أكثر شفافية، ومعرفة الظواهر المالية واال

 . وال سيما أذا ما كانت هذه الظواهر صعبة التحديد

يفترض على القائمين في مكافحة جريمة التهرب الضريبي األخذ بسياسات الدول المتقدمة  -6

المتمثلة في التقرب من المكلف بصورة أكثر جدية وذلك باعتباره جزءاً من هذه المنظومة 

له وليس أبعاده، لذا نوصي بضرورة األخذ بمبدأ العدالة في التطبيق  مع تقديم االمتيازات

وذلك باعتباره من أهم المبادئ التي تقوم عليها التشريعات الضريبية المعاصرة والذي يعد 

 .السبب الرئيسي لنجاح سياسات الدول المتقدمة

كون ( ت الحالةمع عقوبة الغرامة إن استوجب)ان وجود عقوبة الحبس في القانون العراقي  -9

الجمع بين عقوبتي الحبس والغرامة تشكل أداة أكثر فاعلية في ردع المخالفين لألحكام 

الضريبية ولكن من غير الممكن أن تكون عقوبة المتهرب من دفع الضريبة متمثلة بإلزامه 

دفع حفنة من المال قد ال يكون لها محل اعتبار لديه خاصة إذا كان المكلف المتهرب من 

يسورين وعليه نقترح توقيع عقوبة الحبس على األثرياء المتمولين فحسب إذ تمثل هذه الم

 .رادعاً يمنع من إعادة التهرب من جانبهم –مع الغرامة  –العقوبة 

يجب على اإلدارة الحكومية للضرائب أن تعزز مراقبة ومتابعة ديوان المحاسبة من خالل  -3

دمة من خالل تقارير عن المحاسبين القانونيين مكاتب التحقيق والتدقيق والمراجعة المتق

اإلبالغ عن انتهاكات المدققين وإعداد حسابات  المعتمدين واالستعانة بأجهزة الكمبيوتر

 .وهمية لدافعي الضرائب إلظهار حسابات أخرى بهدف التهرب من الدفع الضريبي

ضريبته واين  ان وجود اعالم ضريبي متميز يستطيع المكلف من خالله التعرف على -5

 .تذهب االموال التي يقوم بدفعها له اثار ايجابية في تقليل فرص التهرب الضريبي

االهتمام بالوسائل المادية والتكنولوجية واألماكن المخصصة لفروع الضريبة الهيئة  -1

العامة للضرائب وفروعها غير مؤهلة الستيعاب هذا العدد الكبير من المكلفين وال توفر 

 .موظفي الضريبة للقيام بأعمالهم بشكل جيدالراحة ل

 المراجع 
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شهالء جمعة منجي النصراوي، التهرب الضريبي وأثره في المسؤولية الجنائية في  -8
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Addressing tax evasion under the amended Iraqi Income Tax 

Law No. 13 of 1982 

 

M. M. Hussein Hizam Badr 

Al-Mustansiriya Center for Arab and International Studies 

 

Abstract:  

    The existence of the problem of tax evasion in Iraq is linked to a 

series of reasons and motives behind the emergence of this problem, 

and we cannot use that as a basis for diagnosing the insufficient 

development of the tax system in terms of imbalances in tax 

administration, but we must also emphasize the deficiencies in tax 

legislation from this perspective, Some of the penalties included in 

Income Tax Law No. 113 of 1982 and its amendments were not 

effective to deter violators, as they are simple and inconsistent with 

the consequences of this violation as it necessitates the need for 

amendment to ensure that the opportunity for evasion is reduced 
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 نقضاء الشركة النفطية العامةأسباب ا

 دراسة تحليلية مقارنة
 عرفان عمر خالد. م.م

 جامعة دهوك/ كلية القانون والعلوم السياسية

 

 :المستخلص

ان الشرررررركات النفطيرررررة العامرررررة كغيرهرررررا مرررررن الشرررررركات يمكرررررن ان تنقضررررري اذا           

ثررروة مهمررة  ترروفرت اسررباب معينررة، ولكررن وبسرربب اهميررة هررذه الشررركات وتعلقهررا بررإدارة

وهرررري الررررنفط والغرررراز فقررررد يجعررررل بعررررض القرررروانين انقضررررائها صررررعباً وذلررررك لضرررررورة 

اسرررررتمرارها وبقائهرررررا اطرررررول فتررررررة ممكنرررررة مرررررن اجرررررل اداء مهامهرررررا المتعلقرررررة برررررالثروة 

المرررذكورة، فرررال تنقضررري هرررذه الشرررركات اال بصررردور قرررانون خررراص برررذلك وبالترررالي فإنهرررا 

الشرررركات االخررررى، فررري حرررين قرررد تخضرررع ال تنقضررري برررنفس االسرررباب التررري تنقضررري بهرررا 

هرررذه الشرررركات، فررري ظرررل قررروانين أخررررى، ألسرررباب انقضررراء الشرررركات العامرررة بشررركل عرررام 

 .دون اعطائها خصوصية في هذا الشأن

 Introductionالمقدمة 

 An introductory entrance to theمرردخل تعريفرري بموضرروع البحررث           

research topic 

اً كررررران شررررركلها او طبيعتهرررررا، كائنررررراً قانونيررررراً مرررررن جهرررررة ووحررررردة اذا كانرررررت الشرررررركة، أيررررر

اقتصرررررادية ذات طرررررابع اسرررررتثماري مرررررن جهرررررة اخررررررى، فررررران مرررررن الطبيعررررري ان تسرررررتمر 

الشررررركة لمرررردة طويلررررة طالمررررا كانررررت تحقررررق النجاحررررات فرررري اسررررتثمارها وتجنرررري االربرررراح 

أتي وبخرررالف ذلرررك فقرررد تررر. وكانرررت مسرررتمرة فررري تحقيرررق االهرررداف التررري أُنشرررئت مرررن اجلهرررا

ونقصرررررد . ظرررررروف معينرررررة ترررررؤدي الرررررى انقضررررراء هرررررذه الشرررررركة، إمرررررا حقيقرررررةً او حكمررررراً 

أمرررررا . باالنقضرررراء الحقيقرررري انتهرررراء الشررررركة فعليرررراً ككيرررران قررررانوني وكوحرررردة اقتصررررادية

االنقضرراء الحكمرري فنقصررد برره انقضررائها ككيرران قررانوني مررع بقائهررا كوحرردة اقتصررادية كمررا 

ازاء هرررررذه الحقيقرررررة فقرررررد نظمرررررت معظرررررم و. فررررري حررررراالت االنررررردماج والتقسررررريم والتحرررررول

التشررررريعات ذات الصررررلة انقضرررراء الشررررركة اسررررباباً وحررررالً وتصررررفيةً، وبقرررردر تعلررررق االمررررر 

بالشررركة النفطيررة العامررة فإنهررا هرري األخرررى قررد تنقضرري اذا مررا تحقررق سرربب او اكثررر مررن 

وقررررد تفاوتررررت مواقررررف التشررررريعات المنظمررررة للشررررركات النفطيررررة . اسررررباب هررررذا االنقضرررراء

ة بخصرروص تنظرريم احكررام انقضرراء هررذه الشررركات وبيرران اسررباب ذلررك، بررين مررن لررم العامرر

كمررا سررنرى  -يتطرررق الررى هررذا الموضرروع اال َعَرضرراً وبررين مررن عالجهررا بشرركل تفصرريلي 

اذ لررررم يكررررد يتضررررمن قررررانون شررررركة الررررنفط الوطنيررررة العراقيررررة الجديررررد ايررررة معالجررررات  –

رى، وكررررذلك جرررراء موقررررف النقضرررراء هررررذه الشررررركة والشررررركات النفطيررررة العامررررة االخرررر

فررررري حرررررين ال يوجرررررد تشرررررريع مرررررنظم إلحكرررررام هرررررذه . التشرررررريعين السرررررعودي واالمررررراراتي

الشرررركات فررري اقلررريم كوردسرررتان اساسررراً، بينمرررا جررراءت معالجرررة التشرررريع المصرررري اكثرررر 

 .تفصيالً 

 The importance of the topic أهمية الموضوع
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عامررررة مررررن خررررالل اهميررررة هررررذه تررررأتي اهميررررة دراسررررة اسررررباب انقضرررراء الشررررركة النفطيررررة ال

ولرررذلك . الشرررركة التررري تخرررتص برررأهم الثرررروات الطبيعيرررة فررري معظرررم البلررردان المنتجرررة للرررنفط

فرران مررن الهررام والضررروري ان ال يكررون بقرراء هررذه الشررركات رغررم عرردم جرردوى ذلررك، أو 

لرررررذا فكمرررررا ان انشررررراء هرررررذه . إنهائهرررررا عرضرررررة لألهرررررواء ورهنررررراً باالجتهرررررادات المختلفرررررة

هررررا واموالهررررا يجررررب ان تررررنظم فرررري القرررروانين فكررررذلك اسررررباب انقضررررائها الشررررركات وادارت

 .ايضاً يجب ان تكون منظمة ومنضبطة قانوناً 

 Research hypothesisفرضية البحث 

يسرررتهدف هرررذا البحرررث تحقيرررق الفرضرررية المتمثلرررة فررري التحديرررد الررردقيق لمرررا تصرررلح اسرررباباً 

التنظررريم التشرررريعي لهرررذه النقضررراء الشرررركات النفطيرررة العامرررة، ال سررريما فررري ظرررل غيررراب 

بعرررد صررردور قرررانون شرررركة الرررنفط الوطنيرررة العراقيرررة  –االسرررباب فررري كرررل مرررن العرررراق 

 .واقليم كوردستان –الجديد 

 Research Methodologyمنهجية البحث 

اعتمررد البحررث علررى المررنهج المقررارن بررين كررل مررن قررانون شررركة الررنفط الوطنيررة العراقيررة 

لعراقررري وقرررانون اقلررريم كوردسرررتان العرررراق متمرررثالً فررري الجديرررد وقرررانون الشرررركات العامرررة ا

مسرررررررودتي مشرررررررروعي قرررررررانوني شرررررررركة كوردسرررررررتان الستكشررررررراف وانتررررررراج الرررررررنفط  

(KEPCO ) وشرررررررركة كوردسرررررررتان لتسرررررررويق الرررررررنفط والغررررررراز(KOMO ) والقرررررررانون

المصرررري المتمثرررل فررري قرررانون هيئرررات القطررراع العرررام وشرررركاته وقرررانون شرررركات قطررراع 

ارامكررررررو )الساسرررررري لشررررررركة الزيررررررت العربيررررررة السررررررعودية األعمررررررال العررررررام والنظررررررام ا

ولمزيرررد مررررن (. ادنررروك)وقرررانون تأسررريس شرررركة بتررررول ابررررو ظبررري الوطنيرررة ( السرررعودية

االسرررتفادة سررررنرجع الررررى القرررررارات الخاصررررة بتأسررريس بعررررض الشررررركات النفطيررررة العامررررة 

مررررع االسررررتفادة مررررن القرررروانين ذات الصررررلة . المصرررررية كشررررركة القرررراهرة لتكريررررر البترررررول

 .بالموضوع كقانون النفط والغاز إلقليم كوردستان

كمرررا اعتمررردت الدراسرررة علرررى المرررنهج التحليلررري الرررذي يقررروم علرررى اسررراس تحليرررل النصررروص 

القانونيرررة المتعلقرررة بموضررروع البحرررث وكرررذلك تحليرررل االفكرررار المعروضرررة آلراء الفقهررراء 

 .في هذا المجال واالستفادة  منها قدر االمكان

 Research structure :هيكلية البحث 

بهرررردف االحاطررررة بالموضرررروع مررررن جوانبرررره المختلفررررة، نقسررررم هررررذه الدراسررررة علررررى  

 :وفق الخطة اآلتية

 .اندماج الشركة النفطية العامة وتقسيمها: المبحث االول

 .تحول الشركة النفطية العامة: المبحث الثاني

 .أسباب اخرى النقضاء الشركة النفطية العامة: المبحث الثالث

 اندماج الشركة النفطية العامة وتقسيمها  :االولالمبحث 

The merger and division of the state oil company 

اذا كرررران انرررردماج الشررررركة يعنرررري اتحرررراد شررررركتين او اكثررررر ليررررنجم عررررن ذلررررك فرررري نهايررررة 

المطرررراف شررررركة واحرررردة وشخصررررية معنويررررة واحرررردة فرررران تقسرررريم الشررررركة هرررري عمليررررة 

شرررركتين او اكثرررر مكررران الشرررركة المقسرررمة، وان مرررا يرررتمخض عنهرررا فررري النهايرررة نشررروء 

وبنررراًء علرررى . يجمرررع برررين الحرررالتين انهمرررا يعررردان سرررببين النقضررراء الشرررركة النفطيرررة العامرررة
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مررررا تقرررردم وللتفصرررريل يجررررب تقسرررريم هررررذا المبحررررث الررررى مطلبررررين يكررررون اولهمررررا النرررردماج 

 .الشركة النفطية العامة والثاني لتقسيمها

 

 The merger of the Stateكة النفطيممة العامممة انممدماج الشممر: المطلممب االول

Oil Company 

يكرررون االنررردماج علرررى نررروعين، النررروع االول يسرررمى باالنررردماج بطريرررق الضرررم ويقصرررد بررره 

امرررا النررروع الثررراني فيسرررمى باالنررردماج بطريرررق . فنررراء شرررركة او اكثرررر فررري شرررركة قائمرررة

اليهرررا الرررذمم الماليرررة المرررزج ويقصرررد بررره فنررراء شرررركتين او اكثرررر وقيرررام شرررركة جديررردة تنتقرررل 

وبنرراء علررى ذلررك يجررب ان يررؤدي االنرردماج الررى فنرراء شررركة علررى . للشررركات الترري فنيررت

االقررل، وبالتررالي ال يعتبررر انرردماجاً اقتصررار االمررر علررى مجرررد نقررل جررزء مررن موجرررودات 

وال يعتبرررر انررردماجاً ايضررراً حالرررة . شرررركة قائمرررة او جرررزء مرررن ديونهرررا الرررى شرررركة اخررررى

فررري شررركة اخررررى حترررى ولرررو امتلكررت معظرررم اسرررهمها وقبضرررت ( ةكشرررريك)دخررول شرررركة 

محتفظرررة ( التابعرررة)علرررى إدارتهرررا اذ تبقرررى كرررل مرررن الشرررركة القابضرررة والشرررركة المقبوضرررة 

 .(090م، صفحة 6911شفيق، )بشخصيتها المعنوية 

أمررررا اهررررداف االنرررردماج فهرررري متنوعررررة وكثيرررررة، فقررررد يهرررردف االنرررردماج الررررى توحيررررد  

ومررررن الممكررررن ان . االنترررراج او تحقيررررق التكامررررل االقتصرررراديالجهررررود واقتصرررراد تكرررراليف 

يكرررون الغررررض مرررن االنررردماج برررين شرررركتين هرررو تجنرررب المنافسرررة بينهمرررا، او ان تكرررون 

امرررا بالنسررربة . احررردى الشرررركتين ضرررعيفة فتنررردمج مرررع شرررركة اخررررى تمرررارس نفرررس النشررراط

قرررات االنتررراج للشررركات العامرررة فررران الغالررب فيهرررا ان يكرررون االنرردماج بهررردف التقليرررل مررن نف

او تحسررررين الخرررردمات او تحقيررررق التكامررررل االقتصررررادي كررررأن تنرررردمج شررررركة عامررررة تقرررروم 

بإنتررراج المرررادة االوليرررة مرررع شرررركة عامرررة اخررررى تقررروم بتحويرررل تلرررك المرررادة االوليرررة الرررى 

 . (090م، صفحة 6911شفيق، ) مواد مصنعة

نين موضررروع بعرررد ان تبرررين لنرررا المقصرررود باالنررردماج وكرررذلك اهدافررره سرررنبين موقرررف القررروا

المقارنرررة منررره وذلرررك بتقسررريم هرررذا المطلرررب الرررى فررررعين نبرررين فررري الفررررع االول انررردماج 

الشرررركة النفطيرررة العامرررة فررري القرررانونين العراقررري والكوردسرررتاني ونبرررين فررري الفررررع الثررراني 

 . اندماج الشركة النفطية العامة في القوانين المقارنة

 ي القانونين العراقي والكوردستانياندماج الشركة النفطية العامة ف: الفرع االول

The merger of the General Oil Company in the Iraqi and 

Kurdistan laws 

قبرررل الررردخول فررري هرررذا الموضررروع نرررود ان نبرررين بأنررره بعرررد صررردور قرررانون شرررركة النفطيرررة 

الوطنيررررة العراقيررررة الجديررررد بموجبرررره اصرررربحت تسررررع شررررركات نفطيررررة عامررررة مملوكررررة لهررررا 

كمرررا نرررص هرررذا القرررانون علرررى عررردم سرررريان بعرررض القررروانين علرررى هرررذه ومرتبطرررة بهرررا، 

الشرررركة والشرررركات المملوكرررة لهرررا ومرررن ضرررمن هرررذه القررروانين قرررانون الشرررركات العامرررة 

علرررى ان يصررردر مجلرررس الررروزراء وبررراقتراح مرررن هرررذه الشرررركة نظامررراً يحرررل محرررل كرررل 

لسرررنة ( 0)م قرررانون شرررركة الرررنفط الوطنيرررة العراقيرررة رقررر)قرررانون مرررن القررروانين المسرررتثناة 

ورغرررررم ذلرررررك ولكرررررون الكثيرررررر مرررررن الشرررررركات . ((61)وم( ثانيررررراً /5)، صرررررفحة م9466

النفطيرررة العامرررة فررري العرررراق قرررد تأسسرررت ونظمرررت بموجرررب القرررانون األخيرررر فإننرررا سنشرررير 

الررى موقررف هررذا القررانون ايضرراً فرري صرردد موضرروع االنرردماج وغيررره مررن اسررباب انقضرراء 
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وليسررت  – بررد مررن االسررراع فرري اصرردار قرروانين وفرري الحقيقررة ال. الشررركة النفطيررة العامررة

تحررررل محررررل القرررروانين المسررررتثناة بغيررررة سررررد الفررررراغ التشررررريعي الررررذي احدثرررره  –انظمررررة

فيمرررا يتعلرررق بقرررانون شرررركة الرررنفط الوطنيرررة العراقيرررة الجديرررد، لرررم نجرررد  .االسرررتثناء المرررذكور

امرررة نصررراً خاصررراً باالنررردماج برررل اكتفرررى برررالنص علرررى فرررك ارتبررراط تسرررع شرررركات نفطيرررة ع

مررررن وزارة الررررنفط ونقررررل ملكيتهررررا الررررى شررررركة الررررنفط الوطنيررررة برررردون برررردل وان تكررررون 

للشررررركة االخيرررررة كافررررة الحقرررروق وااللتزامررررات الترررري كانررررت لرررروزارة الررررنفط تجرررراه هررررذه 

، صرررررفحة 9466لسرررررنة ( 0)قرررررانون شرررررركة الرررررنفط الوطنيرررررة العراقيرررررة رقرررررم )الشرررررركات 

صرررردد بيرررران المقصررررود باالنرررردماج،  ووفقرررراً للمعيررررار الررررذي ذكرنرررراه فرررري .((6/خامسرررراً /5)م

فرررأن هرررذه الحالرررة ال تعتبرررر انررردماجاً الن االنررردماج يفتررررض ان تفنررري شرررركة او اكثرررر اي 

امرررا الحالرررة التررري نحرررن . ان تنتهررري الشخصرررية المعنويرررة للشرررركة او الشرررركات المندمجرررة

بصرررددها فلرررم ترررؤدي الرررى انقضررراء او فنررراء تلرررك الشرررركات فررري شرررركة الرررنفط الوطنيرررة برررل 

محتفظررررة بشخصرررريتها المعنويررررة المسررررتقلة رغررررم انهررررا اصرررربحت مملوكررررة لشررررركة بقيررررت 

امررا قررانون الشررركات العامررة العراقرري فقررد خصررص المررواد  .الررنفط الوطنيررة ومرتبطررة بهررا

فقررررد اجرررراز هررررذا القررررانون ان تنرررردمج شررررركتان او . لهررررذا الموضرررروع( 30، 33، 39، 36)

وم الشرررركات التررري ترغرررب اكثرررر فررري شرررركة مملوكرررة للدولرررة، وقرررد اشرررترط لرررذلك ان تقررر

باالنررردماج بممارسرررة نشررراط متشرررابه او مترررألف وقرررد ذكرررر المشررررع حرررالتين او فرضررريتين، 

االولررررى هرررري حالررررة كررررون الشررررركات الراغبررررة باالنرررردماج تابعررررة لرررروزارة واحرررردة فلتلررررك 

امرررا اذا كانرررت الشرررركات المعنيرررة تابعرررة ألكثرررر مرررن وزارة . الررروزارة ان تقتررررح االنررردماج

قرررانون الشرررركات العامرررة )تلرررك الررروزارات تحريريررراً علرررى هرررذا الررردمج  فينبغررري ان توافرررق

وبعررررد ذلررررك يتررررولى  .((أوالً /36)المعرررردل ، صررررفحة م 6995لسررررنة ( 99)العراقرررري رقررررم 

الرررروزير او الرررروزراء المعنيررررين تقررررديم مقترررررح االنرررردماج او دراسررررة الجرررردوى االقتصررررادية 

المرررذكور علرررى االنررردماج  والفنيرررة لالنررردماج الرررى مجلرررس الررروزراء،  فررراذا وافرررق المجلرررس

تقرررروم الرررروزارة، الترررري سررررتكون مشرررررفة علررررى الشررررركة بعررررد االنرررردماج، بتعررررديل العقررررد 

امرررا اذا كررران . االصرررلي للشرررركة وذلرررك فررري حالرررة مرررا اذا ترررم االنررردماج فررري صرررورة الضرررم

قررانون الشررركات العامررة ) االنرردماج فرري صررورة االتحرراد او المررزج فيررتم إعررداد عقررد جديررد

وتقررررروم  .((39)وم( ثانيررررراً /36)المعررررردل ، صرررررفحة م 6995لسرررررنة ( 99)العراقررررري رقرررررم 

الرررروزارة الترررري سررررتكون مالكررررة للشررررركة الدامجررررة او الجديرررردة بررررإبالغ المسررررجل بالعقررررد 

ويكررررون االنرررردماج نافررررذاً مررررن ترررراريخ موافقررررة مجلررررس . المعرررردل او تزويررررده بالعقررررد الجديررررد

وبعرررد ذلرررك . خرررراً لنفررراذهالررروزراء عليررره مباشررررةً اال اذا حررردد المجلرررس المرررذكور تاريخررراً أ

واالجررررراء . يقرررروم مسررررجل الشررررركات بإصرررردار شررررهادة تأسرررريس للشررررركة العامررررة الدامجررررة

االخيرررر الرررذي يقررروم بررره مجلرررس الررروزراء هرررو نشرررر قررررار االنررردماج فررري الجريررردة الرسرررمية 

وكرررذلك فررري النشررررة التررري يصررردرها المسرررجل إن أمكرررن، وبعرررد نفررراذ ( الوقرررائع العراقيرررة)

قرررروق والتزامررررات الشررررركة او الشررررركات المندمجررررة تنتقررررل الررررى قرررررار االنرررردماج فرررران ح

المعررردل ،  6995لسرررنة ( 99)قرررانون الشرررركات العامرررة العراقررري رقرررم ) الشرررركة الدامجرررة

ويالحررررظ علررررى هررررذا القررررانون انرررره ذكررررر التشررررابه والتررررألف فرررري  .((30)وم( 33)صررررفحة م

ود نشررراط الشرررركات التررري تنررردمج مرررع بعضرررها الررربعض، وهنررراك مرررن يررررى برررأن المقصررر

 .(334م، صفحة 9441كوماني، ) بالتشابه هو التماثل اما التآلف فيعني التكامل
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ولرررو طبقنرررا هرررذا الشررررط علرررى موضررروعنا لتبرررين لنرررا بأنررره يجرررب ان يرررتم االنررردماج برررين 

شرررركتين نفطيترررين عررررامتين اي ان تمارسرررا النشررراط المتعلررررق برررالنفط او أن تنررردمج شررررركة 

ويالحرررظ ايضررراً  .مكمرررالً للنشررراط النفطررري نفطيرررة عامرررة مرررع شرررركة عامرررة تمرررارس نشررراطاً 

ان هرررذا القرررانون لرررم يبرررين المررردة التررري يجرررب فيهرررا علرررى مجلرررس الررروزراء ان يوافرررق علرررى 

االنررردماج، كمرررا أنررره لرررم يجعرررل نشرررر قررررار مجلرررس الررروزراء باالنررردماج امرررراً الزاميررراً برررل 

مرررن علررق ذلرررك علرررى مرردى امكانيرررة النشرررر فرري النشررررة، وال يُعررررف المقصررود باإلمكانيرررة و

الرررذي يثبتهرررا مرررن عدمررره، ومرررا هرررو االثرررر المترترررب فررري حالرررة وجرررود هرررذه االمكانيرررة ومرررع 

وفيمرررا يتعلررررق باالنرررردماج فرررري مسرررودتي مشررررروعي قررررانوني شررررركة  .ذلرررك لررررم يررررتم النشررررر

وشررررركة كوردسررررتان ( KEPCO) 9466كوردسررررتان الستكشرررراف وانترررراج الررررنفط لسررررنة 

ظيمرررررره فرررررري هرررررراتين فلررررررم يررررررتم تن( KOMO) 9465لتسررررررويق الررررررنفط والغرررررراز لسررررررنة 

ومرررن االفضرررل ان يرررتم . المسرررودتين، اذا لرررم نعثرررر علرررى اي نرررص متعلرررق باالنررردماج فيهمرررا

تنظرريم هررذا الموضرروع بشرريء مررن التفصرريل والوضرروح وفرري سرربيل ذلررك يمكررن االسررتفادة 

. مررن قررانون الشررركات العامررة العراقرري والمعالجررة الررواردة فيرره فرري صرردد هررذا الموضرروع

اجرررررراءات موحررررردة النررررردماج الشرررررركات النفطيرررررة والحقيقرررررة يفضرررررل وضرررررع نصررررروص و

العامرررة فررري اقلررريم كوردسرررتان العرررراق وان هرررذا يتطلرررب صررردور قرررانون موحرررد للشرررركات 

 .النفطية العامة في االقليم

 اندماج الشركة النفطية العامة في القوانين المقارنة:الفرع الثاني 

The merger of the General Petroleum Corporation in the 

comparative laws 

فيمرررررا يخرررررص انررررردماج الشرررررركات فررررري قرررررانون هيئرررررات القطررررراع العرررررام وشرررررركاته      

. مرررن برررين اسرررباب انقضررراء الشرررركة( 05)المصرررري، نجرررد انررره ذكرررر االنررردماج فررري المرررادة 

 :وبيّن هذا القانون والئحته التنفيذية اجراءات االندماج ونوردها فيما يأتي

قرررد اعطرررت المرررادة الثامنرررة مرررن هرررذا القرررانون الكثيرررر ل اقترررراح االنررردماج واعرررداد المشرررروع

مرررن االختصاصرررات لمجلرررس ادارة الهيئرررة العامرررة للقطررراع العرررام تمارسرررها تجررراه الشرررركات 

التررري تتبعهرررا، كرررإقرار الخطرررط واالهرررداف العامرررة لهرررذه الشرررركات باإلضرررافة الرررى دراسرررة 

التنميررررة  الجوانررررب الفنيررررة واالقتصررررادية لتحقيررررق االغررررراض المسررررتهدفة فرررري اطررررار خطررررة

االقتصرررادية واالجتماعيرررة التررري تضرررعها الدولرررة، كمرررا يخرررتص المجلرررس المرررذكور بررراقتراح 

وبنرررراًء علررررى ذلررررك يخررررتص مجلررررس ادارة الهيئررررة . انرررردماج شررررركة فرررري شررررركة اخرررررى

المصرررررية العامررررة للبترررررول بإعررررداد مشررررروع االنرررردماج الررررذي يررررتم اقتراحرررره مررررن خررررالل 

اط الشررررركة، وهررررو الررررنفط والغرررراز فرررري الدراسررررات الفنيررررة واالقتصررررادية المتصررررلة بنشرررر

واذا . موضررررروعنا، مرررررن اجرررررل تحقيرررررق خطرررررة التنميرررررة االقتصرررررادية واالجتماعيرررررة للدولرررررة

كانررررت الشررررركات الترررري ترررردخل فرررري عمليررررة االنرررردماج خاضررررعة إلشررررراف هيئررررات عامررررة 

مختلفرررة، عندئرررذ يتطلرررب االمرررر موافقرررة مجرررالس ادارة كرررل الهيئرررات المعنيرررة علرررى مقتررررح 

قرررانون الشرررركات العامرررة العراقررري لرررم يشرررترط هرررذا القرررانون التشرررابه  وبخرررالف .االنررردماج

ولررررم نجررررد مثرررراالً علررررى حرررراالت . والتررررألف فرررري نشرررراط الشررررركات الدامجررررة والمندمجررررة

االنرررردماج الترررري تررررتم بررررين الشررررركات النفطيررررة التابعررررة للهيئررررة المصرررررية العامررررة للبترررررول 

هررررا ليسررررت شررررركات ولكررررن هنرررراك مثررررال علررررى انرررردماج شررررركتين مررررن القطرررراع العررررام ولكن

انررردمجت شرررركة النصرررر للررردخان والسرررجائر التررري كانرررت تنرررتج  6960نفطيرررة، ففررري عرررام 
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التررري ( ايسرررترنكومباني)سرررجائر نفرتيتررري فررري الشرررركة الشررررقية للررردخان او مرررا تسرررمى برررـ

كانررررت تنررررتج سررررجائر كليوبرررراترا سرررروبر، وتررررم االنرررردماج بينهمررررا بموجررررب قرررررار مجلررررس 

ونجررررررد ان . (051م، صررررررفحة 9465غير، الصرررررر) 6960لسررررررنة ( 550)الرررررروزراء رقررررررم 

االنررردماج فررري هرررذا المثرررال قرررد ترررم برررين شرررركتين مرررن نشررراط متشرررابه رغرررم عررردم اشرررتراط 

تعتبررررر موجررررودات الشررررركة المندمجررررة  تقرررردير اصررررول الشررررركة المندمجررررة .المشرررررع ذلررررك

حصرررة عينيرررة يزيرررد بمقررردارها رأس مرررال الشرررركة الدامجرررة فررري حالرررة االنررردماج بطريرررق 

الموجرررودات فررري تكررروين رأس المرررال فررري حالرررة االنررردماج بطريرررق الضرررم، وتررردخل هرررذه 

وقررد تضررمن قررانون هيئررات القطرراع العرررام . المررزج لررذلك البررد مررن تقرردير هررذه الموجرررودات

وشرررركاته كيفيرررة هرررذا التقررردير برررأن اوجرررب ان يرررتم تقررردير صرررافي اصرررول الشرررركات فررري 

ة للشرررركات حالرررة االنررردماج مرررن قبرررل لجنرررة تتشررركل بقررررار مرررن وزيرررر البتررررول، بالنسرررب

النفطيررررة، وتتكررررون هررررذه اللجنررررة مررررن ممثلررررين عررررن وزارة الماليررررة والجهرررراز المركررررزي 

وتكررررون قرررررارات اللجنررررة المررررذكورة قابلررررة للطعررررن امررررام الجهررررات القضررررائية . للمحاسرررربات

، 6963لسرررنة ( 95)قرررانون هيئرررات القطررراع العرررام وشرررركاته المصرررري رقرررم ) المختصرررة

ذيرررررة لهرررررذا القرررررانون ان يكرررررون تقررررردير صرررررافي وأوجبرررررت الالئحرررررة التنفي .((01)صرررررفحة م

اصرررول الشرررركات علرررى اسررراس القيمرررة الدفتريرررة، وان تنتهررري اللجنرررة الخاصرررة بتقررردير تلرررك 

االصرررول مرررن اعمالهرررا خرررالل مررردة ال تزيرررد علرررى سرررتة اشرررهر مرررع جرررواز تجديررردها لمررررة 

الالئحررررة التنفيذيررررة لقررررانون هيئررررات القطرررراع العررررام ) واحرررردة بقرررررار مررررن وزيررررر البترررررول

وهنررررراك مرررررن  .((96)وم( 95)، صرررررفحة م6963لسرررررنة ( 95)اته المصرررررري رقرررررم وشررررررك

مررررع الموقررررف المتقرررردم لهررررذا القررررانون  (019-016م، الصررررفحات 9465الصررررغير، ) يتفررررق

فمرررن ناحيرررة فانررره يتفرررق مرررع المشررررع فررري جررروازه . مرررن ناحيرررة وينتقرررده مرررن ناحيرررة اخررررى

ي حالررررة الطعررررن فرررري قرررررارات اللجنررررة الخاصررررة بتقرررردير صررررافي اصررررول الشررررركات فرررر

االنررردماج امرررام الجهرررات القضرررائية المختصرررة فهرررذا يحقرررق االرتيررراح والطمأنينرررة لمسررراهمي 

الشرررركة المندمجرررة مرررن االنحرررراف والخطرررأ فررري تقررردير تلرررك االصرررول فررري حالرررة مرررا اذا 

ومرررن  .كانررت الشررركة المندمجرررة مررن الشررركات التررري يسرراهم فرري تكوينهرررا القطرراع الخرراص

شررررتراط الالئحررررة التنفيذيررررة لهررررذا القررررانون تقيرررريم ناحيررررة اخرررررى ينتقررررد موقررررف المشرررررع ال

ويرررى بررأن التقيرريم علررى هررذا االسرراس يخررل . اصررول الشررركة علررى اسرراس القيمررة الدفتريررة

بقواعررررد العدالررررة ويررررؤدي الررررى نفررررور رأس المررررال الخرررراص عررررن المسرررراهمة فرررري شررررركات 

تلكهرررا فررراذا كررران التقيررريم علرررى هرررذا االسررراس مقبررروالً فررري الشرررركات التررري يم. القطررراع العرررام

شرررخص عرررام بمفررررده او مرررع غيرررره مرررن االشرررخاص العامرررة او بنررروك القطررراع العرررام، فررران 

ذلرررك ال يمكرررن قبولررره فررري الشرررركات التررري يسررراهم فررري رأس مالهرررا القطررراع الخررراص، الن 

القيمرررة الدفتريرررة لألصرررول تختلرررف عرررن قيمتهرررا الفعليرررة وبالترررالي فررران هرررذا التقررردير يكرررون 

الخررراص فررري حالرررة مرررا اذا كانرررت القيمرررة الحقيقيرررة  مجحفررراً بحقررروق المسررراهمين مرررن القطررراع

مرررا الفررررق برررين القيمرررة .. ببسررراطة ودون تعقيرررد) لتلرررك االصرررول تزيرررد عرررن قيمتهرررا الدفتريرررة

قررررار االنررردماج الصرررادر مرررن الجمعيرررة  .(م9465الدفتريرررة والسررروقية والعادلرررة للسرررهم؟، 

قررررار االنررردماج العامرررة للشرررركة لقرررد جعرررل قرررانون هيئرررات القطررراع العرررام وشرررركاته اصررردار 

مرررن اختصررراص الجمعيرررة العامرررة للشرررركة ولكنررره لرررم يجعرررل هرررذا القررررار نهائيررراً برررل معلقررراً 

قرررانون هيئرررات القطررراع العرررام وشرررركاته المصرررري ) علرررى موافقرررة مجلرررس الررروزراء عليررره

 .((31/9)، صفحة م6963لسنة ( 95)رقم 
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ان ويتطلررررب لصررررحة انعقرررراد اجتمرررراع الجمعيررررة العامررررة للشررررركة فرررري هررررذا الخصرررروص 

يحضرررر نصرررف اعضرررائها علرررى االقرررل ويشرررترط ان يكرررون مرررن بيرررنهم رئررريس الجمعيرررة او 

وال شررك فرري ان االنرردماج يعتبررر مرررن المسررائل الخطيرررة الترري تررؤدي الررى فنررراء . مررن ينيبرره

الشرررركة، لرررذلك يجرررب ان يكرررون القررررار الخررراص باالنررردماج صرررادراً عرررن الجمعيرررة العامرررة 

اب المطلررروب لصرررحة قررررار االنررردماج هرررو وبرررذلك فررران النصررر. فررري دورتهرررا غيرررر العاديرررة

الالئحرررة التنفيذيرررة لقرررانون هيئرررات ) موافقرررة ثلثررري اعضررراء الجمعيرررة الحاضررررين علرررى االقرررل

 .((69)وم( 56)، صررررفحة م6963لسررررنة ( 95)القطرررراع العررررام وشررررركاته المصررررري رقررررم 

ويررررؤدي االنرررردماج الررررى حررررل الشررررركة المندمجررررة وانقضرررراؤها وانتقررررال اصررررول وخصرررروم 

م، الصررررفحات 9465الصررررغير، ) دمجررررة الررررى الشررررركة الدامجررررة دون تصررررفيةالشررررركة المن

وفررري قرررانون شرررركات قطررراع االعمررررال العرررام المصرررري، فكمرررا هرررو الحررررال  .(006-009

فرررري قررررانون هيئررررات القطرررراع العررررام وشررررركاته اعتبررررر هررررذا القررررانون ايضرررراً االنرررردماج مررررن 

الالئحررررة  وقررررد اجررررازت. منرررره( 39)اسررررباب انقضرررراء الشررررركة الترررري وردت فرررري المررررادة 

التنفيذيررررة لهررررذا القررررانون ان تلجررررأ الشررررركات القابضررررة او التابعررررة الررررى االنرررردماج لتحقيررررق 

الالئحرررة التنفيذيرررة لقرررانون شرررركات قطررراع األعمرررال ) احررردى االغرررراض اآلتيرررة او بعضرررها

 :((66)م، صفحة م6996، 6996لسنة ( 943)العام المصري رقم 

 .تقوم بهاان تحقق الشركة التكامل بين النشاطات التي  -

 .ان يمنحها االندماج قدراً اكبراً من المنافسة بين الشركات -

 .ان يكون االندماج وسيلة تدعم المركز المالي للشركات المندمجة -

 .ان تستفيد الشركات من خالل االندماج من الطاقات العاطلة في بعض الشركات -

ة فرررري بعررررض ان تسررررتفيد هررررذه الشررررركات مررررن الكفرررراءات والخبرررررات االداريررررة الموجررررود -

 .المواقع

ان يرررؤدي االنررردماج الرررى زيرررادة قررردرة الشرررركة فررري الحصرررول علرررى االئتمررران والتسرررهيالت  -

 .من المؤسسات المختصة

تحقيرررررق اشرررررراف فعرررررال علرررررى الشرررررركات مرررررن خرررررالل تجميرررررع الوحررررردات او الشرررررركات  -

 .المتقاربة جغرافياً تحت اشراف واحد

 .جةان يساهم االندماج في زيادة ارباح الشركات المندم -

 .اية اغراض اخرى تساعد على دعم انشطة الشركات وتزيد من فرص نجاحها -

يتبرررين ممرررا تقررردم ان هرررذه االهرررداف او بعضرررها تعتبرررر مرررن اغرررراض االنررردماج بشررركل عرررام 

وهنرررراك اغررررراض خاصررررة بهررررذا النرررروع مررررن الشررررركات فزيررررادة قرررردرة الشررررركات علررررى 

لبي وهررو ان يرررؤدي الرررى المنافسررة هرررو هرردف عرررام لالنررردماج فرراذا كررران لالنرردماج جانرررب سررر

االحتكرررار اال أن الجانرررب االيجرررابي لررره هرررو تقويرررة المركرررز المرررالي للشرررركة وزيرررادة رأس 

امرررا تجميرررع . مالهرررا ممرررا يرررؤدي ذلرررك الرررى زيرررادة القررردرة التنافسرررية للشرررركات بعرررد االنررردماج

الوحرررردات المتقاربررررة جغرافيرررراً تحررررت اشررررراف واحررررد فهررررذا ينطبررررق بوجرررره خرررراص علررررى 

ال العررررام فبرررردالً مررررن وجررررود عرررردة شررررركات تقرررردم سررررلعة او خدمررررة شررررركات قطرررراع االعمرررر

متماثلرررة يفضرررل ان تتوحرررد هرررذه الشرررركات فررري شرررركة واحررردة عرررن طريرررق االنررردماج اذا 

كانرررت تلرررك الشرررركة قرررادرة علرررى القيرررام بعمرررل تلرررك الشرررركات او الوحررردات وهرررذا يسرررهل 

 .من االشراف على تلك الشركة بشكل فعال
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نون شرررركات قطررراع االعمرررال العرررام انررردماج الشرررركات مرررن قرررا( 31)وقرررد اجرررازت المرررادة 

القابضرررررة النفطيرررررة بنررررراًء علرررررى اقترررررراح وزيرررررر البتررررررول وبقررررررار مرررررن رئررررريس مجلرررررس 

كمررررا اجررررازت انرررردماج الشررررركات التابعررررة لهررررا بموجررررب قرررررار مجلررررس ادارة . الرررروزراء

الشررررررركة او الشررررررركات القابضررررررة واعتمرررررراد الجمعيررررررات العامررررررة للشررررررركات المندمجررررررة 

امرررا فيمرررا يتعلرررق  .تتمترررع الشرررركة الناتجرررة عرررن االنررردماج بالشخصرررية المعنويرررةو. والدامجرررة

مررررن ( 69)بتقرررردير صررررافي اصررررول الشررررركات المعنيررررة باالنرررردماج فقررررد اوجبررررت المررررادة 

القرررررانون المرررررذكور علرررررى المؤسسرررررين او مجلرررررس ادارة الشرررررركة ان يطلبررررروا مرررررن وزيرررررر 

يقرررروم الرررروزير  البترررررول التحقررررق مررررن صررررحة تقرررردير تلررررك االصررررول، وبنرررراء علررررى ذلررررك

المررررذكور بإصرررردار قرررررار لتشرررركيل لجنررررة برئاسررررة مستشررررار فرررري هيئررررة قضررررائية يخترررراره 

رئررريس تلرررك الهيئرررة مرررع عضررروية مرررا ال يزيرررد علرررى اربعرررة اشرررخاص مرررن ذوي الخبررررة فررري 

مجرررررال االقتصررررراد والمحاسررررربة والقرررررانون واالمرررررور الفنيرررررة باإلضرررررافة الرررررى ممثرررررل عرررررن 

ه مرررن قبرررل مجلرررس ادارة الشرررركة القابضرررة او المؤسسرررين او المسررراهمين الرررذي يرررتم اختيرررار

وكرررذلك يررردخل فررري تشررركيله تلرررك اللجنرررة ممثرررل عرررن وزارة . مجلرررس ادارة الشرررركة التابعرررة

وتقرررروم هررررذه اللجنررررة بررررالتحقق مررررن . الماليررررة وممثررررل عررررن الجهرررراز المركررررزي للمحاسرررربات

صررحة تقرردير تلرررك االصررول وتقرردم تقريرررراً بررذلك الرررى وزيررر البترررول فررري مرردة ال تتجررراوز 

ولكرري يكررون التقرردير المررذكور نهائيرراً يجررب . سررتون يومرراً مررن ترراريخ احالررة االوراق اليهررا

مررررن هررررذا ( 31)وجرررردير باإلشررررارة الررررى ان المررررادة .ان يررررتم اعتمرررراده مررررن وزيررررر البترررررول

القرررانون قرررد أحرررال تفاصررريل االنررردماج الرررى قرررانون شرررركات المسررراهمة وشرررركات التوصرررية 

كمررررا احالررررت . 6966لسررررنة ( 659)محرررردودة رقررررم باألسررررهم والشررررركات ذات المسررررؤولية ال

مررررن الالئحررررة التنفيذيررررة لقررررانون شررررركات قطرررراع االعمررررال العررررام انرررردماج ( 69)المررررادة 

مررررن ( 996 – 969)الشررررركات القابضررررة والشررررركات التابعررررة الررررى تطبيررررق المررررواد مررررن 

وذلرررررك مرررررع مراعررررراة االحكرررررام . 6966لسرررررنة ( 659)الالئحرررررة التنفيذيرررررة للقرررررانون رقرررررم 

( 659)وبرررالرجوع الرررى القرررانون رقرررم . فررري قرررانون شرررركات قطررراع االعمرررال العرررامالرررواردة 

نجررررد انرررره يشررررترط ان يكررررون االنرررردماج بررررين شررررركتين مصررررريتين او بررررين  6966لسررررنة 

شرررركة مصررررية وشرررركة اجنبيرررة ترررزاول نشررراطها فررري مصرررر وتنشرررأ عرررن االنررردماج شرررركة 

شررررركات ذات قررررانون الشررررركات المسرررراهمة وشررررركات التوصررررية باألسررررهم وال) مصرررررية

ويفهررررم  .((634)، صررررفحة م6966لسررررنة ( 659)المسررررؤولية المحرررردودة المصررررري رقررررم 

مرررن ذلرررك ان هرررذا القرررانون ال يجيرررز ان تنشرررأ عرررن االنررردماج شرررركة اجنبيرررة برررل يجرررب ان 

وبخرررالف قرررانون هيئرررات القطررراع  .تكرررون الشرررركة الناجمرررة عرررن االنررردماج شرررركة مصررررية

راعرررراة القيمررررة الفعليررررة ألصررررول الشررررركات العررررام وشررررركاته، فقررررد اوجررررب هررررذا القررررانون م

المندمجرررة والدامجرررة عنرررد اصررردار االسرررهم التررري يرررتم اعطائهرررا مقابرررل رأس مرررال الشرررركة 

المندمجرررررة، كمرررررا نرررررص علرررررى اعتبرررررار الشرررررركة الدامجرررررة او الجديررررردة خلفررررراً للشرررررركات 

كمرررا اجررراز ترررداول اسرررهم الشرررركة الدامجرررة . المندمجرررة وتحرررل محلهرررا فيمرررا لهرررا ومرررا عليهرررا

االسرررهم المعطررراة مقابرررل رأس مرررال الشرررركة المندمجرررة وذلرررك بمجررررد اصررردار تلرررك  وكرررذلك

ونررررص القررررانون المررررذكور ايضرررراً علررررى اعفرررراء الشررررركات المندمجررررة والشررررركة . االسررررهم

قرررانون الشرررركات ) الدامجرررة مرررن الضررررائب والرسررروم المسرررتحقة عليهرررا بسررربب االنررردماج

ؤولية المحررررررردودة المسررررررراهمة وشرررررررركات التوصرررررررية باألسرررررررهم والشرررررررركات ذات المسررررررر

 .((630-636)، الصفحات م6966لسنة ( 659)المصري رقم 
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فقررررد  6966لسررررنة ( 659)امررررا النصرررروص الررررواردة فرررري الالئحررررة التنفيذيررررة للقررررانون رقررررم 

تضرررمنت تفاصررريل اجرررراءات االنررردماج كإعرررداد مشرررروع عقرررد االنررردماج مرررن قبرررل مجلرررس 

المبررررردئي ألصرررررول  ادارة الشرررررركة ومضرررررمون هرررررذا المشرررررروع ومرفقاتررررره مثرررررل التقررررردير

الالئحررررررة التنفيذيررررررة لقررررررانون الشررررررركات المسرررررراهمة ) وخصرررررروم الشررررررركات المندمجررررررة

وشرررررركات التوصرررررية باألسرررررهم والشرررررركات ذات المسرررررؤولية المحررررردودة المصرررررري رقرررررم 

وفيمررررررا يخررررررص النظررررررام االساسرررررري لشررررررركة  .((969)، صررررررفحة م6966لسررررررنة ( 659)

تررررول ابرررو ظبررري الوطنيرررة فقرررد الزيرررت العربيرررة السرررعودية وكرررذلك قرررانون تأسررريس شرررركة ب

 .جاءا خاليين من أية احكام خاصة باالندماج

 Division of the State Oilتقسمميم الشممركة النفطيممة العامممة :المطلممب الثمماني 

Company 

بخرررررالف االنررررردماج فررررران تقسررررريم الشرررررركة النفطيرررررة العامرررررة يعنررررري ان تنشرررررطر او تنقسرررررم 

امتين او اكثرررر بحيرررث تضرررمحل، بعرررد الشرررركة النفطيرررة الواحررردة الرررى شرررركتين نفطيترررين عررر

وتكرررون لكرررل ( االصرررلية)االنتهررراء مرررن اجرررراءات التقسررريم، الشخصرررية المعنويرررة للشرررركة 

شررررركة مررررن الشررررركات الناجمررررة عررررن التقسرررريم شخصررررية معنويررررة مسررررتقلة، امررررا اذا بقيررررت 

الشرررركة قائمرررة ولكرررن ولررردت عنهرررا شرررركة اخررررى تابعرررة لهرررا فررران ذلرررك ال يعرررد سررربباً مرررن 

الشرررركات النفطيرررة العامرررة كرررأن تقررروم شرررركة نفطيرررة بإنشررراء شرررركة تابعرررة  اسرررباب انقضررراء

لهرررا لنقرررل المنتجرررات النفطيرررة او لتكريرهرررا اذ ان ذلرررك ال يمرررس برررأي شررركل مرررن االشررركال 

فالتقسررريم يقتضررري ان . الشخصرررية المعنويرررة للشرررركة التررري كانرررت قائمرررة واسرررتمرت كرررذلك

ة، ويررررتم ذلررررك بهرررردف ان تنشررررأ عررررن كررررل قسررررم مررررن الذمررررة الماليررررة للشررررركة شررررركة جديررررد

تتخصرررص كرررل شرررركة مرررن الشرررركات الجديررردة فررري فررررع معرررين مرررن النشررراط او قرررد يهررردف 

والتقسررريم قرررد يكرررون . التقسررريم الرررى مواجهرررة ظرررروف قانونيرررة او فنيرررة او ضرررريبية خاصرررة

افقيررراً او رأسرررياً، ويقصرررد بالتقسررريم االفقررري برررأن تنشرررطر الشرررركة القائمرررة التررري كانرررت لهرررا 

عررردة شرررركات تخرررتص كرررل واحررردة منهرررا بنشررراط معرررين كرررأن تنقسرررم نشررراطات متنوعرررة الرررى 

شررركة كانررت تقرروم بالعمليررات الخاصررة بررالنفط الررى جانررب العمليررات الخاصررة بالغرراز الررى 

شرررركتين تتخصرررص احرررداهما بالعمليرررات الخاصرررة برررالنفط واالخررررى بالعمليرررات الخاصرررة 

كتين او اكثررررر أمررررا التقسرررريم الرأسررري او العمررررودي فهررررو تقسرررريم الشرررركة الررررى شررررر. بالغررراز

لتقررروم كرررل واحررردة منهرررا بإحررردى مراحرررل النشررراط الرررذي كانرررت تقررروم بررره الشرررركة االصرررلية 

كتقسررريم شرررركة نفطيرررة الرررى عررردة شرررركات تخرررتص الشرررركة االولرررى بعمليرررات استكشررراف 

. الررررنفط وانتاجرررره وتخررررتص الثانيررررة بعمليررررات تكريررررر الررررنفط والثالثررررة بعمليررررات التسررررويق

ن يررررؤدي الررررى زوال الشخصررررية المعنويررررة للشررررركة والشررررك فرررري ان التقسرررريم فرررري الحررررالتي

 المنقسرررمة وتكتسرررب كرررل شرررركة مرررن الشرررركات الناتجرررة عرررن التقسررريم الشخصرررية المعنويرررة

مررررن قررررانون ( 00)وقررررد اجررررازت المررررادة .((09)، م(95)م، صررررفحة م9445المصررررري، )

هيئرررات القطررراع العرررام وشرررركاته المصرررري تقسررريم اي شرررركة خاضرررعة ألحكامررره وذلرررك فررري 

واذا ترررم التقسررريم عندئرررذ يكرررون لكرررل شرررركة نشرررأت . ضررررورة تقتضررري ذلرررك حالرررة وجرررود

ولرررم يرررذكر هرررذا القرررانون تقسررريم الشرررركة ضرررمن اسرررباب . عرررن التقسررريم الشخصرررية المعنويرررة

انقضرررائها رغررررم انررره يررررؤدي الرررى انقضرررراء الشرررركة المنقسررررمة كمرررا اسررررلفنا، كمرررا اعطررررت 

تررررراح تقسرررريم الشررررركة مررررن المررررادة الثامنررررة مررررن هررررذا القررررانون اختصرررراص اق( 64)الفقرررررة 

النفطيرررررة العامرررررة لمجلرررررس ادارة الهيئرررررة المصررررررية العامرررررة للبتررررررول وذلرررررك اذا اقتضرررررت 
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مرررن هرررذا القرررانون يرررتم تقررردير صرررافي ( 01)ووفقررراَ لرررنص المرررادة  .المصرررلحة العامرررة ذلرررك

اصررررول الشررررركة فرررري حالررررة التقسرررريم بررررنفس طريقررررة تقرررردير تلررررك االصررررول فرررري حررررالتي 

ن قبرررل لجنرررة تتشررركل بقررررار مرررن وزيرررر البتررررول، فررري االنررردماج والتحرررول، ويرررتم ذلرررك مررر

موضرررررروعنا، متضررررررمنة ممثلررررررين عررررررن كررررررل مررررررن وزارة الماليررررررة والجهرررررراز المركررررررزي 

ولررررم يبررررين هررررذا . ويجرررروز الطعررررن فرررري قرررررارات هررررذه اللجنررررة امررررام القضرررراء. للمحاسرررربات

أمرررا تقسررريم الشرررركة فررري قرررانون شرررركات  .القرررانون تفاصررريل اخررررى عرررن تقسررريم الشرررركة

العررررام المصرررري فيكررررون تقسررريم الشررررركات القابضرررة بقرررررار مرررن رئرررريس  قطررراع االعمرررال

امرررا تقسررريم الشرررركات التابعرررة فيكرررون . مجلرررس الررروزراء بنررراء علرررى اقترررراح وزيرررر البتررررول

بقرررررار مررررن مجلررررس ادارة الشررررركة او الشررررركات القابضررررة واعتمرررراد الجمعيررررات العامررررة 

لسرررنة ( 943)رقرررم قرررانون شرررركات قطررراع األعمرررال العرررام المصرررري ) للشرررركات المقسرررمة

مرررن الالئحرررة التنفيذيرررة لهرررذا القرررانون ( 63)ووفقررراً لرررنص المرررادة  .((31)، صرررفحة م6996

فرررران االجررررراءات واالوضرررراع الترررري تتبررررع فرررري تقسرررريم الشررررركات القابضررررة او الشررررركات 

ويالحرررظ ان القرررانون المصرررري هرررو القرررانون  .التابعرررة تحررردد فررري النظرررام االساسررري للشرررركة

 .ن موضوع المقارنة الذي نص على تقسيم الشركةالوحيد من بين القواني

 The transformation ofتحمممول الشمممركة النفطيمممة العاممممة :المبحمممث الثممماني 

the state oil company 

تحرررررول شرررررركة قائمرررررة قانونررررراً الرررررى نررررروع أخرررررر مرررررن االنرررررواع ))يعررررررف التحرررررول بأنررررره 

ي يتطلبهررررا المنصرررروص عليهررررا فرررري القررررانون بعررررد تعررررديل عقرررردها واتخرررراذ االجررررراءات الترررر

 وهنرررراك مررررن يعرفرررره بأنرررره .(936م، صررررفحة 6994البلررررداوي، ) ((القررررانون لهررررذا الغرررررض

يركررررز هررررذان ((. تغييررررر نرررروع الشررررركة وشرررركلها)) (696م، صررررفحة 6953عبدالصررربور، )

. التعريفررران علرررى تغييرررر شررركل الشرررركة كرررأن تتحرررول شرررركة محررردودة الرررى شرررركة مسررراهمة

التحرررول بمعنرررى اوسرررع ممرررا  (159م، صرررفحة 9444محررررز، ) ولكرررن هنررراك مرررن يعررررف

عمليررررة تغييررررر النظررررام القررررانوني للشررررركة ))سرررربق ويرررررى بررررأن المقصررررود بررررالتحول هررررو 

المررررراد تحويلهررررا، مررررع اسررررتمرار شخصرررريتها المعنويررررة متوازيررررة مررررع اتخرررراذ االجررررراءات 

 ويتفررررق احررررد الشررررراح مررررع هررررذا التعريررررف ويرررررى ((.القانونيررررة الالزمررررة للشرررركل الجديررررد

بررررران االقتصرررررار علرررررى تغييرررررر شررررركل الشرررررركة يجعرررررل  (56 م، صرررررفحة9469السررررربك، )

تعريرررف التحرررول ناقصررراً لرررذلك البرررد مرررن ان يرررؤدي التحرررول الرررى تعرررديل النظرررام القرررانوني 

والن التحرررول فررري موضررروعنا يكرررون بتحويرررل شرررركة عامرررة الرررى شرررركة خاصرررة  .للشرررركة

ة او مختلطرررة وبالترررالي فررران التغييرررر الرررذي يحدثررره التحرررول ال يقتصرررر علرررى شررركل الشررررك

وتسررمى هررذه الحالررة . بررل يمتررد الررى النظررام القررانوني الررذي تخضررع لرره الشررركة بعررد التحررول

م، صرررررفحة 9444محررررررز، ) بالخصخصرررررة حسرررررب رأي الررررربعض، ويررررررى احرررررد الفقهررررراء

والشرررك فررري ان للتحرررول فوائرررد . برررأن الخصخصرررة هررري صرررورة مرررن صرررور التحرررول (155

م نشررراطها فتلجرررأ الرررى عديررردة، منهرررا تغييرررر الظرررروف االقتصرررادية للشرررركة واتسررراع حجررر

او قرررد تصررردر تشرررريعات ترررنص علرررى . التحرررول ليرررتالئم الشررركل الجديرررد مرررع تلرررك الظرررروف

مررنح مزايررا واعفرراءات ضررريبية وغيررر ذلررك فتقرروم الشررركة بتغييررر شرركلها واتخرراذ الشررركل 

ومرررن اجرررل االحاطرررة بهرررذا الموضررروع نقسرررم هرررذا المبحرررث الرررى . الرررذي تشرررمله تلرررك المزايرررا

سرررررة فررررري المطلرررررب االول تحرررررول الشرررررركة النفطيرررررة العامرررررة فررررري مطلبرررررين نتنررررراول بالدرا
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القرررانونين العراقررري والكوردسرررتاني ونتنررراول فررري المطلرررب الثررراني تحرررول هرررذه الشرررركة فررري 

 .القوانين المقارنة

 تحول الشركة النفطية العامة في القانونين العراقي والكوردستاني:المطلب االول 

The transformation of the public oil company in the Iraqi 

and Kurdistan laws 

أمررررا قررررانون . ان قررررانون شررررركة الررررنفط الوطنيررررة العراقيررررة لررررم يررررنظم هررررذا الموضرررروع     

الشرررركات العامرررة العراقررري فقرررد خصرررص لتحرررول الشرررركة فصرررالً خاصررراً وهرررو الفصرررل 

التاسرررررع، فأجررررراز ان تتحرررررول الشرررررركة العامرررررة الرررررى شرررررركة مسررررراهمة بموافقرررررة مجلرررررس 

المعررردل ، صرررفحة  6995لسرررنة ( 99)ون الشرررركات العامرررة العراقررري رقرررم قررران) الررروزراء

والمعرررروف ان هنرررراك نرررروعين مررررن الشررررركات المسرررراهمة فرررري قررررانون الشررررركات . ((35)م

الخاصررررة العراقرررري وهرررري الشررررركة المسرررراهمة الخاصررررة والشررررركة المسرررراهمة المختلطررررة، 

اذا كررران المقصرررود والمالحرررظ ان قرررانون الشرررركات العامرررة لرررم يبرررين علرررى وجررره الدقرررة فيمرررا 

بالشررركة المسررراهمة هررري الشرررركة المسررراهمة الخاصررة أم المختلطرررة برررل جررراء الرررنص مطلقررراً 

والشرررك فررري جرررواز ان يكرررون التحرررول الرررى . بمرررا يفهرررم انررره يشرررمل النررروعين المرررذكورين

مررررن القررررانون األخيررررر نررررص علررررى ان يررررتم ( 36)شررررركة مسرررراهمة مختلطررررة الن المررررادة 

. الشررررركة الجديرررردة وفررررق االحكررررام القانونيررررة النافررررذةتحديررررد مسرررراهمة القطرررراع العررررام فرررري 

وباإلضرررافة الرررى مرررا سررربق لرررم يبرررين هرررذا القرررانون فيمرررا اذا كررران المسررراهمون الجررردد مرررن 

العرررراقيين فقرررط أم مرررن األجانرررب ايضررراً ألن قرررانون الشرررركات الخاصرررة لرررم يمنرررع االجانرررب 

 ن فيهرررامرررن العضررروية فررري الشرررركات المسررراهمة سرررواء كرررانوا مؤسسرررين لهرررا أم مسررراهمي

 .((69/9)المعرررررردل، صررررررفحة م 6995لسررررررنة ( 96)قررررررانون الشررررررركات العراقرررررري رقررررررم )

ويبررردو انررره مرررن االفضرررل علرررى المشررررع العراقررري أن يقصرررر شرررراء االسرررهم فررري الشرررركة 

المسررررراهمة الناشرررررئة عرررررن التحرررررول علرررررى العرررررراقيين دون االجانرررررب خاصرررررة اذا كانرررررت 

بثررررروة مهمررررة وهرررري  الشررررركة العامررررة هرررري شررررركة نفطيررررة ألن هررررذه الشررررركات تخررررتص

 ويررررى احرررد الشرررراح. الثرررروة النفطيرررة، فيفضرررل ان يكرررون اسرررتغاللها فررري يرررد العرررراقيين

بررررأن تحررررول الشررررركات العامررررة تحترررراج الررررى  (11-15م، الصررررفحات 9446الجبرررروري، )

مرحلرررة وسرررطى تسررربق التحرررول تسرررمى بإعرررادة هيكلرررة الشرررركات ويررررى ضررررورة ان يقررروم 

الهيكلرررة فررري قرررانون الشرررركات العامرررة بحيرررث يرررتم  المشررررع العراقررري بتنظررريم عمليرررة اعرررادة

( 96)تحويرررل الشرررركات العامرررة الرررى شرررركات مسررراهمة خاضرررعة لقرررانون الشرررركات رقرررم 

مررررع بقرررراء جميررررع اسررررهم الشررررركة فرررري ملكيررررة الرررروزارة المعنيررررة مررررع اجررررراء  6995لسررررنة 

بعرررض التغيررررات علرررى ادارة الشرررركة كرررأن يرررتم تعيرررين المررردير واعضررراء مجلرررس االدارة 

أمررررا إجررررراءات التحررررول فتبرررردأ بإعررررداد الرررروزارة دراسرررررة .الرررروزير المخررررتص مررررن قبررررل

بالمسررروغات االقتصرررادية والفنيرررة للتحرررول كمرررا تبرررين فررري هرررذه الدراسرررة طريقرررة تقيررريم قيمرررة 

االسررررهم المكونررررة لرررررأس المررررال وكيفيررررة بيعهررررا، وترفعهررررا الررررى مجلررررس الرررروزراء التخرررراذ 

 6995لسررررنة ( 99)عراقرررري رقررررم قررررانون الشررررركات العامررررة ال) القرررررار المناسررررب بشررررأنها

ويتبرررين مرررن هرررذا الرررنص أن القررررار النهرررائي للتحرررول يكرررون بيرررد  .((31)المعررردل ، صرررفحة م

مجلررس الرروزراء فقررد يوافررق عليرره اذا اقتنررع بالدراسررة المقدمررة اليرره او قررد يرررفض اقتررراح 

ودراسرررة الررروزارة، وفررري الحالرررة االخيررررة لرررم يطلرررب القرررانون مرررن مجلرررس الررروزراء ابرررداء 

 (333م، صررررفحة 9441كومرررراني، ) وهنرررراك مررررن يررررذهب الررررى القررررول. الرررررفض اسررررباب
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بضرررورة وجرررود تعليمررات تبرررين آليررة التحرررول خاصرررة فيمررا يتعلرررق بتقرردير اصرررول الشرررركة 

ويررررى بأنررره ال يمكرررن االكتفررراء بالدراسرررة المعررردة مرررن قبرررل الررروزارة باعتبارهرررا جهرررة غيرررر 

لررررك بخبررررراء مشررررهود لهررررم محايرررردة بوصررررفها بائعررررة للشررررركة واالفضررررل ان يررررتم تقرررردير ذل

باإلضرررافة الرررى ان القرررانون المرررذكور لرررم يحررردد آليرررة بيرررع االسرررهم فيمرررا . بالكفررراءة والنزاهرررة

اذا كانرررررت تلرررررك اآلليرررررة هررررري اللجررررروء الرررررى االكتتررررراب العرررررام أم المغلرررررق أم عرررررن طريرررررق 

وال شررك فرري انرره قبررل . العطرراءات بموجررب احكررام قررانون بيررع وايجررار امرروال الدولررة النافررذ

( اوالً )ن شرررركة الرررنفط الوطنيرررة العراقيرررة الجديرررد ومرررع صرررراحة حكرررم البنرررد صررردور قرررانو

 9463لسرررنة ( 96)مرررن قرررانون بيرررع وايجرررار امررروال الدولرررة العراقررري رقرررم ( 6)مرررن المرررادة 

تسرررري احكرررام هرررذا القرررانون علرررى امررروال الدولرررة المنقولرررة )النافرررذ الرررذي نرررص علرررى انررره 

فانرره يبرردو ( القررانون علررى خررالف ذلررك وغيررر المنقولررة عنررد بيعهررا او ايجارهررا مررا لررم يررنص

انرره لررم يكررن هنرراك مفررر مررن القررول بررأن بيررع اسررهم الشررركة النفطيررة العامررة عنررد تحولهررا ال 

بررررد ان يررررتم وفررررق االجررررراءات المنصرررروص عليهررررا فرررري هررررذا القررررانون، علررررى ان لمجلررررس 

الررررروزراء ان يقررررررر عنرررررد الضررررررورة بيرررررع امررررروال الدولرررررة اسرررررتثناًء مرررررن االجرررررراءات 

قرررانون بيرررع وإيجرررار أمررروال الدولرررة العراقررري رقرررم ) هرررا فررري ذلرررك القرررانونالمنصررروص علي

، امررررا بعررررد صرررردور قررررانون شررررركة الررررنفط الوطنيررررة ((04)، صررررفحة م9463لسررررنة ( 96)

هرررذه الشرررركة ( 61)العراقيررة الجديرررد فقرررد اسررتثنى هرررذا القرررانون فرري البنرررد االول مرررن المررادة 

ن بينهرررا قرررانون بيرررع وايجرررار والشرررركات المملوكرررة لهرررا مرررن الخضررروع لررربعض القررروانين، مررر

امرروال الدولررة ممررا يسررتفاد مررن ذلررك انرره يمكررن بيررع اسررهم الشررركة المتحولررة بغيررر طريررق 

المزايررردة العلنيرررة كطرحهرررا وبيعهرررا عرررن طريرررق االكتتررراب، وال شرررك فيررران اآلليرررة االخيررررة 

وبعرررد هرررذا االجرررراء، اذا وافرررق مجلرررس  .هررري االكثرررر مالئمرررة لبيرررع االسرررهم المشرررار اليهرررا

اء علرررى التحرررول ينبغررري علرررى الررروزارة ان تقررروم بإعرررداد عقرررد جديرررد للشرررركة، وتقررردم الررروزر

قرررانون الشرررركات العامرررة العراقررري رقرررم ) هرررذا العقرررد مرررع الموافقرررة المرررذكورة الرررى المسرررجل

، والمالحرررظ علرررى مرررا تقررردم ان الررروزارة ((35/6)المعررردل ، صرررفحة م 6995لسرررنة ( 99)

بإعرررداد عقرررد للشرررركة الجديررردة وهرررذا ال  التررري تتخلرررى عرررن الشرررركة هررري نفسرررها التررري تقررروم

ينسررجم مرررع االحكرررام العامرررة للشررركات اذ انررره عرررادة يرررتم وضررع العقرررد مرررن قبرررل االشرررخاص 

الرررذين يلتزمرررون بالعقرررد، اي الرررذين يشرررترون االسرررهم فررري هرررذه الحالرررة، لرررذلك مرررن المنطقررري 

شرررر وبعرررد ذلرررك تقررروم الررروزارة المعنيرررة بن .ان يرررتم اعرررداد ذلرررك العقرررد مرررن قبرررل المشرررترين

قرررررار التحررررول فرررري الجريرررردة الرسررررمية وفرررري النشرررررة الصررررادرة مررررن المسررررجل وتكتسررررب 

وقررد اجرراز هررذا . الشررركة الشخصررية المعنويررة مررن ترراريخ أخررر نشررر لقرررار تحررول الشررركة

القرررانون لمجلرررس الررروزراء عنرررد تحرررول الشرررركة تخصررريص نسررربة معنيرررة مرررن رأس المرررال 

فيكتتررب هررؤالء فرري تلررك النسرربة مررن  االسررمي لمنتسرربي الشررركة العامررة الترري تررم تحويلهررا،

 6995لسررررنة ( 99)قررررانون الشررررركات العامررررة العراقرررري رقررررم ) اسررررهم الشررررركة كمسرررراهمين

م، 9446الجبررروري، ) وهنررراك مرررن يررررى .((ثانيررراً، ثالثررراً، رابعررراً /35)المعررردل ، صرررفحة م

مرررن قرررانون الشرررركات العامرررة تشرررير صرررراحة الرررى ( 35)برررأن نرررص المرررادة  (651صرررفحة 

ة العامررررة مررررن خررررالل التحرررررول وتأسرررريس شررررركة جديرررردة عررررن طريرررررق انقضرررراء الشرررررك

وال يتفررررق مررررع رأي الفقرررره القائررررل . االكتترررراب بأسررررهمها مررررن قبررررل المسرررراهمين والعرررراملين

بانقضرررراء او انتهرررراء الشخصررررية المعنويررررة للشررررركة العامررررة، مررررن ترررراريخ اتخرررراذ مجلررررس 

كتسررررب الرررروزراء قرررررار التحررررول وبررررأن الشررررركة المسرررراهمة الترررري تنشررررأ عررررن التحررررول ت
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الشخصرررية المعنويرررة مرررن تررراريخ اتخررراذ القررررار المرررذكور، برررل يررررى برررـأن الشرررركة العامرررة 

تفقررررد شخصرررريتها المعنويررررة مررررن ترررراريخ نشررررر قرررررار التحررررول وبرررراألحرى يكررررون انتهرررراء 

الشخصرررية المعنويرررة للشرررركة العامرررة واكتسررراب الشرررركة المسررراهمة للشخصرررية المعنويرررة 

اذ ال يمكررن ان يكررون انتهرراء . ار التحررولفرري وقررت واحررد وذلررك فرري ترراريخ أخررر نشررر لقررر

الشخصررررية المعنويررررة للشررررركة العامررررة واكتسرررراب الشررررركة الناجمررررة عررررن التحررررول لهررررذه 

 .الشخصرررية فررري وقترررين مختلفرررين الن ذلرررك يرررؤدي الرررى االضررررار بنشررراط الشرررركة والغيرررر

ويمكررررن ان يالحررررظ خطررررورة القرررررار الخرررراص بتحررررول الشررررركة العامررررة مقارنررررة بحالررررة 

ك ان التحرررول يخررررج الشرررركة مرررن القطررراع العرررام الرررى القطررراع الخررراص او االنررردماج، ذلررر

لرررذلك فقرررد جعرررل المشررررع العراقررري نشرررر قررررار التحرررول فررري صرررحيفتين وبشررركل . المخرررتلط

الزامرررري بخررررالف االنرررردماج الررررذي كرررران القرررررار المتعلررررق برررره ينشررررر فرررري صررررحيفة واحرررردة 

اك وبخصررررروص موقرررررف المشررررررع الكوردسرررررتاني، ليسرررررت هنررررر .وبشررررركل غيرررررر الزامررررري

نصرررروص خاصررررة بتحررررول الشررررركات النفطيررررة العامررررة الررررى شررررركات خاصررررة او مختلطررررة 

ولكررررن تضررررمن  (.KOMO)و( KEPCO)فرررري مسررررودتي مشررررروعي قررررانوني شررررركتي 

قررررانون الررررنفط والغرررراز لإلقلرررريم نصرررراً خاصرررراً بررررالتحول فرررري الموضررررع الخرررراص بشررررركة 

(KEPCO)ء ، اذ اجررررراز لمجلرررررس الررررروزراء بعرررررد مصرررررادقة االغلبيرررررة المطلقرررررة ألعضرررررا

البرلمررران تحويرررل هرررذه الشرررركة الرررى شرررركة مسررراهمة بشررررط ان تعررررض اسرررهمها علرررى 

لسررررنة ( 99)قررررانون الررررنفط والغرررراز إلقلرررريم كوردسررررتان العررررراق رقررررم ) مررررواطني العررررراق

ورغرررررم خطرررررورة هرررررذا التحرررررول وخصوصررررراً بالنسررررربة  .((خامسررررراً /64)، صرررررفحة م9445

ي االستكشررررراف لهرررررذه الشرررررركة التررررري تترررررولى اسرررررتغالل الرررررنفط فررررري مرحلرررررة مهمرررررة وهررررر

واالنترراج، االّ انرره لررو تررم مقارنررة موقررف هررذا القررانون مررع موقررف قررانون الشررركات العامررة 

العراقرررري فرررران موقررررف هررررذا القررررانون افضررررل منرررره مررررن نرررراحيتين، االولررررى انرررره لررررم يكتررررف 

إلجرررراء هرررذا التحرررول بموافقرررة مجلرررس الررروزراء برررل اوجرررب ان ترافقهرررا مصرررادقة االغلبيرررة 

والناحيرررة االخرررررى هررري انرررره قّصرررر شررررراء اسرررهم الشررررركة . المطلقرررة ألعضررراء البرلمرررران

وهرررذه نقطرررة ايجابيرررة . النفطيرررة العامرررة المحولرررة علرررى مرررواطني العرررراق فقرررط دون االجانرررب

وعلرررى غررررار قرررانون الشرررركات العامرررة  .حبرررذا لرررو نرررص عليهرررا المشررررع العراقررري ايضررراً 

حرررول اليهرررا العراقررري لرررم يبرررين هرررذا القرررانون علرررى وجررره التحديرررد نررروع الشرررركات التررري تت

فيمرررا اذا كانرررت شرررركة مسررراهمة خاصرررة او مختلطرررة ممرررا يفهرررم مرررن ( KEPCO)شرررركة 

هرررذا االطرررالق برررأن التحرررول يمكرررن ان يكرررون لشرررركة مسررراهمة خاصرررة او مختلطرررة والشرررك 

فرري انرره البررد مررن مراعرراة النسرربة القانونيررة المحررددة مررن االسررهم الترري تكررون للقطرراع العررام 

لرررة التحرررول الرررى شرررركة مختلطرررة وهرررذ النسررربة هررري فررري حا( وزارة الثرررروات الطبيعيرررة)

وكررررذلك لررررم يبررررين هررررذه القررررانون اجررررراءات  .مررررن رأس مررررال الشررررركة علررررى األقررررل% 95

التحرررول والمرررردة الترررري تسررررتغرقها هررررذه العمليررررة وهرررل تبرررردأ عمليررررة التحررررول برررراقتراح مررررن 

وزارة الثرررررروات الطبيعيرررررة أم مرررررن مجلرررررس الررررروزراء مباشررررررة؟ ويقررررردم بعرررررد ذلرررررك الرررررى 

مرررن مسرررودة مشرررروع قرررانون شرررركة ( 63)ورغرررم ان المرررادة  .للمصرررادقة عليررره البرلمررران

(KEPCO ) قرررد نرررص علرررى عررردم العمرررل برررالنص الخررراص بهرررذا التحرررول االّ أنررره ال يرررزال

كمرررا أن ايرررراد نرررص . نصررراً وارداً فررري مسرررودة مشرررروع قرررانون وقرررد يرررتم تغييرررره بسرررهولة

يرررة المسررربقة للمشررررع خررراص برررالتحول فررري قرررانون الرررنفط والغررراز يمكرررن ان يررردل علرررى الن

 . بخصخصة هذه الشركة
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 تحول الشركة النفطية العامة في القوانين المقارنة: المطلب الثاني

The transformation of the state oil company in 

comparative laws 

بالنسررربة لقرررانون هيئرررات القطررراع العرررام المصرررري فبرررالرغم مرررن تسرررمية البررراب السرررادس     

مررن هررذا القررانون بتحويررل وانرردماج وتقسرريم وانقضرراء شررركات القطرراع  مررن الكترراب الثرراني

العرررام، االّ أنررره لرررم يتضرررمن أيرررة نصررروص تفيرررد امكانيرررة تحرررول شرررركات هرررذا القطررراع الرررى 

م، 6961الشررررقاوي، ) ومرررع ذلرررك هنررراك مرررن يتصرررور. شرررركات تابعرررة للقطررراع الخررراص

عرررام مرررن حررردوث مثرررل هرررذا التحرررول فررري حالرررة خرررروج الشرررخص ال (304-339الصرررفحات 

الشررررركة، وفرررري هررررذه الحالررررة البررررد مررررن اتبرررراع االجررررراءات الخاصررررة بتأسرررريس الشررررركات 

وتعتبرررر شرررركة القطررراع  6966لسرررنة ( 59)المسررراهمة الخاصرررة الرررواردة فررري القرررانون رقرررم 

ونحررن ال نتفررق مررع هررذا الرررأي ألن هررذا القررانون قّصررر تررداول اسررهم هررذه  .العررام منقضررية

وشرررركات القطررراع العرررام فقرررط وبالترررالي فإنهرررا ال  الشرررركات فيمرررا برررين االشرررخاص العامرررة

قررررانون هيئررررات القطرررراع العررررام وشررررركاته المصررررري رقررررم ) تتحرررول الررررى شررررركات خاصررررة

الالئحررررة التنفيذيررررة لقررررانون هيئررررات القطرررراع العررررام )، ((95)، صررررفحة م6963لسررررنة ( 95)

أمرررررا فيمرررررا يخررررررص  .((03)، صرررررفحة م6963لسرررررنة ( 95)وشرررررركاته المصرررررري رقرررررم 

نون شررررركات قطرررراع االعمررررال العررررام فيجررررب ان نتطرررررق الررررى حررررالتين، التحررررول فرررري قررررا

الحالرررة االولرررى تتعلرررق بحلرررول الشرررركات القابضرررة محرررل هيئرررات القطررراع العرررام التررري كانرررت 

، وحلررررول الشررررركات التابعررررة محررررل 6963لسررررنة ( 95)خاضررررعة ألحكررررام القررررانون رقررررم 

ن تررراريخ نفررراذ ويرررتم هرررذا الحلرررول مررر. الشرررركات التررري كانرررت تشررررف عليهرررا تلرررك الهيئرررات

كمرررا أن جميرررع . قررانون شرررركات قطررراع االعمرررال العرررام ودون حاجرررة الرررى اجرررراءات اخررررى

حقرررروق والتزامرررررات هيئرررررات القطرررراع العرررررام وشرررررركاته تنتقررررل الرررررى الشرررررركات القابضرررررة 

والشرررركات التابعرررة وبعرررد ذلرررك يرررتم نشرررر النظرررام االساسررري للشرررركات القابضرررة والشرررركات 

 المصرررية ويررتم قيررد هررذه الشررركات فرري السررجل التجرراريالتابعررة علررى نفقتهررا فرري الوقررائع 

، صررررفحة 6996لسررررنة ( 943)قررررانون شررررركات قطرررراع األعمررررال العررررام المصررررري رقررررم )

ورغررررم اخررررتالف الفقرررره فرررري طبيعررررة هررررذا الحلررررول فررررالراجح ان حلررررول الشررررركة  .((9)م

القابضرررة محرررل هيئرررة القطررراع العرررام ال يقتصرررر علرررى تغييرررر شررركلها فقرررط برررل يعتبرررر ذلرررك 

اً فررري النظرررام القرررانوني الرررذي تخضرررع لررره الشرررركة ايضررراً وبالترررالي يرررؤدي ذلرررك الرررى تغييرررر

تحرررول هيئرررة القطررراع العرررام الرررى شرررركة قابضرررة وينشرررأ بموجبررره شرررخص قرررانوني جديرررد 

يخضررررع لنظررررام قررررانوني مختلررررف عررررن النظررررام القررررانوني الررررذي كانررررت تخضررررع لرررره الهيئررررة 

عرررام فرررال يعتبرررر تغييرررراً فررري امرررا حلرررول الشرررركة التابعرررة محرررل شرررركة القطررراع ال. المحولرررة

الشرركل برررل تبقرررى الشرررركة شررركة مسررراهمة كمرررا كانرررت قبررل التحرررول وانمرررا ينصرررب التغييرررر 

. (195م، صرررررفحة 9460فررررررج، ) علرررررى النظرررررام القرررررانوني الرررررذي تخضرررررع لررررره الشرررررركة

واسرررتناداً الرررى نرررص المرررادة التاسرررعة مرررن مرررواد اصررردار هرررذا القرررانون فررران شرررركات القطررراع 

خاصرررة بهرررا ال يشرررملها هرررذا التحرررول الرررذي يصرررنف كتحرررول بحكرررم  العرررام التررري لهرررا انظمرررة

وانمرررا يكرررون التحررول بالنسررربة لهرررا بموجررب قررررار صرررادر مررن رئررريس الجمهوريرررة . القررانون

والشرررك فررري ان شرررركات القطررراع العرررام النفطيرررة تخضرررع او . بعرررد موافقرررة مجلرررس الررروزراء

كمرررررا أن . هررررراتتبرررررع الهيئرررررة المصررررررية العامرررررة للبتررررررول ولهرررررذه الهيئرررررة قرررررانون خررررراص ب

الشرررركات النفطيرررة التابعررررة لهرررا تبقررررى خاضرررعة لقررررانون هيئرررات القطرررراع العرررام وشررررركاته 
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وبالترررالي فررران الشرررركات النفطيرررة الخاضرررعة لقرررانون . دون ان تتحرررول الرررى شرررركات تابعرررة

شرررركات قطررراع االعمرررال العرررام هررري الشرررركات القابضرررة والتابعرررة التررري نشرررأت بموجرررب 

يرررة فهررري تحرررول الشرررركة القابضرررة والشرررركة التابعرررة الرررى امرررا الحالرررة الثان .هرررذا القرررانون

ولرررم نجرررد فررري هرررذا القرررانون مرررا يجيرررز تحرررول الشرررركة القابضرررة الرررى . شرررركة قطررراع خررراص

عررردم جرررواز  (946م، صرررفحة 9465السررركارنة، ) شرررركة خاصرررة، لرررذلك هنررراك مرررن يررررى

أمررررا الشررررركات التابعررررة فقررررد  .تحررررول شررررركة قابضررررة الررررى شررررركة مررررن القطرررراع الخرررراص

مررررن قرررانون شررررركات قطرررراع االعمررررال العرررام تررررداول اسررررهمها وفقرررراً ( 94)مررررادة اجرررازت ال

لألحكررررام الررررواردة فرررري الالئحررررة العامررررة لبورصررررات االوراق الماليررررة الصررررادرة بموجررررب 

وقرررررد جعرررررل . 6966لسرررررنة ( 659)والقرررررانون رقرررررم  6955لسرررررنة ( 616)القرررررانون رقرررررم 

الشررررركة التابعررررة الررررى الالئحررررة التنفيذيررررة لقررررانون شررررركات قطرررراع االعمررررال العررررام تحررررول 

شرررركة قطررراع خررراص مرررن اختصررراص الجمعيرررة العامرررة غيرررر العاديرررة للشرررركة القابضرررة اذ 

تخرررتص هرررذه الجمعيرررة ببيرررع كرررل اسرررهم الشرررركة التابعرررة او بيرررع بعضرررها بحيرررث يرررؤدي الرررى 

الالئحررررة التنفيذيررررة ) %56خفررررض نسرررربة مسرررراهمة الدولررررة فرررري رأسررررمالها الررررى اقررررل مررررن 

م، 6996، 6996لسررررنة ( 943)لعررررام المصررررري رقررررم لقررررانون شررررركات قطرررراع األعمررررال ا

وبنرراًء علررى مررا تقرردم فرراذا أريررد تحويررل شررركة تابعررة نفطيررة الررى  .((خامسرراً /95)صررفحة م

شرررركة نفطيرررة تابعرررة للقطررراع الخررراص فررران ذلرررك يتطلرررب موافقرررة الجمعيرررة العامرررة غيرررر 

نررراك مرررن وه .العاديرررة للشرررركة القابضرررة النفطيرررة التررري تتبعهرررا الشرررركة التابعرررة المرررذكورة

موقرررررف هرررررذا القرررررانون مرررررن التحرررررول برررررأن  (954م، صرررررفحة 9465إسرررررماعيل، ) ينتقرررررد

المشرررع لررم يمررارس اختصاصرره فرري هررذا الصرردد، فلررم يبررين طرررق تحررول شررركات قطرراع 

االعمرررال العرررام الرررى شرررركة خاصرررة كمرررا انررره لرررم يحررردد اختصاصرررات الجهرررات المسرررؤولة 

ألُسرررس تقيررريم الشرررركات  عرررن التحرررول الرررى القطررراع الخررراص باإلضرررافة الرررى عررردم بيانررره

وبخصررررروص موقرررررف النظرررررام االساسررررري لشرررررركة الزيرررررت العربيرررررة  .القابضرررررة والتابعرررررة

السرررعودية وقرررانون شرررركة بتررررول ابرررو ظبررري الوطنيرررة فلرررم يضرررعا ايرررة نصررروص خاصرررة 

 .بالتحول

 أسباب أُخرى النقضاء الشركة النفطية العامة: المبحث الثالث 

the state oil companyOther reasons for the termination of  

قررررد تنقضرررري الشررررركة النفطيررررة العامررررة بأسررررباب اخرررررى غيررررر االنرررردماج والتحررررول       

والتقسررريم كمرررا لرررو تعرضرررت الشرررركة لخسرررارة ادت فقررردانها لنسررربة معينرررة مرررن رأس مالهرررا 

او يمكررن ان يوضررع فرري عقررد الشررركة او فرري نظامهررا االساسرري بنررداً لتحديررد مرردة الشررركة 

ومرررن . ذه الشرررركة بانقضررراء تلرررك المررردة، وغيرررر ذلرررك مرررن االسررربابوبالترررالي تنقضررري هررر

اجرررل توضررريح ذلرررك ارتأينرررا تقسررريم هرررذا المبحرررث الرررى مطلبرررين لنخصرررص المطلرررب االول 

لبيرررران تلررررك االسررررباب فرررري ظررررل القررررانونين العراقرررري والكوردسررررتاني ونخصررررص المطلررررب 

 .الثاني لبيان هذه االسباب في ظل القوانين المقارنة
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أسمممممباب أُخمممممرى النقضممممماء الشمممممركة النفطيمممممة العاممممممة فمممممي القمممممانونين :ول المطلمممممب اال

 العراقي والكوردستاني

Other reasons for the termination of the General Oil 

Company are in the Iraqi and Kurdistan laws 

لرررم يضرررع قرررانون شرررركة الرررنفط الوطنيرررة العراقيرررة الجديرررد اسرررباباً محرررددة النقضررراء هرررذه      

الشرررركة برررل اكتفرررى بوضرررع نرررص وحيرررد برررذلك وهرررو نرررص المرررادة عشررررون الرررذي يقضررري 

وهرررذا يعنررري ان انقضررراء الشرررركة المرررذكورة يتطلرررب . برررأن ال تحرررل هرررذه الشرررركة االّ بقرررانون

صررردور قرررانون خررراص برررذلك، ولعرررل المشررررع قرررد اراد مرررن موقفررره هرررذا ان يحرررافظ علرررى 

رادة االشررررررخاص الررررررذين هررررررذه الشررررررركة وان ال يجعررررررل انقضررررررائها سررررررهالً وخاضررررررعاً إل

يررديرونها وذلررك ألهميررة هررذه الشررركة ودورهررا فرري اسررتغالل اهررم ثررروة فرري العررراق وهرري 

بررررل هرررري ( عاديررررة)الثررررروة النفطيررررة كمررررا أن هررررذه الشررررركة ليسررررت كشررررركة نفطيررررة عامررررة 

الشرررركة الرئيسرررية فررري هرررذا المجرررال وتتبعهرررا شرررركات نفطيرررة عامرررة كثيررررة لرررذلك تفررروق 

امررا قررانون الشررركات العامررة العراقرري  .قرراء الشررركة التابعررة لهررااهميررة بقائهررا علررى اهميررة ب

فلررم يتضررمن نصرراً موحررداً بحيررث يبررين اسررباب انقضرراء الشررركات النفطيررة العامررة بررل جرراء 

مررررن هررررذا القررررانون ( 36)فأجررررازت المررررادة . بنصرررروص متفرقررررة متعلقررررة بهررررذا الموضرررروع

منرره تحررول ( 35)ادة كمررا اجررازت المرر. انرردماج الشررركة النفطيررة العامررة مررع شررركة اخرررى

وباإلضررررافة الررررى هررررذين النصررررين ذكررررر القررررانون . هررررذه الشررررركة الررررى شررررركة مسرررراهمة

المعررردل ، صرررفحة  6995لسرررنة ( 99)قرررانون الشرررركات العامرررة العراقررري رقرررم ) المرررذكور

، سررربباً اخرررراً يمكرررن ان يرررؤدي الرررى انقضررراء الشرررركة وهرررو بلررروغ خسرررارة الشرررركة ((60)م

هررررذه الحالررررة يجررررب علررررى وزارة الررررنفط المالكررررة مررررن رأس مالهررررا االسررررمي ففرررري % 54

للشررررركة ان تقرررروم بإعررررداد تقيرررريم اقتصررررادي للشررررركة الترررري تعرضررررت لهررررذه النسرررربة مررررن 

الخسرررارة ويقررردم هرررذا التقيررريم الرررى مجلرررس الررروزراء، ويتوقرررف مصرررير الشرررركة علرررى قررررار 

يررريم المجلرررس األخيرررر فررراذا اقتنرررع بأهميرررة بقررراء الشرررركة وقررردرتها علرررى االسرررتمرار وفقررراً للتق

امررررا اذا لررررم يقتنررررع بررررذلك فرررران . االقتصررررادي المقرررردم اليرررره فانرررره يقرررررر اسررررتمرار الشررررركة

ان الررررنص المتقرررردم اشررررترط لتحقررررق هررررذه  .المجلررررس يقرررررر انقضرررراء الشررررركة وتصررررفيتها

مرررن رأس مالهرررا االسرررمي، والسرررؤال الرررذي يطررررح % 54الحالرررة بلررروغ خسرررارة الشرررركة 

ه النسررربة؟ هرررل سرررتكون للحالرررة نفسررره هنرررا هرررو مررراذا لرررو تجررراوزت خسرررارة الشرررركة هرررذ

لرررم يبرررين المشررررع حكرررم هرررذه  األخيررررة نفرررس الحكرررم المنصررروص عليررره فررري هرررذا القرررانون؟

يتطلررررب اتخرررراذ االجررررراءات % 54الحالررررة ولكررررن اذا كرررران بلرررروغ نسرررربة خسررررارة الشررررركة 

. المرررذكورة فانررره مرررن بررراب أولرررى ان تخضرررع حالرررة تجررراوز هرررذه النسررربة لرررنفس االجرررراءات

او % 55متررى مررا كانررت نسرربة الخسررارة كبيرررة كمررا لررو وصررلت الررى  مررع انرره يبرردو لنررا انرره

اكثرررر ففررري هرررذه الحالرررة يفتررررض ان تنقضررري الشرررركة ألنررره يصرررعب عليهرررا ان ترررنهض مرررن 

وان هرررذه التفرقرررة موجرررودة فررري قرررانون الشرررركات الخاصرررة . جديرررد مرررع كرررل هرررذه الخسرررارة

عررردل، صرررفحة الم 6995لسرررنة ( 96)قرررانون الشرررركات العراقررري رقرررم ) والمختلطرررة ايضررراً 

ومررررن بررررين القرررروانين محررررل المقارنررررة جرررراء القررررانون الكوردسررررتاني خاليرررراً مررررن  .((51)م

اذ لرررم تتضرررمن النصرررروص الخاصرررة بتأسرررريس . أسرررباب انقضررراء الشررررركة النفطيرررة العامررررة

الشررركات النفطيررة فرري االقلرريم ضررمن قررانون الررنفط والغرراز إلقلرريم كوردسررتان العررراق ايررة 

ت، كمرررا لرررم نجرررد فررري مسرررودتي مشرررروعي قرررانوني اشرررارات الرررى انقضررراء تلرررك الشرررركا
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(KEPCO )و(KOMO )لررررررذلك يفترررررررض وضررررررع نصرررررروص . اي نررررررص يبررررررين ذلررررررك

خاصرررة بانقضررراء هرررذه الشرررركات عنرررد تشرررريع القررروانين الخاصرررة بهرررا علرررى ان تبرررين تلرررك 

 .النصوص اسباب االنقضاء واجراءات تصفية هذه الشركات

فطيممممة العاممممممة فمممممي القممممموانين أسمممممباب أُخممممرى النقضممممماء الشمممممركة الن: المطلممممب الثممممماني

 المقارنة

Other reasons for the termination of the General 

Petroleum Corporation in comparative laws 

حرررردد قررررانون هيئررررات القطرررراع العررررام وشررررركاته المصررررري أسررررباب انقضرررراء الشررررركة فرررري 

، برررررأن هرررررذه (336م، صرررررفحة 6961الشررررررقاوي، ) وهنررررراك مرررررن يررررررى(. 05)المرررررادة 

سرررباب جررراءت علرررى سررربيل الحصرررر، كمرررا انررره مرررن البرررديهي ان ال تسرررري علرررى هرررذه اال

 .الشركة أسباب االنقضاء الخاصة بشركات االشخاص

لسرررنة ( 95)قرررانون هيئرررات القطررراع العرررام وشرررركاته المصرررري رقرررم ) وهرررذه االسرررباب هررري

 :((05)، صفحة م6963

القرررانون لرررم يضرررع مررردة  ويفهرررم مرررن ذلرررك ان هرررذا .انتهررراء المررردة المحرررددة فررري نظرررام الشرررركة -

محرررددة النقضررراء هرررذه الشرررركات برررل تررررك تحديرررد ذلرررك لنظرررام الشرررركة وحترررى فررري هرررذه 

ممررا . الحالررة لررم يضررع حررداً اعلررى او ادنررى لهررذه المرردة بررل ترررك تحديررد ذلررك للشررركة نفسررها

يعنررري ان وضررررع مرررردة للشررررركة يعتبررررر مرررن البيانررررات االلزاميررررة الترررري يجررررب ان يتضررررمنها 

علررى ذلررك نجررد ان نظررام شررركة القرراهرة لتكريررر البترررول حرردد مرردة  وبنرراءً . نظررام الشررركة

الشررررركة بخمسررررين سررررنة تبرررردأ مررررن ترررراريخ اشررررهار قرررررار تأسرررريس الشررررركة ونظامهررررا فرررري 

بشرررررأن تعرررررديل النظرررررام األساسررررري  3011لسرررررنة ( 122)قررررررار رقرررررم ) السرررررجل التجررررراري

 .((5)لشركة القاهرة لتكرير البترول، صفحة م
فقرررد تتأسرررس الشرررركة مرررن اجرررل تحقيرررق . لشرررركة مرررن أجلرررهانتهررراء الغررررض الرررذي اسسرررت ا -

 .غرض معين فاذا حققت الشركة ذلك الغرض فإنها تنقضي

هررررالك رأس مررررال الشررررركة او معظمرررره اال اذا قررررررت الجمعيررررة العامررررة خررررالف ذلررررك، وال  -

وبخرررالف  .يعتبرررر قررررار الجمعيرررة المرررذكورة نافرررذاً اال بعرررد موافقرررة مجلرررس الررروزراء عليررره

لعامرررة العراقررري الرررذي حررردد نسررربة الخسرررارة التررري ترررؤدي الرررى انقضررراء قرررانون الشرررركات ا

الشرررركة بررررقم محررردد، نجرررد ان المشررررع المصرررري اشرررترط النقضررراء الشرررركة ان يهلرررك 

ويبرررردو ان . كررررل رأس مالهررررا او معظمرررره دون تحديررررد نسرررربة محررررددة لهررررالك رأس المررررال

اع العرررررام الالئحرررررة التنفيذيرررررة لقرررررانون هيئرررررات القطررررر) معظرررررم رأس المرررررال هرررررو أكثريتررررره

، لررررذلك اجررررازت الالئحررررة ((.3)، صررررفحة م13.2لسررررنة ( .3)وشررررركاته المصررررري رقررررم 

التنفيذيرررة لقرررانون هيئرررات القطررراع العرررام وشرررركاته للشرررركة التررري تلحقهرررا خسرررارة ان تقررروم 

وقرررررد يكرررررون  .بتخفررررريض رأس مالهرررررا وفقررررراً للتقريرررررر الرررررذي يقدمررررره مراقرررررب الحسرررررابات

ض رأس مالهرررا، وبالترررالي عررردم انقضرررائها، المقصرررود برررذلك هرررو لجررروء الشرررركة الرررى تخفررري

فررري حالرررة مرررا اذا كانرررت نسررربة الخسرررارة اقرررل مرررن النسررربة المرررذكورة فررري القرررانون اي ان ال 

او قررررد ينصرررررف ذلررررك الررررى ان المشرررررع فرررررق بررررين . تشررررمل معظررررم رأس مررررال الشررررركة

الهررالك والخسررارة بررأن تكررون الخسررارة قررد تحققررت بسرربب ممارسررة الشررركة لنشرراطها امررا 

فيحررردث لسررربب أخرررر غيرررر ذلرررك فأجررراز تخفررريض رأس المرررال فررري حالرررة الخسرررارة الهرررالك 

 .ولم يجزها في حالة الهالك الذي يلحق بكل رأس المال او معظمه
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 . االندماج -

ويمكررررن اضررررافة التقسرررريم كسرررربب النقضرررراء الشررررركة، كمررررا يمكررررن اضررررافة تحررررول الشررررركة  -

ا القررانون منرره، ايضرراً الررى هررذه االسررباب رغررم وجررود خررالف بررين الفقرره حررول موقررف هررذ

 .كما بينّا سابقاً 

مرررن هرررذا ( 91)واذا تررروفرت احرررد اسرررباب االنقضررراء المرررذكورة اعررراله فانررره وفقررراً للمرررادة 

وال يمكرررن االعترررداد . القرررانون تصررردر الجمعيرررة العامرررة للشرررركة قرررراراً بانقضررراء الشرررركة

 .بانقضررراء الشرررركة االّ مرررن تررراريخ اشرررهار قررررار انقضررراء الشرررركة فررري السرررجل التجررراري

وفيمررررا يتعلررررق بأسررررباب انقضرررراء الشررررركة النفطيررررة القابضررررة والشررررركات النفطيررررة التابعررررة 

لهرررا، فقرررد اشرررار قرررانون شرررركات قطررراع االعمرررال العرررام المصرررري الرررى اسرررباب موحررردة 

الالئحررررة التنفيذيررررة ) النقضرررراء النرررروعين المررررذكورين مررررن الشررررركات، نوردهررررا فيمررررا يلرررري

م، 6996، 6996لسررررنة ( 943)م لقررررانون شررررركات قطرررراع األعمررررال العررررام المصررررري رقرررر

حرررل الشرررركة، ولرررم يبرررين هرررذا القرررانون المقصرررود بحرررل الشرررركة : ((6/أوالً /95)صرررفحة م

ولكررررن بررررالرجوع الررررى الالئحررررة التنفيذيررررة للقررررانون المررررذكور يتبررررين بررررأن المقصررررود بحررررل 

الشرررركة هرررو انقضرررائها بموجرررب قررررار صرررادر مرررن الجمعيرررة العامرررة غيرررر العاديرررة للشرررركة 

، 6996لسررررنة ( 943)شررررركات قطرررراع األعمررررال العررررام المصررررري رقررررم قررررانون ) بحلهررررا

وكمرررا هرررو الحرررال فررري قرررانون . انتهررراء المررردة المحرررددة فررري نظرررام الشرررركة .((39)صرررفحة م

هيئررررات القطرررراع العررررام وشررررركاته فرررران هررررذا القررررانون ايضرررراً ترررررك تحديررررد مرررردة الشررررركة 

يعنررري دائمررراً ان ولكرررن تحديرررد مررردة الشرررركة فررري نظامهرررا االساسررري ال . لنظامهرررا االساسررري

تبقرررى الشرررركة قائمرررة طيلرررة تلرررك المررردة برررل يمكرررن أن تنقضررري الشرررركة قبرررل انتهررراء المررردة 

المحرررددة فررري نظرررام الشرررركة، حيرررث اجرررازت الفقررررة االولرررى مرررن البنرررد االول مرررن المرررادة 

مرررن الالئحرررة التنفيذيرررة لقرررانون شرررركات قطررراع االعمرررال العرررام للجمعيرررة العامرررة غيرررر ( 95)

 .ل الشركة قبل انتهاء مدتهاالعادية ان تقرر ح

 . انتهاء الغرض الذي اسست الشركة من اجله -

 .ويمكن ان نضيف اليهما التحول. االندماج او التقسيم -

ويمكرررن ان نضررريف سررربباً أخرررراً النقضررراء الشرررركة القابضرررة وهرررو بلررروغ خسرررائر الشرررركة  -

ام نصرررف رأس مالهرررا، او نسررربة اقرررل مرررن النصرررف اذا كانرررت تلرررك النسررربة مرررذكورة فررري نظررر

وفررري هرررذه الحالرررة يكرررون للجمعيرررة العامرررة العاديرررة للشرررركة ان تقررررر امرررا حرررل . الشرررركة

الالئحررررة التنفيذيررررة لقررررانون شررررركات قطرررراع األعمررررال ) الشررررركة وتصررررفيتها او اسررررتمرارها

ولررررررم  .((رابعرررررراً /95)م، صررررررفحة م6996، 6996لسررررررنة ( 943)العرررررام المصررررررري رقررررررم 

السررررعودية أسررررباب انقضرررراء هررررذه يتضررررمن النظررررام األساسرررري لشررررركة الزيررررت العربيررررة 

الشرررركة برررل اكتفرررى برررالنص علرررى ان مررردة الشرررركة غيرررر محرررددة وبأنررره ال يجررروز حرررل هرررذه 

لرررذلك يسرررتوجب صررردور مرسررروم ملكررري خررراص . الشرررركة او تصرررفيتها اال بمرسررروم ملكررري

 .((2)النظرررام األساسررري لشرررركة الزيرررت العربيرررة السرررعودية، صرررفحة م) بحرررل هرررذه الشرررركة
س شرررركة بتررررول ابرررو ظبررري الوطنيرررة نفرررس الموقرررف بشرررأن اسرررباب وقرررد اتخرررذ قرررانون تأسررري

قرررانون تأسررريس ) انقضررراء هرررذه الشرررركة، حيرررث نرررص علرررى ان مررردة الشرررركة غيرررر محررردودة

، وال يجرررروز ((35)، صرررفحة م13.0لسرررنة ( .)شرررركة بتررررول أبرررو ظبررري الوطنيرررة رقرررم 

قرررانون تأسررريس شرررركة بتررررول أبرررو ظبررري ) ان تحرررل هرررذه الشرررركة او تصرررفى إال بقرررانون

 .((.3)، صفحة م13.0لسنة ( .)الوطنية رقم 
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 Conclusionالخاتمة 

 : نختتم دراستنا بأهم االستنتاجات والتوصيات التي توصلنا اليها

 :االستنتاجات: اوالا 

اختلفررررت القرررروانين موضرررروع المقارنررررة فرررري صرررردد انقضرررراء الشررررركة فليسررررت هنرررراك ايررررة 

( KEPCO)نوني اشررررارة الررررى اسررررباب انقضرررراء الشررررركة فرررري مسررررودتي مشررررروعي قررررا

، فررري حرررين اكتفرررى كرررل مرررن قرررانون شرررركة الرررنفط الوطنيرررة العراقيرررة ونظرررام (KOMO)و

شررركة الزيررت العربيررة السررعودية وقررانون تأسرريس شررركة بترررول ابررو ظبرري الوطنيررة علررى 

عررردم جرررواز حرررل الشرررركة او تصرررفيتها اال بقرررانون، بينمرررا وضرررع قرررانون الشرررركات العامرررة 

لررررم  .ضرررروع المقارنررررة اسررررباباًمعينة النقضرررراء الشررررركةالعراقررري والقررررانونين المصررررريين مو

يشرررر قرررانون شرررركة الرررنفط الوطنيرررة العراقيرررة والنظرررام االساسررري لشرررركة الزيرررت العربيرررة 

السرررررعودية وكرررررذلك قرررررانون تأسررررريس شرررررركة بتررررررول ابرررررو ظبررررري الوطنيرررررة ومسرررررودتي 

الرررررررى موضررررررروع انررررررردماج الشرررررررركة ( KOMO)و( KEPCO)مشرررررررروعي قرررررررانوني  

لكرررن ورد نرررص فررري قرررانون الرررنفط والغررراز لإلقلررريم بجرررواز تحرررول . هررراالنفطيررة العامرررة وتحول

الرررررى شرررررركة مسرررراهمة بعرررررد موافقرررررة مجلررررس الررررروزراء ومصرررررادقة ( KEPCO)شررررركة 

االغلبيرررة المطلقرررة ألعضررراء البرلمررران بررران تكرررون اسرررهمها للعرررراقيين  فقرررط، ورغرررم نيرررة 

حكررررم هررررذا الررررنص ونررررص ( KEPCO)المشرررررع هررررذه، اوقفررررت مسررررودة مشررررروع قررررانون 

امررا قرررانون الشررركات العامرررة العراقرري فقرررد اجرراز تحرررول الشررركة الرررى . عرردم سرررريانهعلررى 

وبررررين بعررررض اجررررراءات هررررذا التحررررول دون ذكررررر ( خاصررررة او مختلطررررة)شرررركة مسرررراهمة 

التفاصرريل المتعلقررة بهررذه العمليررة مثررل كيفيررة تقرردير اصررول الشررركة وهررل يررتم بيررع االسررهم 

بينمرررا لرررم يررررد فررري قرررانون هيئرررات . عرررن طريرررق االكتتررراب العرررام ام المغلرررق أم غيرررر ذلرررك

القطررراع العرررام وشرررركاته المصرررري مرررا يجيرررز تحرررول الشرررركة النفطيرررة الرررى شرررركة خاصرررة 

ويفهرررم مرررن قرررانون شرررركات قطررراع االعمرررال العرررام المصرررري ايضررراً انررره لرررم يجرررز تحرررول 

رغررم  .الشررركة القابضررة الررى شررركة خاصررة بررل قصررر التحررول علررى الشررركة التابعررة فقررط

شرررركة الرررنفط الوطنيرررة العراقيرررة الجديرررد وقرررانون الشرررركات العامرررة خلرررو كرررل مرررن قرررانون 

العراقرري مررن احكررام تبررين آليررة بيررع اسررهم الشررركة النفطيررة العامررة عنررد تحولهررا الررى شررركة 

مسررراهمة اال ان القرررانون االول قرررد نرررص علرررى اسرررتثناء شرررركة الرررنفط الوطنيرررة والشرررركات 

امررروال الدولرررة ممرررا يررروحي ذلرررك المملوكرررة لهرررا مرررن الخضررروع إلحكرررام قرررانون بيرررع وإيجرررار 

بجرررواز بيرررع اسرررهم الشرررركة النفطيرررة المتحولرررة عرررن طريرررق اخرررر غيرررر المزايررردة العلنيرررة 

مرررن برررين القررروانين موضررروع  .كاالكتتررراب باعتبررراره الطريرررق المالئرررم لبيرررع اسرررهم الشرررركات

المقارنرررة، انفررررد القرررانون المصرررري بتنظررريم موضررروع تقسررريم الشرررركة كسررربب النقضررراء 

اشرررترط قرررانون الشرررركات العامرررة العراقررري ان يكرررون االنررردماج  .ة العامرررةالشرررركة النفطيررر

ان  -فررري صررردد موضررروعنا -برررين شرررركات تمرررارس نشررراطاً متشرررابهاً او متآلفررراً، ممرررا يعنررري 

يررررتم االنرررردماج بررررين شررررركات تمررررارس نشرررراطاً متعلقرررراً بررررالنفط او نشرررراطات مكملررررة لهررررذا 

 . النشاط

 : التوصيات: ثانياا 

تحررررل محررررل   -وليسررررت انظمررررة -رع العراقرررري بإصرررردار قرررروانين ضرررررورة قيررررام المشرررر     

القررروانين التررري اسرررتثنى قرررانون شرررركة الرررنفط الوطنيرررة العراقيرررة الجديرررد مرررن خضررروع هرررذه 
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الشررررركة وشررررركاتها لهررررا، وعلررررى وجرررره الخصرررروص اصرررردار قررررانون يحررررل محررررل قررررانون 

 .الشركات العامة وقانون آخر يحل محل قانون بيع وايجار اموال الدولة

ان يبرررين فررري القرررانون الرررذي يحرررل محرررل قرررانون الشرررركات العامرررة العراقررري اسرررباب يفضرررل 

انقضرررراء الشررررركات النفطيررررة العامررررة بنصرررروص خاصررررة مررررع اعطرررراء بعررررض التفصرررريل 

وال بررررأس مررررن عرررردم اخضرررراع شررررركة الررررنفط الوطنيررررة لهررررذه . لحررررالتي االنرررردماج والتحررررول

ي فررررري العرررررراق االسررررباب باعتبارهرررررا الشرررررركة الرئيسررررية التررررري تمرررررارس النشرررراط النفطررررر

ضرررورة وضررع نصرروص فرري  .وكونهررا شررركة كبيرررة مالكررة لعرردة شررركات نفطيررة اخرررى

تبرررررررين اسرررررررباب انقضررررررراء ( KOMO)و( KEPCO)مسرررررررودتي مشرررررررروعي قرررررررانوني 

كمرررا . الشرررركة او علرررى االقرررل مرررا يفيرررد برررأن هرررذه الشرررركة ال تحرررل وال تصرررفى اال بقرررانون

صوصرررراً تبررررين كيفيررررة نرررررى مررررن المستحسررررن ان توضررررع فرررري المسررررودتين المررررذكورتين ن

انرررردماج الشررررركة مررررع شررررركة او شررررركات اخرررررى ببيرررران شررررروط االنرررردماج وإجراءاترررره 

وآثرررراره نظررررراً ألهميررررة االنرررردماج ومسرررراهمته فرررري تقويررررة الشررررركة وتحقيررررق التكامررررل فرررري 

النشرراطات الترري تقرروم بهررا، وان يكررون انرردماج هررذه الشررركات مررع الشررركات العامررة التررري 

مرررع بيررران التفاصررريل المتعلقرررة بتحرررول . كرررامالً لنشررراطها فقرررطتمرررارس نشررراطاً متمررراثال او مت

هررررذه الشررررركة الررررى شررررركة مسرررراهمة اذا كانررررت السياسررررة النفطيررررة لإلقلرررريم تسررررمح بهررررذا 

فرررري القررررانون الررررذي سرررريحل محررررل  –مررررن المستحسررررن علررررى المشرررررع العراقرررري  .التحررررول

فرررري مسررررودتي مشررررروعي قررررانوني  -والمشرررررع الكوردسررررتاني  -قررررانون الشررررركات العامررررة

عنرررررد اجازتهمررررا تحرررررول شرررررركة نفطيررررة عامرررررة الرررررى    - KOMOو KEPCOشررررركتي 

شرررررركة مسررررراهمة ان يقصررررررا شرررررراء اسرررررهم هرررررذه الشرررررركة علرررررى العرررررراقيين فقرررررط دون 

االجانررررب علررررى غرررررار قررررانون الررررنفط والغرررراز لإلقلرررريم وذلررررك ألهميررررة هررررذا النرررروع مررررن 

المتقدمررررة بعررررد االسررررتفادة مررررن التوصرررريات  .الشررررركات وضرررررورة بقائهررررا بيررررد العررررراقيين

يفضرررل علرررى المشررررع الكردسرررتاني إن يصررردر قانونررراً موحرررداً للشرررركات النفطيرررة العامرررة 

بررردالً مرررن اصررردار قرررانون خررراص بكرررل شرررركة، ليكرررون هرررذا القرررانون الموحرررد هرررو الشرررريعة 

العامرررة لكرررل الشرررركات النفطيرررة العامرررة ويرررنظم موضررروع اسرررباب انقضررراء هرررذه الشرررركات 

قرررانون الشرررركات النفطيرررة العامرررة )يسرررمى برررـ وغيرهرررا مرررن المواضررريع بنصررروص موحررردة و

امرررا التفاصررريل والخصوصررريات المتعلقرررة بكرررل شرررركة فتتررررك (. إلقلررريم كوردسرررتان العرررراق

 .للشركة نفسها تبينها في عقد او بيان تأسيسها ونظامها الداخلي

 References المراجع

 :الكتب: أوالا 

 .ةالقاهر. الشركات التجارية(. م9444. )أحمد محمد محرز. د

النظررررام القررررانوني النرررردماج الشررررركات (. م9465. )حسررررام الرررردين عبررررد الغنرررري الصررررغير. د

 .دار الفكر الجامعي: االسكندرية(. 6المجلد )

دار الكترررررب : القررررراهرة. انررررردماج الشرررررركات وانقسرررررامها(. م9445. )حسرررررني المصرررررري. د

 .القانونية

الشرررررركات النظرررررام القرررررانوني لتحرررررول (. م9469. )صررررربري مصرررررطفى حسرررررن السررررربك. د

 .مكتبة الوفاء القانونية: االسكندرية(. 6المجلد )

عرررالم : القررراهرة. الشخصرررية المعنويرررة للمشرررروع العرررام(. م6953. )فتحررري عبدالصررربور. د

 .الكتب
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العالقرررررة القانونيرررررة برررررين الشرررررركة القابضرررررة (. م9465. )فرررررالح عبررررردالقادر السررررركارنة. د

 .زوري العلمية للنشر والتوزيعدار اليا: عّمان(. 6اإلصدار )والشركات التابعة 

. الشرررررركات التجاريرررررة فررررري القرررررانون العراقررررري(. م6994. )كامرررررل عبدالحسرررررين البلرررررداوي

 .جامعة الموصل، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي: الموصل

الجامعررررررررة : بغررررررررداد. الشررررررررركات التجاريررررررررة(. م9441. )لطيررررررررف جبررررررررر كومرررررررراني. د

 .المستنصرية

: القرررراهرة(. 6اإلصرررردار )لمرررروجز فرررري القررررانون التجرررراري ا(. م6911. )محسررررن شررررفيق. د

 .دار النهضة العربية

. الشررررركات التجاريررررة فرررري القررررانون المصررررري(. م6961. )محمررررود سررررمير الشرررررقاوي. د

 .دار النهضة العربية: القاهرة

النظرررررام القرررررانوني للتحرررررول الرررررى (. م9446. )مهنرررررد إبرررررراهيم علررررري فنررررردي الجبررررروري. د

 .دار الحامد للنشر والتوزيع: عّمان(. 6المجلد )القطاع الخاص 

التنظرررررريم القررررررانوني لخصخصررررررة المرافررررررق (. م9465. )ميررررررادة عبرررررردالقادر إسررررررماعيل. د

 .دار الجامعة الجديدة: االسكندرية. دراسة مقارنة: العامة بين الواقع والمأمول

يونيترررد لإلصررردارات . موسررروعة الشرررركات فقهررراً وعمرررالً (. م9460. )وجررردي شرررفيق فررررج

 .نونيةالقا

 :القوانين والقرارات واللوائح ومشاريع القوانين: ثانياا 

 (.بال تاريخ. )6954لسنة ( 5)قانون تأسيس شركة بترول أبو ظبي الوطنية رقم 

قررررانون الشررررركات المسرررراهمة وشررررركات التوصررررية باألسررررهم والشررررركات ذات المسررررؤولية 

 (.بال تاريخ. )6966لسنة ( 659)المحدودة المصري رقم 

حرررة التنفيذيرررة لقرررانون الشرررركات المسررراهمة وشرررركات التوصرررية باألسرررهم والشرررركات الالئ

الصرررادر (. برررال تررراريخ. )6966لسرررنة ( 659)ذات المسرررؤولية المحررردودة المصرررري رقرررم 

 .6969لسنة ( 91)بموجب القرار رقم 

 (.بال تاريخ. )6963لسنة ( 95)قانون هيئات القطاع العام وشركاته المصري رقم 

لسررررنة ( 95)تنفيذيررررة لقررررانون هيئررررات القطرررراع العررررام وشررررركاته المصررررري رقررررم الالئحررررة ال

الصررررادر بموجررررب قرررررار رئرررريس جمهوريررررة مصررررر العربيررررة رقررررم (. بررررال ترررراريخ. )6963

 (.69)6965لسنة ( 94)

 (.بال تاريخ. )9463لسنة ( 96)قانون بيع وإيجار أموال الدولة العراقي رقم 

الصررررادر بموجررررب  6966لسررررعودية لسررررنة النظررررام األساسرررري لشررررركة الزيررررت العربيررررة ا

 (.بال تاريخ. )6966لسنة ( 6)المرسوم الملكي رقم 

برررررال . )6996لسرررررنة ( 943)قرررررانون شرررررركات قطررررراع األعمرررررال العرررررام المصرررررري رقرررررم 

 (.تاريخ

لسررررنة ( 943)الالئحرررة التنفيذيررررة لقرررانون شررررركات قطررراع األعمررررال العرررام المصررررري رقرررم 

ادر بموجرررررررب قررررررررار رئررررررريس مجلرررررررس الصررررررر(. م6996، تشررررررررين األول 36. )6996

 .الوقائع المصرية(. 0)6996لسنة ( 6594)الوزراء المصري رقم 

 (.بال تاريخ. )المعدل 6995لسنة ( 96)قانون الشركات العراقي رقم 

 (.بال تاريخ. )المعدل  6995لسنة ( 99)قانون الشركات العامة العراقي رقم 

 (.بال تاريخ. )9445لسنة ( 99)رقم قانون النفط والغاز إلقليم كوردستان العراق 
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بشرررأن تعرررديل النظرررام األساسررري لشرررركة القررراهرة لتكريرررر  9466لسرررنة ( 633)قررررار رقرررم 

 (.بال تاريخ. )البترول

 .9466مسودة مشروع قانون شركة كردستان الستكشاف وإنتاج النفط لسنة 

 .9465مسودة مشروع قانون شركة كوردستان لتسويق النفط والغار لسنة 

(. م9466، نيسرررران 9. )9466لسررررنة ( 0)نون شررررركة الررررنفط الوطنيررررة العراقيررررة رقررررم قررررا

 .الوقائع العراقية(. 0061()61)و( ثانياً /5)المادتان 

 :المواقع اإللكترونية: ثالثاا 

 95)مرررا الفررررق برررين القيمرررة الدفتريرررة والسررروقية والعادلرررة للسرررهم؟ .. ببسررراطة ودون تعقيرررد

: م، مررررررررن أرقررررررررام9469، أيلررررررررول 64سررررررررترداد ترررررررراريخ اال(. م9465، تشرررررررررين األول

https://www.argaam.com/ar/article/articledetail/id/511318 
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Reasons for the termination of the public oil company 

Irfan Omar Khalid - Assistant lecturer 

College of Law and Political Sciences 

University of Duhok 

irfan.khalid@uod.ac 

Abstract: 

Public oil companies, like other companies, can be terminated 

if certain reasons are met. However, due to the importance of 

these companies and their attachment to managing an 

important wealth, which is oil and gas, some laws may make 

their termination difficult because of the need to continue and 

remain as long as possible in order to perform their tasks 

related to the said wealth, These companies do not terminate 

unless a special law is issued for that and therefore they do not 

terminate with the same reasons that other companies 

terminate, while these companies may, under other laws, be 

subject to the reasons for the termination of public companies 

in general without giving them privacy in this regard. 
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إدارة الصراع ...أميركا والشرق االوسط ))

 (( ومسار التوازنات
 

الجامعة /  مركز المستنصرية للدراسات العربية والدولية/ صبا حسين مولى  د.م.أ: عرض
   المستنصرية

الجامعة /  تنصرية للدراسات العربية والدوليةمركز المس /  حيدر علي حسين. د.م .أ: المؤلف 
   المستنصرية

 دار النور للنشر  –:الجهة الناشرة  
  م 1029: الطبعة األولى 

 ص  201  :عدد الصفحات
  

قدم دكتور حيدر      
1∙
علي كتابا جديد الى  المكتبة السياسية ، يسلط من خالله الضوء على  

تحليلية ، أال وهو سياسة الواليات المتحدة تجاه  موضوع حيوي ومعاصر يحتاج الى رؤية

الشرق االوسط في ظل التحوالت الجارية وطبيعة وشكل الصراع في المنطقة، وما شهده 

هذا الصراع من انماط ومستويات جديدة، وهو ما سيكون له اثر كبير في اعادة صياغة 

ت صياغة هيكلية الشرق إذ تجري ضمن محاوال. تركيبة التحالفات والتوازنات في المنطقة

االوسط الجديدة وأساليبها المتعددة عمليات تحول كبيرة تجاوزت االعتبارات السياسية الى 

بالنسبة للدول الداخلة في حركة التفاعل في هذه المنطقة ( الحدود والخارطة والمكانة)

 .الحيوية من العالم
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مريكي في الشرق األوسط، ولتوضيح فكرة الموضوع، تحدث الباحث عن الدور اال    

واألولويات األمريكية المتجددة في المنطقة، وبيئة الصراع وانماطه ومراكزه وتحوالته، 

فقد  أدْت سلسلة التفاعالت المعقدة التي . وصوالً إلى شرح  التحالفات وخارطة التوازنات 

والتي تصاعدت  تمر بها منطقة الشرق االوسط الى قيام قدر كبير من الصراعات اإلقليمية،

حدتها نتيجة اتساع  نطاق الجغرافيا السياسية، التي إذا ما طبق مفهومها االستراتيجي على 

إقليم الشرق األوسط، فإن أهميتها االستراتيجية سوف تبدو واضحة، لكونها شريان الحياة 

 .الرئيس بالنسبة للعالم الغربي

لشرق االوسط لعبت دوراً بارزاً في ويؤكد الكاتب ان األهمية االستراتيجية لمنطقة ا  

االستراتيجيات الدولية عبر المراحل الزمنية المختلفة، فهي تتوسط جميع الخطوط البحرية 

كما أنها تحوي . والجوية الرئيسة المتجهة من الشرق إلى الغرب، أو من الغرب إلى الشرق

رية عبر الطرق العالمية، الموانئ والمطارات الالزمة إليواء قوافل االنتقال البرية والبح

كما تتمتع منطقة الشرق . نظراً لوجود ممر مالحي مهم وخطر فيها، وهو قناة السويس

األوسط وفي منطقة القلب منها بثروات طبيعية، وتعدد مصادر الطاقة، ومن أهمها البترول 

 .الذي كان من أهم عوامل التدخل الخارجي فيها

عقد التسعينيات، اتجاه في السلوك السياسي للواليات  مع بداية لقد برز بشكل واضح      

المتحدة للتحرك نحو تحقيق التوازن في عالقات القوى الكبرى الدولية مع االطراف الفاعلة 

يمكن تفسير السياسة  االمريكية تجاه منطقة الشرق االوسط  وعلى هذا االساس. في المنطقة

 :لعوامل عده اهمها

تراتيجي المتميز الذي يتمتع به إقليم الشرق األوسط، ووجود الموقع الجغرافي االس. 6

 .مصادر الطاقة، وال سيما في منطقة الخليج

وجود إسرائيل في المنطقة يعّد عامالً مهماً من عوامل اندالع الصراعات، وذلك لضمان . 9

 .أمنها واستقرارها في ظل صراعها مع دول الجوار العربية

رهاب فيها، وتحول ظاهرة اإلرهاب من النطاق الداخلي انتشار منابع ومصادر اإل. 3

 .واإلقليمي إلى النطاق العالمي

تفشي مظاهر االستبداد في أنظمة الحكم وعدم تجاوبها مع احتياجات الشعوب المحكومة . 0

 .بأساليب القمع

 وجود حركات دينية راديكالية، ما أثّر على نمط الثقافة الشرق أوسطية، وهذا ما أسفر. 5

 .عن تزايد التنظيمات والحركات االصولية ذات التوجه الجهادي

األزمات االقتصادية والركود السياسي مع نظام تعليمي فاشل وتهديد ثقافي، كلها عوامل . 1

 .تدعو إلى اإلصالح وضرورة نشر الديمقراطية واحترام حقوق اإلنسان

ماعية، بسبب غياب فشل أغلب النظم الشرق أوسطية في تحقيق العدالة االجت. 5

 .الديمقراطية، وافتقادها ألبسط قواعد الحكم الديمقراطي

 .تصاعد حدة الصراع الطائفي والديني، والتوجه نحو تأليف محاور على اسس طائفية. 6

وفي ظل التغيرات المتالحقة التي تشهدها منطقة الشرق األوسط، تجددت الدعوات     

هات الرئيسة للسياسة واألهداف األمريكية في المنطقة المطالبة بإعادة تقييم جذري لالتجا

 (.التكيف االستراتيجي)والخيارات السياسية المناسبة لتحقيقها، من خالل تبني منهج 
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وتوصلت الدراسة الى ان تغير بوصلة السياسة الخارجية األمريكية في الشرق األوسط بات 

ث أم في اإلعالم األمريكي أم في موضوعاً حاضراً ومثيراً للجدل، سواء في مراكز البح

وقد تصاعدت أهمية هذا الموضوع بشكل أوضح مع التحوالت التي . أروقة السياسة العربية

وبالرغم من األنماط التي تبنتها . شهدتها المنطقة، وما افرزته من صراع وتوازنات جديدة

هذا الجانب والذي أّشر  الواليات المتحدة للتعامل مع هذه التحوالت، إاّل أن الحدث األهم في

وبقوة التحول في مسار سياسة الواليات المتحدة هو التراجع الملموس في األداء األمريكي 

حيث انكشف حجم اإلشكالية التي تعانيها السياسة األمريكية . تجاه عدد من القضايا المهمة

ما تشهده منطقة وفي ظل . تجاه ملفات سياسية تعّد جزءاً مهماً من األمن القومي األمريكي

الشرق األوسط من إعادة التوازنات الى جانب نمو إقليمي لبعض الدول، ومنها ما هو 

أيديولوجي، ومنها ما هو اقتصادي، وبما أن النظام الدولي قد فرض الواليات المتحدة 

األمريكية دولة مؤثرة في إعادة ترتيب األوضاع في منطقة الشرق األوسط، فإن على 

تحدة أن تعيد توظيف الفكر السياسي واالستراتيجي، لينتج توجهاً سياسياً يمكن الواليات الم

وكانت استجابة هذه . أن يتعامل مع مجريات االحداث والتطورات المحتملة للمنطقة

المعطيات عبارة عن استراتيجية محددة األهداف ومتغيرة األساليب طبقاً لتطورات المواقف 

. ح واستمرار النفوذ، وأيضاً المحافظة على استقرار األوضاعفي المنطقة، بما يخدم المصال

ويتجه مسار الفكرة األساسية للسياسة الخارجية األمريكية نحو استعادة القوة االقتصادية 

. والحفاظ على نفوذ محدد، والتركيز على امكانية اجراء مناورة في استراتيجيتها نحو آسيا

، فإن العالم سيواجه شرق أوسط أكثر تقلباً، فمن وجهة نظر األمن القومي األمريكي

هذه االوضاع . وتداعيات ربما لم تدرج على الئحة سياسة الواليات المتحدة في المنطقة

اإلقليمية تستدعي أن تكون الواليات المتحدة في الشرق األوسط لعقود قادمة، مع إعادة 

ظل المستجدات، وتكيِّف  ترتيب أولوياتها وتنويع آليات تحركها بما يحقق مصالحها في

لذا، فإن المتابع للشأن السياسي . نفسها لمواجهة التحديات الراهنة وامتداداتها المستقبلية

األمريكي الخارجي وتحديداً تجاه منطقة الشرق األوسط سوف يلمس ميالً أمريكياً نحو 

في الشرق السعي الستثمار المعطيات بطريقة تسير نحو إرساء االستقرار والديمقراطية 

األوسط، وتبنّي حوار مفتوح على نطاق واسع مع األصوات المطالبة بالتغيير والتوفيق بين 

القضايا المتعلقة بالمشكالت األمنية في المنطقة من ناحية، والديمقراطية واإلصالح من 

كما أن السياسة األمريكية ستحتفظ بالحوار مع الجماعات السياسية ذات . ناحية أخرى

، إذ ترى أن الفشل في الحفاظ على الحوار من الممكن أن "اإلسالمية"ة الدينية المرجعي

يضر بمصالح الواليات المتحدة األمريكية، وال سيما أن هذه الجماعات ستظل جزءاً مهماً 

ومع التغيّرات التي شهدتها المنطقة، غيّرت      .من المشهد السياسي في السنوات المقبلة

واتها وفلسفتها، وأحياناً أهدافها السياسية في الشرق األوسط، فلم تكتِف الواليات المتحدة أد

باالعتماد على الدعم المادي والقوة التقليدية الخشنة، ووجهت قوتها الناعمة للتأثير على 

معتقدات الشعوب وطموحاتها، ودخلت في تفاهمات وتوازنات مع تيارات إقليمية على 

أخرى من التوجهات نفسها، برغم التناقض الواضح بين  المدى القصير لكبح جماح تيارات

إن سياسة . المواقف والمصالح األمريكية وتوجهات تلك األطراف على المدى الطويل

الواليات المتحدة مع توجهها نحو التكيف االستراتيجي ال تزال أقرب إلى االستمرار على 

 .نات جديدةمنهجها السياسي نفسه، بأن تدير الصراع الذي سينتج تواز
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 للمزاد اإللكتروني( eBay)إنعدام صفة المضيف لموقع :مقال 

(eBay is not an Internet Service Provider ) 

(eBay n'est pas un hébergeur) 

 حامد شاكر محمود الطائي. د.م.أ

 جهاز االشراف والتقويم العلمي -وزارة التعليم العالي  

 

ي محكمة النقض الفرنسية في قرارات ثالث بإثبات صفة كان توجه الغرفة التجارية ف

وذلك ،  "hébergeur: "المضيفوليس صفة ( eBayشركات)لـ ؛ "éditeur":الناشر

ومن ثم ، لقيامها بدور إيجابي في الرقابة والسيطرة على البيانات المخزنة على موقعها

تستفيد من تطبيق نظام  وال، تكون مسؤولة وفقاً للقواعد العامة في المسؤولية المدنية

الفقرة االولى البند االول من قانون ( 1)المسؤولية المشروطة المنصوص عليه في المادة 

  9440La loiيونيو 96الصادر في( 9440-555)رقم الثقة في االقتصاد الرقمي الفرنسي 

du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie   575-2004 
o

N

numérique بأنهم ، "موردي خدمة االتصال باإلنترنت"قد عرفت هذه المادة مصطلح ، ف

األشخاص المنوط بهم تزويد الجمهور بالدخول إلى خدمات االتصال على الشبكة  :"

وإعالم مشتركيهم بوجود وسائل تقنية تمكنهم من تقييد الدخول إلى بعض الخدمات أو 

، فوفقاً لهذا التعريف، يقتصر " وسائلاختيارها ويعرضون عليهم على األقل إحدى هذه ال

دور مزود خدمة الدخول إلى الشبكة على تمكين مستخدمي الشبكة من الدخول إليها، ومن 

ثم الدخول إلى الموقع اإللكتروني، دون أن يكون له من حيث المبدأ دور في تزويد الموقع 

أن نظام المسؤولية يجب ويفهم من ذلك ، اإللكتروني بالمحتوى أو إدارته أو تعديل مضمونه

أن يرسم على أساس الوظيفة التقنية التي يقوم بها مزود الخدمة والتي تستبعد العلم بمحتوى 

-11)و ( 10505-11: )رقمنقضت هذه الغرفة في قراراتها الثالث فقد . المعلومات

8188مايو1الصادرة في ( 10508-11)و( 10507
(1)

، قرار محكمة استئناف باريس 

وتتلخص وقائع ،  Cassation partielleنقضاً جزئياً ، 9464سبتمبر 3تاريخ الصادر ب

و  Parfums Christian Dior:أن الشركات: ))ب، (موضوع القرارات الثالث:)القضية

Kenzo Parfums  وParfums Givenchy  وGuerlain ( شركاتDKGG ) وهي ،

سويق منتجاتها في سياق تقوم بت، شركات متخصصة بإنتاج مستحضرات التجميل والعطور

، Le cadre de réseaux de distribution sélective شبكات التوزيع االنتقائية

التي تحمل العالمات ، الحظت هذه الشركات بأن معلنين يقومون بعرض بيع منتجاتهم

 ،",Dior Guerlain, Givenchy, Kenzo:"التجارية الشهيرة
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 eBayي على اإلنترنت تعود هذه المواقع لشركةوذلك من خالل مواقع للمزاد العلن 

International AG وشركة ،eBay Inc.  وهما من ،( شركات  eBayاالمريكية) ،

،  دعوى قضائية ضد هاتين الشركتين أمام (DKGGشركات )وبسبب ذلك رفعت 

المحكمة التجارية في باريس لغرض الحكم عليهما بدفع التعويض بسبب األضرار التي 

يورو ( 644444)ومطالبتهم بدفع مبلغ ، ما من جراء ذلك العمل غير المشروعلحقته

كتعويض عن االستغالل غير المبرر   SA Christian Dior Couture)شركة)لمصلحة 

، يورو كتعويض عن األضرار التي لحقت بسمعته التجارية( 6،644،444)لحقوقها، ومبلغ 

 عن نشر القرار، على حساب شركات يورو عن الضرر المعنوي، فضالً ( 64444)ومبلغ 

eBay والزام ، يورو 5.444أو دولية من اختيارها في حدود / ، في ثالث صحف فرنسية

، بنشر القرار على جميع (eBay International AGو  (.eBay Inc:كلتا الشركتين

 ((.لمدة ثالثة أسابيع من القرار، وباللغتين الفرنسية واالنكليزية( eBayمواقع )

 : تقييم االتجاه التمييزي الحديث

إن هرررررررذه القررررررررارات الثالثرررررررة مرررررررن محكمرررررررة الرررررررنقض الفرنسرررررررية تمثرررررررل وبجررررررردارة -1

 uneالحلررررول األكثررررر اعتمرررراداً ولررررو لمرررردة علررررى األقررررل، فهرررري تقرررردم تفسررررير موحررررد 

interprétation uniforme  موقرررررررع)للررررررردور الرررررررذي تؤديررررررره إدارة (eBay ،

وتحديرررررد الحرررررد الفاصرررررل ، الناشرررررر فررررري ظرررررل غيررررراب تعريرررررف لمفهرررررومووفررررري الواقرررررع، 

  hébergeur"  : "المضيف)بين مصطلحي 

؛ وهرررررررري مررررررررن المسررررررررائل القانونيررررررررة الترررررررري ال تررررررررزال غيررررررررر ("éditeur":والناشررررررررر

أن ذلررررررك . 9440خاصررررررة وأن معررررررايير التأهيررررررل تختلررررررف بشرررررردة منررررررذ عررررررام ، مسررررررتقرة

لررررررريس مرررررررن المسرررررررتغرب أن هرررررررذه المعرررررررايير تتغيرررررررر مررررررررة أخررررررررى اعتمررررررراداً علرررررررى 

، القطرررررراعالترررررري يشررررررهدها هررررررذا  المقدمررررررة وتبعرررررراً للتطررررررورات التكنولوجيررررررة الخرررررردمات

بأنهرررررا قرررررد أثبترررررت صرررررفة الناشرررررر لرررررـ ، وكمرررررا يالحرررررظ فررررري قررررررارات الغرفرررررة التجاريرررررة

ألنهررررررا قامررررررت برررررردور ايجررررررابي فرررررري الرقابررررررة والسرررررريطرة علررررررى ، (eBayشررررررركات)

 ومرررررن ثرررررم تكرررررون مسرررررؤولة وفقررررراً للقواعرررررد العامرررررة، البيانرررررات المخزنرررررة علرررررى موقعهرررررا

وال تسررررررتفيد مررررررن تطبيررررررق نظررررررام المسررررررؤولية المشررررررروطة ، فرررررري المسررررررؤولية المدنيررررررة

الفقرررررررة االولررررررى البنررررررد االول مررررررن قررررررانون الثقررررررة ( 1)المنصرررررروص عليرررررره فرررررري المررررررادة

9440يونيو96في االقتصاد الرقمي الصادر في
(9)

. 

 (une analyse trèsفضالً عن ذلك، فإنه ومن خالل التأكيد على إيجاد تحليل أكثر واقعية-2

factuelle  ) للدور الذي يؤديه مقدم الخدمة الوسيطle prestataire intermédiaire)) ،

 pouvoir وأن محكمة النقض تعطي أهمية كبيرة للسلطة التقديرية لقضاة األساس

d'appréciation des juges du fond في مقابل مواجهة خطر التقلبات الكثيرة في ،

، قة بهذا الموضوعاالجتهادات القضائية ذات العال
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 La sécuritéونعتقد أن الحل يكمن ربما في تحقيق قدر أكبر من اليقين القانوني

juridique  الذي يمكن أن يأتي من خالل العمل التشريعي، وبشكل يؤدي الى الخروج ،

وإجراء مشاورات عامة حول مستقبل ، بتوجيه أوربي جديد يصدر عن المفوضية األوروبية

اإللكترونية في السوق الداخلية والبحث في مدى فاعلية تنفيذ التوجيه األوربي التجارة 

، بهدف تذليل العقبات التي تعترض /EC) 9444/36" )التجارة اإللكترونية"المتعلق بـ 

تطوير نشاط التجارة اإللكترونية في أوروبا
(3)

. 

قد أدرك مسألة  ،((CJUEويبدو ان القضاء االوربي ومن خالل محكمة العدل األوربية-3

( Filtering /Filtrage:)حتمية الزام مقدمي الخدمات عبر اإلنترنت بإجراء عملية الفلترة

، من خالل تدخل القضاء، لكافة المعلومات المنقولة والمخزنة لألنشطة غير المشروعة

وبين ، من جهة، إليجاد حالة من التوازن بين حقوق الملكية الفكرية والحقوق األخرى

ق والحريات األساسية األخرى، كالحق في حماية البيانات الشخصية و الحرية في الحقو

الوصول إلى المعلومة والحرية في التعبير من جهة أخرى
(0)

. 
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ية التكييف القانوني لعالقة رئيس الجمهورية برئيس مجلس الوزراء وفق لجد:مقال

 . 8115ة دستور جمهورية العراق لسن

 

 ياسر عطيوي عبود الزبيدي. د.م.أ

 جامعة كربالء –كلية القانون 

 

 دستور جمهورية شك ان بعض دساتير الدول وخاصة ذات النظام البرلماني بما فيها ال      

، قد حددت الجهة التي تملك اختصاص تكليف رئيس مجلس الوزراء ، 9445العراق لسنة 

شيح الكتلة النيابية االكثر عددا في مجلس النواب ، أي وهو رئيس الجهورية بناء على تر

مؤقتا بعد  بعد انتهاء االنتخابات النيابية أو يتولى المنصب الشخص الذي يتولى المنصب

لكن السؤال الذي يطرح في هذا الخصوص هو تحديد  ،استقالة او اقالة رئيس المجلس

رئيس ( المكلف)و رئيس الجمهورية( المكلف)التكييف القانوني او العالقة القانونية بين 

، فهناك اتجاه فقهي يرى ان في هذا الصدد  متضادة توجد اتجاهاتحيث مجلس الوزراء ، 

من ( 51)اي ان رئيس الدولة مقيد بنص المادة ( مقيد)العالقة بينهما قائمة على اساس 

على اساس ، بينما هناك اتجاه فقهي اخر يرى ان العالقة بينهما قائمة  9445دستور 

اي ان رئيس الدولة يمتلك حقا مطلقا في اختيار المكلف اذا ما اخفقت الكتل ( مطلق)

السياسية في تحديد الكتلة النيابية االكثر عددا ، اما رأينا الخص في ذلك ، فنعتقد ان هذه 

على صعيد  وكذلكصدى واسعا سواء على صعيد مجلس القضاء االعلى أحتلت االشكالية 

السيد عادل عبد ) تحادية العليا ، فضال عن الواقع العملي الذي رافق اختيارالمحكمة اال

، ( السيد عدنان الزرفي)وكذلك تكليف ( السيد محمد عالوي)واستقالته ثم تكليف ( المهدي 

السيد عادل عبد )من مدى مشروعية تكليف  ابتداءان راينا الخاص في هذا الصدد سيكون 

لم يصدر من الكتلة النيابية االكثر عددا  تكليفهعلى الجميع ان يخفى  ،اذ انه ال( المهدي

أصال لم تعلن أية كتلة عن نفسها بأنها  ألنهمن الدستور ، ( 51)انسجاما مع نص المادة

الكتلة االكبر، وبالتالي نعتقد ان تكليفه غير صحيح ، وهو نفس الكالم يقال بالنسبة للمكلف 

بتوافق بين كتل محددة ، لكنها لم تعلن رسميا انها كتلة  ، حيث تم تكليفهما( محمد عالوي)

نيابية االكثر عددا ، هذا يعني ان رئيس الجمهورية كانت سلطته مقيدة باالختيار من خالل 

السيد عدنان )التقيد بتوافق وقبول تكليف المرشحين السابقين ، اما فيما يخص تكليف 

مطلق دون التقيد ببعض فقرات نص المادة والذي اختاره رئيس الجمهورية بشكل ( الزرفي

الى المحكمة االتحادية العليا ( 9494-3-61)، حيث ارسل كتاب استفسار بتاريخ (51)

حول مدى امكانية انتقال صالحية التكليف الى رئيس الجمهورية بموجب احكام المادة 

جديدا لرئاسة يكلف رئيس الجمهورية مرشحا )من الدستور والتي تنص على انه ( ثالثا-51)

مجلس الوزراء خالل خمسة عشر يوما عند اخفاق رئيس مجلس الوزراء المكلف في 

الذي اثار  االمر( تشكيل الوزارة خالل المدة المنصوص عليها في البند ثانيا من هذه المادة 

اشكالية بين الكتل المعترضة وكذلك  مجلس القضاء االعلى مع تأييد المحكمة االتحادية 
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لهذا التكليف ، ان بعض الكتل المعترضة على هذا التكليف ينطلق بانه يتعارض مع العليا 

نص المادة المذكورة التي توجب ان يكون التكليف مقيدا بترشيح من قبل الكتلة النيابية 

االكثر عددا ، فضال انه يتعارض مع قواعد النظام البرلماني الذي انتهجه الدستور ، اما 

االعلى فيتجسد بانه خارج اطار ما يعرف بالكتلة االكبر في اعتراض مجلس القضاء 

البرلمان ، وإن حق تكليف المرشح بدون موافقة الكتلة التي رشحته ال ينتقل لرئيس 

الجمهورية مطلقاً الن هذا التفسير خاطئ خاصةً أنه صدر عن محكمة االتحادية ناقصة 

الدستور تضع نصا حاكما بعنوان مرشح من ( اوالً  - ٧٦) النصاب قانوناً ، كما ان المادة 

الكتلة النيابية األكثر عدداً التي هي تعني انها الكتلة الفائزة في االنتخابات وليس التي تتشكل 

فيما بعد حسب رأي المحكمة االتحادية الذي ال نتفق معه بخصوص تفسير مفهوم الكتلة 

( اوال)ان جهة ما رشحته والفقرة  النيابية األكثر عدداً ، فضال عن ذلك ان كلمة مرشح تعني

، اما ما ورد في ( الكتلة النيابية األكثر عدداً )أعاله حددت الجهة المختصة بالترشيح وهي 

جديد من الكتلة المنصوص عليها في ( مرشح)تعني  فإنها، ( خامساً )و( ثالثاً ) الفقرات 

ذكره كلمة مرشح في الفقرتين اي الكتلة النيابية األكثر عدداً بدليل تكرار ( اوالً )الفقرة 

وإال هل ( يرشح له)بمعنى ان المكلف من رئيس الجمهورية يجب ان ( خامساً )و( ثالثاً )

من قبله؟ ولو كان قصد المشرع الدستوري ذلك { مرشح}يعقل ان يكلف رئيس الجمهورية 

 رئيس( يكلف)، اذن تكرار كلمة (المرشح)لكان اختار كلمة او مصطلح اخر بدون كلمة 

(  51) من المادة ( خامساً )و( ثالثاً )و( اوالً )في الفقرات ( مرشح)الجمهورية وتكرار كلمة 

معناه واضح ان رئيس الجمهورية واجبه التكليف فقط للمرشح من قبل الكتلة المنصوص 

 .( خامسا )و( ثالثاً )التي ينسحب مفهومها على الفقرات ( اوالً )عليها في الفقرة 

كتاب االستفسار الى المحكمة االتحادية العليا ، أصدرت  ورودد وعودة على بدء، وبع

(  ٧٦) قرارها بان المرحلة التي  تلت اعتذار المكلف بتشكيل مجلس الوزراء وفق المادة 

من المادة ( ثالثا ) من الدستور، يكون بعدها الخيار حصريا لرئيس الجمهورية وفق الفقرة 

مسة عشر يوما  يوما من تاريخ اعتذار المرشح المذكورة  بتكليف مرشح جديد خالل خ

، وفق مسؤوليته الدستورية ليتولى المرشح الجديد تشكيل ( محمد توفيق عالوي)السابق 

ونحن الشك نتفق مع  ،يوما  ٣٩الوزارة وعرضها على مجلس النواب خالل مدة أقصاها 

ك مجلس لالسياسية وكذاليه الكتل  ما ذهبتقرار المحكمة االتحادية العليا وال نتفق مع 

  -:لالعتبارات االتية  ألعلىالقضاء ا

بما انه لم يتم تحديد الكتلة النيابية االكبر في أول جلسة للبرلمان ، فان هذا يعد تنازال عن  -6

 .حقها بالتكليف لمصلحة رئيس الجمهورية 

على  التأكيدبيجوز له التدخل في هذا االمر مطلقا ، سواء  ان مجلس القضاء االعلى ال -9

عدم مشروعية التكليف او عدم مشروعية انعقاد المحكمة االتحادية العليا على اساس انها 

 .ناقصة النصاب 

بعض الدساتير تضع جزاء في حال اخفاق مجلس النواب باختيار المرشح ، ويتمثل هذا  -3

) مادة الفي  ( 9460)الجزاء هو حل مجلس النواب  كما هو الحال في دستور مصر لسنة 

نعتقد ان الجزاء هو اناطة فجاء خاليا من هذا الجزاء ، ( 9445)وبما ان دستور  منه (601

ال يعود  حالتكليف لرئيس الجمهورية ، سيما وان اخفاق مجلس النواب في اختيار المرش

تتعلق بالمحاصصة في توزيع الوزارات بين الكتل  ألسبابموضوعية وانما يعود  ألسباب

يما وان المحكمة االتحادية العليا قد اصدرت قرارها المتعلق بعدم مشروعية واالحزاب ، س
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اصب للدرجات الخاصة ، علما ان هذا القرار وان كان متعلقا بمناصب الدرجات نتوزيع الم

 .اصب ناال انه يتضمن مبدأ عاما بعدم مشروعية المحاصصة ولكافة الم الخاصة،

بجميع فقراتها، وان أي تفسير خالف ذلك ( 51)ادة ان التكليف ينسجم تماما مع نص الم -0

 .ح ييعد غير صح

عام  ( اكتوبر) ان ما يمر به العراق من ظروف ابتداء من حصول التظاهرات من شهر  -5

الجماهيرية بان تكون هناك  لإلرادةوما جسدته هذه التظاهرات في الرغبة الحقيقية  9469

لك يعد تخويال جماهيريا لرئيس الدولة بان حكومة تتشكل بعيدا عن المحاصصة ، كل ذ

يختار المكلف بنفسه وفق ما يعتقده بانه يتناغم مع ارادة الجماهير التي تهدف الى التغيير 

على اعتبار ان  باألساسالحقيقي، فالحكومة الحقيقية هي التي تظفر برضاء المحكومين 

 . 9445من دستور ( 5)الشعب مصدر السلطة وفق المادة 

ن بقاء اختيار الرئيس المكلف مرهون بتوافق الكتل السياسية ، وتجاوز المدة الدستورية ا -1

التي يجب ان تلتزم بها هذه الكتل دون قيامها باالختيار، ربما قد تحدث ظروف استثنائية 

تتطلب وجود رئيس مجلس وزراء بصالحيات كاملة وليس رئيس لمرحلة تصريف االمور 

همية منح رئيس الجمهورية حق التكليف الحصري استنادا  اليومية ، وهنا تأتي أ

نخلص مما سبق ذكره ، ان التكييف القانوني . من الدستور ( 51)من المادة ( ثالثا)للفقرة

لعالقة رئيس الجمهورية برئيس مجلس الوزراء المؤقت وما  يملكه رئيس الجمهورية من 

تحكمه  مطلق ، فكونه حقا مقيدا ، هو ماحق بالتكليف ، انما هو حق مختلط بين التقييد وال

من المادة ( ثالثا )تقرره الفقرة  ، وكونه حقا مطلقا ، هو ما( 51)من المادة ( أوال) الفقرة 

 .المذكورة بتكليف مرشح جديد 
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 على شريحة العمال 81-تأثير جائحة كورونا كوفيد:مقال

The impact of the Corona Covid-19 pandemic on the workers 

segment 

 

 الدكتور علي مجيد العكيلي: بقلم

Dr. Ali Majeed Al-Aqili 

 مركز المستنصرية للدراسات

 قسم دراسات المجتمع المدني وحقوق االنسان

 

يعرررد حرررق العمرررل مرررن الحقررروق االجتماعيرررة واالقتصرررادية، الرتباطررره الوثيرررق فررري 

ن يمرررارس عمرررالً يتفرررق مرررع قدراتررره واسرررتعداده، ويقرررع فهرررو حرررق لكرررل مرررواطن أ. المجتمرررع

علررررى الدولررررة واجررررب تهيئررررة فرررررص عمررررل للمررررواطنين كافررررة، فهررررو اداة الكسررررب بالنسرررربة 

للمررررواطن، كمررررا انرررره عنصررررر مررررن عناصررررر النمررررو االقتصررررادي والتقرررردم الحضرررراري لكررررل 

دولرررررة ولكرررررل مرررررواطن، وهرررررذا هرررررو االصرررررل العرررررام الرررررذي قررتررررره الدسررررراتير والقررررروانين 

الرررذي  9445ات الدوليرررة، ومرررن هرررذه الدسررراتير دسرررتور جمهوريرررة العرررراق لعرررام واالعالنررر

 :منه حيث نصت على( اوالً / 99)نص على حق العمل في المادة 

، كمرررا نرررص قرررانون (العمرررل حرررق لكرررل العرررراقيين بمرررا يضرررمن لهرررم حيررراة كريمرررة: اوالً  

( 0)ة وجررراء موكرررداً علرررى هرررذا الحرررق فررري المررراد 9465لسرررنة ( 35)العمرررل العراقررري رقرررم 

العمررل حررق لكررل مررواطن قررادر عليرره، وتعمررل الدولررة علررى ترروفيره )منرره الترري نصررت علررى 

 ،(على اساس تكافؤ الفرص دون اي نوع من انواع التمييز

واكرررد علرررى ذلرررك االعرررالن العرررالمي لحقررروق االنسررران الصرررادر عرررن االمرررم المتحررردة عرررام  

لكرررل شرررخص  -6)علرررى هرررذا الحرررق فررري المرررادة الثالثرررة والعشررررين التررري قرررررت  6906

الحرررق فررري العمرررل، ولررره حريرررة اختيررراره بشرررروط عادلرررة مرضرررية كمرررا أن لررره حرررق الحمايرررة 

 ..(من البطالة

 

. لرررذلك فرررأن هرررذه النصررروص التررري ذكرناهرررا نصرررت علرررى حمايرررة شرررريحة العمرررال 

لكرررن فررري ظرررل انتشرررار الوبررراء تعرضرررت شرررريحة العمرررال الرررى البطالرررة بشررركل كبيرررر ومرررن 

ين الفقرررراء زيرررادة كبيررررة ايضررراً الن الضرررغوط علرررى الررردخل المتوقرررع إن يرررزداد عررردد العرررامل

بسرربب تراجررع النشرراط االقتصررادي سررتترك اثررر مرردمراً علررى العمررال الررذين يعيشررون علررى 

خرررط الفقرررر او تحتررره وهرررذا مرررا ذكرتررره منظمرررة العمرررل الدوليرررة فررري تقريرهرررا خرررالل فتررررة 

مجررررد أزمرررة  الرررذي اشرررار الرررى أن هرررذه االزمرررة ليسرررت 69-انتشرررار جائحرررة كورونرررا كوفيرررد

صرررحية عالميرررة فحسرررب، برررل أيضررراً أزمرررة سررروق عمرررل وازمرررة اقتصرررادية كبررررى لهرررا إثرررر 

 .هائل على البشر
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لرررذلك ال برررد مرررن وجرررود تررردابير فررري توسررريع الحمايرررة االجتماعيرررة وصررررف أُجرررور العمرررال 

باألوقررررات المحررررددة وعرررردم تعطيلهررررا ومعالجررررة دوام العرررراملين فرررري جميررررع القطاعررررات مررررن 

وقرررت محررردد جرررداً ويحسرررب لهرررم االجرررور كاملرررة وعررردم االسرررتقطاع مرررن خرررالل مباشررررتهم ل

اجرررررورهم بذريعرررررة تعطيرررررل الحيررررراة بسررررربب الظررررررف االسرررررتثنائي كرررررون األُجرررررور التررررري 

يتقاضررراها العمرررال تررروفر لهرررم العررريش فررري سررربيل اسرررتمرارهم فررري الحيررراة وبقرررائهم وتحقيرررق 

 .سعادتهم

 :المراجع

 .6906االعالن العالمي لحقوق االنسان لعام   .6

 .9445ستور العراق لعام د .9

 .9465لعام  35قانون العمل العراقي رقم  .3
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تطوير وتحسين المحتوى  عن األدوات المالية ودوره فيالتوسع في اإلفصاح :مقال 
 المعلوماتي واإلعالمي للتقارير المالية

Expanding the disclosure of financial instruments and its role in developing and 

improving the informational and informational content of financial reports  

 

 د خالد عبيد احمد العبيدي.م

 قسم الرقابة والتدقيق الداخلي/ الجامعة المستنصرية

.comgmailDr.khaled.cpa1@ 

 

 

 : توطئة: أوالا 

يهرررردف المقررررال إلررررى تنرررراول االتجاهررررات المعاصرررررة لإلفصرررراح المحاسرررربي لررررألدوات        

الماليرررة، وأهرررداف وأهميرررة التوسرررع فررري االفصررراح علرررى الوضرررع المرررالي واألداء وتطررروير 

وتحسرررررين كفايرررررة وفعاليرررررة المحتررررروى المعلومررررراتي واالعالمررررري للتقرررررارير الماليرررررة وفقًرررررا 

اسررربي؛ ويرررتم ذلرررك مرررن خرررالل إظهرررار المعلومرررات التررري تتعلررررق لمشرررروع التحسرررين المح

أضرررررف إلرررررى ذلرررررك . باألخطرررررار الماليرررررة الناتجرررررة عرررررن تلرررررك األدوات، وطررررررق إدارتهرررررا

وفقًرررررا لنمررررروذج العررررررض الرررررذي اقترحتررررره اللجنرررررة إفصررررراحات تتعلرررررق برررررالقوائم الماليرررررة 

، والرررررذي يحررررردد الخطررررروط العريضرررررة (FASB, IASB)المشرررررتركة المنبثقرررررة عرررررن 

 . ما يمكن المنشأة من االسترشاد به عند االستثمار باألدوات الماليَةللعرض؛ ب

كمرررا أن تعررردد معرررايير تقرررويم جرررودة التقريرررر المرررالي، سرررواء كانرررت موضررروعية، أو حكميرررة، 

فإنهرررا يصعـرررـب قياسرررها، والسررربب هرررو أن تقييمهرررا يرررتم بطريقرررة حكميرررة، مرررن خرررالل تقررردير 

كررران مرررن الصرررعب أن يرررتم إيجررراد تعريرررف لرررذلك . جرررودة المعلومرررات الماليرررة الرررواردة بهرررا

وممررررا سرررربق . بسرررريط شررررامل وقرررراطع يصررررف جررررودة التقررررارير الماليررررة وأسرررراليب تقويمهررررا

يتضرررح أن النظررررة المعاصررررة للجرررودة، تشرررير إلررري أهميرررة التركيرررز علرررى مفهررروم مرونرررة 

اسرررتعمال التقِريرررر المرررالي، فَضرررالً عرررن ضررررورة تصرررنيف المْعلومرررات، بمرررا يمكرررن مرررن 

يِررررت واحتْماليررررة تحقررررق الترررردفقات النقديررررة للمنشررررأة، وأخررررذ وجهررررة نظررررر تقررررويم حجررررم وتوق

اصرررحاب المصرررلحة بشرررأن تحديرررد جودتهرررا، باعتبرررارهم فيصرررل الحكرررم للتعبيرررر عرررن جرررودة 

كمرررا ونسرررتنتج ممرررا سررربق أن مصرررالح فئتررري المسرررتثمرين والمقرضرررين، . التقرررارير الماليرررة

لماليرررة المنشرررورة؛ بصرررفتهم تعرررد دالرررة أساسرررية يسترشرررد بهرررا فررري تقرررويم محتررروى التقرررارير ا

ولغررررض تحقيرررق األهرررداف األنفرررة الرررذكر، فمرررن . أكثرررر الفئرررات اسرررتعمااًل لهرررا بشررركل عرررام

الضرررروري العمرررل علرررى رفرررع درجرررة جرررودة المعلومرررات المحاسررربية، بمرررا يعطررري صرررورة 

واضرررحة وشررراملة عرررن أنشرررطة المنشرررأة، لتحقيرررق التررررابط برررين مكونرررات التقرررارير الماليرررة 

بمرررا يمكرررن مرررن تقرررويم  -ضرررالً عرررن ضررررورة تصرررنيف المعلومررراتمرررع بعضرررها الررربعض، ف

 . حجم وتوقيت واحتمالية تحقق التدفقات النقدية للمنشأة

mailto:Dr.khaled.cpa1@gmail.com
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وأخيرررًرا فرررأن التوسرررع فررري اإلفصررراح المحاسررربي، يرررؤدي إلرررى تررروفير َمعلومرررات مًحاسررربية 

مفيرررردة ومالئمررررة للمسررررتثمرين عنررررد اتخرررراذ قررررراراتهم االسررررتثمارية كنتيجررررة للسرررروق الكفررررؤ 

 : يقوم على عنصرين أساسيينوالذي 

  أن تتررروفر فررري اآلليرررة التررري تحكرررم السررروق مجموعرررة الشرررروط التررري تجعرررل أسرررعار األسرررهم

 .الجارية تعكس جِميع المْعلومات الًمتاحة للمتعاملين فيه بالكامل

  أن أي تغيرررر فررري تلرررك األسرررعار لرررن يحررردث إال عنرررد تررروفير َمعلومرررات إضرررافية تبررررر هرررذا

 . التغير

ك أن المعلومرررة تكرررون مفيررردة وذات قيمرررة فررري أسرررواق المرررال، إذا مرررا ويسرررتنتج مرررن ذلررر

أدى توفرهرررا فررري السررروق إلرررى حررردوث اسرررتجابة لهرررا علرررى أسرررعار األسرررهم، وحينئرررذ يصررربح 

 . لهذه المعلومة قيمة أو محتوى إعالمي

 :مجاالت التوسع في اإلفصاح: ثانياا

 :الت التوسع اآلتيةلتعظيم المحتوى اإلعالمي للتقارير المالية، يمكن تناول مجا

 : التوسع في تفاصيل المعلومات المالية -6
هنررراك ضررررورة ألن تعكرررس التقرررارير الماليرررة التررري تنشررررها شرررركات الًمسررراهمة معلومرررات 

عرررن األداء المرررالي مثرررل معلومرررات الربحيرررة، ودرجرررة االخطرررار الماليرررة ، نصررريب الَسرررهم 

ومعررردل العائرررد علرررى  مرررن تًوزيعرررات االربررراح، ومعررردل العائرررد علرررى حقررروق المسررراهمين،

ألن عررررردم ِكفايرررررة ومالئمرررررة (. الرافعرررررة الماليرررررة)إجمرررررالي األُصرررررول، ونسررررربة المديونيرررررة 

المعلومررررات المًحاسرررربية المنشررررورة، يررررؤدى إلررررى عرررردم قرررردرة المسررررتثمرين علررررى اتخرررراذ 

 . قراراتهم بصورة سليمة

 : التحول من اإلفصاح االختياري إلى اإلفصاح اإللزامي -8

يعنرررررى الحرررررد األدنرررررى مرررررن المعلومرررررات التررررري تلرررررزم المعرررررايير إن اإلفصررررراح اإللزامررررري 

أمررررا اإلفصرررراح االختيرررراري . والمنظمررررات المهنيررررة باإلفصرررراح عنهررررا فرررري التقررررارير الماليررررة

فهرررررو اإلفصررررراح عرررررن معلومرررررات مرررررن قبرررررل إدارة المنشرررررآت دون وجرررررود أي إلرررررزام مرررررن 

والوضررررع  المعررررايير والمنظمررررات المهنيررررة؛ ومررررن أمثلتهررررا العمليررررات المسررررتقبلية للشررررركة،

كمرررا .  التنافسررري، وغيرهرررا مرررن المعلومرررات التررري تبررردو مالئمرررة الحتياجرررات متخرررذي القررررار

تخفرررريض تكلفررررة رأس المررررال، : ) أن اإلفصرررراح االختيرررراري يحقررررق ميررررزات عديرررردة منهررررا

تخفررريض درجرررة عررردم التماثرررل فررري المعلومرررات برررين اإلدارة ومتخرررذي القررررارات، نتيجرررة 

توقعرررات السررروق، تحقيرررق السررريولة فررري أسرررواق الحرررد مرررن مفاجرررآت السررروق وتحسرررين دقرررة 

المرررال، مرررن خرررالل التخصررريص الفعرررال لررررأس المرررال، كمرررا يسررراعد المسرررتثمرين والررردائنين 

علرررى تحديرررد وتمييرررز الشرررركات والمجررراالت األكثرررر إنتاجيرررة، ومرررن ثرررم حصرررول الشرررركات 

علرررى تيرررار مسرررتمر ومتررردفق مرررن رأس المرررال، الرررذى يتجررره دائًمرررا صررروب أفضرررل الفررررص 

ممرررا سررربق يخلرررص الباحرررث  (.لالسرررتثمار، والتررري يتررروافر بشرررأنها اإلفصررراح الجيرررد المتاحرررة

أن اإلفصررراح المحاسررربي فررري مضرررمونه المعاصرررر، يررروفر المقومرررات التررري تضرررفي الثقرررة 

علررى المعلومررات المحاسرربية والماليررة، ممررا يرررؤدي إلررى رفررع مسررتوى جودتهررا، كمررا يجرررب 

فة إلرررى اإلفصررراح اإللزامررري أن تحررررص المنشرررأة علرررى تررروفير إفصررراح اختيررراري باإلضرررا

علرررى سررربيل المثرررال، األدوات الماليرررة واسرررلوب قياسرررها وطبيعتهرررا . بشررركل كمررري ونررروعي

وأهرررداف المنشرررأة مرررن حيازتهرررا، واإلفصررراح عرررن العنصرررر المسرررتهدف تغطيتررره، ومررردى 

أضرررف الرررى كيفيرررة التقريرررر عرررن األربررراح . فعاليرررة أداة التغطيرررة فررري الحمايرررة مرررن األخطرررار
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ة بهرررا، فررري قائمرررة الررردخل أم فررري قائمرررة الررردخل الشرررامل أم فررري حقررروق والخسرررائر المرتبطررر

الملكيرررة؛ ممررررا يعطررري صررررورة أكثرررر فهًمررررا وفائررردة، وتحديررررد البيانرررات والمعلومررررات الترررري 

يجررررب اإلفصرررراح عنهررررا إلظهررررار أي تررررأثيرات للترررردفقات النقديررررة ألنشررررطة التغطيررررة، ممررررا 

المسرررررتثمرين بشرررررأن  يررررروفر معلومرررررات مفيررررردة لمسرررررتعملي القررررروائم الماليرررررة، وخصوًصرررررا

االسررررتراتيجيات التمويليررررة، والتشررررغيلية، وسررررلوك تقبررررل المخرررراطر لهررررذه األدوات، لتقرررردير 

قيمتهرررا، وإجرررراء تقيررريم موضررروعي للمكاسرررب والخسرررائر الناتجرررة عنهرررا، ممرررا يعرررزز ثقرررة 

الجمهررررور بالوحرررردة وعدالررررة قوائمهررررا الماليررررة؛ وبالتررررالي انعكرررراس ذلررررك علررررى سررررمعتها 

سرررعار أسرررهمها، وتحقيرررق كفايرررة للسررروق المرررالي، وبالتبعيرررة تخفررريض وقيمتهرررا السررروقية، فأ

 .  درجة االخطار المحيطة باالستثمارات

 :اإلفصاح السردي المعاصر -1

اإلفصرررراح خررررارج نطرررراق القرررروائم الماليررررة مررررن " يعرررررف اإلفصرررراح السررررردي بأنرررره       

طررراب خرررالل النشررررات الماليرررة والتشرررغيلية، ويشرررمل نشررررات االكتتررراب العرررام األولررري، خ

. المرررردير التنفيررررذي للمسرررراهمين، والمالحظررررات المكتوبررررة للتعليررررق علررررى القرررروائم الماليررررة

أن هنرررراك أمرررراًل فرررري أن اإلفصرررراح ، (IASB)وبررررين مجلررررس معررررايير المحاسرررربة الدوليررررة 

السررردي سرروف يحرردث توحيررًدا بررين التقررارير الماليررة، وهررذا النرروع مررن التوجرره يُعررد شرررط 

، مرررن خرررالل مقارنرررة تقرررارير االخطرررار مرررن شرررركة إلرررى ضرررمان لقابليرررة التقرررارير للمقارنرررة

 . أخرى باستخدام اإلفصاح السردي في التقارير المتكاملة

ولررررو تطرقنررررا الررررى اإلفصرررراحات السررررردية المتعلقررررة بأهميررررة األدوات الماليررررة لوجرررردناها 

 :تشمل

  .المعلومات ذات األهمية عن طبيعة األدوات المالية -6

بطبيعرررررة االخطرررررار الناشرررررئة عرررررن التعامرررررل فررررري  المعلومرررررات ذات األهميرررررة المرتبطرررررة -9

 .األدوات المالية، وهي كل من المعلومات النوعية، المعلومات الكمية

اإلفصرررراحات األخرررررى مثررررل المعلومررررات ذات األهميررررة عررررن محاسرررربة التحرررروط، والترررري  -3

تتطلرررررب توصررررريفًا كررررراماًل لعمليرررررة التحررررروط، واألداة المسرررررتعملة فررررري التحررررروط، والقيمرررررة 

 .التحوط، وطبيعة االخطار المستهدفة بالتحوطالعادلة ألداة 

المعلومررررات المرتبطررررة بعمليررررات التحرررروط، وهرررري كررررل مررررن تغطيررررة الترررردفقات النقديررررة،  -0

  .تغطية القيمة العادلة

يتبرررين للباحرررث ممرررا سررربق أن االفصررراح السرررردي يشرررير إلرررى تبنررري التقرررارير المتكاملرررة      

ية للقررررررروائم الماليرررررررة فررررررري اإلفصررررررراح، والتررررررري تشرررررررمل مجموعرررررررة التقرررررررارير اإلضررررررراف

. واإليضررراحات، والتررري يجرررب أن تفصرررح عنهرررا الشرررركات مرررن خرررالل التقرررارير السرررردية

تقرررررارير اإلدارة، وتقرررررارير االسرررررتدامة، والتقرررررارير البيئيررررررة، ) وتشرررررمل تلرررررك التقرررررارير 

وتقرررارير المسرررئولية االجتماعيرررة، وتقرررارير الحوكمرررة، والتقرررارير االسرررتراتيجية، وتقريرررر 

كمرررا . سررراعدة مسرررتعملي التقرررارير فررري اتخررراذ قرررراراتهم برشرررد وعقالنيرررة، لم(عرررن االخطرررار

يرررررى الباحررررث أن اإلفصرررراح المحاسرررربي السررررردي، ومررررا يتعلررررق بررررالتطورات المسررررتقبلية؛ 

وفقًرررا لمضرررمونه الجديرررد يررروفر المقومرررات التررري تضرررفي الثقرررة علرررى المعلومرررات المحاسررربية 

ادة فعاليررررة اإلفصرررراح، والماليررررة، ممررررا يررررؤدي إلررررى رفررررع مسررررتوى جودتهررررا، ومررررن ثررررم زيرررر

 .وبالتبعية تخفيض االخطار
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التطمممموير والتحسممممين المقتممممرح فممممي المحتمممموى المعلوممممماتي واإلعالمممممي للتقممممارير : ثالثامممما

 : المالية

إن الهررردف الررررئيس مرررن اإلفصررراح هرررو تنشررريط القررررارات االسرررتثمارية، كونررره يرررؤثر 

ض االخطررررار، فرررري ربحيررررة السررررهم، ورفررررع قيمررررة الوحرررردة االقتصررررادية، وبالتبعيررررة تخفرررري

.وتوجيررررره قررررررارات المسرررررتثمرين
 
كمرررررا أن التطرررررور واتسررررراع نطررررراق متطلبرررررات التقريرررررر  

اقتضرررت إلرررى وجرررود مررردخل عرررام وشرررامل، لقيررراس وعررررض المعلومرررات المحاسررربية، بمرررا 

يحقرررق التررررابط برررين هرررذه المعلومرررات، فضرررالً عرررن التمييرررز والفصرررل برررين العناصرررر ذات 

أنشرررطة )معلومرررات إلرررى أقسرررام وفئرررات الخصرررائص المختلفرررة، وذلرررك عرررن طريرررق فصرررل ال

، وعرررررض المعلومررررات المتعلقررررة (األعمررررال، أنشررررطة التمويررررل، العمليررررات غيررررر المسررررتمرة

بالسرريولة والمرونررة الماليررة
 

عبررر تعررديل محترروى وعرررض القرروائم الماليررة بطريقررة تعطرري 

صرررورة ماليرررة واضرررحة ألنشرررطة المنشرررأة بمرررا يحقرررق مبررردأ التوافرررق، وفصرررل المعلومرررات 

أن كمرررا  . التنبرررؤ بالتررردفقات النقديرررة للمنشرررأة، وتقرررويم السررريولة والمرونرررة الماليرررة وإمكانيرررة

عررررررض المعلومرررررات المحاسررررربية بالتقرررررارير الماليرررررة وفرررررق أنشرررررطة األعمرررررال والتمويرررررل 

يعكرررس حقيقرررة الوضرررع المرررالي للمنشرررأة، ممرررا يحرررتم ضررررورة تخلررري التقرررارير الماليرررة عرررن 

لررردخل الشرررامل، مرررع األخرررذ فررري االعتبرررار مفهررروم صرررافي الررردخل، وتبنررري مفهررروم إجمرررالي ا

وعررررض التررردفقات . وعرضرررها فررري صرررلب القائمرررة -عناصرررر الررردخل الشرررامل اآلخرررر كافرررة 

مرررع ضررررورة عررررض المنشرررأة النقديرررة ألنشرررطة التشرررغيل علرررى وفرررق الطريقرررة المباشررررة، 

لجرررردول تسرررروية الترررردفقات النقديررررة للوصررررول للرررردخل الشررررامل، علررررى أن يشررررتمل الجرررردول 

لومرررات التررري يتضرررمنها الجررردول لتسررروية صرررافي التررردفقات النقديرررة ألنشرررطة علرررى كافرررة المع

ويخلرررص الباحرررث ممرررا سررربق أن مرررن  .التشرررغيل للوصرررول لصرررافي الرررربح بعرررد الضررررائب

المسررررائل الالزمررررة والضرررررورية لتطرررروير اإلفصرررراح فرررري القرررروائم الماليررررة، والترررري ينبغرررري 

واإلفصرررراح عنهررررا، أخررررذها فرررري االعتبررررار هرررري معلومررررات عررررن أخطررررار األدوات الماليررررة 

وبيرررران إجررررراءات التحرررروط بشررررأنها، ويررررتم ذلررررك مررررن خررررالل إبرررررام عقررررود واضررررحة ذات 

تحررروط فعرررال، وتكررروين مخصرررص ضرررد انخفررراض وتررردهور القيمرررة، واتبررراع اسرررتراتيجية 

اإلفصرررراح عنهررررا ألهميترررره الكبيرررررة فرررري ترررروفير الجررررودة والدقررررة فرررري التنويررررع، وتطرررروير 

ألفضرررل للنترررائج الماليرررة وتأثيرهرررا الجررروهري المعلومرررات وشرررفافيتها، ومرررن ثرررم التفسرررير ا

 .علررررى أسررررعار األسررررهم، وتخفرررريض تماثررررل المعلومررررات وترررروفير تقررررارير أكثررررر اعتماديررررة

وعليرررره فررررأن هنرررراك حاجررررة لتطرررروير إطررررار لإلفصرررراح المحاسرررربي، والسرررريّما فيمررررا يتعلررررق 

ممرررا . بطريقرررة عررررض األدوات الماليرررة، لتجنرررب أوجررره القصرررور وتحقيرررق المزايرررا الممكنرررة

طررري لمسرررتعملي القررروائم الماليرررة امكانيرررة اكتشررراف ممارسرررات إدارة األربررراح، وتحسرررين يُع

ويتطلررررب ذلررررك االعتمرررراد علررررى االتجرررراه المتزايررررد لتبنرررري المعررررايير . عمليررررة اتخرررراذ القرررررار

، الصررررادرة عررررن مجلسرررري (IAS,IFRS)المحاسرررربية الدوليررررة ومعررررايير االبررررالغ المررررالي 

يرررررره المؤسسررررررات االكاديميررررررة ، أضررررررف الررررررى ذلررررررك توج(IASB,FASB)المحاسرررررربة 

والمهنيرررة والُكتررراب والبررراحثين بزيرررادة البحرررث فررري المعلومرررات التفصررريلية والشرررفافة عرررن 

 .األدوات المالية ذات المنافع عند اتخاذ القرارات
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 ندوة 

خيارات التنافس االقليمي في العراق بين التصعيد ) 

 (والدبلوماسية
 ة والدوليةمركز المستنصرية للدراسات العربي   

 22/2/2020الثالثاء الموافق 

تقرير عن ندوة قسم الدراسات السياسية مع 

 التوصيات

     

ضمن النشاطات الدورية لمركز المستنصرية للدراسات العربية والدولية، عقد قسم       

خيارات التنافس االقليمي في العراق بين التصعيد ) الدراسات السياسية ندوته الموسومة 

وشارك في الندوة عدد من البحوث  9494/  9/  95والتي عقدت بتأريخ ( لوماسية والدب

المتميزة الساتذة ومختصين بالشأن السياسي، وناقشت الندوة عبر محاورها حالة التنافس 

الجارية بين االطراف االقليمية والدولية في العراق وخيارات الفواعل المشاركة في التنافس 

اسية والحوار وبين السير نحو التصعيد والمواجهة ومدى انعكاس ذلك بين الحلول الدبلوم

 . على الوضع السياسي واالمني في العراق 

وقدمت البحوث المشاركة في الندوة رؤية واضحة عن ابعاد هذا التنافس واثره في       

وانعكاسه الحالة العراقية من خالل دراسة التنافسية الفوقية حيال تداعيات االمن االقليمي 

على الوضع العراقي ، وكذلك تطرقت  ابحاث الندوة الى موضوع مهم وهو التناقض 

، في حين قد ركزت بحوث  9443االمريكي االيراني وتداعياته على الساحة العراقية منذ 

اخرى على موضوع اخر غاية في االهمية تمثل في مسار السياسة التركية تجاه الملف 

. دبلوماسية الشعبية ومسار اقتناص الفرص لضمان المصالح التركية العراقي عبر بوابات ال

وعلى صعيد متصل ناقشت الندوة موضوع محور ميما يتعلق بالسياسة الخارجية العراقية 

تجاه البيئة االقليمية والدولية ومحاور التنافس الجارية ، من خالل دراسة فاعلية السلوك 

االقليمي عبر سياسات محددة قوامها التوازن السياسي العراقي في مواجهة التنافس 

واالرتباط التكتيكي ، الذي يمكن العراق من تجنب تداعيات الحراك السياسي واالمني 

الجاري بين المحاور االقليمية سواء فيما بينها او فيما يتعلق بالسعي للحصول على اكبر 

قدمة، الية بناء سياسة عراقية كما ناقشت الندوة من خالل البحوث الم. قدر من المكاسب فيه 

اقليمية قادرة على ادارة الصراع ومواجهة التحديات ، من خالل طرح رؤية لطبيعة 

السياسة العراقية والتحديات المحيطة بها والقدرات المتوفرة لتبني حيارات استراتيجية 

 .لمواجهة التصعيد وحالة الصراع وادارة التوازنات

انب الموضوع بشكل كامل وتطرقت ايضا الى دور وعالجت البحوث المقدمة جو 

الدبلوماسية العراقية في مسارات التوازن االقليمي من خالل دراسة المحددات والمعوقات ، 

كما سلطت البحوث والمناقشات التي جرت في الندوة الضوء على البعد الدولي وتأثيره في 

 .الدور االمريكي والروسي التنافس االقليمي تجاه العراق عبر نماذج محددة اهمها 
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وقدم االساتذة المشاركين في الندوة اجوبة وايضاحات عن االسئلة والمداخالت التي تخللت 

اعمال الندوة لتكون بمثابة مخرجات اساسية تؤطر عمل الندوة وتثري موضوعها الذي يعد 

  .من اهم مواضيع الساعة والذي يلخص مجمل الوضع العراقي واالقليمي والدولي 

وخلصت الندوة من خالل الطروحات التي قدمها االساتذة الى مجموعة من االستنتاجات 

تتمحور في إن العراق يمتلك الكثير من الفرص والمقومات التي تؤهله ان يؤدي دوراً 

دبلوماسياً خارجياً مؤثراً وحالة استثمار جميع عوامل القوة واإلمكانات الكامنة في موارده 

سياسي   –استثمار مقومات أهمية موقعيه الجيو  شرية من ناحية، معاالقتصادية والب

في المنطقة الذي يجعله قادراً على أن يحدد خياراته بدقة حيال احتماالت  اقتصادي–والجيو 

إيجاد مقاربة بمعنى أن هذه المقومات تمكن العراق من . المستقبل القريب من ناحية أخرى 

من أجل إعادة بلوماسيته وسلوكه السياسي الخارجي د في استراتيجية واضحة األهداف

كما تضمنت االستنتاجات ، وجود ادراك عراقي واضح البعاد حالة  .األمن واالستقرار

التنافس الجارية عليه ببعديها الدبلوماسي والتصعيدي ، لذا فأن العراق في هذه الحالة يدرك 

طروح من تحديات سواء كانت على جيدا اهمية ان تكون استجابته السياسية على قدر الم

 . مستوى االداء الدبلوماسي المتوازن او على مستوى احتواء فاعلية التصعيد 

واذا ما طرحنا اطارا عاما لمسار الحالة االقليمية وبضمنها المحور العراقي ، فانه يمكن 

 .القول ان هناك خطوط عريضة وخطة ترمي الى بناء عالقات رصينة اساسها المصالح

وبالنسبة للعراق فان صيغة الحوار المؤسسي وصوال إلنهاء الخالفات وتحقيق االمن 

والتعاون االقليمي واحتواء العراق كطرف مهم وحيوي في المنطقة بات يظهر جليا، وبات 

يظهلر كحاجة استراتيجية اقليمية ملحة فوالبد ان تدرك الدول االقليمية  والعربية تحديدا ان 

ة في استقرار العراق وامنه بحكم الجوار الجغرافي والصالت التاريخية لها دور ومسؤولي

والحضارية واالجتماعية وادراك ان ضعف العراق بمثابة تهديد لدول المنطقة، واهمية 

السير نحو بناء اسس جديدة للعالقات والتحالفات بعيدا عن التصعيد والتنافس والتحرك نحو 

 .الية لتصفير المشكالت 

هنا تقع على الدبلوماسية العراقية مسؤولية كبيرة تتمثل في اعادة بناء الثقة مع دول و       

الجوار والدول االقليمية االخرى، من خالل تواصل عقد لقاءات مشتركة على كافة 

كما من المسلمات ان يسعى العراق في . المستويات والصعد سياسيا واقتصاديا وامنيا

لمشكالت القائمة مع جيرانه من خالل المبادرة بتطوير العالقات المرحلة المقبلة الى حلحلة ا

 . ووضع حد للخالفات عبر رؤية جديدة وقراءة متمعنة لمتطلبات المرحلة الجديدة

وخرجت الندوة بمجموعة من التوصيات التي يمكن ان تمثل خارطة طريق لصانع القرار 

ارجي في هذه المرحلة ولعل االهم من العراقي في ادارة حالة التنافس واالداء السياسي الخ

بينها، اهمية التركيز من قبل صانع القرار العراقي على كيفية توظيف القدرات واالمكانيات 

العراقية للمشاركة في صياغة ترتيبات اقليمية سياسية وامنية يكون العراق حاضرا فيها 

االقليمي وتجنب الدخول وكذلك العمل على ابعاد العراق عن مسارات االشتباك . بفاعلية 

 . في محاور محددة ضد اطراف اخرى 

والعمل بشكل مستمر على ترصين العالقات العراقية االقليمية عبر قراءة جديدة للواقع 

االقليمي، وطرح رؤية عراقية لتحقيق االمن واالستقرار نابعة من ادراك واضح للتفاعالت 

، الى جانب العمل ان تكون االستجابة الجارية وصيغة التوازن الواجب تبنيها عراقيا

العراقية لالحداث الجارية منسجمة مع التطورات التي تشهدها البيئة االقليمية ، عبر تبني 
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خيارات التكييف االستراتيجي والتوازن الواضح واالرتباط التكتيكي الذي يتناغم مع 

بادرة وتجاوز تحديات حتى يتمكن العراق بذلك من االمساك بزمام الم. تحوالت كل مرحلة 

 .  اللحظة التي تفرضها تقاطعات المصالح وتصادم االستراتيجيات االقليمية والدولية 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


