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Chapter I / concept and evolution of the press First research / concepts of the press: 

 
Stated in upholstered in language and media .. The press when modem means writing newspapers, the world 
of journalism: clerks newspapers. 
 
And journalist: that tells error reading newspapers a Bochaabah characters or who takes the flag of the 
newspaper to Bangbros professor or. (1 
 
And journalist: who has taken his journalism career. 
 
And press ( The press ) Is the concept of closer Maicon to the profession of journalism and journalistic 
institutions and is used to denote: 
 

• Publications periodic and non-periodic and periodic but often. 

• Journalists and production activity. 

• Newspapers and periodicals and newspapers often only newscasts on radio and TV. 

• Press and Mveawa newscasts on radio and TV. 
 
Press in Lexicon mediator is: career combines news, views and published in a magazine or newspaper press 
and the ratio to it. 
 
And press (Juorrnalism) Is a concept closer to denote the press as a science and study, such as writing 
press releases, and theory and therefore we see used with multiple meanings, including: 
 

• Activity - intellectual work - literary journalists. 

• Groups periodicals 

• All newspapers - and news agencies, and editorial staff of the radio and TV. 

• Branch of Social Sciences 
 
.. It is clear that the most modern meaning of the concept of the press - (Juorrnalism) Is used to denote the 
press as a theory and as a new science of social sciences, studying the theory and practice of journalism ( 
The press ) And issue date and produced and directed (newspapers and magazines). 
 
.. And also taught the theory and practice of radio (what became known today, "the name of the press and 
radio as well as the theory and practice of TV" what has become known today as the "televised press" in 
addition to the overall photojournalism, and the press and news agencies, and so we find that the term ( 
Juorrnalism) Wider and more general than ( The press ). 

As you know, the press as: is an industry issue newspapers and so exploring news and writing articles and all 
ads, images and published in newspapers, magazines and assume management also known as the newspaper 



industry: The newspapers collect newspaper, which ply written and journalists belong to it and working it. 
L3-) 

 
Press / is a profession search for facts and published in rational ways that make them benefit the community 
and the development of a forerunner of most technological media as it took and gave affected to varying 
degrees with most of the media other ( 4 

 

• It is a message of political and social and cultural for citizens as well as pointed out many of the 
leaders and writers to its importance. 

• They mirror a society and means of achieving that reflect his beliefs and his ideas and his views 
and political influences, economic and psychological. ( 
 
.. And journalist ( The Journalist) Is a person who is doing professional with nature intellectual - literary - 
creative in your editing newspapers, magazines and news agencies, radio and TV and press offices, and 
write and edit information materials and participate in the selection of materials published by these 
newspapers and magazines or borne news agencies or broadcast radio and television stations. 
 
.. In the past .. Dictionaries and encyclopedias, known as a journalist working in hardware editing 
newspapers and magazines, but after the development of news agencies and the emergence of radio and 
television .. This has become a term includes those workers also in the editorial sections in this new media 
organization. 
 
.. As Lexicon broker knows the journalist: "It engaged in the profession of journalism is also known as the 
Legislative Decree No. 58 of 1975 and the rules of procedure of the Union of journalists as follows. ( 
 
.. Journalist is a person who converts press material raw material special press, either through the news or 
drafted or format or by commenting in all its forms and investigation "reportage printed or broadcast or 
images or through study and translation and comparison or preparing or output press material and media 
means published Mkarorh or audible or visible. 
 
.. The press form modern oldest means of mass communication, and regardless of the forms of publication 
which appeared in the ancient civilization, both on the walls of temples or in public squares in Babylon and 
China in the era of the Pharaohs, and then in Rome during the reign of Julius Caesar in the first century 
BC. 
 
.. The beginnings of the press in the modern era has emerged in the fourteenth century in Italy and then in 
England and Germany as a color in newspapers manuscript - was written by traders News in response to the 
desire of some traders, and at the end of the century mentioned printed ( Lorens jonson) First newspaper 
by carving letters on a board Hacba, after the fifteenth century invented German "Aaudha Gokenberg" 
printing letters sporadic witnessed some cities of Europe printed reports and most famous report sent by 
travelers "Christopher Columbus" to the king of Spain, which was printed in Barcelona included News 
discoveries. (? 
 
And continued development in Europe. 
 
That matches our theme of "the evolution of the press in the Arab world" has emerged the first newspaper 
in Egypt, the newspaper "Gazette" in 1838 .. How that there are some sources suggest then first newspaper 
appeared in Iraq in the era of the governor, "David Basha Alkrgi" during 1816 under the name of "Journal 
of Baghdad" The newspaper Zora issued in Baghdad on June 15, 1869 Iraqi newspaper leading, and taken 
the Iraqi Journalists Syndicate that date a national holiday. ( 



 
.. And the press in its general form .. Is today one of the largest industries in the world as it employs hundreds 
of thousands of people from managers and reporters and delegates and photographers and as this happens 
the tremendous development in the newspaper industry, their role has increased dramatically even become 
denominator crucial role in international policy and trying to influence the parties I was intent . 
 
.. And the press .. 
 
No one denies the message performed by major media, including the press of humanity in general, and that 
message is determined by the day in the job that you make, but not every newspaper lead Semitic message, 
but there are practiced journalism plays an important role in society. 
 
.. In fact, assessing the message performed by the press has been talking about it early or rarely told the 
writings of thinkers and repairers the eighteenth, nineteenth and twentieth century emphasis on the 
importance of this message so that some people fired on the journalistic profession (holy profession). 
 
.. Russian writer summed (Leon Tolstoy) of this letter, he said "newspapers of peace and change the voice of 
the nation and the sword of the right cutter and forced the oppressed and gag unjust, they are shaking the 
thrones of the czars and tamping features oppressors." 
 
.. The message of the press has grown with the growth of modern life and the spread of education and the 
prevalence of newspapers in all countries of the world almost to the point of no language today to emanate 
her tongue newspapers. 
 
.. That this message is determined mainly in the service issues people and the country which issued it and 
humanitarian issues other in general, and even lead this press mission in the manner required for must 
operate under a democratic atmosphere, and to be journalism bold and committed to issues people. 
 
Journalism education: 
 
With controversy raging over the past century whether journalism: a profession can be taught and learned 
junior or talent professionalism Asqlha. 
 
.. Still some imagine that it is possible to practice journalism without qualification, though this pattern of 
people in Tdol. 
 
Says (Joseph Pulitzer), who was born in Hungary and became the director of the newspaper (New York 
World) and head of the edit: that man is born idiot, not him that aspires to the title of Akharala a a promising 
himself to him. Because all professions need to prepare .. Although The Pulitzer fact himself and learn 
through practice, it was saying numbers news future numbers anchor on jurisdiction, has recommended 
before his death two million five hundred thousand dollars to establish a school of journalism, and the 
granting of annual awards for the best literature in the various fields of the press and literature, was not Boltzz 
first called in the United States or in Europe, the need to prepare journalists professionally, but previous to 
that a range of universities in many countries Voart press attention as well as trade schools that teach students 
within teach the art of writing materials. (IQ ) 



.. And perhaps the oldest of these institutions work in this field is "Washington College" Since 1869 
recommended the head of the institution mentioned the establishment of scholarships (50) young people 
from wanting to practice journalism ii )' 

And also organized the University of Missouri in Kololambia - United States in 1878 lectures in the history of 
the press, and on 1884 added to their lessons in press materials composed so nucleus press, which was 
established in 1908 and goes without saying: that those dates do not mean that the training of the press did 
not exist before this date . 
 
As in the Arab world has emerged calls for the establishment of institutes of journalism education since early, 
and indicates Dr. (Khalil injuries) that magazine Crescent Egyptian was the first called to the establishment of 
a school of journalism in Egypt, it ran a story in its issue dated July 15 was that the Catholic University Lille 
in northern France established a college to teach journalism, the magazine commented on the news saying 
"What Ahojna to such school in Egypt." 
 
Then he started talking going on in the Egyptian press mid-twenties about the possibility of opening a branch 
in the Egyptian University - journalism education, has been strengthened by proposing "Taha Hussein" in 

1932 and was dean of the Faculty of Arts to establish a school for journalism education. (In 
 

.. Either in Iraq has found an ad in the newspaper "stability" issued on 7 / February / 1932 indicates that a 
team of students from school Americans in Baghdad - the issuing newspaper as the "report" would practice 
whereby students on the origins of writing and arts journalism. 
 
.. If true, that these first school in the Arab student learning journalism Aln schools of journalism and the 
media in general appeared for the first time in Egypt when Free Department of Journalism at the 
American University in Cairo in 1935, followed five years later the Institute of Global editing, translation and 
journalism at the University of Cairo In 1964 Free journalism department at the University of Baghdad, has 
been the establishment of the Institute of Training and radio TV show in Iraq in 1973, have been to this 
Institute an important role in taking However young people in the Calendar and enhance their 
performance and in line with the message performed by the media and the press him in particular. 
 
.. It should be noted that the Department of Journalism, which was part of the Faculty of Arts today 
glandular separate College is considering the following terms of reference: 
 

1. Press 

2. Radio and television 

3. Public Relations 

4. Advertising and media 

5. Psychological warfare 
 
In addition to the emergence of many colleges Iraqi opened its doors to teach material above through the 
opening sections on teaching these materials, in addition to the emergence of calls disrespectful to establish 
community colleges special flags, and other Petknaloggio media, all this evolution would open horizons 
and wide front 



generation New capable of carrying a message journalistic honesty and sincerity to serve the community 
and referring to cases of disorder and confusion that affect the political situation and its impact on the reality 
of service delivery to the masses. (II) 

 
How is planning to establish a system releases: 
 
.. We must never studies and research the numerous and identify any system releases, these studies must be 
completed develop complete way of society and the country matched a complete list targets to be 
achieved, and accompanied by a clear vision of the areas that will be taken care of, and the extent of this 
concern and with it also the distribution of categorical community, illustrates the social strata that will be the 
focus at this stage and what are the areas and regions that will be given special importance and finally what 
the material available and potential available. 
 
.. The light of these facts combined are political leadership Awalssayashalaalamih, or the civil authorities of 
the masses that play important information about press releases to issue system is a freelance journalist and 
draw the main features of the system at the level of the nation as a whole, territory or jurisdiction or social 
strata. 
 
.. That any defect or mis-basic results of these studies may result in a fatal error in the structure of the system 
releases and basic rules followed in this area can be identified as follows: 
 
1. That no area or jurisdiction, group or province of the private press and against 
him and at the same time be careful not to dump this provincial jurisdiction or this or this segment of social 
journalism own against her. ( ra 

2. As it was illegal that no newspapers alike Hclauamadmona addressed to one 
social group or to cover the area of jurisdiction of one or issued in one province, and to achieve a single goal 
also is not permitted to remain field or jurisdiction or class or region without press coverage appropriate. 

3. It is true that substantive thing is the thing the foundation and the requirements 
stage, is the decisive factor specified, but it is also true that the press privacy as a creative activity and thus 
may not be totally neglected and psychological attitude, and the mood and the level of the public. 

4. As hard thing in the press is the fact that they reflect the ever-changing reality 
must therefore Alataraf inertia and press censorship. 
 
.. Thus, the system releases must respond to the dynamics of society and the requirements of development 
and trends change and cope with it all and a customer and this imposes the need for radical re-examination 
of the structure and the structure and vocabulary of the system releases in the country from one phase to 
another. 
 
5. While reflecting the system releases the work programs of the political leadership 
and party plans in all areas and circles and regions While with which this system of newspapers and 
magazines capable at delivering ideas and guidance programs and schemes that leadership in every area 
OFT each province and about each category of society, they must also reflect the interests and needs and 
responding to those needs. ( is ) 



.. And then there is the growing system releases and integrated realistically thoughtful and concrete, and that 
varies from one country to another and from one phase to another, but that diversity does not deny but 
Aukdan rules and general laws that govern the overall activity is present and working system press. 
 
Chapter I / what the press and evolution 
 
• The second topic / historical evolution of the Iraqi press 
 
.. In order to shed light on the role of the press and trends about the Iraqi occupation periods that came to 
Iraq, we would like to point to the history of the press in the era: 
 

1. Ottoman occupation of Iraq 

2. British occupation of Iraq 

3. U.S. occupation of Iraq 
 
.. The mention of the first article .. The issuance newspaper Zora on 15 / June / 1869 at the hands of the 
governor (Medhat Pasha) which is one of the first issued newspaper in Iraq and the purpose of its 
establishment is to spread his views reformist J I

L
Dk,=+ Bowl and although that newspaper were not its 

inception for the purpose of cultural they alerted people that There journalism and orders, and there are 
other complaints LJ It(D News, and has been (Zora) Official Gazette of the State of Baghdad that the 
British army occupied Baghdad in 1917 Vahtgpt breasts ( i 6  ) '  

 
. .  It helped to some extent on the proliferation of newspapers in Iraq is to establish a postal service in 1878, 
In 1885, issued Ottomans newspaper (connector) official in Mosul, and then issued a newspaper (Basra) 
official in Basra, which was passed in January 1889. ( 17 

 
.. Then disappeared all of my newspaper (connector and Basra) 1912 ( 11) remained publish newspapers in 
Iraq and a moratorium on Alosmanin that issued magazine (wreath roses) that appeared early years (1903) 
in Mosul, which is the first magazine religious issue in Iraq has lived to year (1908) and is considered the 
mouthpiece of the Syrian Catholic in Mosul ( i 9  ) '  has been issued by the Dominican Fathers, and issued 
fathers Carmelites in Baghdad religious literary magazine called the flower of Baghdad on March 25/1905 
in French. 
 
With the exception of this magazine has not made any newspapers of the individual, because the Ottoman 
government did not allow newspapers Balsdor and even official newspapers control ' 2 2 2  

 
. .  The year (1908) a historic turning point in the lives of the Iraqi press as it was made the Ottoman 
Constitution, which offered an opportunity to publish newspapers, issued a year (1908 - 1933) ninetieth 
magazine and (213) newspaper between political and literary, and during this period fell Sultan Abdul 
Hamid was therefore yearning for freedom Limoges across Iraq, especially in the major cities and 
newspapers were one of the main ways to express that freedom, but this many issued in the wake of that 
period, as has exceeded the limits of perception ( 2 1 )  and issued those newspapers and magazines in Arabic 
and Turkish that the percentage of limited access the concession without breasts, is that those Abundance 
numerical press releases did not have the weight and some larger ones were pursuing a policy of betting and 
adulation and his factories rulers federal, also took writing where men are not campaign pens, no 
journalists are referred to stigmatized has described Iraqi sociologist ( Ali pink) that this phenomenon (is a 
flurry of press) because she did not on the basis of proper planning ' 2 2  ) '  



• Importance of Iraqi newspapers and their role in the authorization of Ottoman rule. 
 
Characterized the Iraqi press and since its inception as the main driver of what beats in the breasts, despite 
its simplicity and I said and where it's very important to stir public opinion reflected that importance through 
what was expressed a number of kings and leaders and writers in different parts of the worlds )' 
 
When touched Press throne Sultan Abdul Hamid made him see where it's not doing broadcasting news 
and published by, but was deliberately inciting public opinion through the topics posed by (2=4-) so broken his 
promise to the press (21) after encouraged by (21) emphasis on freedoms Press in the first reign governance 

(2) is due to the interrelationship between the press and the community in terms of the impact it and draw 
strength from it was this relationship clear the editor (Arabs) Baghdadiya linking effect printed word and 
the power that derives publications efforts Almutalaan so increased impact a clear increase in under 
conditions of arbitrary rule and grumbling from society and curse the masses. 
 
And intensifying it when demanding society freedom of judgment and bullying him, and it is in 
communities that did not receive only premium simple education and knowledge, and where, illiteracy and a 
large proportion of society, and this is what turns out through what was stated in the newspaper (times 
optical) which was addressing audiences Mentcherrh in different places because it is impossible for an orator 
to hear his voice, and delivers opinions and ideas on the pulpit (I"' 

 
.. The total of those important and Altatherlaket expressed many politicians and dignitaries, but became those 
newspapers early twentieth century platform distinctive to stir public opinion in the Arab countries, including 
Iraq and inciting a revolution on the Turkish rule (29 ). by exposing performance that provision and 
methods of oppression and racism pursued against Turkish clans, and they have been hurling charges against 
the Turks, a harsh tone and confluent. 
 
This was happening despite the control measures to mail and the provisions of Article (9) of the Press Law 
issued in August / August / 1865 and which prevents whereby the entry and distribution of any newspaper 
or publication addresses political issues or administrative to the country Ottoman, it may be printed and 
issued in abroad with a view to anti-Ottoman government ( IQ) and lobbying. 
 
.. It appears from the record Shamsuddin Rifai: the press campaigns they can lead to exclusion minister, 
and therefore raised the ire of governors and impressed by the Sultan and influential people in the Ottoman 
rule on newspapers and journalists, so the government took Turkish managerial procedures to limit the 
activity of those newspapers. 
 
.. And thus no longer press any guarantee protected from administrative procedures Calayagaf temporary 
or cancel your license issuance, which continued the arbitrary actions even for the year (1908) when coup 
Party of Union and Progress to the Sultan Abdul Hamid, in the year (1909) was working as a journalist 
after he peppered it legalized by issuing a new law ordinance issued for that purpose lasted until the First 
World War. And then imposed press censorship even become the means of propaganda to spread 
communications official is not only, as disrupted several newspapers that were published at the time, which 
narrow down on journalists was forced to leave the country under Ottoman rule to continue their 

 

 



I have changed the first and last chapters to fit the new  title and content of  

((An Analysis of the Iraq Media Reporting on the America Invasion of  Iraq and 

Immediate Occupation Period)) 

 

I attach the new topic after modifying the first and last chapters (below in Arabic)  

 

 

 

ِمفھوم الصحافة وتطورھا/الفصل ا�ول  

:مفاھيم الصحافة / المبحث ا�ول  

.كتبة الجرائد: ان الصحافة عند المحدثين تعني كتابة الجرائد ، عالم الصحافة .. ورد في المنجد في اللغة وا�ع�م   
)1(.فة �عن استاذ اوالذي يروي الخطأ عن قراءة الصحف بأشباه الحروف او الذي يأخذ العلم من الصحي: والصحفي  

.الذي اتخذ الصحافة مھنة له: والصحافي  
(والصحافة  The press :ھو مفھوم اقرب مايكون الى مھنة الصحافة والمؤسسات الصحفية وھو يستخدم للد�لة على)   

 .ًالمطبوعات الدورية وغير الدورية ولكن غالبا الدورية -

 .النشاط وا�نتاج الصحفيان -

 .ًرية وغالبا الصحف فقط ونشرات ا�خبار في ا�ذاعة والتلفازالصحف والمج�ت الدو -

 .رجال الصحافة ومذيعوا نشرات ا�خبار في ا�ذاعة والتلفاز -

.مھنة من يجمع ا�خبار وا�راء وينشرھا في صحيفة او مجلة و  النسبة  اليھا صحافي: والصحافة في معجم الوسيط ھي   
(والصحافة  Juorrnalism ب للد�لة على الصحافة كعلم ودراسة وككتابة صحفية ، وكنظرية ولذلك نراه يستخدم بمعان ھو مفھوم اقر) 
: متعددة منھا  

 . ا�دبي للصحفيين- العمل الفكري–النشاط  -

 مجموعات الصحف الدورية -

 . ووكا�ت ا�نباء، والقسم التحريري في ا�ذاعة والتلفاز- جميع الصحف -

 فرع العلوم ا�جتماعية -

Juorrnalism (-اضح ان المعنى ا�كثر حداثة لمفھوم الصحافةومن الو..  ھو استخدامه للد�لة على الصحافة كنظرية وكعلم جديد ) 
(من العلوم ا�جتماعية ، يدرس نظرية وممارسة الصحافة  The press ).الصحف والمج�ت(تاريخ واصدار وانتاج واخراج )   

ما اصبح "باسم الصحافة ا�ذاعية وكذلك نظرية وممارسة التلفاز"اصبح يعرف اليوم ما ( ًويدرس ايضا نظرية وممارسة ا�ذاعة .. 
با�ضافة الى مجمل الصحافة المصورة ، وصحافة وكا�ت ا�نباء، وھكذا نجد ان مصطلح " الصحافة التلفازية"يعرف اليوم باسم 

)Juorrnalism (اوســع واعــم من )  The press .()2(  
ھي صناعة اصدار الصحف وذلك باستقصاء ا�نباء وكتابة المقا�ت وجميع ا�ع�نات والصور ونشرھا في : ھاكما تعرف الصحافة بان

والصحف جمع صحيفة ، وھي قرطاس مكتوب والصحفيون : الصحف والمج�ت وتولي ادارتھا كما تعرف بانھا صناعة الصحف
)3(.ينتسبون اليھا ويشتغلون فيھا  

 الحقائق ونشرھا بطرق رشيدة تجعلھا تنفع المجتمع وتنميه وھي سباقة لمعظم وسائل ا�ع�م التكنلوجية ھي مھنة البحث عن/ الصحافة 
)4(كما انھا اخذت واعطت وتأثرت بدرجات متفاوته مع معظم الوسائل ا�ع�مية ا�خرى  

 .لكتاب الى اھميتھاوھي رسالة سياسية واجتماعية وثقافية بالنسبة للمواطنين كذلك اشار العديد من الزعماء وا -

                                            
 .417 المطبعة الكاثوليكية، الطبعة الثالثة والث�ثون ، ص-بيروت, دار الشروق/  المنجد اللغة ا�ع�م -  )1 (
 .9اديب خضور ، مصدر سابق ص.  د-  )2(
 2008- اذار-  ، مجلة الباحث ا�ع�مي، العدد الرابع9/4/2003الصحافة المتخصصة بعد احداث / شكرية كوكز السراج . د-  )3(

 .128مؤسسة المدى ل�ع�م ص
 .89ص/الدعاية وا�ع�ن والع�قات العامة ، دار المجر�وي للنشر ، عمان /  محمد جودت ناصر -  )4(



وھي مرآة المجتمع وھي وسيلتة التي تعكس معتقداته وافكاره ووجھات نظره والمؤثرات السياسية وا�قتصادية  -
  )5(.والنفسية

(والصحفي ..  The Journalist  ابداعية في جھاز تحرير الصحف - ادبية–ھو الشخص الذي يقوم بعمل مھني ذي طبيعة فكرية ) 
ا�نباء وا�ذاعة والتلفاز والمكاتب الصحفية، وتقوم بكتابة وتحرير المواد ا�ع�مية ويشارك في اختيار المواد التي والمج�ت ووكا�ت 

.تنشرھا ھذه الصحف والمج�ت او تنقلھا وكا�ت ا�نباء او تذيعھا ا�ذاعات ومحطات التلفاز  
لعامل في اجھزة تحرير الصحف والمج�ت، ولكن بعد تطور المعاجم والموسوعات، تعرف الصحفي بانه ا.. وفي السابق كانت .. 

ًاصبح ھذا المصطلح يشمل اولئك العاملين ايضا في اقسام التحرير في ھذه المؤسسة ا�ع�مية .. وكا�ت ا�نباء وظھور ا�ذاعة والتلفاز
.الجديدة  

 والنظام الداخلي 1975 لعام 58رسوم التشريعي رقم من يزاول مھنة الصحافة كما يعرف الم" انه: كما يعرف معجم الوسيط الصحفي.. 
)6(.�تحاد الصحفين على النحو التالي  

الصحفي ھو الشخص الذي يقوم بتحويل المادة الصحفية الخام الى مادة صحفية خاصة ، سواء عن طريق نقل الخبر او صياغته او .. 
تاج المطبوع او المذاع او الصور او عن طريق الدراسة والترجمة الريبور" تنسيقه او عن طريق التعليق بمختلف اشكاله والتحقيق 

.والمقارنة او اعداد او اخراج المادة الصحفية وا�ع�مية الخاصة بوسيلة نشر مقرورة او مسموعة او مرئية  
في الحضارة القديمة وتعتبر الصحافة بشكلھا الحديث اقدم وسائل ا�تصال الجماھيري، وبغض النظر عن اشكال النشر التي ظھرت .. 

سواء على جدران المعابد او في الساحات العامة في بابل والصين وفي عھد الفراعنة، ثم في روما في عھد يوليوس قيصر في القرن 
.ا�ول قبل المي�د  

لون في الصحف اما بدايات الصحافة في العصر الحديث فقد ظھرت في القرن الرابع عشر في ايطاليا ثم في انجلترا والمانيا ك.. 
( كان يكتبھا تجار ا�خبار تلبية لرغبة بعض التجار، وفي نھاية القرن المذكور طبع –المخطوطة  Lorens jonson اول صحيفة عن ) 

الطباعة بالحروف المتفرقة حيث " يوضا غوكنبرغ"طريق نحت ا�حرف على لوح حشبي ، وبعد القرن الخامس عشر اخترع ا�لماني 
الى ملك اسبانيا والذي طبع " كريستوف كولومبس"ربا تقارير مطبوعة ومن اشھرھا التقرير الذي بعث به الرحالة شھدت بعض مدن آو

)7(.في برشلونه وشمل اخبار اكتشافاته  
.واستمر ذلك التطور في اوربا  

عام "لوقائع المصريةا" فقد ظھرت اول صحيفة في مصر وھي صحيفة " تطور الصحافة في الوطن العربي"الذي يتطابق وموضوعنا 
وذلك خ�ل " داود باشا الكرجي"كم ان ھناك بعض المصادر تشير الى ا ن اول صحيفة ظھرت في العراق في عھد الوالي  .. 1838
 1869يونيو عام /  حزيران15وتعتبر صحيفة الزوراء التي صدرت في بغداد بتاريخ " جورنال بغداد"  تحت اسم 1816العام 

ًالرائدة، ومنھا اتخذت نقابة الصحفيين العراقيين ذلك التاريخ عيدا وطنيا لھاالصحيفة العراقية  ً.)8(  
اصبحت اليوم واحدة من اضخم الصناعات في العالم كما انھا توظف مئات ا��ف من الناس من مدراء .. والصحافة بشكلھا العام .. 

ًاعة الصحافة ، فأن دورھا قد تزايد بشكل مذھل حتى باتت قاسما ومراسلين ومندوبين ومصورين ومثلما حدث ذلك التطور الھائل في صن
.ًحاسما في رسم السياسات الدولية ومحاولة التأثير في ا�طراف انا كان القصد  

.. وللصحافة رسالة..   
حدد اليوم في الوظائف �أحد ينكر الرسالة الكبرى التي تؤديھا وسائل ا�ع�م ومنھا الصحافة للبشرية بشكل عام ، وان تلك الرسالة تت

ًالتي تقوم بھا، ولكن ليس كل صحيفة تؤدي رسالة سامية بل ھناك صحافة تمارس دورا ھاما في المجتمع ً.  
ًوالواقع ان تقييم الرسالة التي تؤديھا الصحافة جرى الحديث عنه في وقت مبكر او نادرا ما قلت كتابات مفكري ومصلحي القرنين .. 

).المھنة المقدسة( لقرن العشرين من التأكيد على اھمية ھذه الرسالة حتى ان البعض اطلق على مھنة الصحافة الثامن والتاسع عشر وا  
الصحف تغير الس�م وصوت ا�مة وسيف الحق القاطع ومجبرة "ھذه الرساله فقال ) ليون تولستوي( وقد لخص الكاتب الروسي .. 

".صرة وتدك معالم الظالمينالمظلومين وشكيمة الظالم ، فھي تھز عروش القيا  
ًوقد تنامت رسالة الصحافة مع تنامي الحياة العصرية وانتشار التعليم وشيوع الصحف في جميع بلدان العالم تقريبا الى درجة �توجد .. 

.لغة اليوم �تصدر بلسانھا صحف  
ضايا ا�نسانية ا�خرى بشكل عام ، وحتى تؤدي ھذه ًأن ھذه الرسالة تتحدد اساسا في خدمة قضايا الشعب والوطن الذي تصدر فيه والق.. 

)9(.الصحافة رسالتھا على الوجه المطلوب �بد ان تعمل في ظل مناخ ديمقراطي، وان تكون صحافة جريئة وملتزمة بقضايا الناس  
:تعليم الصحافة  

.لم للناشئين ام ھي موھبة يصقلھا ا�حترافمھنة يمكن ان تدرس وتع: ًظل الجدل محتدما خ�ل القرن الماضي فيما اذا كانت الصحافة   
.و�يزال البعض يتصور ان با�مكان ممارسة الصحافة دون تأھيل ،وان كان ھذا النمط من الناس في تضأول ..   

                                            
 .21، ص2012اتجاھات معاصرة في كتابة المقال الصحفي، دار اسامة للنشر والتوزيع ، عمان / موسى علي الشھاب. د-  )5(
 .12بق صمصدر سا/ اديب خضور. د-  )6(
 .13، ص1978الصحافة العالمية ، وارشو، / مجموعة مؤلفين-  )7(
ً باعتبارھا عيدا لھا وھو مايشير الى صدور اول 1869يونيو عام /  حزيران15تحتفل نقابة الصحفيين العراقيين من كل عام بتاريخ -  )8(

 .صحيفة عراقية بذلك التاريخ
 .18 ص1991ون الصحفية، بغداد، دار الحكمة للطباعة والنشر الفن/ سؤدد القادري.قيس الياسري، د. د-  )9(



ه ان ان ا�نسان يولد ابله،وليس ل:ورئيسا لتحريرھا ) نيويورك وورلد(الذي ولد في المجر واصبح مديرا لصحيفة )جوزيف بولتزر(يقول 
وعلى الرغم من ان بولتزر كون نفسه وتعلم عن طريق ..�ن كل مھنة من المھن تحتاج الى اعداد.يطمح الى لقب اخرا� ا ذا اعد نفسه له

ممارسة المھنة ،فأنه كان يقول بأعداد صحفي المستقبل اعدادا مرتكزا على ا�ختصاص ، وقد اوصى قبل وفاته بمليونين وخمسمائة الف 
سيس مدرسة للصحافة ، ومنح جوائز سنوية �فضل المؤلفات في شتى حقول الصحافة وا�دب ، ولم يكن بولتزز اول من دعا دو�ر لتأ

ًفي الو�يات المتحدة او في اوربا الى ضرورة اعداد الصحفيين مھنيا بل سبقه الى ذلك طائفة من الجامعات في بلدان كثيرة فأعارت 
  )10(.دارس التجارية التي كانت تلقن ط�بھا ضمن ما تلقنه من مواد فن الكتابةًالصحافة اھتمامھا فض� عن الم

 اوصى رئيس المؤسسة المذكورة بانشاء منح 1869فمنذ عام " واشنطن كولج"ًو لعل اقدم ھذه المؤسسات عم� في ھذا الحقل ھي ..
.)11(ًشابا من الراغبين في ممارسة الصحافة) 50(دراسية لـ  

 1884 محاضرات في تاريخ الصحافة ،وبتاريخ 1878 الو�يات المتحدة في عام –ة ميسوري في كولولمبيا وكذلك نظمت جامع
ان تلك التواريخ :  والبديھي القول 1908ًاضافت الى برامجھا دروسا في المواد الصحفية مكونة بذلك نواة الصحافة التي انشآت عام 

.ذا التاريخً�تعني ان تدريب الصحافة لم يكن موجودا قبل ھ  
الى ان مجلة ) خليل صابات( اما في الوطن العربي فقد ظھرت الدعوات لتأسيس معاھد لتعليم الصحافة منذ وقت مبكر ، ويشير الدكتور 

 تموز مؤداه 15ًالھ�ل المصرية كانت اول من دعت الى انشاء مدرسة للصحافة في مصر ، فقد نشرت خبرا في عددھا الصادر بتاريخ 
فما احوجنا الى مثل "عة الكاثوليكية بمدينة ليل شمال فرنسا انشأت كلية لتدريس الصحافة، وعلقت المجلة على ھذا الخبر بقولھا ان الجام

".ھذه المدرسة في مصر  
ز  لتعليم الصحافة، وقد تعز- ثم بدأ الحديث يدور في الصحافة المصرية منتصف العشرينات حول امكانية فتح فرع في الجامعة المصرية

)12(.ً وكان عميدا لكلية ا�داب بانشاء مدرسة لتعليم الصحافة1932عام " طه حسين" ذلك باقتراح الدكتور  
ً يشير الى ان فريقا من طلبة مدرسة ا�مريكان 1932/شباط/7الصادرة بتاريخ " الثبات" ًاما في العراق فقد وجدت اع�نا في صحيفة ..

.يتمرن الطلبة بواسطته على اصول الكتابة وفنون الصحافة" تقريرال" يقوم باصدار صحيفة بأسم - في بغداد  
واذا صح ذلك تكون ھذه اول مدرسة في الوطن العربي تعلم الطلبة الصحافة ا�ان معاھد الصحافة وا�ع�م بشكل عام ظھرت �ول .. 

ه بعد ذلك بخمس سنوات معھد عالمي للتحرير ، وت�1935مرة في مصر عندما انشئ قسم للصحافة في الجامعة ا�مريكية بالقاھرة عام 
 انشئ قسم الصحافة في جامعة بغداد، وقد جرى تأسيس معھد التدريب ا�ذاعي 1964والترجمة والصحافة في جامعة القاھرة وفي عام 

ً، وقد كان لھذا المعھد دورا مھما في ا�خذ بيد الشباب في التقويم وتعزيز 1973والتلفازي في العراق عام  ا�داء لديھم وبما ينسجم ً
.والرسالة التي يؤديھا ا�ع�م والصحافة منه على وجه الخصوص  

:ًومما تجدر ا�شارة اليه ان قسم الصحافة الذي كان جزءا من كلية ا�داب اليوم غدى كلية منفصلة تدرس ا�ختصاصات التالية..   
 الصحافة -1

 ا�ذاعة والتلفزيون -2

 الع�قات العامة -3

 �مالدعاية وا�ع -4

 الحرب النفسية -5

با�ضافة الى ظھور العديد من الكليات ا�ھلية العراقية التي فتحت ابوابھا لتدريس المواد اع�ه من خ�ل فتح ا�قسام الخاصة بتدريس 
طور تلك المواد ، اضافة الى ظھور دعوات متعالية لتأسيس كليات اھلية خاصة با�ع�م، واخرى بتكنالوجيا ا�ع�م ، كل ھذا الت

الحاصل من شأنه ان يفتح ا�فاق واسعة امام جيل جديد قادر على حمل الرسالة الصحفية بأمانة واخ�ص بھدف خدمة المجتمع وا�شارة 
)13(.الى حا�ت الخلل وا�رباك التي تصيب الوضع السياسي وتأثيره على واقع تقديم الخدمات للجماھير  

:كيف يتم التخطيط لتأسيس منظومة صحفية  
 �بد ان يسبق الدراسات وا�بحاث العديدة وضع وتحديد اية منظومة صحفية، وھذه الدراسات �بد ان تنتھي بوضع طريقة كاملة ..

للمجتمع والبلد تقابلھا قائمة كاملة با�ھداف المطلوب تحقيقھا، ويرافقھا تصور واضح للمجا�ت التي سيتم ا�ھتمام بھا ، ومدى ھذا 
 توزيع فئوي للمجتمع، يوضح الشرائح ا�جتماعية التي سيتم التركيز عليھا في ھذه المرحلة وماھي المناطق وا�قاليم ًا�ھتمام ومعھا ايضا

.ًالتي ستعطى اھمية خاصة واخيرا ماھي ا�مكانيات المادية المتاحة والمتوفرة  

                                            
  .15 ص1963ًبحث في اعداد الصحفيين مھنيا ، بيروت، دار العلم للم�يين ، / صناعة الصحافة/  روبرت دبحوث-  )10(
  .في كلنفشون و�ية فرجينيا) Washington andleeuniresity( وھي اليوم جامعة -  )11(
 322الصحافة رسالة واستعداد وفن وعلم، القاھرة ، دار المعارف، ص/ خليل صابات . د-  )12(
)13(

وقائع القدوة العلمية ا�ولى لعمداء كليات ومعاھد ومدارس الصحافة في الب�د /  معاھد الصحافة وا�ع�م في الوطن العربي- 
 .102العربية، القاھرة ، دار الشعب ،ص



او الجھات ا�ھلية من الجماھير التي تضطلع بمعلومات على ضوء تلك المعطيات مجتمعه تقوم القيادة السياسية اوالسياسيةا�ع�مية، .. 
مھمة حول ا�صدارات الصحفية الى اصدار منظومة صحفية مستقلة وذلك برسم المعالم الرئيسة للمنظومة على مستوى الوطن ككل او 
.ا�قليم او ا�ختصاص او الشريحة ا�جتماعية  

سية قد يترتب عليه خطأ فادح في بنية المنظومة الصحفية والقواعد ا�ساسية المتبعة ان أي خلل او خطاء في نتائج ھذه الدراسات ا�سا.. 
:في ھذا المجال يمكن تحديدھا على النحو التالي  

عدم حرمان أي مجال او اختصاص او فئه او اقليم من الصحافة الخاصة بھا والموجھة اليه وفي نفس الوقت يجب الحرص على عدم  -1
 )14(. ھذا ا�قليم او ھذه الشريحة ا�جتماعية بالصحافة الخاصة بھا والموجھة اليھااغراق ھذا ا�ختصاص او

ًوكما انه �يجوز ان توجد صحيفتان متشابھتان شك�ومضمونا موجھتان لفئه اجتماعية واحدة او لتغطية مجال اختصاص واحد او  -2 ً

ل او اختصاص او فئة او منطقة بدون تغطية صحفية تصدران في محافظة واحدة، ولتحقيق ھدف واحد كذلك �يجوز ان يبقى مجا
 .مناسبة

ًصحيح ان الشيء الموضوعي ھو الشيء ا�ساس وان متطلبات المرحلة ، ھي العامل الحاسم والمحدد ولكن الصحيح ايضا ان  -3

 .ًللصحافة خصوصيتھا كنشاط ابداعي وبالتالي �يجوز اط�قا اھمال موقف ونفسية ، ومزاج ومستوى الجمھور

 .اذ الشيء الثابت في الصحافة ھو حقيقة كونھا تعكس الواقع المتغير باستمرار ولذلك يجب ا�تعرف الصحافة الجمود والرقابة -4

وبالتالي فأن المنظومة الصحفية يجب ان تستجيب لديناميكية المجتمع ولمتطلبات التطور و�تجاھات التغيير وان تواكب ذلك كله .. 
.اعادة نظر جذرية في ھيكل وبنية ومفردات المنظومة الصحفية في البلد من مرحلة الى اخرى وتعكسه وھذا يفرض ضرورة   

وفي الوقت الذي تعكس فيه المنظومة الصحفية برامج عمل القيادة السياسية والحزبية وخططھا في جميع المجا�ت وا�وساط  -5
قادرة عل ايصال ا�فكار والتوجيھات والبرامج ومخططات والمناطق وفي الوقت الذي تضم فيه ھذه المنظومة الصحف والمج�ت ال

ًتلك القيادة في كل مجال اوفي كل اقليم وازاء كل فئة من فئات المجتمع ، فأنھا يجب ان تعكس ايضا ا�ھتمامات والحاجات 

 )15(.وا�ستجابة لتلك الحاجيات

 وملموس ، وذاك يختلف من بلد الى اخر ومن مرحلة الى وعند ذاك توجد وتنمو المنظومة الصحفية وتتكامل بشكل واقعي مدروس.. 
اخرى ، ولكن ذلك التنوع وا�خت�ف � ينفيان بل يوكدان القواعد والقوانين العامة التي تتحكم بمجمل وجود نشاط وعمل المنظومة 
.الصحافية  

ماھية الصحافة وتطورھا/الفصل ا�ول   

 ً ياتطور الصحافة العراقية تاريخ/ المبحث الثاني -

ولغرض تسليط الضوء على دور الصحافة العراقية واتجاھاتھا إزاء فترات ا�حت�ل التي تعاقبت على العراق نود اbشارة إلى تاريخ .. 
:تلك الصحافة في عھد   

 ا�حت�ل العثماني للعراق -1

 ا�حت�ل البريطاني للعراق -2

 ا�حت�ل اcمريكي للعراق -3

الذي يعد من اول ) مدحت باشا( على يد الوالي 1869/ حزيران/ 15 صدور صحيفة الزوراء بتاريخ فأن.. وعلى ذكر المادة اcولى .. 
من اصدر صحيفة في العراق وكان الغرض من انشائھا ھو نشر آرائه ا�ص�حية والفرمانات السلطانية ورغم ان تلك الصحيفة لم تكن 

) الزوراء(واوامر ، وھناك شكاوي فض�عن ا�خبار ا�خرى ، وظلت نشأتھا لغرض ثقافي فأنھا نبھت الشعب الى ان ھناك صحافة 
.)16( فاحتجبت عن الصدور1917الجريدة الرسمية لو�ية بغداد الى ان احتل الجيش البريطاني بغداد عام   

 العثمانيون  أصدر1885، وفي عام 1878ومما ساعد الى حد ما على انتشار الصحف في العراق ھو تأسيس الخدمة البريدية عام .. 
الرسمية في البصرة والتي صدرت في كانون الثاني عام ) بصرة(الرسمية في الموصل، ثم اصدروا صحيفة ) موصل( صحيفة 

1889.)17(  

                                            
 .37- 36، ص2000ة وممارسة، دمشق، المكتبة ا�ع�مية مدخل الى الصحافة نظري/ اديب خضور.  د-  )14(
 .25مصدر سابق، ص/ اديب خضور . د-  )15(
)16(

-1869(الصحافة العراقية واتجاھاتھا السياسية وا�جتماعية والثقافية من عام / ( منير بكر التكريتي .  د- 

1931.(  
 .58،ص1972، مطابع النعمان ا�دب في صحافة العراق ،النجف ا�شرف/  عناد اسماعيل الكبيس-  )17(



ًوظل اصدار الصحف في العراق وقفا على العثمانين الى ان صدرت )18( 1912عام ) موصل و بصرة( ثم اختفت كل من صحيفتي .. 
في الموصل والتي تعد اول مجلة دينية تصدر في العراق وقد عاشت الى عام ) 1903(لتي ظھرت مطلع سنة ا) اكليل الورد(مجلة 

 ، وقد اصدرھا ا�باء الدومنيكان، واصدر ا�باء الكرمليون في بغداد مجلة )19(وتعتبر لسان حال السريان الكاثوليك في الموصل) 1908(
. باللغة الفرنسية1905/ اذار25بتاريخ ) زھرة بغداد(ادبية دينية سميت بـ  

وفيما عدا ھذه المجلة لم تصدر اية صحف خاصة با�فراد، وذلك �ن الحكومة العثمانية لم تكن تسمح للصحف بالصدور وحتى الصحف 
)20(الرسمية كانت مراقبة  

ًمنعطفا تاريخيا في حياة الصحافة العراقية اذ صدر فيه الدستور العثماني ) 1908(ويعد عام ..  الذي اتاح فرصة اصدار الصحف ، ً
صحيفة بين سياسية وادبية ، وخ�ل ھذه الفترة سقط السلطان عبد الحميد لذا ) 213(تسعون مجلة و ) 1933 -1908(فصدرت من عام 

ك الحرية، كان التوق الى الحرية يموج في انحاء العراق �سيما في المدن الرئيسية وكانت الصحف احدى السبل الرئيسية للتعبير عن تل
 وصدرت تلك الصحف والمج�ت باللغتين العربية والتركية على ان )21(ولھذا كثر صدورھا في اعقاب تلك الفترة ، اذ فاق حدود التصور

نسبة منھا اقتصر على الحصول على ا�متياز دون الصدور ، غير ان تلك الكثرة العددية في ا�صدارات الصحفية لم يكن لھا وزنھا 
كبر منھا كانت تنتھج سياسة المراھنة والتملق ومصانعة الحكام ا�تحاديين ، كما تولى الكتابة فيھا رجال ليسوا من حملة والبعض ا�

�نھا لم ) ھي فورة صحافية(بأن ھذه الظاھرة ) علي الوردي(ا�ق�م، أي صحفيون يشار اليھم بالبنان وقد وصف عالم ا�جتماع العراقي 
.)22(السليمتقم على اساس التخطيط   

 .اھمية الصحف العراقية ودورھا في تفويض الحكم العثماني •

امتازت الصحافة العراقية ومنذ نشوئھا بأنھا المحرك ا�ساسي لما يختلج في الصدور رغم بساطتھا وقلتھا وحيث كان لھا من 
ن الملوك والزعماء والكتاب في انحاء مختلفة ا�ھمية البالغة في اثارة الرأي العام وتتجلى تلك ا�ھمية من خ�ل ما عبر عنه عدد م

.)23(من العالم  
وعندما مست الصحافة عرش السلطان عبد الحميد جعلته يرى فيھا انھا �تقوم باذاعة ا�خبار ونشرھا حسب ، انما كانت تعمد على 

 بتأكيده على )26( شجعھا من قبل بعد ان)25( لذلك نكث بعھده للصحافة)24(تحريض الرأي العام من خ�ل الموضوعات التي تطرحھا 
ويعود ذلك الى ع�قة الترابط بين الصحافة والمجتمع من حيث تأثيرھا فيه وتستمد قوتھا )27(الحريات الصحفية في اول عھده بالحكم 

ستمدھا البغدادية يربط بين تأثير الكلمة المطبوعة والقوة التي ت) العرب(منه وقد كانت ھذه الع�قة واضحة فأن محرر صحيفة 
المطبوعات من جھود المطالعين لذا ازداد تأثيرھا زيادة واضحة في ظل ظروف الحكم التعسفي وتذمر المجتمع منه ونقمة الجماھير 
.عليه  
ويشتد ا�مر حينما يطالب المجتمع بالتحرر من الحكم والتسلط عليه ، ويكون ذلك في المجتمعات التي لم تحظى سوى بقسط بسيط 

ا�وقات ( لمعرفة، وحيث تسود ا�مية وبنسبة كبيرة في المجتمع ، وھذا ما أتضح من خ�ل ماورد في صحيفة من التعليم وا
التي كانت تخاطب جماھير منتشررة في اماكن متفرقة اذ يستحيل على أي خطيب ان يسمع صوته ويوصل اراء وافكاره ) البصرية

. )28(على منبره  
يث عبر عنه العديد من الساسة والشخصيات البارزة ، بل غدت تلك الصحف مطلع القرن وقد بلغت تلك ا�ھمية والتأثيربح.. 

ًالعشرين منبرا مميزا �ثارة الرأي العام في اقطار الوطن العربي ، ومن بينھا العراق وتحريضه على القيام بثورة على الحكم 
التي ينتھجھا ضد ا�قوام غير ا�تراك، وكانت تلك عن طريق فضح أداء ذلك الحكم واساليب ا�ضطھاد والعنصرية .)29(التركي

.الصحف تكيل التھم ضد ا�تراك وبلھجة قاسية ومتمادية  
/ من قانون الصحافة الصادر في آب)9(وكان ذلك يحدث على الرغم من اجراءات الرقابة على البريد ولما نصت عليه المادة 

فة او منشور يعالج الموضوعات السياسية او ا�دارية الى الب�د  والذي يمنع بموجبه دخول وتوزيع اية صحي1865/ اغسطس
. والتأليب عليھا)30(العثمانية، قد يكون طبع وصدر في الخارج بقصد معاداة الحكومة العثمانية  

                                            
 .14 ص1985، بغداد ،المكتبة الوطنية ،1ج/صحافة العراق/  فائق بطي-  )18(
 58، ص1971، صيدا ،لبنان، مطبعة العرفان، 3، ط1ج/تاريخ الصحافة العراقية/  عبد الرزاق الحسين -  )19(
  .راقية، دراسات في الصحافة الع1971حرية الصحافةحتى عام /  سنان سعيد -  )20)(20(

 
  .31/9/1917 ، وصحيفة العرب بتاريخ 663 ،ص3ج/ لمحات اجتماعية في تاريخ العراق الحديث/  علي الوردي-  )21(
 .23/9/1917 من صحيفة العرب، الصادرة بتاريخ -  )22(
 11- 9، ص1913بيروت، المطبعة ا�دبية ، / 1ج/تاريخ الصحافة العربية /  فيليب دي طرازي-  )23(
 .114تاريخ الصحافة السورية، مصدر سابق ص/  الرفاعي  شمس الدين-  )24(
 78مصدر سابق ص/  شمس الدين الرفاعي-  )25(
 43مصدر سابق ص/ تاريخ الصحافة العربية /  فيليب دي طرازي-  )26(
 .111مصدر سابق ص/  شمس الدين الرفاعي-  )27(
 .1918/ 8/5 صحيفة ا�وقات البصرية الصادرة بتاريخ -  )28(
 .169، ص1949العراق، دراسة في تطوره السياسي ، ترجمة جعفر الخياط ، بيروت، دار الكشاف، / ايرلند فيليب -  )29(
 .75تاريخ الصحافة السورية مصدر سابق، ص/  شمس الدين الرفاعي-  )30(



يظة ان الحم�ت الصحفية كانت تستطيع ان تؤدي الى اقصاء الوزراء ، ولذلك ثارت حف: ويبدو مما سجله شمس الدين الرفاعي.. 
الو�ة وتاثر السلطان والمتنفذين في الحكم العثماني على الصحف والصحفيين، لذلك اتخذت الحكومة التركية اجراءات ادارية للحد 
.من نشاط تلك الصحف  

 وبذلك لم يعد للصحافة اية ضمانة تحميھا من ا�جراءات ا�دارية كا�يقاف المؤقت او الغاء الترخيص الخاص با�صدار، حيث.. 
عند حدث انق�ب حزب ا�تحاد والترقي على السلطان عبد الحميد ، وفي العام ) 1908(استمرت تلك اbجراءات التعسفية حتى لعام 

أعيد العمل بالصحافة بعد ان اضفى عليه الصبغة القانونية وذلك باصدار قانون جديد استنه لذلك الغرض استمر لغاية قيام ) 1909(
وعندھا فرضت الرقابة على الصحافة حتى غدت وسائل دعائية لنشر الب�غات الرسمية ليس ا� ، كما  . الحرب العالمية ا�ولى

عطلت العديد من الصحف التي كانت تصدر آنذاك، مما ضيق الخناق على الصحفيين فاضطروا الى مغادرة الب�د الواقعة تحت 
، ولقد عنيت تلك )31(يدة ھناك وارسالھا عبر البريد الى ب�دھمالحكم العثماني لمواصلة كفاحھم وذلك من خ�ل اصدار صحف جد

جمال باشا (الصحف بمحاربة الحكم التركي التعسفي والنيل من رجاله وسياساته وادارته لشؤون الب�د العربية، وھذا ما اشعر 
جيع الدول ا�وربية ومن ھذه بالضيق من دور الصحافة العراقية والعربية التي صدرت خارج الب�د والتي حظيت بتش) السفاح

من اجل القضية العربية على نحو اوسع من أي ) المسيوجين يونغ( مع) نجيب عازوري(التي اسسھا ) ا�ستق�ل العربي(الصحف 
وقت مضى ، وھيأت المناخ الفكري �صدار الصحف في تركيا والب�د العربية بواسطة تعميق الرغبة في التحرر من القيود والتسلط 

.لمطالبة بالمساواة بين القوميات المختلفة تحت حكم ا�مبراطورية العثمانيةوا  
ًوارساء دعائم الحرية ويتعارض ذلك التقييد لحرية الصحافة والنشر مع الدستور تعارضا واضحا ً)32(.  

اءات تقييد حرية  مبعوث  بغداد على اجر-)جميل صدقي الزھاوي ( وقد احتج النائب في البرلمان العراقي الشاعر المعروف
ولقد كان لتحدي الزھاوي لذلك القانون اثره ) كلما اشتد الخناق على اصحاب ا�ق�م وا�فكار،كان ا�نفجار عظيما :( الصحافة وقال 

 مبعوث البصرة الذي علق على اجراءات تقييد -)سليمان فيض(البالغ في الصحف التركية والعربية انذاك الى جانب النائب ا�خر 
ًحافة بأنھا قت� ل�ق�م الحرة وسلبا لحرية الناس في التعبير عن الرأي في وقت يشاع فيه بوجود حياة دستورية في الب�دالص ً.  

وقد اثرت تلك المدخ�ت للنائبين اع�ه على ماتطرحة الصحافة التركية والعربية من موضوعات تنتقد ا�دارة التركية وھيمنتھا .. 
.واه الصحفين حتى بلغ ا�مر الى ان تتصاعد ا�صوات بغية تقويض دعائم الحكم العثمانيعلى الصحافة وتكميم اف  

 
 
 2 – الصحافة العراقية خ"ل ا�حت"ل البريطاني:-
لم يكن عھدا�حت�ل البريطاني احسن للمجتمع من السيطرة العثمانية ، و�ن سلك العثمانيون ابشع انواع ا�رھاب وا�ضطھاد وتكميم 

 بواسطة التضييق وكبت الحريات وانعدام -ام وخنق الحريات ، فالبريطانيون استخدموا اسوء ا�ساليب وابشعھا �رھاب شعب باكملها�فو
.الراي ومصادرته  

ً ، شرعت تلك السلطات ، ممثلة بسلطتھا العسكرية فورا الى اصدار نشرات يومية 1914وغداة فترة ا�حت�ل البريطاني للعراق عام .. 
بل ان جميع الصحف التي صدرت في العراق خ�ل ا�حت�ل )33(للغتين العربية والتركية تتضمن اخبار الحرب وانتصار الحلفاءبا

.كانت تديرھا السلطات البريطانية المحتلة بقصد احتكار وسائل التأثير في الرأي العام)34(البريطاني  
يونس افندي (ومطبعة ) عبد الوھاب افندي طباطباني(ن اھليتان ھما مطبعة وكان في البصرة عند وقوع ا�حت�ل البريطاني مطبعتا.. 

 1914/ نوفمبر/ تشرين الثاني /21، وعند دخول الجيش البريطاني للبصرة بتاريخ )مطبعة الو�ية ( وھي –وثالثه حكومية ) ذياب
ًاعتھما فيما بعد نظرا لتزايد حاجتھا الى المطابع وفرضت سيطرتھا على المطبعتين ا�خرتين واتب)35(صادرت تلك القوات مطبعة الو�ية

ثم اصدرت بعد ذلك صحيفة ناطقة باللغتين )36(لطبع نشراتھا، ولتسعين بھا لتعزيز سلطان سياستھا، ولنشر شؤون ا�حت�ل ا�خرى
لحرب وھي مستقاة  من  وقد عملت على نشر مجريات ا)37()بصرة تايمس( العربية وا�نكليزية لخدمة اغراض ا�حت�ل وھي صحيفة 

.بالدرجة ا�ولى اضافة الى القرارات وا�جراءات ذات الصلة با�حت�ل) رويتر(وكالة   
ًوذلك لتزويد الرأي العام عن طريق اقلية صغيره في المجتمع ، تجيد القراءة بتلك ا�خبار مستمدة من مصادر اقل تأثيرا بدعابات 

نت بمثابة المنتد يات المعروفة في وقتنا الحاضر ، حيث يلتقي الشعراء وا�دباء والخطباء كل  التي كا– كانت ترتاد المقاھي )38(العدد
.ليلة  

وانيطت الترجمة من ) برنس(الى الكابتن ) البصرة تايمس(وقد اوكلت قوات ا�حت�ل البريطاني ا�شراف على تحرير صحيفة .. 
قة من الناحية ا�دارية بالقيادة العسكرية لقوات ا�حت�ل وتخضع لرقابتھا ، والحقت ملح) الياس ايلو افندي (ا�نكليزية الى العربية الى 

فيما بعد با�دارة المدنية التي تشرف على الدائرة السياسية في الحملة ، وتعاقب على تحريرھا عدد من المحررين البريطانيين الذين 

                                            
 .367-347تاريخ الصحافة العربية، مصدر سابق، ص/  فيليب دي طرازي-  )31(
 .141- 140، مصدر سابق، صالصحافة في العراق/  رفائيل بطي-  )32(
 .30- 39صحافة العراق، مصدر سابق، ص/  فائق بطي -  )33(
 .185دراسة في تطوره السياسي ، المصدر السابق ص:العراق/  فيليب ايرلند-  )34(
 .13/6/1918بتاريخ / صحيفة ا�وقات البصرية -  )35(
  .45، ص)1935/ المطبعة العصريةبغداد، (1ج/تاريخ مقدرات العراق السياسية/  محمد طاھر العمري -  )36(
 .43- 43، وكذلك رفائيل بطي، المصدر سابق ،ص74المصدر السابق، ص/ تاريخ الصحافة العراقية/  عبد الرزاق الحسن -  )37(
 .63- 61فصول التاريخ العراق القريب ، المصدر السابق،ص/ صماييل -  )38(



) الحاج عبد e فلبي(  الذي عرف بالجزيرة  )39() لوريمر وجون فلبي(م يحظون بصلة مباشرة بالدائرة السياسية ل�حت�ل ومن ابرزھ
 غير انھا لم تكن بمستوى البصرة تايمس من 1916وكانت تطبع بالفارسية عام ) ا�وقات البصرية (الى جانب اصدار اخر تحت اسم 

.ناحية ا�ھتمام وطيلة فترة صدورھا   
ل بعد اربعة اشھر من دخولھا العراق، ثم اعقب صدور تلك الصحيفة صدور صحيفة عن قوات ا�حت�) العرب ( وصدرت صحيفة .. 
التي اھتمت بالشؤون العراقية بخ�ف سابقتھا التي كانت تھتم بالشأن البريطاني واحت�ل العراق ، وعندما اراد البريطانيون ) العراق(

 الھدف من وراء اصدار تلك الصحيفة ھو بث روح السلم بين وكان) صحيفة الشرق( تعزيز سياستھم برزت للوجود صحيفة جديدة ھي 
. في ذلك الوقت)40( اھم الشخصيات البارزه–العراقيين وسلطات ا�حت�ل وكان ذلك با�تفاق بين ا�نكليز وطالب النقيب   

  )41(.ن البراعة انه صديق عظيم من اصدقائھا وانه على اقصى ما يكون م–صاحب الصحيفة )  حسين افنان(و) مس بيل(وتصف 
اصبحت بريطانيا ) 1930(ومنذ ان اخضع البريطانيون الحكم في العراق �رادتھم ، وكبلوه تحت سيطرتھم ، و�سيما في معاھدة عام 

ھي التي تدير ا�مور الداخلية والخارجية للعراق و�نجاح ذلك عمل عم�ء محليون لتنفيذ السياسة البريطانية في العراق بدقه مشوبه 
.لعنف وتستفز المشاعر الوطنية التي اشتدت واصبحت المحرك ا�ساسي للمعارضة با  

الرابعة من المراسيم بعد الحرب العالمية الثانية شملت باحكامھا الصحف والمج�ت وحتى ) نوري السعيد(لذا فقد اصدرت وزارة .. 
لم يشر الى نظام الرقابة على ) 1933(لسنة )57(قم النشرات ذات الصفة الدورية التابعة للحكومة رغم ان قانون المطبوعات ر

 لقائد -والتي اجازت في فقرتھا الثالثة) 1935(لسنة ) 18(من مرسوم ا�دارة العرفية  رقم ) 14(المطبوعات ،في حين طبقت المادة 
ت الدورية قبل نشرھا وايقاف  فرض الرقابة على الصحف والنشرا–القوات العسكرية في المناطق التي اعلنت فيھا ا�حكام العرفية 

 وكانت ا�حكام العرفية معلقة انذاك وبذا اصبحت الرقابة س�حا بيد ا�حت�ل لتنفيذ ماربه ضد )42(نشرھا من غير اخطار سابق
.)43(الصحافة  

باء تلك الحرب، ولما كان الوضع الحربي يسير في مصلحة دول المحور في الحرب العالمية ا�ولى كانت الصحف العراقية تنشر ان.. 
وتنقل الكثير من ا�خبار والقصص عنھا على الرغم من ھيمنة الحكومة العراقية انذاك فكان نقل ا�خبار ونشرھا في الصحف العراقية 

 وعشية ذلك اثار السفير المذكور تساؤ�ت حول منع  الصحافة العراقية من انتقاد تصريح كانت )44(يغيظان السفير البريطاني ويؤلمانه
 ان الحكومة البريطانية �تثق بوازارة (كل من المانيا وايطاليا اعلنتا فيه عطف المحور على جھاد العرب في سبيل ا�ســتق�ل حيث قـال 

ھنا ) ًاما ا�حتفاظ برشيد عالي رئيسا لحكومته ، واما ا�حتفاظ بصداقة بريطانيا العظمى: يراسھا رشيد عالي ، وعلى العراق ان يختار 
  )45(.الصراع على المكشوف بين العراق وبريطانيابدأ 

 عن وضع الصحافة 6/2/1941ويشير التصريح الذي ادلى به طه الھاشمي عشيه تكليفه من قبل الوصي عبد ا�له للصحفيين بتاريخ 
ي �بد للعراق من ان ان الصحافة حرة ، غير ان الظروف العصيبة التي تمر بالعالم والت (وفتح رجال السلطة لدور الصحافة بالقول

ًواستمرارا لسياسة خنق حرية الصحافة فقد اصدرت الحكومة عدة مراسيم عند نشوب الحرب العالمية ) يجتازھا بس�مة تتطلب اليقظة
ان توقف كل صحيفة اذا خرجت عن .. ًا�ولى تضمنت احكام للسيطرة على الصحافة بات بمقتضاھا واستنادا الى تلك المراسيم 

.ت المركزيةالتوجيھا  
اريد  ا ن ابين ان � لزوم يبرر لصحافتنا ان تتجه في نشر اخبار سياسة يفھم : ( وفي تصريح اخر للھاشمي حول نفس الموضوع قال 

منھا التخريب للفريق المخاصم لحليفتنا ولتعلم الصحافة اننا حلفاء، ولتجنب نشر ا�خبار ا�ستفرازية و� لزوم كذلك لنشر مايثير 
يش وا�رتباك الذي يؤثر على سياستنا واقتصادياتنا ، كما اني �اريد ان تكون الصحافة اداة للطعن في الشخصيات والنيل من التشو

ًكرامات رجال المملكة وان تبتعد دائما عن كل كلمة تشم منھا رائحة الذم والطعن �ننا في اشد الحاجة الى تدعيم شخصيات رجال ھذه 
 والتحطيم وان تكون على وفاق وتعاون تام مع الحكومة ، لتكون مساعدة لھا في تدوير شؤون الدولة والقيام المملكة، � الى الھدم

 واني �شكر رجال الصحافة على اتجاھھا في المدة ا�خيرة ، منذ ان كانت لي صلة بھا بحكم المسؤولية اذ اثبتت انھا تقدر )46(بمھامھا
  .)47(ن الى اقصى الحدودخطورة الظروف الراھنة ومستعدة للتعاو

 تعيش ضمن حالة من التوازن بين ا�حداث، وكانت جزئة تلك الصحافة الوطنية تقتصر 1941لھذا كانت الصحف العراقية قبل ثورة 
لمية  اخبار الحرب العا–على التلميحات ، وتاكيد الشعور الوطني كي �تثير السلطة والسفارة البريطانية، ولكن نشر ا�خبار العالمية 

.ًالثانية كان متميزا الى جانب الحلفاء نتيجة سريان قانون المطبوعات المعزز بالحكم العراقي  
فخامة رشيد عالي الكي�ني يتحمل (انبرت الصحف العراقية قائلة)رشيد عالي الكي�ني (ولدى سيطرة حكومة الدفاع الوطني برئاسة

).حركة مدھشة عظيمة( ثم وصفت تلك الصحافة حركة الكي�ني بوصفھا )48()وريةمسؤولية حكومة الدفاع الوطني �عادة الحياة الدست  

                                            
 .139در السابق، صب�د مابين النھرين بين و�ءين، المص/  ارنولد ولسن-  )39(
 23، ص2، القسم5لمحات اجتماعية في تاريخ العراق الحديث ، المصدر السابق،ج/ علي الوردي-  )40(
 .164العراق في رسائل ، المصدر السابق،ص/  حسن بيل -  )41(
  .113- 112، ص1950حرية الصحافة ، القاھرة ،دار النيل للطباعة، /  عبد هللا اسماعيل البستاني-  )42(
  .116مصدر السابق، ص/ عبد هللا اسماعيل البستاني -  )43(
 .63 ص1970 الموسعة، لبنان معلق الفرقان،3 التحررية،ط1941ا�سرار الخفية في حركة السنة /  عبد الرزاق الحسيني-  )44(
 .67 التحررية، المصدر السابق، ص1941ا�سرار الخفية في حركة السنة /  عبد الرزاق الحسين-  )45(
  .67 التحررية، المصدر السابق، ص1941ا�سرار الخفية في حركة السنة / لرزاق الحسين عبد ا-  )46(
  .190- 189، ص1966، لبنان،مطبعة الفرقان 5تاريخ الوزارات العراقية،ج/ عبد الرزاق الحسين-  )47(
- 42، ص1978ار الحرية للطباعة،من تاريخ الصحافة العراقية، منشورات وزارة الثقافة والفنون، العراق د/  خالد حبيب الراوي-  )48(

43. 



.)49(واشادت بالوضع الجديد) صوت الشعب، والسجل ،والطيارة(وازاء ذلك الوضع الجديد علقت صحف كل من ..   
وبشكل صريح ومباشر بتلك حيث نددت )  البريطانية-العراقية(من اوائل الصحف التي ھاجمت المعاھدة ) المجلة(وكانت مجلة .. 

وماھي ھذه المعاھده السوداء التي وصمنا بھا ا�ستعمار ثم آباھا علينا وانكر حقنا الضئيل فيھا ؟ لقد ھب العراق عن بكرة (المعاھدة قائلة 
عراق وغنم ا�ستعمار،ومع ذلك ابيه معارضا تلك المعاھده البريطانية التي املتھا علينا القوة الغاشمة والمطامع الظالمة لما فيھا من غبن لل

.)50()فقد كانت المعاھدة عند التطبيق لمصلحة جانب واحد ھي مصلحة ا�ستعمار  
وبعد نشوب ا�شتباكات بين القوات العراقية وا�نكليزية في ا�ول من آيار اتجھت الصحافة العراقية اتجاھا ثوريا معاديا ل�حت�ل .. 

تر قد انتھى وقد ذكرت بعض الصحف العراقية بعد ان تصاعدت الھجمات الصحفية بين الطرفين حيث اشارت الى عھد المساومة والتس
.)51()1930 بعراقي سنة 1941نذكر انكليز سنة ( بالقول   

:الى اھالي بغداد الكرام جاء فيه)كورنوا ليس ( ً آيار وزعت السفارة البريطانية منشورا تحت عنوان من12وبتاريخ ..   
 وبا�تجاه المعاكس من ذلك فأن الصورة ابان )52() والسوء ھو�ء بعد ان اغتصبوا الحكم خنقوا صحافة العراق الحرةان رجال الشر( 

-:ًالثورة تقترب وتزداد معالمھا وضوحا من خ�ل بعض ا�فتتاحيات وتعليقات الصحف العراقية الصادرة انذاك  
)53())ي الجھادوثبة العراق الجبارة ، الكل يلبي داع : 1941 آيار 3((   

)54()العالم العربي ھائج على السياسة البريطانية الغاشمةالمعتدية على قلبه النابض(  
)55())قضي ا�مر وزالت ا�مبراطورية((  

ًويذكر ان ھناك صحفا عديدة جديدة كانت قد صدرت ومنھا صحيفتي الجھاد واللواء وصحف ا�خبار والعراق وصوت الشعب خ�ل 
ن ھناك اتھامات وجھت لصحافة الثورة وذلك لميلھا نحو دول المحور ولعدائھا للحلفاء، فيا تأرجح موقف بعض ، على ا1941العام 

بين فشل الثورة وا�حت�ل حيث انبرى بعض الصحفيين بتوجيه الشتم ) صوت الشعب والعالم العربي(الصحف وخاصة صحيفتي 
 فيما زج كتاب صحف وطنيون في غياھب السجون )56(ھو الحارس ا�مين للعرشوان الجيش العراقي .. وا�ھانات لعھد الثورة ولقادتھا

.نظرا لمواقفھم من الثورة  
وقد افرزت تلك الثورة مواقف انتھازية لبعض الكتاب والصحفيين وكذلك لبعض تلك الصحف، سواء بمواقفھم من ا�حت�ل او من .. 

:)57()ع�قتنا ببريطانيا(ًجا ل�ستعمار ونشرت مقا� تحت عنوان ًدورا مرو) ا�خبار(الثورة وانبائھا وقد لعبت صحيفة   
اما ا�ن فقد تحقق كل فرد عراقي من ان مصلحة ب�ده وس�مة كيانھا واستق�لھا مرتبطة ببريطانيا العظمى التي برھنت في : (قالت فيه

).ه وسعادة العيش في جو مشبع بالحرية وا�ستق�لجميع ا�دوار وببراھين �تقبل الشكل على انھا �تريد للعراق ا� كل خير ورفا  
مانريد الوصول اليه ان موقف الصحافة العراقية خ�ل فترة ا�حت�ل البريطاني وبعد الثورة ، في ا�ولى كان دور الصحافة العراقية .. 

ًة بانق�بھا المفاجيء على الثورة دورا ًمحصورا وغير واضح لمحدودية الصادر منھا ، والمرحلة الثانية ، شكل موقف الصحافة العراقي
ًكبيرا في تأليب السلطات العميلة التي استلمت الحكم مجددا على الثورة والقائمين بھا والمتعاونين معھا، وكشف عن دورھا الھزيل  ً
.والمداھن للثورة وبما يعزز طبيعتھا ا�نتھازية  
 
 
 

الصحافة العراقية خ"ل ا�حت"ل ا�مريكي للعراق/3  
 ودخول القوات ا�مريكية العراق واع�ن احت�لھا له، شھدت الساحة العراقية فوضى سياسية 2003بعد سقوط النظام السابق عام .. 

ًوحزبية لم تشھدھا من قبل ، وادت قوات ا�حت�ل ا�مريكي دورا اساسيا وبارزا في تكريس وتوسيع واقع تلك الفوضى ، وياتي ھذا  ً ً
ً مع حالة التيه في ا�جراءات والسياسيات ا�منية والسياسية الخاطئة التي اتخذت لتدبير شؤون العراق ، بدءا من ًا�نح�ل انسجاما

ًتجاھلھا للفوضى ا�منية وعدم اتخاذھا اية خطوات جديرة با�ھتمام �ستتباب ا�من وصو� الى سياسة العمد التي اتخذتھا سلطات 
 23/4/2003بتاريخ ) 2( مؤسسات الدولة واجھزتھا المھمة ، ومنھا قرار بول بريمر رقم ا�حت�ل وذلك بتفكيك وتسريح بعض

،والقاضي بحل وزارة ا�ع�م ، والغاء وايقاف صدور جميع الصحف العراقية وتسريح كل العاملين في المؤسسات ا�ع�مية، وازاء )58(
ًات التي كانت نتاجا طبيعيا لظھور الكثير من ا�حزابذلك الوضع بات العراق يعاني من فوضى تعدد ا�صدارات والمطبوع ً)59( 

والمنظمات الرسمية وشبه الرسمية والنقابات والحركات والتنظيمات، بحيث قامت تلك الواجھات باصدار العديد من الصحف والمج�ت 
ناخ غير الملتزم انبثق عھد جديد لم تعھده والنشريات وانشأت عديد المحطات التلفازية وا�ذاعات المحلية والفضائيات، وفي ظل ذلك الم

                                            
 .1941 نيسان 6) 4722(العدد /  صحيفة العالم العربي -  )49(
 . ، افتتاحية تعلم عبد الحق فاضل1941ايار ) 4،1( مجلة المجلة العدد -  )50(
 . ، بعلم رفائيل بطي1964ايار ) 104(العدد / صحيفة الب�د -  )51(
 .238، المصدر السابق، ص5رات العراقية ، جتاريخ الوزا/  عبد الرزاق الحسين -  )52(
 .4744العدد ، /  صحيفة العالم العربي-  )53(
 .4746العدد ،/  صحيفة العالم العربي -  )54(
 .، تعلم ذنون ايوب1109العدد ،/  صحيفة الزمان -  )55(
 ).1941 تموز 18- 1165(العدد /  صحيفة الزمان -  )56(
 .1941تموز 5 /5836/  صحيفة العراق-  )57)(57(
  .23/4/2003الصادر عن سلطة ا�ئت�ف بتاريخ ) 3( ا�مر رقم -  )58(
 .86،ص2005 ازھار صبيح ، الصحافة الحربية في العراق، رسالة ماجستير مقدمة الى خلية ا�ع�م جامعة بغداد ،-  )59(



وسائل ا�ع�م العراقية من قبل في ظل غياب الجھات المسؤولة عن ا�صدار ا�ع�مي لمحو وانحسار دور الرقابة على صدور 
. ًا عليھا ًالمطبوعات ، واتساع رقعة المتاح من اجواء الحرية نسبيا وا�نف�ت من عقال القيود ومقص الرقيب الذي كان مفروض  

وحتى في ظل اجواء الحرية النسبية الممنوحة للصحافة ووسائل ا�ع�م العراقية ا�خرى ، وھي حرية محسوبة بدقة �ظھار واجھة .. 
وھي صورة كانت .. ل�حت�ل تفرق بين عھد واخر ، القصد منھا اعطاء فرمته لقبول ا�خر بأنھا تختلف بسياستھا ازاء ا�ع�م كما سبق

ان قوات ا�حت�ل وفي اطار الحد من ظاھرة اتساع مديات .. ب بجني المكاسب ل�حت�ل �لوسائل ا�ع�م، والدليل في ھذا ترغ
ومنھا ) 2005-2003(وفي ظل الممارسات الجديدة التي اتبعتھا فقد قامت بمداھمات عديدة لصحف عراقية خ�ل ا�عوام .. ا�ع�م

.ھا، واعتقال الصحفيين ، وايقاف صدور المطبوعمداھمة مكاتب بعض الصحف واغ�ق  
بدعم صحف اخرى عن طريق .. وفي الوقت الذي اقدمت فيه قوى ا�حت�ل على غلق مكاتب بعض الصحف المناوئة ل�حت�ل، قامت.. 

فة العراق، الرشيد ، صحي(تقديم الدعم المالي والمعنوي وتوفير المستلزمات الخاصة بالطبع والتوزيع والتحضير الطباعي لصحف مثل 
وتأتي تلك ا�جراءات من باب كسب تلك الصحف الى جانبھا ولغرض الحد من حرية الرأي والتعبير، وھذا الوضع يعطي ) بغداد ا�ن

ن ھناك  ومع ذلك فأ)60(ًانطباعا بان قوات ا�حت�ل لم تكن جادة في اح�ل الديمقراطية بدل ا�ستبداد الذي كانت تدعيه زمن النظام السابق
م�مح جديدة بدأت تظھر في بعض الصحف �رساء مصالح خاصة بھا حتى اصبحت الساحة ا�ع�مية في العراق بمثابة ساحة لتشغيل 
البطالة العارمة في العراق ممن لم تسعفه حركة السياسة في احت�ل بعض المناصب ولمن يريدون او ينشدون الھيبة والسلطان والوصول 

ًلين، وبرغم ان اكثر ھؤ�ء تم يمتھنوا العمل الصحافي وا�ع�مي يوما ما ، فأنھم وبسبب توفر المادة لديھم شرعوا الى ابواب المسؤو
بتأسيس واصدار القنوات التلفازية والفضائيات واصدار الصحف والمج�ت، بحيث بات ھؤ�ء يشكلون ثقل ا�ع�م العراقي رغم انھم 

صحفيين العراقيين الذين عملوا بمعيتھم اية حقوق مادية ومعنوية تتناسب وقدراتھم ، وفي ظل انعدام طارئون عليه، غير انھم �يعطون ال
قيمة العملة العراقية ھنا حلت الفوضى وساد ا�نف�ت في وسائل ا�ع�م، وتعددت جھات ا�شراف على تلك الوسائل، ويمكن حصر ھذه 

: بمايلي2003 بعد العام الجھات التي اشرفت على وسائل ا�ع�م في العراق  
 سلطة ا�حت�ل -1

الذي حظر على المنظمات ) 14( رئيس سلطة ا�ئت�ف المؤقته في العراق لمھامه اصدر ا�مر ا�داري رقم -بعد تولي بريمر
  :)61(ا انا�ع�مية بث او نشر المواد ا�صلية او تلك المعاد طبعھا او بثھا او المعدة للنشر في اكثر من وسيلة اع�مية شأنھ

 .تحرض على العنف ضد أي فرد او مجموعة بما في ذلك المجموعات العراقية وا�جنبية والنساء -1

 .تحرض على ا�خ�ل بالنظام المدني او اثارة الشغب او ا�ضرار بالممتلكات -2

 .تدعوا الى تغيير الحدود العراقية بوسائل عنيفة -3

 .تدلي ببيانات صادرة عنهتدعوا الى عودة حزب البعث المنحل الى السلطة او  -4

كما منح القرار رئيس سلطة ا�ئت�ف حرية تفتيش المنظمات ا�ع�مية دون اخطار مسبق، بھدف التأكد من التزامھا بذلك ا�مر، .. 
 وقد استخدمت سلطة )62(ًويحق له مصادرة أي مواد محظورة، فض� عن ص�حية اغ�ق أي مبان تابعة للمنظمات ا�ع�مية

ل ھذا القرار كغطاء لمداھمة مبنى نقابة الصحفيين العراقيين، وصادرت بعض المعدات والحواسيب التي تضم كشوفات ا�حت�
بأسماء منتسبي النقابة وعناوين اقامتھم وقد استنكرت نقابة الصحفيين في بيان لھا اصدر بھذا الخصوص ھذا العمل وعدته محاولة 
.لتكميم ا�فواه  

للدفاع عن حقوق الصحفيين اشارت في تقرير صادر عنھا الى ان اعتقا�ت قوات ا�حت�ل للصحفيين تتم خارج الجمعية العراقية .. 
ا�طار القانوني ودون الحصول على اية مذكرة قانونية وھي تتنافى مع ابسط القواعد ا�نسانية، وان العديد من الصحفيين تم 

.)63(م امام الھيئات القضايا المستقلةاعتقالھم ، و�يسمح لھم بالطعن في قرار اعتقالھ  
ًويؤكد تقرير مرصد الحريات الصحفية السنوي اوضاع الصحفيين في العراق ، وان قوات متعددة الجنسيات كثيرا ما كانت .. 

ن ل�نباء اللذين لقيا مصرعھما بقذيفة صاروخية اطلقت م) رويترز(قتل مصور وسائق وكالة :ًتستھدف الصحفيين ، مثا� ذلك 
.)64(مروحية تابعة للجيش ا�مريكي حسب شھود عيان  

ًوسجل مرصد الحريات الصحفية انتھاكات قامت بھا القوات البريطانية في البصرة، حيث احتجزت عددا من الصحفيين لساعات .. 
.)65(كما انھا استخدمت الرصاص المطاط بشكل مفرط ضد الصحفيين اثناء تغطيتھم ل�حداث..   

                                            
م نشره في مجلة الباحث ا�ع�مي،  يجب ث2005 وحتى نيسان 2003 نيسان 9الصحافة العراقية في عامين من /  مؤيد الخفاف-  )60(

 .44-43، ص2006حزيران ،/ جامعة بغداد، العدد الثاني /الصادرة عن كلية ا�ع�م 
 يعني مصطلح المنظمة ا�ع�مية ضمن مايعنيه ا�فراد والجماعات الكيانات الخاصة والشركات والكيانات العامة المحلية او -  )61(

 .2003 أب 17) 3979(ت بأية وسيلة كانت الوقائع العراقية العدد الدولية المنشأ بفرض نقل المصلحا
 .2003/اب /17) 3979(العدد /  الوقائع العراقية-  )62(
  .10/7/2007تمت الزيارة بتاريخ )hltp/www.hrinfo.net(العنكبوت /  تقريرمرصد الحريات الصحفية-  )63(
  .المصدر نفسه-  )64(
 .90مصدر سابق، ص/  ازھار صبيح-  )65(



ًا�حت�ل باصدار صحف تروج لسياستھا فقد اصدرت منذ ا�يام ا�ولى لدخولھا العراق صحفا تمثل فرقھا وقامت قوات .. 
ًالعسكرية وا�دارة المدنية، وقد عمل فيھا صحفيون ومترجمون عراقيون ، وكانت ھذه الصحف توزع مجانا ، فض� عن اصدار  ً

وقد اعترف بريمر في مقابلة صحفية اجريت معه بالدعم ) البنتاغون(صحف اخرى بتمويل سري من قبل وزارة الدفاع ا�مريكية 
.)66(الذي تقدمه الو�يات المتحدة لبعض المؤسسات ا�ع�مية  

 مجلس الحكم -

 وعھgد اليgه ا�شgراف علgى 2004/ينونيgو/حزيgران/1 وفق قرار سلطة ا�ئgت�ف، وامتgد لغايgة 2003/يوليو/ تموز12تشكل بتاريخ 
اليوميgة، وكgان اشgراف المجلgس اع�gه ) الgصباح(وصحيفة ) العراق(الفضائية ، واذاعة ) العراقية(قية وھي قناة وسائل ا�ع�م العرا

ًعلى ھذه الوسائل شكليا فيماا�شراف الفعلgي فكgان مgن قبgل سgلطات ا�حgت�ل ا�مريكgي وقgد عبgر بعgض اعgضاء مجلgس الحكgم عgن 
الgصادر عgن سgلطة ا�ئgت�ف الgذي ) 14(ى قانون النشاط ا�ع�مgي المحظgور رقgم استيائھم من ا�داء ا�ع�مي وتوعدوا باللجوء ال

.)67(ينص على معاقبة وسائل ا�ع�م التي تحرض على العنف وتعمل على اشاعة الفتن  
 حكومة اياد ع"وي -

خر اصبح العدد صحيفة وبعد مضي عام ا) 300-180(بلغ عدد الصحف الصادرة خ�ل النصف ا�ول من ا�حت�ل للعراق مابين 
صحيفة منھا اليومية او شبه يومية او تصدر بين يوم واخر اونصف اسبوعية او تصدر ) 246(صحيفة، وبعد عامين بلغ عددھا ) 235(

صحيفة ) 700-550(ث�ث مرات با�سبوع، ويذكر البعض من المھتمين با�ع�م ان العدد الكلي في سنوات ا�حت�ل ال�حقه وصل الى 
ًالھائل من ا�صدار في الصحف مع ان بعضھا �يملك شعارا و� كادر صحفي متخصص و� دور طباعة وغياب التخصص ھذا الكم 

.)68(الصحفي للعاملين فيھا يمثل فوضى �ترقى اليھا سوى فترة ا�نفتاح التي عاشتھا الصحافة العراقية  
 حكومة الدكتور ابراھيم الجعفري -

 صدرت بعض الصحف بعد ان فشل اصحابھا فيھا وكان اصحابھا يأملون 2005/  كانون الثاني31بعد ا�نتخابات التي جرت بتاريخ 
الفوز با�نتخابات ، فاضطروا  الى ايقاف صدورھا، والبعض توقف بسبب عدم جدواھا ا�قتصادية وتحقيق ا�رباح السريعة كما كانوا 

ًي يجلب مردودا ماديا كبيرا وا�خر توقف بسبب التھديدات التي يتوقعون، حيث بنوا امالھم على اصدار تلك الصحف لمشروع تجار ً ً
.تعرضوا لھا من اطراف متعددة  
ًويذكر ان بعض الصحف كان قد اصدرھا عمال كسبة وبائعوا صحف ومنتفعون �يحملون مؤھ� علميا اومھنيا وليس لھم خبرة في مجال  ً ً

وتوزيع المناصب واسناد المھم منھا على انفسھم وممن يقربون اليھم من ا�صدقاء العمل الصحفي ، وھم بذلك انما خولوا انفسھم اختيار 
ًكرؤساء للتحرير اومدراء تحرير او رؤساء مجلس ا�دارة ولكن سرعان ماعجزوا عن اكمال مسيرتھم نظر للعياء الذي اصابھم ماديا 
.وافتقارھم للمؤھل العلمي والخبرة في مجال ادارة المؤسسات الصحفية  

 
 
 

 2006حكومة نوري كامل المالكي -

 وادعت ان الشبكة ناطقة باسم الدولة وليس الحكومة ، وھذا ما أكده المالكي )69(ھذه الحكومة ھي التي تشرف على شبكة ا�ع�م العراقي
ًلقد منحت افاقا واسعة لعمل الشبكة مما اعطى مجا� للخبرة الع: (ًخ�ل زيارته لشبكة ا�ع�م العراقي قائ� راقية في ان تثبيت قدرتھا في ً

بقاء الشبكة داعمة للمشروع ( ًمؤكدا على ) ًا�تجاه الصحيح ، وانا سعيد بالتطور الذي تشھده شبكة ا�ع�م العراقي والذي يعتبر خزينا
.)70()الوطني وان تعمل تحت عنوان الدولة �عنوان حزب او طائفة معينة  

ين في الدولة لم تكن صدورھم رحبة ازاء النقد الذي توجھه اليھم الصحف وقد اتخذوا من احدى الدراسات اشارت الى ان المسؤول.. 
.)71(مسألة وجود بعض المواد القانونية الخاصة بالقذف والتشھير ذريعة �سكاتھا  

                                            
 .2003 ايلول 24م بتاريخ 73العدد /  صحيفة الصباح-  )66(
 .70 ،ص2007/حزيران/بغداد العدد الثالث/ مجلة الباحث ا�ع�مي/ مؤشر ديمومة ا�ع�م العراقي/  جھاد كاظم العكيلي-  )67(
  راقية التي صدرت في ًصحفي عراقي امام معرضا للصحف الع/ مقابلة مع كريم صبري/ طبعة بغداد /  صحيفة الشرق ا�وسط-  )68(

 .18/5/2005 نشرت بتاريخ 2005 ولغاية 2003 نيسان 9       الفترة من 
وتعاقد البنتاغون مع شركة )  شبكة ا�ع�م العراقي( انشأ سايمون ھاسلوك 4/12/2005 شبكة الحريات ا�ع�مية بتاريخ -  )69(

 وتوفير المعدات الخاصة بھا ، وعلى ان تعود ملكيتھا للدولة العراقية، تطبيقات العلوم ا�مريكية لتأمين ھذه الشبكة وا�شراف عليھا
مع محطة تلفازية ، وبلغت ميزانية الشبكة حوالي ) شميم رسام(التي ادارتھا ا�ع�مية العراقية ) FM, AM(واصبحت تمتلك راديو 

  ً.م�يين دو�ر سنوبا) 6(
 .2008اغسطس /  اب 5بتاريخ الصادر ) 10843(العدد/  صحيفة الشرق ا�وسط -  )70(
 .4/2/2008 وكالة اصوات العراق ، في -  )71(



كردية على اثر ال) ھاو�تي(وفي ھذا الصدد فأن رئيس الجمھورية ج�ل طالباني كان قد رفع دعوى قضائية على رئيس تحرير صحيفة 
ًنشر الصحيفة خبرا يتعلق باموال كبيرة يملكھا قادة كورد، وافرجت المحكمة عن رئيس التحرير المذكور بكفالة مالية قدرھا مليون دينار 

)72(عراقي  
ل طالباني بعد ًلنشره مقا� تناول فيه الشخصية التي ستخلف الرئيس ج�) الفين(واعتلقت قوات ا�من في كردستان رئيس تحرير مجلة .. 

) النافذة(�كثر من عام ونصف واغ�ق صحيفة ) ب�ل حسين(وفاته ، وفي محافظة واسط تم اعتقال مصور وكالة اسيو شيتد بريس 
وحبس رئيس تحريرھا، وقد جاءت بعض المضايقات من قبل السلطة التشريعية التي يفترض بھا انھا الحامية للحريات الصحفية، حيث 

 منع الصحفيين من دخول قصر المؤتمرات ا�بعد الساعة الحادية عشرة، وعدم السماح لھم 2007 نيسان 12اب بتاريخ قرر مجلس النو
بدخول أروقة المجلس وتغطية وقائع الجلسات فيه وجاءت تلك ا�جراءات على خلفية قيام بعض الصحف بنشر موضوعات تتعلق 

.)73(بمخصصات بدل الطعام �عضاء مجلس النواب  
وقد اثار قرار وزارة الداخلية منع الصحفيين من الوصول الى اماكن ا�حداث وتصويرھا وتغطيتھا ردود افعال غاضبة في ا�وساط .. 

.)74(ًا�ع�مية كونه يعد انتھاكا صارخا لحق الصحافة ووسائل ا�ع�م ا�خرى في الحصول على المعلومات  
ً الحصول على المعلومات، حيث تمارس الحكومة ضغوطا على الصحافة عن طريق ھذا ويعاني الصحفيون من مسألة عدم المساواة في

اعطاء ا�فضلية لبعض الصحفيين لمرافقة الوفود الرسمية خ�ل زيارتھم لدول اخرى، واستبعاد الصحفيين المخالفين لخط السلطة 
.السياسي ومنعھم من تغيير اتجاھاتھم السياسية  

ًا ما تعتمد الى ايقاف عمل المندوبين والمراسلين الصحفيين حيث تقوم القطعات العسكرية بمنعھم من يذكر ان السلطات الحكومية كثير
الوصول الى اماكن المعلومات، ناھيك ان الحكومة كانت عمدت ومنذ اعوام الى مصادرة مقر فضائية البغدادية ، وعربات نقل ا�خبار 

.ا، ولم تسمح لكادرھا افتتاح المقر ثانيةولحد ا�ن لم يسمح لھا باستعاة المقر الخاص فيھ  
وفي ھذا الصدد ھناك مخالفات اخرى تتعلق ببعض المساومات ا�ع�مية للمؤسسات الحكومية التي يشترط على الصحفيين عدم توجيه 

)75(انتقاداتھم لمؤسساتھا مقابل عملية ضخ المعلومات اليھم  
 

 
 

 
 

 

 

 

 

ماھية الصحافة وتطورھا/الفصل ا�ول   

التشريعات وقوانين حرية التعبير/ مبحث الثالثال  

تشترك الدساتير العربية التي تطرقت الى موضوع حرية التعبير مع بعضھا بث�ث سمات رئيسية ، اذا انھا تناولت موضوع حرية التعبير 
 الدستوري تأخذه القوانين بجمل مختصرة وبسيطة دون ايضاح ، كما انھا تقيد النص الدستوري ، ذلك ان الذي تعطيه من خ�ل النص

.المتفرعة عنھا  
أي ان تلك الدساتير � تقيد حرية التعبير صراحة ، ولكن القوانين واللوائح والمذكرات وا�وامر المكتوبة والشفاھية، ھي التي يكون لھا 
.الكلمة الفصل في التعاطي مع الواقع ا�ع�مي  

يكفل الدستور حرية الرأي وا�جتماع والتظاھر وتأسيس ا�حزاب " منه ) 36(لمادة  في ا1970وقد اشار الدستور العراقي الصادر عام 
السياسية والنقابات والجمعيات وفق اغراض الدستور وفي حدود القانون وتعمل الدولة على توفير ا�سباب ال�زمة لممارسة ھذه 

.)76(الحريات  
فقد ) 54(منه اما المادة ) 53(حرية الفكر والرأي والتعبير في المادة  فقد تضمن النص على 1990اما مشروع الدستور العراقي لعام 

نصت على حرية الصحافة والطباعة والنشر مضمونه وينظم القانون ممارسة ھذه الحرية و�تفرض الرقابة على الصحف ا� بموجب 
حرية : " ًثانيا" ة التعبير عن الرأي بكل الوسائلحري" منه او� ) 38( وفي المادة 2005القانون وجاء في الدستور العراقي الدائم عام 

وكان يفترض بالدستور العراقي الجديد ان يؤسس لمرحلة متقدمة في مجال حماية حق التعبير وان " الصحافة والطباعة وا�ع�م والنشر 
.)77(يقدم ضمانة جدية لھذا الحق الذي بدأ ا�لتزام به يتراجع  

                                            
 .مصدر سابق/ تقريرالجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين -  )72(
 .المصدر نفسه )73(
  .26/6/2007تمت الزيارة في )  .httohrit.wwwNet :(العنكبوت/  تقرير الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين -  )74(
  .70مصدر سابق، ص/  جھاد كاظم العكيلي-  )75(
 .26-25 ، ص2009، بغداد، بدون اسم مطبعة،2003سطور في تاريخ الصحافة العراقية بعد عام / نبيل جاسم.  د-  )76(
 .26مصدر سابق ، ص/ نبيل جاسم.  د-  )77(



سلة من ا�جراءات والقرارات الحكومية مضامين حرية الصحافة وا�ع�م الواردة في ذلك الدستور اذ سرعان مانتھكت الحكومة في سل
وقيدت حرية التعبير ، حيث عرقلت السلطات العراقية عمل بعض الفضائيات واغلقت عدد منھا مثل قناة الشرقية التي اغلقت مكاتبھا في 

قناة البغدادية وذلك لعدم توافق خط القناتين مع الخط الحكومي با�ضافة الى اغ�ق  وكذلك مكاتب 2006بغداد وبقية المحافظات منذ عام 
.تلفزيون ص�ح الدين واغلقت مكاتب فضائية العربية ليعاود عمله بعد شھر بعد مفاوضات عسيرة مع الحكومة  

الصحف عدد من القوانين التي اصدرتھا  وا�نفجار الھائل في عملية اصدار 2003وقد رافق الفوضى التي عصفت بالعراق بعد العام 
سلطة ا�حت�ل والتي قصدت من ورائھا تنظيم العمل الصحفي، ولكن في حقيقة ا�مر وعلى وفق حرية التعبير كانت تلك القوانين تعد 

ًقيودا تفرض على حرية الصحافة اذ باتت تلك القوانين سيوفا مشرعة في محاولة منھا لغرض اغ�ق او ايقاف اية  وسيلة اع�مية ومنھا ً
الصادر عن السلطة ) 14(الصحف التي � تتبنى مواقف سلطة ا�حت�ل بدعوى التحريض على العنف ومن تلك القوانين قانون رقم 

وھو في نصه يخالف ا�عراف والقوانين والمواثيق الدولية الراعية لحرية " النشاط ا�ع�مي المحظور"ا�ئت�فية المؤقتة تحت عنوان 
.لصحافة وحرية التعبيرا  

:فما الذي ورد في ھذا القرار على سبيل المثال � الحصر  
ًبناء على السلطة المخولة لي بصفتي رئيس السلطة ا�ئت�فية المؤقته وعلى القوانين وا�عراف المتبعة في الحرب وتمشيا مع قرارات " 

)78().14483/2003(مجلس ا�من الدولي ذات الصلة بما فيھا القرار   
واشارة الى التفويض المفصل والواسع الممنوح للسلطة ا�ئت�فية بموجب القوانين المتبعة في الحرب للسيطرة على جميع ا�جھزة 
المستخدمة لنقل المعلومات سواء كانت قائمة على اليابسة او في البحر او في الجو وسواء كانت مملوكة للدولة او مملوكة ملكية خاصة 

ية توفير المعلومات الدقيقة للشعب العراقي والتزاما بايجاد بيئة تحترم فيھا حرية التعبير ويمكن فيھا تبادل المعلومات بحرية وادارتھا �ھم
.وع�نية  

ًوترحيبا بظھور ا�ع�م الحر والمستقل في العراق واصرارا على منع اساءة استخدام ا�ع�م لتشجيع العنف وتقويض ا�من العام 
: اعلن ھنا بموجب ھذا ا�مر مايليبصورة عامة   

 الجزء (1)
ضمن مايعنيه ا�فراد او المجموعات والكيانات الخاصة والشركات والكيانات العامة والمحلية او الدولية ) منظمة اع�مية(يعني مصطلح

.بحظر نقل المعلومات بأية وسيله كانت  
 الجزء (2)

ا�صلية او تلك التي يعاد بثھا او يعاد طبعھا او التي تعد للنشر في اكثر من وسيلة يحظر على المنظمات ا�ع�مية بث او نشر المواد 
:اع�مية من شأنھا ان   

 . تحرض على العنف ضد أي فرد او مجموعة بما في ذلك المجموعات العراقية او ا�ثنية والنساء  - أ

 .تحرض على ا�خ�ل بالنظام المدني او اثارة الشعب او ا�ضرار بالممتلكات  -  ب

. تحرض على العنف ضد قوات ا�ئت�ف او موظفي السلطة ا�ئت�فية المؤقته- ج  
. تدعو الى تغيير الحدود العراقية بوسائل عنيفة-د  

. تدعو الى عودة حزب البعث العراقي الى السلطة او تدلي ببيانات يدعى فيھا انھا بيانات صادرة نيابة عن حزب البعث العراقي-ھـ  
 الجزء (3)

لمدير ا�داري للسلطة ا�ئت�فية المؤقته بسلطة استخدام جميع القدرات المتاحة للسلطة ا�ئت�فية المؤقته �غراض اكتشاف يتمتع ا -1
 .النشاط المحظوربموجب ھذا ا�مر

�مية العراقية يجوز للمدير ا�داري للسلطة ا�ئت�فية المؤقته ان يأذن باجراء عمليات تفتيش ل�ماكن التي تعمل فيھا المنظمات ا�ع -2
دون اخطار بغية التاكد من امتثالھا ل�مر ويجوز له مصادرة اية مواد محظورة واية معدات انتاج محظورة ويجوز اغ�ق اية مبان 

 .تعمل فيھا ھذه المنظمات ولن يسمح بوضع أي تعويض عن أي من المواد او المعدات الصادرة او المباني المغلقة

 الجزء (4)
ًأي نشاط اع�مي نشوء خطر يھدد امن قوات ا�ئت�ف او موظفي السلطة ا�ئت�فية المؤقته او يشكل تھديدا كبيرا اذا ترتب على  -1 ً

ًومباشرا للنظام العام يجوز لقائد قوات ا�ئت�ف اتخاذ اجراءات مباشره لمنع وقوع ھذا الخطر او لدحره ويبلغ فورا المدير ا�داري  ً

 .ًاي اجراء يتخذ وفقا لذلك الجزءللسلطة ا�ئت�فية المؤقته ب

�تتضمن نصوص ھذا ا�مر أي نص يحد من سلطة قائد قوات ا�ئت�ف في تنفيذ العمليات العسكرية بموجب قواعد ا�شتباك  -2
 .المنطبقه

                                            
)78(

 �2003مي المحظور الذي اصدره مدير سلطة ا�ئت�ف المدنية في العراق بول بريمر عام المتعلق بالنشاط ا�ع) 14( القرار رقم - 
 .2003/يونيو/ حزيران/5والصادر بتاريخ 



 الجزء (5)
نشر مواد مخطورة يجوز احتجاز والقاء القبض على مسؤولي أي منظمة اع�مية يتبين انھا تبث او تنشر او تحاول ان تبث او ت -1

اخ�� بھذا ا�مر ويجوز محاكمتھم كذلك واذا ادينوا يجوز ان تحكم عليھم السلطات ذات الو�ية بالسجن لمدة تصل الى عام واحد 
 .دو�ر امريكي) 1000(وبدفع غرامة مالية تصل قيمتھا الى 

ًمية يرى انھا وفقا لتقديره ھو وقد خالفت ھذا ا�مر يجوز للمدير ا�داري للسلطة ا�ئت�فية المؤقته سحب ترخيص أي منظمة اع� -2

 .كما يجوز له وقف عمليلتھا ومصادرة ممتلكاتھا واغ�ق مبانيھا

 الجزء (6)
يجوز �ية منظمة اع�مية سحب ترخيصھا او صودرت ممتلكاتھا او اغلقت مبانيھا او اوقفت عملياتھاا ان تتقدم الى المدير ا�داري 

. المؤقته بدليل مكتوب تطعن فيه با�جراءات المتخذه ضدھا وتبين فيه مبررات الغاءهللسلطة ا�ئت�فية  
 الجزء (7)
.ًيدخل ھذا ا�مر حيز التنفيذ ويصبح ساري المفعول اعتبارا من تاريخ التوقيع عليه  
 
 

           التوقيع                                                                                       

بول بريمر.                                                                                              آل  

                                                                  المدير ا�داري للسلطة ا�ئت"فيه المؤقته
 

در عن الجھة المسؤولة عن تولي الشأن العراقي والوحيدة حينھا حجم المصادرة والتضييق وانتھاك حرية وي�حظ في ھذا ا�مر الصا
التعبير وتقييد الحريات الصحفية ا� ان ھذا ا�مر �يشمل وسائل ا�ع�م ا�مريكية التي انفردت بعشرات القصص وتغطيه اھم ا�حداث 

.)79(رض العراقيةمستفيده من مساحة الحرية في عملھا على ا�  
وبمساعدة لوجستية من القوات العسكرية ، وقد تم تطبيق ذلك القرار وا�جراءات المتعلقة به على العديد من الصحف العراقية، اذ تعرض 
العديد منھا الى المداھمة وا�غ�ق ومصادرة مقارھا و�كثر من مرة ان وجود نص يعطي الحق في القاء القبض ومحاكمة من يبدي 

ًايه يعد خرقا واضحا لكل المواثيق وا�عراف الدولية الخاصة بحرية التعبيربر ً  
 وذلك 2007 ولغاية 2003ان ھذا ا�مر الذي ينتھك حرية الصحافة ويقيدھا لم يلغ او يعدل من قبل البرلمانات العراقية المتعاقبة منذ 

الذي اصدره بول بريمر ورغم ) 14( او تعدل مضمون القرار عن طريق اصدار التشريعات الخاصة بحرية التعبير او تلك التي تلغي
الحراك الذي اصاب المجتمع والدولة العراقية بقيت القوانين سارية المفعول حتى ذلك التاريخ وفي نظرة متخصصة لذلك القرار فأنه يعد 

دة فيه يمكن ان تتيح للقائمين عليه قمع ومصادرة ًمن اكثر الوثائق العراقية تقييدا لحرية الصحافة ومصادره لحريتھا وان الفقرات الوار
.وايقاف أي مطبوع �يتوافق مع توجھاتھا  

فقد صدر قانون حماية الصحفيين العراقيين بعد مرحلة من كبيرة من التأخير في )  2011(فانه وبعد عام .. وفي الجانب النظري.. 
 والمتعلق بحماية الصحفيون رغم ان ھذا 2011لسنة ) 31( القانون رقم ادراج البرلمان العراقي كان بانتظارالمصادقة عليه فقد صدر

القانون استند في الكثير من مواده الى الدستور العراقي الجديد ،وقد تضمن فقرات مضيئة للبيئة الصحفية والصحفيين مثل التاكيد على 
:مادة وعلى سبيل المثال ) 14(ين بمواده التي بلغت الحريات الصحفية وحرية التعبير عن الرأي والتظاھر وتوفير الحماية للصحفي  

 .فقد ورد في المادة الثانية منه بانه يھدف الى توفير الحماية للصحفيين العراقيين -1

 .من القانون الى تقديم التسھي�ت للصحفيين العراقيين �داء مھام عملھم) 3(ودعت المادة  -2

ومات والبيانات وا�حصائيات من المصادر وا�حتفاظ بسرية حق الصحفي بالحصول على المعل) 4(واوضحت المادة  -3
 .المعلومات 

للصحفي ا�متناع عن كتابة واعداد مواد صحفية تتنافى مع معتقداته وارائه واخ�قيات العمل ) 5(واشارت المادة  -4
 .الصحفي

 )80(.في �ي سبب كانمنه الى انه �يجوز حجر او مصادرة او ات�ف اوبيع ادوات عمل الصح) 6(ونوھت المادة  -5

                                            
 .18 ،ص2007/ ايار /13(مجلة تواصل،بغداد، ھيئة ا�ع�م وا�تصال، العدد /  ا�ع�م العراقي في يوم الصحافة العالمي-  )79(
) ًاو�(ً والذي اقره مجلس النواب العراقي استنادا الى احكام البند 2011لسنة ) 31( العراقي الصادر رقم  قانون حماية الصحفي-  )80(

 .من الدستور) 73(من المادة ) ثالثا(والبند ) 61(من المادة 



من القانون بانه �يجوز مسائلة الصحفي عما يبديه من رأي او نشر معلومات صحفية وان يكون ذلك ) 7(وحددت المادة  -6
 .سببا ل�ضرار به

من القانون بانه يعاقب كل من يعتدي على صحفي اثناء تأدية مھنته او بسبب تأديتھا بالعقوبة ) 8(وجاء في المادة  -7
 .ن يعتدي على موظف اثناء تأدية وظيفته او بسببھاالمقررة لم

منه بانه �يجوز للجھات الحكومية والرسمية من خ�ل ممثلھا او مسؤوليھا تحريك الشكوى ) 9(وتضمنت المادة  -8
 .الجزائية بقضايا النشر وا�ع�م

ريمة مرتبطة بحماية منه الى ضرورة اخبار نقابة الصحفيين عن أي شكوى ضد الصحفي عن ج) 10( ونوھت المادة -9
 .عمله الصحفي

استجواب الصحفي او التحقيق معه عن جريمة منسوبة اليه مرتبطة بممارسة ) 10(من المادة ) ًثانيا(ورفضت الفقرة  - 10
 .عمل الصحفي ا� بعد موافقة نقابة الصحفيين

ي او التحقيق معه او لنقيب الصحفيين اومن يخولة حضور استجواب الصحف) 10(ًوفرضت الفقرة ثالثا من المادة  -11
 .محاكمته

فأنه يجد فيھا فرصة ومساحة موضوعية تتيح للصحفي حركة معقولة للوصول الى مصادر ... ولدى اية قراءة لواقع ھذه المواد
المعلومات بحرية ويسر في سبيل تأدية مھام عمله ، غير ان واقع الحال يشير الى ان ھناك الكثير من الصحفيين الذين تعرضوا 

ضايقات او الذين قتلوا او جرحوا او تمت دعوتھم للمحاكمة بعد ان  قامت شخصيات رسمية وعلى مستوى المسؤولية بالدولة تقديم للم
)81(.قضايا ضدھم، وتم ايقاف البعض منھم  

العاملين فيھا ان كانت وانه �بد من ا�شارة الى حقيقة مھمة جرت والتصقت بواقع ا�ع�م العراقي اذ ان جميع المؤسسات ا�ع�مية و.. 
تلك المؤسسات والعاملين عراقيين او عرب او اجانب قد تعرضوا الى تجاذبات وصراع بين قوتين محركتين مھمتين ھما السياسة 

 ھم كانوا قد وقعوا –وا�رھاب ، لذا فأن جميع ا�ع�ميين الذين تعرضوا لحوادث الخطف والقتل وا�رھاب من الذين عملوا في العراق 
نتيجة اما سياسات منحرفة كما حصل في استھداف الصحفيين ا�جانب من قبل قوات ا�حت�ل ا�مريكي والقوات البريطانية والمتحالفة 

 حيث –ًمعھا في العراق آبان دخولھا العراق خصوصا ما جرى في مسألة استھداف فندق يقطن فيه صحفيين معروفين في العاصمة بغداد 
 ا�مر الذي اسفر عن مصرع مصور 8/4/2003كية والبريطانية عدة غارات على فندق فلسطين ميرديان بتاريخ شنت الطائرات ا�مري

ل�نباء ومصور اسباني، وتوالت ا�حداث الى ا�عوام ا�خيرة حيث ) رويترز(تلفزيوني واصابة ث�ثة صحفيين اخرين يعملون بوكالة 
ل المراسلين الصحفيين الى اماكن ا�حداث وقد منعت الكثير منھم من الوصول الى قامت قوات ا�من العراقية با�عتراض على وصو

.تلك ا�ماكن بحجة او بذريعة الخوف على حياتھم  
ًولعل أبلغ مايفسر اجراءات الدولة بالسوء ھو اصدار وزارة الداخلية العراقية امرا يوجب منع الصحفيين من الوصول الى اماكن .. 

غطيتھا ، وقد تعرض في ھذا الجانب عدد من الصحفيين الى الضرب المبرح او الحجز المؤقت في اماكن احتجاز ا�حداث بقصد عدم ت
.ًغير رسمية معاقبة لتلك الوسائل ا�ع�مية �نھا ارسلت مندوبا عنھا لتغطية ا�حداث  

والتي تشير ) اطوار بھجت(ختطاف الصحفية وكان من ابلغ حا�ت القتل للصحفيين العراقيين دموية تلك العملية التي تم بضوءھا ا
 شباط عام 23الحقائق الى انھا حصلت على فلم وثائقي يؤكد جھة تنفيذ عملية تفجير حصلت في قضاء سامراء شمال بغداد بتاريخ 

.)82( ، حيث تم قتلھا ورميھا مخافة ان تظھر من تسبب في عملية تفجير المراقد المقدسة في ذلك القضاء 2006  
 فأن القرارات والتوجيھات التي صدرت بعد ذلك التاريخ قد 2003الرغم من الكم الھائل من الصحافة العراقية الصادرة بعد عام وعلى 

حجمت ذلك الكم با�ضافة الى عدم مقدرة البعض من تلك الصحف �سباب منھا ا�غ�ق او ا�يقاف او بسبب عدم وجود او توفر الجانب 
العديد من الصحف ، في ھذا الوقت عمدت سلطات ا�حت�ل الى ايجاد مؤسسات صحافية تكون قادرة من المادي فقد انحسر صدور 

، 2003 أذار 3التي تأسست بتاريخ ) شبكة ا�ع�م العراقي(خ�لھا على اسماع صوتھا للعالم ، وھكذا انبثقت المؤسسة الوحيدة التي ھي 
وعلى وفق معايير البث العام والمستقل ،وقد تولت امر ادارة ھذه ) 66(لقانون وبمباركة ودعم مادي ومعنوي امريكي صرف بموجب ا

ًعلى انھا ستكون امتدادا لتجربة ھيئة ا�ذاعة البريطانية ا�يجابية، وسرعان ما ) ھارس ا�مريكية(المؤسسة ا�ع�مية بادء ا�مر شركة 
 للصحيفة ثقلھا الواضح في سوق الصحافة العراقية لكنھا لم تكد وكان) جريدة الصباح(تمخض عمل ھذه المؤسسة عن وليد جديد سمي 

مايتعلق برؤية رؤساء التحرير الذين تعاقبوا على رئاسة : تكون الصحيفة التي تكرر تجربة الصحافة الحرة المستقلة �سباب عديدة منھا 
قامت الصحيفة :  الصحيفة المذكورة وعلى سبيل المثال تحريرھا ومنھا مايتعلق بالجو السياسي العام الذي لم يحتمل اية م�حظة توجھھا

ًانفة الذكر باجراء استط�ع حول تخصيص المبالغ الممنوحة شھريا �عضاء مجلس النواب ، القضية لم تكن غامضة او مقيدة ، ولكن 

                                            
 .132- 131، ص2012مكتب زاكي للطباعة، بغداد، / دور ا�ع�م في مواجھة ا�رھاب الواحة النموذجا/  صادق نعيم الصغير-  )81(
  .121- 120مصدر سابق، ص /  صادق نعيم الصغير -  )82(



ًردة الفعل البرلمانية بمن يفترض انھم يمثلون الشعب ويخافون سلطته كان عاصفا وعنيفا وكفي� ً  بأقصاء أي محاولة لبناء صحافة حرة ، ً
وبعد نشر نتائج ا�ستط�ع اعترض عدد من النواب ، وطالبوا بمقاضاة الصحيفة، وفرض رقابة مسبقة على الصحف العراقية، نائب اخر 

ل اسقاط مجلس ان مانشرته الصحيفة �يأتي من فراغ، بل ھو تنفيذ �جندة تحاو:"ذھب الى ابعد من ذلك على م�حظة عادية، وقال
 في حين طالب نائب آخرباخضاع الصحف العراقية الى الرقابة )83(والذي قال ھذا الك�م ھو نائب من الكتلة المشكلة للحكومة" النواب

وادانة رئيس التحرير على جرأته لنشر تقرير ھو حق كفله الدستور ، اذن كيف سيكون شكل الصحافة في بلد يتم التعامل فيه معھا بھذا 
شكل ، اذن الھوة كبيرة بين مفھوم حرية الصحافة وبين العقلية السياسية التي �تتورع عن تشريد الصحفيين لمجرد ممارستھم لحقھم ال

.وكل الجمھور في المعرفة  
 
 
 
 
 
 
 

تحليل تقاريرالصحافة العراقية حول الغزوا�مريكي للعراق وفترة ا�حت"ل الفورية / الفصل الرابع  

شھداء الصحافة العراقية بعد ا�حت"ل/ المبحث ا�ول  

ويأتي ذلك التوصيف من خ�ل استقراء واقع ) مھنة البحث عن المتاعب(في العراق كان و�زال العمل في الصحافة يوصف بأنه .. 
الماضي العمل الصحفي وا�ع�مي في عالم اقل مايوصف عنه انه مضطرب، فمن خ�ل الحروب التي شھدھا العالم منذ مطلع القرن 

ًوحتى وقتنا الراھن دفع الكثير من الصحفيين وا�ع�ميين من مراسلين ومخبرين ومصورين ومندوبين حياتھم ثمنا لعشقھم ھذه المھنة 
ًالخطرة، وقربانا لبحثھم عن الحقيقة ونقلھا للجماھير بصدق وشفافية، اولئك الصحفيين وا�ع�مين الذين لقوا حتفھم خ�ل الحرب 

حروب الھند الصينية الفرنسية والحروب والصراعات ا�فريقية، (  ا�ولى والثانية والحروب الكورية وفي فيتنام و�وس العالميتين
وحرب لبنان ) 1973 ، 1967 ،1956 ،1948، 1947( ا�سرائيلية - الحروب العربية-والحروب الذي اندلعت في الشرق العربي

وصراعات امريكا ) البوسنة والھرسك–كوسوفو (غانستان والشيشان وحروب البلقان  وحروب الھند وباكستان واف1991 - 1975عام 
من ) فيلق ا�ع�م(ال�تينية وحروبھا الى اخر بؤر التوتر والعنف والنزاعات المسلحة التي حصدت ارواح الكثير من العاملين في 

ين والذين لقواحتفھم بينما كانوا يحثون الخطى لتقديم العاملين في ھذا المساحة من صحفيين وصحافيات ومصورين ومراسلين ومندوب
يودون توثيقه او تسجيله ) مشھد مثير(او ) لقطة نادرة(بل ان الكثير من المصورين الصحفيين والتلفازيين ذھبوا ضحية ) السبق الصحفي(

.)84(وھم يحملون كاميراتھم على اكتافھم   
وا العالم ، فقد انبثقت العديد من المنظمات الدولية التي تعنى بحياة وحرية الصحفيين ، وفي سياق التضحيات الجسام التي قدمھا صحافي.. 

) لجنة حماية الصحفيين(ومقرھا لندن ، ومؤسسة ) امنتسي انترناشنال(التي مقرھا باريس وجمعية ) صحفيون ب� حدود(ومنھا منظمة 
 الى مقتل حوالي 2003ت باجراءھا عن الحرب في العراق عام ومقرھا نيويورك وكانت ھذه ا�خيرة قد اشارت في احصائية قام

قتلوا ) 63(ھؤ�ء ھناك )400(صحفي وھم يمارسون عملھم ومعظمھم قتل انتقاما او ردا على تحقيقات نشروھا وان من ال ) 400(
ر من الصحفيين يعملون دون حماية ان الكثي) لجنة حماية الصحفيين(منھم في الفترة ال�حقة وتقول ) 398(اثناء المعارك فيما اغتيل 

ًصيدا سھ� وثمينا(ًقانونية ، وتلك ھي المأساة اذ ان طبيعة العمل الصحفي وسرعة تحرك الصحفي سواء كان مراس� او مصورا يجعله  ًً (
بة �عداء الصحفيين الذين سواء بالنسبة للقذائف او ا�نفجارات وا�ط�قات النارية اثناء اشتداد المعارك والعمليات العسكرية او بالنس

).كاتمة الصوت(يجيدون استخدام المسدسات   
 والتي شنتھا الو�يات المتحدة ا�مريكية بالتحالف مع عدد من الدول ا�خرى دون 2003ولقد جاءت الحرب على العراق في اذار .. 

.غطاء من الشرعية الدولية او تفويض من ا�مم المتحدة  
انتھاء عملياتھا ) جورج بوش( والتي اعلن الرئيس ا�مريكي 2003 الدولة العراقية في التاسع من نيسان ھذه الحرب التي اسقطت.. 

ًالكبيرة في نفس العام ، ولكن العراق دخل في دوامة من العنف لم يشھد لھا مثي� من قبل ومنذ قرون، دوامة عنف وعنف مضاد وضع 
ًما وخطراعلى حياة الصحفيين من جھة وعلى حرية ا�ع�م من جھة اخرىالصحافة وا�ع�م في اصعب المواقف واشدھا اي� ً)85(.  

 قدمت الصحافة العالمية احد رجالھا ضحية لھذه الحرب فقد صدمت دبابة اميركية في الكويت 2003 اذار من العام 3وبتاريخ .. 
د يوم واحد من ذلك التاريخ، وما ان بدأت الحرب حيث توفي بع)  ا- أف-تي(الذي كان يعمل بشبكة ) باتريك بورا(الصحفي الفرنسي 

المصور : وراحت الصواريخ والقذائف تتساقط على بغداد حتى بدأ الكثير من الصحفيين ا�جانب يتساقطون في العراق نذكر منھم 
طانية وقد عثر على جثته من شبكة التلفاز البري) غابي رادو(الذي قتل اول ايام الحرب، ولقي حتفه الصحفي ) بول موران(ا�سترالي 

(من محطة الـ) كافي غولستان( ، وبعد اقل من ث�ثة ايام قتل المصور الصحفي ا�يراني 3/3/2003بتاريخ  B.B.C وبتاريخ ) 
وتبلغ من ) اليزابيث نوفير(واسمھا ) بوسطن غلوب(ل�نباء ان مراسلة صحفية تعمل في صحيفة ) ب.ف.ا( نقلت وكالة 12/5/2003

كم شمال بغداد ) 120( وھذه المرة خ�ل حادث سير قرب مدينة سامراء العراقية 9/5/2003ً عاما كانت قد قتلت بتاريخ )46(العمر 
                                            

 .7- 6، مصدر سابق، ص2003سطور تاريخ الصحافة العراقية بعد عام / نبيل جاسم. د-  )83(
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) وليد خليفة الدليمي(كم شمال بغداد ، وقتل خ�ل الحادث مترجمھا العراقي ) 160(بعد ان اجرت لقاءات عديدة في محافظة تكريت 
.الذي يعمل لوكالة رويترز) تاراس بروتسايوك(والمصور ) خوسيه كوسو(سباني واعقب ذلك الحادث مقتل المصور ا�  

 امام سجن ابو غريب غرب بغداد ، 17/8/2003الذي يعمل لوكالة رويترز بتاريخ ) مازن(واعقب ذلك مقتل المصور الفلسطيني .. 
) لوس انجلس تايمز( وھو يعمل لحساب صحيفة 26/9/2003اثر نوبه قلبية في بغداد بتاريخ ) مارك فينمان(وتوفي الصحفي ا�مريكي 

ً.عاما) 51(عن عمر يناھز   
اتھمت فيه ..  ونقلته وكالة رويترز ل�نباء )86(2003/ 19/11ومقرھا باريس بتاريخ ) صحفيون ب� حدود(وفي بيان اصدرته منظمة ..

 الحرب التي شنتھا على العراق وذكر متحدث باسم المنظمة ًصحفيا خ�ل) 12(الو�يات المتحدة ا�مريكية بالمسؤولية الكاملة عن مقتل 
ان الو�يات المتحدة .. كما اعلنت ذات المنظمة في ھذا البيان..ًمنھم فع� ) 5(ًالمذكورة ان الجيش ا�مريكي كان مسؤو� عن مقتل 

و ) ا�ق�م(وبين ) بابات والمدرعات والبنادقالد(واسرائيل متھمتان باتباع سلوك غير مقبول ومن السخرية ان نشھد مواجھات يومية بين 
وعدة العمل الخاصة بالصحفيين ، فجميع الصحفيين تقريبا غير مسلحين ولكنھم يواجھون اسلحة جبارة ودون اية حماية ) الكاميرات(

.)87(قانونية  
) ديفد بلوم( توفى مواطنه الصحفي من الواشنطن بوست كما) مايكل كيلي(قتل الصحفي ا�مريكي  ) 2003(وفي الرابع من نيسان .. 

( من نفس العام وكان يعمل لحساب شبكة �4/6/2003سباب غامضة بتاريخ  N.B.C وبعد يوم واحد لقي الصحفي ا�لماني ) 
من ) خوليو انغينابارا(ا�لمانية، وكذلك كان مصيرالصحفي ا�سباني ) فوكوس(مصرعة بينما كان يراسل اسبوعية ) كريستيان ليبسنغ(

القطرية فله قصة مشھودة ومثيرة مع القوات ) الجزيرة(مراسل قناة ) طارق ايوب(ا�سبانية ، اما الصحفي العربي ) الموند(صحيفة 
.8/4/2003ا�مريكية بتاريخ   

جھل وفي ذات السياق دفع العديد من الصحفيين العراقيين حياتھم من اجل ديمومة تدفق الكلمة الصادقة حيث راح بعضھم ضحية .. 
عقيل  محمد رشيد ( فقد اغتيل في مدينة الحلة مركز محافظة بابل الصحفي العراقي : اوتعصب وبعضھم قضي ضحية انتقام اھوج

.ا�سبوعية وقد اغتاله مجھولون) الفيحاء(وكان يشغل منصب مدير تحرير صحيفة ) الجنابي  
 فيا كان يعمل في 28/10/2003بتاريخ ) ب� اتجاه(ير جريدة رئيس تحر) احمد شوكت(وفي الموصل شمال العراق تم اغتيال الصحفي 

.مكتبه  
ولعل متاعب الصحافة العراقية مع سلطات ا�حت�ل كانت كبيرة، فقد جرى ايقاف بعض الصحف عن الصدور وبعضھا ا�خر اغلقت .. 

وداھمت مكاتبھا في منطقة ) المستقلة( اغلقت سلطات ا�حت�ل صحيفة 14/6/2003مكاتبھا، وتم اعتقال العاملين فيھا،و بتاريخ 
.الوزيرية ببغداد العاصمة وعبثت بمحتوياتھا وموجودات المكاتب الخاصة بھا   

وذلك بسبب مخالفتھا كما قيل ) صدى تلعفر( اغلقت سلطة ا�حت�ل في الموصل صحيفة 2003وفي اواخر شھر ايلول من العام .. 
: قوانين الصحافة  

قيام الشرطة العراقية والقوات ا�مريكية المحتلة باقتحام مبنى نقابة الصحفيين العراقيين في الث�ثين من .. ًايضا ومن متاعب الصحافة .. 
 بعد تحطيم ا�بواب واعتقال الحارس وتفتيش المكاتب والتھديد باعتقال النائب ا�ول لنقيب الصحفيين ، كما جاء في 2003ايلول عام 

ًالذي اعتبرت فيه ذلك العمل استفزازا وانتھاكا للحرمات الصحفية برغم ان ا لعيارات نارية اطلقت من بيان للنقابة بھذا الخصوص و ً
.)88(ًالمبنى المجاور للنقابة مع ان اط�ق النار تشھده كل احياء بغداد يوميا وعلى مسمع ومرأى من قوات الشرطة وقوات ا�حت�ل  

 �30/10/2003جنبية في بغداد من المداھمات والتجاوزات فلقد ندد التلفاز ا�يراني بتاريخ ولم تسلم مكاتب الفضائيات والتلفزيونات ا.. 
ًبھذا الخصوص ان مسؤو� في ) ب.ف.أ(باقتحام الجنود ا�مريكان لمكاتبه في بغداد للمرة الخامسة خ�ل خمسة شھور ، ونقلت وكالة 

ًبر ا�قمار الصناعية موخرا افاد بأن ث�ثين جنديا امريكيا تدعمھم الدبابات اقتحموا الشبكة ا�ع�مية ا�يرانية التي بدأت البث بالعربية ع ً ً
.ًبحثا عن مشاھد ھجوم بقذائف الھا ون على قاعدة امريكية) العالم(مكاتب شبكة   

للصحفيين مسألة �يمكن وثمة مغالطات واكاذيب تكاد تغطي حقائق المشھد ا�ع�مي وسياقاته، ولكن حقيقة مضايقات جنود ا�حت�ل .. 
في تصريح نشرته صحيفة ) المنظمة العربية لحقوق ا�نسان(رئيس ) محمد فائق(اغفالھا او التقليل من شأنھا ، وفي ھذا ا�طار اثار 

.)89()انه � يمكن اقامة ديمقراطية على ظھر دبابة او مدفع( قال فيه 14/8/2003الجريدة البغدادية بتاريخ   
) ا�صفاد(الصحافة �تتفق وحركة الھراوة بيد الشرطة والبندقية بيد الجندي ، وان الحبال الب�ستيكة التي تقوم مقام كما ان حرية .. 

واكياس الب�ستيك التي توضع في رؤوس الصحفيين من قبل جنود ا�حت�ل �تعكس صدق شعارات الحرية والديمقراطية وحرية التعبير 
.واحترام الرأي ا�خر  

الى اعتداء من قبل الجنود ا�مريكان الذي كانوا موجودين في ) ياسين صبري(ذا السياق ، فقد تعرض مصور صحيفة الجريدة وفي ھ.. 
مبنى مديرية التقاعد العامة ببغداد عندما كان يقوم بواجبه الصحفي ، ويصور المتقاعدين ، حيث قام الجنود ا�مريكان بضربه وتقييد يديه 

سبتمبر / كي في رأسه ومصادرة كامرته وھويته ولوازمة الشخصية وتھديده بالقتل كان ذلك في اواسط شھر ايلول ووضع الكيس الب�ستي
.المحررة في ذات الصحيفة) رنا جعفر( ، وكانت معه الصحفية 2003من العام   

ا�منية المتردية ، وفي ظل التراجع وتشير ا�رقام الى الحجم الحقيقي للمأساة التي عاشھا الصحفيون العراقيون في ظل ا�وضاع .. 
الملحوظ في مستوى الحماية التي يتوجب توفيرھا للعاملين في ھذا الحقل المھم، الذي يسھم في الكشف عن التجاوزات والفساد المالي 
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اه لم تثبت ان ھناك جھة وا�داري والفضائح التي ترتكب بحق حرية التعبير، ومما يلفت ا�نتباه ان ا�حصائية التي سنشير اليھا في ادن
:بعينھا كانت المسؤولة الوحيدة عن قتل الصحفيين بل ان ھذه المسؤولية توزعت على جھات عدة وكا�تي  

 .ً صحفيا قتلوا على ايدي مسلحين مجھولين او ميلشيات 189 -1

 .ً   صحفيا لقوا حتفھم اثناء وجودھم في اماكن حدثت فيھا انفجارات نفذھا مجھولون32 -2

 .ًيا قتلوا بنيران قوات ا�حت�ل  صحف20 -3

وھذه ا�حصائية تشير اشارة واضحة الى ان الصحفي العراقي كان عرضة ل�ستھداف من جميع ا�طراف الداخلة في النزاع دون .. 
ھنة التي قام استثناء وان العمل الصحفي بات عرضه ل�نتھاك اليومي دون أي اعتبار للدور المھني وا�نساني الذي يمارسه وان ھذه الم

ًالمنتمون اليھا بواجبھم في السنوات الماضية اليوم يواجھون انتقاما من يضيقون ذرعا من حرية التعبير ً)90(.  
ًصحفيا ) 231( حيث قتل 2003وقد تعرض الصحفيون والعاملون معھم في العراق لھجمات متتالية منذ الغزو ا�مريكي للعراق عام .. 

ًفنيا ومساعدا اع�ميا ) 53(ًصحفيا قتلوا بسبب عملھم الصحفي ، وقتل ) 127(ين في المجال ا�ع�مي، منھم ًعراقيا واجنبيا من العامل ً ً
فيما لف الغموض العمليات ا�جرامية ا�خرى التي استھدفت بطريقة غير مباشره صحفيين وفنيين لم يأت استھدافھم بسبب العمل 

ًصحفيا ومساعدا ا) 63(الصحفي، وتم اختطاف  مرصد الحريات ( منھم في عداد المفقودين حســب ) 14(ًع�ميا قتل اغلبھم ومازال ً
:ويمكن اجمال الصورة السنوية لعدد القتلى من الصحفيين العراقيين وفق مايلي) ... الصحفية  

 )7( كان عدد الشھداء 2003العام  -1

 ) 45( كان عدد الشھداء 2004العام  -2

 ).42( كان عدد الشھداء 2005العام  -3

 ).57( كان عدد الشھداء 2006العام  -4

 )47( كان عدد الشھداء 2007العام  -5

 ).13( كان عدد الشھداء 2008العام  -6

صحفيا وممتھن لعمل الصحافة من الكادر المساعد للصحفيين في انجاز ) 22(فيما اشارت احصائية مرصد الحريات الصحفية الى مقتل 
.)91(اعمالھم  

 -عداد الصحفيين الذي قتلوا خ�ل فترة الحرب وعلى مسرح القتال يشير الى الحرب ا�مريكية البريطانيةوازاء ھذا الكم الھائل من ا.. 
ضد العراق كانت من اكثر الحروب دموية بالنسبة الى الصحفيين فالمراسلون لم يقعوا فقط ضحية التضليل والت�عب والضغوط على 

.ًنا اخرى ضحية العنف المتعمد ضدھم لغرض ارھابھم واسكاتھم او محاولة ابعادھمًانواعھا ، وانماھم وقعوا ايضا ضحية العنف واحيا  
ًيوما كان كل يوم منھا تفقد مھنة الصحافة مراس� صحفيا او مصورا ، وان من بين ) 28(وحرب العراق الذي استمرت مشتعله لمدة ..  ً ًً

وات ا�مريكية، ولھذا فقد كان كل يوم يمر على الصحفيين ھو عشرة صحفيين قتلوا في المعارك ، فأن سبعة منھم قتلوا برصاص الق
.بمثابة يوم اسود يمر في تاريخھم المھني وا�ع�مي  

تحليل تقارير الصحافة العراقية حول الغزو ا�مريكي للعراق وفترة ا�حت"ل الفورية/ الفصل الرابع  

  :2003الصحافة العراقية واFرھاب بعد العام / المبحث الثاني

ًان التجربة العراقية ھي اقسى تجربة في تاريخ ا�ع�م وعلى الصعيد الدولي وا�شد استھدافا للصحفيين وا�ع�ميين ، فمنذ بداية 
 وما ينتج من مخلفات للحرب وا�رھاب في العراق استھدفت فيه تاريخ وثقافة 2003/مارس/ ا�حت�ل ا�مريكي للعراق في اذار 

تناقض مع ماحددته ا�تفاقيات الدولية على حماية الصروح الثقافية والعلمية وحماية وسائل ا�ع�م والعاملين فيھا العراق وھويته، وبما ي
 والذي امتاز بالعسكرة -من صحفيين وموظفين وعمال ادارة العملية ا�ع�مية ، والذي اوضح زيف ا�ع�م الغربي غير المھني

 التقليل من مخاطر ودمار القنابل الذكية والصواريخ الموجھة فائقة التدمير، وثبت وبما �يقل والتسييس عندما كان يلجأ في حديثه الى
الشك ان تلك ا�دعاءات كانت محط اكاذيب دأبت الماكنة ا�ع�مية ا�مريكية على طرحھا للتخفيف من ھول الدمار والقتل الذي مني به 

.)92(العراق  
ً احتلوا بغداد ومدن العراق ا�خرى كانوا قد امضوا وبشكل �مثيل له قت� وسجنا وتعذيبا لجموع ان القوات ا�مريكية وحلفاؤھا ممن..  ً

الصحفيين وا�ع�ميين العراقيين وقد طال ذلك ا�مر بعض ا�ع�ميين من جنسيات عربية واجنبية �سبب سوى انھم كانوا العين التي 

                                            
)90(

  .1/2/2008تحت الزيادة بتاريخ / www.annabaa.orq/ مرصد الحريات الصحفية العنكبوت- 
 حماية الصحفيين ذكرت في تقريرھا الذي نشرته يوم ا�ثنين ان لجنة( من نيورك قالت 4/1/2005 وكا�ت ا�نباء يوم الث�ثاء -  )91(

 .في العراق) 23( اثناء ممارستھم لمھنتھم بتھم 2004ًصحفيا قتلوا خ�ل العام ) 56( ان 2005يناير / الثالث من كانون الثاني
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ما تمليه عليھم رسالتھم ا�ع�مية ومھنيتھم، وليس كما تريد قوات ا�حت�ل ا�مريكي تنقل الحقيقة من ارض الواقع كما ھي ، وعلى وفق 
َالتي ترى ضمن نقل ھذه الحقيقة كشفا �كاذيب وخداع العالم، �تريد ھذه القوات ان تكون في متناول الرأي العام ، حيث ان نقل الحقيقة 

ح به لسبب بسيط انه ھذه القوات �تريد ان يطلع أحد على جرائمھا وافعالھا واط�ع الرأي العام على جرائم ا�حت�ل امر غير مسمو
مثل تعذيب الصحفيين وسجنھم ، وكذلك تعذيب السجناء في سجن (المخالفة للقواعد والقوانين وا�عراف الدولية التي ارتكبتھا في العراق 

مودية وحديثة والكوت وكالبو في الفرات ا�وسط وكذلك حادثة ابو غريب وبوكا وكروبر وسجن القاعدة مدينة بلد السري وجرائم المح
ًالخ حيث وضع الصحفيون والمواطنون العراقيون حياتھم وحريتھم دفاعا عن حياديتھم ومصداقيتھم وما ).... اليوسفية وساحة النسور

.للعراق)  البريطاني-ا�مريكي(تميزوا به من نقل حقيقة ا�حت�ل   
.ًلتعذيب وا�ختطاف وا�خفاء والتغييب ثمنا للحقيقة التي كانوا ينشدونھافكان القتل والسجن وا  

تعد وفق مبادئ القانون الدولي ا�نساني جريمة حرب كما ان مھاجمة مقار وسائل ا�ع�م .. ان عملية قتل الصحفيين وانتھاك حمايتھم.. 
 على ارتكابھا مثول مرتكبيھا من العسكريين والمدنيين وبغض ًوا�ھداف المدنية، تعد وفق القانون الدولي جريمة حرب ايضا ويرتب

النظر عن مواقعھم ومراتبھم امام المحاكم الجنائية الدولية كون تلك ا�فعال تشكل مادة ثرة لجرائم الحرب، وان �يفلت مرتكبوھا من 
معنية والمؤسسات والنقابات التي يعمل فيھا وينتمي العقاب، وا�مر في نھاية المطاف يتطلب تظافر جھود المنظمات الدولية والحكومات ال

.اليھا اولئك الصحافيون وا�ع�ميون من اجل كشف الجناة والمسؤولين عن القتل والتدمير  
وخاصة في العراق أحد واخطر اشكال ا�رھاب المعاصر والذي تسبب في كارثة للصحافة والثقافة .. ولقد شكل ا�رھاب الفكري .. 

ارست قوات ا�حت�ل والتنظيمات ا�رھابية باشكالھا وصورھا كافة وذلك من خ�ل زج واقحام ثقافات دخيلة على المجتمع والفكر ، وم
:)93(العراقي وانتھاء بتصفية العقول المفكرة والمتبناة لنشر الحقيقة كما ھي ومن ھذه الثقافات   

ت الشعب العراقي التي طالبت بانسحاب القوات ا�مريكية المحتلة من ًمحاولة ادخال ا�حت�ل كثقافة مرغوب فيھا متجاھ� كل نداءا -1
 .العراق وتسليم السلطة الى العراقيين

 .منذ ا�ف السنين) ًالمتعايش سلميا(أدخال ثقافة العنف بين افراد الشعب العراقي  -2

الميلشيات الكردية على بعض المحافظات استمراء ثقافة التھجير القسري الطائفي والقومي ، كما حصل في مناطق الشمالية وسيطرة  -3
 .ًوالمدن مثل مدينة كركوك التي ھجر فيھا التركمان والعرب لتغيير الواقع الديمغرافي ام� بالمطالبة بضمھا الى اقليم كردستان

 .محاربة حرية الرأي ، وعدم تقبل النقد -4

 .لعراقية وممارسة طمس الھوية التاريخية للعراقادخال ثقافات غريبة من خ�ل التعدي على الرموز والمقدسات وا�ثار ا -5

 .اشاعة الطائفية بين افراد المجتمع العراقي في محاولة �حداث حرب اھلية فيه -6

ولعل مايثير ا�ھمية في كل تلك التوجيھات التي كان يقوم بھا ا�حت�ل ، كل تلك الخطوات والتكتيكات التي مارسھا ا�رھاب سبق وتم .. 
بادارة الحرب النفسية وا�رھاب الموجه �ستھداف القيم والمبادئ التي شوھت الواقع العراقي ، واستھداف ا�ديان المتعايشه التمھيد لھا 

في س�م ووئام في العراق وتعدى ا�مر الى ان تتعاون قوات ا�حت�ل بمدھا بالس�ح والمال في محاولة منھا لزرع الفتنه الطائفية 
.التعاون والمحبة بين افراد الشعب العراقيوالتفرقة وتشويه اسس   

 البريطاني للتنظيمات –وكان ضمن مسلسل ا�رھاب الفكري، ماتعرض له ا�ع�م، من تحريض من قوى ا�حت�ل ا�مريكي .. 
يل طمس الحقائق ا�رھابية للتصدي للمسؤولية التي يطلع بھا الصحفيون وا�ع�ميون والمفكرون العراقيون وھم يكتبون للحقيقة في سب

.ومحاولة ا�لتفاف على ا�ثر المدمر ل�لة العسكرية ا�مريكية وھي تسحق كل ما يقف امامھا  
ًفأن ا�رھابيين قد يحجمون عن تنفيذ عملياتھم في حال علموا مسبقا انھا لن تترافق مع الدعاية ا�ع�مية : وبحسب ا�بحاث النفسية .. 

.)94( التي الحقوھا باعدائھمالتي من شأنھا كشف حجم الخسائر  
رئيسة وزراء بريطانية السابقة ھذه الدعاية بانھا مجانية ، وبأنھا كا�وكسجين ال�زم ) ما كريت ثاتشر(وعلى ھذا ا�ساس وصفت .. 

.مين عليهًل�رھاب والذي �يستطيع ا�ستغناء عنه، �ن تغطية الحدث ا�رھابي اع�ميا يحقق مكاسب تكتيكية واستراتيجية للقائ  
لذا فأن عملية عرض الصور وا�ف�م والمناظر والمشاھد المأسوية وتصوير ا�ثار بشكل مستمر ومبالغ فيه ، اضافة الى بث وجھات .. 

نظر ا�رھابين التي يقصد منھا اثارةالخوف تشكل خطورة تنطوي على ردود فعل سلبية من شأنھا خدمة ا�رھابين وديمومة اعمالھم 
 خاصة في ظل تنافس وسائل ا�ع�م المختلفة على النقل الفوري ل�حداث المتعلقة با�رھاب من اجل تحقيق سبق صحفي ا�جرامية،

�ستقطاب اعداد متزايدة من جمھور القراء المشاھدين ، والذي قد يكون على حساب القيم ا�خ�قية وا�نسانية التي ترفض المساعدة في 
.نشر العنف والتطرف  

. العراقيين رفضوا فكرة ان تلتقي الصحف والفضائيات والمذياع مع أي ارھابي او داعم له في العراقلذلك نرى  
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ًصحفي يعملون لوكا�ت وشبكات اع�مية عربية واجنبية جاءوا جميعا ) 200(ومع بداية الحرب على العراق تواجد في بغداد اكثر من 
ً أطلقت دبابة امريكية قذيفة على فندق فلسطين ميرديان الذي كان مقرا رئيسيا 2003نيسان / 8لتغطية أخبار الحرب منذ بدايتھا ، وفي  ً

الذي كان يعمل لحساب قناة ) خوسيه توسو(�قامة العشرات من اولئك الصحفيين ، مما ادى الى مصرع المصور والصحفي ا�سباني 
ل�نباء واصابة ث�ثة صحفيين ) رويترز( يعمل لحساب وكالة الذي كان) تاراس برويسبوك( التلفازية الخاصة والمصور ) ببلي تينلو(

ان ( الى ) ترخيص بأط�ق النار(أخرين بجروح، وخلص تحقيق اجرته لجنة حماية الصحفيين في ظروف ذلك ا�عتداء تحت عنوان 
.)95()ًالھجوم على الفندق المستھدف لم يكن متعمدا ا� انه با�مكان تفاديه  

وجرحت احد ) طارق ايوب(يوم قصفت طائرات حربية امريكية مكتب قناة الجزيرة الفضائية وقتلت مراسلھا وفي صبيحة ذلك ال.. 
المصورين وبعد دقائق تعرضت مكاتب فضائية ابو ظبي للنيران في ھجوم منفصل على الرغم من ان البنتاغون ونتيجة لتكرار عمليات 

ً اصدرت اللجنة تقريرا عد العراق في مقدمة الدول 2003حالة قتل في عام ) 88(القتل العمد للصحفيين مع ارتفاع ملحوظ وصل حد 
ًالتي تشكل خطرا على حياة الصحفيين مع ا�شارة الى انه ليس ھناك أي اجراءات قانونية تتخذ بحق مرتكبي تلك الجرائم، وبدى ان ھناك 

�ئم لحا�ت قتل الصحفيين في العراق ، وان المعلومات التي ًتفاعسا من قبل الجيش ا�مريكي في اجراء تحقيق كامل او تقديم سرد م
عرفتھا وزارة الدفاع ا�مريكية عن التحقيق الذي اجرته مع الجنود ا�مريكين المتھمين بقتل صحفيين اثنين يعم�ن مع قناة العربية قرب 
.نقطة تفتيش في بغداد برء ساحة الجنود  

خاذ تدابير جديدة وصادقة لوقف عملية قتل الصحفيين وا�ع�ميين الذين يعملون في العراق، واكد ولھذا فقد طالبت منظمة اليونسكو بات.. 
على ضرورة استحداث تدابير جديدة لتوفير الحماية ال�زمة للعاملين في  وسائل ا�ع�م في الساحة العراقية واضاف ) كريشيوا مارسوا( 
ضمان حرية التعبير وانني اطالب جميع ا�طراف المعنية بالبحث عن طرق جديدة اكثر أن العراق والعالم بحاجة الى شجاعة كبيرة ل( 

).فاعلية للتحقيق في ھذه الجرائم وتقديم مرتكبيھا الى العدالة  
 وان شيوع عمليات القتل تعكس تغيير طبيعة التھديد في العراق، اذ كان السبب الرئيس في قتل الصحفيين النشاطات العسكرية للجيش.. 

ا�مريكي والمسلحين المجھولين والمھاجمين ا�نتحاريين فانه برز اتجاه ثالث مثيرللقلق الشديد، تمثل بحا�ت ا�ختطاف التي تؤدي الى 
 مقارنة مع حالة اختطاف واحدة 2005القتل ، �سيما انه تم اختطاف ثمانية صحفيين على ا�قل ومن ثم تمت عملية قتلھم خ�ل العام 

  .2004 خ�ل العام
العمل الصحفي في العراق يظل اخطر ا�عمال في ( ان )97( المدير التنفيذي للجنة حماية الصحفيين الى– )96()جوبلسايمون(ويشير .. 

ًالعالم حيث يتعرضون ل�ختطاف تحت تھديد الس�ح ثم يظھرون �حقا وقد تم قتلھم بالرصاص في مكان ا�ختطاف ، وھو�ء الذين 
 ويضحي ھؤ�ء الصحفيين بحياتھم كي يتمكن -   ويعمل العديد منھم مع وكا�ت انباء عالمية-ًم دائما من العراقيين يتعرضون للقتل ھ

) .العالم من معرفة مايحدث في العراق  
ان الحرب في العراق ا�كثر دموية )) 2005تعديات الصحافة عام (( وجاء في تقرير اخر صادر عن اللجنة ذاتھا وتحت عنوان .. 

 تعرضوا 2005من الصحفيين الذين قتلوا في عام %) 75(ًعاما اذ ان ) 24(النسبة للصحفيين في تاريخ اللجنة منذ انشائھا قبل ب
.من الحا�ت لم يتم معاقبة الفاعلين%) 90(ل�غتيال ، وان   

 من ناحية عدد الصحفيين 1994م انه كان ا�سوء منذ عا) (2007(في تقريرھا السنوي لعام ) مراسلون ب� حدود(وأكدت منظمة .. 
ًصحفيا كلھم عراقيون ا� واحدا) 47(اكثر من نصفھم في العراق حيث قتل في العراق ) 87(الذين قتلوا حيث بلغ عددھم  ً.(  

نيفه كبير منسقي الشرق ا�وسط وشمال افريقيا في لجنة حماية الصحفيين ان وضع الصحافة في العراق يمكن تص) جويل كمبانيا(وقال .. 
على مستويين ا�ول ھو ا�عتداءات البشرية ضد الصحفيين من خ�ل قتلھم ، اما المستوى الثاني فھو يتعلق بوضع الحريات العامة 
والقيود المفروضة على الصحفيين العراقيين مثل الرقابة الحكومية وضغط المسؤولين الحكوميين ومحاو�ت قوات ا�من منعھم من نقل 

ان التھديدات التي يتعرض لھا الصحفيون (ري في الشارع او اعاقة عملھم وكان التقرير الذي اعدته اللجنة قد ذكر ا�حداث التي تج
ًبالعراق قد اجبرت عددا كبيرا منھم على العمل في الخفاء او الھجرة داخل العراق والھروب من الب�د او ترك المھنة ً .(  

 ، ناشد ا�تحاد الدولي للصحفيين ھيئة ا�مم المتحدة اتخاذ 2008لتميمي في شباط من عام وبعد مقتل نقيب الصحفيين ا�سبق شھاب ا.. 
ان على ا�مم المتحدة دعم الصحفيين العراقيين ووضع ( خطوات جادة للدفاع عن امن الصحفيين العراقيين وحقوقھم، وقال ا�تحاد 

.)98()ن ومحاكمة ا�شخاص الذين يستھدفون العاملين في ا�ع�مالمزيد من الضغط على الحكومات لتعزيز جھود الحفاظ على ا�م  
وتعرض ا�ع�ميون والصحفيون في العراق للقتل العمد والتعذيب والمعاملة ال�انسانية واحداث معاناة شديدة، والحاق ا�ذى .. 

ن قبل قوات ا�حت�ل من محاكمة عادلة الخطيربالجسم والصحة والممتلكات وا�ستي�ء عليھا وحرمان ا�ع�ميين الذين اعتقلوا م
ونظامية وابعاد ونقل غير مشروع وحبس غير مبرر في اماكن معزولة، وقد تعرض اع�ميون وصحفيون في المعتق�ت ا�مريكية الى 

 كل وسائل عمليات تعذيب والحاق ا�ذى بامكان مختلفة في ا�جسام وتم ابعادھم الى كامبات واماكن احتجاز خاصة لم تتوفر فيھا

                                            
بتاريخ ) ترخيص باط�ق نار(  تقرير اصدرته لجنة حماية الصحفيين تحدث عن ظروف وم�بسات ذلك الحادث تحت عنوان -  )95(

 .2003نيسان /8
 .2004- 2003المدير التنفيذي للجنة حماية الصحفيين حول مخاطر العمل الصحفي في العراق خ�ل ا�عوام ) جوبلسا يمون( تصريح لـ-  )96(
ان الحرب على العراق الى اكثر (ورد فيه ) 2005تعديات الصحافة عام ( وجاء في تقرير للجنة حماية الصحفيين تحت عنوان -  )97(

  ).ً عاما124(قبل دموية على الصحفيين في تاريخ اللجنة منذ انشائھا 
 ا�تحاد الدولي للصحفيين يناشد ا�مم المتحدة بضرورة اتخاذ خطوات حادة للدفاع عن حقوق الصحفيين العراقيين وذلك غداة -  )98(

 .2008في شھر شباط من العام ) شھاب التميمي(اغتيال نقيب� الصحفيين العراقيين السابق 



ا�تصال بالعالم الخارجي، وتم انتھاك قواعد معاملة الصحفيين وا�ع�ميين وحرمانھم من محاكمة عادلة وا�ستي�ء على كاميراتھم 
.ومعداتھم ا�خرى  

 دور الحكومة وا�جھزة ا�ع"مية في تنامي ا�رھاب
ا�ع�م ( لحكومية حلقة مھمة في تنامي ظاھرة ا�رھاب او مايسمى لقد شكلت ا�جھزة ا�منية الحكومية ووسائل ا�ع�م الرسمية ا.. 

وذلك نتيجة عدم الدراسة الجدية لمدى حجم التأثير ا�ع�مي في المؤسسة الحكومية، وبسبب قلة الخبرة للحكومة العراقية ) ا�رھابي
طراف السياسية، ا�مر الذي ساعد على تصاعد حديثة التكوين، وقصيرة العمر السياسي وظھور التناحرات السياسية بين مختلف ا�

حا�ت التوتر ا�ع�مي والسياسي ،وفي ظل تلك ا�جواء تمكن ا�رھابيون من ايصال رسائلھم ا�ع�مية الى المجتمع بحرية في 
قاد للشعور المساحة والزمن المطلوبين مستغلين ما يمر به العراق من صراعات وتجاذبات سياسية وتھافت على المناصب، وافت

بالمسؤولية والمھنية السياسية والتي ادت الى تنامي ظاھرة العنف في جميع انحاء الب�د ، مامكن ا�رھابين من تحقيق طموحاتھم 
واكسابھم دعاية مجانية ، وساھم ا�ع�م الرسمي بذلك من حيث �يشعرعبرنقل عمليات ا�رھابيين وتحريك وسائل ا�ع�م الرسمية 

نحو التصريحات ا�ع�مية ضيقة ا�فق والتي تعمل على الشد الطائفي والمذھبي بين افراد الشعب العراقي ،وما تمنحه من والحكومية 
.دعاية مجانية ل�رھاب وتھويل للعمليات التي يقومون بھا دون ا�لتفات الى خطورة نقل الحدث عبر مؤسسات اع�مية حكومية   

 غير حريصة على متابعة مايجري من تصاعد النفوذ ا�ع�مي الحيوي 2003)99(متعاقبة منذ عام لقد كانت الحكومات العراقية ال.. 
للمجموعات ا�رھابية، ومع ان تلك الحكومات كانت تضم في جنباتھا مستشارين اع�ميين ا� انھم لم يتبنوا غير حا�ت الرد 

ئك المستشارين الرقابة على اداء ا�ع�م الذي يمارسه ا�رھابيون والتصريحات ا�ع�مية وا�ستشارات ا�ع�مية دون ان يمارس اول
.في العراق  

. في نفس الوقت كانت المواقع ا�لكترونية تبث سمومھا من العراق وتروج للعمليات ا�رھابية دون تلفت الحكومة الى حجم المأساة..   
 ا�نتاج ا�ع"مي وا�رھاب في الصحافة ووسائل ا�ع"م العراقية

 %).99(انتجت التنظيمات المسلحة العديد من المنتخبات ا�ع�مية بلغت نسبة التحريض فيھا على العنف والكراھية  -1

ًفيلما وبرنامجا وتقريرا او شريط من نوع يدعم ويوجه ا�رھاب لغاية عام ) 400(من حيث جھة البث ، فقد بثت الفضائيات العربية  -2 ً ً

2012. 

 .ًشريطا يدعم ا�رھاب والعنف في العالمًفيلما و) 56(بث ا�نترنيت  -3

 .ًوبنسب عالية الدعوات ل�رھاب كان معظمھا موجھا الى العراق وافغانستان) المدمجة(بثت ا�قراص  -4

ومن حيث الفئات المستھدفة اقتصر الخطاب ا�ع�مي الموجه من قبل التنظيمات المسلحة على الخطاب ذي التوجه الخاص، وتم  -5
 .ة وذلك لتحريك النزعة الطائفية والقومية لدى الفئات العامة من الجماھيرتحديد فئة مستھدف

من حيث انواع اللقطات المستخدمة، كان العدد ا�كبر من اللقطات ھي البعيدة وسبب ذلك يعود الى حاجة القائمين بتنفيذ العمليات  -6
ن مكان الحدث ، وكما ظھر في العمليات المستخدمة ضد المسلحة ومنھم القائمين بعمليات التصوير الى سرعة التنفيذ وا�نسحاب م

 .العراق

مقرات التنظيمات المسلحة او : وقد اقتصر استخدام اللقطات القريبة على ا�ف�م التي يجري تصويرھا داخل ا�ماكن الثابتة مثل -7
 ا�سلحة والمتفجرات او في توديع المقرات البديلة حيث ا�مان النسبي وحرية التصوير ، واستخدمت فيھا تصوير عمليات تصنيع

منفذي العمليات ا�نتحارية او عرض التدريبات او الزيارات المدنية وكما حصل في ا�شرطة الذي بثت من خ�لھا تدريبات ابو 
 .مصعب الزرقاوي لبعض الميادين في العراق

-:وكان الھدف من استخدام تلك اللقطات يتلخص بمايلي  
 .ام الى تلك التنظيمات والقيام بمثل ھذه العمليات  ترغيب ا�خرين با�نضم  - أ

 .ارھاب الطرف ا�خر المستھدف من خ�ل اظھار القوة وا�مكانيات القتالية والتخطيطية والتنفيذية  -  ب

ب من حيث ا�ستخدامات والتقنية الفنية المستخدمة في ا�نتاج ا�ع�مي المحلي كانت غير مھنية وواطئة الكلفة وا�نتاج ل�سبا -8
  -:التالية

                                            
 ھي حكومة مجلس الحكم ، وحكومة الدكتور اياد ع�وي وحكومة الدكتور 2003عام  الحكومات التي جرت على العراق بعد -  )99(

  .ابراھيم الجعفري، وحكومة المالكي ا�ولى والثانية لغاية اليوم



 .ا�فتقار الى كوادر مدربة تستطيع استخدام الزوايا ا�خرى  - أ

الظروف التي تجري فيھا عمليات التصوير عادة ھي ظروف معركة لھا مواصفاتھا واستحقاقاتھا التي � تشابه اية ظروف   -  ب
 .اخرى

خدامھا في ساحات المعارك والميادين التي  ان التصوير برؤيا اخرى يتطلب توفر معدات مساعدة وحتى ان توفرت ف� يمكن است- ج
ًشھدت تصاعدا حادا في العمليات ا�رھابية ً)100(.  

وفي خضم تلك المعركة بين ا�رھاب ومؤسسات الدولة العراقية واجھزتھا ا�منية فقد تضخم عدد حا�ت ا�ختطاف للصحفيين .. 
ًصحفيا عراقيا ) 368(حتى اضحى اعداد من استشھد منھم اكثر من  قتلوا وھم يؤدون رسالتھم ا�ع�مية في ساحات القتال دون ً

توفر ادنى مستلزمات العمل الصحفي وا�ع�مي لھم، ولعل من الغريب ان اولئك الصحفيين كانوا بمثابة القابض على النار يحاولون 
ًھا حققت سبقا صحفيا، فيما حقيقة الوصول الى عيون ا�خبار لغرض ايصالھا الى وسائل ا�ع�م العالمية ومحاولة نشرھا على ان ً

ا�مر ان تلك المؤسسات ا�ع�مية العالمية لم تألواجھدا للوصول الى مصادر المعلومات اذ خولت الصحفيين العراقيين لكي يصلوا 
ون الوصول الى الى تلك المعلومات ولربما كان الثمن في اكثر التغطيات ا�ع�مية آنفة الذكر ا ن لقى الصحفيون حتفھم وھم يحاول

.)101(بؤر التوتر وتسارع ا�حداث  
ًومقابل ذلك فأن الصحفي العراقي رغم خدماته الجليلة التي قدمھا ل�ع�م العربي والدولي كونه كان جزءا منھا ويعمل في احايين .. 

ًقي حقه ماديا ، وحتى ما كان ا� ان تلك المؤسسات ا�ع�مية لم تستوفي ا�ع�مي والصحفي العرا. كثيرة في اجھزتھا ا�ع�مية
يحصل عليه �يساوي واحد من مئة مما يحصل عليه الصحفي وا�ع�مي العربي وا�جنبي ، لذا نرى الموقف ان ا�ع�مي 
ًوالصحفي العراقي جعل في أتون حرب مستمرة، اما انه لن يخرج منھا حيا بعد واذا ماخرج فأنه سيعيش على فتات المبالغ المالية 

رة المعطات له فيما زم�ئه ا�خرين في العالم ا�خر يطالون كل التسھي�ت والمبالغ المادية وا�جھزة التي توصلھم الى اماكن الصغي
التوتر وسياقات ا�حداث ومع ذلك فانھم يحصلون على مبالغ مادية مجزية لخطورة اعمالھم في سوح القتال وھذه ھي بعض من 

.ي وسواه ا�جنبيالمفارقة بين ا�ع�مي العراق  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تحليل تقارير الصحافة العراقية حول الغزو ا�مريكي للعراق وفترة ا�حت"ل الفورية/الفصل الرابع   

الصباح، (بعينة مجتمع البحث التي ھي صحف  (-كيف تعاملت الصحافة العراقية ممثلة/المبحث الثالث 
رة ا�حت"ل الفوريةمع الغزو ا�مريكي للعراق وفت) الزمان، التآخي  

 
: التطرق إلى العنوان الرئيسي أع�ه، ما لم يتم التوقف عند مرحلتين.. � يمكن بأي حال من اcحوال  

. مرحلة ما قبل ا�حت�ل، وكيف ھو واقع وسائل اbع�م العراقية، ومنھا الصحافة على وجgه التحديgد -1
gي ا�شgث العربgذ والتي تمثلت بوجود نظام يقوده حزب البعgام17تراكي منgوز عgة .. 1968 تمgولغاي

وقلggة عggدد الggصحف اليوميggة الرئيggسية التggي ) مركزيggة اbع�ggم(ً، وقggد تميggزت عمومggا بggـ9/4/2003
  : انحصرت في صحف

  .وھي الصحيفة المركزية لحزب البعث والناطقة بأسمه : الثورة   -أ 
  .وھي الصحيفة الناطقة باسم الحكومة: صحيفة الجمھورية   - ب 

                                            
 .104-103ص/ مصدر سابق /  صادق نعيم الصغير-  )100(
من العراقيين والعرب وا�جانب منذ تاريخ  احصائية اجرتھا نقابة الصحفيين العراقيين للصحفيين الذين قتلوا في العراق -  )101(

 . ولغاية اليوم9/4/2003



 .))102((وھي الصحيفة المستقلة باسم ا�كراد : صحيفة العراق  - ج 
 .وھي الصحيفة الناطقة باسم وزارة الدفاع العراقية: صحيفة القادسية  -د 

.وھي لسان حال اللجنة اcولمبية العراقية:  ثم صدور صحيفة بابل -ھـ  
 وفggي  وھggي مجلgة مركزيggة للحكومgة العراقيggة،-منھgا مجلggة ألgف بggاء.. باbضgافة إلggى عgدة إصggدارات أخggرى

المجggال اcدبggي كggان قggدم الggسبق يggشير إلggى مجلggة أق�ggم وآفggاق عربيggة ومج�ggت مھنيggة اخggرى تعggود ل�تحggادات 
والمنظمات الجماھيريgة كgصوت الطلبgة وغيرھgا وھنgاك عgدد مgن الgصحف العراقيgة الgصادرة باللغgة اbنكليزيgة، 

�تحادات والمنظمات، غير أن شأنھا ًوھي محدودة التداول ناھيك ان ھناك صحفا أخرى تصدر عن المؤسسات وا
.متغير ولربما ضعيف من ناحية التأثير في الوسط اbع�مي والثقافي على حد سواء  

تكاد تكون ھي مركgز اcخبgار المركزيgة لجميgع الgصحف العراقيgة، .. وكالة لkنباء واحدة .. ان ھناك.. ثم 
ًلمختلفة وتقارير وريبورتاجات صحفية، ولربما أحيانgا باbضافة إلى ما يأتي به المراسلون من مؤسسات الدولة ا

مقا�ت وكاريكاتيرات وفنون صحيفة أخرى في مجال اcدب والفنون والثقافة والسياسة، وھذه الوكالة ھي وكالة 
). واع(اcنباء العراقية   

 تلgك المجموعgة ان قراءة صحيفة واحدة من.. كان يشاع بين القراء لتلك الصحف والمثقفين.. ولھذا السبب 
وھgذا . ))103((ًالصادرة تكفي �عطاء القارئ لمحgة واضgحة عgن محتوياتھgا الخبريgة واbع�ميgة والثقافيgة جميعgا

دليل ملموس على مركزيتھا ووحدة مصادر أخبارھا فتخرج للقراء وكأنھا مستنسخة عن بعضھا، لذا فgأن قgراءة 
.أحداھا تعني معرفة محتوى مثي�تھا من الصحف اcخرى  

حيggث تفككggت مفاصggل الدولggة العراقيggة، :  ولغايggة اlن9/4/2003مرحلggة مggا بعggد ا�حggت�ل المggدة مggن  -2
وغابggت أجھggزة اbع�ggم المقggروءة والمggسموعة والمرئيggة، نعنggي اختفggاء الggصحف اليوميggة واcسggبوعية 

 قامgت فازي، وقد كان البديل ھgو وسgائل اbع�gم اcميركيgة، حيgثلوصمتت اbذاعة، وتوقف البث الت
 وإيgصالھا إلgى الفgضائيات اcمريكيgة الgـ - البحgث عgن مركزيgة اcخبgار-ھذه الوسائل وعبر مراسgليھا

CNN.  
لغرض الحصول على السبق الصحفي بgروح أميركيgة مgن سgاحات القتgال فgي العgراق، لتبgرز مgا يعنgي 

لفھgم المحلgي العراقgي، والعربgي اcمر الذي وسع دائرة ا. وردود الفعل الخاصة بالشعب اcميركي حولھا.. قواتھا
ًواbقليمي والعالمي وحتى اcميركي على أساس ما كان يبث من تلك الوسائل اbع�مية اcميركية حgصريا، حتgى 

مما يعني ان الرضا سgيكون مgن جانgب الgشعب . ))104((وان كان يمثل ذلك وجھة نظر لطرف من أطراف الحرب
ذا الgشكل كمgا تظھgره وسgائل إع�مggه الخاصgة، وھgذا مgا جعgل أكثريggة طالمgا كgان اcداء العgسكري بھgg. ا�ميركgي

ًفض� عما روجgوه بوسgائل إع�مھgم تلgك بgأن العgراق ھgو مgن لgه . الشعب ا�ميركي يؤيدون الحرب على العراق
 ، وبأنه لديه أسلحة دمار شgامل ويمتلgك أسgلحة نوويgة، ويgروج �حgت�ل الgدول 2001سبتمبر/11ع�قة بأحداث 

ة المحاذية له والتي ھي حليفة cميركا، مما يعني التأثير على مصالحھا في المنطقgة، باbضgافة إلgى أظھgار العربي
وقد كشف الزمن زيف جميع تلك ا�دعاءات، ". ابن �دن"بأنه كان على ع�قة وثيقة بـ .. الرئيس العراقي السابق

ط عالمي، وتأمين امداداته لفترة قادمة ليست بالقليلة  ثاني أكبر احتيا-اذ المطلوب ھو السيطرة على النفط العراقي
". إسرائيل"وابعاد شبح العراق والجيش العراقي عن ضرب .. إلى اميركا  

لذا فالذي حصل ان قوات ا�حت�ل ا�ميركي سعت إلى تحطيم مؤسسات الدولة كافة ومنھا علgى وجgه 
ذي ينgاجز وسgائل اbع�gم اcميركيgة، رغgم حgا�ت ً خوفا من أن تكgون الطgرف الg-التحديد المؤسسات اbع�مية

وھذا الذي كانت تخافه اbدارة ا�ميركية مgن وجgود إع�gم . ًالضعف التي تعتريه، لكنه أحيانا يصيب في موضع
.عراقي ناشط  

ًوما لحق بمؤسسات الدولة من تخريب ونھب وحرق وتدمير بعضه كان مبرمجا ومخططا له منذ زمgن ً ..
 مgن تفكgك وفوضgى جgراء سgقوط سgلطة الدولgة ووقgوع -المعgروف بتماسgكه–المجتمgع العراقgي وما أصاب بنية 

سgلطة (التgي أعلنgت عgن نفgسھا وحgسب قgرار اcمgم المتحgدة بأنھgا ) قوات التحالف(العراق في قبضة ما سمي بـ 
حمايgة ممتلكgات كما فشلت في حماية اcمن وا�سgتقرار و.. بينما عجزت عن ضمان س�مة البلد المحتل) احت�ل

الدولة والمواطنين، وربما كان ھذا الفشل أقرب إلى التمثيل وا�دعاء منه إلى الحقيقة، حيgث تبgين ان ھgذا الفgشل 

                                            
، بغــداد، المجموعــة الثقافيــة، 2003 ســعد الــدين خــضير، صــحف العــراق بعــد العاشــر مــن نيــسان ))102((

  .5-1، ص2006

 .20-5 سعد الدين خضير، مصدر سبق ذكره، ص))103((
 .75-70أياد حلمي الجصاني، مصدر سبق ذكره، ص.  د))104((



ًكان مقصودا مع سبق التخطيط حسب ا�عتقاد السائد لدى كثير من المحللين الgسياسيين، وھgو مgا يتنgاغم ومقولgة 
.))105(("بأننا سنرجع العراق إلى عصور ما قبل الحجرية): "كرجيمس بي(وزير الخارجية ا�ميركي اcسبق   

 -أدوات اbع�gم ووسgائله.. افتقد المواطن العراقي من بين ما افتقد من مقومgات الحيgاة.. منذ ذلك التاريخ
كمggصدر لkخبggار والمعلومggات، افتقggد إلggى الggصحف والمج�ggت واbذاعggة وقنggوات التلفggاز العراقيggة، وأصggبحت 

cجنبيggة والفggضائيات مggصدر المعلومggات اcول، إذا تggوفرت الطاقggة الكھربائيggة التggي كانggت فggي حالggة اbذاعggات ا
 أغلgب المحطgات الكھربائيgة التgي ظلgت تعمgل بأقgل مgن طاقتھgا - بسبب قيام قgوات ا�حgت�ل بتgدمير-انقطاع دائم

.1990القصوى نتيجة العدوان اcميركي على العراق بعد عام   
شھدت أرصفة الثقافة العراقية، واكgشاك، وبgسطات ، ) 2003( وبعد العاشر من نيسان ..ان ذلك التاريخ

بيع الgصحف فgي بغgداد ومgدن العgراق اcخgرى، ظھgور العديgد مgن الgصحف ) الترفك �يت(وتقاطعات الشوارع 
 يgرددون الجديدة التي يعرفھا شارع الصحافة العراقية مgن قبgل، فقgد  راح فتيgان الgصحف مgن الباعgة المتجgولين

أسماء صحف جديدة وغريبة على اذن القارئ العراقي، كما لم تألفھا عيناه التي راحت تطالع بشغف الكثير منھgا 
كانت معروفة لدى المواطن العراقي منذ أكثر من ث�ثة عقgود مثgل صgحف، .. وcول مرة، ولكن بعض الصحف

شكلت مفاجأة إع�مية، وعكست حا�ت فريدة من ًالمنار، التآخي، طريق الشعب، الحرية، العرب، بيد ان صحفا 
السياسية والثقافية التي غابت لسنين طويلة عgن مgسرح " التعددية"التي افتقدھا العراقيين ، و..)!! الحرية(حا�ت 

ًلتتناسب حتمgا مgع الgشعارات " التعددية"و " الديمقراطية"اbع�م والمشھد الثقافي والسياسي واbع�مي وحا�ت 
) عج�gت(؟ وان � تgسحقھا !!حة، والتي كان معظم العراقيين يأملون فgي أن تتحقgق بgصدق وموضgوعيةالمطرو

ويطفئ وھجھgا ) الحرية(المرحلة وضروراتھا، ولكن لكل مرحلة ضرورات، قد يفلسفھا البعض ، فيقمع عنفوان 
!من يريد؟  

 وإلgى 2003 العاشgر مgن نيgسان إن الصحف العراقيgة الgصادرة منgذ: ذلك فأنه من المفيد القول.. وإزاء 
. صحيفة وھي د�لة ناشطة وواعية لحجم اbصدار) 250(اlن بلغ عددھا أكثر من   

احت�ل العراق "ان عدد الصحف والمج�ت التي صدرت عقب الفترة الزمنية المسماة : وفي حقيقة اcمر
َقريبgا◌، إذا أخgذنا بنظgر ا�عتبgار صgحيفة ت) 500(لمدة ستة أشھر قد بلغ ضعف ذلك الرقم، إذ بلغgت أكثgر مgن  ً

ًفمgث� ھنgاك قرابgة .. الصحف الرياضية والمج�gت الدينيgة واbرشgادية وصgحف المنgاطق والمحافظgات وا�قgاليم
، )الكgرة(، )الرأي الرياضgي) (الرياضي الجديد: (نذكر منھا . عشر صحف رياضية لم تدخل في الجدول المتقدم

علgى ). القgبس الرياضgي(، )النgوارس(، )الم�عgب(، )النجgف الرياضgي(، )سgبورت تgودي(، )الوسط الرياضي(
الرغم من احتواء جميع الصحف والمج�ت على صفحات رياضية حية أو م�حgق، كمgا ان صgحف المحافظgات 

صحيفة تgوزع فgي الحgدود ) 124(ويقال انھا بلغت .. وھي � تصل.. الشمالية الكردية كثيرة في مجال الرياضة
.لمنطقة كردستاناbدارية   

مطبggوع بggين جريggدة ) 40(بلggغ عggدد ا�صggدارات الggصحفية أكثggر مggن ) محافظggة نينggوى(وفggي الموصggل 
ًصgحيفة ومجلgة، فgض� عمgا يgصدر عنھgا )20(وفي محافظات الحلة والنجف اcشرف تجاوز عددھا الـ . ومجلة

.والناصرية، وغيرھا من مدن العراق اcخرى) البصرة(في محافظة   
  خادعgة ))106(( البريطgاني cسgباب-لحرب على العراق قد جرى تسويقھا للرأي العام ا�ميركيرغم ان ا

الجديدة ووسائل اbع�م اcخرى دأبت على تناول موضوع ا�حت�ل –سبق اbشارة إليھا، فأن الصحف العراقية 
ا�حgت�ل وممارسgاته، ولقgد حيث تدين خطط وبرامج . اcميركي وافرازاته في افتتاحياتھا وموضوعاتھا المختلفة

انكggشف زيggف ا�دعggاءات ا�ميركيggة القاضggية بنggشر الديمقراطيggة، وحمايggة حقggوق اbنggسان، كمggا أكggدت معظggم 
نظgام (اتgضحت بإقامgة دكتاتوريgة جديgدة تمثلgت بgـ ) خدعgة كبيgرة(الصحف العراقية، أما الديمقراطية فقgد كانgت 

. ا�حت�لالمقيت واcثنية الذي فرضته سلطة ) المحاصصة  
بينما جرى تھمgيش القgوى الوطنيgة والقوميgة اbس�gمية وعزلھgا فgي مخطgط شgرير يgستھدف الغgاء ھويgة 

العراق الوطنية والقومية، وربما ستمضي سنوات طويلة من الزمن السياسي والتاريخي قبgل ان يgتم الكgشف عgن 
.)107(اسرار وخفايا الحرب على العراق  

المgggدن الفاضgggلة (bقامgggة ) اليوتوبيgggا(وشgggعارات ) التراجيgggديا (ذلgggك ان الحgggدث الgggذي أخgggرج بgggصيغة
شgعارات الحريgة والديمقراطيgة والتحgرر مgن .. ؟والتgي روجgت لھgا ماكنgة اbع�gم ا�ميركيgة الجبgارة)!!العراقية

.ً بقاا�ستبداد واحترام حقوق اbنسان، وبغض النظر عن تطبيقاتھا العملية المتيسرة والشكلية التي اشرنا إليھgا سgا

                                            
 .13-10 سعد الدين خضير، ، مصدر سبق ذكره، ص))105((
 ومــا 38، ص1998 دوغـالس كيلــز، حـرب الخلــيج التلفزيونية،بغـداد  دار الــشؤون الثقافيـة العامــة، ، )106(

 .بعدها
 .40-39 دوغالس كليز، مصدر سبق ذكره، ص)107(



 -ان ھذه الشعارات مثلت خدعة كبيرة �حت�ل العراق وسgلبت اسgتق�له وسgيادته، ولقgد كانgت الدعايgة ا�ميركيgة
 تغفل موضوع استق�ل العراق، و� تقترب منه أو ت�مسه، حتgى القgرار -وھي اcساس من بين دعايات التحالف

جggاء ذلggك القggرار ) الggسيادة(ميركيggة علggى موضggوع ليكggشف التعتggيم اbع�مggي الggذي مارسggته اbدارة ا�) 1483(
ًوانمgا أصgبح إقليمgا محgت� يخgضع لgسلطة ا�حgت�ل . ًبأن العراق لم يعgد مgستق�.. ليكشف بكل وضوح وصراحة ً

والذي تواطأت معھمgا اcمgم المتحgدة، بحيgث لgم تgدرج ذلgك العgدوان بأنgه )  البريطاني-سلطة التحالف ا�ميركي(
، بggل تواطggأت مggع أميركggا ودول أخggرى لتعطggي ا�حggت�ل صggفة المggشروعية هأخggرى لتدينggغggزو واحggت�ل لدولggة 

با�حت�ل، وھذا يحدث cول مرة فgي تgاريخ اcمgم المتحgدة، ولتgدق أسgفينا بgنعش اcمgم المتحgدة وقرارتھgا، التgي 
gم المظلوميgصغيرة رغgدول الgم الgا، وتظلgاز لھمgاب، وتنحgريعة الغgمة وشgوة الغاشgا باتت تدين للقgة عليھgة الواقع

.))108((ًحقا  
كمggشروع ثقggافي وإع�مggي واستggشاري وتجggاري فقggد اجتggذبت عديggد العناصggر .. فggأن الggصحافة.. ولھggذا 

والشخصيات التي ليس لھا سابق صلة بالعمل الصحفي واbع�مي، وربما كان ذلgك بgسبب الرغبgة فgي الوجاھgة 
كان يعاني منھgا الgبعض خ�gل .. رد عرض حالة معينةوالشھرة، أو ربما لمج) النجومية(اcدبية وحب الظھور و

ًفترة القمع الثقافي الgسابقة، ھgذا فgض� عgن توجgه الكثيgر مgن اcدبgاء والكتgاب والفنgانين نحgو الgصحافة لممارسgة 
.حرياتھم في التعبير واbبداع  

ن أو ناھيgك عgن جمھggرة مgن الggصحفيين المحتgرفين الggذين مارسgوا عملھggم فgي الggصحف الgسابقة كمحggرري
ًكتاب أو مندوبين أو مراسلين، إضافة إلى مجموعة كبيرة من صحفيي الخارج العائدين للوطن، وان ھنgاك عgددا 

. وتلك نقلة ثقافية وإع�مية مشھودة.. ًمن شيوخ العشائر العراقية أصدروا صحفا مولوھا  
ادرة خ�gل الgستة أشgھر ان تجاوز عدد الصحف السياسية والثقافية والفنيgة والرياضgية وا�جتماعيgة الgص

صحيفة يؤشر ظgاھره جديgدة كبيgرة وفريgدة فgي مgسيرة ) 250(إلى  ) 9/4/2003ما بعد (اcولى من ا�حت�ل 
.وتاريخ الصحافة العراقية  

مثل أزمgة عgدم تgوفر وقgود .. كل ذلك رغم المعوقات والصعوبات التي اعترضت مسيرة العمل الصحفي
 وا�حبgار ومكgائن الطباعgة المدنيgة، وزيgادة الطلgب علgى المgصممين والفنيgين النقل والورق، وأسgعارھما العاليgة

والمراسلين والمخبرين، والمنضدين، وقبgل كgل ذلgك صgعوبة الوصgول إلgى مطبعgة مناسgبة لطبgع الgصحيفة، مgع 
،  في ظل ممنوعات التجوال، �سيما بالنسبة للعناصر النسوية وفقدان اcمgن والمواص�gت-تداخل ظروف العمل

مما يعيق العمل اbع�مي المھني، ورغم ذلك خرجت صحف العراق الجديدة بأبھى الحلgل واغناھgا فgي اعgدادھا 
.الخ.. اbع�مية وھيكلياتھا في المجا�ت الثقافية والسياسية  
ويرجع ذلك إلى حمgاس الgصحفيين واصgرارھم علgى مواصgلة العطgاء، وحمgل رسgالة الثقافgة والgصحافة 

.المھنة، وقدسية الكلمةوا�عتزاز بشرف   
 
:الواقع القانوني للصحف العراقية  

بمgا يgضمن .. ينظم شgؤونھا) قانون الصحافة(أو ) قانون المطبوعات(يسمى ) قانون(للصحافة في أي بلد 
يومية، نصف أسبوعية، أسgبوعية، أو شgھرية : انتظام طبعھا ونشرھا وصدورھا بمواعيد وفترات يسميھا القانون

، فصلية ، دورية، سنوية، وذلك قبل أن يgدخل العgالم عgصر المعلوماتيgة واbع�gم اbلكترونgي، أو نصف شھرية
في تحديgد مgسؤوليات العمgل الgصحفي لgدور ) تجارية واقتصادية(وتشترك مع قانون المطبوعات قوانين أخرى، 

العرض والطلgب، :  السوقتخضع لقوانين) مشاريع استثمارية(النشر والمؤسسات الصحفية أو الثقافية باعتبارھا 
الكلفة والربح، وقانون تنgاقص الغلgة وا�نgدثار والجgدوى ا�قتgصادية، وتحديgد القgوانين النافgذة مgسؤوليات العمgل 

 - وفي الشركة الصحفية أو المؤسسة اbع�مية فھgذا- إذا كان ذلك طابع الصحيفة-الصحفي في المشروع الفردي
ًرير، وآخر مدير التحرير، وغيره سكرتير التحريgر، فgض� عgن أعgضاء رئيس مجلس اbدارة، وذاك رئيس التح

ھيئة التحرير وخلف ھذا وذاك يقف الكادر الطباعي والفني واbخراجي من المنgضدين والمgصممين والخطgاطين 
 ، وثمة بعض الجنود المجھولين العاملين وراء كواليس الصحافة، ))109((والمصورين والمنفذين وعمال المطبعة 

ومggن ھggؤ�ء مggن يعمggل ومggن معھggم الكتggاب والمحggررون ) ًغالبggا(ُ تنggشر أسggماؤھم فggي عمggود بيانggات الggصحيفة �
ًوھم دائما في سباق مع أنفسھم ومع منافسيھم ومgع اlخgرين، بgل مgع ) فريق عمل الصحيفة(والمراسلون يمثلون 

) تggراخيص(ويحggدد . والمعلومggةالggزمن، أنھggم يمثلggون حالggة مggن الggصراع � يھggدأ، مggع الحggدث والخبggر والggصورة 
كggأن تكggون سياسggية أو رياضggية أو قانونيggة أو اجتماعيggة أو ..  أي إجggازة الggصحيفة طبعتھggا وھويتھggا-المطبوعggة

                                            
 .48 دوغالس كليز، حرب الخليج التلفزيونية، مصدر سبق ذكره، ص))108((

 ومــا 8، ص1972نان سـعيد، دراسـات فـي الـصحافة العراقيـة، بغـداد، وزارة االعـالم، سـ. د) )109((

 .بعدها



بيggد ان الطمggوح الggصحفي الggذي � تحggده حggدود، وسggنين التطggور والنمggو � تggدع ..  تجاريggة أو إع�نيggة-اقتggصادية
ً من حيث طبيعتھا، إذ غالبا ما تلجgأ الgصحيفة إلgى تجgاوز ذلgك إلgى الصحيفة على حالھا، � من حيث حجمھا و�

مع القانون بشكل يمكنھا من تلبية متطلبات التطور والتغير من جھة وارضاء أذواق وحاجات جمھgور ) التكييف(
.القراء من جھة أخرى ودون التقاطع مع القانون  

gذكياء � ينوون أو يرغبون با�شتباك مcنح وان الصحفيين اgة � تمgصحيفة الحيgوانين، والgوائح والقgع الل
.والمساءلة القانونية) اbنذار(القانون فرص التعطيل أو ايقاف الصدور، أو سحب ا�متياز، بل أنھا تتماشى حد   

منgذ ان كgان العgراق و�يgة عثمانيgة، عنgدما أصgدر .. وخضعت الصحف العراقيgة إلgى عgدٍد مgن القgوانين
 لgم يكgن ثمgة قgانون للمطبوعgات فgي 1816فgي بغgداد عgام ) جورنgال العgراق(باشا جريgدة الوالي العثماني داود 

الدولة، وانما كانت ھناك أھواء ونوايا الس�طين والgو�ة وھgي التgي تحgدد مgسار الgصحيفة، وتقgول المgصادر ان 
.))110(()1863( قبل –التاريخ العثماني لم يعرف أي نظام للمطبوعات   

 قد تضمن بعض المواد المتعلق 1858الصدر عام ) السلطاني الھمايوني(العثماني وكان قانون العقوبات 
يعاقب من يطبع أو ينشر في دور الطباعة المؤسسة بأمر وموافقة الدولة الكتgب أو (ًبالصحافة والنشر، منھا مث� 

ًة مgا طبgع أو� المطبوعات الضارة ضد السلطة والحكومة واcمم المنضوية تحgت لgواء اbمبراطوريgة، بمgصادر
).ويجازي بعد غلق دار الطباعة وبغرامة تتراوح بين عشر ليرات وخمسين ليرة ذھبية مجيدية  

 فggي -التggي أصggدرھا الggوالي العثمggاني مggدحت باشggا" الggزوراء"وھكggذا يمكggن اbشggارة إلggى ان صggحيفة 
ثggم ..  العثمانيggة، ثggم تعggددت نظggم وقggوانين المطبوعggات1863، كانggت خاضggعة لقggانون سggنة 1869/حزيgران/15

: العراقية بعدئذ وكما يلي  
ً عقgب ا�نق�gب العثمgاني، وبقgي نافgذا حتgى 1909 تمgوز16قانون المطبوعات العثماني الصادر فgي  -1

  .م1921قيام الدولة العراقية الحديثة 
قggانون (، وسggمي بggـ 1931لggسنة ) 82( صggدر القggانون رقggم 1921عنggد قيggام الدولggة العراقيggة فggي  -2

اcولى عندما الغgت القgانون العثمgاني المgشار ) نوري السعيد(وقد شرع في عھد وزارة ، )المطبوعات
  .إليه

 .1932لسنة ) 56(عدل القانون المذكور بالقانون رقم  -3
 في عھد الملك 1933لسنة ) 57(شرعت حكومة رشيد عالي الكي�ني اcولى قانون المطبوعات رقم  -4

 .غازي، والغت القانون السابق
 وبقي ساري المفعول حتى صدور المرسوم الملكgي 1934لسنة ) 33(انون بالقانون رقم عدل ھذا الق -5

 .م في عھد الملك فيصل الثاني1954الخاص بالغاء امتيازات الصحف كافة أواخر عام 
حيgث اسgتمرت الgصحف العراقيgة تgصدر بموجبgه حتgى ) 1954(لgسنة ) 24(قانون المطبوعات رقم  -6

 .1958 تموز14بعد قيام ثورة 
 . أصدر قانون جديد للمطبوعات1958 تموز 14بعد قيام ثورة  -7
م حيث منحت بموجبgه 1963م صدر بعد الثامن من شباط 1963لسنة ) 34(قانون المطبوعات رقم  -8

) الحاكم العسكري العام(صحيفة ومجلة، وبموجبه انتقلت الصحف من سلطة ) 192(اجازات إصدار 
 .))111(()اbع�م(إلى سلطة وزارة اbرشاد 

ُحيgث ألغيgت بموجبgه امتيgازات جميgع الgصحف ومنحgت ) 1964(لسنة ) 53(قانون المطبوعات رقم  -9

 .اجازات جديدة لصحف اخرى
وقد صدرت بموجبه صgحف ) قانون المؤسسة العامة للصحافة) (1967(لسنة ) 155(القانون رقم  - 10

 -)المgواطن(اق و رئgيس تحريرھgا حgازم مgشت-)الثgورة( رئيس تحريرھgا أحمgد فgوزي و-)الجمھورية(
 -)بغggداد اوبزيرفggر( رئggيس تحريرھggا محمggد الحggديثي، و-)المggساء(رئggيس تحريرھggا عبggد e الم�ggح، و

 .َرئيس تحريرھا خالص العزمي، وكذلك مجلة ألف باء
ً، وبموجبه أصبح اbع�gم مركزيgا وتgم 1968 كانون اcول 26في ) 206(قانون المطبوعات رقم  -11

 .الجھات الرسمية والحزبيةحصر ص�حية إصدار الصحف ب
ًم دخggل قggانون المطبوعggات المggذكور حيggز التنفيggذ، وظggل سggاريا رغggم إجggراء 8/1/1969وبتggاريخ  - 12

 .2003التعدي�ت عليه حتى تاريخ العاشر من نيسان
:قوانين أخرى تخضع لھا الصحافة  

                                            
ً وبقــي نافــذا حتــى قيــام الدولــة العراقيــة 1959 تمــوز 16 قــانون المطبوعــات العثمــاني الــصادر فــي ))110((

  .الحديثة

 .دة حيث القيت جميع الصحف ومنحت اجازات جدي1964 لسنة 53 قانون المطبوعات رقم ))111((



 كانت تصدر 9/4/2003باbضافة إلى القوانين المشار إليھا في أع�ه، فأن جميع الصحف العراقية قبل 
 وتأخذ الصحيفة ودار النشر التي 1997لسنة ) 22(رقم ) أي الحكومية(على وفق أحكام قانون الشركات العامة 

مطبوعgات : ( وتتولى الوزارة التي تتبعھا الصحيفة إصدار النظام الخاص بھا مثgل-)شركة عامة(تصدرھا صفة 
ا الصحف التي تgم تناولھgا والتgي صgدرت منgذ العاشgر مgن نيgسان ًسابقا، أم) ومج�ت دار الشؤون الثقافية العامة

 وتأخgذ 1997 لسنة 21، وكذلك التي ستصدر فأنھا �بد ان تتفق مع قانون الشركات غير الحكومية رقم 2003
) 20(ضggمت )  اميركيggة-عراقيggة(شخggصيتھا القانونيggة بموجبggه، ومggن المناسggب اbشggارة إلggى ان مجموعggة عمggل 

مgشروع لقgانون ( أعgدت خ�لgه 2003  باليونان في اcول من حزيgران ))112(() أثينا(ًمرا في ًصحفيا عقدت مؤت
كانgت تنgوي تقديمgه cول برلمgان عراقgي منتخgب بغيgة إصgداره لgضمان اcطgار القgانوني ) الصحافة فgي العgراق

لعggراق الفggراغ فأنggه بعggد حggل وزارة اbع�ggم والغggاء مؤسggساتھا واجggه ا.. للggصحافة العراقيggة، ومggن جھggة أخggرى
 الggذي يحgول دون ضggبط وتوجيggه الggسياسة اbع�ميgة ومفرداتھggا اليوميggة، باسggتثناء -الرسgمي والقggانوني واbداري

شبكة اbع�م العراقي ( IMN ُالتي يجھل الكثير بشأنھا وطبيعتھا وتكويناتھا والجھة التي تخطط لھا وتوجيھھا  ) 
مطلgع ) مجلgس الحكgم المؤقgت(الgصحف اليوميgة، لgذلك أقgر ، حيث تبث برامج تلفازيgة وإذاعيgة وتgصدر بعgض 

 وتتولى إدارة شؤون اbع�م في العgراق وتتgألف مgن -ضمت تسعة أعضاء) لجنة إع�مية( تشكيل 2003أيلول 
عدنان الباجه جي، عبد العزيgز الحكgيم، إبgراھيم الجعفgري، محمgود عثمgان، موفgق الربيعgي يونgادم كنgه، سgمير (

كانgت ) جريgدة أم مجلgة(و�بد من القول ان المطبوعات العراقية ) الھاشمي، وصنكول جابوكالصميدعي، عقيلة 
: تأخذ شكلھا وصفتھا القانونية في السابق من الضوابط اlتية  

  ً.حسب قانون المطبوعات الذي كان نافذا) أجازة(الحصول على ترخيص بالصدور  -1
  .ًكتب والوثائق حاليا ببغداددار ال/ الحصول على رقم إيداع من المكتبة الوطنية -2
وتلgك الحالgة تمنحھgا صgفة .. تحت رقم معgين) البريد والبرق والھاتف(ًوكانت تسجل سابقا لدى دائرة  -3

الرسمية من جھة وتحصل على تخفيض في اcجور البريدية من جھة ثانية، أما اليgوم فا�جgازة ورقgم 
 . مية بالصدوراbيداع ھما النھج السائد bعطاء الصحيفة الصفة الرس

: مرحلة ما بعد ا�حت�ل- الصحف العراقية في المرحلة الثانية   
:صدرت عديد الصحف والمجا�ت العراقية خ�ل الفترة المؤشرة في أع�ه وكما يلي  

:  الصحف-1  
صgحيفة ( الgزوراء -6     ))113((الgزوراء-5 نgداء المgستقبل -4 الزمgان -3 ا�تحgاد -2طريق الgشعب -1

-13النبggأ-12الديقراطيggة-11الggدعوة-10المggؤتمر-9 فجggر بغggداد     -8 صggوت الggشعب -7)  ا�سggمجديggدة بggذات
-21المgggستقلة       -20العgggراق الجديgggد-19المنgggار-18الgggساعة-17الجريgggدة-16الحريgggة-15المجgggد-14التجمgggع
-29الحقيقgة-28الصباح-27حبزبوز في زمن العولمة-26اcحرار-25الس�م-24كل جديد-23اcيام-22الجوار

التgضامن -33)صحيفة أخرى بذات اcسم(الخيمة -32الخيمة-31الحدث -30)جريدة أخرى بذات اcسم(الحقيقة 
 -41النgggور  -40العدالgggة -39صgggدى  الحgggل -38الgggصدى-37اليgggوم اlخgggر-36الطليعgggة-35الgggوطن    -34

-45)صgggحيفة أخgggرى بgggذات ا�سgggم(اليقgggين -44اليقgggين-43الملتقgggى-42)صgggحيفة أخgggرى بgggذات ا�سgggم(النgggور
-54النور-53التآخي-52العھد الجديد-51المساواة-50السفير -49الجماھير-48المساء-47الب�ط-46ا�ستق�ل

-62البقيgع-61طريgق كردسgتان-60ا�تجgاه اlخgر-59اليgوم-58الحgدباء-57اcھgالي-56الجماعة     -55بھرا 
صgحيفة (الgشراع-69لgشراعا-68الgشعر الgشعبي-67الھدف -66دار الس�م-65 دجلة-64الحوادث-63المواجھة

ب�ggggغ -75الوئggggام-74الggggشورى-73الموصggggل-72وادي الرافggggدين-71عيggggون الفggggن-70)أخggggرى بggggذات اcسggggم
-83 صggدى ا�مgggة-82بغggداد -81بغggداد أون �يggن-80الgggب�غ-79بلggدي-78البيggضا-77الggشمس-76الggشيوعية

-91وت الطليعgةصg-90بgدرخان-89سgومر-88اcسواق -87العمل اbس�مي -86نيسان9-85المدار-84البيان
-99ا�قتgصاد الجديgد-98الدستور-97البركان-96السياسة اليوم-95الرحاب-94الوسط-93احتواء -92اcوقات

العgggالم بgggين -106الھ�gggل-105القgggبس-104الgggشاھد -103الراصgggد-102اcسgggوار-101اللgggواء-100البورصgggة
الحgدباء -113 العgراقفتgى-112ا�نبgاء-111صوت ا�حgرار-110اليقظة-109العطاء -108الناطور-107يديك
نقطة ضgوء -121الشعب-120الديمقراطي-119ا�نھار -118نون-117اليتار-116العودة-115 الرقيب -114

-128الggرأي العggام-127كانياسggبي-126ب�gg اتجggاه-125حيggاة الggشرق-124ا�تجggاه-123الجھggات -122صggغيرة
-135الفاصggل-134ق اcفgg-133فواصggل-132الروافggد -131تلعفggر اليggوم-130الوسggيلة-129ضggفاف واسggط
شgمس الحريggة -140ا�نيggق-139الرايgة باسggم أخgر ھggو الرايgة-138الرايggة -137بgالمقلوب -136الgشرقية اليggوم

العggggراق -147اbص�ggggح-146نيggggشا -صggggوت بخديggggدا-144النھggggر-143أخبggggار اcسggggبوع-142 المggggدى-141
-154وى الحgرة نينg-153صgوت العgراق-152الفيgصل-151 الجمھgور-150ا�نبثgاق-149المنgارة-148اليوم

الggزمن -160نggورا  -159كggل العggراق-158الggدليل-157 ابggن البلggد-156عكggاظ المggستقبل-155ديggوان العggرب

                                            

 ً وبموجبه أصبح اإلعالم مركزيا1968 كانون األول 26 الصادر في 206قانون المطبوعات رقم ))112((

 . أكدت هذه األرقام2003جرد خاص بنقابة الصحفيين بعدد الصحف التي تم إصدارها بعد العام ))113((



صggggحيفة اخggggرى بggggذات _(اcخبggggار-165اcخبggggار -164البggggصائر-163المggggستقبل-162الggggصحاف-161اlن
)  ا�سggمصggحيفة أخggرى بggذات(المرايggا -168المرايggا-167) صggحيفة أخggرى بggذات اcسggم(اcخبggار -166)ا�سggم
-174نgggصف الgggدنيا -173المgggستقبل الحgggر -172نgggداء اcمgggة-171 نھgggج الحريgggة-170 صgggدى تلعفgggر-169

صgggباح -180الgggشيوعية العماليgggة -179زمgggار-178ئاينgggده-177الgggسياسة والقgggرار-176الgggصياد-175ا�نقgggاذ
عggggشتار -186روتانggggا-185قويggggا مggggن-184 الggggرأي العgggام -183الواقggggع -182الggggوطن العراقيggggة-181الحgggب

 آخggggر -191قggggرة قggggوش-190البعggggد الرابggggع-189صggggوت الرافggggدين-188 صggggوت المعggggوقين-187عراقيggggةال
 الggشبكة ا�خباريggة -196 صggبا -195القاسggم المggشترك-194 الggشاھد العراقggي-193 المواجھggة -192ا�حggداث

..السلطة الرابعة-200 كل شي -199 البشير -198 الفنون -197  
 

: المج�ت-2  
 تعتبر 1968أيار/ مايس/22التي صدر عددھا اcول بتاريخ ) الف باء(جلة لسنوات طويلة خلت كانت م

ً قبggل ان تتحgول إلggى شggركة، وقgد صggدرت أو� عggن -مجلgة العggراق اcولgى سggيما وأنھggا تgصدر عggن القطggاع العgام
) ألgف بgاء(على غرار مجلة ) إن( صدرت مجلة 2003أيار/ وفي شھر مايس . ))114((المؤسسة العامة للصحافة

ألgف (ولكgن .. لgسنوات) ألف باء(ًھا وتبويبھا واخراجھا تقريبا وبعدد من المحررين الذي عملوا في مجلة وبحجم
 رئgيس التحريgر الgذي اغتيgل -عاودت الصدور بكادر صحفي متميز يقوده الصحفي محgسن خgضير الزيgدي) باء

بكثيgر ) 1400(لتgي جgاوزت  وان المجلة المذكورة أخذت تسلسل أرقgام أعgدادھا الgسابقة ا13/3/2006بتاريخ 
.ًتعبيرا عن ا�متداد والتواصل  

وقد شھد ميدان العمل الصحفي صدور العديد من المج�ت الثقافية والسياسية والدينية، بل ان بعgض ھgذه 
الggشاھد، الفنggون ، : ا�صggدارات تراوحggت بggين المجلggة والجريggدة فggي اخراجھggا وطبيعتھggا وموادھggا نggذكر منھggا 

، ) المgستقبل(، ) المرايgا(بينما أصدرت مج�ت أعلنت عن نفسھا كمج�ت مثgل . ، والحدثحبزبوز، نقطة ضوء
).كل شيء(، )الفنون(، )عشتار العراق(، )فواصل(، )نورا(، )صبا(، )نصف الدنيا(  

ًوما زال المشھد اbع�مي والثقافي العراقي يستقبل أسبوعيا مطبوعgات جديgدة يوميgة، أسgبوعية، شgھرية 
اbبداعيgة عgن دار اcديgب، ) اcديgب(ج�ت أو دوريات ثقافية، وعلى سبيل المثال فقد صدرت مجلgة جرائد أو م

 اصgدار خgاص، ومج�gت إس�gمية -التراثيgة) تgراث الموصgل(الثقافيgة عgن وزارة الثقافgة ومجلgة ) دجلة(ومجلة 
ز دراسggات جامعggة عggن مركgg) موصggليات(كمggا صggدرت مجلggة .. وغيرھggا) الفتggوى(و) الربggاط(و) الكggوثر: (مثggل

، )الثقافggة اcجنبيggة(، ) اcق�ggم: (ًالموصggل، فggض� عggن عggودة صggدور المج�ggت الثقافيggة العراقيggة المعروفggة مثggل 
الموسggوعة (وجميعھggا تggصدر عggن وزارة الثقافggة العراقيggة، كمggا عggاودت سلggسلة ) المggورد(، )التggراث الggشعبي(

.اصداراتھا عن دار الشؤون الثقافية العامة) الصغيرة  
 - ممثلggة بعينggة مجتمggع البحggث–تحليggل تقggارير الggصحافة العراقيggة خ�ggل فتggرة الغggزو ا�مريكggي الفوريggة للعggراق 
) . الزمان ،الصباح ، التآ خي ( صحف   

ًكان من الضروري الخوض في معطيات وافرازات مرحلتي ما قبل ا�حت�ل وما بعدھا ذلك تبعا للتغيير 
ة السياسية، وما تكون حولھا من جديد فgي مجgال المgشھد اbع�مgي والثقgافي الكبير الذي جرى على مسار العملي

والسياسي العراقي، وبخاصة ما يتعلق منھا باbصدارات الجديدة واعدادھا ومناھلھا أو التي كانت تصدر مgا قبgل 
gة الgصحف العراقيgن الgد ذلك التاريخ، وقد تم التركيز في ھذه الدراسة على التوجه إلى أخذ عينة مgا بعgصادرة م

 تعبggر بggشكل أو بggآخر عggن مggضامين واتجاھggات وسggائل اbع�ggم ومنھggا الggصحافة العراقيggة ومقggدار –ا�حggت�ل 
 وكيggف تعاملggت مggع احggداث ذاك -ً أو لنقggل تحديggدا كggم كانggت ھggذه الggصحف قريبggة مggن الحggدث -اھتمامھggا باcزمggة

.الغزو  
 ومgا بعgدھا احgت�ل 2003قبgل أحgداث لدى المتابعة والوقوف على مجموع مgا كgان يgصدر مgن صgحف 

ًالعراق، وجدنا خ�ل المرحلة اcولى ان الصحف التي كانت تصدر سابقا قد حجبت عن الصدور cسباب شgتى، 
غير ان أكثرھا لم يواكب المرحلة الثانيgة . وظھرت إلى حيز الوجود صحف وأسماء جديدة في الساحة اbع�مية

ggا بعgصحف مggن الgل مggصدور الھائgي الgا 2003د فggا وزنھgحف لھggن صgصي عggث والتقgتبعادھا والبحggم اسgذا تgل ،

                                            

 المـدة مـن جرد اجرته دار الكتب والوثائق العراقية لعـدد المجـالت التـي صـدرت خـالل تلـك) )114((

  .خالل الحصول على ارقام االيداع فيها



وتعدديتھا واتجاھاتھgا اليgوم فgي العمليgة الgسياسية، وضgمن ھgذه المواصgفات جgرى التوقgف عنgد الgصحف التاليgة 
: ))115((ًكعينة لمجتمع البحث باعتبارھا صحفا واكبت الحدث منذ البداية وحتى النھاية وكما يلي  

  . تمثل الخط المستقل في الصحافة العراقية-لنسخة المطبوعة في العراقا/ صحيفة الزمان -1
  . تسير بخطى وتوجھات الحكومة-الصحيفة الرسمية للحكومة العراقية/ صحيفة الصباح -2
 وتمثgggل ا�كgggراد فgggي اتجاھاتھgggا -وھgggي صgggحيفة الحgggزب الgggديمقراطي الكردسgggتاني/ صgggحيفة التgggآخي -3

 . وسياساتھا
الggسياسية، (ا�ختggصاصات التاليggة فggي حggصر الجggداول اbحggصائية وھggي تggم اعتمggاد الموضggوعات ذات 

والتgي ظھgرت فgي اcشgكال الgصحفية ) ا�قتصادية، ا�جتماعية، العسكرية، التربية والتعلgيم، ا�عمgار، الرياضgة
ات، اcخبgggار، التقgggارير اbع�ميgggة، المقgggاب�ت الgggصحفية، التحقيقgggات الgggصحفية، المقgggا�ت، ا�فتتاحيggg: (التاليgggة 

.، cنھا تشكل المادة الصحفية وا�ع�مية ا�ساسية cية صحيفة)الكاريكاتير  
كمgا حgددتھا الموضgوعات المنgشودة فgي تلgك الgصحف  التgي تgم التعبيgر .. وفي ضوء تلك ا�ختصاصات

: عنھا أع�ه، فقد نظم جدول إحصائي لكل صحيفة آخذين بعين ا�عتبار الم�حظات التالية  
 
 

):نبذة تعريفية(زمان  صحيفة ال-1  
جريggدة عراقيggة دوليggة يوميggة مggستقلة تggصدرعن مؤسggسة الزمggان والنggشر والمعلومggات، رئggيس تحريرھggا 

.10/4/1997صدر العدد اcول منھا في لندن بتاريخ . ومؤسسھا سعد البزاز  
 صgدرت أول مgرة فgي العggراق 8/4/2003وصgدرت فيمgا بعgد بطبعgات دوليgة فgي أكثgر مgن دولgة وفgي 

 صدرت جريدة الزمان بطبعة محلية ببغداد 29/4/2003ة تحت اسم البصرة وزعت جنوب العراق، وفي بطبع
لتgستقر بعgدھا بالgصدور كجريgدة يوميgة بعgشرين صgفحة مgن ) أحمد عبد المجيد(وتولى رئاسة تحريرھا الدكتور 

. نينالحجم ا�عتيادي تطبع باللونين اcسود واcبيض باستثناء اcولى واcخيرة الملو  
تتوسط رأس الgصفحة اcولgى �فتgة الجريgدة بجانبھgا شgعار الجريgدة وھgو رسgم بgسيط يرمgز إلgى الطgائر 

".عربية دولية مستقلة" باللون اcسود وإلى اcسفل من ال�فتة باتجاه اليمين تستقر عبارة   
 صgقر واليgسرى اليمين تحتوي رمز مؤسسة الزمgان المتمثgل بgصورة-وعلى جانبي ال�فتة توجد اcذنين 

تضم معلومات خاصة عن الجريدة باللغة اbنكليزية وتحتوي الصفحات مgن اcولgى وحتgى الثامنgة علgى اcخبgار 
.والتي تعنى بنشر قضايا تھم الناس) قضايا الناس(والتقارير اbخبارية ما عدا الصفحة السابعة   

والgذي  يعنgى ) ألgف بgاء(الثقgافي والصفحات من التاسعة وحتى الصفحة الثانية عشرة مخصصة للملحgق 
.بنشر النصوص القصصية والشعرية، واcخبار الثقافية والدراسات واcعمال اcدبية والنقدية  

تggضم أعمggال القggراء ومggشاركتھم والggصفحة الرابعggة عggشرة ) أغلبيggة صggامتة(أمggا الggصفحة الثالثggة عggشرة 
 أو فصول من كتاب، والgصفحة الخامgسة عgشرة تحتوي على حلقات من أسرار أو وثائق تاريخية) وثائق وكتب(

.تخصص للغرض نفسه) آراء ومقا�ت(  
مgال (تليھا الصفحة الgسادسة عgشرة مخصgصة للمقgاب�ت والتحقيقgات، ومgن ثgم الgصفحة الgسابعة عgشرة 

تحتggوي علggى الموضggوعات والدراسggات ا�قتggصادية وحركggات أسggواق المggال، فggي حggين تggضم الggصفحة ) وأعمggال
الموضوعات واcخبار العلمية الحديثة، والصفحة التاسعة عشرة تgضم اcخبgار ) علوم وتكنولوجيا (الثامنة عشرة

وتحتggوي موضggوعات منوعggة عggن أخبggار الفggن وا�جتمggاع ) اcخيggرة(والمقggاب�ت الفنيggة تليھggا الggصفحة العggشرون 
.اcزياءوالطب والفلك ومواضيع مسحوبة عبر ا�نترنيت وصور المشاھير ونجوم وصور عارضات   

وتتميggز . ًفggض� عggن اcعمggدة الggصفحة اليوميggة التggي تتنggاول الggشأن العراقggي فggي ميادينggه وقطاعاتggه كافggة
والgذي يتنgاوب علgى ) زمgان جديgد(ًالصفحة اcخيرة بأنھا تنشر يوميا عمgودين اcول فgي أعلgى الgصفحة بعنgوان 

عمgه، عمgاد عبgود، عgدنان أبgو زيgد، عgواد محمgد الرطيgان، نgصرت مgردان، كgرم ن: (ُكتابته كتاب عديدون أمثال
).ناصر، حمزة مصطفى  

.ويكتبه رئيس تحرير مطبعة لندن فاتح عبد الس�م) توقيع(أما العمود الثاني فيحمل اسم   
وتعتمد جريدة الزمان في تصميم صفحاتھا على برنgامج الناشgر الgصحفي وقgد طوعgت تقنيgات الحاسgوب 

في كتابة العناوين أمgا حgروف المgتن ) اcيام( وظفت جريدة الزمان فونت cنواع مختلفة من أشكال الحروف وقد

                                            
 ولكــل 2004-2001 أعتمــد الباحــث علــى متابعــة صــحيفة الزمــان الــصادرة فــي نفــس فتــرة البحــث ))115((

االعــــداد الــــصادرة مـــــن الــــصحيفة أعـــــاله، وباالختــــصاصات االجتماعيــــة ، العـــــسكرية، تربيــــة وتعلـــــيم، 
  .هااالعمار، الرياضة، وجرى فرز أحاديث بريمر من



ًويشكل اbع�ن موردا من موارد الجريدة وغالبا ما يكون مصمما من قبgل الجھgة المعلنgة ) دمشق(فتكتب بفونت  ً ً
.))116((ويتم معالجتھا داخل الجريدة ببرنامج فوتوشوب  

المستقلة، وتعاملھا ) الزمان العراقية(طبيعة أداء صحيفة يتعلق ب) 1الجدول رقم (المسح اbحصائي في  -
  . مع فترة احت�ل العراق الفورية 

ًعددا من الصحيفة المذكورة طيلة فترة الدراسgة المحgددة بعgد اقتطgاع العطgل التgي ) 341(تمت متابعة  -
  .ُحجبت عنھا الصحيفة عن الصدور

قد نشرت في الصفحة اcولى وبعنgاوين ) 341(ًموضوعا من مجموع الـ ) 66(أتضح نتيجة الفرز ان  -
رئيسيةحول ا�حت�ل ا�مريكي للعراق، وھو ما يعطي ا�نطباع اcول على اھتمام الgصحيفة موضgوع 

 .البحث بمديات الدراسة
 

، باcحgداث ، خاصgة )نسخة بغgداد(اھتمام صحيفة الزمان التي تصدر في بغداد .. يعكس الجدول أع�ه -
 واصلت الصدور خ�gل فتgرة اcزمgة ومgا بعgدھا، ولھgذا نجgد أن أيgة دراسgة لھgذه وأنھا صحيفة مستقلة

 يعكس نتائج ومؤشرات موضوعية، خاصة إذا ما وجgدنا ان المقارنgة بينھgا وبgين الgصحف –الصحيفة 
اcخرى عينة البحث ستظھر لنا أية صحيفة كانت أقرب لمتابعة حدث احت�ل العgراق وإدارتھgا وكيفيgة 

 : يوضح ما ورد أع�ه وكما يلي) 1(، وأدناه جدول معالجتھا له
  )1(  جدول رقم 

 

:اع�ه يتوضح ما اlتي ) 1(وفي نظرة دقيقة جرت لمتابعة الجدول  
ًموضgوعا، ) 115(ان صحيفة الزمان في الجانب السياسي والذي تعلق بفترة احت�ل العراق قد نشرت  -

وھgو مgا يعنgي ان ا�ختgصاص الgسياسي جgاء فgي المرتبgة ) %52.28(حيث قدرت نسبتھا المئويgة بgـ 
  .اcولى

ًنشاطا مختلفا حول ا�حت�ل) 28(وحظى ا�ختصاص ا�قتصادي بـ - %) 12.73(أي ما يعادل نسبة " ً
  .اcمر الذي جعله في المرتبة الثالثة

ً نgشاطا، )28(ًاجتماعيgا ليحgصل علgى " وحصل الجانب ا�جتماعي المعبر عنه بحgدث احgت�ل العgراق -
 .ليقع في المرتبة الثالثة، وليتساوى مع النشاط ا�قتصادي%) 12.73(وھو ما يعادل نسبة 

ًنgشاطا مختلفgا حgول ا�حgت�ل وھgو مgا يgضاھي مgا نgسبته ) 33(وجاء النشاط العسكري ليحgصل علgى  - ً
 .وھو ما يضعه في المرتبة الثانية%) 15.00(

نggشاطات ومggا نggسبته ) 6(الخامggسة، حينمggا حggصل علggى وحggل اختggصاص التربيggة والتعلggيم فggي المرتبggة  -
)12.71.(% 

ًليggأتي نggسبيا فggي %) 4.55(أي مggا يقابggل نggسبة .. عggشرة نggشاطات ) 10(وحظggي جانggب ا�عمggار بggـ  -
 .المرتبة الرابعة

ًوحصل النشاط الرياضي على صفر، لتكون نسبته صفرا أيضا في المرتبة         السادسة ً .  
 
 

):ذة تعريفيةنب( صحيفة الصباح -2  

                                            
 شــيماء ســعدون عزيــز، اخــراج الــصفحة األخيــرة مــن الجرائــد العراقيــة اليوميــة تحليــل الــشكل الفنــي ))116((

 .31/3/2007 ولغاية 1/1/2007الصفحة األخيرة من جرائد الصباح والزمان والعدالة للمدة من 

 المرتبة النسبة المئوية التكرار الموضوعات ت
%52.28 115 سياسة 1  اcولى 
 المرتبة المرتبة المرتبة المرتبة 2
%12.73 28 اجتماعية 3  الثالثة 
%15.00 33 عسكرية 4  الثانية 
%2.71 6 تربية وتعليم 5 ةالخامس   

%4.55 10 اعمار 6  الرابعة 
%صفر 0 رياضة 7  السادسة 
%100 220 المجموع    



بسبب حاجة العراق إلى منبgر إع�مgي سياسgي يغطgي اcخبgار الداخليgة والعربيgة والدوليgة، جgاء صgدور 
شgبه " جريدة الصباح، وكان أساس صدورھا ھو مخاطبة الرأي العام فجريدة الصباح شبه ناطقة باسgم الحكومgة 

أي ان .. ))117(( لذلك جاء صدور ھذه الجريgدةوتعتمد على كادرھا ونظامھا الداخلي في توجيه سياستھا،" رسمية
:سبب الصدور ھو  

  ً.حاجة البلد لجريدة تخرج عن ا�طار المتعارف عليه في الصحافة سابقا -1
  .ًلتكون منبرا لتعدد اlراء وا�تجاھات المختلفة -2
 حاجة العراق لقفزة اع�مية في ايصال الرأي من غير ضغوط تحد أو تقلل من قيمة ذلك الرأي فكانت -3

 .الجريدة مھيأة لھذه المھمة
 .))118((توثيق مبادئ مرحلة جديدة يشھدھا العراق -4

، أي بعgد سggقوط نظgام صgدام بمggدة وجيgزة، بثمggاني 2003/أيgار/17صgدر العgدد صggفر مgن الجريgدة فggي 
.))119((أعمدة الصفحة الواحدة) 5(صفحات من الحجم النصفي التابلويد وبـ   

جريggدة تطبggع فggي مطggابع جريggدة الggصباح، وھggي مطبعggة خاصggة ومنggذ بدايggة صggدورھا ولحggد اlن فggان ال
ًبالجريدة حيث تضم ھذه المطبعgة كgادرا فنيgا مgؤھ� لھgذه المھمgة ً  يتناسgب مgع مكانgة ھgذه الجريgدة الفتيgة حيgث (*)ً

.))120((خصص للجريدة مقر ثابت خاص بھا منذ التأسيس  
ھا الداخلية، حيث خgصص مقgر لكgل قgسم وبعد مضي قرابة شھر واحد بدا ا�ھتمام من قبل الكادر بأقسام

.))121((من أقسام الجريدة بعد ان كانت جميع اcقسام في نفس المكان  
) إسgماعيل زايgر(وھذه المؤسسة الوليدة كان يحكمھا نظام داخلي متعارف عليه من قبل كادرھا وكان  لgـ 

فقggد كggان مggن كتggاب . ))122((الggذي اسggندت إليggه رئاسggة تحريggر الجريggدة أثggر كبيggر فggي نھggوض الجريggدة وتطورھggا
.. ًوصحفيي العراق البارزين إذ سبق وان عمل كثيرا في المجال الصحفي واسندت إليه الكثير من المھام  

وتعاقدت الجريدة في بداياتھا اcولى مع خيرة كتاب ومفكري العراق للكتابة للجريدة وتزويدھا بالمقgا�ت 
.ر قليلة الصحيفة رقم واحد في العراقالھامة في شتى المجا�ت، وأصبحت في غضون أشھ  

ًوھذا يgدل علgى ان انط�قgة الجريgدة كانgت جيgدة نوعgا مgا، واصgبحت بعgد ذلgك الgصحيفة اليوميgة اcكثgر 
ًتوزيعا، وا�نجح صحفيا ً)123(.  
وھنا ينبغي اbشارة إلى انه ليس الدعم المالي ھو من طور الجريدة وساعد على انتشارھا إلى الحgد الgذي 

.)124(يه، بل كان ذلك لجھود العاملين فيھا وتفانيھم في العمل من أجل نھوض الجريدةوصلت إل  
ھgو إسgماعيل زايgر وھgو منgصب وجgد مgع تأسgيس ) رئيس تحرير(ومنذ بداية تأسيس الجريدة كان ھناك 

�ث لمgدة ثg) جمعة الحلفgي(ثم ) محمد عبد الجبار الشبوط(، بعده جاء 2004الجريدة، وبقي في منصبه إلى عام 
ثم أقصي مgن ) ف�ح المشعل(بمنصب رئيس التحرير ثم ابدل بعدھا بـ ) محمد عبد الجبار الشبوط( أشھر ثم اعيد

.))125((منصبه  
 اكgرم علgي - جھgاد زايgر- فليح وادي مجgذاب-إسماعيل زاير: (sوضم كادر الجريدة اcول اcسماء اlتية 

راضي ھاشgم - عادل العتابي- حسن العاني- ھادي صالح رواء- كرم الربيعي- كاظم الطائي-حسين، رياض شابا
.))126((وآخرين  

: ولكن بالمقابل تدخلت عوامل ذاتية كثيرة في اcمر أبرزھا الظاھرتان اlتيان  

                                            
 .20/5/2006 إسماعيل زاير، رئيس تحرير سابق، مقابلة شخصية، ))117((
 .25/5/2006 مجذاب، مدير تحرير أول، مقابلة شخصية،  فليح وداي))118((
 . المصدر نفسه))119((

 ).الصحفيون، اإلداريون، الحسابات(ً شخصا 130 أصبح كادر الجريدة اآلن بحدود (*)
 .26/5/2006 جهاد زاير، مدير التحرير ثاني، مقابلة شخصية))120((
 .25/5/2006ة كريم الربيعي، سكرتير الفني والتنفيذي، مقابلة شخصي)121(
 . فليح وادي مجذاب، مصدر سابق)122(
 . المصدر نفسه)123(
 .6/6/2006 طالب حنويت، سكرتير التحرير، مقابلة شخصية، )124(
 .6/6/2006 أكرم علي حسين، نائب مدير التحرير، مقابلة شخصية، )125(
 . طالب حنويت، مصدر سابق)126(



حصر مسألة تعيين مدراء التحرير في اطار معgين، إذ � يgتم تعيgين مgدراء التحريgر ا� مgن قبgل مgدير   -أ 
  ً.شبكة ا�ع�م العراقي حصرا

ة التعاقgد حيgث يعgين رئgيس التحريgر بعقgد أجلgه سgتة اشgھر قابgل للتجديgد وھgذا يعنgي ان رؤسggاء ظgاھر  - ب 
 .التحرير يتغيرون باستمرار بعد انتھاء مدة العقد

اما رؤسgاء التحريgر فتنgاط بھgم مھمgة تعيgين رؤسgاء اcقgسام ومحgرري الجريgدة    بعgد موافقgة رئgيس 
.)127(التحرير  

: الھيكل التنظيمي واbداري لجريدة          الصباحأنظر الشكل التالي الذي يمثل  
 

)1(الشكل   

 الھيكل التنظيمي واFداري
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

العراقية الرسمية وتعاملھgا مgع " الصباح"يتعلق بطبيعة أداء وعمل صحيفة ) 2(الجدول اbحصائي رقم -
  .2004/ ولغاية حزيران 2003/فترة ا�حت�ل من أيار

ًعgدد مgن الgصحيفة اع�gه، والتgي صgدرت خ�gل مgدة البحgث مطروحgا منھgا عgدد ) 314(تمت متابعة  -
  .صفحة من صفحات عينة البحث) 5024(العطل، وھذا يعني أنه تم البحت بـ 

قggد نggشرت وبعنggاوين رئيggسية علggى ) 145(ًموضggوعا مggن مجمggوع ) 72(ان ..أتggضح نتيجggة الفggرز  -
نggشورة، مggا يعطggي ا�نطبggاع علggى اھتمggام الggصفحة اcولggى، وھggو مggا يقggارب نggصف الموضggوعات الم

 . الصحيفة موضوع البحث بموضوعة دراستنا
ًموضggggوعا صggggحفيا ) 145(تggggم تأشggggير  - خبggggر، تقريggggر اخبggggاري، مقggggاب�ت، تggggصريحات صggggحافية، (ً

  ).ترجمة(ريبورتاجات صحفية، موضوعات منقولة عن الصحافة اcجنبية
.خ�ل مدة البحث) الصباح(حيفة يبين الموضوعات التي تناولتنھا ص) 2(وأدناه جدول   

)2(جدول   

 المرتبة النسبة المئوية التكرار الموضوعات ت
%61.48 91 سياسة 1  اcولى 
%7.43 11 اقتصادية 2  الثالثة 
%5.42 08 اجتماعية 3  الرابعة 
%13.51 20  عسكرية 4  الثانية 
%3.37 05 تربية وتعليم 5  الخامسة 
%5.42 08 اعمار 6  الرابعة 
%3.37 05 رياضة 7  الخامسة 

%100 188 المجموع   

                                            
 . فليح وداي مجذاب، مصدر سابق)127(

 رئيس التحرير

 مدير التحرير الثاني مدير التحرير األول

 المدير الفني والتنفيذي مدير قسم األخبار سكرتير التحرير



 

:ومن نظرة أولية للجدول أع�ه يمكن حصر الم�حظات التالية  
حيgث %) 61.48(ًنgشاطا، وبمgا يعنgي نgسبة ) 91(حصل الجانب السياسي في صحيفة الصباح، على  -

  .أوقعته في المرتبة اcولى
  .وحل بالمرتبة الثالثة%) 7.43 (ًنشاطا، وبما نسبته) 11(وحظى الجانب ا�قتصادي بـ  -
وبمgا يgضعه فgي المرتبgة %) 5.48(نgشاطات وبمgا نgسبته ) 8(وحصل ا�ختgصاص ا�جتمgاعي علgى  -

 .الرابعة
 .وبما يعادل المرتبة الثالثة%) 13.51(ًنشاطا وبما نسبته ) 20(وحصل ا�ختصاص العسكري على  -
حيgث أوقعتgه ھgذه %) 3.37(ادل نgسبة أنgشطة، وبمgا يعg) 5(وحصل اختصاص التربية والتعليم علgى  -

 .النسبة في المرتبة الخامسة
 .حيث وقع في المرتبة الرابعة%) 5.42(نشاطات، وبما نسبته ) 8(وحظي اختصاص ا�عمار بـ  -
وبمgا يعgادل حgصوله علgى المرتبgة %) 3.37(نشاطات وبمgا نgسبته ) 5(وحصل جانب الرياضة على  -

 .الخامسة
ًنgشاطا حgول حgدث ) 148(ن مجموع التكرارات لصحيفة الgصباح كgان في ضوء المؤشرات أع�ه، فأ -

 %).100(احت�ل العراق وھو ما نسبته 
 
 
 

):نبذة تعريفية( صحيفة التآخي -3  
 عن الحgزب الgديمقراطي الكردسgتاني، كgان عgدد 29/4/1967صدر العدد اcول من جريدة التآخي في 

) برايgه تgي(ًبية فض� عن ملحق باللغة الكردية تحgت اسgم صفحات تصدر بشكل يومي باللغة العر) 8(صفحاتھا 
وھو عبارة عgن ملخgص cھgم اcحgداث والمواضgيع المنgشورة فgي الجريgدة لمgدة أسgبوع، وكgان ) التآخي(ويعني 

صggاحب ا�متيggاز ورئggيس التحريggر صggالح اليوسggفي، امggا ھيئggة التحريggر فتتمثggل  بggـ المھنggدس شggوكت عقggراوي 
 ومحمد سعيد الجاف وعبد e سعيد، وبعد استقالة المھنgدس شgوكت عقgراوي حgل محلgه واbع�مي نجيب بابان،

.))128((حبيب محمد كريم  
 حيggث اغلقتھggا الggسلطات الحكوميggة نتيجggة لمواقفھggا المعارضggة 11/11/1969اسggتمرت بالggصدور حتggى 

تھgا التعgسفية وعgادت للسلطة وكانت الجريدة تعبر عن تطلعات القوى الوطنيgة فgي نgضالھا ضgد الgسلطة وإجراءا
 بgين الحgزبين الgديمقراطي ا�شgتراكي 1970/آذار/11 بعgد توقيgع اتفاقيgة 4/5/1970للصدور بعد ذلك بتاريخ 

وحزب البعث الذي كان في السلطة آنذاك استمرت بالصدور لمgدة أربgع سgنوات، وكانgت ھgذه الgسنوات المقgررة 
) 1970(بيب محمد كريم ورئيس التحريgر علgي عبgد e  وكان صاحب ا�متياز ح1970/آذار/11لتنفيذ اتفاقية 

.))129 (()1974-1970(ودارا توفيق   
عggدٍد، ) 1583(وبعggد ان سggاءت الع�قggات بggين القيggادة الكرديggة والحكومggة العراقيggة وبعggد ان صggدر منھggا 

 إذ صgggادرت الgggسلطات الحكوميgggة الgggصحيفة والمطبعgggة، 1974آذار/12توقفgggت التgggآخي عgggن الgggصدور فgggي 
 صgدرت 1/5/2003تلزمات الطباعية كافة، واصدرت محلھا صgحيفة العgراق، وبعgد ھgذا التgاريخ وحتgى والمس

.))130((في مدينة أربيل باللغة الكردية) برايه تي(في أثناء ھذه المدة أعداد التآخي باسم   
 وحتgى اlن كتgب فgي ترويgستھا عبgارة 10/5/2003ًثم اسgتأنفت الgصدور فgي بغgداد مجgددا منgذ تgاريخ 

وأصgبح ) فلgك الgدين كاكgه بgي( بغgداد، رئgيس تحريرھgا ) جريدة يومية تصدر عن دار التآخي للطباعgة والنgشر(
 2006، ومنgذ عgام )بgدرخان الgسندي( أصgبح رئgيس تحريرھgا 2005/صفحة وفgي آذار  ) 12(عدد صفحاتھا 

تمد ھgذه الجريgدة صفحة وتتضمن ھذه الصفحات ملحق ثقافي بتسلسل خاص به، وتع) 16( أصبح عدد صفحاتھا
للحصول على اcخبار على عدد من المراسلين في بغداد والمحافظات الشمالية والمحافظات الجنوبية وعدد قليgل 
.من المراسلين خارج العراق  

العراقيgة، خاصgة المكgون ) التgآخي(يتعلق بأداء وعمل صgحيفة ) 3(المسح اbحصائي في الجدول رقم  -
  ).مدة البحث(ع مدة الكردي في العملية السياسية م

ًعددا من الصحيفة المذكورة، والتي صدرت خ�gل مgدة البحgث الgوارد ذكرھgا أع�gه ) 365(تم متابعة  -
ٍمنقوصا منھا عدد العطل الخاصة بالصحيفة وھذا يعني ان البحث طال    .صفحة فيھا) 5840(ً

                                            
 .ي، رئيس تحرير جريدة التآخي بدرخان السند))128 (
 . بدرخان السندي، رئيس تحرير جريدة التآخي))129 (
 .103 أزهار صبيح عنتاب الكعبي، مصدر سابق، ))130 (



ًموضوعا مختلفا وفي كافة ا�ختصاصات المؤشرة في الجداو) 180(تم تأشير  -   .لً
ًموضggوعا مggن مجمggوع الموضggوعات نggشرت فggي الggصفحة اcولggى ) 47(ان .. واتggضح نتيجggة الفggرز -

ً، وھذا يعكس اھتمامgا معينgا فgي الدراسgة خاصgة إذا علمنgا ان الgرقم الكلgي )مانشيتات(وبعناوين بارزة  ً
 ).180(لنشر الموضوعات ھو 

خ�gل مgدة ا�حgت�ل الفوريgة ) لتgآخيا(يبgين الموضgوعات التgي تناولتھgا صgحيفة ) 3(وأدناه جgدول رقgم 
                          : للعراق وبا�ختصاصات المؤشرة في الجدول أع�ه وكما يلي 

 

 

 

 

 

)3(                               جدول رقم   

 المرتبة النسبة المئوية التكرار الموضوعات -
%49.44 89 سياسة 1  اcولى 
%7.26 13 اقتصادية 2 ابعةالر   

%16.66 30 اجتماعية 3  الثالثة 
%17.77 32 عسكرية 4  الثانية 
%3.33 06 تربية وتعليم 5  السادسة 
%3.88 07 اعمار 6  الخامسة 
%1.66 03 رياضة 7  السابعة 
%100 100 المجموع    

: من خ�ل متابعة الجدول أع�ه يتضح ما يلي  
  .ووقع في المرتبة اcولى%) 49.99(ه ًنشاطا، وبما نسبت) 89(حصل الجانب السياسي على  -
حيgث جgاء فgي المرتبgة %) 7.26(ًنgشاطا وبمgا نgسبته ) 13(أما الجانب ا�قتصادي، فقgد حgصل علgى  -

  .الرابعة
 .حيث جاء بالمرتبة الثالثة%) 16.66(ًنشاطا، وبما يعادل نسبته ) 30(وحظي الجانب ا�جتماعي بـ  -
 .بالمرتبة الثانية%) 17.77(ً نشاطا ونسبة )32(وحصل الجانب العسكري بعد حصوله على  -
نشاطات وبمgا يعgادل ) 06(وجاء اختصاص التربية والتعليم ليكون بالمرتبة السادسة بعد حصوله على  -

 %).3.33(نسبة 
 .وليقع في المرتبة الخامسة%) 3.88(نشاطات، وبما يعادل نسبة ) 07(وجاء ا�عمار ليحصل على  -
 %). 1.66(نشاطات ونسبة ) 03(بعة واcخيرة، كونھا حصلت على وحلت الرياضة بالمرتبة السا -

ا�ختgصاصات ) الزمgان، الgصباح، التgآخي(يبين النسبة المئوية التي تناولت فيھا كل من صحف ) 4(جدول رقم 
: المؤشرة في أع�ه وكما يلي  

) 4(الجدول رقم   

 عسكرية اجتماعية اقتصادية سياسية الصحف

تربية 
 وتعليم

اضةري اعمار  

%38.98 الزمان  53.84%  42.42%  38.82%  35.29%  40%  0%  

%30.86 الصباح  21.16%  12.12%  23.53%  29.42%  32%  62.5%  

%30.16 التآخي  25.00%  45.46%  37.65%  35.29%  28%  37.5%  

%100 المجموع  100%  100%  100%  100%  100%  100%  

: ومن مطالعة الجدول أع�ه يتضح اlتي  
بنgسبة ) الgصباح(فيمgا جgاءت صgحيفة %) 38.98(احتgل نgسبة ) الزمان( في صحيفة الجانب السياسي -

وھو ما يظھgر تقgدم صgحيفة الزمgان فgي %) 30.16(بنسبة ) التآخي(، وحظيت صحيفة %)30.38(
  .المواضيع السياسية تليھا الصباح وفي اcخير التآخي

) الggصباح( جggاءت صggحيفة بينمggا%) 53.84(فggي الجانggب ا�قتggصادي، كانggت نggسبة صggحيفة الزمggان  -
وھgggذا يعنgggي تقgggدم صgggحيفة الزمgggان فgggي %) 25(، والتgggآخي علgggى %)21.16(لتحgggصل علgggى نgggسبة 

  .المواضيع ا�قتصادية على قريناتھا التآخي والصباح



وحggصلت الggصباح علggى نggسبة %) 42.42(وفggي الجانggب ا�جتمggاعي، حggصلت الزمggان علggى نggسبة  -
ذا يعنgي ان صgحيفة التgآخي احتلgت النgسبة اcولgى ، وھg%)45.46(والتآخي على نgسبة %) 12.12(

 .تليھا الزمان ومن ثم الصباح
فيمgggا الgggصباح حgggصلت علgggى %) 38.82(احتلgggت صgggحيفة الزمgggان نgggسبة .. وفgggي الجانgggب العgggسكري -

مggا يعنggي ان صggحيفة الزمggان تقggدمت علggى صggحيفتي %) 37.65(والتggآخي علggى نggسبة %) 23.53(
 .التآخي والصباح

، والتgآخي %)29.42(والgصباح %) 35.29(ي والتعليمgي احتلgت الزمgان نgسبة وفي الجانgب التربgو -
مggا يعنggي تggساوي صggحيفتي الزمggان والتggآخي فggي نggسب ا�ھتمggام بالتربيggة والتعلggيم تليھمggا %) 35.29(

 .صحيفة الصباح
، %)28(والتggآخي %) 32(فيمgا الggصباح %) 40(احتلgت صggحيفة الزمggان مgا نggسبته .. وفgي ا�عمggار -

 .ان صحيفة الزمان تقدمت على الصباح والتآخيوھذا يعني 
مgggن ا�ھتمgggام الرياضgggي والgggصباح علgggى نgggسبة %) صgggفر(احتلgggت الزمgggان .. وفgggي جانgggب الرياضgggة -

حيث احتلت الصباح النسبة اcكبر تليھgا التgآخي والزمgان لgيس لgديھا %) 37.5(والتآخي %). 62.5(
 .,أي اھتمام يذكر وذلك بسبب عدم وجود صفحة رياضية فيھا 

فgي الجانgب ) الزمان، الصباح، التgآخي(يبين التكرارات والنسبة المئوية التي حظيت بھا الصحف ) 5جدول رقم 
: السياسي وكما يلي  

 

 

) 5(الجدول رقم   

 الم"حظات المرتبة النسبة المئوية التكرار الصحيفة
%38.98 115 الزمان   اcولى 

%30.86 91 الصباح   الثانية 

%30.16 89 التآخي   الثالثة 

%100 295 المجموع    

 
: ومن متابعة الجدول أع�ه يتضح ما يلي  

ًنشاطا فgي الجانgب الgسياسي، حيgث قgدرت نgسبتھا ) 115(ان صحيفة الزمان التي حصلت على تكرار  -
  .وجاءت في المرتبة اcولى%) 38.98(المئوية بـ 

ًنggشاطا، والتggي حظيggت بنggسبة ) 91(، فقggد جggاءت فggي المرتبggة الثانيggة بتكggرار )الggصباح(أمggا صggحيفة  -
  .في الجانب السياسي%) 30.86(

وكانت بالمرتبة الثالثة في النgشاط %) 30.16(ونسبة ) 89(حصلت على تكرار ).. التآخي(وصحيفة  -
 . السياسي

يبين التكرارات والنسبة المئوية التي حظيت بھا الصحف المذكورة في المجال ا�قتgصادي وكمgا ) 6(جدول رقم 
. يلي   

 
 
 

)6(الجدول رقم   

 الم"حظات المرتبة النسبة المئوية التكرار الصحيفة
%53.84 28 الزمان   اcولى 

%21.16 11 الصباح   الثالثة 

  الثانية 25.00 13 التآخي

%100 52 المجموع    

:من الجدول أع�ه يتضح ما يلي   
%) 53.84(والgذي أحتgل نgسبة ًنgشاطا فgي جانgب ا�قتgصاد، ) 28(حظيgت بتكgرار ) الزمان(صحيفة  -

  .وكانت بالمرتبة اcولى
  %).21.16(ًنشاطا ونسبة ) 11(فكانت في المرتبة الثالثة، حيث حظيت بـ ) الصباح(أما صحيفة  -
 %). 25(ونسبة ) 13(جاءت بالمرتبة الثانية وبتكرار ) التآخي(و -



:  في المجال ا�جتماعي وكما يلييبين التكرارات والنسب المئوية التي حصلت عليھا الصحف) 7(جدول رقم   
 

 

 

 

)7(جدول رقم   

 الم"حظات المرتبة النسبة المئوية التكرار الصحيفة
%42.42 28 الزمان   الثانية 

%12.12 08 الصباح   الثالثة 

%45.46 30 التآخي   اcولى 

%100 66 المجموع    

 
:من الجدول أع�ه يتضح ما يلي  

فيمggا يعنggي %) 42.42(ً نggشاطا فggي الجانggب ا�جتمggاعي وبنggسبة )28(ان صggحيفة الزمggان حظيggت بggـ  -
  .حصولنا على المركز الثاني

  نشاطات اجتماعية) 8(وبتكرار %) 12.12(وصحيفة الصباح احتلت المركز الثالث وبنسبة  -
 . ًاجتماعيا%) 45.46(وبنسبة ) 30(وصحيفة التآخي احتلت المركز اcول وبتكرار  -

في الجانب ) الزمان، الصباح، التآخي(رات والنسب المئوية التي حظيت بھا الصحف يبين التكرا) 8(جدول رقم 
: العسكري وكما يلي  

 

 

 

)8(جدول رقم   

 الم"حظات المرتبة النسبة المئوية التكرار الصحيفة
%53.82 33 الزمان   اcولى 

%23.53 20 الصباح   الثالثة 

%34.65 32 التآخي   الثانية 

%100 85 المجموع    

 
: من الجدول أع�ه يتضح ما يلي  

  .والمرتبة اcولى) 13(وبتكرار %) 38.82(في الجانب العسكري ، احتلت صحيفة الزمان نسبة  -
والمرتبggة الثالثggة فggي الجانgggب %) 23.53(ًتكggرارا ونggسبة ) 20(وصggحيفة الggصباح، حggصلت علggى  -

  .العسكري
فgي ا�ختgصاص %) 37.65(ًاطا ونgسبة نgش) 32(جاءت بالمرتبgة الثانيgة وتكgرار .. وصحيفة التآخي -

 .اع�ه
فgي جانgب ) الزمgان، الgصباح، التgآخي(يبين التكرارات والنسب المئوية التي حظيت بھا صgحف ) 9(جدول رقم 

: التربية والتعليم وكما يلي  
 
 
 

) 9(جدول رقم   

 الم"حظات المرتبة النسبة المئوية التكرار الصحيفة
%35.29 6 الزمان   اcولى 

باحالص  5 29.42%   الثانية 

%35.29 6 التآخي   الثالثة 

%100 17 المجموع    

: من الجدول أع�ه يتضح ما يلي  



أنggشطة وبنggسبة ) 6(المرتبggة اcولggى بتكggرار) الزمggان(فggي جانggب التربيggة والتعلggيم، احتلggت صggحيفة  -
)35.29.(%  

  .الثانيةوالمرتبة %) 29.42(نشاطات وبنسبة ) 5(اما صحيفة الصباح فحصلت على  -
فgي %) 35.29(نgشاطات، ونgسبة ) 6(وجاءت صحيفة التgآخي متgساوية مgع صgحيفة الزمgان بتكgرار  -

 . ًالمركز اcول أيضا
 

يبين التكرارات والنسب المئوية التي حصلت عليھا الgصحف عينgة البحgث فgي جانgب ا�عمgار ) 10(جدول رقم 
:وكما يلي  

 

 

 

)10(جدول رقم   

مئويةالنسبة ال التكرار الصحيفة  الم"حظات المرتبة 
%40 10 الزمان   اcولى 

%32 8 الصباح   الثانية 

%28 7 التآخي   الثالثة 

%100 25 المجموع    

 

:يتضح من الجدول أع�ه ما يلي  
  %).40(ًنشاطا وبنسبة ) 15(المرتبة اcولى وبتكرار ) الزمان(احتلت صحيفة .. في جانب ا�عمار -
  .نشاطات) 8(وبتكرار %) 32(المرتبة الثانية بنسبة أما صحيفة الصباح، فاحتلت  -
 %). 28(نشاطات ونسبة ) 7(فيما جاءت التآخي في المرتبة الثالثة بتكرار  -

الزمggان، الggصباح، (يبggين التكggرارات والنggسب المئويggة والمراتggب التggي حggصلت عليھggا الggصحف ) 11(جggدول رقggم
:في الحقل الرياض وكما يلي) التآخي  

 

 

 

)11(جدول رقم   

 الم"حظات المرتبة النسبة المئوية التكرار الصحيفة
%صفر صفر الزمان   الثالثة 

%62.5 5 الصباح   اcولى 

%37.5 3 التآخي   الثانية 

%100 8 المجموع    

:يتضح من الجدول أع�ه ما يلي  
،بgسبب ان صحيفة الزمان لم يكن لھgا أي اھتمgام يgذكر فgي حقgل الرياضgة حيgث جgاءت بالمرتبgة الثالثة -

  .عدم وجود صفحة رياضية فيھا،ثم اصبح لھا ملحقآ رياضيآ بعد ذلك
وكانgت فgي %) 62.5(نgشاطات فgي جانgب الرياضgة وبنgسبة ) 5(اما صحيفة الgصباح فحgصلت علgى  -

  .المرتبة اcولى
 %).37.5(نشاطات وبنسبة ) 3(وصحيفة التآخي احتلت المرتبة الثانية بتكرار  -

 
:رشح لدينا ا�تي وعلى اساس ھذه ا�حصائية ت  

والتي اخذ ت كنموذج )الزمان ، الصباح ، التآخي (ان الصحف عينة مجتمع البحث والتي ھي صحف   
 ولغاية شھرحزيران من العام 2003عن الصحافة العراقية للسنة ا�ولى وشھرين تقريبا من ا�حت�ل الفوري للعراق للفترة من نيسان 

: قد افرزت النتائج التالية 2004  
خبرا وريبورتاجا ومقا�ت وآراء ) 115(المركز ا�ول في نشر اخبار ا�حت�ل ا�مريكي للعراق بواقع )الزمان ( احتلت صحيفة  .1

  .ثانيا ، وصحيفة التآخي ثالثا ) الصباح (وفنون صحفية اخرى في المجال السياسي،وصحيفة 



في المركز )التآخي (خبرا وموضوعا ، فيما جاءت صحيفة ) 28(ع المركز ا�ول بواق)الزمان(وفي المال ا�قتصادي احتلت صحيفة .2
.خبرا وموضوعا  ) 11( بالمركزبواقع ) الصباح(خبرا وموضوعا ، وحلت صحيفة ) 13( الثاني وبواقع   

 صحيفة خبرا وموضوعا ،وجاءت ) 30(المركز ا�ول بواقع )التآخي (قدر تعلق ا�مر بالموضوعت ا�جتماعية ،فقد احتلت صحيفة . 3
.خبرا وموضوعا) 8(في المركز الثالث بواقع ) الصباح ( خبرا وموضوعا ،وحلت صحيفة )28(بالمركز الثاني بواقع )الزمان (   

بالمركز الثاني وبواقع ) التآخي(خبرا وموضوعا ، وحلت صحيفة  ) 33(على ) الزمان(وفي ا�ختصاص العسكري حصلت صحيفة .4
.نشاطا سياسيا مختلفا  ) 20(لتحتل المركز الثالث بواقع) الصباح (يفة خبرا وموضوعا ،وجاءت صح) 32(  

( نشاطات صحفية  وحلت صحيفة  ) 6(المركز ا�ول في اختصاص التربية والتعليم وبواقع )الزمان والتآخي( واحتلت صحيفتا .5
.اخباروموضوعات ) 5( ثانيا بواقع ) الصباح   

في ) الصباح ( اخبار وموضوعات،وصحيفة ) 10(�ول في اختصاص البناء وا�عمار وبواقع المركز ا) الزمان ( واحتلت صحيفة . 6
تقارير  ) 7( لتحتل المركز الثالث وبواقع نشر ) الصباح ( تقارير وموضوعات ، وجاءت صحيفة ) 8(المركز الثاني وبواقع 

.وموضوعات   
ثانيا ) التآخي ( وصحيفة . تقارير وموضوعات  ) 5( ياضي وبواقع على المركز ا�ول في النشاط الر) الصباح ( وحصلت صحيفة . 7

.لعدم وجود صفحات رياضية فيھا ) صفر ( على ) الزمان ( تقارير وموضوعات ، وصحيفة  ) 3( وبواقع نشر   
ختصاصات الواردة كانت قد تعاملت مع تحاليل تقاريراحت�ل العراق بنشاط واضح مع اغلبية ا�) الزمان( وھكذا يتضح ان صحيفة .. 

السياسية ،العسكرية ، التربية والتعليم ، البناء وا�عمار : (في نشر التقارير والموضوعات التالية ) ا�ول ( في البحث ،اذ جاءت بالمركز
نسبة تزيد وھذا يعني ان تلك الصحيفة كانت ا�قرب الى نقل كارثة احت�ل العراق من مثي�تھا الصحف الداخلة في عينة البحث وب ) 

.على النصف   
الجانب ا�جتماعي ، ( عندما حلت بالمركز ا�ول في نشر تقارير وموضوعات ) الثاني(على المركز ) التآخي ( وحصلت صحيفة .. 

ل وھذا يعني انھا احتلت المركز الثاني من ناحية ا�ھتمام بموضوعة احت�) وبذات المركز في نشر تقارير وموضوعات التربية والتعليم 
.العراق   

كونھا حازت على المركز ا�ول في ا�ختصاص الرياضي فقط وھي اقل نسبة اھتمام ) الثالث( المركز) الصباح ( واحتلت صيحيفة .. 
.مقارنة بالصحف ا�خرى الداخلة في عينة البحث في موضوعة احت�ل العراق   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
د                                ھيكلية البحث الجدي  

 تحليل تقارير الصحافة العراقية حول الغزو ا�مريكي للعراق وفترة ا�حت"ل الفورية 
 

مفھوم الصحافة وتطورھا/ الفصل ا�ول *   

 مفاھيم الصحافة/ المبحث ا�ول  -1

 ًتطور الصحافة العراقية تاريخيا/ المبحث الثاني  -2

  التشريعات وقوانين حرية التعبير في العراق/ المبحث الثالث  -3

 

  والقانون الدولي2003/ 1483القرار / الفصل الثاني *

  بخصوص احت"ل العراق1483/2003أھم مضامين القرار / المبحث ا�ول  -1

  والقواعد ا�مرة للقانون الدولي وانتھاكات حقوق ا�نسان 2003/ 1483القرار / المبحث الثاني -2

   ا�نسانيوالقانون الدولي... الحرب على العراق / المبحث الثالث  -3

 

اسس اختيار بريمر �دارة الدولة العراقية وفكرة اعتماد قانون ادارة الدولة ومجلس الحكم/ الفصل الثالث *  



 .اسس اختيار بريمر �دارة الدولة العراقية/ المبحث ا�ول -1

 .حل الكيانات والمؤسسات العراقية ، الدوافع والمتطلبات/ المبحث الثاني -2

  .قانون ادارة الدولة واعتماد مجلس الحكمفكرة / المبحث الثالث -3

 

تحليل تقارير الصحافة العراقية حول الغزو ا�مريكي للعراق خ"ل فترة ا�حت"ل الفورية/ الفصل الرابع *  

  .2003شھداءالصحافةالعراقية بعد عام / المبحث ا�ول  -1

 .2003الصحافة العراقية وا�رھاب بعد العام / المبحث الثاني -2

  تحليل تقارير الصحافة العراقية حول الغزو ا�مريكي للعراق وفترة ا�حت"ل الفورية/ الثالثالمبحث  -3

) .الصباح ،التآخي ،الزمان (الفورية ممثلة بعينة مجتمع البحث التي ھي صحف   

 

 



 

 
                                              جامعة سنت كليمنتس

 St. Clements 
 
 

 
 
 

. . ا��
ا	��ا������
..وإدارة ا�ز��  

 �.. درا�� ���������دارة �
����ة �� ���و�� ا��ا��� 

 و����� 2003/أ��ر/12
ان/28���/2004  

 

 أطروحة تقدم بها الطالب 
 سعدون محسن جميل علي الجميلي

 

 وهي جزء من متطلبات نيل شهادة St. Clementsإلى مجلس جامعة 

األزمةٕالدكتوراه في اإلعالم وادارة   

 

 ����اف 
 �	
�� ا���
ذ ا

���� ا����	�� ا�.د ���  
 

  العراق           –بغداد 

م2010هـ                           1431
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 إ	�ار ا����ف

 ..ا�ــ����� ا���ا	ــ�(نــشهد أن إعــداد هــذه االطروحــة الموســومة بـــ
�.. إدارة ا�ز�� و���� .. درا�� ������دارة 

 و�$��ــ� 2003/أ�ــ�ر/12 �ــ! �� و�ــ� ا���ا	ــ�

سـعدون محـسن جميـل علـي ( والمقدمة من قبل الطالب )2004/'&��ان/28
 جرى تحت إشرافي في جامعة سانت كلمنتس، وهـي جـزء مـن متطلبـات نيـل )الجميلي

.ٕشهادة الدكتوراه في اإلعالم وادارة األزمة  

 

 

عبد األمير مويت الفيصل. د.م. أ:المشرف  

2009    /     / :التاريخ  

: التوقيع   

 

 

 

 

أرشــح هــذه األطروحــة لمناقــشة المــشرف العــام علــى .. بنــاء علــى التوصــيات المتــوفرة
 مكتـب -الدراسات العليا في جامعة سانت كلمنتس عضو المجلس األكاديمي للجامعـة

.بغداد  

 

 

 

 

 

 

 

 إ	�ار ا�,+� ا��$*ي
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ـــ�(أشـــهد أن األطروحـــة الموســـومة بــــ 
� ا���ا����ـــ  ..ا�
��ـ� �.. درا�� �������.. ز��ة ا�وإدار��دارة 

 � و�"��ــ� 2003/أ�ــ�ر/��12�و�ــ� ا���ا��ــ� �ــ

س��عدون مح��سن جمي��ل عل��ي (والمقدمــة مــن الطالــب  )$%2004�ــ�ان/28

 قــد جــرى تــدقيقها ومراجعتهــا مــن الناحيــة اللغويــة مــن قبلــي، وأصــبحت ذات )الجميل��ي
. ٍأسلوب علمي سليم خال من األخطاء اللغوية وألجله وقعت  

 

 

 

 

:  التوقيع   

:االسـم   

   /      /    :   التاريخ
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 إ	�ار �.-� ا��-�	��
 

ا�(ـ)م ( االطروحـة الموسـومة بــ بــىنشهد نحن أعضاء لجنة المناقـشة أطلعنـا علـ
��ـ�ة إدارة .. درا�� ������ـ�.. وإدارة ا�ز��

 �ــ ــ� � ــ� ا���ا�� ــ� ���و� ����ــ�ر/12 � 2003/أ

ــــــ�  �ــــــ�ان/28و�"� �ــــــب )$%2004                    وقــــــد ناقــــــشنا الطال
 فـــي محتوياتهـــا وفيمـــا لـــه عالقـــة بهـــا، ونعتقـــد بأنهـــا جـــديرة )ســـعدون محـــسن جميـــل(

. ٕفي اإلعالم وادارة األزمات(          ) بالقبول لنيل درجة الدكتوراه بتقدير   

 

  عبد اهللا الجوراني. د.أ

  )ًرئيسا(

/     /2010  

  حسن علي سبتي. د.أ

  )ًعضوا(

/      /2010  

    

  وائل محمد إسماعيل. د.م.أ

  )ًعضوا(

/    /2010  

  عبد النبي خزعل. د.م.أ

  )ًعضوا(

/     /2010  

    

  حاتم علو الطائي. د.م.أ

  )ًعضوا(

/    /2010  

  عبد األمير مويت الفيصل. د.م.أ

ًعضوا ومشرفا( ً(  

/     /2010  

 

جامعة سانت كلمنتسصدق من قبل مجلس   

 

 

كتوراألستاذ الد  

 عميد الجامعة

 



 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ا�ھداء
.. إلى  

رفي الحن ألھمنة وم  المعرف
  

�ه  .....ي عل ف  هللا ج
  

يي ا مات النبر الكائن  ُفخ
  

  )ص(محمد  .....

يه بأنفاسدمجت أنفاسن ان  م
  

  وطني العراق الحبيب .....

ةصفاء والمحبوءة بالوب الممل  القل
  

  والدتي والدي .....

ضحية وا?ز الترمريث  ار الكبي
  

  زوجتي الحبيبة .....

موخ ش  سيرتيم
  

  أبنائي.. ونور حياتي .....

                                        سامر، ثائر، ميسم 
شي بذي حفزني الرة عيندي ... ادتهھقل جھ                ان اكم

 المتواضع ھذا 
 ولدي الشھيد ياسر

حمته، واسكنه فسيح جناته، انه على كل شيء قديرتغمده هللا بواسع ر  
يداد حقيقت  امت

  

  أخواتي.. أخوتي  .....

 
ن ل مى كھموإلود أسز الوجى حيد إلذا الجھراج ھي أخعف ف بأض

.لعرفاناا�يمان ، لھم منا كل الحب و  
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�� �01 و�/ 

 

في طاعة اهللا جل فـي عـاله، فهـو الغفـور البـر، الـرحيم رحمـن .. الشكر
. الدنيا ورحيمها  

وخيـــــر مـــــن مـــــشى علـــــى .. والـــــصالة والـــــسالم علـــــى أشـــــرف خلـــــق اهللا
). ص(األرض، فخر الكائنات وسيدها محمد النبي األمي   

آثـرت التوقـف ..  مـن كتابـة أطروحتـي هـذه وأنـا أضـع اللمـسات األخيـرة
..ي بعطائهم، فوجب الشكر لهمنعند من طوقني عرفانهم، فأجزلو  

ان غايــة عرفـاني وشــكري وتقــديري ينـصب فــي نهاياتــه عنــد .. لـذا أقــول
الـــدكتور عبـــد األميـــر الفيـــصل، المـــشرف علـــى .. علميـــة وطيبـــة وتوجيهـــات 

الـصعاب، فأصـابني الطريـق، ًأطروحتي هذه، فقد كان خيـر عونـا فـي تـذليل 
. ًفله الثناء متمنيا له كل التقدم والنجاح بعون اهللا تعالى  

لمـــن آزرنـــي، مـــن دار الكتـــب والوثـــائق .. كمـــا أضـــع شـــكري وتقـــديري
.وبالذات في قاعة المطالعة، والفهرسة، وكذلك المخازن، والتصوير  

حيـــاة ان تـــسعفهم إلـــى .. اتـــوق إلـــى رحمـــة اهللا.. ولغيـــرهم.. لكـــل هـــؤالء
ًملؤهــــا الــــسالم والحــــب وان يحيــــا بلــــدنا حــــرا تنتــــصر فيــــه أرادة الخيــــر، أرادة 
.الشعب واهللا الموفق  
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 ا��2�,34
�وإدارة ا�ز��.. ا������ ا���ا	  

����� �� و�� .. درا�� ������� ة إدارة 
� ا���ا	

6 / 5��ر12 �!���/2003 �� و�$�
��ان28&'/*7*�2008  

 

ــ ـ الكيفيــة التــي أدار بهــا بريمــر الدولــة العراقيــة باعتبــاره ان مجــال ربــط اإلعــالم ب
 هـــذه  اإلدارة مـــن موقـــف اشـــعال -يـــأتي مـــن بـــاب لفـــت االنتبـــاه إلـــى أهـــم ثنايـــا.. أزمـــة

الحرب، وتدمير العراق وقتـل ابنائـه، ونهـب ثرواتـه، وحـل مؤسـساته الوطنيـة ومـا ترتـب 
ًلة العراقية، فضال عن شرعية على تلك األفعال من سلبيات في البنية المؤسساتية للدو

ًالحــرب علــى العــراق، وموقــف المحتــل قانونيــا بمــا يجــب ان يفعلــه فــي الدولــة المحتلــة، 
وأســس إدارة بريمـــر للدولــة العراقيـــة، واهميـــة القــرارات التـــي أتخـــذها خــالل فتـــرة وجـــوده 

:                     وقــــــــــــد تــــــــــــضمنت الدراســــــــــــة اربعــــــــــــة  فــــــــــــصول.. كحــــــــــــاكم مــــــــــــدني فــــــــــــي العــــــــــــراق
                                                      

: تــــضمن اإلطــــار المنهجــــي للدراســــة جملــــة مــــن العنــــاوين الفرعيــــة مثــــل: التمهيــــد
ٕالمقدمة ومشكلة البحث، وأهمية البحث، وأهداف البحث، واجراءات البحث،وحـدود 

 واجهــت البحــث التــي شــملت الحــدود المكانيــة والحــدود الزمانيــة  والــصعوبات التــي
الباحــــث أثنــــاء شــــروعه العمــــل والبحــــث، باإلضــــافة إلــــى التطــــرق إلــــى عــــدد مــــن 

ٕوادارة األزمـــة، وهـــذه العنـــاوين يـــأتي أمـــر .. الدراســـات الـــسابقة فـــي مجـــال اإلعـــالم
تقــدمتها مــن البــديهيات أو اللــوازم المتعــارف عليهــا، وهــي بمثابــة اســتباق أو مؤشــر 

ة مــن تقــصي المعلومــات وتبوبيهــا، بــأي هــدى ســيكون البحــث العطائــه ســمة العلميــ
وبالتــالي اخراجهــا إلــى حيــز الوجــود بالــصيغة التــي هــي عليهــا فــي عمــوم الدراســات 
.والبحوث  

األزمـــــــــات الـــــــــسياسية، المفهـــــــــوم /  جـــــــــاء تحـــــــــت عنـــــــــوان :الفـــــــــصل االول  -1
ــــة مباحــــث األول.. والخــــصائص ــــه ثالث المفهــــوم .. إدارة األزمــــات/ وتفــــرع عن
 لألزمــــات اإلعالميــــة والــــسياسية، والمبحــــث أنمــــوذج: والثــــاني.. والخــــصائص

حيــث تطــرق الباحــث .. مرتكــزات الــسياسة االميركيــة واحــتالل العــراق: الثالــث
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فــــي هــــذا الفــــصل إلــــى أمثلــــة لألزمــــات الدوليــــة إعالميــــة وسياســــية، وطبيعــــة 
باإلضـــافة .. المفـــاهيم والخـــصائص التـــي أنطـــوت عليهـــا األزمـــات بـــشكل عـــام

 ..ة إدارة األزمةإلى التطرق إلى موضوع كيفي
 والقـــــانون 2003) 1483(القـــــرار /  كـــــان تحــــت عنـــــوان :الفـــــصل الثـــــاني  -2

تحـت / الدولي، حيث تطرق الباحث في هـذا الفـصل إلـى ثالثـة مباحـث األول
 بخصوص احتالل العراق، وهـل 1483/2003أهم مضامين القرار / عنوان

متحــدة ومجلــس تقــاطع هــذا القــرار مــع القــرارات الــسابقة الــصادرة عــن األمــم ال
فيمــا جــاء المبحــث .. األمــن وقــوانين حقــوق اإلنــسان بــشأن حــاالت االحــتالل

ليتحدث عن القرار أعاله، والقواعد اآلمرة الناهية في القـانون الـدولي، / الثاني
علــى مناقــشة أهميــة / وانتهاكـات حقــوق اإلنــسان، فيمـا انطــوى المبحــث الثالـث

ًهل جاءت تلـك الحـرب لتحـدث خرقـا والقانون الدولي، و.. الحرب على العراق
 .ًبينا في ثوابت القانون الدولي، أم أنها كانت مع القانون الدولي

ــــث  -3 أســــس اختيــــار بريمــــر إلدارة الدولــــة /  جــــاء تحــــت عنــــوان :الفــــصل الثال
واعتمـــاد قـــانون إدارة الدولـــة، حيـــث تـــضمن .. العراقيـــة، وفكـــرة مجلـــس الحكـــم

أســس اختيــار بريمــر إلدارة الدولــة كــان تحــت عنــوان / األول.. ثالثــة مباحــث
ـــاني حـــل الكيانـــات والمؤســـسات العراقيـــة، .. تـــضمن موضـــوعة/ العراقيـــة، والث

ــــدوافع والمتطلبــــات، وكــــان المبحــــث الثالــــث ــــس .. تحــــت عنــــوان/ ال فكــــرة مجل
واعتمــــاد قـــــانون إدارة الدولــــة العراقيـــــة، وأثــــره فـــــي الحيــــاة الـــــسياسية .. الحكــــم

 مرحلـة انتقاليــة للتهيـؤ لكتابــة الدســتور، -الفتــرةالعراقيـة، حيــث تـم اعتبــار تلـك 
 .واالنتقال إلى الحكومات العراقية المتتالية

ـــع  -4 مؤشـــرات إزاء إدارة بريمـــر للدولـــة العراقيـــة، /  تحـــت عنـــوان :الفـــصل الراب
وتـــضمن هـــذا العنـــوان فـــي طياتـــه ثالثـــة مباحـــث تـــشكلت علـــى وفـــق العنـــاوين 

/ والمبحـــث الثـــاني ر للدولـــة العراقيـــة،نمـــط إدارة بريمـــ/ التاليـــة، المبحـــث األول
أبــرز قـــرارات بريمــر خـــالل إدارتــه للدولـــة العراقيــة، ومنهـــا حـــل / تحــت عنـــوان

أحاديث بريمـر وكيـف / وكان المبحث الثالث.. المؤسسات والكيانات المختلفة
ًتعاملت معها الصحافة العراقية، حيث تم استقراء عددا مـن الـصحف العراقيـة 
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وها حـــــــــدث التغييـــــــــر فـــــــــي العـــــــــراق، وبـــــــــشتى التـــــــــي عاصـــــــــرت فـــــــــي صـــــــــدر
االختــصاصات، وذلــك إلعطــاء فكــرة للباحــث حــول الكيفيــة التــي تعاملــت بهــا 
تلــك الــصحف مــع تــصريحات بريمــر ومــا هــي المؤشــرات التــي أخــذتها بعــين 
االعتبار لكي تتـابع نـشرها، كمـا تطـرق البحـث إلـى النتـائج والتوصـيات، ومـن 

  .ثم الخاتمة
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Abstract 
 

The- Information and Crisis Management Analytical 
Between May,2,2003 Till June, 28,2008 

The above topic cover the following details: 
Introduction : 

It is an expr ession of the contents of the thesis. It 
constitutes the bunch of subjects that the heading refered 
to. In addition to the  broad lines all the contents of the 
research work, of heading covered and needed in the 
research, which have the characteristics that side in the 
end in perfect completion of the work and generally, the 
study of the role if information during crisis , is regarded as 
a new chapter of the inclusion of this science on 
generalized characteristics which is tied up with all other 
specializations.  

The study is oriented this way, to enable to find the 
connection between information with the manner through 
which Bremer governed the Iraqi state being himself 
constituting a crisis . It is to bring attention to the most 
significant aspects of his management, from view point of 
starting the war, destruction of Iraq, murdering its children 
, stealing its fortunes and dismantling its national 
organizational , the results of those deeds in negative 
effects on the organizational structure of the Iraqi state. In 
addition to the legat consequences of the war on Iraq and 
the legal position of the occuping party on what should be 
done as an occuping force. 

In addition to the basis of Bremer management to the 
Iraqi  state and the importance of decisions taken  by him 
during his presence as a civil governor of Iraq. 

The Thesis is comrized of five (4) chapters:  
included the academical frame works of the study, and 

included  a bunch of subsidiary Headings .e.d the 
introduction, the task and importance of the work in 
addition to its objectives. The chapter also included the 
procedures followed, and the difficulties that faced the 
author during the beginning and during conducting the 
research work. Also reference is made to the previous 
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works related  to crisis management and information. 
These topics have been introduced because of common 
sence or agreed upon necessities. The constitute as a 
presedent  or an indicator as to where the research work 
shall end up, and to give it the scientific feature by digging 
the data, and their classification and in the end producing 
them in a best way, in the same way as being done in 
general studies and research works.  
1- The First chapter : The concept under a heading : 
political crisis, the concept and features. Three (3) 
subheadings were mentioned first: crisis 
management . concept and factures, and the second 
a sample  of information and political crisis and the 
third is the bach ground of the American policy and 
the occupation of Iraq. 
The author have exposed samples of international 
information and political  crisis, and the nature of  
concepts and characters that have been common 
among crisis in general . In addition to mentioning 
the subject of how crisis is managed . 
The third chapter dealt with relationship between the 
American policy and the American constitution, and 
the principles of the presidents, and the presidency 
and the congress and members of the parliament 
and the centres of  studies and research and the 
lobbies that are influencing the American decision . 
also with the arrogance coming from the aggressive 
military power to control oil resources and the topple 
the nationalistic government through out the word. 

2- The second Chapter: Is under the heading : 
Decision (1483), 2003 and the international law . 
where the author dealt in this chapter with three 
topics the first under the heading : most important 
concepts of the decision 1483/2003 related to the 
occupation of Iraq  , and whether this decision have 
contradicted previous decisions of the united nations 
and the security  council and laws related to human 
rights in cases of occuoation . while the second topic 
came to talic about the above decision and the latest 
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preventative rules of the international law, and 
violations of human rights. The Third Topic is related 
to the discussion of the importance of war on Iraq 
and the international law, and whether that war came 
to cause a clear volation in the principles of 
international law, or whether it was within it. 

3-  The Thread Chapter: Came under the heading 
principles of Bremer choice for the Management of 
Iraq state. And the idea if governing council and the 
choice of the law governing the first was. The chapter 
is constituted of three topics the first was under the 
aiding the principles of the choice of Bremer for 
running the Iraq state and the second included 
subjects of dismantling of bodies and Iraqi institutions 
, the motives and requirement. And the third was 
under the heading the idea of the governing council 
and the adaptation of the law related to the 
management of the Iraqi state and its influence on 
the political life of the Iraqis, this period was 
considered transitional preparing for weighing the 
constitution and the transfer to the consecutive Iraqi 
governments . 

4- The Forth Chapter : Was under the heading 
comments on Bremer management of the Iraqi state, 
it included three topics as follows : the first topic is 
about how the management of the Iraq state took 
place atn seconf the speeches of Bremer and how 
the Iraqi newspapers dealt with them, where a 
Number of newspapers which witnessed the event of 
changes in Iraq, and in different specializations. This 
is because to give the author an idea on how those 
newspapers dealt with the speeches of Bremer and 
what were the guidelines that were taken into 
consideration for follow up of there publication. The 
third topic was under the heading , the most 
important decisions taken by Bremer during his 
management of the Iraqi state, from  which the 
dissolving of the different institutions and 
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organizations. The thesis also dealt with results and 
recommendations and lastly the sum up.    

 
 

�� /�:  

ـــــين /االعـــــالم باالخبـــــار الدقيقـــــة ) ممثلـــــين بالجمـــــاهير(هـــــو عمليـــــة تزويـــــد المتلق
والمعلومـــات الـــسليمة والحقـــائق التـــي تجـــد لهـــا رصـــيدا علـــى االرض ،والتـــي تـــساعدهم 

بحيــث ان .علــى تكــوين رأي واقعــي بأيــة حادثــة مــن الحــوادث او مــشكلة مــن المــشاكل
ضــوعيا فــي عقليــة الجمــاهير واتجاهاتهــا وميولهــا فــي الحيــاة ذلــك الــرأي يعبــر تعبيــرا مو

ان الغايـــة االساســـية والتـــي تنطـــوي علـــى شـــمولبة فـــي االعـــالم :واالختيـــار،ومعنى ذلـــك
،هي االفادة من عملية االقناع عبـر تقـديم المعلومـات والحقـائق واالرقـام واالحـصاءات 

لـــــذا فـــــان            ...                  ومايتـــــصل بهـــــا فـــــي عمـــــوم مثابـــــات الحيـــــاة
االعــــالم اصــــبح مرتبطــــا فــــي مجــــال المعلومــــات ارتباطــــا وثيقــــا مــــن ناحيــــة التطــــورات 
واالنجـــــازات التكنولوجيـــــة فـــــي مجـــــاالت ايـــــصال المعلومـــــات واالتـــــصاالت والعالقـــــات 
العامــة،وفي ذلــك ارســاء ركــائز محــددة لتطــوبر مفــاهيم االعــالم الحديثة،وبــشكل يظهــر 

كمـا ان االعـالم بـات سـمة ..... الشعوب وفي العالقات الدوليةاهمية االعالم في حياة
بارزة لعصرنا الراهن ،مما حـدى بالـدول الـى سـحبه كمـشروع يلتـصق بالـدول واجهزتهـا 

ـــرأي العـــام نحـــو  .)131(ومؤســـساتها المختلفـــة  والتـــي تهـــدف فـــي حركتهـــا الـــى كـــسب ال
عـالم بهـذا الوصـف ان مفهـوم اال:االهداف التي تسعى الدول للوصول اليهـا ممـا يعنـي

التحم بأطار النظريات والفلسفة االنسانية السائدة في التعبير عـن التوجـه الفكـري الـذي 
ـــة وضـــمن مـــساقات اوجـــه النـــشاطات المختلفـــة ويحظـــى االعـــالم اليـــوم . تمارســـه الدول

  على صعيد ادارة االزمـات وهـو مـايتوافق وكـون علـم ادارة االزمـات )132(بأهمية كبرى
فقــد : امــا فيمــا يتعلــق باالزمــات .معاصــرة التــي تحظــى باهتمــام البــاحثيناحــد العلــوم ال

األزمـــات أحـــد العلـــوم المعاصـــرة التـــي تحظـــى باهتمـــام البـــاحثين فـــي أصـــبح علـــم إدارة 
                                            

، 2، طبعــــة1978عبــــد اللطيــــف حمــــزة، االعــــالم والدعايــــة، القــــاهرة، دار الفكــــر العربــــي، . د)131(

  .19ص

هــة االعـالم المعــادي، بغـداد، جامعــة مكـي محمـود العــاني، االعـالم النفــسي للـشعب فـي مواج)132(

   وما بعدها6،ص1996البكر، 
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عديـد مـن التخصـصات، وازدادت أهميـة هـذا العلـم فـي الوقـت الـراهن نتيجـة التطـورات 
ومـات، ممـا سـاعد علـى اقتـراب أجـزاء الراهنة والهائلة فـي تكنولوجيـا االتـصاالت والمعل

العـــــالم بعـــــضها مـــــن الـــــبعض اآلخـــــر، وتخطـــــي الرســـــالة اإلعالميـــــة لحـــــواجز الزمـــــان 
والمكــــان، واالتجاهــــات المتزايــــدة نحــــو التعدديــــة الــــسياسية، وانفتــــاح األســــواق الوطنيــــة 
والعالميــة، وانتــشار ظــاهرة العولمــة بمــا تنطــوي عليــه مــن تــداعيات سياســية واقتــصادية 

. ماعية وثقافيةواجت  

ويحظـــى المنظـــور اإلعالمـــي فـــي إدارة األزمـــات والكـــوارث بأهميـــة متـــصاعدة إذ 
ًيعــد مكونــا أساســيا مــن مكونــات المــزيج التكــاملي لمختلــف العلــوم فــي دراســة األزمــات،  ً ُ
وهـــو المـــزيج الـــذي يفتـــرض أن كـــل أزمـــة تنطـــوي علـــى عالقـــة متـــشعبة ومتداخلـــة مـــن 

.)133(لداخلية منها والخارجيةاألمور الفردية والجماعية، ا  

" لــيس مــا حــدث"فيمــا يتعلــق باألزمــة علــى أن المهــم .. ويركــز المفهــوم اإلعالمــي
، فمـــن األمـــور الحيويـــة عنـــد دراســـة األزمـــة ان "مـــا يتـــصور النـــاس انـــه حـــدث" ولكـــن 

نعــــرف أن مــــا يدركــــه النــــاس عبــــر خبــــراتهم الشخــــصية أو تعرضــــهم لوســــائل اإلعــــالم 
 واقـع ال يقبــل الـشك، وبالتــالي البـد أن يعــرف القـائم باالتــصال يتحـول فــي أذهـانهم إلــى

فحــين يتــصور النــاس . كيــف يخاطــب اهتمامــات النــاس مــن خــالل مــدركاتهم لألشــياء
أنهم في سـاعات الخطـر البـد ان نـشعرهم بـأنهم موضـع االهتمـام، والبـد أن نتأكـد أنهـم 
.سوف يصدقون المعلومات الصادرة من مصادر خبيرة ومستقلة  

تبرز أهمية البعد اإلعالمـي مـن خـالل الـدور الـذي تقـوم بـه أجهـزة اإلعـالم فـي و
امداد الجمهور بالبيانات والمعلومات أثناء األزمة، كما يمتد هـذا الـدور لمـا بعـد انتهـاء 
األزمــة أو انحــسارها بهــدف احتـــواء آثارهــا، مــع وضــع تـــصورات بديلــة فــي المـــستقبل، 

اســتراتيجي محــدد المعــالم للتعامــل مــع األزمــة وهــو أمــر يــستدعي وجــود اطــار نظــري و
ٕوادارتهــا، مــع وضــع تــصورات بديلــة للتعامــل معهــا ومــع مــا يطــرأ عليهــا مــن تطــورات، 

.)134(وذلك باختالف طبيعة األزمة وحدودها  

                                            
ـــــدار الالقـــــاهرة،حـــــسن عمـــــاد مكـــــاوي، اإلعـــــالم معالجـــــة األزمات،. د )133( ، 2005 مـــــصرية اللبنانيـــــة، ال

 .18-17ص
 .12/10/1999أمين هويدي، إدارة األزمات في ظل النظام العالمي الحالي ، جريدة الحياة  )134(
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ان التغطيـــة اإلعالميـــة لألزمـــات لـــه أكبـــر األثـــر فـــي توجيـــه اهتمـــام المجتمـــع .. 
ًالجتمــاعي واالقتــصادي فــضال عــن األزمــات الــدولي بــبعض األزمــات الســيما التحــول ا

الناجمــة عــن الــصراعات والحــروب والتــصفيات العرقيــة، وأبــرز دليــل علــى ذلــك الــدور 
الفاعل الذي قامت به وسائل اإلعالم بالتعامل مـع أزمـة كوسـوفو، السـيما الـدور الـذي 

ي لحلــف أدتــه الــصورة التلفازيــة فــي نمــو التعــاطف الــدولي، وتأييــد الــرأي العــام العــالم
.كوسوفو) ألبان(الناتو، وتدخله العسكري النقاذ   

حيث نجح اإلعالم العالمي في فرض هذه األزمة، ووضـعها علـى جـدول أعمـال 
لـــذا فـــأن .. الـــرأي العـــام العـــالمي، حتـــى قبـــل ان يتخـــذ الحلـــف قـــراره بالتـــدخل العـــسكري

ـــرأي العـــام ًكـــان قـــد اســـتخدم اســـتخداما أمثـــل فـــي توجيـــه أنظـــار ا.. اإلعـــالم العـــالمي ل
العــالمي إلــى قــضية العــراق، ووظفــت جملــة مــن األكاذيــب والتــضليل اإلعالمــي إليجــاد 

ًوأدت  أجهـزة الدعايـة واإلعـالم األميركيـة دورا كبيـرا ومناهـضا . أزمة دوليـة مـع العـراق ً ً
حيــث اســتخدمت فــي حــرب ضــروس علــى العــراق، .. للعــراق وشــعبه وتجــيش الجيــوش

 -ئيـــة، وســـخرتها فـــي الـــسيطرة النوعيـــة علـــى أرض المعركـــةماكينتهـــا اإلعالميـــة والدعا
ًعبر إرسال العديد مـن المراسـلين األميركـان الـى هنـاك لنقـل الحـدث حـصريا ألجهزتهـا 
اإلعالميــة، ومنهــا يحــصل العــالم علــى األخبــار والتقــارير عــن مــا يــدور فيهــا، وحقيقــة 

ًكـــانوا قــــد اعــــدوا إعــــدادا نوعيـــا.. األمـــر ان هــــؤالء المراســــلين  ليكونــــوا العدســــة المرئيــــة ً
ًالوحيــدة فــي أرض المعركــة، ممــا يعنــي إمكانيــة التــصرف بالمعلومــات وفقــا لمــا يخــدم 

و لربما وقع .ذلك الطرف ويحرم الطرف الذي شنت عليه الحرب بأحقية اظهار مواقفه
مـــــن هنـــــا وظـــــف اإلعـــــالم األميركـــــي أبـــــشع توظيـــــف . )135(انتـــــصاراته علـــــى المحتـــــل

حينمــــا أهمــــل .. عبــــر نقــــل وجهــــة نظــــر االحــــتالل وجيــــشهلالنقــــضاض علــــى العــــراق 
للتغطية على كـل .. بالكامل طرف األزمة اآلخر، وهو المطلوب من جراء تلك الحرب

.الخروقات في القانون الدولي، والقانون اإلنساني واتفاقيات جنيف  

 
 
 
 

                                            
وجون ستوبر، أسـلحة الخـداع الـشامل، الـدار العربيـة للعلـوم، ترجمـة مركـز التعريـب شيلدون رامبتون  )135(

 .58-52، ص2004والترجمة، 
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 B�+ا� ��0��:  

ة هي ثنائية مـن اسـاليب البحـث العلمـي ، فالبحـث الـذي يبـدأ المشكلة او الفرضي
مـــن فـــراغ اليثمـــر اال فراغـــا، ولهـــذا فـــأن الـــسمة الرئيـــسية التـــي تميـــز البحـــوث العلميـــة 
اآلن،هي ان تكون هناك مشكلة او ازمة محددة ومهمة ، وانها بالفعل بحاجـة الـى مـن 

بهـا المتعـددة حتـى يـستطيع يتصدى لها بالدراسـة والبحـث والتقـصي، والتحليـل مـن جوان
 ان يوجــد لهــا الحلــول المناســبة

)136(
ومــشكلة البحــث محاولــة لالجابــة علــى التــساؤالت  ,

:اآلتية            1-

ــــــة -2 كيفية تعاطي الصحافة العراقية مع  حدث ادارة بريمر للدولة العراقية، ماهي
عينة مجتمع(وكيفية تعامل بعض الصحف ,الصورة االعالمية    البحـــــث   

.مع االزمة من جوانبها كافة؟) مامفهوم - 3      
االسباب الكامنة وراء حدوث االزمة وكيفية ادارتها ؟..االزمة  ماالجهــــــــــــــــــــــات -4 

   اظهارهـــــا بهـــــذا   المسببة لالزمة ،االغراض ،الدوافع ،االهداف من وراء
مامـدى اقتـراب -5      الشكل الى حيز الوجود ؟

ادائها لمهامها لخدمةاالدارة المدنية الدارة العراق من     العــــراق وشــــعبه خــــالل  
 مدة االزمة والتي دامت الكثر من عام واحد؟

 

B�+ا� �:أه�  

التـي كبلـت العـراق بطـوق االسـتعمار ) األزمـة(ال يخفى على أحـد أهميـة الحـدث 
 ومـــا جـــرى مـــن 2003للعـــراق خـــالل العـــام"  البريطـــاني-اإلميركـــي"الجديـــد االحـــتالل  

.)137(ذلك التاريخ ولآلنتتابع لألحداث منذ   

تـــأتي أهميـــة البحـــث باعتمـــاد هـــذا الموضـــوع الـــذي مـــا زال طـــور التكـــون .. لـــذا
والــصيرورة رغــم أن أحــداثها الفعليــة كحالــة الحــرب انقــضت منــذ مــدة، إال ان الدراســـة 

                                            

محمد منير حجاب، االسس العلميـة لكتابـة الرسـائل الجامعيـة، القـاهرة، دار الفجـر لنـشر . د) 136(

  25،ص2000، 3والتوزيع،ط

مريكـــي للعـــراق المـــشهد االخيـــر، انتـــوني كـــورد ســـمان، و باســـيل يوســـف بجـــك، االحـــتالل اال)137(

  . 8-7، ص 2007بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، 
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ومــا جــرى للواقــع ) األزمــة(توســعت بحيــث شــملت افــرازات ومعطيــات مــا بعــد الحــرب 
حـتالل، وبـأي أتجـاه سـارت تلـك األزمـة، ومـا هـي العوامـل العراقي من سيطرة قـوات اال

التي أثرت وما زالت تؤثر بأفرازاتها على وحدة الشعب العراقـي، التـي كانـت فيمـا سـبق 
ســـــمة مـــــن ســـــماته األساســـــية، وهـــــا هـــــي اليـــــوم تتـــــأرجح بـــــنفس أثنـــــي طـــــائفي مـــــذهبي 

).الدولة العراقية(محاصصي وصل جل مفاصل   

ظــة اســتقراء واقعيــة وحقيقيــة والخــروج بنتــائج جــاءت وللوقــوف علــى لح.. مــن هنــا
. أهمية هذه الدراسة  

 

B�+أه اف ا�:  

محاولـة الوصـول إلـى حقيقـة الفعـل .. لعل من أكثر األمور جوهرية لهذه الدراسـة
للعـــراق باعتبـــاره أزمــة ودوافعـــه عبـــر الوصـــول إلـــى )  البريطـــاني-لالحــتالل االميركـــي(

ر مـن البـاحثين والدارسـين فـي مجـاالت تحليـل األزمـات، الحقائق التي انتبـه إليهـا الكثيـ
 الـــصحافة مـــن -واالزمـــة العراقيـــة علـــى وجـــه التحديـــد، وكيـــف أمكـــن لألعـــالم العراقـــي

، وبأيـــة نمطيـــة لالقتـــراب مـــن )الزمان،الـــصباح،التآخي:(التعامـــل معهـــا ممثلـــة بـــصحف
ًمعطياتهــا حينــا، واالبتعــاد حينــا آخــر قــدر تعلــق تلــك الــصحف بأهميــة ا لقــرب أو البعــد ً

.)138(عن المسار السياسي الجديد  

ومن هنا كانت أهداف البحث تتمحور حـول إظهـار البعـد الفعلـي لكيفيـة التعامـل 
مــع هــذه األزمــة وعلــى وفــق البيانــات التــي جــاءت كثــرة تقــصي وتتــابع عينــة منهــا وهــي 

إلعـالم بمثابة ركيزة معرفية ليضع القـارئ والـدارس والباحـث فـي األزمـة عبـر ممارسـة ا
ًودور الصحافة في هذه األزمة، لكي تجعل المعرفة واقعا موضوعيا للجميع ً.  

 

 B�+ا� �.;-� :  

                                            
محمــد : ريتــشارد روبــرت ثــورب، لــويس دونهيــو، تحليــل مــضمون اإلعــالم، المــنهج والتطبيــق، ترجمــة )138(

 .80-78، ص1992ناجي الجوهر ، 
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تــشير أدبيـــات البحـــث العلمــي إلـــى عـــدة أســـاليب ومنــاهج وطـــرق تعـــين البـــاحثين 
 مـا هـي إال -على تحقيق أهداف دراساتهم وبحوثهم، وهذه األسـاليب والطـرق والمنـاهج

.)139(ية أو هدفأدوات ووسائل لتحقيق غا  

،والتحليل اإلحصائي، ألضـفاء نـوع )المنهج الوصفي(لذا فأن منهج الدراسة اتبع 
مـــن المـــصداقية والواقعيـــة علـــى البحـــث، ورغـــم ان هـــذه األســـاليب كانـــت مهمـــة، فـــأن 
ًالباحــث اعتمــد فــي دراســته أيــضا علــى التحليــل اإلحــصائي، ومبــدأ اســتخراج البيانــات 

باعتبارهـا عينـة مجتمـع البحـث ) ان، الـصباح، التـآخيالزمـ(عبر قراءة منهجية لـصحف
وهـي مـدة إدارة ) األزمـة(وهي مختـارة للدراسـة للوقـوف علـى كيفيـة تعاملهـا مـع الحـدث 

. بريمر للدولة العراقية  

 

B�+ود ا� ' :  

:   البحث تحدد بالحدود اآلتية  

: ا��.�ل ا��7�0:-1  

ان هـــــذه : ب أبرزهـــــاألســـــبا) الزمـــــان، والـــــصباح، والتـــــآخي(تـــــم اختيـــــار صـــــحف 
: الصحف تمثل اتجاهات محددة في الواقع العراقي الراهن وكما يلي  

تم اختيارها لكونها صحيفة مـستقلة وواكبـت الحـدث العراقـي : فصحيفة الزمان   -أ 
ًعـــــددا مـــــن الـــــصحيفة ) 341(حيـــــث تـــــم متابعـــــة . 2003خـــــالل وبعـــــد عـــــام 

  .ة وغير الرسميةالمذكورة عدا االعداد المحتجبه منها خالل العطل الرسمي

 فجـــرى اختيارهـــا ضـــمن  عينـــة البحـــث لكونهـــا الـــصحيفة : صـــحيفة الـــصباح   -ب 
. 2003الرسمية والناطقة باسم الحكومة العراقية، وصدرت خـالل األزمـة عـام 

ًعــددا منهــا كعينــة للبحــث والتــي عاصــرت مــدة إدارة بريمــر ) 314(وتــم متابعــة 
جبت خالل العطـل الرسـمية وغيـر ًللدولة العراقية مطروحا منها االعداد التي ح

 . الرسمية

                                            

. وم االجتماعية، ترجمة د دافيد ناشيماز، طرائق البحث في العل- ناشيماز- شافا فرانكفورت)139(

   .  وما بعدها13، ص2004ليلى الطويل، دمشق، دار بترا للنشر والتوزيع، 
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جـــرى اختيارهـــا لكونهـــا صـــحيفة تمثـــل الحـــزب الـــديمقراطي  : صـــحيفة التـــآخي   -ج 
الكردســتاني، وظلــت مــستمرة الــصدور خــالل فتــرة الحــدث ومــا بعــده، ولهــذا فقــد 

ًعددا من الصحيفة المذكورة ناقصا ما حجـب منهـا خـالل ) 365(تمت متابعة  ً
حظة ان االختالف بعـدد الـصحف الـثالث كـان بـسبب مع مال. العطل الرسمية

حــاالت العطـــل غيـــر الرســـمية والتـــي تفرضـــها المناســـبات الدينيـــة وغيرها،حيـــث 
تتعطــل بعــض الــصحف دون غيرها،وهــذا مــا أحــدث الفــرق بمجمــوع الـــصحف 
عينــة مجتمــع البحث،كمــا تأشــر للباحــث مــن خــالل مــا قالــه العــاملين فــي تلــك 

 . الصحف
 

:�7: ا��.�ل ا�&�-2  

تم تحديد المدة الزمنية لدراسـة عينـة مجتمـع البحـث، وهـي نفـس المـدة التـي حكـم 
.2004/حزيران/28 ولغاية 2003/أيار/31فيها بريمر العراق والتي ابتدأت من   

 

B'�+ا� K;Lت ا�3: وا��:ا���*  

ًال شك في ان موضوع البحث جديد، نشأ عبر مدة قصيرة قياسا باألحـداث التـي 
الحـــاكم المـــدني -مـــدة ادارة بريمـــر(فـــأن معطيـــات الحـــدث األزمـــة .. هـــذاجـــرت قبلـــه، ول

لم يأخذ حقه في المتابعة التحتية وعلى مستوى التـأليف مـن قبـل ) الذي عينه االحتالل
ومـن هنـا جـاءت الـصعوبة .. الدارسين والباحثين، اال مـا نـدر، وهـو افـراز قليـل ال شـك
ان علــى الباحــث أن يبــدأ رحلــة بالحــصول علــى مــصادر للبحــث تتجــاوب والحــدث، وكــ

ًمــــضنية مــــن المتابعــــة الشخــــصية إلــــى المكتبــــات العراقيــــة عمومــــا، والمــــسافرين خــــارج 
العراق، لغرض البحث والحصول على مصادر للموضوع تعين الباحث على الوصـول 
إلــى مبتغــاه وهــو البحــث الموضــوعي الرصــين، ومــع ذلــك فقــد عمــل الباحــث إلــى ســبر 

ت الجديـــدة الـــواردة والوثـــائق بغيـــة العثـــور بـــين طياتهـــا علـــى أغـــوار وصـــفحات المؤلفـــا
ًمعلومــات تــؤمن للباحــث قــدرا أو حيــزا معينــا يــضيف لمعلوماتــه أو بحثــه شــيئا جديــدا،  ً ً ً ً
وقــد تــذللت بهــذا الــنهج الكثيــر مــن الــصعوبات التــي كــان يعــاني منهــا الباحــث بــسبب 

لدارســـين إلـــى رصـــيد ، وقـــد أضـــاف بعـــض األصـــدقاء مـــن البـــاحثين وا)األزمـــة(حداثـــة
دور الــصحافة (حتــى وصــل البحــث الموســوم .. الباحــث الــشيء الكثيــر مــن المعلومــات
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أيـار 12لمدة إدارة بريمـر للدولـة العراقيـة مـن .. ٕوادارة األزمة، دراسة تحليلية.. العراقية
. إلى صورته التي هي عليها اآلن) 2004يونيو/حزيران28 ولغاية 2003مايس/  

 

�/�درا��ت ��:  

:    ندرج في اآلتي بعض الدراسات في مجال اإلعالم وكما يلي   

  HERMANN (HERMANN"S MODEL OF CRISIS)1972دراسة  -1

هــدفت الدراســة الــى إختبــار أنمــوذج االزمــة الــذي اقترحــه الكاتــب نفــسه والــذي 
:يتكون من ثالثة أبعاد هي        

التهديد-ً       أوال  

قصر الوقت  -ً       ثانيا            
المفاجأة-ً ثالثا            

عينــــــــــة مجتمــــــــــع البحــــــــــث صــــــــــغار ضــــــــــباط البحريــــــــــة   وكانت
فهــي أن هنــاك تــأثيرآ للتهديــد والوقــت علــى :األميركيــة،أما أبــرز النتــائج

القــرارات المتخــذة خــالل األزمــة،بينما لــم يظهــر أي تــأثير للمفاجئــة فــي 
.هذه القرارات   

قــي وعالقتــه بالــسياسة اإلعــالم الخــارجي العرا (1977دراســة شــكوري،  -2
 ): 8/8/1988ولغاية 4/9/1980( العراقية للفترة من الخارجية

هــدفت هــذه الدراســة إلــى بيــان واقــع اإلعــالم العراقــي الخــارجي، وعالقتــه 
بالــسياسة الخارجيــة للفتــرة المؤشــرة أعــاله، وتكونــت الدراســة المــذكورة مــن ثالثــة 

، بينمــا ركــز الفــصل الثــاني فــصول أهــتم األول منهــا بمفهــوم اإلعــالم ومهماتــه
على بيان أسس اإلعالم الخارجي، وتخـصص الثالـث فـي بيـان  سـيرة اإلعـالم 
.العراقي الخارجي خالل سنوات الحرب  

: وكانت أبرز نتائج الدراسة ما يلي  

ًأصـــبح علـــى وجـــه عـــام أدبـــا رفيعـــا يـــشكل فــــي .. ان اإلعـــالم الخـــارجي -ًأوال ً
.هيمه ومهماته ووظائفهأساليبه مجموعة نقاط محددة في مفا  
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ــا  يجــب أن يكــون داخــل كــل رســالة إعالميــة ضــمن البــرامج الموجهــة أو -ًثاني
المرسلة أسسآ وقواعد وثوابت ليستطيع العاملون فـي الحقـول اإلعالميـة 
.من ضبط مفاتيحها وأصولها  

 ينبغــــي أن توحــــد اللغــــة اإلعالميــــة والتقنيــــة اإلعالميــــة بــــين مؤســــسات -ًثالثــــا
.كافة عالمالثقافة واإل        

    
   

ــاب دراســة  -3 ــين (1991 المطــوق،صــباح نــوري القــادر و عبــدرب إدارة األزمــات ب
: )140( )والتطبيقالنظرية   

هدفت هذه الدراسة إلى التعريف بالجوانب النظرية والتطبيقية إلدارة األزمات فـي 
 إجـــراء المنظمــات العراقيــة وتـــشخيص العوامــل والمعوقـــات التــي يجابههــا، وكـــان موقــع

.وزارة عراقية) 15(الدراسة   

:وخرجت الدراسة بمجموعة من النتائج كان ابرزها اآلتي  

. ان مفهوم األزمة لدى المنظمات، هو حدوث حالة طارئة مؤقتة-ً       أوال  

  ان المنظمات المبحوثة تستخدم عنصر التنبؤ في توقع حدوث-ً       ثانيا

.األزمات     

  ان أغلب المنظمات ال تمتلك خطط جاهزة لمواجهة  تأكد من-       ثالثا

.               األزمات    

االتجاهــات االداريــة فــي ادارة األزمة،دراســة (1993دراســة محمــد صــدام جبــر،-4
:)141()مقارنة  

هـــدفت هـــذه الدراســـة الـــى اجـــراء مقارنـــة لـــبعض اإلتجاهـــات اإلداريـــة فـــي مجـــال إدارة 
.ل الكفوءة والفعالة للتعامل مع االزمات اإلداريةاألزمات ومحاولة ايجاد بعض الوسائ  

.دراسة مقارنة بين المنهج اإلسالمي في األزمات والمنهج الياباني:وكانت الدراسة  

                                            
ربـــاب عبـــد القـــادر وصـــباح نـــوري المطـــوق، بغـــداد، إدارة األزمـــات بـــين النظريـــة والتطبيـــق، المركـــز  )140(

 .1991القومي للتخطيط والتطوير اإلداري ، 

ة فـــي ادارة االزمـــات دراســـة مقارنـــة، بغـــداد، المركـــز  محمـــد صـــدام جبـــر، االتجاهـــات االداريـــ)141(

   .19-18، ص1993القومي للتخطيط والتطوير االداري، 
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:وخلصت الدراسة الى النتائج اآلتية       

اإلتجاه اإلسالمي المبني على ماورد في القرآن الكريم والسنة-ًأوال      
اما اإلتجاه الياباني..في مواجهة األزمة  النبوية وأفعال الصحابة       فلــــــــــــم  

.يكن للدين إال دور هامشي فيه -ًثانيـــــــــــــــــــــــــــا     

      بــــين  تتضارب وسيلة صنع القرار واتخاذه لغرض مواجهة األزمات
        المنهج اإلسالمي الذي يستخدم الشورى لحل األزمات
.والمنهج الياباني الذي يستخدم اإلستشارة لحل األزمات  
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ;��                                     :

األزمة صورة من صور ..                     
الــصراع الــدولي، ذات طبيعــة خاصــة، تقــع فــي المجــرى العــام لنهــر العالقــات الدوليــة 

إال انهـا اشـبه مـا تكـون بالدوامـة التـي تـستغل ) الصراع الـدولي(وبين تياراته المتقاطعة 
: ين خاصة، من حيث سرعة حركة مياهها عن باقي حركة مياه النهـر ومـن حيـثبقوان

الـــذي .. ان االفـــالت مـــن الغـــرق فيهـــا يحتـــاج إلـــى حركـــة أســـرع وجهـــد أكبـــر مـــن ذلـــك
.تتطلبه السباحة في باقي أجزاء  النهر  

وعليـه، فــأن األزمــة الــسياسية الدوليــة، هــي ظــاهرة سياســية عرفتهــا العالقــات بــين 
نسانية حتى قبل ان تأخذ هذه المجتمعات شكل الدول، ومن ثـم قبـل ان المجتمعات اإل

واألزمـة الدوليـة، بهـذا المعنـى، . ُتنعت االزمات التي طـرأت علـى عالقاتهـا بأنهـا دوليـة
، والوصــــول إلــــى مرحلــــة حرجــــة تنــــذر )142(هــــي وصــــف لحالــــة تتميــــز بــــالتوتر الــــشديد

ً تــشكل تطــورا متقــدما مــن أطــوار باالنفجــار فــي العالقــات الطبيعيــة بــين الــدول ومــن ثــم ً
الصراع الدولي الذي يبدأ بالمساجالت الكالمية، ويتـدرج فـي تـصاعده حتـى يـصل فـي 
. ذروته إلى االشتباكات العسكرية المسلحة  

علــى ســلم هــذا التعقيــد، عنــد الدرجــة التــي تــسبق ) الدوليــة الــسياسية(وتقــع األزمــة 
. المواجهة العسكرية مباشرة  

ً األزمــة الدوليــة، فــضال عــن جــدواه التطرفيــة واعتباراتــه العمليــة ويــستخدم تعريــف
مـن أهميـة تعيــين الحـدود الفاصـلة بــين المرحلـة التــي يمكـن للدولـة أن تعمــل فيهـا علــى 

الــــصراع (وقــــف تــــداعيات الموقــــف وكــــبح جمــــاح تــــدهوره قبــــل أن يــــصل إلــــى مرحلــــة 
لمعروفة بإسـم تقنيـات وأدوات ، ولهذه المرحلة أدواتها وتقنياتها الخاصة بها، وا)المسلح

إدارة األزمة، وبين المرحلة التي يتعذر فيها تـدارك انفجـار األزمـة وتطورهـا إلـى صـدام 
ًســـافر، وهـــي مرحلـــة الـــصراع المـــسلح، ولهـــذه المرحلـــة بـــدورها أيـــضا أدواتهـــا وتقنياتهـــا 

ألزمـة الخاصة بها والالزمة إلدارة الصراع، ومـع ذلـك فـأن الحـدود الفاصـلة بـين إدارة ا
التــــي تهــــدف إلــــى تجنــــب الحــــرب مــــع عــــدم التــــضحية فــــي الوقــــت ذاتــــه بأحــــدى القــــيم  

                                            
 مركــز االهــرام للترجمــة  والنــشر،  القــاهرة،عبــاس رشــدي العمــاري، إدارة االزمــات فــي عــالم متغير،. د )142(

 .24، ص1993
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الجوهريـــة للمجتمـــع، وبـــين الـــصراع الـــذي يـــستهدف تطويـــع إرادة الخـــصم واخـــضاعها 
ليـــست بالحـــدود الجامـــدة، وانمـــا علـــى حـــدود مرنـــة ومتحركـــة، حيـــث يـــتم اللجـــوء إلـــى 

مات مثل لجوء السوفيات إلى اسـتخدام استخدام المحدود للقوات المسلحة في إدارة األز
، 1968 واألزمـــة التـــشيكية عـــام 1956الـــدبابات فـــي التعامـــل مـــع أزمـــة المجـــر عـــام 

وقبـــل تكثيـــف الواليـــات المتحـــدة لغاراتهـــا الجويـــة علـــى هـــانوي عـــشية مفاوضـــاتها مـــع 
، وفــي األمثلــة الــسابقة توقــف هــدف اســتخدام القــوات المــسلحة 1972الــسوفيات عــام 

ٕوالـــى غيرهـــا مـــن دول . توجيـــه اشـــارات قويـــة مـــن الـــسوفيات إلـــى الـــدولتينعنـــد حـــدود 
بــأنهم ليــسوا علــى اســتعداد للــسماح بظهــور تيــارات ليبراليــة قويــة داخــل ) حلــف وارشــو(

) هــانوي(كتلــة وارشــو، وفــي حالــة الواليــات المتحــدة، فإنهــا اســتهدفت فــي غاراتهــا علــى 
بأنهــا تتوجــه إلــى المفاوضــات مـــن إرســال إشــارات قويــة إلــى الــسوفيات تخطـــرهم فيهــا 

. مركز القوة  

نقـول أنـه فـي تلـك الفتـرة كـان العـالم يرتكـز علـى قـوتين .. من هذه العبارة األخيرة
الواليــات المتحــدة واالتحــاد الــسوفياتي، ويــستعرض كــل منهمــا قوتــه علــى : عظمــى همــا

ء الحـرب اآلخر بقدر ما تسمح به الظروف لتحقيق مكاسب معينـة يجـد أنـه وبعـد انتهـا
 حيـــث -البـــاردة التـــي تلـــت انهيـــار االتحـــاد الـــسوفياتي، قـــد تـــسلطت الواليـــات المتحـــدة

انفردت بقوتها واصبحت تفرض إرادتها للحصول على تـدفق مـستمر للـنفط مـن منطقـة 
ًالــــشرق األوســــط، فــــضال عــــن حمايــــة القاعــــدة المقترحــــة لهــــا فــــي تلــــك المنطقــــة وهــــي 

). إسرائيل(  

التــي ســخرت الواليــات المتحــدة لهــا ماكينتهــا .. دوليــةومــن هنــا حــصلت األزمــة ال
الدعائيــة واإلعالميــة الــضخمة لغــرض تبريــر احــتالل العــراق، حتــى وان أظهــرت األيــام 

واحدث أزمة دولية هي االخطـر .. كذب كل ما قيل وترتب كمسوغات الحتالل العراق
ة تحــت ظــل علــى االطــالق مــن حيــث التــدمير لكافــة مؤســسات وكيانــات الدولــة العراقيــ

. ميثاق األمم المتحدة الذي يدعو إلى حل النزاعات بالطرق السلمية  

إنها أزمة دولية تقع في زمن التفـرد األبـدي بالعـالم، وهـي لمتابعـة ارتـداد اخالقـي 
لكــل القــيم والمواثيــق والمعاهــدات التــي حــددتها المنظمــات والهيئــات الدوليــة للمحافظــة 
.على السلم والسالم العالميين  
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: عليه نستعرض في هذا الفصل المباحث اآلتيةو  

 

                                           
     ا��+�ــــB ا�ول
ــــــــــــ�ت                          ا�ز�ــ

ا��?;ــ*م وا�,�ــ�9ـ2.. ا�4ـ��ــ�  

ـــــاألزم ن مرحلــــة متقدمــــة مــــن مراحــــل الــــصراع، والــــصراع فــــي أي مظهــــر مــــ: ةـ
ًمظاهره، وعلى أي نطاق من نطاقاته، بدءا من داخل النفس البـشرية الواحـدة، وانتهـاء  ً
بالتصريحات الدولية، هو غريزة متجذرة في أغوار النفس البشرية، منذ قتل قابيل أخـاه 

.)143(هابيل، وهو حقيقة من حقائق الحياة الثابتة  

: أما المفهوم اللغوي فهو كما يأتي  

  :ًت المختلفة تحديدا للمفهوم اللغوي لألزمة وكما يليتضمنت معاجم اللغا -1

إلــى " لــسان العــرب" كمــا ورد فــي - يــشير مفهومهــا–ففــي اللغــة العربيــة   -أ 
مختـــــار " ويتفـــــق هـــــذا المفهـــــوم مـــــع ماجـــــاء فـــــي )144("الـــــشدة والقحـــــط"

حــسب ) أزمــة(ٕ وان أصــل كلمــة )145(مــن انهــا الــشدة والــضيق" الــصحاح
أي بمعنــى مــات .. زؤومــا. ً زأمــا)أزم(مــشتقة مــن ) المنجــد(ماجــاء فــي 

  .)146( أي الموت السريع–ًسريعا والموت المزؤوم 

ـــــــة   -ب  ـــــــي –أمـــــــا فـــــــي اللغـــــــة اليوناني ـــــــر( فـــــــأن حكمـــــــة األزمـــــــة تعن ) التقري
"Todecide " كمـــا أنهـــا تعنـــي االنتقـــال مـــن األحـــسن إلـــى األســـوأ فـــي

 .)147(ًمرض حاد، الذي يفضي عادة بالموت المحقق أو الشفاء التام
 -: تتكون من مقطعين–الصينية، فأن األزمة وفي اللغة   -ج 

 المتمثـــل بتهديـــد الحالـــة الطبيعيـــة -يعبـــر عـــن الخطـــر/ األول -
 .االعتيادية

                                            
 .17-13 ، ص، مصدر سابقعباس رشيد العماري. د )143(
 .182، ص1973 المجلد الثاني عشر، بيروت،ظور ، لسان العرب،ابن من )144(
 .15، ص1983 مختار الصحاح، دار الرسالة، بيروت،محمد بن أبي بكر الرازي، )145(
 .455، ص1960، 7المنجد في اللغة واآلداب والعلوم، المبطعة الكاثوليكية، بيروت، ط )146(

(147) Websters, Third New International Dictionary 1976, P.378. 
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)148(التي يمكن استثمارها) الفرصة(الثاني يشير إلى  -
. 

ً ليس من السهولة بمكان أن نعطي لألزمـة مفهومـا شـامال بـسبب تبـاين -1 ً
ات وأهداف األطراف التي تتعـايش ًوجهات النظر في تعريفها، ووفقا لمتطلب

وجــد فــي األدبيــات العديــد مــن المفــاهيم .. ًمــع األزمــات، وانطالقــا مــن ذلــك
:لألزمة  

مواجهــة بــين طــرفين (وزيــر الــدفاع الهولنــدي بأنهــا ) ديــن تــوم( يقــول -أ
تــشدهما عالقــة متــوترة تــزداد حــدة بمــرور الــزمن إلــى الدرجــة التــي 

هي المرحلـة التـي ينتهـي إليهـا : تؤدي إلى الصراع، وبعبارة أخرى
الصراع السياسي الكـامن بـين الـدول، والتـي تـزداد فيهـا احتمـاالت 

  . )149()اللجوء إلى استخدام القوة

بيبـــر ( أمـــا فـــي نظـــر -ب BEEBER ــــة، نقطـــة تحـــول فـــي ):  فاألزمـ
أوضاع غير مستقرة، ويمكن أن تقـود إلـى نتـائج غيـر مرغوبـة إذا 

تعدة، وغيــر قــادرة علــى احتوائهــا كانــت األطــراف المعنيــة غيــر مــس
.)150(ودرء اخطارها  

جــرين ( وفـي رأي -ج GREENE فأنهــا تمثـل التغييــر المفــاجئ ذا ): 
األثــــر الجــــاد الــــذي يحــــدث بــــسبب التغيــــرات المتعلقــــة فــــي القــــوى 

 ويكون من نتائجها انهيار التوازن
)151(

 .  

هيرمـــان ( ويعتقـــد -د HEARMANN بأنهـــا الموقـــف الـــذي يهـــدد ): 
ات األســبقية العاليــة مــن محدوديــة الوقــت المخــصص األهــداف ذ

                                            
جامعـة ) 11( الحـرب دورة كليـةكاظم هاشم النعمة، األزمة مجموعـة محاضـرات القيـت علـى طـالب  )148(

 .5و، صونيالبكر للدراسات العسكرية العليا، مطبوع بالر

  .7، ص1ضياء عبد الخالق، ادارة االزمات الدولية، مجلة مختارات عسكرية، العدد)149(

زمات في المنظمات العراقية، رسالة ماجـستير غيـر منـشورة، مقدمـة فرج لفتة حداد، ادارة اال) 150(

  .7-6، ص1994الى كلية االدارة واالقتصاد، جامعة بغداد، 

  .10-9كاظم هاشم النعمة، مصدر سابق، ) 151(
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ًلالســـتجابة ، وتـــوفر عنـــصر المفاجـــأة ، فهـــي تولـــد مـــستوى عاليـــا 
.)152( من الضغط على متخذي القرار  

بــاختالف التوجهــات الفكريــة والتخصــصات العلميــة .. ويختلــف تعريــف األزمــة -2
 : وكما يأتي

 خطـر كبيـر أنهـا وقـت حاسـم أو" Webster"ففي القاموس البريطاني   -أ 
 .)153(تعتمد نتائجه على قدر العواقب السلبية التي يسفر عنه

بأنهــا زمــن يتــسم بوجــود خطــر كبيــر أو " .. لونجمــان"ويعرفهــا قــاموس   -ب 
 .)154(صعوبة شديدة أو عدم يقين سواء في السياسة أو االقتصاد
-ج فإن األزمــة تعنـي المـأزم ،ويعنـي ضـيق ..وفي قاموس المصباح المنير 

.             ر الخالصالمجال وعس  

3 :  ويكون مفهوم األزمة في بعض المناظير كاآلتي-  

موقــف يتــسبب فــي جعــل المنظمــة محــل/  ففــي المنظــور اإلعالمــي هــي- أ
إهتمـــــام واســـــع النطـــــاق مـــــن وســـــائل اإلعـــــالم المحليـــــة والعالميـــــة،وفي 
ـــــــــابيين  ـــــــــسياسيين والنق جماعـــــــــات أخـــــــــرى كالمـــــــــستهلكين والعـــــــــاملين ال
هي عبارة عن حادث خطير يؤثر/كما أن األزمة. )3(والتشريعيين    
  على سبيل المثال في أمن الناس والبيئة ويؤدي الى تهديد سمعة
 المنظمة كلما اتسع انتشارها 

)155(
 .  

         

                                            

   .19-18 ضياء عبد الخالق، مصدر سابق، ص)152(

(2)
 Webster , 1997, New World Dictionary of American English , Legland , 

Ohsimon and Schnster , P.275. 
 

(3) Longman dictionary 1995 england:Longman group,p:322 

(4)Morrice,j.119761 crisis international studies in community care 

oxford.oxford university press,p.10. 

. 

(1) Bland m,1998:communication out of acrisis ,1st Macmillan press ltd,p.5. 
 



 35

هــي نــشر ســئ غيــر متوقــع  :فــإن األزمــــة.. وفــي المنظــور اإلعالمــي-  ب
 publictg unexpected)وعــادة مــا يكــون النــشر هــو المتــسبب
bad)   فــي إلحــاق الــضرر بالمنظمــة، ولــيس الحطــام النــاتج عــن

، كمـــا أنهـــا فـــي ذات المنظـــور أعـــاله تعنـــي ازديـــاد نطـــاق )156(األزمـــة
ويــــشير .األزمــــة كلمــــا حجبــــت المنظمــــة المعلومــــات عــــن الجمــــاهير 

.ًالمخطط التالي الى كيفية ادارة األزمة إعالميا  

ثابـة ظـاهرة سياسـية عرفتهـا هـي بم/فإن األزمــة. وفي المنظور السياسي-ج
العالقات ،حتى قبل أن تأخذ المجتمعات شكل الـدول، ومـن ثـم قبـل أن 

واألزمـــة الدوليـة ..تنعت األزمات التي طرأت على عالقاتهـا بأنهـا دوليـة
هــي وصــف لحالــة تتميــز بــالتوتر الــشديد والوصــول إلــى : بهــذا المعنــى

يــة بــين الــدول، ومــن مرحلــة حرجــة تنــذر باإلنفجــار فــي العالقــات الطبيع
ــــــدأ  ثــــــم شــــــكل تطــــــورآ متقــــــدمآ مــــــن أطــــــوار الــــــصراع الــــــدولي الــــــذي يب
بالمــــساجالت الكالميــــة ويتــــدرج فــــي تــــصاعده حتــــى يــــصل ذروتــــه مــــن 

 اإلشتباكات العسكرية
)157(

 .  

متعــــددة األبعــــاد لهــــا جوانــــب /فــــإن األزمــــــة.وفــــي المنظــــور اإلقتــــصادي-د
اع مـستويات البطالـة إقتصادية تتجلى في إنخفاض معدالت النمو وارتف

وتفـــاقم ظـــواهر الفقـــر وتـــدهور المـــشاريع التنمويـــة التـــي وســـمت العقـــود 
كمــا أن لهــا جوانــب سياســية ..األربعــة التــي تلــت الحــرب العالميــة الثانيــة

أنجبــت اســتهالك مــشروعية نظــم الحكــم، وفــي بعــض الحــاالت إنهيارهــا 
.انهيارآ أدى بدوره إلى تفكك المجتمع تفككآ خطيرآ  

ــــة.. فـــي المنظـــور اإلجتمـــاعي أمـــا-ه تتطلـــب توقـــف األحـــداث /فـــإن األزمـ
المنتظمة والمتوقفة واضطراب العادات واألعراف ، ممـا يـستلزم التغييـر 

                                            

(1) Regerter m. and j. larkin, 1997:resk issnes and crisis management, 
London,kogan,p.131  

  .24عباس رشدي العماري، مصدر سابق، ص. د)157(
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السريع إلعادة التـوازن وتكـوين عـادات جديـدة أكثـر مالئمـة، كـذلك فـإن 
  .)158(موقف تحد للعادات والسلوكيات المعتادة /األزمــة

ـــة ..وفــي المنظــور العلمــي-و تتمحــور حــول نقطــة حرجــة تواجــه /فــإن األزمـ
المنظومة المجتمعية ينـتج عنهـا خلـل او توقـف بعـض أو كـل الوظـائف 
الحيويـــة للمجتمـــع، وتـــشتمل علـــى تـــدمير مـــادي أو معنـــوي أو كليهمـــا، 
يــصاحبه تــداع ســريع فــي األحــداث ممــا ينــشط عناصــر عــدم اإلســتقرار 

 ضـــرورة التـــدخل الـــسريع فـــي النظـــام، ويـــدفع ســـلطة إتخـــاذ القـــرار إلـــى
ٕلمواجهـــــة الموقـــــف، واعـــــادة التـــــوازن لهـــــذا النظـــــام وهـــــذه الحالـــــة تتـــــسم 
:بعناصر ثالثة هي كاآلتي  

السياسية،اإلقتـــصادية،(تهديــد ألبعــاد المنظومــة المجتمعيــة -أوآل
).اإلجتماعية واإليديولوجية   

.اختالفات مفاجئة في الحياة العادية-ثانيآ  

.)159(ألحداثضغط الوقت وتسارع ا-ثالثآ  

: أما تعريف األزمة تاريخيآ فيمكن تحديده كاآلتي-4  

ــــــة-أ ترجـــــع أصـــــول كلمـــــة أزمـ  :(CRISIS  الـــــى الكلمـــــة الالتينيـــــة
)(KRINEIN (ومعناهــــا أن تقــــرر  (TO DESIDE ــــذلك فــــإن  ل

(تعنـــي لحظـــة قـــرار/األزمـــــة (DESISIVE MOMENT أي وقـــت
ن النــاس صــعوبة وشــدة يهــدد تــاريخ الــشخص أو المنظمــة والحكمــاء مــ

.)160(هم الذين يرحبون بالمشكالت وال يرهبوها  

                                            

(1) Longman dictionary 1995 england:Longman group,p:322. 

 

ين المفهـــوم النظـــري والتطبيـــق العملـــي، محمـــد صـــالح ســـالم، ادارة االزمـــات والكـــوارث بـــ. د) 159(

  .7القاهرة، عين للدراسات والبحوث االنسانية، بال سنة، ص

(3) Webster , 1997, New World Dictionary of American English , Legland , 
Ohsimon and Schnster , P.275. 
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تــضرب بجــذورها فــي األرض عميقــآ، وقــد وجــدت فــي / وكلمــة األزمــــة-ب
علم الطب األغريقي القديم وكان مرادفها يـستعمل للداللـة علـى وجـود 
.نقطة تحول مهمة أو لحظات مصيرية في تطور المرض  

  استعمال المصطلح في المعاجموفي القرن السادس عشر، شاع-            ج

. الطبية    

وفي القرن السابع عـشر اسـتعمل للداللـة علـى ارتفـاع درجـة التـوتر فـي -            د
مرحلة التحول من المـصطلح الطبـي الـى (العالقات بين الدول والكنيسة

). التداول والطرح السياسي  

إلجتماعية عرفت دائرة معارف العلوم ا1937وخالل عام-            ه      
بأنها حدوث خلل خطير ومفاجئ في العالقات بين/      األزمــة       

.العرض والطلب في السلع والخدمات ورؤوس األموال  

ٕ  ويرى الباحث مـن خـالل القـراءات الـسابقة لمفهـوم األزمـة وادارتهـا مـا 
:يأتي  

كلـه، هي خلل يؤثر تأثيرآ ماديـآ أو معنويـآ ليـشتمل علـى النظـام /األزمــة
كمـــا أنـــه يعمـــل علـــى تحديـــد اإلفتراضـــات والـــرؤى الرئيـــسية التـــي يقـــوم 
ٕعليهـــا أي نظـــام، وامكانيـــة إدارتهـــا تتـــأتى مـــن خـــالل دراســـة جملـــة مـــن 
اإلفـــــرازات لمحاولـــــة التـــــصدي لهـــــا والتخفيـــــف مـــــن أعبائهـــــا فـــــي شـــــتى 
.المجاالت التي تؤثر فيها  

:خصائص وسمات األزمة هي  

: ا ويمكن توثيقها باآلتيلألزمة خصائص وسمات تعبر عنه  

  .)161(المفاجأة  -أ 

 .)162(تهديد الكيان  -ب 
 .)163(ضيق الوقت التخاذ القرار  -ج 

                                            
، 2003جموعــــة النيــــل العربيــــة،  مالقــــاهرة،لــــواء محمــــد روح زيــــدان، تقــــيم األداء ومواجهــــة األزمات، )161(

 .11ص
، 1990 مكتبــة بــديوي ، القــاهرة،ٕمحــسن الخــضيري، إدارة األزمــات مــنهج اقتــصادي واداري متكامل، )162(

 .185ص
، 13 مجلــة المــستقبل العربــي، العــدد بيروت،محمــد ســليم الــسيد، إدارة الــصراع فــي العالقــات الدوليــة، )163(

 .5، ص1984
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 .نقص المعلومات  -د 
.)164( حالة من عدم التأكد-هـ  

فيمـــا جـــاءت بعـــض هـــذه الخـــصائص مـــشتركة مـــع ســـمات تـــم التطـــرق اليهـــا فـــي 
: بعض المصادر وكاآلتي  

 Unusual Scheme ofعبــارة عــن حــدث ضــد طبيعــة األشــياء   -أ 

Things.  

 It Posesتفــــــرض تحــــــديات الســــــتخدام المــــــوارد المتاحــــــة   -ب 

Challenges . 
 It Demand Attention Lateتتطلب االهتمام والتصرف الفوري  -ج 

Action. 
 .It is Potentially Damagingًيمكن أن تحدث اضرارا   -د 

. سيطرة اإلدارة محدودة-هـ  

 طريــــق ً  يتــــصرف األفــــراد بنــــاءآ علــــى أحكــــامهم الشخــــصية، ولــــيس عــــن-و
.ًتعليمات محددة سلفا  

.ٕ لها تأثير محلي واقليمي ودولي-ز  

 Unpredictable Progress May يــصعب التنبــوء بتطوراتهــا -ح

be Made . 
( لهـــــا مـــــسؤولية قانونيـــــة -ط Liable تـــــستدعي اهتمـــــام النـــــاس ووســــــائل ) 

.اإلعالم  

( تنطــوي علــى رهــان مــن نــوع مــا -ي something at State يمكــن ) 
.)165(ارة التعامل مع األزمةكسبه حسب مه  

: ًومثلما لألزمات خصائص فأن لها أسبابا وكما يلي  

 .)166(عدم تناسق القوى  -أ 

                                            
 ، رقــم ر دار الرشــيد للنــشبغــداد،عمليــة صــنع القــرار الــسياسي الخارجي،اس الحــديثي، مــن يــهــاني ال )164(

 .89، ص1982، 319الدراسة 
 .51مصدر سابق، صحسن عماد مكاوي، . د )165(
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 . تتنافس اإليديولوجيا  -ب 
 .التحالفات الدولية والتكتالت المتناسقة  -ج 
 .زيادة عدد الدول المتفاعلة في المسرح الدولي  -د 

. التفاوت في القوى المقامة والمحتملة-هـ  

.ات التحرر العالمية تعاظم نشاط حرك-و  

. تعزيز محاوالت االستقالل الوطني من التأثيرات الخارجية-ز  

. سعة مساحة الرأي العام الدولي-ح  

. شحة الموارد والتوزيع غير المتوازن للسكان-ط  

 التغيـــــــر الحـــــــاد والمفـــــــاجئ فـــــــي الجوانـــــــب التكنولوجيـــــــة أو القانونيـــــــة أو -ي
.اإلدارية  

يتعلـق باالسـتحقاقات .. ارة إلـى سـبب آخـريمكـن اإلشـ.. ً فضال عن ذلـك-ك
الـــــذي تقـــــوده الواليـــــات .. الخاصـــــة بالـــــشرعية الدوليـــــة، واالنفـــــراد بالعـــــالم

. المتحدة األمريكية والتي أصبحت تمثل رئيسة الحكومة العالمية  

 

:�تــا���وط ا�.*ه��� �-.�ح إدارة ا�ز�  

يــــضطر وجــــود تفــــاوت كبيــــر فــــي ميــــدان القــــوى لــــصالح مــــدير األزمــــة، ممــــا  -1
ًالمــــستهدف بهــــا إلــــى التــــسليم بمطالبــــه تجنبــــا لــــصراع يعــــرف األخيــــر نتائجــــه 

  .ًمسبقا

وفي حالة عدم وجود فارق جوهري بـين قـوة الطـرفين، فـأن علـى مـدير األزمـــة  -2
أو مفتعلها أن يقنـع الطـرف المـستهدف بهـا بقدرتـه علـى تكبيـده خـسائر فادحـة 

 ان يكتـشف األخيـر أن األول في حالة عدم إذعانه، وانه لمـن الخطـورة بمكـان
ًلــيس جــادا فــي تهديــده أو ليــست لديــه القــوة الكافيــة لتنفيــذه، حينئــذ يقــع مــدير 

 .)167(األزمة ضحية لها
.. كمــا هــو شـــأنه.. يظــل الهــدف النهــائي إلدارة األزمــات.. وفــي كــل األحــوال -3

عــدم تــصعيد األزمــة إلــى الحــد الــذي يحولهــا إلــى صــراع ســافر، وهــي الحالــة 
                                                                                                                             

 .103-101محمد صالح سالم، ، مصدر سابق، ص .  د)166(
(167)  Chpry IA Rubenbery : Isrel and America National (Interest Acritical 
Examination Urbana Chicag, University of Illinois Press, 1986, P.104. 
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 فيهــا المــستهدف باألزمــة انــه مطالــب بالتــضحية بمــصلحة جوهريــة التــي يقــرر
أو أساســـية مـــن مـــصالحه، هنـــاك تـــصبح تكلفـــة الـــسالم بالنـــسبة لـــه أفـــدح مـــن 

 .تكلفة الحرب
 يهــدف إلــى تغييــر طبيعــة - هــي فعــل متعمــد- وان كانــت-ان إلدارة األزمــات -4

رة قـــدرة فـــأن هـــذا ال يعنـــي بالـــضرو. العالقـــة القائمـــة لـــصالح مـــدبر هـــذا الفعـــل
إذ ان األزمــة قــد تنحــو . مــدبر هــذا الفعــل علــى الــسيطرة علــى تطــورات األزمــة

فـــي طـــور متقـــدم مـــن اطوارهـــا إلـــى التمـــرد علـــى هـــذه الـــسيطرة واالفـــالت مـــن 
 .قبضته، واكتساب قوة دفع ذاتية خاصة، قد تعمل لغير صالح مدبرها

يخ هـــو ذلـــك ان التـــار/ يقـــول عـــن إدارة األزمـــة) "هنـــري كيـــسنجر(ًواخيـــرا فـــأن 
المنجم الزاخر بالحكمـة الـذي نجـد فيـه المفـاتيح لحـل مـشاكل عـصرنا، شـريطة 
. ان نعرف اين نضرب معولنا  

:�UCب ا�ز��  

قبــل الولــوج فــي التفاصــيل التــي تنطــوي عليهــا األزمــة، البــد مــن اإلشــارة هنــا إلــى 
، وان مــن الــضروري تفكيــك المــصطلح )خطــاب األزمــة(المعنــى الــدال علــى مــصطلح 

.يتسنى بعد ذلك فهمه واالحاطة بهل  

. الخطاب واألزمــة: فأن خطاب األزمة يتألف من مقطعين اثنين هما.. ولهذا   

(فـالخطـاب  Discourse عبارة عن لغة يـتم عـن طريقهـا االتـصال بـاآلخر، ): 
وقـد يتخـذ االتـصال اللغــوي الـصنيعة التحريريـة، كمـا هــو الحـال فـي الكتـاب والــصحيفة 

كما هو الحال في االتصال الحـادث بـين شخـصين أو أكثـر .. ة الشفويةويتخذ الصنيع
أو بــــين شــــخص واحــــد أو جماعــــة أو بــــين اإلذاعــــة والمستــــصحبين أو بــــين  المرســــل 

.)168(التلفزيوني والمستقبل المشاهد   

لـم تكـن هنـاك لغـة منطوقـة، بـل هنـاك لغـة : وقد يكـون االتـصال غيـر لغـوي أي 
صورة، أو اإليمـاءة أو الحركـة أو الـصوت الـذي يهـدف تعتمد بالدرجة األساس علـى الـ

                                            

، 2006 دار اآلفــاق العربيــة ، القــاهرة،محمــود شــمال حــسن، خطــاب األزمــة ومحنــة اآلخر،. د )168()168(
  12ص
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ٍمـــن ورائهـــا المرســـل اخبـــار أو تبليـــغ المـــستقبل بـــشيء مـــا أو بحـــدث مـــا أو بخبـــر مـــا، 
. وكذلك اقناعه بوجهة نظر معينة  

يفــســر ) خطــــاب األزمــــة(فــأن المعنــى الــذي ننــشده لمــصطلح .. وفــي هــذا الــسياق
علـــــى المنغـــــصات واآلالم إذ تعمـــــد هــــــذه جملـــــة مـــــن األســـــاليب التـــــي تنطـــــوي : بأنـــــه

المنغـــــصات وتلـــــك اآلالم علـــــى تـــــشكيل ســـــلوك األفـــــراد بطريقـــــة تتناســـــب مـــــع شـــــدتها 
.وقسريتها  

كـــان يعكـــس مقدمـــة للتحـــدث عـــن ) خطـــاب األزمـــة(ومـــن هنـــا فـــأن الـــدخول إلـــى 
.)169(أهمية وسائل االعالم أثناء األزمات  

ًشــهد تحــوال كبيــرا فــي مجــال ان العقــد األخيــر مــن القــرن العــشرين : ويمكــن القــول ً
االقتصاد الدولي، حيث ان منظمات المدن الـصناعية  اتبعـت اسـتراتيجيات الـدمج فـي 
كيانــــات اقتــــصادية شــــاملة وعمالقــــة، وأدت هــــذه االنــــدماجات إلــــى اســــتحداث أســــاليب 
اتصالية تواكب انفتاح الـسوق العالميـة، وتتـيح تـدفق المعلومـات وتبادلهـا بـشكل فـوري، 

ت منظمـــات كثيـــرة إلـــى أزمـــات نتيجـــة الرغبـــة الملحـــة لوســـائل اإلعـــالم فـــي وقـــد تعرضـــ
الحصول على معلومـات عـن تطـورات هـذه األزمـات، وواجهـت تلـك المنظمـات مـشكلة 
الرغبــة فــي تلبيــة حاجــة وســائل اإلعــالم إلــى مزاولــة األنــشطة فــي مراكــز عديــدة، إذ ان 

ظمـــات االقتـــصادية عنـــد حجـــب المعلومـــات يـــؤدي إلـــى فقـــدان ثقـــة المـــستثمر فـــي المن
مواجهــة األزمــات، فأنــه قــد يتــسبب فــي انهيــار أســعار االســهم، ممــا يــضاعف مــن آثــار 

بـــدور مـــؤثر، عنـــد مواجهـــة .. ويقـــوم االتـــصال.. األزمـــة علـــى المنظمـــات االقتـــصادية
ومـــن جهـــة . المنظمـــة لالزمـــات، فمـــن جهـــة يـــساعد علـــى إدارة األزمـــة بفعاليـــة ونجـــاح

 صــــــورة إيجابيــــــة للمنظمــــــة تجــــــاه جماهيرهــــــا الداخليــــــة أخــــــرى، يحــــــاول الحفــــــاظ علــــــى
. )170(والخارجية  

أهميــة وســائل اإلعــالم عنــد مواجهــة األزمــة عــن طريــق زيــادة اعتمــاد .. وتــنعكس
الجمهــــور عليهــــا فــــي معركــــة تفاصــــيل تلــــك األزمــــات، فهــــي تمثــــل المــــصدر الرئيــــسي 

                                            
(169)  Moss, D, (1990) : Public Relations in Practice A Case Study, Ist Ed, 
London: Routledge, P.146. 

(170)  Chpry Eapuben bery ,OP- sit, P.104. 
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ألزمـة وكيفيـة للمعلومات عـن األزمـة لـدى الجمهـور وتـسهم فـي تـشكيل اتجاهاتـه نحـو ا
:إدارتها  

ان الجمهـــور بكـــل فئاتـــه يعتمـــد علـــى وســـائل اإلعـــالم .. وقـــد أكـــدت الدراســـات 
بـــصفتها مـــصادر رئيـــسية لمعرفـــة تفاصـــيل األزمـــات، وتظهـــر أهميـــة وســـائل اإلعـــالم 
ًأيضا في مجال الـسيطرة علـى الـشائعات التـي تنتـشر بـسرعة بالغـة وقـت األزمـة والتـي 

 ســـلبية علـــى إدارة األزمـــة، فهـــي غامـــضة بطبيعتهـــا ومـــن ًتكـــون لهـــا أحيانـــا تـــداعيات
.)171(الصعب معرفة مصادرها لعدم توازن المعلومات الكافية عن األزمة  

ــــــة عبـــــارة عـــــن مـــــشكلة إداريـــــة : وكـــــذلك اشـــــارت دراســـــات عديـــــدة إلـــــى أن األزمـ
باألساس، إال أنها سرعان مـا تتحـول إلـى حـدث إعالمـي نتيجـة انتـشارها علـى مـستوى 

"اس، وهـــو مـــا يعـــرف بالكـــشف العـــام عامـــة النـــ Public Usability وهـــذه ) 172("
الخاصــية تجعــل أي مــشكلة تحــدث علــى مــستوى البيئــة الداخليــة أو الخارجيــة لــبعض 
ٕالمنظمات معروفة وشائعة لدى الـرأي العـام، وتمكنـه مـن مراجعتهـا ومراقبتهـا وادارتهـا، 

واضــحة علــى مــصالح المنظمــة ٕواصــدار األحكــام عليهــا، وهنــا يكــون لألزمــة تأثيراتهــا ال
وعلى من يتعرض لها مما قد يؤدي إلى نتـائج إيجابيـة أو سـلبية تـنعكس علـى الـصورة 
الذهنيـــة للمنظمـــة، ويتطلـــب ذلــــك مـــن المنظمـــات االهتمــــام بالجوانـــب االتـــصالية إلــــى 
جانب االهتمام بالجوانب اإلدارية عند التعامل مـع األزمـات المختلفـة التـي قـد تتعـرض 

.)173( التقليل من تأثيراتها السلبية إلى أقل حد ممكنلها بهدف  

ًويتوقـــف التعامـــل إعالميـــا مـــع األزمــــة علـــى طبيعـــة األزمــــة، ونوعيتهـــا وحجمهـــا 
وطبيعـــة النظـــام الـــسياسي الـــسائد، والجمـــاهير المـــستهدفة، خاصـــة عنـــد مواجهـــة أزمـــة 

ألزمـــة  يقـــوم بـــدور رئيـــسي فـــي تفـــاعالت ا-علـــى المـــستوى الـــوطني، ذلـــك ان االعـــالم

                                            
(171)  Moss, D, (1990) : Public Relations in Practice A Case Study, 1st Ed, 
London: Routledge, P.146. 

 .21-20، ص1997سمير أمين، في مواجهة أزمة عصرنا،القاهرة ، دار االنتشار العربي، ، . د )172(
، 1988مــــات الوســــيلة للقاء،القــــاهرة ، دار البيــــان للنــــشر، ، منــــى صــــالح الــــدين شــــريف، إدارة األز )173(

 .197ص
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ًإيجابــــا أو ســــلبا ــــث )174(ً ــــة وانتــــشار الب ــــدور مــــع الثــــورة المعلوماتي ، وقــــد تنــــامى هــــذا ال
الفضائي للدرجة التي جعلت الساسة ومتخـذي القـرارات يعتمـدون علـى وسـائل اإلعـالم 

.)175(في تقييم األوضاع الراهنة وصياغة المواقف والتحركات  

ـــــة   أســــاس منهــــا علــــى كفــــاءة تتوقــــف فــــي جانــــب: ٕواذا كانــــت كفــــاءة إدارة األزمـ
المنظمات فـي التعامـل مـع وسـائل اإلعـالم، فـأن هـذه الوسـائل تحتـاج إلـى أداء خـاص 
.أثناء األزمات  

إذ يتطلــب دورهــا تــوفير قــدر كبيــر مــن المعلومــات المــستمرة ليكــون الــرأي العــام 
ــــة، تقـــوم هـــي بـــدورها فـــي تنـــشيط المنظمـــات لمجابهـــة  علـــى درايـــة كاملـــة بأبعـــاد األزمـ

زمــة، وتكون حلقة اتصال بين الجمـاهير، وصـانعي القـرار الـسياسي والقـائمين علـى األ
ـــة خاصــة فــي ظــل هــذا العــالم الــذي تتــصاعد فيــه الطبيعــة التنافــسية والتــي  إدارة األزمـ
ـــات التــي تهــدد النظــام شــيئا واردا وتظهــر الجهــود اإلعالميــة كأحــدى  ًتجعــل مــن األزمـ ً

.)176( مع هذه األزماتالدعامات األساسية في التعامل  

                                            
 المجلـة المـصرية لبحـوث اإلعـالم، ، القاهرة يم كفـاءة االتـصاالت فـي إدارة األزمـة،يـتق: كريمان فريـد )174(

 .217ص
ــــشافعي، اســــتراتيجية، إدارة األزمــــات والكوارث، )175(  مركــــز المحروســــة للبحــــوث القــــاهرة،محمــــد محمــــد ال

  13صيب والنشر،والتدر
 الريــاض، مكتبـــة فهــد الوطنيـــة، اآلليـــات،  ،فهــد أحمــد الـــشعالن، إدارة األزمــات ، األســـس، المراحــل )176(

 .118، ص1999
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:�ـــأه اف ا���Vل �: ��'�� ا�ز�  

  .سرعة مواجهة األزمة والحد من خسائرها -1

 .طمأنة الجمهور الداخلي والخارجي -2
 .التنسيق بين األجهزة المختلفة المعنية بمواجهة األزمة -3
القــــضاء علــــى الــــشائعات التــــي تنتــــشر فــــي حالــــة نقــــص المعلومــــات المتعلقــــة  -4

 .باألزمة
 . ائل اإلعالم بالمعلومات الدقيقة المرتبطة باألزمةتزويد وس -5
 .)177(كسب تأييد الجمهور الداخلي، وتعاطف الجماهير الخارجية -6

" �ــــ����� ا��ـ��ل ا��ـ�ل أ
	ـ�ء ا�ز� Crisis 

Communication Standards :" 

(المعيـــــار Standard الكميـــة، : هـــو الـــشيء الـــذي يمكـــن القيـــاس عليـــه مثـــل): 
.، الجودةالوزن، المدى  

: )178(ويمكن تحديد معايير االتصال الفعال أثناء األزمة بما يلي  

  : )Aesponsiveness(ابة للحدث ــسرعة االستج -1

ًالبــد ان تكــون المنظمــة مــستعدة لالســتجابة عمليــا : حيــث تقــع المــشكــلة     
من خـالل طـرح المعلومـات وتلبيـة اهتمامـات المتعـاملين مـع المنظمـة، وسـرعة 

.اليهم بحقائقالتوجه   

 ) :Openness (احــاالنفت -2

إذا كــان البــد أن يعــرف النــاس عــن المــشكلة التــي تــؤثر فــيهم أو تــؤثر فــي  
مصداقية المنظمة، فال بد من تقديم معلومات مكتملة بقدر المستطاع وخاصـة 
:لهؤالء الذين تأثروا بالمشكلة بشكل مباشر، ويتضمن عنصر االنفتــاح  

  ).Accessibility (سرعة الوصول للجماهير  - أ

                                            
مـدى اعتمـاد الجمهـور علـى وسـائل اإلعـالم المـصرية أثنـاء األزمـات، دراسـات : السيد بهنـسي حـسن )177(

لــرأي العــام، كليــة اإلعــالم، جامعــة القــاهرة، ميدانيــة علــى طــالب الجامعــات، المجلــة المــصرية البحــوث ا
 .148، ص2000ديسمبر ، / العدد الرابع، أكتوبر

 مجلــة كليـة الدراسـات العليــا، ،  القـاهرة ،قـدري عبـد المجيــد، دور وسـائل اإلعـالم فــي إدارة األزمـات، )178(
 .143-99، ص2003كلية الدراسات العليا بأكاديمية مبارك لآلمن، العدد التاسع، يناير، 
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، ) Availability(إتاحـــــــــة المعلومـــــــــات دون حجـــــــــب أو تـــــــــضارب   - ب
 .والرغبة في االستجابة لمتطلبات الجمهور

 ) : Truthfullness(الصــدق  -3

الـــسياسة الوحيـــدة التـــي تكـــسب المنظمـــة بواســـطته ثقـــة كافـــة : الـــصــدق هـــو
      األطـــــراف والمتعــــــاملين معهـــــا، والــــــصدق يـــــستوجب عــــــدم حجـــــب المعلومــــــات  
) No Secrets ـــــي وضـــــع األفكـــــار أوالخطـــــط أواالتجاهـــــات )  ســـــواء ف
. والسلوكيات  

 ):Concern(إظهار االهتمــام  -4

حيث تقع المـشكالت، البـد مـن إظهـار االهتمـام بالمتـأثرين بهـا فـي الـداخل 
  . )179(والخارج حتى تشرح جوانب األزمة، وحتى تحصر المشكلة 

 ): Respect(االحتــرام  -5

مـن أي شـخص مـن .. ريـق تـوفير اإلجابـة عـن جميـع األسـئلةويأتي عـن ط
المتعاملين مع المنظمة، واالستماع إلى أيـة اقتراحـات أو مواجهـة أيـة انتقـادات 
. بقدر من االهتمام واالحترام  

 ):Cooperation(التعــاون  -6

التعــــــاون مــــع وســــائل اإلعــــالم عــــن طريــــق منــــدوبها، وامــــدادهم بالبيانــــات 
وتـــوفير ســـبل اتـــصالهم بمؤســـساتهم اإلعالميـــة، وتيــــسير واإلحـــصاءات كافـــة، 

. كافة مطالبهم الخاصة بأداء المهنة  

 ):Responsibility(المسؤولــية  -7

ــــق التــــصدي للمــــشكالت، وتحمــــل مــــسؤولية التــــصريحات  تظهــــر عــــن طري
. كافة، بما تنطوي عليه من اعتراف بحدوث أخطاء والبيانات  

 ):Seritivity(تجنب الحســاسيــة  -8

                                            

(1) Lukaszews Kij. E. (1997) : Establishing Individual and Gorpordte Crisis 
communication standard: The Principles and protocols, Publik Relation 

Quarterly, Vol,42 (3), Fall 1997, PP.7-41. 
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ك عــــن طريــــق إعــــادة النظــــر فــــي أســــباب األخطــــاء، وتقبــــل النقــــد دون وذلـــ
.حساسيات مسبقة  

 

�� ا�ز�+< D;� :� ة�WHتــا��*ا�< ا��� :  

تعد مواجهة األزمات، إحدى التحديات المرتبطة بكفـاءة االتـصال فـي المنظمـات 
حيـــث تنطـــوي األزمـــة علـــى معلومـــات مفزعـــة وتتـــضارب فـــي التـــصريحات، وعـــدم دقـــة 

ت وقلة الوقت الالزم، للتأكد وتحديد المسؤوليات، وتـساعد خبـرات القـائمين علـى البيانا
ًاالتــصال فــي تقليــل الخــسائر الناجمــة عــن األزمــة إلــى حــدها األدنــى، وأحيانــا تــساعد 
كفــاءة االتــصال فــي تمويــل ســمعة المنظمــة النــاتج عــن األزمــة إلــى فرصــة لالســتثمار، 

. )180(والخروج بمكاسب مادية ومعنوية   

فعنـــد مواجهـــة األزمـــة ال يوجـــد يقـــين لمـــا هـــو أســـود وابـــيض، صـــواب أو خطـــأ، 
ًفـــبعض التـــصرفات غيـــر المدروســـة تفـــتح عـــددا مـــن المـــشكالت وتـــصرفات أخـــرى قـــد 
.تؤدي إلى مشكالت أخرى  

وتتطلــــب كفــــاءة االتــــصال عنــــد مواجهــــة األزمــــة، فهــــم طبيعــــة األزمــــة، وترشــــيد 
:)181(اآلتيةالتعامل معها عن طريق مراعاة االعتبارات   

ـــاســتيعاب دروس األزم -1   )Learning The Lessons(ات الــسابقة ـ
لعل أفضل طريقة لفهم طبيعة األزمة، وكيفية معالجتها تتم عن طريـق فحـص 
ًودراسة أزمات الناس اآلخرين، بدال من االكتفاء بمجرد التعاطف معها، وعنـد 

  :دراسة أزمات اآلخرين البد من طرح األسئلة التالية

   حدث؟ماذا -

 لما حظيت هذه األزمة بقدر كبير من النشر والشهرة والتداول؟ -

 كيف واجهت اإلدارة هذه األزمة؟ -

 ًما الذي بدا جيدا عند مواجهة اإلدارة لتلك األزمة؟  -

                                            

   .67محمد صالح سالم، مصدر سابق، ص . د)180(

 المجلـــة القـــاهرة ، اتـــصاالت األزمـــة ومـــسح وتقيـــيم للتطـــورات النظريـــة فيها،عثمـــان محمـــد العربـــي، )181(
 .152-93، ص5، العدد 1999المصرية لبحوث اإلعالم، كلية اإلعالم، ، 
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ان تتـدرب علـى كيفيـة تعامـل المنظمـات المختلفـة مـع األزمـات : ولعل من المفيد
 االســتجابة، ومــا الخــصائص التــي ميــزت المــشابهة والمقارنــة بينهــا فيمــا يتعلــق بنوعيــة

.)182(كل كارثة وكيف كان رد الفعل حيالها  

ســـوف نـــدرك أنهـــا تـــشبه الفلـــم الـــسينمائي، حيـــث : وعنـــد دراســـة األزمـــات الـــسابقة
يواجــه البطــل مــشكلة مــا ويــسعى إلــى حلهــا، وتــصادفه صــعوبات وعقبــات يتغلــب علــى 

 تتـصاعد حتـى يـصل إلـى بعضها ويفشل في مواجهـة الـبعض اآلخـر، وتظـل األحـداث
ذروة األزمــة ويتوقــف نجــاح أو فــشل البطــل علــى مــدى قدرتــه علــى مواجهــة التحــديات 
.ورباطة جأشه وقدرته على إدارة األحداث لصالحه  

لقد شـهدت الـسنوات األخيـرة بعـض التطـورات فـي إدارة األزمـات، نتيجـة العوامـل 
: اآلتية  

التطــور فــي أدى  : )Society is Changing(تغيــر المجتمــع   -أ 
ـــا االتـــصال والمعلومـــات إلـــى اقتـــراب أجـــزاء العـــالم بعـــضها مـــن  تكنولوجي
البعض اآلخر، وبرزت وسائل اتـصال جديـدة تتـيح نـشر المعلومـات علـى 
نطــاق واســع وبأقــصى ســرعة، وتزايــدت قــدرات وســائل اإلعــالم فــي النيــل 
مـــن شــــهرة بعـــض المنظمــــات التـــي تهاجمهــــا مـــن أجــــل جـــذب الجمــــاهير 

وتحقيــــــــق الــــــــسبق اإلعالمــــــــي الــــــــذي يــــــــضمن لهــــــــا الــــــــسيطرة لمتابعتهــــــــا 
 . )183(والبقاء

يتزايـد دور القـانون  : )Legal Development(تطورات القانون   -ب 
والمجــالس النيابيــة فــي تأييــد جانــب الــضحايا عنــد وقــوع األزمــة، وهــذا فــي 

ًحد ذاتـه لـيس شـيئا مهمـا، ولكـن معنـــاه ان المنظمـات الكبـرى قـد تحظـى : ً
ة حــــين تقــــع فــــي األخطــــاء، فمنــــذ ســــنوات كــــان الــــضحايا بعقوبــــات شــــديد

يبحثـــون عـــن محـــام يقبـــل الـــدفاع عـــنهم مقابـــل أتعـــاب قليلـــة، ولكـــن اآلن 

                                            
 التــأثير المتبــادل، مجلــة كليــة الدراســات القــاهرة ،إدارة األزمــات والجمهور،: دري علــي عبــد المجيــدقــ )182(

 .172-127، ص2004، 10العليا، ، العدد
 مركــــــز القــــــرار القاهرة،الــــــسيد عليــــــوه، إدارة األزمــــــات والكــــــوارث، حلــــــول علميــــــة، أســــــاليب وقائيــــــة، )183(

 .54، ص1997، ) 2(لالستشارات، سلسلة دليل صانع القرار، كتاب رقم 
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يتطوع المحـامون عبـر وسـائل اإلعـالم الثبـات حقـوق الـضحايا، ويقومـون 
 . بتوعية الناس بعدم التفريط بحقوقهم

ـــاعات الــضـغط   -ج  وهــي : )Pressure Groups(تــصاعد دور جمـ
يمـــــات غيـــــر حكوميـــــة، تـــــستهدف التـــــرويج لمـــــصالح فئـــــة مـــــن فئـــــات تنظ

العمــــال، الفالحـــــون، المهنيــــون، االقليـــــات والطوائــــف، المـــــرأة، : المجتمــــع
وهـــي جماعـــات نـــشطة تـــستنفر جهودهـــا أوقـــات . الطفـــل، حقـــوق اإلنـــسان

األزمات للدفاع عن الفئة التي تعبـر عنهـا وباتـت الجمـاهير لـم تعـد تـؤمن 
) كــــبش الفــــداء( األزمــــة، إذ البــــد مــــن البحــــث عــــن بالــــصدفة، حينمــــا تقــــع

وجماعـــات الـــضغط ســـوف تثيـــر الجمـــاهير ووســـائل اإلعـــالم بغيـــر هـــوادة 
الــذي تــسبب فــي وقــوع األزمــة، ) Villain(حتــى يــتم الكــشف عــن الــشرير 

، وأصــــــبح دور جماعـــــــات )Guilty(أي البــــــد أن يكــــــون هنـــــــاك مــــــذنب 
ًبـا مـا تقـوم هـذه الجماعـات ًالضغط أكثر تـأثيرا فـي الـسنوات األخيـرة، وغال

بأمــداد وســائل اإلعــالم بالقــصص االخباريــة المثيــرة التــي تحــرك العواطــف 
اإلنسانية وتحفز الـسياسيين والمحـامين علـى اتخـاذ إجـراءات مـشددة تجـاه 

 . )1(بعض المنظمات المتسببة باألزمات
مــــن الجوانــــب ): Management Awareness(وعــــي اإلدارة   -د 

ي اإلدارات فــي المنظمــات الحديثــة بأهميــة العالقــات اإليجابيــة، تزايــد وعــ
العامة وتدريب العاملين علـى مواجهـة األزمـات، وتـشكيل فريـق أو إدارات 

 .)184(متخصصة في التعامل مع األزمات
  ): Perception is Reality(هو الحقيقة ) المتصــور(المدرك  -2

ًتمــــــارس وســــــائل االتـــــــصال الجماهيريــــــة دورا مهمـــــــا فــــــي المجتمعـــــــات ً 
المعاصـــــرة، فهـــــي تقـــــدم تفـــــسيرات للواقـــــع بالكلمـــــة والـــــصورة والحركـــــة واللـــــون، 

ويبنـــي األفـــراد .. وتـــضفي علـــى مـــن يتلقـــون الرســـائل اإلعالميـــة صـــبغة ذاتيـــة
معـاني مــشتركة للواقــع المـادي واالجتمــاعي عــن طريـق مــا يقرأونــه أو يــسمعونه 

                                            
 .165 دار الفكر العربي، صالقاهرة ،مهدي حسن، مقدمة في دراسة وسائل وأساليب االتصال، )184(
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أن يتحــدد فـأن ســلوكهم الشخـصي واالجتمــاعي يمكـن .. أو يـشاهدونه، ومـن ثــم
ًجزئيـــا عـــن طريـــق التفـــسيرات التـــي تقـــدمها وســـائل اإلعـــالم لألحـــداث الجاريـــة 

.)185(والقضايا التي ال توجد مصادر معلومات بديلة عنها  

ـــا مـــا ينظـــر النـــاس إلـــى وســـائل اإلعـــالم باعتبارهـــا أدوات تعكـــس العـــالم .. ًوغالب
ول على المعلومـات، المحيط بهم حيث تستخدم المادة الخبرية في مراقبة البيئة والحص

كما تعكس الدراما قيم المجتمع وعاداته وأنماط سلوكه، وتعد وسـائل اإلعـالم وفـق هـذا 
.)186(المفهوم بمثابة النافذة التي تطل منها على العالم الخارجي  

وينظــــر بعــــض النــــاس لوســــائل اإلعــــالم بــــصورة مختلفــــة، إذ يــــرون أنهــــا تختــــار 
ليس لكونها تعكس الواقع االجتمـاعي، بـل التركيز على بعض الموضوعات والقضايا، 

لتحقيــق بعــض الموضــوعات والمــصالح واألهــداف للقــائمين علــى هــذه الوســائل، ويــرى 
(ٕهؤالء أن وسائل اإلعـالم ال تعكـس مـا يحـدث فـي العـالم، وانمـا تنمـي  Cultivate (
ًعالما يبدو حقيقيا للمتعلمين ً.  

غيــر مــدرك للعمليــات التــي تــتم وقــد يتقبــل المتلقــي هــذا الواقــع اإلعالمــي، لكونــه 
لخلــق هــذا الواقــع ونتيجــة تــراكم التــصرف لوســائل اإلعــالم، يبــدو العــالم الــذي صــنعته 
ًتلك الوسائل حقيقيا في األذهان، وقد ال يستطيع بعض الناس أن يميز بين هذا العـالم 

.)187(المصطنع عن طريق وسائل اإلعالم والعالم الواقعي  

( ليس المهم ما حدث وفيما يتعلق باألزمة، فأنه What Has Happened (
(بـل األكثــر أهميــة مـا يتــصور النــاس أنـه حــدث  What People Think Has 

Happened .( 
ان تعـــرف مــــا يدركــــه النــــاس عبــــر خبــــراتهم : ومـــن الحيويــــة عنــــد دراســــة األزمــــــة

ــــــــشك .. الشخــــــــصية أو تعرضــــــــهم لوســــــــائل اإلعــــــــالم ــــــــى واقــــــــع ال يقبــــــــل ال يحــــــــول إل
)Perception is Reality ومــن ثــم، البــد ان يعــرف القــائم باالتــصال كيــف ) 
                                            
(185)  Bland, M. Communlacting out of a Grisis , Ist Ed. Macmillan Press, ITD: 
1998, P.8-12. 

(186) Dyer, S. C. (1995) Getting People into the Crisis Communication Plan, 
Public Relations Quarterly, Vol.4013 Fall 1995, P.73-74. 

(187)   Harris, R.J. (1989) A Cognitive Psychology of  Mass Communication 
Catin, N.J. Lawrence Erlbaam Assoociation Inc, P.5.  
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(يخاطب اهتمامـات النـاس ومـن المهـم هـو معرفـة االهتمامـات  Concerns ولـيس ) 
(الحقــائق  Facts (، وذلــك مــا يمثــل لنــا الواقــع الخــاص ) Our Own Reality (
(عبارة عن بناء للمعنى  Meaning Structure الداخلي أو اإلنساني الناتج عـن ) 

ؤثرات خارجيــــة تـــضع تــــصوراتها عــــن الواقـــع، ويــــشير التــــاريخ إلـــى ان كــــل معــــارف مـــ
ًاإلنــسانية بــدءا مــن الــنقش علــى جــدران الكهــوف حتــى اجتيــاز الفــضاء، ال تعبــر عــن 
حقــائق موضــوعية بقــدر مــا تعبــر عــن تــصورات تــم تــدوينها مــن خــالل بعــض األفــراد 

.)188(بشكل ذاتي  

(وكــان لقــضية تــصور الواقــع  Perception Reality ًمــدلوال واضــحا عنــد )  ً
(اكتــشاف أزمــة مــرض جنــون البقــر  Mod Cow Disease فــي بريطانيــا عــام ) 

( فقـــد أصـــيب النـــاس بحالـــة مـــن الهلـــع والهـــستيريا 1990 Hysteria نتيجـــة نقـــص ) 
المعلومــات الدقيقــة المتــصلة بهــذا المــرض، ممــا أدى إلــى تــصاعد األزمــة، ولــم تــذكر 

ان األبقار التي تصاب بهـذا المـرض ال تـصبح : حقيقةوسائل اإلعالم في ذلك الوقت 
) مجنونة( (Mad) بالمعنى الحرفي للكلمة، وأدى تداول وسائل اإلعالم لكلمة األبقار 

 )Cow وكلمــــة الجنــــون إلــــى جعــــل النــــاس يعتقــــدون  أنهــــم ســــيتحولون إلــــى أبقــــار ) 
(علــى الــرغم مــن أن االســم الحقيقــي للمــرض هــو ) الجنــون(ويــصابون بـــ BSE لــم و) 

حـــين ظهـــرت الموجـــة الثانيـــة مـــن هـــذا .. 1996يـــدرك النـــاس تلـــك الحقـــائق إال عـــام 
.المرض  

 فقــط اســتوعبت الحكومــة البريطانيــة قــضية الواقــع المــدرك مــن 1996وفــي عــام 
(وســـائل اإلعـــالم  Perceived Reality ، مـــن خـــالل عقـــد نـــدوة للخبـــراء اعلنـــوا )

 جيـدة لتلـك األزمـة فـي المرحلـة الثانيـة خاللها تلك الحقائق، ومـن ثـم تـم انجـاز معالجـة
: )189(لألسباب التالية  

  .تحويل بعض صانعي الرسائل االخبارية إلى مصادر مرئية مستقلة -1

 .معالجة القضية على محمل الجد تهوين أو تهويل -2
 ).Acting Quickly(سرعة التصرف  -3

                                            
 .61 صمصدر سابق،حسن عماد مكاوي، . د )188(
 .20-19، ص1989 مكتبة الصباح، ، الرياض،علي عجوة وآخرون، مقدمة في وسائل االتصال، )189(
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جعــــل الجمهـــــور يـــــشاهدون هـــــذا الـــــسلوك حتـــــى يـــــصل بالحقـــــائق إلـــــى  -4
 .مدركاته

فـي ) جنـون البقـر(ذلك فأن سوء معالجة الحكومة البريطانيـة ألزمـة مـرض ورغم 
، لــــيس 1996 أفقـــدها مــــصداقيتها لـــدى الجمهـــور عـــام 1990المرحلـــة األولـــى عـــام 

بسبب الحقائق وأنما بسبب تصورات الناس عن الواقع، فحـين يتـصور النـاس أنهـم فـي 
بــد أن نتأكــد إنهــم ســوف ســاعات الخطــر، البــد أن تــشعرهم بــأنهم موضــع االهتمــام، وال

.يصدقون المعلومات الصادرة عن مصادر خبيرة ومستقلة  

 Telling People What They(ُخاطـب النـاس بمـا يريـدون سـماعه  -3

Want to Hear :(  

(يرتبط محتوى الرسالة عـادة بالقـدرة علـى االقنـاع  Persunsion ، فقـد كـان ) 
ـــة بأنهــا  وكــان أرســطو يــرى ).. لكلمــاتكــسب عقــول النــاس با(أفالطــون يعــرف البالغـ

القـــــدرة علـــــى كـــــشف جميـــــع الـــــسبل الممكنـــــة لالقنـــــاع فـــــي كـــــل حـــــال : (البالغــــــة أنهـــــا
.)190()بعينها  

وحين تتحدث الرسالة، سوف تالحظ ان القائم باالتصال عليه اتخاذ عدة قرارات 
تحديد األدلـة التـي سـوف يـستخدمها، وتلـك التـي سـوف يـستبعدها، والحجـج التـي : مثل

ي وضــعها، وتلــك التــي يجــب أن يختــصرها، ونوعيــة االســتماالت التــي يجــب يــسهب فــ
ان يستخدمها ومـدى قوتهـا، فكـل رسـالة اقناعيـة هـي نتـاج العديـد مـن القـرارات بالنـسبة 
لشكلها ومحتواها، وأغلب تلك القرارات ال يمليهـا الهـدف االقنـاعي للرسـالة فقـط، ولكـن 

.ائم باالتصالًتمليها أيضا خصائص المتلقي ومهارات الق  

: أجعل من األزمة فرصة-4  

يتكــــــون المفهــــــوم الــــــصيني لكلمــــــة األزمــــــة مــــــن رمــــــزين األول ، بمعنــــــي خطــــــر 
)Danger (والثاني، بمعنـى فرصـة )  Opportunity ويتمثـل الخطـر فـي الحـادث ) 
.السلبي الذي يهدد سمعة المنظمة  

                                            
ــــات االتــــصال،: جهــــان أحمــــد رشــــتي )190( ــــي، ،  دارالقاهرة،األســــس العلميــــة لنظري ، 1978 الفكــــر العرب

 .462-461ص
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بر وسـائل وقد تمثل الفرصة في أن هذا الحادث يحظى بالنشر الواسع النطاق ع
ًاإلعــالم ومـــن ثـــم يتـــردد أســـم المنظمـــة علــى جميـــع األلـــسنة، ويعـــد هـــذا إعالنـــا مجانيـــا  ً 
.للمنظمة  

( المنظمات الكبرى تحظى بتغطية أوسع -5 The Bigger They Are:( 
يـــستجيب النـــاس لألســـماء أو المنظمـــات الكبيـــرة الالمعـــة، أكثـــر مـــن اســـتجابتهم 

 مزايــا عديــدة للمنظمــات الكبــرى فــي األوقــات لألســماء الــصغيرة ومــن شــأن ذلــك تحقيــق
.العادية، ولكنه يتحول إلى عيب كبير في األوقات العصيبة  

: تأييد الظروف المحيطة-6  

قــد تــؤثر الظــروف المحيطــة باألزمــة علــى زيــادة أو تقلــيص آثارهــا علــى الجهــود، 
واجهــــت بريطانيــــا حالــــة متقدمــــة مــــن األزمــــة التــــي ســــببت الفــــزع ) 1991(ففــــي عــــام 

)Scares لــدى الجمــاهير نتيجــة اكتــشاف فــساد أنــواع عديــدة مــن األطعمــة، حيــث ) 
" (السالمونيال"لوحظ زيادة مادة  Salmonella السامة في البيض، ووجـود ملوثـات ) 

، وكانـــت )جنـــون البقـــر(فـــي بعـــض أنـــواع الخبـــز والجـــبن والموجـــة األولـــى مـــن مـــرض 
طانيـــا، ولـــدى دخـــول العـــراق األزمـــات أهـــم القـــضايا التـــي تـــشغل عمـــوم النـــاس فـــي بري

الكويـــت فجـــأة تحـــول االهتمـــام الهـــستيري مـــن الجمـــاهير بتـــسمم األغذيـــة تجـــاه أحـــداث 
.)1(الغزو، وانصرف اهتمام وسائل اإلعالم عن تغطية قضايا تلوث األطعمة  

 

  تكرار األزمات وتشابهها يضاعف تأثيرها-7

accident (ًهناك قول شائع لدى اإلعالميين، ما يحدث مـرة يعـد حادثـا ٕواذا ) 
(ًتكــــــرر مـــــــرة أخــــــرى يعـــــــد اتجاهــــــا  Trend ً،واذا حـــــــدث ثــــــالث مـــــــرات يعــــــد وبـــــــاء ) ُ ٕ
)Epidemic ً، فمثال خالل فترة الفزع من الطعـام فـي بريطانيـا أدى تعـدد الـشركات )

.)191(المتهمة بتلوث الغذاء إلى مضاعفة اإلحساس باألزمة  

 اقتــراض ماليــين عنـدما تكــررت ظــاهرة هـروب رجــال األعمــال بعـد.. وفـي مــصر
الجنيهـات مـن البنـوك، ونقلهـا للخـارج، حـدثت أزمـات عديـدة لمـصداقية رجـال األعمــال 
                                            

، جامعـــة )11(األزمــة، مجموعــات محاضــرات القيــت علــى طــالب دورة الحــرب: كــاظم هاشــم النعمــة)191(
  .29البكر للدراسات العليا، لم تنشر، ص
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وصـــورتهم أمـــام الجمـــاهير بـــشكل ســـيء، وكـــذلك الفـــساد النـــاتج عـــن تـــصرفات بعـــض 
ومن جانب آخر خالل تقديم التسهيالت غير المبررة لـبعض رجـال األعمـال . القيادات

  .)192( وتشويه سمعة البنوك بوجه عام

                                            

  .67 صمصدر سابق،حسن عماد مكاوي، . د)192(
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 ا��+�ـــB ا�Aــ�7:
� أ�7ـــ*ذج ا�ز�ـــ�ت ا� و�ـــ

لـــو دقـــق بعنايـــة فـــي عنـــاوين كثيـــرة، فأنهـــا بـــال جـــدال مرشـــحة فـــي أي وقـــت ألن 
تكـون أزمــة نــشابة تعــزز بمعطياتهــا الكثيـر مــن األســاليب والــسياسيات والبــرامج لغــرض 

ه العنـــاوين الحيـــاة وقـــف تـــداعيات تأثيراتهـــا فـــي المجتمـــع الـــذي حـــدثت فيـــه،وترافق هـــذ
العامــة ســواء لإلنــسان أو للمؤســسات أو الــدول، وبإمكــان أي مــن هــذه العنــاوين علــى 
بــــساطتها أن تحــــدث شــــرخا عميقــــا فــــي إدارة اإلنــــسان أو المؤســــسات أو الــــدول تعبــــآ 

فمــآل ســقوط طــائرة يمكــن أن . ألهميــة مــا يحــدث مــن تطــورات ألي مــن هــذه العنــاوين
ن أن يكــون خبــر إســقاطها بفعــل إرهــابي أو بواســطة دول يكــون خبــرا عاديــا، لكنــه يمكــ

أخــرى، اآلمــر الــذي يــؤدي الــى تــوتر العالقــات بــين هــذه الدولــة والدولــة األخــرى التــي 
يبــين ماهيــة تلــك ) 1(وأدنــاه شــكل .قامــت بفعــل اإلســقاط وهكــذا مــع العنــاوين األخــرى

:العناوين  

                           عناوين ألزمات محتملة 
  خفض إنفاق  جودة ضعيفة  تسمم غذائي  مظاهرات  ديونال

  تسرب مواد خطيرة  نقص اإلنتاج  عدم تطوير  إضراب  سقوط طائرة

  تلوث بيولوجي  فائض إنتاج  ضعف الصيانة  اعتصام  إفالس الشركة

  تحقيقات نيابية  خلل تنظيمي  انقطاع كهرباء  الكذب  تلوث بيئي

  انهيار نفق  متأخير تسلي  انقطاع مياه  قضايا  معلومات خطأ

  انشطة معادية  ضعف البحوث  تراكم نفايات  إشاعات  تجسس منافسين

  فشل منتجات  هجرة العقول  انهيار مباني  تخريب  الرشوة

  تشويه سمعة  نقص عمالة مدربة  انهيار كوبري  إرهاب  االختالس

  إفالس عمالء  سلوك سيء  انهيار جسر  أحداث عالمية  تماس كهربائي

  فوائد القروض  حوادث نقل  هيار جبليان  فضائح  إصابة عمال

  حرب نفسية  عطل سفينة  تعارض مصالح  تهريب  عطل معدات

  تغير سعر العملة  تلوث كيماوي  ضعف األمن  اتهامات  إبتزاز

  فيضان انهار  تلوث إشعاعي  اختالف قيم  تدخل  تزوير

  انهيار سدود  مشاكل عمال  غش تكنولوجي  غرق سفينة  حريق

  انتشار وباء  اندماج شركات  ابلة إعالميةمق  سيول  انهيار السمعة
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:ًوتبعا لذلك يمكن تقسيم األزمات إلى قسمين رئيسيين وكاآلتي   

.يتعلق بأزمة اإلعالم واإلتصال-1        

.يتعلق باألزمات السياسية-2   

أمـــا فيمـــا يتعلـــق بالمـــادة األولـــى فـــيمكن اإلشـــارة الـــى األزمـــات اإلعالميـــة  
:اآلتية            

):لإلعالم حر ومتوازن(لت الدول النامية تسعى الى إقرار تدفق  مازا-أ  

والمؤلفـة ) اللجنة المستقلة للتنمية العالمية لالتصاالت(ٕ وازاء ذلك عملت 
ًعـضوا ثالثـة مـنهم عـرب إلـى نـشر تقريـر خـالل كـانون الثـاني ) 17(من 
مــن %) 75(ورد فيــه ان / السلــسلة الفاحــصة/ تحــت عنــوان 1985عــام 

ئل االتــــصال التـــــي عمادهــــا الهـــــاتف موجــــودة فـــــي البلـــــدان مجمــــوع وســـــا
.)193(المصنعة  

ان محــاوالت الــربط الهــاتفي ال تــنجح إال : كمــا أوضــح التقريــر نفــسه
فـــي البلـــدان الفقيـــرة، ويتـــسم اإلعـــالم بـــاختالالت أساســـية %) 30(بنـــسبة 

.تعكس انعدام التوازن العام الذي يسود المجتمع الدولي  

مـن تـدفق األنبـاء العـالمي تبثـه %) 80(ن فـأن مـا يقـرب مـ.. وعليـه
وكاالت االنباء العالمية الكبرى، غير ان هذه الوكاالت ال تكـرس للبلـدان 

مــن تغطيتهــا اإلعالميــة علــى %) 40-20(الناميــة إال نــسبة تتــراوح بــين 
.الرغم من أن البلدان النامية تشكل ما يقارب ثالثة أرباع البشرية  

حظــــات واإلحــــصائيات، فقــــد شــــهد وعلــــى الــــرغم مــــن أن هــــذه المال
 حركــــة دائبــــة فــــي إنتــــاج الكتــــب والــــصحف والمجــــالت -الــــوطن العربــــي

والنــشرات الدوريــة، كمــا ان صــناعة الطباعــة والــورق والتوزيــع والتــصوير 
ًبـــدأت حركتهـــا اإلنـــشائية والتطوريـــة، فـــضال عـــن تزايـــد محطـــات اإلرســـال 

لـوطن، مـع احتـرام اإلذاعي والتلفازي بشكل يهدف إلى تغطية كل أنحـاء ا
التكامــــل والتنــــسيق فــــي إطــــار اتحــــاد اإلذاعــــات العربيــــة واتحــــاد وكــــاالت 

                                            
، 2001، 3نــشر والتوزيــع، ط األهــالي للطباعــة والدمــشق،اإلعــالم ومرجــل العولمة،: فــايز الــصائغ.د )193(

 .28ص
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األنبــاء العربيــة شــعرت بــالخطر وتحركــت ســواء علــى المــستوى المحلــي، 
بتحــسين عملهــا أو علــى المــستوى القــومي، بالتعــاون مــع وكــاالت األنبــاء 

تعزيـز عالقاتهـا العربية األخرى والتحاور مع الوكاالت األجنبية والدوليـة ل
مـــع هـــذه الوكـــاالت واالتحـــادات مـــن أجـــل إيـــصال االخبـــار العربيـــة إلـــى 

.)194(معظم بلدان العالم، وكسر طوق االحتكار العالمي لألخبار  

اإلذاعيـة بـين بلـدان ) طيف الذبذبات(وهناك عدم مساواة في توزيع 
مــــن %) 90(تـــسيطر حــــوالي علـــى .. الـــشمال والجنــــوب فبلـــدان الــــشمال

الوســائل ) الــدول الناميــة(ف ، بينمــا ال تمتلــك بلــدان الجنــوب أصــل الطيــ
ًالتــي تحميهــا مــن اإلذاعــات األجنبيــة، وكثيــرا مــا يــصعب عليهــا الوقــوف 
.أمامها أو لنقل المنافسة  

مـن %) 45(فـال يقتـصر األمـر علـى ان .. أما فيمـا يتعلـق بالتلفـاز
ًا بهــا، بــل ان ًالنــاس والجمــاهير فــي البلــدان العربيــة ال تملــك تلفــازا خاصــ

هذا التعاون يزداد حدة عندما نالحـظ ان هـذه البلـدان يـذاع ويعـرض فيهـا 
.)195(عدد كبير من البرامج المنتجة في البلدان الصناعية  

تفـرض وجودهـا فـي الـوطن العربـي عـن .. ولقد بدأت تقنيـة اإلعـالم
طريـق الـشركات المعلوماتيـة التـي تمـددت عبـر األقمـار الـصناعية بحيــث 

رصد األنفاس وتحصي الحـصى ، وقـد جـرى العمـل بـه عـن طريـق تكاد ت
توظيــــف هـــــذه األقمــــار االصـــــطناعية للخــــدمات الهاتفيـــــة وربــــط شـــــبكات 

.ونقل البرامج التلفازية والبث اإلذاعي. المعلومات  

يمكـن أن تحـسب علـى .. فأن سلبيات وسائل اإلعالم الحديثـة.. لذا
خطـــار الـــسيطرة اإلعالميـــة البلـــدان العربيـــة، وخاصـــة فيمـــا يتعلـــق منهـــا بأ
/ حريــة انــسياب المعلومــات/التــي تفرضــها الــشركات العالميــة تحــت شــعار

                                            
، 1994يوليـــو / تمـــوز) 15-14(التـــي عقـــدت مـــن ) 27(دورتـــه فـــي مجلـــس وزراء اإلعـــالم العـــرب، )194(

 .بيروت، تمكن من اتخاذ قرار جماعي يريط وكاالت األنباء العربية بالقمر الصناعي
 .28-24مصدر سابق صفايز الصائع، . د )195(
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لـــيس علـــى وســـائل االتـــصال فحـــسب، بـــل كـــل مـــا تنقلـــه مـــن معلومــــات 
:)196(ومعطيات، وتتمثل هذه المخاطر بظاهرتين هما  

تتمثـــــل بمـــــشكالت التالعـــــب بالحواســـــيب بـــــدافع الجاسوســـــية، / األولـــــى
.والمس بالحريات الشخصيةوسرقة المعلومات   

وتتمثــل فــي عمليــات الــشراء للمطــابع واألجهــزة الطباعيــة وحبــر / الثانيــة
وأقالم ومحطات إرسال، وأجهزة تلفازية وراديوات وآالت تـسجيل 

مـــــن ورق الطباعـــــة، وكامـــــل ورق %) 75(وحواســـــيب وأفـــــالم و
.الصحف فجميعها مستوردة  

: أزمة المثقفين العرب-ب  

كـانوا طليعـة ُأمـتهم .. ي ان المثقفـين العـربليس هناك من شـك فـ
منــذ بدايــة النهــضة العربيــة حتــى اليــوم، ولقــد بــدأ دورهــم التنــويري حــين 
واجهـــوا الـــسؤال الـــرئيس، كيـــف تقـــضي علـــى أســـباب التخلـــف العربـــي؟ 
!وكيف نكتب أدوات التقدم الغربي؟  

وكانــت اإلجابــة علــى تلــك التــساؤالت تقتــضي القيــام بعمليــة فكريــة 
ة وتقــــديم تحليــــل نقــــدي لتجربــــة الغــــرب مــــن ناحيــــة، وتــــشخيص مزدوجــــ

أسباب التخلف العربي مـن ناحيـة أخـرى، وقـد قـام بهـذه العمليـة الفكريـة 
رفاعــة رافــع الطهطــاوي، "الكبــرى مجموعــة مــن المفكــرين الــرواد أمثــال 

كــان مجــرد .. غيــر ان هــذا الــدور الفكــري البــارز" وخيــر الــدين التونــسي
ــــا أساســــيا للمثقفــــين العــــرب كــــي يتــــصدروا المقدمــــة التــــي فــــسحت م ًكان ً

التـــوترات العربيـــة التـــي هـــدفت إلـــى خـــالص العروبـــة مـــن بـــراثن الحكـــم 
العثمـــــــــاني وصـــــــــوبت ســـــــــهامها إلـــــــــى االســـــــــتعمار الغربـــــــــي والهيمنـــــــــة 

.)197(األجنبية  
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ولقد قامت اجيال تلو األجيـال مـن المثقفـين العـرب فـي كـل أقـاليم 
ًبندقيــة معــا خــالل مــسيرة نــضالية الــوطن العربــي مــن النــضال بــالقلم وال

منـادين باالسـتقالل والحريـة والديمقراطيـة . طويلة، كانوا هـم طليعـة فيهـا
. والعدالة االجتماعية واالصالة الحضارية  

فــــي غمــــار أزمــــة الخلــــيج بكــــل .. فــــأن المثقفــــين العــــرب.. واليــــوم
رهـم، ومـا زالـوا يواصـلون أداء دو. تعقيداتها اإلقليميـة والعالميـة والمحليـة

ًولكن في سياق أكثر تعقيدا من ذي قبل، تخـتلط فيـه القوميـة بالقطريـة، 
وتشابك المنهج الثوري فـي التعبيـر مـع النظـرة اإلصـالحية ويعقـد الـدور 
النقــدي التقليــدي للمثقــف العربــي نتيجــة القهــر الــسياسي الــذي يحــد مــن 

وقـد الحرية الفكرية للمثقف، وباألغراء المادي من قبل بعض األنظمـة، 
ًأدت كــل هــذه العوامــل إلــى انقــسام العــرب انقــساما واضــحا فــي تناولهــا  ً
أزمة الخليج، وفـي اتجاهـاتهم المعلنـة إزاء مختلـف الـسياسات والمواقـف 

.)198(والقضايا التي أثارتها  

ٍلقد مر وقت كاف علـى تلـك األزمـة، ظهـر فيهـا وتبلـور مـا يمكـن 
ذي يــستحق ان نتأملــه إزاء األزمــة الــ) خطــاب المثقفــين(ان نطلــق عليــه 

ًالــذي يكــشف انقــساما ) خطــاب الــسلطة(ًعلــى حــدة، وذلــك فــضال عــن 
ًواضــحا بــين االنظمـــة العربيــة واتجاهاتهـــا وســلوكها فـــي األزمــة، والـــذي 
ظهـــر فـــي مواقـــف ثالثـــة متمـــايزة االنحيـــاز الكامـــل للعـــراق أو االنحيـــاز 
الكامـــــل للكويـــــت، والموقـــــف الوســـــطي الـــــذي يحـــــاول انـــــصاره التـــــوازن 

ان : المتحرك في سياق يسمح بطبيعته بأنصاف الحلـول، ويمكـن القـول
ًخطاب المثقفين العرب فـي األزمـة، لـو نظرنـا إليـه باعتبـاره نـصا واحـدا  ً

-:لوجدناه يتسم بالسمات اآلتية–لغرض التحليل   

اتخـــاذ بعـــض المثقفـــين، ســـواء ممـــن أيـــدوا العـــراق أو ممـــن وقفـــوا بجانـــب -أوآل
ًا صارخا في الدفاع عن مواقفهم، يفتقر إلـى الحـد ًالكويت أسلوبا عاطفي ً
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األدنى من العقالنية، وكان شعار الواحد منهم الـذي رفعـه طـول الوقـت 
ًانصر أخاك ظالما أو مظلوما(( ً.((  

تطـــور موقـــف بعـــض المثقفـــين مـــن تـــصاعد األزمـــة وبـــروز تعقيـــداتها، -    ثانيـــآ
وا غـزو الكويـت ودخول عناصر جديدة إليها، فبعض المثقفين ممن أدانـ

فــي البدايــة عــادوا إلــى مراجعــة مــوقفهم بعــد دخــول القــوات األجنبيــة إلــى 
العربيـــة الـــسعودية، وأصـــبحت القـــضية بالنـــسبة الـــيهم هـــي الكفـــاح ضـــد 

.)199(الوجود األجنبي على األرض العربية باعتباره المشكلة الملحة  

 خــالل مــسلمة انطلــق معظــم خطــاب المثقفــين العــرب خــالل األزمــة مــن-       ثالثــآ
فحواهــا انــك أمــا أن تكــون مــع العــراق علــى طــول الخــط أو مــع الكويــت 
ًعلـــى طـــول الخـــط، ومثـــل ذلـــك تبـــسيطا لرؤيـــة الواقـــع، ذلـــك ان األزمـــة 
أثـارت قـضايا سياسـية وفكريـة واســتراتيجية معقـدة مـن الـصعب حــصرها 
.في خانة األبيض أو في خانة األسود  

ًرب بكونـه خليطـا مـن مناقـشة األساسـيات كما اتسم خطـاب المثقفـين العـ- رابعآ
وكيـــــف تتحقــــــق هــــــل : ًمــــــثال) الوحـــــدة العربيــــــة(فـــــي الــــــسياسة العربيــــــة 

بالديمقراطيــــة أم بــــالقوة العــــسكرية وقــــضية أولويــــة الوحــــدة علــــى قــــضية 
الديمقراطيـــــة، وتحليـــــل اآلخـــــر وسياســـــاته وأهدافـــــه، ونفـــــي موضـــــوعات 

.النظام العالمي الجديدالهيمنة االستعمارية، والتدخل األجنبي، ومزاعم   

تتمثل في تبعيـة بعـض المثقفـين المطلـق لمواقـف الـسلطة سـواء أكانـت -      خامسآ
الــسلطة العراقيــة أم الــسلطة الكويتيــة أو الــسعودية، وينطبــق ذلــك علــى 

.)200(الخ.. تبعية البعض للسلطة المصرية أو السورية  

 الــذين لــم ينــساقوا إلــى وعالماتــه يجــب تــسجيل مواقــف المثقفــين العــرب-     سادســآ
موقف التبعية للسلطة، وانما جروا بـآرائهم ضـد اخيتـارات الـسلطة كتابـة 

                                            
، بيــروت، المركــز الثقــافي العربــي،  األلفيــة الجديــدةسيد ولــد أبــاه، اتجاهــات العولمــة، إشــكاالتالــ. د )199(

 .51-48، ص1997
ركــز دراســات الوحــدة  م بيــروت، ظــافر محمــد العجمــي، أمــن الخلــيج العربــي تطــوره واشــكالياته،. د )200(

 .610 صالعربية، 



 60

ًوســـلوكا وحـــديثا، ويمكـــن اإلشـــارة هنـــا إلـــى بعـــض المثقفـــين المـــصريين  ً
.ًوالمغاربة والتونسيين وخصوصيا أحزاب المعارضة  

 الـــشعبي أن عمـــق التيـــار.. ًولـــوحظ أيـــضا فـــي بعـــض األقطـــار العربيـــة-      ســـابعآ
المؤيـــد للعـــراق، جـــرف فـــي طريقـــه بعـــض المثقفـــين الـــذين لـــم يتجاســـروا 
على ممارسة التحليل النقدي لألزمة، بما يؤدي إليه فـي صـياغة ونـشر 
.أفكار قد تتعارض مع هذا التيار الشعبي  

:دور الصحيفة في إدارة األزمات-ج  

قيقيــة تــنعكس ًمنهــا خــصوصا أزمــة ح) الرســمية(تواجــه الــصحيفة العربيــة اليوميــة
في خطابها اإلعالمي، تجديد دورهـا فـي المجتمـع وعالقاتهـا بالقـارئ والكاتـب والمثقـف 
ًووقعهـــا علـــى الخريطـــة اإلعالنيـــة، وكيفيـــة مواجهتهـــا للتحـــوالت والتطـــورات، وبـــدال مـــن 
المواجهة في األزمة وتشخيصها ومعرفة أسبابها الذاتية والموضـوعية، تنـدفع الـصحيفة 

ة باتجـاه التكنولوجيــا وتغيــر أمـاكن الــصدور، وتبـديل القيــادات المــسؤولة، العربيـة اليوميــ
رغــم ان الواقــع ســرعان مــا يؤكــد ان هــذه التوجهــات ليــست أكثــر مــن مجــرد هــروب إلــى 

.)201(االمام ويعكس العجز بالمواجهة  

ًإن أزمـــة الـــصحيفة العربيـــة اليوميـــة عبـــارة عـــن ظـــاهرة معقـــدة، ولـــم يعـــد ممكنـــا 
لمعقــــدة عــــن طريــــق االنطباعــــات والكتابــــات الــــسريعة ولــــيس مــــن معالجــــة الظــــواهر ا

اســـتراتيجيات الـــسبب والنتيجــــة، وال عـــن طريـــق الرؤيــــة الجزئيـــة أو النظـــرة الــــسطحية، 
تقتضي المعالجة العلمية الممنهجة للظاهرة وتحديـد عناصـرها، وتحديـد مواقـع قـوة هـذه 

المتبادلة فيما بينها، وذلـك مـن العناصر، وسلم تراتيبها وطبيعة عالقات التأثر والتأثير 
كما ان الظـاهرة ال توجـد .. أجل معرفة ما العامل الحاسم والمحدد؟ وما الثانوي؟ التابع

فــي فــراغ، بــل نــشأت وتطــورت ضــمن ســياق معــين ولــذلك تــستدعي المنهجيــة العلميــة 
). االجتماعي، السياسي، الثقافي(وضع الظاهرة في سياقها   

                                            
 .40مصدر سبق ذكره، صأحمد بدر، . د )201(



 61

 يمكــن تحديــد أهــم عناصــر أو عوامــل أزمــة الــصحيفة ًوتأسيــسا علــى مــا تقــدم.. 
:العربية اليومية على النحو اآلتي        

:  العالقة مع السلطة-أوآل   

تـرتبط الـصحيفة العربيـة اليوميـة باألنظمــة العربيـة الـسائدة اليـوم، بغــض 
النظر عن طبيعة هذه األنظمة والتي قد تكون ذات مـسارات اشـتراكية أو 

جمهوريــــة أو ملكيــــة حيــــث تكــــون هــــذه الــــصحف ذات رأســــمالية محــــدودة 
ارتباط دقيـق بالـسلطة فـي هـذه الـدول وال تكـاد تعبـر عـن رؤيتهـا الخاصـة 
إال فـــــي حـــــدود ضـــــيقة مـــــن خـــــالل االستـــــشارة فـــــي حـــــين تعطـــــى الرؤيـــــة 
ـــــي مـــــسار  ـــــرى وتكـــــون العامـــــل المـــــؤثر ف ـــــة أهميـــــة كب المركزيـــــة الحكومي

 داثاألحداث على ما عداها من تصورات شخصية لألح
)202(.  
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: الصحيفة اليومية مرآة يومها وعصرها وواقعها-ثانيآ  

والعملية اإلعالمية في الصحيفة اليومية نشاط إبداعي موصوف بالتفاعـل    
المبــدع مــع الواقــع الموضــوعي بقــصد فهمــه واســتيعابه والتــأثير فــي مــسار 
تطوراتـــه، وهـــي تتنـــاقض مـــع مـــصالح معظـــم األنظمـــة الـــسائدة ومـــصالح 

.جهزتها اإلعالميةأ  

: العالقة مع القارئ-     ثالثآ  

           الـــصحيفة اليوميـــة بمنظـــور مـــا، ملـــك قارئهـــا، وهاجـــسها اشـــباع الحاجــــات 
اإلعالميـــــة المتزايـــــدة والمتنوعـــــة لقـــــارئ معاصـــــر يرتفـــــع مـــــستواه التعليمـــــي 
والثقــافي وتـــزداد خبرتــه االتـــصالية ويتـــسع انفتاحــه علـــى العــالم عـــن طريـــق 

يــا االتــصال الحديثــة، انعزلــت الــصحيفة العربيــة اليــوم عــن القــارئ، تكولوج
واهملـــت واقعــــه وهمومــــه وانــــشغاالته وحاجاتــــه اإلعالميــــة، وأصــــبح القــــارئ 

، وأصـــبحت مهمـــة رئـــيس )الحـــاكم(الوحيـــد للـــصحافة العربيـــة اليوميـــة هـــو 
لــذا وصــل توزيــع الــصحيفة العربيــة .. التحريــر حــذف كــل مــا يــزعج الحــاكم

الحـضيض، وقـد قـل عـدد الـصحف العربيـة اليـوم التـي تعلـن عـن اليوم إلى  َ
.)203(أرقام توزيعها الحقيقية  

: العالقة مع الكاتب والمثقف-رابعآ  

 صــحيفة نوعيــة تعتمــد فقــط علـى نتــاج كادرهــا، وتفتخــر الــصحف ال يوجـد
النوعيــــة باتــــساع دائــــرة الكتــــاب والمثقفــــين الــــذين ينــــشرون نتــــاجهم فيهــــا، 

 واالختصاصين لمعالجـة األحـداث والقـضايا والتطـورات وتستعين بالخبراء
بشكل اشمل وأعمق، الصحيفة العربية اليومية باستثناء حاالت الفتـة فـي 
بعض الصحف اليومية المقيمـة أو المهـاجرة اكتفـت بكادرهـا أو بعـدد مـن 
الكتبــة الجــاهزين لالســهام فــي جوقــه الــصحفي، األنظمــة تفــضل التعامــل 

 بعـين الريبـة إلـى المثقفـين غيـر المـدجنين، وســيرت مـع االنتهـازين وتنظـر
ـــــصحيفة العربيـــــة اليوميـــــة  ـــــى خطاهـــــا، وامـــــتألت أعمـــــدة ال صـــــحفييها عل

                                            
-59، ص2003 المكتبــة اإلعالميــة، ، دمــشق، أديــب خــضور، أزمــة اإلعــالم، أم أزمــة أنظمة،. د )203(
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ًباالسماء التي تكتب يوميا أو دوريا دون أن يكون لديها أي شـيء تقولـه،  ً
كما امتألت الحياة الفكرية باألسماء التي لديها ما تقوله، ولكنهـا ال تملـك 

. ريدهفرصة لنشر ما ت  

: العالقة بين اإلذاعة والتلفاز-   خامسآ  

   ظهـــرت وســـائل االتـــصال الجمـــاهيري المختلفـــة تلبيـــة لحاجيـــات إعالميـــة 
ـــــة ومتـــــصاعدة، ويؤكـــــد تـــــاريخ االتـــــصال ان كـــــل وســـــيلة تظهـــــر : متنامي

استجابة لحاجة موضوعية ولكنها ال تلغي الوسيلة الـسابقة وال تـستبعدها، 
. هــا علــى وفــق الــذي أحدثتــه الوســيلة الجديــدةبــل تــدفعها إلــى تكييــف عمل

)204(  

: تطابق البيئة الهيكلية للصحافة العربية اليومية-    سادسآ  

ــــى صــــفحاتها مــــع بيئــــة النظــــام   وكــــذلك تــــصنيفها وتوزيعهــــا لموادهــــا عل
 تقابلها صـفحة الـشؤون الخارجيـة، –ًوتنظيمه مؤسساتيا ، وزارة الخارجية 

يــــات، ووزارة االقتــــصاد تقابلهــــا الــــصفحة  تقابلهــــا صــــفحة المحل-المحليــــة
.االقتصادية، وهكذا تتكرر الصحيفة العربية انظمتها وتستنسخها  

 

�آ�� و����ــــ� ـــــــ ا	دارة ا���-        د
:ا�ز��ت إ�����  

تــضطلع وســائل اإلعــالم األزمــات بمــسؤولية مزدوجــة، فهــي فــي جانــب مــن 
(عملهـا تـسعى لتحقيـق أهـداف األمـن القـومي  National Security وفـي ) 
الجانب اآلخر تسعى هـذه الوسـائل إلـى تأكيـد الحـرص علـى الحريـات المدنيـة، 
لــذلك اســتطاعت وســائل اإلعــالم األميركيــة، علــى اخــتالف انواعهــا ان تمــارس 

ًدورا مهمـــا مـــن التـــأثير علـــى الـــرأي العـــام األميركـــي  عبـــر المراحـــل المختلفـــة، -ً
كيــــة، قــــد أفــــادت مــــن الــــدروس والنتــــائج وفــــي هــــذا اإلطــــار، فــــأن اإلدارة اإلمير

المختلفــة التــي اســفرت عنهــا الجهــود التــي بــذلت علــى المــستوى اإلعالمــي فــي 
إدارة األزمــات العــسكرية، والتــي ســعت منهــا إلــى الغــاء التعــارض أو االخــتالف 
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بــــين اإلدارة الــــسياسية واألدوات اإلعالميــــة، بمــــا يمكــــن معــــه المحافظــــة علــــى 
: )205(أمرين  

.طني من جهةالهدف الو-  

.الحرص على الحرية المدنية من جهة ثانية-  

عــــن طريــــق تعاملهــــا مــــع حــــروب .. وهــــي خبــــرة اكتــــسبتها الواليــــات المتحــــدة
:وأزمات سابقة وهي  

ًشــــهدت حقبــــة الثمانيــــات تطــــورا ملحوظـــــا لوســــائل اإلعــــالم مــــن حيــــث تنـــــوع  -1 ً
ـــــي  ـــــوجي ف ـــــدم التكنول ـــــصادي بفـــــضل التق ـــــي واالقت مـــــضامينها أو التطـــــور الفن

جــاالت االعــالم واالتــصاالت وزيــادة االقبــال الجمــاهيري علــى كــل مــا تناقلتــه م
حتـى قبـل ان يكـون لهـا دور فـي حركـات التغييـر التـي شـهدتها .. هذه الوسائل

ًالكتلــة الــشرقية وغيرهــا مــن التطــورات علــى الــساحة الدوليــة سياســيا واقتــصاديا  ً
  . ًواجتماعيا

ًهــــذه الوســــائل تـــــساؤال طرحــــت ممارســــات ) 1990(  ومــــع نهايــــة عــــام 
يحوطـــه بعـــض القلـــق حـــول نقـــاط الـــضعف فـــي النظـــام اإلعالمـــي الســـيما بعـــد 
دخول القوات العراقية األراضي الكويتية، ومن أهم هذه النقاط خضوع التغطيـة 
اإلعالميــــة لهــــذه األزمــــة علــــى مختلــــف وســــائل اإلعــــالم، التجاهــــات اإلعــــالم 

.)206(م العالمي الحالي كأحد مظاهر التبعية في ظل النظا-االميركي  

تــدخل (فبعــد عــدة شــهور مــن توقــف المعــارك الحربيــة فــي الخلــيج العربــي
، بــــــدأ )القــــــوات األميركيــــــة إلخــــــراج القــــــوات العراقيــــــة مــــــن األراضــــــي الكويتيــــــة

االحـساس بوجــود بعـض االنحرافــات، وظــاهر القـصور فــي اإلعـالم خــالل هــذه 
لوقـوف علـى كيفيـة التنـاول األزمة، إذ تعرض هـذا الـدور ألوجـه تقـويم متعـددة ل

اإلعالمــي لهــا، الســيما ان هــذه األزمــة وغيرهــا مــن األزمــات المتــشابهة يمكــن 
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(206)  Daniel Pmullally , The Other Front Behind Your Cyss (Swords) and 
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وهي حـروب لهـا عناصـرها ومـستوياتها ) حروب الكلمات(ادخالها على مسمى 
ًوأدواتها المختلفة التـي يعـد اإلعـالم واحـدا منهـا، وتنبـع هـذه األهميـة مـن الـدور 

أثير في اتجاهات الجماهير، وتكـوين الـرأي العـام، الذي يضطلع به اإلعالم للت
بمعنـــــى آخـــــر التـــــأثير فـــــي كيفيـــــة تفاعـــــل الجمـــــاهير مـــــع األحـــــداث الـــــسياسية 
والعـــــسكرية وتطوراتهـــــا المختلفـــــة عـــــن طريـــــق التغطيـــــة اإلعالميـــــة والتـــــي فـــــي 
مقــدمتها التلفــاز كأحــد األدوات الرئيــسة لهــذا التــأثير، تــشاركه فــي ذلــك الوســائل 

. روءة والمسموعةاألخرى المق  

ومع أهم مظاهر انحـسار القـوة المـشكلة للقطـب الثنـائي لمرحلـة الثنائيـة القطبيـة، 
ًبرز نظـام يختلـف كليـا عـن ذلـك الـذي أقـره المـؤتمر العـام لليونـسكو مطلـع الثمانينـات، 
فهــذا النظــام الجديــد يقــوم علــى ســيطرة قطــب إعالمــي واحــد مــن النظــام الغربــي، بعــد 

.)207(عالمي الشرقيسقوط النظام اإل  

وما يزيد من تأثير هذا الوضع ما تتسم به وسائل اإلعـالم الجماهيريـة مـن طـابع 
دولــي يجعــل مــن الــصعوبة بمكــان التفرقــة بــين مــا هــو إعــالم وطنــي، ومــا هــو إعــالم 

 بمـــا تملكـــه مـــن وســـائل إعـــالم -دولـــي، فـــزادت الفجـــوة بـــين الـــدول الـــصناعية المتقدمـــة
مية ذات اإلمكانيـات التكنلوجيـة المحـدودة، ومـن ثـم محدوديـة وبين الدول النا.. متطورة

.)208(التغطيات اإلعالمية، وهكذا أصبح العالم يواجه ظاهرتين تحدثان في آن واحد  

ــى - تطــور النظــام اإلعالمــي الــدولي مــن طــابع الثنائيــة إلــى طــابع النظــام / األول
  .الواحد

وذهــــا اإلعالمــــي بحيــــث تنــــامي قــــدرات الواليــــات المتحــــدة، وتعــــاظم نف/ الثانيــــة -
أصــــبحت القطــــب الواحــــد المهمــــين علــــى النظــــام العــــالمي، مــــع وجــــود مراكــــز 
ًإعالميـــة دوليـــة أخـــرى أقـــل قـــدرة واضـــعف نفـــوذا مثـــل بريطانيـــا وفرنـــسا والمانيـــا 

 . واليابان
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لتـــدعم هـــذا ) 1990(أغـــسطس / وقـــد جـــاءت أزمـــة الخلـــيج فـــي الثـــاني مـــن آب
أعـد منـذ عـام ) حرب الخلـيج(ر إلى ان سيناريو النظام، فقد اشارت العديد من المصاد

عنــدما قــام فريــق الــرئيس األميركــي بــوش ومستــشاريه بدراســة القيــام بعمليـــة .. 1989
ًعـــسكرية فـــي الخلـــيج تمهيـــدا للتـــدخل فـــي العـــراق، وكانـــت هـــذه الخطـــة تتـــضمن نـــشر 

.)209(عسكري في الخليج) 100.000(  

ٕقـــوى التحـــالف وادارتهـــا لألزمـــة هـــو ولـــم تكـــن قيـــادة الواليـــات المتحـــدة اإلميركيـــة ل
ٕالجديـد فقـط فـي هـذه المرحلـة، وانمــا جـاءت مـشاركة االتحـاد الـسوفياتي والــصين ودول 
. العالم الثالث معها لتؤكد انتهاء القطبية الدولية الثنائية، وظهور القطب الواحد  

والـــــدور المـــــسيطر للقطـــــب الـــــرئيس لهـــــذا النظـــــام ســـــيطرة كاملـــــة علـــــى مراكـــــز 
 والمعطيات اإلعالمية، وهو ما كانـت تمارسـه وتخطـط لـه الواليـات المتحـدة المعلومات

 فـــــي ســـــايجون، فـــــي ضـــــوء اســـــتخدام 1972-1965األميركيـــــة منـــــذ حـــــرب فيتنـــــام 
ًالعناصــــر التكنولوجيــــة لخلــــق ســــيطرة فكريــــة عــــن طريــــق وســــائل اإلعــــالم بعيــــدا عــــن 

.)210(األساليب التقليدية القديمة المباشرة  

يم بوضـوح أثنـاء أزمـة الخلـيج، وأتـضح عـن طريقهـا أبعـاد وقد ظهرت هذه المفـاه
هـــذا النظـــام، الســـيما فـــي المجـــال اإلعالمـــي، فمنـــذ دخـــول القـــوات العراقيـــة االراضـــي 

 أخـــذت وســـائل 1991 الدوليـــة التـــي بـــدأت عـــام -الكويتيـــة، وخـــالل الحـــرب العـــسكرية
(اإلعــالم األميركيــة تــروج لتعبيــر  New World Order علــى وهــو مفهــوم يقــوم ) 
أســاس رؤيــة جديــدة تقــود العــالم عــن طريــق قــرارات تمــارس باتفاقــات جماعيــة أو حتــى 
. بإرادة فردية للواليات المتحدة  

: وقد اتسمت التغطية اإلعالمية ألزمة الخليج بسمات أهمها  

االخــتالف الكبيــر فــي نوعيــة األطــراف المتلقيــة للعائــد اإلعالمــي، حيــث كانــت  -
فات إعالميـــة تختلـــف عـــن تلـــك التـــي تتبعهـــا هنـــاك أطـــراف غربيـــة تطبـــق فلـــس

األطـــــراف العربيـــــة التـــــي كانـــــت العمليـــــات تـــــدور علـــــى أراضـــــيها، ورغـــــم هـــــذا 
االختالف حرصت قيادة القوات المتحالفة على أن يكون الدور الرئيس لوسـائل 
                                            
(209)  Ander Gander Frank. Third World War in The Gulf, and paper, No.22, 
Nattign him Bertand Russel Peace Foundation 1991, PP.77-78. 

(210)  Ives EUDES, Laconquete Des Esprise Pariss Masperos, 1982, P.78. 



 67

هـــو الوصـــول إلـــى . اإلعـــالم االميركيـــة  علـــى اخـــتالف األنظمـــة التـــي تخـــدمها
اه األزمــــة، وذلــــك عـــن طريــــق اســــتغالل األبعــــاد اتفـــاق جمــــاعي فــــي الـــرأي تجــــ

الرئيــــسة لهــــذا الــــدور ومــــن أهمهــــا األمــــداد بالمعلومــــات واالقنــــاع لتحقيــــق هــــذا 
الهدف، وقد نجحت وسائل اإلعـالم األميركـي عـن طريـق توحيـد معلوماتهـا فـي 

ــــين الجمهــــور والقــــادة حــــول قــــضية  ــــدخل العراقــــي (ايجــــاد التفاعــــل الــــالزم ب الت
  . الجماع المطلوب حول هذه القضيةلتنمية ا) للكويت

(وكانـــت  شـــبكة  CNN  العمـــل )211(األميركيـــة واحـــدة مـــن أكبـــر آليـــات) 
اإلعالمي في مساندة عمليات توجيه وصياغة الفكر عن طريـق مـا نقلتـه هـذه 
الــــشبكة مــــن بيانــــات ومعلومــــات، فقــــد اعتمــــدت معظــــم الــــصحف واإلذاعــــات 

قـــل المباشـــر مـــن وكالـــة ومحطـــات التلفـــاز فـــي دول الـــشرق األوســـط علـــى الن
األنبــاء الغربيــة الكبــرى ومــن هــذه الــشبكة وهــو األمــر الــذي جعــل اإلعــالم فــي 
هذه الدول يتأثر بمفهـوم هـذه الوثـائق، وينقـل وجهـة نظرهـا علـى الـرغم مـن أن 
. القتال في أرض عربية  

علـى ان يـتم العمـل فـي عـدة دوائـر .. حرصت الخطة اإلعالمية لدول التحـالف -
ف اإلعالمــي حيــث كانــت هنــاك دائــرة لخدمــة المجتمعــات الغربيــة لتحقيــق الهــد

التـــي لهـــا قـــوات تحـــارب فـــي مـــسرح العمليـــات ودائـــرة ثانيـــة تخـــدم المجتمعـــات 
وأخيــرا دائــرة عالميــة لمنــع حــدوث أي .. العربيــة التــي يــدور علــى أرضــها القتــال

 .)212(رد فعل غير مرغوب فيه
: وقد اعتمدت الدائرة األولى على ما يأتي  

                                            
(211)  Mediapotavois , No, Les Editions (C.F.I) PARIS, Vayars Pess Jamvier, 
P.220. 

 األميركيــة،  أطروحــة CNNســوالقه فــاروق فــالح، صــورة العــرب فــي اإلعــالم األميركــي مــن خــالل شــبكة 
  .2004جامعة بغداد، /دكتوراه تقدمت بها إلى مجلس كلية اإلعالم 

(212)
 Serge DANEY, Avant et Apres Image . Revue D'etudes Palestinieunes, 

No.40 , Paris Les Editions De miunit Etes, 1991, P.53. 
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لمفــاهيم الــسائدة، والتــي تــتلخص فــي النــشر والبــث الــسريع لألحــداث، وضــمان ا -
تــــدفق المعلومــــات بحريــــة للجمــــاهير، وهــــو أمــــر أساســــي تقــــوم عليــــه الفلــــسفة 

  . اإلعالمية لهذه الدول

:  أما الدائرة اإلعالمية الثانية فقد اعتمدت على ما يأتي  

والتنــــوع فــــي األنظمــــة التبــــاين : فقــــد كانــــت تواجــــه العديــــد مــــن المــــشاكل ومنهــــا -
  .السياسية، وكذلك االختالف الشديد في اإلمكانيات االقتصادية لتلك الدول

: أما العمل اإلعالمي في الدائرة الثالثة، فقد أعتمد على ما يلي  

 التفــــاهم المــــسبق بــــين أوربــــا والواليــــات المتحــــدة األميركيــــة، كمــــا اســــتفادت مــــن 
اك فاســــتطاع العمــــل اإلعالمــــي ظــــروف الموقــــف مــــن االتحــــاد الــــسوفياتي آنــــذ

ًتحقيــــق نجــــاح كبيــــر فــــي هــــذه الــــدائرة وكــــان تأثيرهــــا إيجابيــــا فــــي دفــــع العمــــل 
العـــــــسكري ضـــــــد العـــــــراق، وخلـــــــق أرضـــــــية تمهـــــــد لقبـــــــول البـــــــديل العـــــــسكري 

.)213(وتدعيمه  

وقــد أثــارت التغطيــة اإلعالميــة، وبالتحديــد علــى مــستوى التلفــاز ألزمــة الخلــيج   
:عض االنتقادات التي من أهمها طوال الفترات المختلفة ب  

عدم التحقق من صـدقية ودقـة البيانـات للحـرص علـى البـث الفـوري والمتواصـل  -
ًلألخبار دون التحقق منها أو تحديد ما جاء فيها من بيانات تحديدا دقيقـا مثـال  ً

الــنقص الواضــح فــي البيانــات الخاصــة بحجــم الخــسائر، وعــدد الــضحايا : ذلــك
فيما يتعلق بالمعركة البرية التـي تـرتبط بأهـداف .. ة خاص-من الجانب العراقي

  .مدنية

مــن قيــام العــراق بــشن الهجــوم الكيميــاوي .. وكــذلك مــا أعلــن التلفــاز األميركــي -
وهـــو مـــا صـــدق عليـــه البنتـــاغون، وتناقلتـــه محطـــات التلفـــزة ) تـــل أبيـــب(علـــى 

 األوربيـــة مالحقـــة منهـــا لمبـــدأ الـــسبق الـــصحفي، فقـــد أذاعـــت النبـــأ دون التحقـــق
وهــو يلبــسون مالبــس ) CNN(منــه، كمــا بثــت تلفزيونــات العــالم صــورة مراســلي

واقيـة كــدليل علــى بــدء الحــرب الكيمياويــة، وقـد شــبه الــبعض التــسرع مــن جانــب 
التلفـــاز ووســـائل اإلعـــالم األخـــرى، بمـــا حـــدث أثنـــاء التغطيـــة األخباريـــة للثـــورة 
                                            
(213) Elio COMAA in. Op.cit., PP.170-171. 
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 األميركــي عــن عنــدما أعلــن التلفــاز.. 1989الرومانيــة التــي أنــدلعت فــي عــام 
ألــف قتيــل، ثــم عــادت فــي اليــوم التــالي، وكــذبت ) 60(أعــداد القتلــى الــذي بلــغ 

 .)214(هذا الخبر واإلعالن عن الرقم الصحيح الذي لم يتجاوز ألف قتيل
فقــــد وجــــه للمــــادة المــــصورة المــــصاحبة لألخبــــار .. أمــــا االنتقــــاد اآلخــــر 

فوقــــف التعريــــف الخاصــــة باألزمــــة، إذ لــــم توظــــف هــــذه المــــادة بــــشكل مالئــــم، 
)Serfs DANEY . للصورة التلفازية)   

.حيث يجب التمييز بين مستويين لهذه الصورة  

  
: المستوى األول  

وهــو الرصــد الــواقعي لألحــداث، وفيــه ترصــد الــصورة التلفازيــة مــا يجــري أمامهــا 
ونقلــه بــشكل مباشــر، وهــي فــي الوقــت ذاتــه أقــرب مــا تكــون إلــى الــصورة الفوتوغرافيــة 
. الثانية  

:المستوى الثاني  

وهو المستوى الوظيفي والحركـي، وفيـه تتعـرض الـصورة المتحركـة إلـى العناصـر 
المختلفة للحدث في تتابعها وصلتها مع وضع سياق معرفي لهذه العناصر يساعد فـي 
. فهم معنى الصورة أو مدلولها الحقيقي  

 

 ��ا�ـــ�دا ا	دارة ا	����� ا����آ�� �ز�� -هـ
1983 :  

ـــم تقـــر بـــرفض مبـــدأ التـــدخل فـــي الـــشؤون علـــى ا لـــرغم مـــن أن كـــل دول العـــالم ل
ٍالداخليــة للــدول األخــرى، بمــا يجعــل الغــزو المــسلح أمــرا غيــر مقبــول، فــي مجــال إدارة  ً
الـــصراع الـــسياسي، إال ان ذلـــك لـــم يمنـــع اســـتمرار الظـــاهرة مـــع الحـــرص علـــى إيجـــاد 

أبــرزت حتميتــه الكيفيــة التــي مبــررات لقبولهــا ســيما مــن قبــل الــرأي العــام، وهــو مفهــوم 
، ولــذلك ســـعت "فيتنــام"تعاملــت بهــا اإلدارة الــسياسية والعــسكرية واألميركيــة مــع حــرب 

هــــذه اإلدارة إلــــى تجنــــب تكــــرار الموقــــف الــــذي اتخذتــــه وســــائل اإلعــــالم إزاء الحــــرب 

                                            
(214)  Osacar PATERSON, Op.cit., PP.403-404. 
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الفيتنامية وهو الموقف الذي كان من أكثر العوامل التي اسهمت في اضـعاف الموقـف 
.)215(الستراتيجي لإلدارة اإلميركية في هذه الحربالسياسي ا  

ـــــين .. ولقـــــد أدركـــــت اإلدارة األميركيـــــة اهميـــــة إيجـــــاد أطـــــار متكامـــــل ومتـــــصل ب
األهــــداف والــــسياسات العــــسكرية وبــــين األداء اإلعالمــــي، وذلــــك عــــن طريــــق االعــــداد 
ًا وتهيئة الرأي العام لتقبل أي تدخل عسكري بحيث تلعـب وسـائل اإلعـالم المختلفـة دور
ًأساســـيا فـــي قبـــول تلـــك العمليـــات، لـــذلك لـــم تقـــدم الواليـــات المتحـــدة علـــى عمليـــة غـــزو 

ًسنوات تقريبا على انتهاء الحـرب الفيتناميـة، وذلـك ) 8(إال بعد مرور حوالي " غرانــادا"
للقيــام بعمليــات االعــداد وتهيئــة الــرأي العــام لتقبــل هــذا العمــل العــسكري حتــى ال تــسفر 

لنــوع عــن أثــر عكــسي يهــدم ثقــة األميــركيين فــي قــواتهم المــسلحة، أيــة عمليــة مــن هــذا ا
كمــا حرصــت الواليــات المتحــدة علــى اال يبــدأ دور وســائل .. وفــي إمكانيــاتهم العــسكرية

ًاإلعـــالم فـــي معالجـــة األزمـــة إال بعـــد التأكـــد تمامـــا مـــن نجـــاح العمـــل العـــسكري، وعـــدم 
اد والموضــوعي، مــن قبــل وجــود أي جوانــب ســلبية ال يكــون هنــاك مجــال لالنتقــاد الحــ

ًهذه الوسائل، ولم يكن تحقيق تلك األمور كلها ممكنـا، إال بعـد المـرور بتجربـة انتقاليـة 
، تتوافر فيها شروط معنية لتطبيـق المبـادئ األميركيـة الجديـدة فـي تبريـر وصـياغة أي 
تدخل عسكري أميركي ضد دولة أخرى ذات سيادة وقد اعتمدت اإلدارة األميركيـة هـذا 

:)216(ًطا حتى تحظى بالتأييد الداخلي والخارجي وكاآلتيشر  

  .ان يكون التدخل العسكري لفترة زمنية قصيرة بقدر االمكان -

ًان يكون الهدف االستراتيجي العسكري من هذا التدخل واضحا ومحددا - ً. 
مــن وجهــة نظــر القــانون الــدولي )  الدوليــة-الــشرعية(العمــل علــى اضــفاء صــفة  -

 .على هذا التدخل

                                            
(215)  Herbener HEDRHF, Larry (IROSS) Living With Relevi- Sion (Tne 
Violence Profis Journal, Of Communication , Vol. 127, No.16 The 
International Associyion For Education University of  Maryland, (USA) 
Spring, 1976, PP.193-199.  

(216)   Browne Malcom. W. The Military Use The Press, New York . Trme The 
Media at- War (The Press and Military and The Media , Op.cit., PP.11-12. 
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كون الخصم الـذي سـوف يـتم التـدخل ضـده بـالغ الـضعف مـع العمـل علـى ان ي -
ًتــــضخيم إمكانيــــات هــــذا الخــــصم إعالميــــا، وربطهــــا بالمخــــاوف التقليديــــة التــــي 

 .يخشاها المواطن األمريكي بشكل عام
 .)217(ان تكون فرصة الخصم باالستعانة بقوة عالمية كبرى محدودة -
بموقـف تـاريخي لـه ) مـسلح ضـدهالمزمع التـدخل العـسكري ال(ان يرتبط الخصم  -

 .تداعياته على الوجود األميركي
 

� ا	دارة ا	���-و�1989�� ـــ�� �ز�� :  

والتــــــــي عرفــــــــت باالســــــــم الكــــــــودي               ) بنمــــــــا(ُتعــــــــد عمليــــــــة الغــــــــزو العــــــــسكري لـــــــــ 
"Just Cause هي العملية العسكرية التـي سـبقت التـدخل العـسكري األميركـي فـي " 

ًوالتــي أخــذت اســما كوديــا ) 1991-1990(عرفــت باســم أزمــة الخلــيج الخلــيج، والتــي 
) عاصــفة الــصحراء(فــي بدايــة التــدخل، ثــم تحولــت إلــى ). درع الــصحراء(ًأيــضا وهــو 

ــــا(وتمثـــل عمليـــة غـــزو .)218(عنـــد بدايـــة الهجـــوم البـــري نقطـــة تحـــول فـــي عمليـــات ) بنمـ
 والتنفيـــذ، حيـــث التـــدخل العـــسكري األميركـــي فـــي الخـــارج مـــن حيـــث االعـــداد والتجهيـــز

حرصـــت هيئـــة األركـــان االميركيـــة المـــشتركة علـــى تـــالف األخطـــاء، ونقـــاط الـــضعف 
واالســتفادة مــن الــدروس العمليــة التــي اكتــسبتها القــوات االميركيــة فــي عمليــات التــدخل 
ُبالقوة المسلحة في الخـارج، كمـا تعـد بمثابـة ذروة الـسيطرة علـى األداء اإلعالمـي علـى 

كـذلك علـى المـستوى الـدولي، وذلـك لـضمان عـدم تكـوين رأي عـام المستوى الداخلي، و
.)219(1989والتي بدأت عام ) بنمــا(معاد لعملية التدخل العسكري في   

قد بـدت غيـر ذات هـدف ) بنمــا(وعلى الرغم من ان عملية التدخل العسكري في 
لعنـصرين استراتيجي واضح المعالم، إال انه في واقع األمر كانت بمثابة تمهيد حقيقـي 

: أساسيين  

                                            
(217)  Jan SERVAES, Op.cit., PP.28.33. 

 .37 مكتبة عين شمس، صالقاهرة،،زمات ، تجارب محلية وعالميةمحمد رشيد الحمالوي، إدارة األ )218(
ركـز المحروسـة للبحـوث والتـدريب  م القاهرة،دور اإلعالم في األزمات الدولية،: هويدا سيد مصطفى )219(

 .79، ص2000والنشر ، 
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اســــتخدام وتوظيــــف وســــائل اإلعــــالم االميركــــي وتــــدريبها علــــى تحقيــــق التوافــــق / األول
المطلــوب مــع األهــداف االســتراتيجية الــسياسية، مــع المحافظــة فــي الوقــت ذاتــه 
ــــى مــــصداقية هــــذه الوســــائل فــــي امــــداد الجمهــــور بحاجاتــــه األساســــية مــــن  عل

.)220(المعلومات والبيانات  

 تفهــم كامــل مــن الجانــب العــسكري المتمثــل فــي هيئــة األركــان األميركيــة ايجــاد/ الثــاني
المــشتركة، ومــا كــان يتبعهــا مــن قــوات مــشتركة فــي عمليــة الغــزو بأهميــة الــدور 
اإلعالمي لتحقيق الموازنة بين ضرورة توفير مبدأ المعرفة في الوقت المناسـب 

ذلـك عـن طريـق و) أفعـال سـلبية(وبين ان تؤدي المعرفة إلى حدوث ردود فعـل 
.التحكم في جرعة المعلومات وتوقيت إعالنها، وكذلك أسلوب إعالنها ونشرها  

ــــا(  وقـــد أســـفرت عمليـــة غـــزو  ـــيس فـــي تحقيـــق الهـــدف ) بنمـ عـــن نجـــاح كبيـــر ل
ًالعــسكري فحــسب، ولكنهــا نجحــت أيــضا فــي تحقيــق العمــل المــشترك والمتنــاغم 

البيــت (ين اإلدارة الــسياسية وبــ) القيــادة العــسكرية(بــين هيئــة األركــان المــشتركة 
.)221(وبين اإلدارة اإلعالمية لألزمة) األبيض  

كمــــا ..   ومـــن متابعــــة تطــــورات هــــذه األزمــــة، يتــــضح عــــدم وجــــود أزمــــة حقيقيــــة
صورتها وسائل اإلعالم األميركية، بل كانت هناك أهداف أميركية غيـر معلنـة 

ك وسـائل اإلعـالم مـستخدمة بـذل) بنمــا(تريد تحقيقها مـن خـالل ابـراز أزمـة فـي 
لتجـــــسيد هـــــذه المـــــشكلة وتـــــضخيمها إليجـــــاد مبـــــرر حتمـــــي للتـــــدخل العـــــسكري 

، عنــدما قــام 1989بــدأ فــي عــام ) األزمــــة البنميــة(األميركــي، فمــا أطلــق عليــه 
بإصدار أوامر للمجلس النيـابي هنـاك يعلـن َأنـه " مانويل نوريجا"الرئيس البنمي 

(صاحب الحق األعلى في السلطة  Maximum Leader وبعد ثالثة أيام ) 
(عن وجود حالة حرب ) نوريجا(من ذلك أعلن  State of War بينه وبين ) 

.الواليات المتحدة  

                                            
(220)  Mark Lioy dtactica of Modern War Fave (Rapid D, Play Ment The (20) 
Centnry- Priantodd, USA, 1991, P.162. 

(221)   The Mia at War , Op. cit., P.16. 
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بــدأ الــدور ) 1989(ديــسمبر  عــام / ومـع بدايــة العمليــات العــسكرية كــانون األول..
 الحقيقــي لوســائل اإلعــالم، إذ تــداولت تلــك الوســائل، وثيقــة األســانيد القانونيــة والــشرعية
(التـــي قامـــت عليهـــا عمليـــة  Just Cause حتـــى يتـــوافر لإلعـــالم العـــالمي مـــادة ) 
إعالميــــة مناســــبة لتبريــــر عمليــــة القــــروض فــــي مواجهــــة الطروحــــات المــــضادة ، وقــــد 

: )222(اشتملت الوثيقة على االسانيد اآلتية  

  ).بنمــا(ان الواليات المتحدة ملتزمة بالمعاهدة الخاصة بالدفاع عن قناة  -1

جــــالير (ت المتحــــدة ملتزمــــة بحمايــــة الديمقراطيــــة ومــــساعدة حكومــــة ان الواليــــا -2
ًالــذي نــصبته الواليــات المتحــدة حاكمــا علــى الــبالد قبــل بدايــة عمليــة ) موانــدار

الغـــزو مباشـــرة وذلـــك بـــأبراز مـــدى الخـــداع الـــذي تعـــرض لـــه هـــذا الحـــاكم فـــي 
 . وحكومته) نوريجا( من قبل 1981انتخابات 

ان تـــدافع عـــن نفـــسها ضـــد أي اعتـــداء مـــن .. هـــاان الواليـــات المتحـــدة مـــن حق -3
ًاحــدى الــدول المجــاورة لهــا، والتــي اعلنــت الحــرب مــن جانــب واحــد وذلــك طبقــا 

 .من دستور الواليات المتحدة) 15(للمادة 
ًان هـــذه الوثيقـــة رتبـــت للواليـــات المتحـــدة حقوقـــا مـــشروعة .. وممـــا ســـبق يتـــضح 

لك اثبتـت هـذه األزمـة ان عمليـة كـسب وركزت عليها وسائل اإلعـالم، وبـذ) بنمـا(لغزو 
الرأي العام العالمي مرهونة بمدى وجود أسباب تبرر العمليـة العـسكرية وان تكـون هـذه 
األســباب متاحــة فــي الوقــت المطلــوب المتــصاص أي رد فعــل غيــر مرغــوب فيــه، وان 

.)223(اإلعالم هو األداة األكثر مالئمة للقيام بهذا الدور  

فادة منه بأكبر قدر من النجاح خالل حـرب الكويـت أو وهو األمر الذي تم االست
المرحلــة التاليــة مــن مراحــل التــدخل العــسكري االميركــي بــالقوة المــسلحة خــارج الحــدود 
.األميركية  

                                            
(222)  The World Almanac, Op.cit., P.192. 
(223)   Barbic ZELIZER, Op.cit., PP.69-72. 
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) بنمــــــا(يتـــــضح وجــــــود تـــــشابه بــــــين التغطيـــــة اإلعالميــــــة لغـــــزو .. وممـــــا ســــــبق 
ــــادا(و ــــ )جران .. )224()ـالندفولكـــ(، ومـــا تبـــع مـــن أزمـــات وحـــروب أخـــرى، مثـــل حـــرب ال

الخـروج مـن احكـام الـسيطرة المباشـرة التـي فرضـتها .. وحاولت هيئة اإلذاعة البريطانية
وذلـك كمحاولـة لاللتـزام بقـدر معـين مـن الموضـوعية فـي نقـل . اإلدارة العسكرية لألزمة

(االخبار والحقائق، على الرغم من ان الـ  BBC قد دخلت ميدان المعركـة كجـزء مـن )
.الخطة العسكرية  

 

 

 

��� !: ا��:�ــ" ا'��&ــ�� %$�#"   

ــــ ا�ز�-            أ ــــ� ا*(ر%ـ -1950(� ـ

1953:(  

لـم تكــن كوريــا قبـل الحــرب العالميــة الثانيــة تحظـى باهتمــام مــن الواليــات 
المتحــدة ،ولــذلك لــم تعبــا بهــا ،وعنــدما قامــت اليابــان بــضمها إليهــا بعــد 

ـــدا )1910(انتـــصارها علـــى االتحـــاد الـــسوفيتي والـــصين عـــام  وعنـــدما ب
انتصار الحلفاء وشيكا في الحرب العالمية الثانية ،وضعت كوريا تحـت 
الوصــــــاية الرباعيــــــة المــــــشتركة لكــــــل مــــــن الواليــــــات المتحــــــدة واالتحــــــاد 
الــــسوفياتي، بريطانيــــا، والــــصين علــــى ان  تمــــنح اســــتقاللها فــــي الوقــــت 

.)225(المناسب  

يـــــات المتحـــــدة، ولكـــــن بـــــسبب موقـــــع كوريـــــا االســـــتراتيجي تراجعـــــت الوال
واالتحــــــاد الــــــسوفيتي عــــــن موقفهــــــا حــــــول اســــــتغالل كوريــــــا فــــــي الوقــــــت 

كانـت األزمـة االقتـصادية ) سول(إلى ) هودنج(المناسب، وعندما وصل 
ــــة والــــسياسية تعــــصف بهــــا،  علــــى أشــــدها فــــي كوريــــا والثــــورة االجتماعي

                                            
(224)  Elio comarin, Guerre Du Golfe (Davidisme et Qolia This Me on In 
Logiqhe de denx nationa(ismes Paril leeles )Medipouvois. No.23.Les Edition 

de (C.F.P.J.) Pavise Bayard Press Juilex, September 1991, P.172.   
(225)   Rchard Nixson : 1999, Victory Withont War, New Yor, London, Toronto 
Sydny Tokyo simon and Schuster, 1988, P.14. 
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ًخاصة وان الشعب الكـوري، لـم يكـن مهيئـا نفـسيا لقبـول احـتالل أميركـي  ً
ًعامــــــا مــــــن االحــــــتالل اليابــــــاني ) 35(اتي جديــــــد بعــــــد معاناتــــــه وســــــوفي

.البغيض  

 وفــي الوقــت نفــسه اســهم الــسوفيات بــدورهم فــي زيــادة تــردي األوضـــاع 
االقتـــصادية فـــي كوريـــا، عنـــدما حظـــروا قيـــام تبـــادل تجـــاري بـــين شـــمال 
كوريـــا وجنوبهـــا، ومـــع اســـتفحال خطـــر المنظمـــات اليـــسارية فـــي كوريـــا، 

ًا علــــــى إجــــــراءات القمــــــع التــــــي مارســــــها جنــــــد وتــــــصاعد عملياتهــــــا رد
، وادراك األخيــر بانــه اوشــك علــى فقــدان زمــام الــسيطرة علــى )هــودنج(

مـن ) سـنجمان ري(األمور، استدعت الحكومة األميركية الزعيم الكوري 
منفاه االختياري في الواليـات المتحـدة، وعهـدت إليـه تكـوين ائتالفيـه فـي 

.)226()1945(كوريا الجنوبية عام   

ومــع تــصاعد اضــطرابات الــشيوعيين فــي كوريــا الجنوبيــة، خريــف عــام  
 - وزيـــــــر الـــــــدفاع األميركـــــــي–) روبـــــــرت باترســـــــون(اقتـــــــرح ) 1946(

ـــــة األميركيـــــة  ـــــا، إال ان الخارجي ـــــة مـــــن كوري ـــــوات األميركي ـــــسحاب الق ان
اعترضت على هـذا االقتـراح خـشية قيـام الـشيوعيين فـي كوريـا الـشمالية 

بيــة، فــور انــسحاب القــوات األميركيــة، وهكــذا باســتيالء علــى كوريــا الجنو
هـو الحـد الفاصـل بـين كوريـا الـشمالية ) 38(اتفق على أن يكون الخط 

والجنوبيــة، الــذي عبرتـــه القــوات األميركيـــة المحتلــة، ومـــن ثــم انـــسحابها 
بينمـا تقربـت كوريـا الـشمالية . منها فبقت قواتها في كوريا الجنوبية لـآلن

ا زالت هناك محاوالت لتوحيـد شـطري كوريـا من المعسكر االشتراكي وم
.ًلكنها ضعيفة جدا  

��-ب)*:)1962(�ــ أز�� ا/(ار%. ا  

، باعتبارهــــا النموذجيــــة )1962(         كانــــت أزمــــة الــــصواريخ الكوبيــــة عــــام 
الناجحــــة إلدارة األزمــــات، وهــــي بمثابــــة إشــــارة للبــــدء بــــانطالق الجهــــد 

                                            
(226)   Coral Bell: Convrntion of crisis , Adtndy in Diplomtic University Press, 
1971, P.20. 
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ات، وبهــا يـؤرخ تــاريخ دخــول األكـاديمي نحــو تأصـيل مبــادئ إدارة األزمـ
هــــذا المــــصطلح إلــــى قــــاموس العالقــــات الدوليــــة، وذلــــك عنــــدما أطلــــق 

وزيـــر الـــدفاع األميركـــي فـــي إدارة الـــرئيس كينيـــدي )  ماكنمــــارا-روبـــرت(
 مجــــــال للحــــــديث عــــــن -بعــــــد اآلن–لــــــم يعــــــد هنــــــاك (جملتــــــه الــــــشهيرة 

). ٕاالستراتيجية، وانما عن إدارة األزمات فقط  

هــذا نتيجــة حماســه المفــرط لنجــاح الواليــات ) ماكنمـــارا( تعقيــب         وقــد جــاء
إدارة ((المتحـــدة اإلميركيـــة فـــي إدارة هـــذه األزمـــة، وليبـــرر أهميـــة أيـــالء 

ًقدرا أكبـر مـن االهتمـام بحـسبان مـا كـان يمكـن لالخفـاق فـي )) األزمات
إدارة هذه األزمة مـن التـسبب فـي دفـع العـالم إلـى الـدمار النـووي، حيـث 

-33(لخسائر المحتملة في هذه الحالـة وبـاألرواح فقـط مـا بـين قدرت ا

كمــا تراوحــت فــرص .. مــن تعــداد ســكان المعــسكرين المتنــازعين%) 50
.)227(%)50-27(النجاح في إدارة هذه األزمة بين   

):1967( ��م %(��( -31%�ان �1ب -ج     

ـــدا لهـــذه الحـــرب " إســـرائيل"اســـتعدت  ً لتكـــون حربـــا خاطفـــة وحاســـمة –ًجي
ًهــي بهــا التــضامن العربــي، وعقــدت العــزم تمامــا علــى ذلــك فــي أعقــاب لتن

، ومــن أسـباب دعــم قيـام تلــك )1956(العـدوان الثالثــي علـى مــصر عـام 
هـــو اقـــدام ســـوريا علـــى تحويـــل :  مـــن وجهـــة نظـــر إســـرائيلية)228(الحـــرب 

عــالوة علــى تــشجيعها للعمــل ) المخيبــة(ٕوانــشاء ســد ) بانيــاس(منــابع نهــر 
ًفــضال عــن انــشغال القــوات المــصرية ) إســرائيل( ضــد الفــدائي الفلــسطيني

فــي حــرب الــيمن، وتــردي الموقــف االقتــصادي الــداخلي فــي إســرائيل، فقــد 
بلغـــت البطالـــة أكبـــر معـــدالتها فـــي ذلـــك الوقـــت ووصـــلت إلـــى أكثـــر مـــن 

قـــــد نجحـــــت فـــــي اســـــتثمار ) إســـــرائيل(ّإن : وبهـــــذا يمكـــــن القـــــول%) 13(

                                            
(227)  Begnien Brzezinski: Game-Paln, How to conduct us- Soviet contesto 
Boston , New York, The Atlantic Monthy Press, 1986, PP.7-8. 

(228)  Lindon Johnson: Vantage Point, Perspective of The Persidency 1963-
1967, New York. Holt, Rinehort and Winston , 1971, P.291. 
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شكل ممتــــاز ووظفتهــــا لــــصالح الظــــروف المحيطــــة اإلقليميــــة والدوليــــة بــــ
.ًالعملية االستراتيجية تماما  

فــي الوصــول إلــى الخطــوط المــصرية علــى الــضفة ) إســرائيل(وقــد نجحــت
) هـضبة الجـوالن( وخطوط سـورية باحتاللهـا لــ )229(الشرقية لقناة السويس

بالكامــل، وكــذلك خطــوط أردنيــة باســتيالئها علــى الــضفة الغربيــة لــألردن 
انها توفر لها الحد األدنى فقط مـن األمـن ) إسرائيل (بالكامل والتي تعتبر

. القومي األسرائيلي  

ــ�ب -د ــ!ــ�%6 ا�ول 1 ـــأآ$ -7 ــ�م ـ � ��)
)1973:(  

مــن ) إســرائيل( بــين العــرب مــن جهــة و1973وقعــت حــرب أكتــوبر عــام 
جهــة ثانيــة بمبــادأة عربيــة، وجــاءت نتيجــة الحــرب التــي خاضــتها إســرائيل 

األراضـي العربيـة، ) إسـرائيل(احتلـت فيهـا  والتـي 1967ضد العرب عام 
ًومــن ثــم فأنهــا حــرب شــرعية مــن وجهــة نظــر العــرب تمامــا، وقــد انعكــس  ٌ
ذلك على التـصميم العربـي فـي هـذا الـصدد، وتمكنـت مـصر مـن اسـترداد 
ســــيناء كاملــــة، وقــــد تجــــسد الــــدعم العربــــي االقتــــصادي فــــي هــــذه الحــــرب 

دام البتـرول كـسالح عربـي لالستراتيجية العـسكرية، والـذي تمثـل فـي اسـتخ
وحمايـــــة للحقـــــوق ) إســـــرائيل(جديـــــد ضـــــد التجمـــــع الغربـــــي للتـــــأثير علـــــى 

.)230(العربية  

-1979(6 ا���ـ�آ��6 ـــ� ا�ه�8ـــ أز�-هـ

1981 :(  

آل (كانــــت كــــل المؤشــــرات تــــدل علــــى ان اســــرة ) .. 1978(فــــي العــــام 
فــــي إيــــران تعــــيش أيامهــــا األخيــــرة، بعــــد تــــواتر واتــــساع مظــــاهر ) بهلــــوي

ًلسخط الشعبي التي عمت البالد من اقصاها إلى أدناها، مما سـبب قلقـا ا
 أحد الدعائم القويـة -ًشديدا لصانع القرار األميركي الذي كان نظام الشاه

                                            
(229)  J.B. Kelly , Arabia, The Gulf and the west (New York): Bask Books, 
1980, P.103. 

بيـروت،  ، ترجمـة بـدر درويـش الرفـاعي،1982-1948الحـروب العربيـة  اإلسـرائيلية : حاييم هرزوج )230(
 .371، ص19931دار الجليل ، 
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ًوفـضال عـن :  أوسطية-القليلة التي يعتمد عليها في تنفيذ سياسته الشرق
 عمــــــا تــــــزود بــــــه إيــــــران الغــــــرب الــــــصناعي مــــــن بتــــــرول الــــــسلعة -ذلــــــك

.)231( للواليات المتحدة وحلفائهاةتراتيجياالس  

محمــــد رضــــا (ً جهــــدا لتقــــديم النــــصح للــــشاه -ولــــم تــــأل اإلدارة االميركيــــة
وحثــه علــى القيــام بإصــالحات حقيقيــة، وســريعة وتكــوين حكومــة ) بهلــوي

أئتالفيــة لــضم بعــض عناصـــر المعارضــة المعتدلــة فـــي إيــران قبــل فـــوات 
 زائـف بـأن تهــب الواليـات المتحــدة ًاألوان، بيـد ان الـشاه ظــل متـشبثا بأمــل

لنجدته دون إجراء اإلصالح السياسي، حيث وقف بعناد غريـب فـي وجـه 
اشـــراك العناصـــر المعتدلــــة مـــن المعارضــــة فـــي الحكــــم، ممـــا زاد التفــــاف 

ألـد خـصوم الـشاه، ولمـا أيقـن الـشاه دنـو ) الخميني(الشعب اإليراني حول 
 الهــــروب إلــــى 1979أجلــــه وان الزمــــام أفلــــت مــــن يــــده قــــرر فــــي عــــام 

. الواليات المتحدة  

بطلبــه الرســمي إلــى الحكومــة ) 1979(وهكـذا تقــدم الــشاه فــي شــباط عــام 
 ووزيـــر خارجيتـــه يمـــيالن إلـــى رفـــض -االميركيـــة كـــان الـــرئيس االميركـــي

: الطلب لألسباب اآلتية  

 ان عودة الخميني إلى إيران ومظاهرات الحفاوة الشعبية الضخمة -أوال
ا يؤكدان تمتعـه بـشعبية كبيـرة، ومـن ثـم سـيطرته مـن التي استقبل به

.الناحية الواقعية على األوضاع في إيران  

 ان الحكومـــــــة الجديـــــــدة تملـــــــك مقومـــــــات الـــــــسير فـــــــي االتجـــــــاه -ثانيـــــــا
ـــة  االســـتراتيجي الـــصحيح والمناســـب بمـــا تـــضمه مـــن عناصـــر مؤهل

.مهدي بازركان: للحكم مثل  

ة المؤسسات السياسية في الـبالد  إن الثورة اإليرانية جادة في إقام-ثالثا
عـــــــن طريـــــــق اللجنـــــــة التـــــــي أنـــــــشاها لدراســـــــة وتنظـــــــيم الجمهوريـــــــة 
.اإلسالمية  

                                            
(231)   Henry Anissinger : A World resroved, Metterncih castelereigh and the 
probiems of peace , 1812-1822 Hustom, Mifflin Company , 1973, P.1.  
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كان قد أعلن في تصريحات عديدة لـه زهـده )..الخميني( كما أن -رابعا
فــي الــسلطة وانــه فــور أن يــتم رســالته بإقامــة الجمهوريــة اإلســالمية، 

.بادةمتفرغا للع) قم(سوف يعتزل ويعتكف في مدينة   

بأنـه مـازال أمـام الواليـات المتحـدة ..يعتقد)سايروس فانس( كان -خامسا
األميركيـة بارقـة أمـل فـي احتـواء المـشاكل العديـدة التـي تعكـر صـفو 

. اإليرانية-العالقات األميركية  

انــه لطالمــا :  وكــان مــن رأي الــرئيس األميركــي ووزيــر خارجيتــه-سادســا
 استـضافة الـشاه، فلـيس تقبـل) إشـارة إلـى مـصر(وجدت دول أخـرى 

من المنطق في شئ إن توافق الواليات المتحـدة علـى طلبـه لتقـضي 
 بذلك على أيـة احتمـاالت مهمـا ضـعفت فـي تحـسين عالقتهـا بـإيران

)232(
.  

 طــرأت تطــورات جديــدة فــي 1979تــشرين األول/أكتــوبر19إال أنــه فــي 
الموقــف، حيــث تقــدم الــشاه بطلــب اللجــوء للواليــات المتحــدة، بــسبب 

الــــذي اليوجــــد لــــه عــــالج خــــارج .صــــابته بمــــرض ســــرطان الطحــــالإ
الواليــــات المتحــــدة وهكــــذا اضــــطرت إدارة كــــارتر إلــــى التراجــــع عــــن 
:موقفها ولكن بشروط وكما يلي  

. التأكد من سوء حالة الشاه الصحية-1    

  مخاطبة السفارة األميركية في طهران للحصول على-2  

حكومة اإليرانية في حالة   تقرير منها بتقديرها لرد فعل ال    

.  الموافقة على طلب الشاه   

 التأكـد مـن أن قبــول طلـب الــشاه لـن يعــرض سـالمة أعــضاء-3 
.   السفارة األميركية في طهران للخطر    

-)مهـــدي بازركــــان(إن :وجـــاء رد الـــسفارة األميركيـــة متـــضمنا

وزيـــر الخارجيـــة يعارضـــان -)إبـــراهيم يـــازدي(رئـــيس الـــوزراء و

                                            

(1) jonathan M.Roperts:- Decision making during international Crisis, 

London, Macmillan Press Ltd, 1988, P.1. 
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 أنهمــــــا يعــــــدان بحمايــــــة الــــــسفارة األميركيــــــة طلــــــب الــــــشاه إال
.وأعـــضائها فـــي طهـــران فـــي حالـــة تعرضـــها إلـــى هجـــوم )233( 

فــــي شــــباط )هــــواري بــــو مــــدين(وخــــالل تــــشييع جثمــــان الــــرئيس
مهـــــدي (،الحــــظ الطلبـــــة مـــــن حـــــرس الثـــــورة اإلســـــالمية1979

زبجنيـــــــــــــــو (يـــــــــــــــصافحان)إبـــــــــــــــراهيم يـــــــــــــــازدي(و ) بازركـــــــــــــــان
قــومي، ويتبــادالن مستــشار الــرئيس كــارتر لألمــن ال)بريجنــسكي

ـــشاه للجـــوء إلـــى  معـــه الحـــديث، لهـــذا وللموافقـــة علـــى طلـــب ال
الواليات المتحدة ساورت الطلبة الشكوك حول نوايا المسئولين 
مـــن العالقـــات مـــع أميركـــا، حيـــث اتفقـــوا أخيـــرا علـــى مهاجمـــة 
السفارة األميركية في طهران، وحصلوا على تهنئة خمينـي لهـم 

دبلوماســيين االميركــان، واســتمرت فــي اليــوم التــالي الحتجــاز ال
 وقـــد تخللتهـــا محـــاوالت أميركيـــة لإلغـــارة 1981األزمـــة حتـــى 

ـــــــيص المحتجـــــــزين منهـــــــا مـــــــن أعـــــــضاء  ـــــــسفارة وتخل علـــــــى ال
.عالسفارة،إال أن محاوالتهم باءت بالفشل الذري  

-1980( ا	%�ا��ـ� - أز�� ا:�ب ا��ا�9�-و

1988 :(  

 ومنهـــا -ة بـــين الطـــرفين الحـــرب نـــشأت لعـــدة أســـباب تاريخيـــة قديمـــهـــذه
 العسكرية اإليرانيـة للحركـة الكرديـة فـي شـمال العـراق -المساندة السياسية

ً ، فــــضال عــــن نــــزاع الــــدولتين علــــى أحقيــــة شــــط العــــرب، والتقــــارب )234(
العراقي الذي تعاظم قبيل بـدء الحـرب، وعلـى أثـر قيـام الثـورة –السوفياتي 

راق فـي اسـتغالل الموقـف، اإلسالمية بزعامة الخميني في إيران، شرع الع
ـــــدين عـــــام  وأعلـــــن مـــــن جانبـــــه الغـــــاء اتفاقيـــــة الجزائـــــر الموقعـــــة بـــــين البل

                                            

ٕ عبد اهللا خليفة الشايجي، عوامل بناء الثقة بين دول مجلس التعاون وايران، ورقة قدمت إلى )233(

فين، المـستجدات االقليلميـة والدوليـة ومتطلبـات ندوة آفـاق نحـو آفـاق جديـدة للعالقـات بـين الطـر

   .101، ص1 ايار، ج- مايو17-15التغيير، 

  .176 مصدر سابق، ص:محمد صالح سالم. د)234(
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ًوقــــع االتفاقيــــة متنــــازال عــــن حقوقــــه ) أي العــــراق(ًمــــدعيا بأنــــه، ) 1975(
تحــت ضـــغوط دوليــة معينـــة فـــي ذلــك الوقـــت، وشــنت الحـــرب، واســـتمرت 

ق، والــذي لمــدة ثمــاني ســنوات إلــى أن انتهــت تلــك الحــرب بانتــصار العــرا
ًنال تأييدا عربيا كبيرا وفي المجاالت ً .)235(كافة  ً  

ًثــم أضــيف إليهــا فــصل آخــر تراجيــدي وأكثــر عنفــا ٌ عنــدما أعلــن العــراق .. ٌ
مــن جانبــه التنــازل عــن حقوقــه مــرة أخــرى فــي شــط العــرب، والعــودة مــرة 
ـــــسليم بكـــــل مطاليـــــب إيـــــران مـــــن  ثانيـــــة التفاقيـــــة الجزائـــــر، واســـــتعداده للت

ى بــــشكل أعـــــاد للموقـــــف اإليرانــــي مـــــصداقيته وهيمنتـــــه تعويــــضات واســـــر
. السابقة أمام العالم كله، ومن ثم احياء خطورته من جديد على المنطقة  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
 مركـز البحـوث والدراسـات الكويت،منافـذ العـراق البحريـة،] وآخـرون[زين الدين عبد المقـصود غنيمـي  )235(

 .17، ص2004الكويتية ، 
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Bــ��Aا� Bا��+�ــ 
وا'3ــMل .. ���0&ات ا�4ــ��� ا���آــ� 

 ا���اق
 

القـانون  دستور الواليات المتحدة، هو األداة األساسية للحكم األميركي، وهـو -1
ومنـــــذ أكثـــــر مـــــن قـــــرنين، يوجـــــه هـــــذا الدســـــتور، تطـــــور المؤســـــسات .. األعلـــــى للـــــبالد

الحكوميــــة ويــــوفر األســــاس لالســــتقرار الــــسياسي والحريــــة الفرديــــة والنمــــو االقتــــصادي 
.والتقدم االجتماعي فيها  

 نافــذ المفعــول فــي العــالم، كمــا -مكتــوب–والدســتور األميركــي، هــو أقــدم دســتور 
جـــا يحتـــذي بـــه عـــدد مـــن الدســـاتير فـــي مختلـــف أنحـــاء العـــالم، وتعـــود أنـــه يـــشكل أنموذ

ًأســباب ديمومــة هــذا الدســتور إلــى بــساطته ومرونتــه، ومــع أن مــا قــصد بــه أصــال كــان 
تــوفير أطــار الحكــم ألربعــة ماليــين نــسمة فــي ثــالث عــشرة مــستعمرة شــديدة االخــتالف 

ألساســية كانــت علــى والتبــاين تقــع كلهــا علــى ســاحل المحــيط األطلــسي، فــان أحكامــه ا
ًتعــديال ) 26(قــدر كبيــر مــن ســالمة التفكيــر، بحيــث تلبــي اآلن، ولــم يــدخل عليهــا ســوى

مليـــون شـــخص مـــن خمـــسين واليـــة هـــي اآلن أكثـــر ) 240(ويلبـــي حاجـــات أكثـــر مـــن 
ًتباينـــا واختالفـــا مـــن المـــستعمرات الـــسابقة، وتمتـــد مـــن المحـــيط األطلـــسي إلـــى المحـــيط  ً

.)236(الهادي  

ً المفــضي إلــى الدســتور خاليــا مــن العقبــات وســهال، صــحيح انــه ولــم يكــن الــسبيل ً
لكــن ذلــك لــم يحــصل إال بعــد مناقــشات ) م1787(تمــت صــياغة أول مــسودة لــه عــام 

ومــداوالت مكثفــة وبعــد تجربــة فــي الحكــم الفيــدرالي، اســتمرت ســت ســنوات، فقــد كانــت 
قي لمــا يعــرف المـستعمرات البريطانيــة الــثالث عــشرة المنتــشرة علـى طــول الــساحل الــشر

وقبل عام مـن ) 1776(اليوم بالواليات المتحدة التي أعلنت استقاللها عن انكلترا عام 
 وبريطانيـا العظمـى، وسـميت بحـرب االسـتقالل -ذلك اندلعت الحـرب بـين المـستعمرات

ـــاء تلـــك الحـــرب وضـــعت هـــذه المـــستعمرات التـــي  التـــي دامـــت ســـتة أعـــوام مريـــرة، وأثن
ًميثاقــا جمعهــا كلهــا فــي " الواليــات المتحــدة األميركيــة "أصــبحت تطلــق علــى نفــسها اســم

هـذا الميثـاق الـذي ) 1777(دولة واحدة، وقـد تبنـى مـؤتمر للواليـات المتحـدة عقـد عـام 
                                            

 ).بدون أي دالئل(كي، مع صداقة شعب الواليات المتحدة األميركية نظام الحكم األمير )236(
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، )1778(ً، وتــم التوقيــع عليــه رســميا فــي تمــوز "بوثيقــة االتحــاد والوحــدة الدائمــة"ســمي 
يــات، وهــي واليــة ماريــــالند ًوأصــبح الميثــاق ملزمــا عنــدما صــادقت عليــه آخــر تلــك الوال

.)237(م1781مارس /في آذار  

أقامـــت الوثيقـــة أعـــاله رابطـــة غيـــر وثيقـــة العـــرى بـــين الواليـــات المتحـــدة، وانـــشأت 
شــؤون : ًحكومــة فيدراليــة ذات ســلطات محــدودة جــدا، وفــي المجــاالت الحاســمة أمثــال

مــــة الهيئــــات الــــدفاع والماليــــة، والتجــــارة العامــــة، كانــــت الحكومــــة الفيدراليــــة تحــــت رح
التــشريعية فــي الواليــات المتحــدة، ولــم يكــن هــذا الترتيــب يفــضي إلــى االســتقرار والقــوة، 
ًوفـــي غـــضون ســـت ســـنوات أيـــضا بـــدأ ضـــعف االتحـــاد جليـــا للجميـــع، فمـــن النـــاحيتين  ً

جــورج "الــسياسية واالقتــصادية كانــت الدولــة الجديــدة تقــارب حالــة الفوضــى، كمــا قــال 
جبــــل مــــن ((تحــــدة الــــثالث عــــشرة لــــم يكــــن يربطهــــا ســــوى ، فــــأن الواليــــات الم"واشــــنطن

.)238())رمال  

وفــي ظــل تلــك األوضــاع الــسيئة، تمــت صــياغة الدســتور للواليــات المتحــدة، ففــي 
 وجه الكونغرس القاري، وهو الهيئة التشريعية للجمهوريـة آنـذاك، 1787/فبراير/ شباط

إلعـادة النظـر " دليفيـافال"دعوة إلـى جميـع الواليـات كـي توفـد منـدوبين عنهـا إلـى مدينـة 
ـــأم المـــؤتمر الدســـتوري أو الفيـــدرالي فـــي "وثيقـــة االتحـــاد"فـــي أحكـــام  / أيـــار) 25(، والت

ً في خاتمة االستقالل، ومع أن تفويض المندوبين كان محـصورا بتعـديل 1787مارس 
، قرر هـؤالء اغفـال تلـك الوثيقـة، وشـرعوا فـي وضـع ميثـاق لنظـام حكـم )وثيقة االتحاد(

/  أيلـــول17 وأكثـــر مركزيـــة، وانجـــزت الوثيقـــة الجديـــدة وهـــي الدســـتور فـــي ًجديـــد كليـــا
. 1789مارس/ ً، وتم تبنيها رسميا في الرابع من آذار1787سبتمر عام   

الـــذين صــاغوا الدســتور غالبيـــة " الخمــسة والخمــسين"وكــان مــن عــداد المنـــدوبين 
ان المنــدوبون يمثلــون فــي الدولــة الجديــدة، وكــ" اآلبــاء المؤســسين" الزعمــاء البــارزين أو 

مجموعـــة واســـعة المـــصالح واالهتمامـــات والخلفيـــات والمواقـــع القياديـــة، اال انهـــم اتفقـــوا 
:كلهم على هدف أساس واحد عبر عنه في مقدمة الدستور وهو كاآلتي  

                                            
 .1819جون مارشال، ماكلوش ضد ميالند،  )237(
 .1987عام " في أصل االتحاد"جورج واشنطن،  )238(
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ًنحن شعب الواليات المتحدة، رغبة منا في إقامة اتحاد أكثر كماال، وفي توطيـد "
ونــشر االزدهــار .  الــداخلي، وتوطيــد ســبل الــدفاع المــشتركالعدالــة، وضــمان االســتقرار

وتــأمين نعــم الحريــة لنــا والجيالنــا القادمــة، نــضع ونرســم هــذا الدســتور للواليــات المتحــدة 
.)239(األميركية  

وكـان الهـدف مـن الدسـتور األسـاس إيجـاد حكومـة قويـة منتخبـة تـستجيب مباشــرة 
ى األميركيين آنـذاك، ويختلـف الدسـتور إلرادة الشعب، ولم ينشأ مفهوم الحكم الذاتي لد

ًاختالفـا شـديدا عــن  ًفـي كونــه أنـشأ حكمــا مركزيـا أو فيــدراليا قويـا يتمتــع " وثيقـة االتحــاد"ً ً ً ً
بــسلطات واســعة فــي مجــال تنظــيم العالقــات بــين الواليــات، وأمثــال الــشؤون الخارجيــة 
. والدفاع  

امتـــدت الواليـــات ومـــن الواليـــات الـــثالث عـــشرة الواقعـــة علـــى ســـاحل األطلـــسي، 
واليـــة، كانـــت واليـــة ) 50(ًالمتحـــدة غربـــا عبـــر القـــارة بأكملهـــا، وهـــي تتكـــون اليـــوم مـــن 

.1909آالسكا، وهاواي آخر واليتين انضمتا اليها وذلك في عام   

ــ�ء ا���آــ�+�دئ ا��ؤ�-2!:  

تمثــــل االتجــــاه العــــام للــــسياسة األميركيــــة، فيمــــا تــــأتي المرتكــــزات، وهــــي التعبيــــر 
يـــق لمـــا تواجهـــه وتريـــده والتكيـــف الفعلـــي لمجموعـــة اآلراء واالتجاهـــات التـــي تحكـــم الحق

ــــصياغة الرســــمية لمحــــددات  ــــسياسي، كمــــا أنهــــا ال ــــصانعي القــــرار ال ــــة العامــــة ل الذهني
.الموقف األميركي وليس حالة نظرية مجردة تعكس آراء الرئيس  

ً شـموليا ألسـس ًتعطـي تـصورا)) الرؤساء األمريكيين((فان دراسة مبادئ .. وعليه
الـــسياسة األميركيـــة فـــي عالقاتهـــا مـــع المجتمـــع الـــدولي، وألن الموقـــف األميركـــي لـــيس 
ًحدثا عاديا للخصوصية األميركية كقوة عظمى، فأن مبدأ الـرئيس يـسهم إلـى حـد كبيـر  ً
في التـأثير علـى مـسارات الـسياسة الدوليـة، حتـى وان اقتـضت تطبيقاتـه بـدائرة جغرافيـة 

بط وثيـــق يحكـــم آليـــات العالقـــات الدوليـــة بحيـــث يقـــود فـــي محـــصالته محـــددة قيمـــة تـــرا
.)240(النهائية إلى التأثير على المجتمع الدولي  

                                            
 .1989مقدمة دستور الواليات المتحدة  )239(
 .15-1ص1993لنشر، دار اإلسالم للدراسات وامبادئ الرؤساء االميركان، لندن،: لحسينيسليم ا )240(
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مــــونرو، ) ((مبــــادئ الرؤســــاء(وفــــي ضــــوء ذلــــك، يمكــــن اكتــــشاف التقــــارب بــــين 
، فهــي انطلقــت مــن قاعــدة واحــدة هــي المــصالح ))ترومــان، ايزنهــاور، نكــسون، كــارتر

الذي ينتسب إلى مرحلة قديمة، فأن مبـادئ ) مونرو(ستثناء مبدأ القومية األميركية، وبا
واســتخداماتها المتنوعــة، وعلــى " القــوة العــسكرية"انــه .. الرؤســاء ســارت علــى خــط واحــد

هــذا فــأن دراســة مبــادئ الرؤســاء األمــريكيين، يمثــل إحاطــة بأســس الــسياسة األميركيــة 
ال مــن مبــدأ إلــى آخــر بحيــث وبمحــددات الوســائل التــي تعتمــدها، والتــي تفــرض االنتقــ

يمكـــن القـــول ان تـــاريخ الـــسياسة األميركيـــة فـــي فترتهـــا المعاصـــرة ينقـــسم علـــى أســـاس 
المبادئ الخمسة الرئيسة بصورة أكثر موضوعية من اعتماد تقسيمات الـسياسة الدوليـة 
: وتحوالت النظام الدولي، وأدناه االنطباعات عن تلك المبادئ الخمسة  

ـــ أ �*7 -أ ــــ�+ (�و ـ James Monroe  ك���انون - )

:1823ا�ول بــــدأت .. مــــع بدايــــة القــــرن التاســــع عــــشر    
اســــــــتخدام عــــــــسكري لهــــــــا ضــــــــد العــــــــالم  الواليات المتحدة األميركية أول 

أول : اإلسالمي، وهو في الوقت نفسه يمثل تجربــــة للبحريــــة األميركيــــة خــــارج  
يـــات اقتـــصادية صـــرفة، ففـــي نها( مياهها اإلقليمية، وكانت دوافع الحملة 
األميركيــــة بــــضغط مــــن رجــــال األعمــــال  القرن الثامن عشر قررت الحكومة 
الحمــــــالت التبــــــشيرية أن تقــــــتحم أســــــواق  والتجارة، وبتشجيع من رجاالت 

، وان تقيم عالقات تجارية مع )241(الشرق ـــــي حـــــوض   ـــــدان اإلســـــالمية ف البل
مــــــــــع طــــــــــرابلس وتــــــــــونس  البحر المتوسط، وقد دخلت مفاوضات سريعة 

لمغرب من أجل الحصول على تسهيالت والجزائر وا اقتــــــصادية كبيــــــرة تجعــــــل  
غيــــــــــــــــــر ان .. الغربيــــــــــــــــــة الواليات المتحدة متقدمة على ما سواها من الدول 
األميركية مما جعلها تتخذ  المفاوضات لم تسفر عن نتيجة مرضية للحكومة 
ًقرارا سريعا بدعم الدبلوماسية بالقوة العسكرية،  ً ـــــــل أن ينتهـــــــي القـــــــرن   وقب

امن عشر، كانت الواليات المتحدة قد هيأت الث أســطولها الحربــي للتــدخل  
ــــــــة،  العسكري البعيد، وبذلك بدأت مرحلة التوسع  ــــــــإلدارات األميركي الطويلــــــــة ل

                                            

  .27سليم الحسيني، مصدر سبق ذكره، ص )241(
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ــــــــــــة وتحولت هذه التجربة إلى خط ثابت سارت  ــــــــــــسياسة األميركي ــــــــــــه ال  -علي
.الخارجية منذ بداية القرن التاسع عشر حتى اآلن  

ضــد الدولــة العثمانيــة، " الثــورة اليونانيــة"لتاســع عــشر انــدلعت  ففــي أوائــل العقــد ا
وطلبـــت اليونـــان مـــن الحكومـــة األميركيـــة تقـــديم مـــساعداتها الـــسياسية والماديـــة  
لدعم الثورة، وقد القـت هـذه المـسألة تعـاطف األوسـاط األميركيـة، حيـث طلـب  
ًرا عـــــاجال العديـــــد مـــــن المـــــسئولين األمـــــريكيين أن تتخـــــذ اإلدارة األميركيـــــة قـــــرا  ً
بـــدعم اليونـــان ضـــد الدولـــة العثمانيـــة والعمـــل علـــى ســـلخها عـــن اإلمبراطوريـــة  
.)242(العثمانية   

نظـــرت إلـــى القـــضية مـــن ) جـــيمس مـــونرو( ولكـــن الحكومـــة األميركيـــة برئاســـة 
زاويــة أخــرى، فقــد وجــدت ان مــساعدة اليونــان بــصورة رســمية معلنــة سيتــسبب  
لمتحدة والدولة العثمانية، وسيكون في حدوث أزمة سياسية بين الواليات ا  من  
وفي  أول نتائج األزمة، قطع العالقات الدبلوماسية واالقتصادية بين الطرفين، 
ذلــك خــسارة جــسيمة للواليــات المتحــدة، وســط تلــك األجــواء اطلــق الــرئيس مبــدأه 

كمــا .. الــذي يقــضي بــأن الواليــات ال تتــدخل فــي الــشؤون الداخليــة للــدول األخــرى
.حق ألي دولة أن تتدخل في شؤون العالم األميركيانه ال ي  

ًحيــزا ) 1823(ً لقــد مثــل المبــدأ المــذكور والــذي صــدر رســميا فــي كــانون األول 
ًمهمـــا فـــي الـــسياسة األميركيـــة، حيـــث أصـــبح مرتكـــزا ثابتـــا فـــي التبريـــرات التـــي   ً ً
ـــد أن تـــرفض طلبـــات المـــساعدة القادمـــة مـــن   تحتاجهـــا الدبلوماســـية عنـــدما تري

!)243(ًرج وعندما تريد التدخل بعيدا عن األضواءالخا  

ان تطبيقاتــــه الحقيقيــــة تقــــوم علــــى ) مبــــدأ مــــونرو( ان المالحظــــة المهمــــة علــــى 
عن   يخرج - األميركية-الجانب الرسمي، أما السلوك الفعلي للواليات المتحدة 
ُدائرة المبدأ، ومع ذلك تظل اإلدارة األميركية تصر على احترامها  ُ درجـــــــــــــــــــــــــة  

                                            
، 2، ج3طالقـاهرة، يحيى حلمي رجب، أمن الخليج العربي فـي ضـوء المتغيـرات اإلقليميـة والعالميـة،  )242(

 .77، ص1997مركز المحروسة للبحوث والنشر، 
فـي ) قـوات المـصرية األسـبقرئيس أركان حرب ال(مقابلة اجرتها قناة الجزيرة مع سعد الدين الشاذلي  )243(

 .1999مارس/  آذار 13 بتاريخ بثت" شاهد على العصر"برنامج 
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لم تتخذ اإلدارة . البة باالعتراف الرسمي بالحكومة اليونانيةالمط ـــــــة   األميركي
ًقرارا رسميا لصالح اليونان في المساعدة والدعم، لكنها كانت  ً ترســــــــــــــــــــــــل  
األميركـــي،  المساعدات المالية والقوات العسكرية تحت ستار مساعدات الشعب 

ح والمتطوعين األميركيين، وقد ساهمت هذه المساعدات في نجا الثـــــــــــــــــــــــــورة  
. اليونانية وتحويل اليونان إلى دولة منفصلة عن الدولة العثمانية -ب  

K ــ�+ أ روز�� (Franklin D. Roosevelt) : 

 بعــــد نهايــــة الحــــرب العالميــــة األولــــى، ومــــا افرزتــــه مــــن تحــــوالت أساســــية فــــي 
ان التطـــــورات الجديـــــدة ال .. الخارطـــــة الدوليـــــة، وجـــــدت األوســـــاط األميركيـــــة 
 التمــسك الظــاهري بمبــدأ مــونرو، وانــه البــد مــن تحديــد خــط جديــد تنــسجم مــع 
:للسياسة الخارجية،ونتيجة لذلك برز اتجاهان في السياسة األميركية   

الحـــــرب إلنهـــــاء   (  ينـــــادي بـــــضرورة االبتعـــــاد عـــــن الحـــــرب، ورفـــــض فكـــــرة -أوال
ًويـــدعو الواليـــات المتحـــدة ألن تمـــارس دورهـــا القيـــادي دوليـــا علـــى ) الحـــرب

.انون دولي يتولى مهمة الحفاظ على األمن واالستقرار الدوليينأساس ق  

يرى أن الواليات المتحدة مـن أجـل ان تمـارس دورهـا فـي قيـادة العـالم، البـد -ثانيا
ًان تنتهج خطا عـسكريا مـؤثرا علـى االحـداث الدوليـة، بالـشكل الـذي يؤهلهـا  ً ً

ــــة لمواجهــــة مــــشكلة تهــــدد األمــــن القــــومي وتقــــف بوجــــه المــــصالح االم يركي
.)244(ًاعتمادا على اإلمكانيات الهائلة التي تملكها الواليات المتحدة  

 وقــد حــسم الــرئيس األميركــي ويلــسون الجــدل بــين االتجــاهين حــين تبنــى 
الثــــاني، أي اتجــــاه الــــدعوى إلــــى الحــــرب واســــتخدام القــــوة العــــسكرية، غيــــر ان 

تـب علـى ذلـك مـن روزفلت الحرب العالمية الثانية، وغزو المانيا ألوربا، ومـا تر
آثار خطيرة، جعل روزفلت يبتعد عن نظرته الظاهرية في الحيـاد، ويتبنـى فكـرة 
. ان الحرب ضرورية ألنهاء الحرب  

ان يطبـــق سياســـته .. ولقـــد حـــاول روزفلـــت مـــن خـــالل القـــوة العـــسكرية..
ًالجديدة التي تقضي بأن على الواليات المتحدة، ان تمارس دورا بوليـسيا لحفـظ  ً

                                            
، 2001 األهليـــة للنـــشر والتوزيـــع، الـــدار عمان،دوغـــالس ســـتيفنس، الحيـــاة والمؤســـسات األميركيـــة، )244(

 .57-45ص
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دولي يستند إلى قوة عسكرية تستطيع ان تـوفر مـستلزمات هـذا الـدور، النظام ال
ان دخول اميركا الحرب العالمية الثانية يحقق : وقد وجد روزفلت غايته على  

اعتبـــار ان دخـــول الواليـــات المتحـــدة ســـيحدد نتـــائج الحـــرب ويحـــسمها لـــصالح 
الـدولي، إال ٌالحلفاء، وبذلك سيكون الميركا دور فاعل في الهيمنة على النظـام 

.)245(ان روزفلت واجه صعوبات في الوصول إلى هدفه  

فـــي فتـــرة مـــا بعـــد الحـــرب، اقتـــرح علـــى بريطانيـــا إنـــشاء قـــوة / األول 
بوليــسية الحــرب لــم تعــط بريطانيــا فرصــة التفكيــر فــي مرحلــة مــا بعــد 
.الحرب  

الواليات المتحدة، ألن تكون هي القوة البوليسية العالمية، لكن /الثاني 
ًمـل كـان بعيـدا عـن الواقعيـة، حيـث عـارض االتحـاد الـسوفياتي هذا األ

. بشدة فكرة روزفلت  

ونتيجــة لــذلك لــم تتحقــق أهــداف سياســة روزفلــت، إال ان أســس   
الـسياسية المتمثلـة فــي القـوة األميركيــة العالميـة، تحولــت  الفكرة  هذه 
إلـــى مرتكـــز ثابـــت فـــي التفكيـــر األميركـــي، فقـــد تعامـــل معهـــا الرؤســـاء 

ين خلفــوه علــى أن هــدف تلــك الــسياسة، يمكــن تحقيقــه عــن طريــق الــذ
البحـــث عـــن خيـــارات واقعيـــة فـــي الـــسياسة الدوليـــة، وتحديـــدات دقيقـــة 

.)246(النحراف السياسة األميركية العليا  

(�ن ـــ �+ـ أ ��و�-ج  Harry S. Truman 5ذار ) 
1947:  

ة البدايـة الفعليـة لـسياس) هـاري ترومـان(تـشكل سياسـة الـرئيس األميركـي
الواليات المتحدة الخارجية، ونقطة االنطالق في استراتيجيتها العامة لفتـرة مـا 
بعـد الحــرب العالميـة الثانيــة، والتــي تمثـل مرحلــة جديــدة فـي الــسياسة الدوليــة، 
وقـــد نظـــرت اليهـــا الواليـــات المتحـــدة علـــى انهـــا بدايـــة صـــراع اســـتراتيجي مـــع 

                                            
نهــضة ، بــال  مكتبــة الالقــاهرة، ترجمــة زكــي شــنودة،  ،هنــري روبيــرت، القــانون البرلمــاني األميركــي، )245(

 .270تاريخ، ص
 ترجمــة صــادق إبــراهيم عــودة، الــدار القاهرة، ديفيـد كيــه، نيكــولز، أســطورة الرئاســة األميركيــة المدنيـة، )246(

 .129، ص1997األهلية للنشر والتوزيع ، 
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انــــت أهــــم مــــا يــــشغل حيــــث ك) الحــــرب البــــاردة(فيمــــا عــــرف بـــــ .. الــــسوفيات
صانعي القرار األميركي منـع انتـشار الفكـر الـشيوعي فـي العـالم تحـت شـعار 

).الروس قادمون(  

ان أهــم مــا تميــزت بــه سياســة ترومــان، هــو التخلــي العلنــي عــن سياســة 
التــورط فــي القــضايا الدوليــة، والتــي كانــت األدوات األميركيــة الــسابقة تحــاول 

 واســــتطاعت ان تقنــــع المجتمــــع الــــدولي اضــــفاءها علــــى سياســــتها الخارجيــــة،
.)247(بذلك إلى حد بعيد  

وفـــي عهـــد ترومـــان بـــدأ التـــدخل األميركـــي فـــي الـــشؤون اإلقليميـــة عـــن 
طريق الهدف العريض الذي تتبناه في مواجهة التوسع السوفياتي، وقـد قـادت 
تــدخالت اميركــا إلــى إعــالن مبــدأ ترومــان الــذي شــكل نقطــة تحــول مهمــة فــي 

ـــسياسة الدوليـــ  كـــان موعـــد 1942مـــارس / ة، بحيـــث يمكـــن القـــول ان آذارال
.اإلعالن الرسمي للمبدأ، اما تطبيقاته كانت قبل هذا التاريخ  

: ويتلخص المبدأ على األسس العامة اآلتية  

تحجـــيم الـــدور الـــسوفيتي، وحـــصر تحركـــه فـــي نطـــاق الـــدائرة الجغرافيـــة -أوال
.للكتلة الشرقية الشيوعية   

وربية بسياسة واشنطن، واحتواء القرار األوربيربط السياسة األ-ثانيا  في  
ـــــــــــــــــــــــــــــرار عالقة أحادية التأييد بحيث يكون الرأي األميركي هو مصدر  ق
. السياسة األوربية   

فرض الهيمنة األميركية على مناطق العالم بواسطة استغالل-ثالثا  

. الفجوات التي أحدثتها ظروف الحرب العالمية في المجتمع الدولي   

( 407*ن  �+ أ-د Richard nixson (1969 :  

كانـت هنـاك بواعـث جديـدة وعديـدة لطرحـه، ناشـئة .. قبل أن يطرح نكسون مبدأه
مــــن تــــورط الــــسياسة األميركيــــة فــــي فيتنــــام، والنتــــائج الــــسلبية التــــي ترتبــــت علــــى ذلــــك 
التدخل، غيـر هـذه الـستراتيجية التـي سـارت عليهـا امريكـا كانـت خاطئـة، إذ ان أسـلوب 
                                            

 ترجمـة لبيـب شـنب، الكرنـك للنـشر ،روسكو باورز، ضمانات الحريـة فـي الدسـتور األمريكـي، القـاهرة )247(
 .83-79، بال سنة، ، ص1التوزيع، طوالطبع و
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الــذي اعتمدتــه فــي فيتنــام والمتمثــل بحــرب العــصابات، افــشل االســتراتيجية االســتنزاف 
وعنــدما جـــاء نكـــسون إلــى الحكـــم، كــان الموقـــف فـــي . األميركيــة فـــي تحقيــق أغراضـــها

ًفيتنام يزداد سوءا بالنسبة للحكومة األميركية، فخسارتها الـسياسية أخطـر مـن خـسائرها 
م إلــى انتقــادات شــديدة مــن قبــل العديــد الماديــة، إذ تعــرض الموقــف األميركــي فــي فيتنــا

مـــن األوســـاط الـــسياسية الدوليـــة، كمـــا ان الـــرأي العـــام األميركـــي كـــان يـــشجب بعنـــف 
.)248(سياسة أميركا وورطتها في فيتنام  

ان االستمرار في هذا الطريق غيـر مجـد بـالمرة لـذلك .. لقد اقتنعت إدارة نيكسون
وضــات لتــتخلص مــن ورطــة كبيــرة عمــدت إلــى حــل األزمــة فــي فيتنــام عــن طريــق المفا

ارتكبتهـــا الـــسياسة األميركيـــة، ثـــم تحولـــت إلـــى عقـــدة ضـــخمة ألقـــت بثقلهـــا علـــى البيـــت 
. األبيض  

: ان تلك التجربة وضعت إدارة نيكسون أمام الحقائق اآلتية  

ان تــزج نفــسها بــشكل مباشــر فــي كــل الــصراعات .. ال يمكــن للواليــات المتحــدة-أوال
لـــو كانـــت تمـــس مـــصالحها، ألن التـــدخل العـــسكري واألزمـــات الدوليـــة حتـــى و

.ًالمباشر قد يعرضها إلى خسارة سياسية وان ربحت عسكريا  

أن هزيمـــة الواليـــات المتحـــدة فـــي فيتنـــام يجـــب ان ال تنحـــسب علـــى وضـــعها -ثانيـــا
العــام كقــوة عظمــى، أي إثبــات قوتهــا وفاعليتهــا فــي حــسم األوضــاع الدوليــة 

.)249(طريق مواقفها القادمةالمتأزمة يجب أن تبرهن عليه عن   

أن انسحاب أميركا العـسكري مـن فيتنـام يجـب ان ال يفهمـه حلفاؤهـا علـى انـه -ثالثا
ان تحـافظ علـى هيبتهـا : تخل عنهم في مثـل هـذه الظـروف الحرجـة، ومـن ثـم

.أمام العالم  

ان وجود قوات عسكرية اميركية ضخمة في الدول الحليفة والتابعة-رابعا   
.ًدة يؤثر سلبا على طبيعة المعركة التي تخوضها أميركاللواليات المتح  

                                            
 مركــز القــاهرة، تــاريخ توســيع الــدور األميركــي فــي الخلــيج العربي،:  بــالمر، حــراس الخلــيج آمايكــل  )248(

 .88نبيل زكي ، ص: ، ترجمة1992-1935االهرام للترجمة والنشر، 
(249)   Randy B. Bell "Expansion of American Persian Gulf Policy" (CSC, 1990), 
P.10. 
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بإمكان الواليات المتحدة ان تستعيض عن تدخلها العسكري المباشر-خامسا     
. بزيادة القوة العسكرية التابعة لها وزيادة دعمها في الحاالت الضرورية  

د         تلـــك الحقـــائق شـــكلت األرضـــية التـــي انطلـــق منهـــا مبـــدأ نيكـــسون والـــذي حـــد
.األسس الجديدة للسياسة األميركية في التعامل مع األحداث الدولية  

( �+ أ آ�ر�ــ� -هـ Jimmy Carter( 

وتمكنـت بعـد "  اإلسـرائيلي-العربي"لقد دخلت إدارة كارتر بقوة إلى حلقة الصراع 
ان تتـــوج جهودهـــا بعقـــد اتفاقيـــة بـــين مـــصر : مثـــابرة مـــستمرة فـــي اتجـــاه احـــالل الـــسالم

ــــد فــــي 1977عــــام ٕواســــرائيل  ــــات كامــــب ديفي ــــع اتفاقي  6 والتــــي تمخــــضت عنهــــا توقي
عكــس هــذا النــصر الــسياسي الــذي حققــه كــارتر الــذي صــفق لــه . 1979مــايس /أيلــول

.. ساســة البيــت األبــيض بحــرارة، وتوقــع علــى أثــره المراقبــون دورة انتخابيــة ثانيــة لكــارتر
علـى الطـرف اآلخـر المقابـل ًهذا النصر السياسي لم تستمر فرصته طويال، فلقد رافقـه 

تحـــول سياســـي كبيـــر فـــي إيـــران، حيـــث ســـقط نظـــام الـــشاه وحلـــت الـــشعارات المـــضادة 
ألميركا كخـط سياسـي عـام، وكانـت أبـرز صـور التـصادم بـين إيـران والواليـات المتحـدة 

.)250(أزمة الرهائن في طهران  

ن وقـــد أعقـــب هـــذا التحـــول الخطيـــر، االجتيـــاح الـــسوفياتي الفغانـــستان فـــي كـــانو
ً والــــــذي كــــــان يمثــــــل إضــــــافة ومأزقــــــا جديــــــدا تواجهــــــه الــــــسياسة واإلدارة 1979األول  ً

أمـــام وضـــع حـــرج ، وفرضـــت ) إدارة كـــارتر(األميركيـــة ولقـــد وضـــعت هـــذه التطـــورات 
عليهــا إعــادة تقــيم مرتكــزات الــسياسة الخارجيــة االميركيــة، والتــي كانــت مــا تــزال تعتمــد 
.على مبادئ نيكسون  

مفــروض حــدد كــارتر الــسياسة الجديــدة التــي ستــسير عليهــاوفــي ضــوء الواقــع ال..
:الذي ارتكز على ثالثة عناصر) بمبدأ كارتر( حكومته في ما عرف    

زيادة القواعد العسكرية في المناطق الحساسة من العالم، ورفع كفاءتها -1 من  
 األوضــاع   حيث اآلليات العسكرية والقوة البشرية، لكي تكون قادرة على حسم

ئة التي قد يتعرض لها الوجود األميركي، وفي السياق ذاتهالطار  كثفـــــــت الواليـــــــات  

                                            
(250)  Saliman E.Al Hassoon, " Why Saudi Arabia Needs the Awacs" (CSC) 
Command and Staff College, 1987.p 45-46  
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 عــــــــــن طريــــــــــق القواعــــــــــد  المتحدة وجودها العسكري في عديد من األنظمة التابعة لها
في سلطنة عمان) مصيرة(قاعدة : العسكري مثل فـــــــــــــــــي الـــــــــــــــــصومال ) بربـــــــــــــــــره(و 

في المحيط) دييغوغارسيا(في كينيا و) مبومباسا(و فــــــــــي ) راس بنــــــــــاس( الهنــــــــــدي و 
المنتــشرة فــي الــسعودية والبحــرين  مصر، إضافة إلى القواعد العسكرية األخرى 

إنشاء قوات.)251(والسودان وقطر وتركيا التــدخل الـــسريع، وزيــادة كفاءتهـــا القتاليـــة  
المباشــر فــي أيــة أزمــة تنــشب فــي منــاطق النفــوذ  للدرجة التي تمكنها من التدخل 
.األميركية وحسمها لصالحها  

إنشاء قوات التدخل السريع، وزيادة كفاءتها القتالية للدرجة التي تمكنها من-2   
  التدخل المباشر في أية أزمة تنشب في مناطق النفوذ األميركية وحسمها
.لصالحها  

اســـــتعداد الواليـــــات المتحـــــدة للتـــــدخل بكـــــل ثقلهـــــا لمواجهـــــة أي تهديـــــد يتعـــــرض    -3
يمكـن أن يكـون : ار ان هذا التهديدلمصالحها ويضعها في دائرة الخطر، واعتب

ًناشئا من دول المنطقة أو قادما من المعسكر الشيوعي ً.  

�� �+ أ آ�ر�ــ�*U�:  

 فـــي توجيــه نقـــده 1980ًباشــر ريغــن عنـــد انتخابــه رئيـــسا للواليــات المتحـــدة عــام 
لسنوات كارتر، وقد فهم هذا النقد على أنه مقدمة لمشروع سياسي جديـد، لكـن الحقيقـة 

فالنقـــد كـــان يمـــس أســـلوب إدارة كـــارتر فـــي التعامـــل الخـــارجي أثنـــاء . يـــر ذلـــككانـــت غ
سنوات حكمه التي سبقت طرحه لمبدئه، اما المبدأ، فقد كان موضع تبني ريغـن، وهـذا 

: )252(ًما تبين عن طريق المظهرين التاليين، ويعني عمليا  

، وزيـــادة الفاعليـــة  زيـــادة الـــدعم العـــسكري للـــدول الحليفـــة والتابعـــة للواليـــات المتحـــدة/ 1
العــسكرية لقــوات التــدخل الــسريع، مــع البحــث النــشاء قواعــد جديــدة فــي المنــاطق 
. الستراتيجية  

                                            
(251)  Ronald Reagan : Alegacy Remembered (2002) (Reviewed by the History 
channel DVD Movie Guide, 30 April, 2003).p 16-17 

البتـــرول والتغيـــر االجتمـــاعي فـــي الخلـــيج العربـــي، الكويـــت، الوحـــدة للنـــشر، : ميحـــيمحمـــد غـــانم الر )252(
 .18، ص1975
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إيجــــاد مراكــــز دائمــــة فــــي منطقــــة الــــشرق األوســــط لهــــا القابليــــة علــــى التــــأثير فــــي / 2
أوضـــاعها الـــسياسية والعـــسكرية، ومـــن ورائهـــا تـــتمكن الواليـــات المتحـــدة ضـــمان 

 فـــي الـــشرق األوســـط والحليـــف الـــذي ينـــسجم مـــع هـــذا التوجـــه ســـيطرتها الـــسياسية
).إسرائيل(األميركي هو   

 

 

 

+� D��0ن�دئ ا��ؤ�ــ�/�:ـ�ء ا��  

ان جميــع المبــادئ التــي تبناهــا رؤســاء أميركــا، كانــت فــي معظــم جوانبهــا ردة  -1
فعــل لموقــف حــرج تتعــرض لــه المــصالح األميركيــة، ثــم حاولــت مــن وراء تلــك 

  . راضها السياسة المستقبلية، مثل إقامة نظام بوليس عالميالمبادئ خدمة اغ

بعــــض هــــذه المبــــادئ لــــم تكــــن لتنــــسجم مــــع المنطقــــة الموجــــه نحوهــــا المبــــدأ،  -2
 .ًفآيزنهاور مثال أراد ادخال األنظمة العربية في احالف عسكرية ورفضت

كمــا ان الــسياسة األميركيــة نتيجــة عــدم أخــذها باالعتبــار األوضــاع الــسياسية  -3
منطقــــة اصـــــطدمت بالعديــــد مــــن المعوقـــــات التــــي فرضــــتها األوضـــــاع، فــــي ال

فالسياسة األميركية أرادت أن تطبق اساليبها في منطقة الـشرق األوسـط كلهـا، 
 .)253(وهذا ال يتم في ظل الصراعات السياسية التي تحكم واقعها العام

سعى كارتر إلى تطبيق أحد أساليب التدخل السريع في إيران بعد تعرضه فـي  -4
 .حكم إلى انتقادات شديدة على أثر هزيمة أميركا في إيران والخليجال

ان مبادئ الرؤساء األميركان اعتمدت التدخل العـسكري والقـوة والعـسكرية منـذ  -5
انتهــاء الحــرب العالميــة الثانيــة، وانهــا جــاءت كــردة فعــل لفــشل عــسكري كبيــر 

 .لحقه فشل سياسي أميركي على الساحة الدولية
دئ إلــى حــد كبيــر تحــسبا مــن التوســع الــسوفياتي أو الــصين تــأثرت تلــك المبــا -6

 . ًالحقا
 

                                            
(253)   Anthony Sampson, The Seven Sisters : The Great Oil Companies and the 
World They Mode (London: Hooder and Stoughton, 1975), P.43. 
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3- �.: ��اآ& ا� را��ت وا�+�*ث ا���3ا�  

العالقـة التفاعليـة الجدليـة .. دورها فـي صـناعة الفكـر والـسياسة والقـرار األمريكـي
بــــين المعرفــــة والــــسلطة تتجلــــى فــــي أوضــــح أشــــكالها وصــــورها بــــين النخبــــة الــــسياسية 

الواليــــات المتحــــدة األميركيــــة، ومركــــز البحــــوث والدراســــات االســــتراتيجية الحاكمــــة فــــي 
(والسياسية التي يطلقون عليها تسمية  Think Tanks .( 

ألف مركز بحثي، يقع ما يقـارب ) 1000(ففي الواليات المتحدة هناك أكثر من 
.)254(منها في العاصمة السياسية واشنطن) 102(  

 اليهـــود ال يقلـــون عـــن ثلـــث العـــاملين وكبـــار ان البـــاحثين: وتؤكــد معطيـــات كثيـــرة
المنظـــرين فـــي هـــذه المراكـــز المـــؤثرة والحقيقـــة ان الواليـــات المتحـــدة لعبـــت فـــي أعقـــاب 
ًالحـــرب العالميـــة الثانيـــة دورا محوريـــا فـــي الـــسياسة الدوليـــة، وقـــد ازداد هـــذا الـــدور بعـــد  ً

ًالميركــي، عــددا انهيــار االتحــاد الــسوفياتي، وتتــضمن عمليــة صــنع القــرار فــي النظــام ا
ًكبيرا من األطراف المشاركة مع تنوع طبيعة هذا األطـراف فـي كـل حالـة، ففـي حـاالت 
معينــــــة تتكــــــون المؤســــــسات مــــــن الكــــــونغرس واألجهــــــزة التــــــشريعية للواليــــــات المتحــــــدة 
والمحـــاكم، وفـــي حـــاالت أخـــرى تتكـــون مـــن الـــرئيس ووزارة الخارجيـــة والـــدفاع والهيئـــات 

تقتـصر أطـراف صـنع القـرار علـى / نغرس، وفـي حـاالت ثالثـةالتنفيذية المختـصة والكـو
 وتلعـب اللجـان )255(التيارات العليا الثالث للحكومة مثل، الكونغرس والمحـاكم والـرئيس

ًالمــشكلة داخــل الكــونجرس دورا هامــا فــي الحيــاة الــسياسية والتــشريعية، حيــث تقــوم هــذه  ً
ستوى التــشريعي، وكلمـا كانــت اللجـان بالوظيفـة األساســية لعمليـة صــنع القـرار علــى المـ

لجـــان الكـــونغرس تعبـــر عـــن مـــصالح وأنـــشطة جماعـــات معنيـــة فـــي المجتمـــع تزايـــدت 
ًأهميتهـــا الـــسياسية، فـــضال عـــن مهـــام الكـــونجرس لتقييـــد ســـلطات الـــرئيس خاصـــة بعـــد 

                                            
 ، 1994يم، مكتبـة مـدبولي ،  ترجمة، مجدي عبد الكـرهرة،القاجيمس آالن سميث، سماسرة األفكار، )254(

 .39ص
نــانيس مــصطفى خليــل، الرئاســة كمؤســسة لــصنع القــرار والــسياسة الخارجيــة األميركيــة فــي الــسياسة  )255(

كــــــانون الثــــــاني /127 مركــــــز االهــــــرام للدراســــــات الــــــسياسة واالســــــتراتيجية، العــــــدد في مجلــــــة،الدوليــــــة،
 .38،ص1997
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، وسعى الكونغرس إلى الحفـاظ علـى سـلطاته التـي )ووترغيت(وفضيحة ) فيتنام(حرب 
.صة في خوض الحروبمنحها إياه الدستور وخا  

 

4-4�H� ا����9ــ �ـــ�:  

يــأتي رئــيس الجمهوريــة علــى قمــة الهــرم التنفيــذي، ويتمتــع بــسلطات واســعة مثــل 
تلــــك التــــي منحهــــا إيــــاه الدســــتور، والتــــي صــــيغت بلغــــة تتــــسم بالعموميــــة والبعــــد عــــن 
التفاصــيل، فهــو يتــولى مهــام الــسلطة التنفيذيــة، ولــه ســلطة تعــين كبــار مــوظفي الدولــة 

كمــــا أنــــه مــــسؤول عــــن متابعــــة تنفيــــذ القــــوانين، ودعــــوة .. عــــد موافقــــة مجلــــس الــــشيوخب
الكــــونغرس إلــــى اجتمــــاع خــــاص، وان يعقــــد المعاهــــدات بــــشرط موافقــــة ثلثــــي أعــــضاء 
مجلـــس الـــشيوخ علـــى األقـــل، كمـــا أنـــه القائـــد األعلـــى للقـــوات المـــسلحة، ولـــه أن يـــأمر 
.بالعفو عن الجرائم  

لتي يمارسها الرئيس األميركـي مـن الناحيـة الواقعيـة ولقد اختلفت دائرة السلطات ا
ًضــيقا أو اتــساعا، ووفقــا لشخــصية كــل رئــيس،من ناحيــة القــوة التــي يتميــز بهــا  ولكــن  ً ً

ًعلى الـرغم مـن اتـساع اختـصاصات الـرئيس، فـأن هنـاك اتجاهـا متزايـدا الضـفاء . )256(ً
بــالرئيس التــي الطــابع المؤســسي علــى الرئاســة، وتوســيع صــالحيات األجهــزة المحيطــة 

مثــــل ســــكرتارية البيــــت األبــــيض ومكتــــب : تــــستطيع الــــتحكم فــــي اختياراتــــه وتفــــضيالته
الميزانية، ومجلس المستشارين االقتصاديين، ومجلـس األمـن القـومي والمجلـس القـومي 
.لشؤون القضاء، ومكتب الشؤون العملية والسياسية وغيرها  

طبيعـــة النظـــام الـــدولي القـــائم (وتتـــأثر الرئاســـة ودورهـــا بعديـــد العوامـــل الخارجيـــة 
، )واإلطار العام الذي تتحرك في اطاره سياسات الدول المختلفة، وخاصة الكبرى منهـا

والداخليــة  وتتمثــل بالدرجــة األولــى فــي تــأثيرات الجهــاز البيروقراطــي بوصــفه مؤســسة 
تــؤثر فــي صــنع القــرار فــي الــسياسة الخارجيــة األميركيــة، والــذي يتكــون مــن المــصالح 

مؤسسات الحكوميـة والجهـاز البيروقراطـي الخاصـة بمكتـب الـرئيس، ومـن هنـا يمكـن وال
ان مؤســـسة الرئاســـة تكتـــسب اهميتهـــا مـــن أهميـــة الـــرئيس ونظـــرة الدســـتور إليـــه : القـــول

                                            
-267، ص1990 مكتبـــة نهـــضة الـــشرق ، القاهرة،ين، الـــنظم الـــسياسية الديمقراطيـــة،أكـــرام بـــدر الـــد )256(

272. 
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والصالحيات العديدة التي حـصل عليهـا والتـي رسـخت بمـرور الـسنين بفعـل المتغيـرات 
.)257(ت المتحدة نفسهاالكثيرة التي جرت على العالم وعلى الواليا  

ـــذي يملـــك ســـلطة إعـــالن الحـــرب حـــسب  وعلـــى الـــرغم مـــن ان الكـــونغرس هـــو ال
 الـذي 1973الدستور األميركي، وعلى الرغم مـن صـدور قـانون سـلطات الحـرب عـام 

يشترط على الرئيس التشاور مع الكونغرس قبل القيام بإرسال قوات للخارج، أو إعالن 
ساعة مـن اإلرسـال الفعلـي، ) 48(لقوات للخارج بعد باألسباب التي دعته إلى إرسال ا

ًيوما إذا أصر الكونجرس على ذلك مع أعطـاء الـرئيس ) 60(وسحب تلك القوات بعد  ً
.ًيوما إضافة الرجاع القوات إلى البالد) 30(  

ومع ذلك فقد تجاهل كثير من الرؤساء الكونغرس، وقانون سـلطات الحـرب، ولـم 
لحرب في تاريخ الواليات المتحدة، إال في خمـسة حـروب يقم الكونغرس بإصدار قرار ا

ًحربـــا، وأصـــدر الرؤســـاء وحـــدهم قـــراراتهم، بـــل انـــه ومنـــذ ) 130(مــن أصـــل أكثـــر مـــن 
ًانتهاء الحـرب العالميـة الثانيـة لـم تقـف أي مؤسـسة فـي وجـه الرؤوسـاء، وخـصوصا ان 

 معبــأ بــشعور أغلــب قــراراتهم كانــت تتخــذ فــي حــاالت يكــون فيهــا الــرأي العــام األميركــي
الخـــوف علـــى أمنـــه، بـــسبب مـــا يـــساق علـــى أنـــه تهديـــدات خارجيـــة مـــن أعـــداء معينـــين 

.)258(تتطلب ضرورة القيام بأعمال عسكرية لمواجهتها  

ًولقد سمح الكـونجرس ضـمنيا للـرئيس بـإدارة سياسـة الـبالد الخارجيـة، دون تـدخل 
نـه علـى أداء المهــام ًمنـه اعتمـادا علـى أن حـول الـرئيس مــن األجهـزة والوكـاالت مـا تعي

بـــشكل صـــحيح خاصـــة ان األميـــركيين قـــد اعتـــادوا علـــى ان الـــرئيس هـــو الرمـــز الـــذي 
يلتفــون حولــه ويوجهــون أبــصارهم إليــه وقــت األزمــات، ولــيس الكــونغرس أو غيــره مــن 
ًالمؤسسات األمر الذي يجعل الرئيس عنصرا محوريا في صنع القرار ً.  

 

�\ �: E..  ا�ـ ور ا��;ــ*7:-5W]و� F-^ ���
 ا�/�ار ا��ـ�آ:

                                            
 .84-82أكرام بدر ، مصدر سبق ذكره، ص )257(
ـــة فـــي الـــسياسة واالقتـــصاد،: هارولـــد الســـكي )258( راشـــد البـــراوي، .  ترجمـــة دالقاهرة،الديمقراطيـــة األميركي

 .160، ص1960مكتبة االنجلو المصرية ، 
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اشــــعياء ((حينمــــا قــــرر ) 1951(تعــــود جــــذور المنظمــــات الــــصهيونية إلــــى عــــام 
الزعمــــــاء (( بعــــــد التــــــشاور مــــــع )259(عــــــضو المجلــــــس الــــــصهيوني األميركــــــي)) كفــــــن

، تكــوين لــوبي صــهيوني )آبــا ايبــان وموشــيه شــاريت وتيــدي كولــك(مثــل)) اإلســرائيليين
).إسرائيل(دات االقتصادية األميركية لـهدفه المباشر آنذاك زيادة المساع  

 األميركيــة للــشؤون العامــة، ثــم –تكونــت اللجنــة الــصهيونية ) 1954(وفــي عــام 
 لكـي تعمــل )260( اإلسـرائيلية، للـشؤون- إلـى اللجنــة األميركيـة1959تغيـر أسـمها عـام 

ًمـــن أجــــل سياســــات أميركيـــة أكثــــر تــــأثيرا فـــي الــــشرق األوســــط لتحقيـــق تــــسوية ســــلمية 
ً اإلســرائيلي، وقــد ســجلت هــذه اللجنــة فــي الكــونجرس األميركــي وفقــا - العربــيللــصراع

ــــسمح للجماعــــات  ــــي ت ــــوانين الت ــــة وهــــي الق ــــوبي، المحلي ــــضغط الل ــــوانين جماعــــات ال لق
المختلفــة التــي يكــون لهــا وجهــة نظــر أو مــصالح معينــة ان تعــرض وجهــة نظرهــا علــى 

ة للــــشؤون العامــــة، حمــــالت  اإلســــرائيلي-أعــــضاء الكــــونجرس وتقــــود اللجنــــة األميركيــــة
.الضغط من أجل دعم موقف الحكومة اإلسرائيلية  

 األميركــي، ومنــع قيــام تحالفــات -وتعمــل كــذلك علــى تقويــة التحــالف اإلســرائيلي
ً، وهــي تعمــل أيــضا )بإســرائيل(بــين الواليــات المتحــدة والعــالم العربــي، يمكــن أن تــضر 

 بالنـــسبة للواليـــات المتحـــدة والغـــرب، االســـتراتيجية) إســـرائيل(علــى تقويـــة وتأكيـــد أهميـــة 
، وقد ازداد تأثيرهـا )االيباك(وعرضت هذه اللجنة وعلى نطاق واسع اللوبي الصهيوني 

.)261(بشكل واسع على صانع القرار األميركي  

فـي الجماعـة اليهوديـة ) النـشيط(وتقوم اإليباك، بإعالم أعضاء القطاع الـسياسي 
س، وذلــك لكــي يقــوم كــل مــنهم بالكتابــة إلــى عــن الموضــوعات المطروحــة امــام الكــونغر

ًهــذا العــضو والتبــرع فــي حملتــه االنتخابيــة إذا اثبتــت ســلوكا مواليــا لـــ  وتنــسق ) إســرائيل(ً
وعــــصبة مناهـــــضة (و) اللجنــــة اليهوديــــة األميركيــــة(حمــــالت الــــضغط مــــع ) االيبــــاك(

                                            

  .83فى خليل ، مصدر سبق ذكره، صنانيس مصط )259(

 ، دار 8-1ية،القاهرة، المجلــــــدسيري، موســـــوعة اليهـــــود واليهوديــــــة والـــــصهيونمــــــعبـــــد الوهـــــاب ال. د )260(
 .45-37، ص1999، 5الشروق، ط

 .70-59، ص2003 دار النفايس ، بيروت،محمد السماك، الدين في القرار األميركي، )261(
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ؤســــاء إضــــافة إلــــى المــــؤتمر األميركــــي لر)  األميركــــي-المــــؤتمر اليهــــودي(و) االفتــــراء
.المنظمات اليهودية الكبرى  

: ا�	ــ�7ــD ا�ـWMAــ�-6  

ًوعلــى أيــة حــال، لــيس مهمــا كيــف تحكــم أميركــا، فهــذه المــسألة إجرائيــة مــا دامــت 
المؤسسات أهم من األشخاص، إذ المهم مـا هـي العناصـر المكونـة للحكـم فـي أميركـا، 

مبراطوريـة فـي العـالم، وما عناصـر القـوة التـي جعلـت مـن أميركـا فـي مئتـي عـام أكبـر إ
: وتقـــوم أميركـــا كمـــا هـــو واضـــح فـــي نهايـــة األلفيـــة الثانيـــة علـــى ثالثـــة اقـــانيم أساســـية 

.وكل ما عدا ذلك يتفرع عن تلك األقانيم الثالثة)) السلطة، المال، واإلعالم((  

:�U�ـــ ا�4-أ  

 القرار السياسي الذي يعبر عنه البيت األبيض والكونجرس، يتمثل فـي هـذه القـوة
وزارة )) البنتـاغون((العسكرية الهائلة التي ال تضاهيها قوة في العالم، وهذه يعبر عنهـا 

 والــذي تعبــر - المفكــر-كمــا تتمثــل فــي العقــل األمنــي.. الــدفاع وقيــادة القــوات المــسلحة
(عنه وكالة المخابرات المركزية  C.I.A ) آي. بي. أف(ومكتب التحقيقات الفيدرالي ) 

تتمركــز فــي واشــنطن (القــوى التــي  يمكــن التعبيــر بكلمــة ســلطة والمالحــظ ان كــل هــذه 
). وحولها  

:�لــ ا��-ب  

 وهو حـصيلة جمـع الثـروة الهائلـة بمـا تعنيـه مـن مـوارد تغطيـة صـناعية وزراعيـة  
التــي تتــوزع علــى كــل الواليــات المتحــدة -ومعرفيــة وغيرهــا، وتتــصل فــروع هــذه الثــروة 

)) شــارع المــال فــي نيويــورك)) ((وول ســتريت(( يتــولى إداراتهــا وتغــذيتها، وهــو -بجــذع
.حيث أهم بورصة في العالم ، تتحرك األسعار واالسهم وتتحكم بها  

:Mمـــ ا�E-ج  

ٕمن صحافة واذاعة وتلفاز وسينما، ولعـل األخيـرة هـي مـن أهـم العناصـر المـؤثرة 
 مـن دون اسـقاط أهميــة )262(فـي تـصدير وتـسويق العقـل األميركـي فــي الـداخل والخـارج

بواليــــة كاليفورنيــــا، مركــــز ) لــــوس انجلــــس(فــــي ) هوليــــوود(التلفــــاز األميركــــي، وتعتبــــر 
.عام) 100(السينما األول في العالم، ورمز الفن السابع منذ نشأته قبل   

                                            

 المركـز الثقـافي العربـي، ، المغرب ون القوة والثروة واإلعالم،ة، أميركا، اميركا واآلخراضواصف عو)262(
  .56-54، ص2000
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ـــ�ت ا'M3ل ا��ـــ�اق?�C:  

 إذا ما رجعنا إلى التطبيـق العملـي، فـأن موضـوع غـزو العـراق مـن قبـل الواليـات 
 إلـــى مبـــدأ كـــارتر فـــي التـــدخل الـــسريع، ولعلهـــا أفـــضل تجربـــة فـــي المتحـــدة قـــد اســـتند

.)263(السياسة األميركية تم فيها تطبيق المبدأ  

لــم يكــن مجــرد صــاحب )) جــورج بــوش((فــأن مــن الــضروري القــول ان .. وعليــه
قــرار التنفيــذ إنمــا اســتطاع أن يــوفر مــستلزمات نجــاح التنفيــذ، وهــي مــسألة أساســية فــي 

ًء النجـــاح فـــي المجـــال الـــسياسي لبـــوش متوافقـــا مـــع النجـــاح مثـــل هـــذه الحـــاالت، وجـــا
العسكري، واألكثـر مـن ذلـك فأنـه مـنح النجـاح إمكانيـة االمتـداد المـستقبلي دون حـدوث 
ردود فعل معينة، وان نقطة القوة التي تميز بها بـوش فـي هـذا الخـصوص هـي ادخالـه 

جعــل اســتخدام الجانــب الــسياسي كعامــل أســاس فــي مــشروع التــدخل العــسكري، بحيــث 
وأن العمليــة العــسكرية فرضــتها . القــوة يبــدو وكانــه النتيجــة الطبيعيــة للمــشروع الــسياسي

الخطــوات الــسياسية، وان أي اســتخدام للقــوة البــد ان ينطلــق مــن مبــررات سياســية، وان 
بوش في تعاملـه مـع احـتالل العـراق وفـي تخطيطـه للتـدخل العـسكري، جعـل المـصلحة 

ء مـــن مـــصادر المـــصلحة الدوليـــة المتعـــددة، ثـــم أعطـــى التـــدخل القوميـــة األميركيـــة جـــز
.)264(صفة دولية قانونية من خالل قرارات مجلس األمن  

ًكما ان التعقيد لم يكن اميركيا في ظاهره، وان كان كذلك فـي حقيقتـه، لكنـه جـاء 
ًفــأن بــوش أحــدث تطــويرا أساســيا فــي .. بــصورة التحــالف الــدولي والواســع، وعلــى هــذا ً

.كما أنه قدم تجربة جديدة ناجحة للسياسة األميركية.. أ كارترتنفيذ مبد  

ـــــي الثـــــاني مـــــن آب ـــــي للكويـــــت ف ـــــدخول  العراق  جعـــــل 1990أغـــــسطس / ان ال
الواليــات المتحــدة تنظــر إلــى صــورة خارطــة ممكنــة التحقيــق لجغرافيــة خليجيــة جديــدة، 

تجــــاه تتعــــارض مــــع أنمــــاط سياســــتها الخارجيــــة وتحتــــوي احتمــــاالت تقــــدم ســــوفياتي، با
ٕالخليج العربي بحكم العالقـة الوديـة بـين العـراق والـسوفيات، وازاء تلـك الـصورة لـم تجـد 
ًإدارة بوش صعوبة في تقدير الموقف مما استوجب منها تحركا سريعا ونـشطا مـستفيدة  ً ً
ًمن الخلل القانوني لدخول العراق بوصفه عدوانا مسلحا يتعارض مع الشرعية الدولية،  ً

                                            
Regan OP.Cit, P.18. 
(264)   Bell "Expansion of American Persian Gulf Policy", P.24. 
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يات المتحدة إلـى اتخـاذ مجموعـة مكثفـة مـن المواقـف الـشديدة، بحيـث وقد سارعت الوال
 مـستفيدة -استطاعت ان تنقل األزمة من دائرتها الخليجيـة والعربيـة إلـى الـدائرة الدوليـة

، ومـــسارعة الدولـــة الخليجيـــة إلـــى طلـــب )265(مـــن تراخـــي الـــسياسة العربيـــة إزاء الحـــدث
.الحماية األميركية  

 أميركيـة، وكانـت األخيـرة -عراقيـة– وكأنها مواجهـة وفي سياق ذلك بدأت األزمة
تحاول اعطاءها لذاتها الصفة الدولية، وضمن إطار مهام األمـم المتحـدة، وفـي مقدمـة 
ًمسؤوليات مجلس األمن، تمكنت أميركا من فرض قناعاتهـا علـى المجلـس ابتـداءا مـن 

مـن علـى فرض الحظر  االقتصادي علـى العـراق، وحتـى استحـصال موافقـة مجلـس األ
.استخدام القوة العسكرية، وهو القرار الذي كان يمثل هدف النشاط السياسي األميركي  

هـذا النـشاط األميركـي فـي األزمـة الخليجيـة، وسـرعته فـي صـناعة الحـدث، جعــل 
الـــسياسة الـــسوفياتية ضـــعيفة التـــأثير علـــى مجريـــات الحـــدث، وكانـــت أقـــرب منهـــا إلـــى 
.الهامش منها إلى القلب  

ٍاضـحا بمــا ال يحتـاج إلـى تحليـل ان االتحــاد الـسوفياتي كقطـب ثـان فــي وقـد بـدا و ً
معادلة الصراع الدولي يعيش حالة التالشي واالنهيار، وان أفـضل دور يمكـن أن يقـوم 

.)266(به هو الوساطة والمساعي الحميدة  

التــي كانــت بمثابــة التوقيــت الحقيقــي .. 2001ســبتمبر /  أيلــول11وبعــد أحــداث 
حيـث ) عاصـفة الـصحراء(لى العراق بصفحتها الثانية، ممثلة بــ عمليـة لتنفيذ الحرب ع

أتهم العراق بأنه وراء ذلك الحدث الذي كثف الحملة األميركية وسواها من الدول على 
العــراق، : (حيــث تــم تأشــير ثــالث دول باعتبارهــا محــور للــشر وهــي.. مكافحــة اإلرهــاب

).إيران، كوريا الشمالية  

قت تهـــم وأكاذيـــب للعـــراق وبأنـــه خلـــف هجمـــات الحـــادي ًوتأسيـــسا علـــى ذلـــك ســـي
 علــى بــرج التجــارة العــالمي عــن طريــق ارتباطــه الــذي بــدا أنــه 2001عــشر مــن أيلــول

ًملفـــق تمامـــا بارتباطـــه بتنظـــيم القاعـــدة واســـامة بـــن الدن ويـــصف كتـــاب كـــذبات بـــوش 
                                            

ســوزان مــازاز، ومايــا ســليمان، :  ترجمــة دمــشق ، الخديعــة المرعبة،2001أيلــول /11تيــري ميــسان،  )265(
 .20-11، ص2002اسات والنشر، ، دار كنعان للدر

 .15-5، ص2002 للطباعة والنشر والتوزيع،  التكويندمشق ،، فضيحة البنتاغون: تيري ميسان )266(
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ن يــستطيع الكــذب، بــشكل مجــازي الــسفر حــول نــصف العــالم، قبــل ا(( الكبيــرة بــالقول 
وعلــى هــذه الطريقــة ســاقت اإلدارة األميركيــة كــذباتها إزاء العــراق )) ًتأخــذ الحقيقــة نفــسا

لتــسويغ الهجـــوم العــسكري عليـــه، ومــن هـــذه الكــذبات، امـــتالك العــراق ألســـلحة الـــدمار 
واسلحة العراق الكيمياويـة والنوويـة التـي أثبتـت ( الشامل باإلضافة إلى عالقته بالقاعدة

يش التــي انتــدبت لهــذا الغــرض عــدة ســنوات ولــم تجــد مــا يــدعو أو الوقــائع وفــرق التفتــ
يؤكد كذبات اإلدارة األميركية حول امتالك لتلك األسلحة، ولم يقدر األميركان تأكيـدها 
ًبعـــد احـــتاللهم العـــراق، كمـــا انهـــم لـــم يـــستطيعوا جعـــل العـــراق أنموذجـــا ديمقراطيـــا، وال  ً

.)267() صة الزنجيةبالرق(حربهم التي حسبوها نزهة والتي شبهوها    

مــارس / ولقــد بــرزت فــي الفتــرة القريبــة قبــل انــدالع الحــرب فــي العــشرين مــن آذار
 بعــــض المؤشــــرات والمظــــاهرات التــــي اعتبــــرت بمثابــــة مقــــدمات لحتميــــة وقــــوع 2003

المواجهة بين العراق والواليـات المتحـدة، علـى الـرغم مـن كـل الجهـود والمحـاوالت لمنـع 
لدول والمنظمات والقوى المحبة للسالم في العالم، ومـن أبـرز وقوعها والتي قامت بها ا

تلــك المؤشــرات تــصاعد نــشاطات وتحركــات فــرق التفتــيش عــن أســلحة الــدمار الــشامل 
 عقــب 1991فــي العــراق والمــشكلة بموجــب قــرارات مجلــس األمــن الــدولي بعــد حــرب 

.دخول العراق الكويت  

كل كبيــر، ونجحــت اميركــا حيــث ازداد نــشاط تلــك الفــرق، وتنوعــت مجاالتهــا بــش
ــــدو وكأنهــــا تتعمــــد إثــــارة  ــــه  وأصــــبحت تب ــــردده وتقلب ــــسبب ضــــعف موقــــف العــــراق وت ب
المشاكل للعراقيين، عبر االستفزاز واإلذالل، وانتهاك السيادة، كما زادت من نـشاطاتها 

 بصورة ملحوظة، وخاصـة فيمـا يتعلـق بإصـرارها علـى تـدمير بعـض 2003قبل حرب 
ال يزيــــد مــــداها علــــى أكثــــر ) أرض-أرض(مثــــل صــــواريخ : داتأنــــواع األجهــــزة والمعــــ

 تدميرها كونها ليست ضمن األسـلحة -كم مع قواعدها بعد أزمة رفض العراق) 150(
ًثـــم موافقتـــه الحقـــا علـــى تـــدميرها بعـــد .. )268(الممنوعـــة بموجـــب قـــرارات مجلـــس األمـــن

.قصدور تهديدات من الواليات المتحدة باتخاذ إجراءات عسكرية ضد العرا  

                                            

 شــاوذري، كــذبات بــوش الخمــس الكبيــرة، دمــشق، - الكــشمي- روبــرت شــير-كرســتوفر شــير)267(

   .11-10، ص2004دار الكتاب العربي للدراسات والنشر والتوزيع، 

 .18، ص2008 الدار العربية للعلوم، ، بيروت، ى علي العبيدي، صفحات احتالل العراق،مصطف )268(
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علـــى الـــرغم مـــن ان العـــراق مـــر فـــي الثمانيـــات والتـــسعينات بـــالكثير مـــن مظـــاهر 
.التعبئة الرسمية والشعبية أثناء المواجهة مع إيران لمدة ثمان سنوات  

UU,ا��ـــ� _�E +< ــــ�ت ا�;.*م	�11/9اق :  

، وبعد اعرابـه عـن 2002مارس من العام / في تصريح له صدر في بداية آذار
 )269())أنــا شــديد القلــق(( بخــصوص أســامة بــن الدن، قــال الــرئيس بــوش قلقــه  البــالغ

بــأن ذلــك القلــق لــم يكــن حــديث العهــد، إذ ان الحــرب علــى العــراق، .. ويعتقــد ثومبــسون
كــالحرب علــى افغانــستان، خطــط لهــا مــن قبــل المــسؤولين األميــركيين قبــل ان تحـــدث 

.11/9هجمات   

ي وثيقــة إعــادة دفاعــات اميركــا موجــود فــ.. وجــزء مــن البرهــان علــى هــذا االدعــاء
/ ، وقـد نـشرت هـذه الوثيقـة فـي أيلـول)لقرن أميركي جديـد(القوات االستراتيجية والموارد 

( فــي مــشروع مــن أجــل قــرن أميركــي جديــد 2000/ســبتمبر PNAC ، وهــي منظمــة )
استشارية تابعة لتيار المحافظين الجدد، تـشكلت مـن قبـل العديـد مـن األشـخاص الـذين 

دونالــد (و ) ديــك تــشيني( بعــد مــن المتنفــذين فــي إدارة بــوش، بمــن فــيهم أصــبحوا فيمــا
رئـــيس مـــوظفي تـــشيني، وفيمـــا إذا ( ولـــويس ســـكووتر ليبـــي)270(وزيـــر الـــدفاع) رامـــسفيلد

ً علـى العـراق مدفوعـة حقـا مـن الحاجـة للـتخلص مـن صـدام، 2003كانت حرب العام 
: ة بناء دفاعات أميركاكما يدعي هؤالء الرجال فهذا المقطع مأخوذ من وثيقة إعاد  

منذ عدة عقود سعت الواليات المتحدة إلى لعب دور أكثر " 
ًثباتا في الوضع اإلقليمي لمنطقة الخليج، ورغـم ان الـصراع 
غير المحلول مع العـراق يـؤمن مـن التبريـر المباشـر للتـدخل 
اال ان الحاجة لوجود قوة عسكرية أميركيـة كبيـرة فـي الخلـيج 

.)271("دام حسين أهيمةتفوق مسألة نظام ص  

                                            
(269)  Whit House , Harch 13 , Quoted in "Timeline" March 13/2002. 
(270)  In 1992 , Wolfowitzand libby were repottedly the principacl anthors of 
adraft of the Defense Planning University Press, 2002, P.42-46; Citing 

Scotland Sunday Hereld, September not.   
(271)  Time Line , September 2007   -2008, Which Was quatin, Rebuilding 
America's Defence Seeprevions.  P   13-14  
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وجود قوة عسكرية أميركية كبيرة في الخليج مـع ازاحـة ((ًإذا فاألمر الجوهري هو 
ًأيـضا إلـى أهميـة هـذه الوثيقـة فـي ) أدوارد هيرمـان(نظام صدام كتبرير مباشر، ويـشير 

حيــث كـان قــد أعلــن أعــضاء مهمــون مــن إدارة : تقـدير صــدق األســباب المعلنــة للحــرب
 عنــد نــشر مــشروع مــن أجــل 2000ط صــدام حــسين منــذ العــام بــوش عــن هــدف اســقا

.)272(قرن أميركي جديد  

وقد حرصت هذه المجموعة على هـذا الهـدف قبـل ذلـك الوقـت فـي رسـالة موقعـة 
مــن دونالــد رامــسفيلد وبــول وولفــوتير وريتــشارد بيــرل، وآخــرين إلــى الــرئيس كلنتــون فــي 

تراتيجية تهـدف إلـى إزالـة نظـام  يحثونـه فيهـا علـى تبنـي سـ1998ينـاير / كانون الثـاني
صــدام حــسين مــن الــسلطة، واتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة، بمــا فيهــا اإلجــراءات العــسكرية 

يمكــن للـسياسة األميركيــة ان تبقــى " لحمايـة مــصالحنا الحيويـة فــي الخلـيج، ثــم اضـافوا 
.)273( بواسطة االصرار على االجماع في مجلس األمن الدولي-معطلة  

ً كانـــت ذريعـــة أكثـــر منهـــا ســـببا 11/9بـــأن هجمـــات .. ذي يقـــول ًتأييـــدا للـــرأي الـــ
ان وزيـر الـدفاع رامـسفيلد، بعـد : ًتقريـرا يـروي) ثومبـسون(للحرب على العـراق، ويقتـبس 

انــه يريــد أفــضل : بــضع ســاعات فقــط مــن اســتهداف البنتــاغون كتــب مــذكرة قــال فيهــا
(نــضرب المعلومــات وبأســرع وقــت ممكــن، أنظــروا إذا كــان مــن المناســب ان  S.H (

(صدام حسين في الوقت نفسه، وليس فقـط  UPL أسـامة ابـن الدن، ابحثـوا فـي كـل ) 
.)274(شيء، األشياء التي لها عالقة والتي ليس لها عالقة  

ــــر )).. جــــون بيلجــــر((ويــــأتي  ــــشهد بتقري ــــث يست ــــدعم هــــذا الــــرأي ، حي ــــوب (لي لب
: فـي اليـوم التـاليان رامـسفيلد فـي اجتمـاع مجلـس األمـن القـومي : يذكر فيـه ) وودوارد

ان عـــراق صـــدام حـــسين ينبغـــي ان يـــستهدف فـــي أول جولـــة مـــن الحـــرب علـــى : قـــال 
.)275(اإلرهاب  

                                            
(272)  Edward Herman, The Mannfactures and Real (Iraq Crisis Znet 
Commentary February 3, 2003.p  73-74 

(273)   This Letter , Dated January 26, 1998 is available at the webstte for the 
project for the new American century erican senthry –org.p  53-57 

(274)   Thompson, September 11 (2:40pm) I woting  (CBC) News September 4, 
2002.  

(275)  Jhonpilger New Statesment December 12, 2002 Citing Bob Wood Ward.  
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كانــت مجــرد تغطيــة .. أن االحــداث المعلنــة للحــرب علــى العــراق: ويؤكــد النقــاد 
لألهداف الحقيقية، وهي الـسيطرة علـى الـنفط وعلـى المنطقـة بأكملهـا، فعلـى الـرغم مـن 

وبليـــر بـــأن الحـــرب كانـــت مـــن أجـــل إزالـــة أســـلحة الـــدمار الـــشامل ادعـــاء إدارتـــي بـــوش 
ًبحجـــة أن صـــدام بواســـطتها كـــان يـــشكل خطـــرا يهـــدد جيرانـــه، وحتـــى المملكـــة المتحـــدة 

إال ان المعلومــــات التــــي كــــانوا يــــستندون اليهــــا، كانــــت كمــــا هــــو . والواليــــات المتحــــدة
)) وناثـان بوريـتج((معروف على نطاق واسع محرفة وربمـا مختلقـة، فقـد صـرح الـسيد 

التــي تقــدم االستــشارات البيئيــة )) لجنــة التطــور والمحــافظ علــى التــوازن البيئــي((رئــيس 
فـي قـرار " ًمسألة الوصول إلى نفط العراق كان عامال بالغ األهمية"ان .. لحكومة بلير

ال اعتقــد ان الحــرب كانــت ((ًمــضيفا .. مــارس/ الحلفــاء بــالهجوم علــى العــراق فــي آذار
إضــافة إلــى ))  تمتلــك ثــاني أكبــر احتيــاطي للــنفط فــي العــالم-م تكــن العــراقســتقع لــو لــ
وزيـــر الماليــة الــسابق إلدارة بـــوش، كانــت قـــد خططــت منـــذ )) بـــول أونيــل((ذلــك، قــال 

البدايـــة للهجـــوم علـــى العـــراق، والـــسبب األكبـــر فـــي ذلـــك هـــو نفطـــه، وهـــذا مـــا يؤكـــده 
:)276(ًأيضا بقوله)) ستيفن غواتر((  

ول علــــى جــــدول األعمــــال فــــي البنتــــاغون، كــــان البنــــد األ" 
حالمــا أعطــي األمــر لقواتــه بــالزحف علــى بغــداد هــو تــأمين 
حقول النفط في جنوب العراق منذ تفجرت االضطرابات فـي 
بغــداد، ســمحت القــوات األميركيــة لعــصابات مــن اللــصوص 

ــــــي الحرائــــــق بالعبــــــث فــــــي  وزارة (و) وزارة التخطــــــيط(ومفتعل
لكــــــن فــــــي وزارة ) وزارة المعلومــــــاتالتعلــــــيم ووزارة الثقافــــــة، و

الــــــنفط، حيــــــث كــــــل الــــــسجالت والملفــــــات المتعلقــــــة بــــــالثروة 
النفطيـــة العراقيـــة التـــي كانـــت واشـــنطن متلهفـــة لوضـــع يـــدها 
ًعليهــــا، كــــان كــــل شـــــيء هادئــــا، وذلــــك ألن كتيبــــة منظمـــــة 

                                            
(276)   Porrittis Stntement is quoted in James Kirkuo, "Us Uk Wage War on Iraq 
Becunse of Oil. Blair Adviser Says " May , 2003.P.8-10. 
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الــــــــــدبابات وحــــــــــامالت الجنــــــــــد المــــــــــصفحة كانــــــــــت تحــــــــــيط 
.)277("بالمبنى  

بــأن العــراق لــم يهــاجم بــشكل .. جهــة النظــر القائلــةتــدعم و.. وثمــة دالئــل إضــافية
رئيس لألسباب المعلنة ويشير إلى أن إدارة بوش كانـت تخطـط السـتغالل حربهـا علـى 
.اإلرهاب كذريعة للقيام بهجمات على بلدان أخرى  

علـــى ســـبيل المثـــال، أن بعـــض )) نيوزويـــك((إذ يـــذكر تقريـــر كتـــب فـــي صـــحيفة 
ٕ بمهاجمـــة الـــسعودية وايـــران وكوريـــا الـــشمالية ًمستـــشاري الـــرئيس بـــوش نـــصحوا أيـــضا

:وسوريا ومصر، حتى ان احد كبار المسؤولين البريطانيين نقل عنه قوله  

ولكــن الرجــال الحقيقيــين يريــدون الــذهاب .. الجميــع يريــدون الــذهاب إلــى بغــداد" 
. )278("إلى طهران  

ي وهـــو عنــصر مؤســـس فـــ)) ريتـــشارد بيــرل((وأحــد هـــؤالء الرجــال الحقيقيـــين هــو 
الـــذي وصـــف حـــرب اميركـــا علـــى اإلرهـــاب )) قـــرن أميركـــي جديـــد((مـــشروع مـــن أجـــل 

: بالكلمات التالية  

إنها حرب شـاملة، نحـن نعامـل مجموعـة متنوعـة مـن األعـداء ثمـة اعـداد كبيـرة " 
منهم هناك كل هذا الكـالم حـول ذهابنـا فـي البدايـة لالهتمـام بـأمر افغانـستان، ومـن ثـم 

خاطئــة لمعالجــة األمــر، لــو أننــا نعطــي رؤيتنــا للعــالم األولويــة، العــراق، انهــا الطريقــة ال
". ًونشن حربا شاملة، سينشد اطفالنا انشودة عظيمة عنا بعد سنوات  

. هذا النوع من الرؤيا ستمنح التعصب أكثر شناعة  

ومنــــذ بــــدأت الواليــــات المتحــــدة حربهــــا علــــى اإلرهــــاب، يتزايــــد إدراك النــــاس بــــأن 
ف اآلن بطريقة انتقائية ومصلحية للغاية، فيما يتعلـق ببـوش يعر)) اإلرهاب((مصطلح 

يبــدو ان اإلرهــاب يعــرف بأنــه أي شــكل مــن أشــكال المعارضــة العنيفــة : "ميــسان: يقــول
بانــه ســرعان مــا اصــبح )) ريتــشارد فالــك((ضــد القيــادة األميركيــة، وبــشكل مــشابه يقــول 

ُواضحا ان الحرب على اإلرهاب شنت ضد كل القوى الثورية  غير الحكومة التـي يـرى ً
                                            
(277)   Stephen Goeans, Regime change in Iraq : A new government by and for 
us capotal znet, April 20, 2003.P37-38. 

(278)  John Pilger New Statesment December 12, 2002 . Al though  Perle Talks 
in Public a bout using War. 
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: ًبأنهــا معاديــة للمــصالح األميركيــة العالميــة بكلمــات ُأخــرى أن مــا يجــري اآلن حقــا هــو
.)279(مشروع توسعي يتم العمل عليه من وراء ستار الحرب على اإلرهاب العالمي  

ال عالقــة ] الحــرب علــى اإلرهــاب[أن : ًعلــى ذلــك قــائال" فيلــيس بينــيس" ويوافــق 
 للعدالـة، أنهـا تتعلـق بـالغزو، وتناسـي النفـوذ األميركـي، كـل ذلـك لها بتقديم أي شخص

وماهاجـان وعـدد ال يحـصى مــن " تشوسودوفـسكي" وقـد أوضـح  بـدعوى االنتقـام المبـرر
.النقاد النقطة ذاتها  

اآلن ان إدارة بـوش .. اصبح من المتفق عليه على نطـاق واسـع.. على كل حال
 والــذي اســتخدم 11/9ســباب الهجــوم فــي كــذبت بــشأن أ" باإلضــافة إلــى حكومــة بليــر"

ًمسوغا رئيسا للحربين اللتين شنتا على أفغانستان والعراق ً .  

عمليـــــة عـــــسكرية ) 55(وأدنـــــاه الوقـــــائع والوثـــــائق التاريخيـــــة التـــــي تتحـــــدث عـــــن 
 حتـى اآلن أي بمعـدل عمليـة عـسكرية 1950خاضتها أميركا خارج أرضها منذ العـام 

)3(أنظر الشكل : )280(في السنة الواحدة وكما يلي  

 . تدخل أميركي عسكري في بورتريكو لسحق ثورة االستقالل هناك1950 -1
 . تدخل عسكري في إيران لعودة الشاه إلى إيران والعرش1952 -2
 . تدخل في غواتيماال وسط تهديد نووي1954 -3
 . تدخل عسكري في بنما لقمع احتجاج مدني1958 -4
 . حرب فيتنام وسط تهديدات نووية1975 1960 -5
 . تدخل عسكري في كوبا أثناء أزمة الصواريخ1962 -6
 . تدخل عسكري في الوس لقمع ثورة مدنية1962 -7
 . تدخل عسكري في بنما1962 -8
 . تدخل عسكري في اندونسيا نجم عنه مقتل مليوني شخص1965 -9

 . تدخل عسكري في الدومينكان ألسباب انتخابية1965 -10

                                            
(279)   Richard Falk , Terrer War (Northamptom Mass: olive Branch Press 2002), 
P.103. 

، 2004 المؤسـسة العربيـة للدراسـات والنـشر، بيـروت، ، بيروت ،ماش، إمبراطورية األكاذيـب،نبال خ )280(
 .162-161ص
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 . تدخل عسكري في غواتيماال ضد الحركة الفورية1966 - 11
ـــد نـــووي فـــي حـــرب تـــشرين 1973 -12 أكتـــوبر فـــي /  تـــدخل أميركـــي رافقـــه تهدي

 .مصر
 . تدخل عسكري في تشيلي1973 -13
 . تدخل عسكري في كمبوديا1975 -14
 . تدخل عسكري في أنجوال1976 -15
 . تدخل عسكري في إيران وسط تهديد نووي1980 -16
 . تدخل عسكري في السلفادور ونيكاراغوا1981 -17
 . تدخل عسكري في لبنان1982 -18
 . تدخل في الهندوراس وغرينادا1983 -19
 . القوات األميركية تقصف ليبيا1986 -20
 . تدخل عسكري في بنما1990 -21
ً الواليـــات المتحـــدة تفـــرض حـــصارا علـــى العـــراق 2003 وحتـــى 1990منـــذ  -22

 . وتقوم بغارات مستمرة على أراضيه
 . تدخل عسكري في الصومال1992 -23
 . قصف جوي نزاع البوسنة1993 -24
 . ن وأفغانستان قصف جوي للسودا1997 -25
 . قصف جوي للعراق استمر أربعة ايام1998 -26
 . قصف جوي ليوغسالفيا1999 -27
 . الحرب على أفغانستان2001 -28
 . الحرب على العراق ومن ثم احتالله2003 -29

وبعد هذا االحـتالل عـن طريـق اشـعال أوار الحـرب، تعالـت التهديـدات االمريكيـة 
.لغزو إيران وسوريا وكوريا الشمالية  
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كمـا ورد .. ًإذا كان احتالل العراق للكويت عمال غير مشروع في القانون الـدولي
 661/1990، فقــــد اعتمـــــد المجلــــس القـــــرار 660/1990فــــي قــــرار مجلـــــس األمــــن 

 إلكراهـــــه علـــــى 661/1990بفـــــرض جـــــزاءات دوليـــــة علـــــى العـــــراق بموجـــــب القـــــرار 
 678/1990، وثـــم جـــاء القـــرار 660/1990للقـــرار ًاالنـــسحاب مـــن الكويـــت تنفيـــذا 

ًالذي أجاز استخدام القوة ضد العراق إلنهاء احتالل الكويت، وتم ذلك فعال من خـالل 
 ،وكـــان يفتـــرض إنهـــاء الجـــزاءات 17/1991-16بـــدء العـــدوان علـــى العـــراق بتـــاريخ 

كـن مجلـس الدولية على العراق بعد انسحاب القوات العراقية مـن األراضـي الكويتيـة، ول
األمــن رســخ تلــك الجــزاءات وأدامهــا ألجـــل غيــر محــدد ليربطهــا بآليــات القــضاء علـــى 
ًأســلحة الــدمار الــشامل فــي العــراق التــي اســتمرت ثالثــة عــشر عامــا، وانتهــت بــاحتالل 
الواليات المتحدة للعراق تحت زعم عدم تعاونه مع األمم المتحـدة للقـضاء علـى أسـلحة 

.والدمار الشامل على هذا النح  

كـــان الـــربط بـــين الجـــزاءات، ونـــزع أســـلحة الـــدمار الـــشامل، وفـــرض التعويـــضات 
على العراق الستنزاف موارده، اإلطار الذي تمارس عبره الواليـات المتحـدة باسـم األمـم 
.المتحدة الضغط على العراق واألمم المتحدة لتهيئة ظروف االحتالل  

زاءات أو نزع أسـلحة وبقول آخر يمكن توصيف قرارات مجلس األمن بفرض الج
" برنــامج الــنفط مقابــل الغــذاء"الــدمار الــشامل، ومــا تفرعــت عنهــا مــن بــرامج وبخاصــة 

ًبأنهــا ليــست تــدابير لتــصحيح مــسار ســلوك النظــام الــسياسي فــي العــراق وفقــا للقــانون 
ٕالدولي، وانمـا لتهيئـة الظـروف الحـتالل العـراق، ثـم تبـين بعـد االحـتالل عـدم صـحة مـا 

ت المتحـدة مـن وجـود أســلحة دمـار شـامل فـي العـراق، وأصـبح االحــتالل طرحتـه الواليـا
بـالرغم مـن عـدم وجاهتهـا فـي . ًفاقدا الحجة التي تمسكت بها القـوة التـي احتلـت العـراق

.القانون الدولي  

حـــول مـــا أطلـــق عليـــه بيـــت العقوبـــات مـــا )) هـــانزفون ســـبونيك((وكتـــب الـــدكتور 
:)1(يأتي  

                                            
 بيــروت ،ة،اونيك، تــشريح العــراق، عقوبــات التــدمير الــشامل التــي ســبقت الغزبهــانز كريــستوف فــون ســ )1(

 .330-319حسن حسن وعمر األيوبي، ، مركز دراسات الوحدة العربية، ص: ترجمة 
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ًبنــى مجلـــس األمــن بيتـــا كبيـــرا  باســـتخدام مخططاتـــه ) لعقوبـــات األمـــم المتحــدة(لـــ ً
بصورة حصرية، وقد أعلن نفسه المالك، وحمل العراق معظـم الفـواتير، وقـرر المجلـس 
ان ذلــك مبــرر ألن العــراق انتهــك القــانون الــدولي بغــزو الكويــت، كمــا انــه هــدد الــسلم 

ق اإلنـــسان واألمـــن الـــدوليين لـــسبب آليـــة أســـلحة الـــدمار الـــشامل وســـجله المقلـــق لحقـــو
هــم ) بيــت العقوبــات الخاصــة بــاألمم المتحــدة(كــان الــشاغلون الرئيــسيون . داخــل البلــد

المعنيـــون بنـــزع األســـلحة والخطـــر العـــسكري والمفوضـــين بحمايـــة الـــسكان المـــدنين مـــن 
 2002نــوفمبر / العقوبــات االقتــصادية، ورغــم تعــاون العــراق منــذ بدايــة تــشرين الثــاني

ًواللجنـة الدوليـة للطاقـة الذريـة كافيـا، وتبـين للعـراق " االنموفيـك"بدا التعاون العراقي مع 
ًأن اإلثبات بشكل مبرر للمجتمع الدولي المرتاب بأنه ال يملك برنامجا ألسـلحة الـدمار 
ًالــشامل مهمــة مــستحيلة، فغيــاب الــدليل لــم يكــن مقبــوال بقــدر دليــل الغيــاب، واســتخدامه 
ًبدال من ذلك مبررا للذهاب إلى الحرب ً.  

، وكــان "صــدام حــسين"وعبــرت إدارة بــوش عــن نياتهــا الواضــحة بإزاحــة حكومــة 
 وبـوش بـشكل ال لـبس فيـه قـد أكـدوا أن العقوبـات لـن ترفـع نأعضاء فـي إدارتـي كلينتـو

  الــصفة 1997مــا بقــى صــدام حــسين فــي الــسلطة، وأضــفى قــرار تحريــر العــراق عــام
 مـــا ورد نظـــام، وأكـــد كلينتـــوالرســـمية علـــى الـــسياسة األميركيـــة التـــي تقـــضي بتغيـــر الن

)).يوجد شيء يمكن ان تفعله الحكومة العراقية لتحقيق رفع الخطر((أعاله بأنه   

وهــذا يؤكــد أن الجهــة التــي صــنعت القــرارات ضــد العــراق فــي مجلــس األمــن، لــم 
ٕتكـــن تـــستهدف تـــصحيح مـــسار الـــسلوك الـــسياسي للنظـــام الـــسياسي فـــي العـــراق، وانمـــا 

ومــا أفـــرزه االحـــتالل مــن آثـــار علـــى . لــى نظامـــه الـــسياسياحــتالل العـــراق والقـــضاء ع
وحــدة شــعب العــراق ووحــدة أراضــيه، إضــافة إلــى آثــار احــتالل العــراق المــستقبلية علــى 
دول المنطقـــة فـــي الـــشرق العربـــي، ولـــيس أدل علـــى ذلـــك مـــن عـــدم  انهـــاء الجـــزاءات 

ل،حتى مـع الدولية التي فرضت على العراق بداعي القضاء على أسـلحة الـدمار الـشام
!.عدم وجودها او العثور عليها في العراق ؟  

أتـــت مجلـــس األمـــن ولجنـــة حقـــوق اإلنـــسان عـــن حالـــة حقـــوق اإلنـــسان فـــي .. ثـــم
أن هـذه القـرارات لـم تكـن .. ًالعراق التي لم تنتهي  مفاعليهـا جميعـا بـاالحتالل، إذ تأكـد

لحــاكم، بــل تــستهدف تحــسين حالــة حقــوق اإلنــسان أو تعــديل ســلوك النظــام الــسياسي ا
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القضاء على هذا النظام، واحتالل العراق، بحيـث تطـرح أكثـر مـن تـساؤل عـن صـدقيه 
ًاألمــم المتحــدة التــي أصــبحت طرفــا عــاجزا إزاء االنتهاكــات الــصارخة لحقــوق اإلنــسان  ً

 تــــدابير ســــوى إصــــدار أيوالقــــانون الــــدولي اإلنــــساني مــــن دون أن تــــتمكن مــــن اتخــــاذ 
وعليــه .. مــن ولجنــة حقــوق اإلنــسان منــذ وقــوع الحــربالتقــارير الــصادرة عــن مجلــس األ

: نستعرض المباحث اآلتية  

 

 

 بخــصوص احــتالل 1483/2003أهــم المــضامين للقــرار / المبحــث األول

.العراق  

والقواعـــد اآلمـــرة الناهيـــة للقـــانون 1438/2003القـــرار/المبحـــث الثـــاني 

.الدولي وانتهاكات حقوق اإلنسان   

.لعراق والقانون الدولي اإلنسانيالحرب على ا/ المبحث الثالث  
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 ا��+�ــB ا�ول
! ا�/�ار ��`� Dل ا��ــ�اق1483أهM3'ص ا*�,�  

 

 إذ شـكلت  هـذه الجلـسة 22/5/2003عقد مجلس األمن الدولي في جلسة يـوم 
ًمنعطفــا مهمــا فــي تــاريخ المجلــس وخــضوعه للقــوة العظمــى، ومــا يلفــت النظــر فــي هــذه  ً
  :الجلسة حدثان مهمان

فــي ان المجلــس تــابع النظــر فــي موضــوع احــتالل العــراق .. ويتمثــل .. إجرائــي: األول
واألحداث التي ترافقت معه ولكنه ضمن البند نفسه الـذي بـدأ النظـر فيـه مـساء 

) الحالـــــة بـــــين العـــــراق والكويـــــت( البنـــــد الـــــذي كـــــان بعنـــــوان أي 2/8/1990
وهـي ان احـتالل العـراق واستمرار البند في العنوان نفسه، يكشف خلفية مهمـة، 

يدخل ضمن األهداف المرجوة من إدراج البند في جـدول أعمـال مجلـس األمـن 
.)281(2/8/1990منذ   

ًفــــي ان المجلــــس وألول مــــرة فــــي تاريخــــه يــــصدر قــــرارا : وتمثــــل.. موضــــوعي :الثــــاني
دون أن يــــدينها أو حتــــى .. لمعالجــــة واقعــــة احــــتالل مخالفــــة للقــــانون والميثــــاق

 إلـى مبـادئ القـانون الـدولي التـي ال تميـز اسـتخدام القـوة فـي يستنكرها أو يـشير
العالقات الدولية سواء كـان ذلـك فـي ميثـاق األمـم المتحـدة أم الـصكوك الدوليـة 
الــــصادرة عنهــــا، ولكنــــه بتوصــــيف الــــدول التــــي قامــــت بــــاالحتالل ومــــسؤوليتها 
. بموجب القانون الدولي اإلنساني  

ين الــدول الخمــس الكبــرى فــي المجلــس  فــي أن المــشاورات التــي تمــت بــوال شــك
والـضغوط التـي مارسـتها الواليـات المتحـدة قـد أنتجـت االتفـاق علـى عقـد جلـسة بعـد ان 
وجهـــت الواليـــات المتحـــدة والمملكـــة المتحـــدة رســـالة إلـــى رئـــيس مجلـــس األمـــن بتـــاريخ 

 بعــد إعــالن الــرئيس األميركــي عــن انتهــاء العمليــات العــسكرية، وقبــل أي 8/5/2003
لسة مجلس األمن بأسبوعين ما أسهم في إنـضاج عقـد الجلـسة باالتـصاالت مـع عقد ج

. )282(عواصم الدول األعضاء في المجلس  

                                            
  .28/3/2003 بتاريخ S/PV.4732حضر جلسة مجلس األمن بالوثيقة رقم م )281(

 .3، ص1979 طبعة نادي القضاة، ، القاهرة ،محمود نجيب حسين، شرح قانون العقوبات، )282(
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7ـ� إ�ـ_ �.�ـ6 �U�����ت ا���3 ة وV*ا� �ر���
:ا��! وا�E �;����0�7_ �`�*ن 	�ار ا��.�6  

وجه منـدوب الواليـات المتحـدة والمملكـة المتحـدة رسـالة إلـى رئـيس مجلـس األمـن 
:ً جاء فيها حرفيا8/5/2003تاريخ ب  

تواصــل الواليــات المتحــدة األميركيــة والمملكــة المتحــدة والــشركاء فــي التحــالف، " 
العمــل علــى ضــمان تجريــد العــراق بالكامــل مــن أســلحة الــدمار الــشامل ووســائل نقلهــا، 
ًوذلــك وفقــا لقــرارات مجلــس األمــن، وســوف تنفــذ الــدول المــشاركة فــي التحــالف بــشكل 

لتزاماتهـــا بموجـــب القـــانون الـــدولي، بمـــا فيهـــا المتعلقـــة باالحتياجـــات اإلنـــسانية صـــارم ا
األساسية للشعب العراقي، وسوف تعمل من أجل ضـمان حمايـة الـنفط واسـتخدامه مـن 
أجـــل مـــصلحة الـــشعب العراقـــي، ولبلـــوغ هـــذه األهـــداف والوفـــاء بااللتزامـــات فـــي الفتـــرة 

ــــت  ــــصراع فــــي العــــراق، عمل الواليــــات المتحــــدة والمملكــــة المتحــــدة الالحقــــة النتهــــاء ال
وشركاء التحالف، وهم يتصرفون في أطار ترتيبات القيادة والسيطرة المالية عن طريق 
قائــد قــوات التحــالف، علــى إنــشاء ســلطة مؤقتــة لتحــالف تــشمل مكتــب التعميــر وتقــديم 
ا ًالمــساعدات اإلنــسانية لممارســة الــسلطات الحكوميــة مؤقتــا وحــسب االقتــضاء، والســيم
".بتوفير األمن والسماح بتقديم المعونة اإلنسانية والقضاء على أسلحة الدمار الشامل  

ـــــر العـــــراق .. ولألمـــــم المتحـــــدة ـــــة اإلنـــــسانية وتعمي ـــــي تقـــــديم اإلغاث دور حيـــــوي ف
 والواليـــات المتحــــدة والــــشركاء فــــي )283(والمـــساعدة فــــي تــــشكيل ســـلطة عراقيــــة انتقاليــــة

ثلــي األمــم المتحــدة ووكاالتهــا المتخصــصة التحــالف مــستعدون للعمــل عــن كثــب مــع مم
ًوهــم يتطلعــون إلــى تعيــين منــسق خــاص مــن جانــب األمــين العــام، وترحــب أيــضا بــدعم 
ومــساهمة الــدول األعــضاء والمنظمــات الدوليــة واإلقليميــة والكيانــات األخــرى فــي أطــار 
.ترتيبات التنسيق المالءمة مع السلطة المؤقتة للتحالف  

ان الواليات المتحدة، وبريطانيا قـد اجتاحتـا العـراق .. ةويستخلص من هذه الرسال
ًبهدف أساسي، وهو تجريد العراق مـن أسـلحة الـدمار الـشامل، وانهمـا سـتعمالن التزامـا  ٕ
ٕمنهمـــا بالقـــانون الـــدولي بـــضمان االحتياجـــات اإلنـــسانية، وانهمـــا ســـوف تعمـــالن علـــى 
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ي، وفــي ســبيل ذلــك ضــمان حمايــة الــنفط العراقــي واســتخدامه لمــصلحة الــشعب العراقــ
. ُأنشئت سلطة التحالف  

وفـــي ضـــوء مـــا جـــاء فـــي الرســـالة يتعـــين تـــشخيص المـــسؤولية القانونيـــة للواليـــات 
ًالمتحـــدة وبريطانيـــا، ومـــا إذا كـــان احـــتالل العـــراق قـــد تـــم فعـــال لتحقيـــق هـــذا الهـــدف أم 

.)284(األهداف األخرى  

شروع قـرار وعندما عقد المجلس جلـسته بعـد التـشاورات، عـرض علـى المجلـس مـ
مقـــدم مـــن أســـبانيا والمملكـــة المتحـــدة والواليـــات المتحـــدة، وتـــم التـــصويت علـــى مـــشروع 
:القرار، وكانت نتيجة التصويت  

�ــــ�ت ا�/�ار *3��1483/2003:  

فقرة كاملة، ونعرض أهم الفقـرات ) 26(فقرة في الديباجة و ) 18(تضمن القرار 
تـــائج القانونيـــة مـــن عرضـــها وتأشـــير المتعلقـــة بالقـــانون الـــدولي، بهـــدف اســـتخالص الن

. أبعادها المستقبلية  

+�:�L�ـــأهD ا�?/�ات �: ا�   

ان المجلــــس يؤكـــد مـــن جديــــد ســـيادة العــــراق : مــــن الديباجـــة) 2(ورد فـــي الفقـــرة 
. وسالمته اإلقليمية  

ًأنـــه يؤكـــد مـــن جديـــد أيـــضا أهميـــة نـــزع أســـلحة الـــدمار ) .. 3(وجـــاء فـــي الفقـــرة 
.يد نزع سالح العراق في نهاية المطافالشامل العراقية، وتأك  

بــأن المجلــس يــشدد علــى حــق الــشعب العراقــي فــي تحديــد ) .. 4(وورد فــي الفقــرة
مستقبله السياسي بحرية والسيطرة على موارده الطبيعية، يرحب بالتزام جميع األطـراف 
المعنيـــة دعـــم تهيئـــة بيئـــة تمكـــن مـــن القيـــام بـــذلك فـــي أقـــرب وقـــت ممكـــن، يعـــرب عـــن 

ان يحـــل اليــوم الـــذي يحكــم فيـــه العراقيــون أنفـــسهم علــى وجـــه :  علـــى ضــرورةتــصميمه
.)285(السرعة  

أنـــه يــشجع الجهـــود التــي يبـــذلها شــعب العـــراق مــن أجـــل ).. 5(وجــاء فـــي الفقــرة 
ًتشكيل حكومة تمثله استنادا إلى مبدأ سـيادة القـانون الـذي يكفـل المـساواة فـي الحقـوق، 
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راقيين، دونمـــا اعتبـــار لألصـــل أو الـــدين أو نـــوع وتـــأمين العدالـــة لجميـــع المـــواطنين العـــ
 31/10/2000، والمــــؤرخ فــــي 1325ٕواذ يــــذكر فــــي هــــذا الــــصدد بــــالقرار . الجــــنس

).قرار مجلس األمن المتعلق بالمرأة والنزاعات المسلحة(  

مــــن الديباجــــة علــــى أن يرحــــب المجلــــس باســــتئناف ) 10-9(ونــــصت الفقرتــــان 
األمــين العــام والوكــاالت المتخصــصة الراميــة المــساعدات اإلنــسانية، ومواصــلة جهــود 

ُإلــــى تــــوفير الغــــذاء والــــدواء للــــشعب العراقــــي، وبموجبــــه يعــــين األمــــين العــــام مستــــشاره 
.)286(الخاص لالهتمام بشأن العراق  

:�1483`�*ن أهD ا�?/�ات ا������ �: ا�/�ار   

لة ًالبـــد مـــن اإلشـــارة أوال إلـــى أن الفقـــرات العاملـــة خاليـــة مـــن التطـــرق إلـــى مـــسأ
مــن الديباجــة، كمــا يكــشف ) 13(االحــتالل حيــث اكتفــى القــرار، بــذكر ذلــك فــي الفقــرة 

. 2/8/1990الفقرات العاملة على خلفية السياسة األميركية تجاه العراق منذ   

 بفرض الحصار علـى 661/1990وسلسلة قرارات مجلس األمن وأهمها القرار 
مل بموجـــــب آليـــــات القـــــرار العـــــراق وربـــــط وضـــــعه بمـــــسألة نـــــزع أســـــلحة الـــــدمار الـــــشا

، وأهم الفقـرات العاملـة التـي 1441/2002ً وما تاله وصوال إلى القرار 678/1991
: تكشف الخلفية السياسية واألبعاد المستقبلية هي  

ــة  -1 ــة الثالث ــرة العامل  التــي تناشــد الــدول األعــضاء، عــدم مــنح مــالذ آمــن :الفق
ـــسابق الـــذين قيـــل أنهـــم يت حملـــون المـــسؤولية عـــن ألعـــضاء النظـــام العراقـــي ال

  .ارتكاب جرائم وفظائع ودعم اإلجراءات الرامية إلى تقديمهم للعدالة

ــة  -2 ــة الرابع ــرة العامل ــت الفق  مــن الــسلطة أن تعمــل بمــا يتــسق مــع ميثــاق :طلب
األمـــم المتحـــدة والقـــوانين األوليـــة األخـــرى ذات الـــصلة، بمـــا فـــي ذلـــك بـــصفة 

ر فيهــــا األمــــن واالســــتقرار خاصــــة العمــــل علــــى اســــتعادة األحــــوال التــــي يتــــواف
وتهيئـــة الظـــروف التـــي يمكـــن فيهـــا للـــشعب العراقـــي ان يقـــرر مـــصيره بحريـــة 

 .مستقبله السياسي

                                            
 .52، ص1966 بال مطبعة، ، القاهرة ، ،لاللتزامإسماعيل غانم ، في النظرية العامة  )286(
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ً من جميـع المعنيـين ان  يتقيـدوا تقيـدا تامـا بالتزامـاتهم :طلبت الفقرة الخامسة  -3 ً
بموجــب القــانون الــدولي، بمــا فــي ذلــك وبــصفة خاصــة اتفاقيــات جنيــف لعــام 

 .)287(1967هاي لعام  وقواعد ال1949
ـــت الفقـــرة العاملـــة الـــسادسة -4 ـــى الـــسلطة والمنظمـــات واألفـــراد :وطلب ذوي ( إل

الــصلة مواصـــلة بـــذل الجهـــود مـــن أجـــل القيـــام بمـــا لـــم يقـــم بـــه النظـــام العراقـــي 
الـــسابق مـــن تحديـــد المـــاكن جميـــع الرعايـــا الكـــويتيين والرعايـــا التـــابعين لدولـــة 

 .1990/ آب9ق في الذين كانوا موجودين في العرا. ثالثة
 ان تتخـذ جميـع الـدول األعـضاء :وقرر المجلس فـي الفقـرة العاملـة الـسابعة -5

الخطــــوات المناســــبة لتيــــسير ان تعــــود بــــسالم إلــــى المؤســــسات العراقيــــة، تلــــك 
الممتلكات الثقافية العراقيـة، واألشـياء األخـرى ذات األهميـة األثريـة والتاريخيـة 

ونيــــة مــــن المتحــــف العراقــــي والمكتبــــة والثقافيــــة التــــي أخــــذت بــــصورة غيــــر قان
 .الوطنية

 إلى األمين العام، تعيين ممثـل خـاص للعـراق، :وطلبت الفقرة العاملة الثامنة -6
تـــشمل مـــسؤولياته المـــستقلة تقـــديم تقـــارير منتظمـــة إلـــى المجلـــس عـــن أنـــشطته 
بموجب هذا القرار، وتنسيق أنشطة األمـم المتحـدة فـي عمليـات مـا بعـد انتهـاء 

العراق والتنسيق ما بين وكاالت األمـم المتحـدة والوكـاالت الدوليـة الصراع في 
للمــشاركة فــي أنــشطة المــساعدة اإلنــسانية، وأنــشطة إعــادة البنــاء فــي العــراق، 

 :وتقديم المساعدة للشعب العراقي بالتنسيق مع السلطة عن طريق اآلتي 
اء تنــسيق المــساعدات المقدمــة لألغــراض اإلنــسانية، وأغــراض إعــادة البنــ  -أ 

مــــــن جانــــــب وكــــــاالت األمــــــم المتحــــــدة، وبــــــين وكــــــاالت األمــــــم المتحــــــدة 
  . والمنظمات غير الحكومية

 .تشجيع العودة اآلمنة والمنظمة والطوعية لالجئين والمشردين  -ب 
العمـــل بـــصورة مكثفـــة مـــع الـــسلطة ومـــع شـــعب العـــراق لتعزيـــز الجهـــود   -ج 

ة للحكـــم ٕالمبذولــة الســـتعادة، وانـــشاء المؤســـسات الوطنيـــة والمحليـــة الالزمـــ

                                            
 ..1907، وقواعد محكمة الهاي1949اتفاقية جنيف لعام  )287(
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الممثــل للــشعب، بمــا فــي ذلــك العمــل الجمــاعي مــن أجــل تيــسير العمليــة 
 .ًالتي تفضي إلى قيام حكومة عراقية ممثلة للشعب معترفا بها دوليا

تيــــسير إعــــادة بنــــاء العناصــــر الرئيــــسية للهياكــــل األساســــية بالتعــــاون مــــع   -د 
 . )288(المنظمات الدولية األخرى

إلى المساهمة في المهام األساسية لإلدارة  تشجيع الجهود الدولية الرامية -هـ
.المدنية  

. تعزيز حماية حقوق اإلنسان-ز  

.  تشجيع الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز اإلصالح القانوني والقضائي-ط  

 علـــى ان يؤيـــد المجلـــس قيـــام شـــعب العـــراق :تؤكـــد الفقـــرة العاملـــة التاســـعة  -7
ين إدارة عراقيـــة مؤقتـــة بمـــساعدة الـــسلطة، بالعمـــل مـــع الممثـــل الخـــاص بتكـــو

حكومـة .. بوصفها إدارة انتقالية يسيرها العراقيـون إلـى ان ينـشئ شـعب العـراق
ًممثلة له معترفا بها دوليا، وتتولى مسؤوليات السلطة ً. 

 بـأن تـسري بعـد اآلن جميـع تـدابير الخطـر :كما نصت الفقرة العاملـة العاشـرة -8
 الماليـــة واالقتــــصادية للعــــراق المتـــصلة بالتجــــارة مـــع العــــراق، وبتقـــديم المــــوارد

والقــرارات الالحقــة ذات الــصلة بمــا . 661/1990والمفروضــة بموجــب القــرار
ـــــرار  ـــــع 778/1992فيهـــــا الق ـــــصلة ببي ـــــدابير الحظـــــر المت ـــــك باســـــتثناء ت  وذل

األســـلحة فـــي مـــا عـــدا األســـلحة واألعتـــدة ذات الـــصلة التـــي تحتاجهـــا الـــسلطة 
مـن القـرار، إنهـاء ) 19( الفقـرة لخدمة أغراض هذا القرار، وقـرر المجلـس فـي

 .)289()لجنة العقوبات (661/1990اللجنة المشكلة بموجب القرار
من جديد ان يلبي العـراق التزاماتـه بـشأن : أكدت الفقرة العاملة الحادية عشرة -9

نــزع الــسالح ويــشجع المجلــس المملكــة المتحــدة والواليــات المتحــدة علــى إبقــاء 
 الميــدان، ويـشدد المجلــس علـى اعتزامــه المجلـس علـى علــم بأنـشطتها فــي هـذا

الوكالـــة الدوليـــة للطاقـــة (و) االنموفيـــك(العـــودة إلـــى النظـــر فـــي واليـــات لجنـــة 
                                            

 .661/1990نص القرار الصادر عن مجلس األمن رقم  )288(
 1441/2002و 1284/1999 و 687/1991ألمــــــن مجموعــــــة القــــــرارات الــــــصادرة عــــــن مجلــــــس ا )289(

 .الصادرة عن مجلس األمن
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ــــــــــــــة ــــــــــــــرد فــــــــــــــي القــــــــــــــرارات ) الذري  1284/1999 و 687/1991كمــــــــــــــا ت
 .1441/2002و

ــة عــشرة -10 ــة الثاني ــرة العامل علــى إنــشاء صــندوق تنميــة العــراق، : ونــصت الفق
، ويقــــوم بمراجعــــة حــــساباته محاســــبون يوضــــع فــــي عهــــدة المــــصرف المركــــزي

عموميــون مــستقلون يقــرهم المجلــس الــدولي للمــشورة والمراقبــة لــصندوق تنميــة 
العــراق، وأشــارت الفقــرة إلــى ان أمــوال صــندوق التنميــة للعــراق ســوف تــصرف 
بتوجيــه مــن الــسلطة بالتــشاور مــع اإلدارة العراقيــة لألغــراض المبينــة فــي الفقــرة 

 ). 14(العاملة 
 على وجـوب اسـتخدام صـندوق التنميـة :الفقرة العاملة الرابعة عشرة ونصت  -11

للعــراق علــى نحــو شــفاف لتلبيــة االحتياجــات اإلنــسانية للــشعب العراقــي ومــن 
ٕأجل إعادة بناء االقتصاد، واصالح الهياكـل األساسـية للعـراق، ومواصـلة نـزع 

 األخـــرى ســـالح العـــراق وتغطيـــة تكـــاليف اإلدارة المدنيـــة العراقيـــة، ولألغـــراض
 .التي تعود بالفائدة على شعب العراق

 مـــن المؤســـسات الماليـــة الدوليـــة مـــساعدة :وطلبـــت الفقـــرة الخامـــسة عـــشرة  -12
شــعب العــراق فــي إعــادة بنــاء اقتــصاده وتنميتــه، وتيــسير تقــديم المــساعدة مــن 
جانب مجتمع المـانحين، ورحبـت الفقـرة باسـتعداد الـدائنين، بمـا فـي ذلـك نـادي 

 .لتوصل إلى حل لمشاكل الديون السيادية للعراقباريس التماس ا
أن يواصــــل :  طلبــــت مــــن األمــــين العــــام:الفقــــرة العاملــــة الــــسادسة عــــشرة  -13

بالتنــسيق مــع الــسلطة مباشــرة المــسؤوليات المناطــة بــه بموجــب قــرارات مجلــس 
األمن ذات الصلة لفترة ستة أشهر، وان ينتهي في غضون هذه الفترة الزمنيـة 

 لبرنامج النفط مقابل الغذاء على صعيد المقر وفي الميـدان، العمليات الجارية
 . نشاط متبق في إطار البرنامج إلى السلطةأيمع نقل المسؤولية عن إدارة 

ــان  -14 أن تكــون جميــع صــادرات ) .. 20( حيــث تقــرر الفقــرة )21-20(الفقرت
العراق من مبيعات النفط والمنتجات النفطية والغاز الطبيعي متفقة مع أفـضل 

مارسات السوق الدولية، وأن تودع العائدات مـن تلـك المبيعـات فـي صـندوق م
 . تنمية العراق
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مـن عائـدات الـنفط فـي صـندوق %) 5(ان تـودع بنـسبة ): 21(الفقرة ونصت 
ًالتعويـــضات وان يكـــون هـــذا الطلـــب ملزمـــا للحكومـــة العراقيـــة الممثلـــة للـــشعب 

م تقــرر بخــالف ذلــك ًالمعتـرف بهــا دوليــا حــسب األصــول، وأي خلــف لهـا مــا لــ
ًحكومـــة العـــراق الممثلـــة للـــشعب المعتـــرف بهـــا دوليـــا، ومجلـــس إدارة صـــندوق 
.األمم المتحدة للتعويضات  

 

^MC� E! و	�4�L F9� �.�ـ6 ا��ـ! E-ـ  ا�3Eـ�د 
:1483/2003ا�/�ار   

 عنــــد 22/5/2003يــــوم ) 4761(اتــــسمت وقــــائع جلــــسة مجلــــس األمــــن رقــــم 
 بأهميـــــة تاريخيـــــة وقانونيـــــة 2003فـــــي ) 1483( فـــــي القـــــرار 1483اعتمــــاد القـــــرار 

: ودولية لسببين  

ان مجلـــس األمـــن أول مـــرة فـــي تاريخـــه وبإجمـــاع أعـــضائه يـــضفي مـــشروعية : األول 
علــــى واقعــــة احــــتالل مــــن دون ان يــــدينها أو يــــستنكرها أو يــــشير إلــــى انتهــــاك 

.)290(لقواعد ومبادئ ميثاق األمم المتحدة  

 تحفـظ بـصدد إمكانيـة اعتبـار أيل األعـضاء إلـى  وفد مـن الـدوأي لم يتطرق :الثاني 
ــــوم  ــــسة ي ــــم فــــي جل ــــى االحــــتالل بخــــالف مــــا ت ًالقــــرار إضــــفاءا للمــــشروعية عل

 حيــث تحفظــت عــدة دول 2003) 1472( عنــد اعتمــاد القــرار26/3/2003
عن تفـسير نـصه خـشية اعتبـاره موافقـة شـرعية لالحـتالل، ويمكـن تـشبيه جلـسة 

وال يمكـن تفـسير ذلـك إال ) رؤوسـهم الطيـرعلـى ( بالقول السائد 22/5/2003
بالبيئــة الــسياسية الدوليــة وهيمنــة الواليــات المتحــدة علــى صــنع القــرار بحيــث ال 

 دولــة علــى إبــداء مجــرد الــتحفظ، حتــى الــدول الكبــرى التــي عارضــت أيتجــرؤ 
جيرجـــــي (الحـــــرب كفرنـــــسا، روســـــيا االتحاديـــــة وكـــــان المتحـــــدث التـــــالي الـــــسيد 

تواصل الواليـات " ما خالصته : لكة المتحدة الذي قالمندوب المم) غرينستوك
المتحـــدة األميركيـــة، والمملكـــة المتحـــدة والـــشركاء فـــي التحـــالف العمـــل لـــضمان 
ًتجريـــد العـــراق بالكامـــل مـــن أســـلحة الـــدمار الـــشامل ووســـائل نقلهـــا وذلـــك وفقـــا 

                                            
 .  عن مجلس األمن الدولي بحق العراق22/5/2003 الصادر بتاريخ 4791القرار  )290(
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لقرارات مجلس األمن وسوف تتقيد الـدول المـشاركة فـي التحـالف بـشكل صـارم 
اماتهـــا بموجـــب القـــانون الـــدولي، بمـــا فـــي ذلـــك تلـــك المتعلقـــة باالحتياجـــات بالتز

"اإلنسانية للشعب العراقي  

��� ا���ب �E_ ا��ــ�اق �L:  

ولقــــد بــــدأ االهتمــــام بجــــرائم ) حيــــاة اإلنــــسان(الحــــرب تــــصيب فــــي المكــــان األول 
لـت االعتداء بصورة جدية بعـد الحـرب العالميـة، حيـث أبرمـت عـدة اتفاقيـات دوليـة حاو

تحديــــد األفعــــال التــــي يتكــــون منهــــا االعتــــداء، مثــــل إعــــالن الحــــرب والغــــزو والهجــــوم 
كمـــا جـــاء فـــي بعـــض االتفاقيـــات التـــي .. والحـــصار البحـــري المـــدعوم بوحـــدات مـــسلحة

.)291( مع بعض الدول األخرى1933تموز /أبرمتها روسيا في يوليو  

درت جمعيتهـا وقد اهتمت عـصبة األمـم المتحـدة بهـذه المـسألة، وذلـك عنـدما أصـ
ومنــذ الحــرب العالميــة ) جريمــة دوليــة( يــصف حــرب االعتــداء بأنهــا 1937ًقــرارا فــي 

الثانيـــة اهتمـــت هـــذه الـــدول بهـــذه المـــسألة فـــي معاهـــدات التحـــالف، ومـــن ذلـــك معاهـــدة 
 ومعاهـــــدة بروكـــــسل شـــــمال 1954 المعدلـــــة باتفاقيـــــات بـــــاريس1948بروكـــــسل عـــــام 

.عدوان التي حاولت تعريف ال1949األطلسي عام   

لوضــــع تعريــــف شــــامل .. فــــي نطــــاق األمــــم المتحــــدة.. ولقــــد بــــذلت المحــــاوالت 
مـن ميثـاق األمـم المتحـدة، ولقـد ) 3(للعدوان وذلك ألهمية هذه المـسألة بتطبيـق المـادة 

عهــدت الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة بهــذه المهمــة إلــى لجنــة القــانون الــدولي، التــي 
ـــــداء وعن ـــــدأت دراســـــتها لفكـــــرة االعت ـــــي دورتهـــــا الثالثـــــة ب ـــــة تعريفهـــــا ف اصـــــرها، ومحاول

.ً، واتخذت اللجنة أساسا لدراستها السابقة قاعدة ال جريمة بدون نص1950عام  

ًبجمود نظرا الختالف وجهات النظـر ) لجنة القانون الدولي(ولقد ُأصيبت أعمال 
:بخصوص تعريف جريمة االعتداء، حيث وجد في هذا السبيل اتجاهان  

داء هــو كــل جريمــة ضــد اإلنــسان أو اإلنــسانية هــذه الجريمــة تتكــون مــن  االعتــ:األول 
ًكـــل التجـــاء إلـــى القـــوة مناهـــضا ألحكـــام ميثـــاق األمـــم المتحـــدة، تهـــدف إلـــى 
تعــــديل القــــانون الــــدولي الوضــــعي الــــساري، أو يــــؤدي إلــــى اإلخــــالل بالنظــــام 
.العام  

                                            
 .1948ميثاق األمم المتحدة الصادر عن األمم المتحدة عام  )291(
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 1974بر عــامديــسم) 14( وقــد وافقــت الجمعيــة العامــة بعــد جهــود مــضنية فــي:الثــاني
المتـضمنة تعريـف 3314خالل دورتها التاسعة والعشرين على التوصـية رقـم 

ضد سـيادة استعمال القوات المسلحة :العدوان، فنصت المادة األولى على أنه

 األمــم المتحــدة، ق مــع ميثــاقفــووحــدة إقلــيم وســيادة أحــدى الــدول بطريقــة ال تت
 المــادة الثالثــة مــن التوجيــه كمــا حددتــه.. وتعريــف العــدوان الــوارد فــي التوجيــه

:تسجل األعمال اآلتية  

الغزو والهجـوم بواسـطة القـوات المـسلحة، مـن جانـب إحـدى دول اإلقلـيم لدولـة  -1
ًأخــرى، واالحــتالل العــسكري حتــى ولــو كــان مؤقتــا، ومــا يترتــب علــى مــا ســبق 

  . من ضم كل أو بعض أقاليم الدولة المعتدى عليها

ًإلقلــــيم دولــــة أخــــرى أيــــا كانــــت األســــلحة القــــصف بواســــطة القــــوات المــــسلحة،  -2
 .المستعملة

 .فرض الحصار عل الموانئ والسواحل بواسطة القوات المسلحة -3
اســـتخدام القـــوات المـــسلحة ألحـــدى الـــدول ضـــد القـــوات البحريـــة أو البريـــة أو  -4

 .الجوية لدول أخرى
اســـتخدام القــــوات المــــسلحة ألحـــدى الــــدول الموجــــودة علـــى إقلــــيم دولــــة أخــــرى  -5

ع الــــشروط المنظمــــة لوجودهــــا أو اســــتمرار هــــذا الوجــــود بعــــد إلغــــاء يتنــــافى مــــ
 .االتفاقية المنظمة له بين هاتين الدولتين

بــأن تــستخدم إقليمهــا للعــدوان علــى .. الــسماح مــن جانــب الدولــة لدولــة أخــرى -6
دولة ثالثة، وهو ما ينطبق على دور ودول الخليج العربـي فـي الحـرب األخيـرة 

ل القوات المحتلة األميركية لوجودها علـى األرض على العراق، وكذلك استغال
الـــسورية المحاذيـــة للحـــدود ) البــو كمـــال(العراقيــة لإلغـــارة والعـــدوان علـــى قريـــة 

 .2008العراقية قبل نهاية العام 
 أيعلـى حـق مجلـس األمـن فـي ان يعتبـر .. وتنص المادة الرابعة من التوصـية 

فـي غيـر الحـاالت التـي ذكـرت صـراحة . ًتصرف عدوانا بمقتضى ميثاق األمم المتحـدة
.في المادة الثالثة من التوصية  
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وحـــــــذرت المـــــــادة الخامـــــــسة مـــــــن التوصـــــــية االســـــــتناد إلـــــــى العوامـــــــل الـــــــسياسية 
.واالقتصادية أو العسكرية أو غيرها لتبرير األعمال العدوانية  

واعتبرت الحـرب العدوانيـة، جريمـة ضـد الـسالم الـدولي، تترتـب عليهـا المـسؤولية 
وليـــة وعـــدم مـــشروعية اكتـــساب األقـــاليم أو الحـــصول علـــى وضـــع خـــاص، إذا نـــشأ الد

.أيهما بسبب العدوان  

وقـضت المـادة الـسابعة مـن التوصـية، بـأن تعريـف العـدوان فـي المـادة الثالثـة، ال 
ينتقص من حق تقرير المـصير أو االسـتقالل بـالمعنى الـوارد فـي ميثـاق األمـم المتحـدة 

 القانون الدولي لعالقات الصداقة والتعاون بـين الـدول، وحـق واإلعالن العالمي لمبادئ
الشعوب في الكفاح من أجـل اسـتقاللها وتحررهـا مـن التبعيـة األجنبيـة، وغيـر ذلـك مـن 
صـــــور مباشـــــرة حـــــق الـــــدفاع الـــــشرعي، وهـــــو مـــــا ينطبـــــق علـــــى الـــــشعبين الفلـــــسطيني 

.)292(والعراقي  

حـــتالل، ولـــم يعتـــرف  وضـــع مـــن أوضـــاع االأي..  يــرفض القـــانون الـــدولي العـــام
بهذا التصرف وهـل ينطبـق علـى هـذا االحـتالل قـانون الحـرب أو ال، فمـسألة االحـتالل 
الحربي، هي حالة مؤقتة التـي تعقـب الغـزو المـسلح، حتـى انتهـاء الحـرب، وتعتبـر مـن 
الناحيــة العــسكرية بمثابــة فتــرة هــدوء نــسبي خلــف خطــوط القتــال، حيــث تطبــق القواعــد 

 الحربــــي، أمــــا حالــــة الحــــرب، فهــــي عمليــــة ســــابقة علــــى االحــــتالل القانونيــــة لالحــــتالل
الحربي، فهي بما تنطوي من صور العدوان، أو الغزو المـسلح مـن قبـل دولـة ألراضـي 
دولة أخرى في أبسط صورة، وتعتبر هذه الحالـة مـن الناحيـة العـسكرية والماديـة بمثابـة 

نونيـة لقـانون الحـرب بمعنـاه مرحلة القتال على أرض المعركـة، حـين تطبـق القواعـد القا
.)293(الدقيق  

فمـــن المستحـــسن إذا لـــم نفـــرق فـــي صـــدور هـــاتين "عـــز الـــدين فـــوده . د: يقـــول 
: الحالتين بين تطبيق كل مجموعة القواعد القانونية المتعلقة بكل منهما العتبارات  

                                            
 دراســـة القاهرة ،نون الـــدولي،عبــد العزيـــز محمـــد ســـرحان، اإلطـــار القـــانوني لحقـــوق اإلنـــسان فـــي القـــا )292(

 . وما بعدها280، ص1987مقارنة، دار النهضة العربية، 
 المجلـة المـصرية للقـانون الـدولي، العـدد القـاهرة ،عز الدين فوده، المركز القانوني لالحـتالل الحربي، )293(
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 بحداثــة نــشأة وتطــور قواعــد االحــتالل الحربــي، تلــك التــي لــم تنــشأ إال فــي أعقــاب: ًأوال
الحــروب النابليونيـــة، بخـــالف مجموعــة القواعـــد المنظمـــة لحالــة الحـــرب بـــالمعنى 
الدقيق، والتي نـشأت وتطـورت فـي كنـف العـرف الـدولي منـذ أحقـاب عديـدة علـى 

.1864أول اتفاقيات جنيف لحماية ضحايا الحرب سنة  

ال ً تتعلـــق أساســـا بالوظيفـــة لمجموعـــة قواعـــد قـــانون االحـــتالل كمـــا دونتهـــا أعمـــ:ًثانيـــا 
، واتفاقيــات 1907 ســنة 1899 واتفاقيــات الهــاي 1874مــؤتمر بروكــسل ســنة 

 فـي صــدد ترتيــب أوضــاع خاصــة بــاإلقليم المحتــل وســكانه واســتثنائه مــن 1949
تطبيق قواعد الحـرب، كمـا تطبـق فـي منطقـة القتـال، وذلـك حتـى ال يـؤدي األمـر 

محتــل، وســكانه بــسلطات االحــتالل إلــى تغطيــة أعمالهــا االتفاقيــة ضــد اإلقلــيم ال
.)294(بإسم الضرورات العسكرية ومقتضيات الحرب  

�> ا'�ــــ�دة��:  

ًباعتبارها تعبيرا عن اإلرادة العامة، هي إحدى المقومات األساسية .. ان السيـــادة
ًفي شخصية الدول وتشكل عنصرا لـصيقا بهـذه الشخـصية التـصاقا ال يقبـل االنفـصام،  ً ً

داء علـى الـسيادة هــي اعتـداء علــى شخـصية الدولــة، ويعنـي ذلـك ان أيــة محاولـة لالعتــ
ًففكرة السيادة هذه حديثة نسبيا حتى ان هذا المـصطلح منـذ دخولـه فـي القـانون الـدولي 
الــسياسي، لـــم يكـــن مـــن زمــن بعيـــد، ولهـــذا مـــر مفهــوم الـــسيادة بتطـــور مـــستمر، ولـــذلك 

لغربيـــة فـــي يـــشير بعـــض علمـــاء الفقـــه إلـــى ظهورهـــا عنـــدما بـــدأت الجماعـــة األوربيـــة ا
، )295(عصر النهضة في صورة الجموع المتحـررة مـن الـسلطتين اإلمبراطوريـة والبابويـة

وذلــك تتمــة لقيــام الملــوك المــستقلين مــن جهــة لتقــسيم اإلمبراطوريــة الجرمانيــة الرومانيــة 
من جهة ثانية وقيام حركة اإلصالح الديني مـن جهـة ثالثـة، وقـد اسـتقرت هـذه الـصور 

 وهـي المعاهـدة التـي تعـد 1648عام ) معاهدة وستفاليا(ً ثابتا بقضية ًالتحررية استقرارا
.)296(نقطة البداية في ظهور القانون الدولي الحديث  

                                            
(294)   Jean Pictet Armed Law review International commission of Just ND and 
the 1- March 1969, PP.24-26. 

(2) Brigge. H.w,Power Politicd and international, A.JJ.I.L.1945,P667. 
(296)   Baker , P.J. The Dactrine of Legal Equality B.Y.I.L. 1993-1924, P.10. 
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وفي هذا اإلطار الذي جرى التقديم له حول الـسيادة القانونيـة التـي يحـدد القـانون 
الماديـة دائرتها وكيفية تنفيذ أعمالهـا علـى نطـاق قـانوني يكـسبها الـشرعية فـي األعمـال 

والقانونيــة علــى حــد ســواء، فــإذا تــم النظــر إلــى الــسيادة بمعناهــا المطلــق فأنــه يتزعمهــا 
:عامالن رئيسيان وهما  

 ان التعريـف  يخـضع لمقـاييس ومعـايير شخـصية وهـذه أي: العامل الشخصي: األول 
.مرتبطة بالطابع الفلسفي واالجتماعي  

ًال مرنـا تختلـف صـوره بـاختالف لجعل تعريـف الـسيادة عـام:  عامل موضوعي:الثاني  ً
.العصور ومدلول االحتالل  

ٌفالسيادة عنصر رئيسي لشخصية الدولـة القانونيـة، فالـسيادة أسـلوب مـن أسـاليب 
السلطة، وهذه تمت إلى العلم االجتمـاعي بـصلة وثيقـة، والـسيادة باعتبارهـا جـوهر تلـك 

ادة لهـــــا ثـــــالث الـــــسلطة، فأنهـــــا تخـــــضع إلـــــى أســـــس الفلـــــسفة وقواعـــــدها، بـــــذلك فالـــــسي
:خصائص هي  

الــــــسيادة جــــــزء ال يتجــــــزأ مــــــن الشخــــــصية، كــــــان لهــــــا أن تكتــــــسب خصائــــــصها : ًأوالَ◌
وحلفاءهــا، وان تتقبــل كــل اآلثــار الناتجــة عــن هــذا االرتبــاط العــضوي، وان تــؤثر 
ًبالتـــــالي وجـــــودا وعـــــدما فـــــي وجـــــود الشخـــــصية، ألن شخـــــصية الدولـــــة مظهرهـــــا  ً

ان : ة، ويترتــب علــى قيــام العالقــة العــضويةٕاألساســي وارادتهــا الحــرة ذات الــسياد
ـــة تجـــر وراءهـــا زوالأي ـــة نفـــسها، وانعـــدام اإلرادة )297( تفـــريط بـــسيادة الدول  الدول

.التي هي مظهر تعبيري لسيادة الدولة وشخصيتها  

 السيادة حقيقة مجردة عن شـخص صـاحبها، فـذلك يـؤدي إلـى إيجـاد فـصل بـين :ًثانيا 
ة مجــردة عــن الزمــان والمكــان وعمــن تــستند مفهومهــا علــى إنهــا حقيقــة موضــوعي

إليــه، وطريقــة هــذا اإلســناد والــذي يختلــف مــع اخــتالف األنظمــة الــسياسية، فهــي 
ًمــثال فــي النظــام الــديمقراطي، غيرهــا فــي النظــام الملكــي، فــإذا تــم تغييــر األنظمــة 
الــسياسية الحاكمــة لهــذه الدولــة مــا يــؤدي بالفعــل إلــى تغيــر فــي مــضمون الــسيادة 

. ها، ألنها في األصل حقيقة مجردة عن شخصية الحاكم لهذه الدولةوخصائص  

                                            

1
ة دكتـوراه، كليـة الحقـوق  أطروحـالقاهرة ،عدنان نعمة، السيادة في ضوء التنظيم الدولي المعاصـر، )297 (

 .87-83، ص1978، جامعة ، 
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:ٌوبذلك يترتب على هذه الحقائق آثار قانونية هي  

ٌفالــسيادة كمــا ذكــر ركــن مــن أركــان الدولــة األساســية، وعنــصر منــشأ لشخــصيتها 
القانونيــة أو صــورة لــإلرادة الحــرة، ويمكــن اإلشــارة هنــا إلــى وحدانيــة الــسيادة، والــسيادة 
: والحرية واالستقالل تتجلى في ما يأتي  

:�دةـــو1?ا��� ا'�/ ًأو=  

اإلرادة الواحدة في الشخـصية القانونيـة للدولـة، تـسمح بـإدراك وجـود سـيادة وحيـدة 
لهــا، بــالرغم مــن بعــض االلتبــاس حــول الوحدانيــة الــسيادة بــصورة ممارســة حقوقهــا فــي 

)298(يترتـب عليهـا عـدة خـصائصالنطاقين الداخلي والخارجي، فوحدانيـة الـسيادة 
وهـي  

: 
: عدم قابلية السيادة للتجزئة-1  

قد أثير بمناسبة الصالحيات التي تكلـف بهـا المنظمـات .. وان هذا الموضوع
ًالدوليـــة التخـــاذ قـــرار فـــي بعـــض المـــسائل التـــي تـــدخل أساســـا فـــي معتـــرك الـــسلطة  ٍ

الــسيادة القوميــة، الداخليــة للدولــة، لمعرفــة مــا إذا كــان هــذا التــدخل يمــس وحدانيــة 
ويؤدي إلى انفصالها، ولقد ذهب معظم الشراح إلى ان السيادة ال تتجـزأ، وان مبـدأ 
عــدم التجزئــة ينبــع مــن جوهرهــا بالــذات، ويتجــاوب مــع طبيعتهــا باعتبارهــا متالزمــة 
ًمـع شخـصية الدولـة، وان األمـر البـد أن يكـون توزيـع اختـصاصات تمـارس تطبيقـا 

.)299(للسيادة  

 

:لية السيادة للتنازل عنها عدم قاب-2  

 األنظمـــة الـــسياسية ســـواء كـــان هـــذا أيالـــسيادة ال يملكهـــا حـــاكم الدولـــة، : ًأوال
ًحاكمـــا ملكيـــا أو ديمقراطيـــا أو جمهوريـــا، فـــأن هـــذه األنظمـــة الـــسياسية ال  ً ً ً
تمتلك الحق بالتنازل عـن الـسيادة ألنهـا هـي األسـاس فـي وجـود شخـصية 

. ً وأن التنازل يعتبر قضاء على هذه الدولةالدولة القانونية لهذه الدولة،  

                                            

   .91 عدنان نعهمة، مرجع سابق، ص)298(

 القـــاهرة ، دار النهـــضة العربيـــة، البريطـــاني للعراق،-ســـيد إبـــراهيم الدســـوقي، االحـــتالل اإلميركـــي. د )299(
 .68، ص2004-2005
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لك فأن من المـستحيل أن يتنـازل الـشعب عـن إرادتـه الشخـصية، ولذ
كمـا يـستحيل علــى األفـراد، ذلـك ألن هــذا التنـازل يـؤدي بــشكل قهـري إلــى 
.زوال اإلرادة  

وحيــــــث تــــــزول اإلرادة تنعــــــدم الشخــــــصية القانونيــــــة، وتنعــــــدم معهــــــا 
ــــدى القــــضاء ــــسيادة، ولقــــد أب ــــة التنــــازل عــــن ال  الــــدولي فكــــرة عــــدم إمكاني

ًالسيادة، ولقد رأت المحكمة ان عقد أية معاهدة تلتزم بهـا يعـد دلـيال علـى 
تركهــا لــسيادتها، وهــذا التأييــد مــن قبــل القــضاء لهــو خيــر دليــل علــى عــدم 
. التنازل على السيادة  

: ال يجوز التفويض فيها-3  

 يفـوض آخـر ويبقـى -ن المفـوضيفيد التوكـل، بمعنـى ا-في القانون اإلداري 
 قــراره وممارســة الــصالحيات عــنللمفــوض الــصالحيات فــي كــل وقــت حــق الرجــوع 

المفوضة، فالتفويض يختلف عن التنازل، فلـذلك ال يجـوز لـصاحب الـسلطة طالمـا 
ًأن هذا الحق من أعمال الـسيادة عـن ان يفـوض غيـره فيـه، وبـذلك وبنـاءا علـى مـا 

ًو غيـــر جـــائز نهائيـــا ألن المفـــوض ال يملـــك هـــذا فـــأن التفـــويض مـــستحيل أ.. تقـــدم
ًفطالما ال يمكنه، فانه ال يملك أيضا أن يفوض غيره فيه، وهذه األمـور المـستحيلة 

 التي ال تقبل التفويض فيها وذلك ألنه يتشابه مع التنازل
)300(

  .  

 

 

):المكسب أو المسقط( السيادة ال تقبل التقادم -4  

 الوقـــت، وال تـــسقط بالمـــدة الطويلـــة، وذلـــك فالـــسيادة ال تكتـــسب بمجـــرد مـــرور
ًال يعنــي دخــول إقلــيم الدولــة إلــى دولــة احــتالل، مــثال بمــضي المــدة، .. ألن التقــادم

ولقد اسـتمر احـتالل اإلنكليـز لمـصر قرابـة مائـة عـام، ولـم تتقـادم أو تـسقط الـسيادة 
ا إذا نظرنــ.. عــن اإلقلــيم المــصري إلــى ســلطة االحــتالل فــي ذلــك الوقــت، رغــم أنــه

                                            

  .وما بعدها21، ص1992حامد سلطان، القانون الدولي العام، القاهرة، بال مطبعة، ) 300(
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إلى القـضاء الـداخلي، فأنـه يأخـذ بمـضي المـدة ويـسقط بـه الحقـوق، أمـا فـي وضـع 
.)301(السيادة، فأن هذا األمر غير جائز ألنه يعتبر قضاء على دولة لها كيانها  

D ا� و�:c-3دة �: ا��:�+ أ ا�4  

ًكانـــت فكـــرة الـــسيادة تحتـــل مكانـــا مرموقـــا لقيامهـــا علـــى مبـــدأ اســـتقالل كـــل دولـــة  ً
رهـا وسـد حاجاتهـا، مـن غيـر أن يـرد علـى حريتهـا فـي التـصرف فيـه قيـد ذو بتنظيم أمو

ــــة أو أثــــر  أمــــا اليــــوم، فــــال تجــــد مــــسألة لهــــا أهميــــة فــــي النطــــاق االجتمــــاعي .. أهمي
ًواالقتــــصادي يمكــــن ان تجــــد لهــــا حــــال ســــلبا فــــي خــــارج النطــــاق الــــدولي، ألن التــــرابط  ً

المكــابرون، فوحــدة الجماعــة والتكامــل فــي المجتمــع صــار حقيقــة ال ينكــر وجودهــا إال 
اإلنــسانية صــارت حقيقــة ملموســة وحيــة وحتميــة، وحتــى ذلــك االنفــصال الــذي قــام فــي 
عــصور التــاريخ بــين العــالم األوربــي المــسيحي مــن جهــة، والعــالم غيــر المــسيحي وغيــر 

، )نظريـــة العولمـــة(األوربـــي مـــن جهـــة أخـــرى بـــدأ يتبـــدد، وحـــدث ذلـــك بالفعـــل وظهـــرت 
فــي شــتى المجــاالت التــي كانــت فــي النــصف الثــاني مــن )  الــدوليالتنظــيم(وظهــر دور 

أما في القـرن الواحـد والعـشرين أصـبحت كـل األمـور .. ٌالقرن العشرين وأصبح لها دورا
ًمرتبطة ارتباطا وثيقا ببعضها، ألن العولمة ليست هيمنة ً)302(.  

ن وهــذا يــدل علــى تفكــك العــالم األوربــي المــسيحي فــي العــصور الغــابرة، أمــا اآل
ـــديانات فإنهـــا اتحـــدت جميعـــا وقـــام بينهـــا مـــا  ـــا رغـــم اخـــتالف ال ًفـــنالحظ ان دول أوروب

فيمـــا بيـــنهم، وأصــــبحت ) يـــورو( حتـــى أنهـــم وحــــدوا العملـــة -يـــسمى باالتحـــاد األوربـــي
ٕالعالقــة االقتــصادية ال تقــف عنــد ســيادة أي دولــة، وانمــا أصــبحت تتخطــى كــل مــا لــه 
. صلة بالسيادة  

ية أصبحت تتأثر بما يـدور خـارج الدولـة، ومنهـا علـى وكذلك األوضاع االجتماع
أن الدولـــة ال .. ، وهـــذا لـــيس معنـــاه)اإلعـــالن العـــالمي لحقـــوق اإلنـــسان(ســـبيل المثـــال 

تخدم سـيادتها الداخليـة والخارجيـة، فلكـل دولـة سـيادتها تحـت تـصرفها كمـا شـاءت، إال 

                                            

 دار النهــضة القــاهرة ،،ضــعي عبــد الواحــد محمــد الغــار، قــانون حقــوق اإلنــسان فــي الفكــر  الو. د )301(
  . وما بعدها9، ص1991العربية، 

 .343، ص1979 دار النهضة العربية، ، القاهرة ،محمد حافظ غانم، القانون الدولي العام، )302(
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 -ألميركــــيمــــا حــــدث فــــي العــــراق فــــي نهايــــة القــــرن العــــشرين مــــن خــــالل االحــــتالل ا
.وهذا ما يخل بالنظام العالمي.. البريطاني له لغرض اإلطاحة بالرئيس صدام حسين  

�:ا��H4و�� ا�.-�9� ا� و�  

ًدعمــا قويـــا بعــد ان عــاش المجتمــع الــدولي فتـــرة .. لقــد لقيــت المــسؤولية الجنائيــة ً
ـــادة الجـــنس البـــشري فـــي أجـــزاء كثيـــرة مـــن  ٕعـــصيبة شـــهدت جـــرائم ضـــد اإلنـــسانية، واب

عالم، كان حظ بعضها أفضل من اآلخر، عندما صـاحب الفئـة األولـى إنـشاء محـاكم ال
. )303(دولية لمحاكمة المسئولين عن الجرائم بقرارات من مجلس األمن  

، أمـــا )كوســـوفو وروانـــدا(كمـــا ســـارت األمـــور بالنـــسبة لجـــرائم حـــرب الحـــرب فـــي 
مــساعدة الواليــات الــبعض اآلخــر واألشــد وطــأة جــرى التعتــيم عليهــا، ومحاولــة طمــسها ب

منـذ ) إسرائيل(كما هو الحال بشأن الجرائم الجسيمة التي ارتكبتها .. المتحدة األميركية
 وما زالت ترتكبه فـي قطـاع غـزة مـن جـرائم قتـل وتـشريد وهـدم منـازل وتجريـف -نشأتها

. وهو ما يزعج أصحاب الضمائر الحية في العالم)304(لألراضي الزراعية  

إذ " إلســرائيل"شــيء بــسبب مــساعدة الواليــات المتحــدة ولكــن ال يــستطيعون فعــل 
إنهــا صــاحبة القــرار فــي األمــم المتحــدة فــي هــذا الوقــت بالــذات، ويــشار بعــد ذلــك إلــى 
. الحقوق الضائعة من العراق التي تترتب عليها المسؤولية الجنائية الدولية  

رية وفــي إطــار الحالــة العراقيــة كــشفت األوضــاع منــذ أن بــدأت العمليــات العــسك
على العراق عن خلل كبير في عمل هـذه اآلليـات والـضمانات ممـا أدى إلـى الحـد مـن 
ًفاعليــة عملهــا بــل تعطيلهــا كليــا حتــى اآلن، والــدليل علــى ذلــك عمليــة الغــزو ذاتهــا تعــد 
. ًحربا عدوانية، وتشكل جريمة من جرائم الحرب التي حرمها القانون الدولي  

ل للدولـة العراقيـة فـي مقـدراتها االقتـصادية أحداث دمـار شـام.. وكان من نتائجها
ــــة، وتعــــرض الــــشعب العراقــــي للعديــــد مــــن  وقــــدراتها العــــسكرية، وتحطــــيم للبنيــــة التحتي

 خاصــة -االنتهاكــات المخالفــة لكافــة قواعــد القــانون الــدولي اإلنــساني واتفاقيــات جنيــف
مخالفــة االتفاقيــة الرابعــة بــشأن حمايــة األشــخاص المــدنيين فــي وقــت الحــرب، وكــذلك 

القواعد التي وردت فـي البروتوكـول األول اإلضـافي حيـث عمـدت قـوات االحـتالل إلـى 
                                            

  .157عبد العزيز سرحان، مصدر سبق ذكره، ص ) 303(

تمــوز /يوليــو/157 أبــو الفــضل، الحمايــة الدوليــة للمــدنيين فــي العــراق الــسياسة الدوليــة، العــدد وعمــر )304(
2005. 
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اســــتخدام العنـــــف المفــــرط والتـــــدمير العـــــشوائي ممــــا أدى إلـــــى تخريــــب وتـــــدمير البنيـــــة 
.األساسية المدنية في العراق  

ممــا يقــضي علــى المــصادر المعيــشية الرئيــسية للــشعب العراقــي، ويعــرض حيــاة 
) الكهرباء، المياه، االتصاالت، وكافة الخـدمات األخـرى: مصادر(خطر الشعب كله لل

وكــــذلك الهجــــوم بالــــصواريخ والطــــائرات علــــى األهــــداف المدنيــــة والمنــــازل والــــضواحي 
ًالــسكنية والمبــاني غيــر الحكوميــة وتــدميرها تــدميرا شــامال، كمــا حــدث فــي الفلوجــة فــي  ً

ينــة بمــادة االســيد الكيماويــة،  حيــث تــم قتــل المــدنيين وضــرب المد2004تــشرين األول
ُومــصادر أخــرى مــادة الفــسفور التــي تقــضي علــى الكائنــات البــشرية، وهــذا مــا يعــد مــن 
.جرائم إبادة للجنس البشري بالعراق  

وقــدرت منظمــات حقــوق اإلنــسان عــدد القتلــى مــن المــدنيين العــراقيين بــأكثر مــن 
ًشــهرا ) 17(مــن  خــالل أكثــر أي – 2003/أبريــل/ألــف قتيــل مــن شــهر نيــسان) 12(

فقـــط، وأوضـــحت المنظمـــات ان قـــوات التحـــالف ال تكتفـــي فقـــط بعـــدم إحـــصاء القتلـــى 
المدنيين ولكنها تعرقل محاوالت اإلحصاء التي تقـوم بهـا أطـراف أخـرى، بـل وأصـدرت 

أوامـــر مـــشددة إلـــى وزارة الـــصحة العراقيـــة بـــالتوقف عـــن إحـــصاء ) ســـلطات التحـــالف(
.)305(أعداد القتلى المدنيين  

أن المنظمـــات العاملـــة فـــي العـــراق .. ت منظمـــات حقـــوق اإلنـــسان األوربيـــةوأكـــد
أشــخاص أربعــة رجــال مقابــل ) 5(ًتقــدر عــدد القتلــى العــراقيين يوميــا فــي العــراق بواقــع 

امــرأة واحــدة، وان مــا أحــصته هــذه المنظمــة لــيس هــو الحقيقــة ألن مــا تظهــره يوميــات 
مـا عمليـات هـدم المنـازل والمـداهمات شاشات التلفاز من واقع العمليات يفوق الخيال و

وأســـاليب القتـــل والـــدهس للمـــواطنين، ومحاولـــة إجبـــارهم علـــى تـــرك منـــازلهم فـــي بعـــض 
ٕالمـدن العراقيـة إلحــالل آخـرين بـدلهم، واعطــاء أراضـيهم الزراعيـة لمــن ال حـق لـه بهــا، 
 وافتعال األزمات هنـا أو هنـاك، وتفجيـر مـسجد اإلمـامين العـسكريين فـي مدينـة سـامراء
وتدمير مصنع األدوية فيهـا، ومـا حـدث فـي المـدن والمحافظـات العراقيـة األخـرى دليـل 

.)306(واقعي يزيد من حصيلة القتلى بين صفوف العراقيين  

                                            
 .2004نيسان /  أبريل12وكالة استوشيتد برس  )305(
 .2004حزيران، /  مايو20 أميركية، األهرام ، ستمحمد سيد أحمد، هولوكو )306(
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كمــــا قــــصفت هــــذه القــــوات المنــــاطق الــــسكنية فــــي تكريــــت بالطــــائرات والــــدبابات 
خاصــة فــي ودمــرت المــصانع والمبــاني والمــزارع القريبــة مــن مركــز قيــادات االحــتالل، 

جنـــوب بغـــداد، وفـــي مدينـــة كركـــوك، اســـتخدمت قـــوات االحـــتالل الطـــائرات والمدفعيـــة 
الثقيلة والقذائف الصاروخية، وأطلقت النار على المدنيين في حـواجز التفتـيش بمـداخل 

)  رئــــيس المجلــــس البلــــدي لمدينــــة الــــصدر–إطــــالق النــــار علــــى مهنــــد غــــازي (المــــدن 
مية التي يقـوم بهـا مـدنيون عراقيـون فـي بغـداد ٕواطالق الرصاص على المظاهرات السل

.ٕوالفلوجة، مما تسبب في مقتل واصابة الكثير من العراقيين  

ًعراقيـا ) 41(وقصفت القوافل المدنية بالصواريخ والطائرات مما تسبب في مقتـل 
 الــسورية، كمــا اســتخدمت –قــرب الحــدود العراقيــة ) مكــر الــدين(فــي حفــل عــرس بقريــة 

جماعي والحصار ومنع إمدادات اإلغاثة بالمخالفة الثانية الـواردة فـي أسلوب العقاب ال
ـــــي مدينـــــة ) 57، 54، 53، 52(البروتوكـــــول األول خاصـــــة المـــــواد  مثلمـــــا حـــــدثت ف

ٕالفلوجة عقب حادث مقتل األمريكيين األربعة واحراقهم في سياراتهم والتمثيـل بجثـثهم ، 
 -أمــا بتــسليم الجنــاة.. ٕوانــذارهمحيــث لجــأت قــوات االحــتالل إلــى تحــذير ســكان المدينــة 

.)307(رجال المقاومة العراقية أو عقاب المدينة كلها وتدمير من فيها  

ًولقـــد فـــرض جنـــود مـــشاة البحريـــة حـــصارا علـــى المدينـــة ومنعـــوا وصـــول المـــواد 
بقنابــل زنــة ) 16أف (األساســية الالزمــة إلعاشــة الــسكان، وقــصفوا المدينــة بالطــائرات 

المجهــزة ) 130إيــرس (ليكــوبتر القتاليــة، وطــائرات النقــل رطــل وطــائرات اله) 1000(
بوحـــدات مدفعيـــة ميـــدان، ممـــا أجبـــر مئـــات العـــائالت علـــى النـــزوح مـــن المدينـــة بـــسبب 
.القصف الكثيف للمنازل الذي تسبب في تهدمها  

مــــن ضــــحايا القـــــصف %) 90(ان أكثــــر مـــــن : ولقــــد أكــــد المراســـــلون األجانــــب
ال والنــــساء والــــشيوخ، وذكــــرت وكــــاالت األنبــــاء األميركــــي لمدينــــة الفلوجــــة مــــن األطفــــ

كــانون / شـخص فــي نــوفمبر ) 1600(حـصيلة القتلــى فــي المدينـة وحــدها تجــاوزت الـــ 
.2003األول   

                                            
 .183-180ره، صسيد إبراهيم الدسوقي، مصدر سبق ذك. د )307(
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بدأت تعود هذه األفعال بعد حوالي سنة مـن االحـتالل إلـى تلـك المدينـة المنكوبـة 
ممـــا ، و8/10/2004لغـــرض الحـــصار والقـــصف األميركـــي اليـــومي لهـــا، حتـــى يـــوم 

أساء األمور أكثر هناك، عدم وجود الماء والكهرباء، وسبل العيش والغـذاء، باإلضـافة 
إلـــى تـــدمير المنـــازل علـــى الـــرؤوس ، وقامـــت القـــوات األميركيـــة بـــإغالق المستـــشفيات 
الموجــــودة فــــي المدينــــة المحاصــــرة، ومنعــــت وصــــول اإلمــــدادات الطبيــــة لهــــا، وبــــنفس 

كـربالء، النجـف، الناصـرية، (ع المـدنيين فـي مـدن الطريقة تعاملت القـوات األميركيـة مـ
ومـدن أخـرى حيـث عمـدت إلـى حـصار هـذه المـدن بالـدبابات ) مدينة الصدر، الديوانية

ٕوقصفها بالطائرات والصواريخ، واتباع سياسة األرض المحروقـة لترهيـب النـاس، ودفـع 
نية مـن الوصـول السكان إلى الخروج منها وهدم منازلهم ومنع اإلمدادات والمواد اإلنسا

إلــيهم بــدافع االنتقــام لــسماحهم بوجــود المقاومــة، وجــيش المهــدي وقــصف مرقــد اإلمــام 
بمدينـــة النجـــف األشـــرف وألحقـــت بـــه خـــسائر جـــسيمة دون مراعـــاة لقداســـة هـــذا " علـــي"

ًالمكــان لــدى المــسلمين، فــضال عــن حــصار المستــشفيات واالســتيالء عليهــا، والهجــوم 
ًعراقيـا ) 280(ببت هـذه العمليـات فـي مقتـل أكثـر مـن على سيارات اإلسعاف، وقد تـس

.)308(2004بمدينة النجف في شهر نيسان   

والواقـــــع ان هـــــذه اإلجـــــراءات تمثـــــل إجـــــراءات عقابيـــــة ضـــــد المـــــدنيين العـــــراقيين 
كمـــا اســـتخدمت القـــوات األميركيـــة اليورانيـــوم المـــستنفذ، خـــالل فتـــرة الحـــرب، .. األبريــاء

محمـد الـراوي والتعتـيم اإلعالمـي : علمـاء العـراقيين مثـلواستخدموا سياسة االغتياالت لل
ألـــف عـــالم عراقـــي، وكـــذلك مهاجمـــة وقـــذف وتـــدمير مقـــار ) 120(علـــى مـــصير نحـــو 

وكــاالت اإلعــالم واألنبــاء، والمكاتــب الــصحفية فــي المواقــع المدنيــة والتــسبب فــي قتــل 
.)309(ًصحفيا من العاملين فيها) 350(أكثر من   

ل المجــال لإلضــرار بالممتلكــات العراقيــة مــن خــالل كــذلك فــسحت قــوات االحــتال
تسهيلها عمليات السرقات الكبرى التي حدثت للتراث الحضاري واآلثـار العراقيـة، وهـي 

 الـــذي هـــو –مــن البروتوكـــول اإلضــافي األول ) 53(بــذلك فإنمـــا تتجــاوز علـــى المـــادة 
                                            

ـــة، )308( ـــة،عبـــد العزيـــز ســـرحان، مـــا تحقـــق بإنـــشاء المحكمـــة الدوليـــة الجنائي  القاهرة ، دار النهـــضة العربي
 .، وما بعدها168، ص2006

 .184عبد العزيز سرحان، مصدر سبق ذكره، ص )309(
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 مــا ُأشــيع عــن فــي ظــل. مــسؤولية الدولــة المحتلــة مــن الحفــاظ علــى تــاريخ البلــد المحتــل
 مستـــشار البنتـــاغون المـــستقيل مـــع -ريتـــشارد بيـــل(وجـــود دالئـــل علـــى احتمـــال تـــورط 

عـــصابات المافيـــا التـــي قامـــت بتنظـــيم  ســـرقة اآلثـــار العراقيـــة التـــي تمـــت تحـــت غطـــاء 
. عمليات السلب والنهب الغوغائية  

لتؤكــــد بـــشاعة الجريمـــة التــــي ارتكبتهـــا الواليــــات ) أبــــو غريـــب(وجـــاءت فـــضيحة 
 وبريطانيــــا فــــي العــــراق والتــــي تــــستوجب المــــسائلة أمــــام المحكمــــة -تحــــدة األميركيــــةالم

.الجنائية الدولية كونهم مجرمي حرب  

 

 

 

 ا��+�ــB ا�7�Aـــ:
 وا�/*اE  ا�bــ�ة ��/�7*ن 1483/2003ا�/�ار 

 ا� و�:

 

ًان العـدوان واالحــتالل بحــد ذاتهــا يــشكالن انتهاكــا لقاعــدة دوليــة آمــرة، وهــي عــدم 
) 2(مــن المــادة ) 4(دام القــوة فــي العالقــات الدوليــة المنــصوص عليهــا فــي الفقــرة اســتخ

.)310(من ميثاق األمم المتحدة  

ُوقد أشارت الندوات الدولية التي عقدت بعد  الحـرب األميركيـة علـى العـراق إلـى 
انتهاك هذه الحرب قاعدة آمرة في القـانون الـدولي، وبينهـا النـدوة القانونيـة للحـرب ضـد 

.)311(2003مارس/آذار/20اق بتاريخ العر  

ًفــأن مجلــس األمــن والتزامــا منــه بالتقيــد بمبــادئ وقواعــد الميثــاق عمــال .. وبالتــالي ً
من الميثاق التي تتضمن عدم جـواز أن تحتـوي قراراتـه مـا يمـس القواعـد ) 24(بالمادة 

                                            
 .، المادة الثانية منه1948ميثاق األمم المتحدة الصادر عام  )310(

(311)   L' Interuention en Iraq droit international (Confernce) sous La direction 
par Bannelier karinne fet al J. coll cahier internation anx: no. (19 Paris: 

Editions A. Pedone 2004, P.33. 
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خاصـة ٕاآلمرة في القانون الدولي، وانما عليه التصدي ألي فعل ينتهك هذه القواعـد، وب
.وقف العدوان  

َولكـن عـدم وجـود طـرق مراجعـة قــضائية لقـرارات مجلـس األمـن جعـل البحـث فــي  َ َ
ًهذا الموضوع نوعا من السجال القانوني البحت، ألن قـرارات المجلـس تحكمهـا مـوازين 
.القوى الدولية بغض النظر عن القانون الدولي  

ون الـدولي تـدخل لذلك فأن محاولة توصيف قرارات مجلس األمن في ضـوء القـان
في باب التوصيف الفقهـي الـذي يـستند عليـه الفقـه واالجتهـاد الـدوليان بتـشخيص مـدى 
توافـــق قـــرارات مجلـــس األمـــن مـــع القـــانون الـــدولي واآلثـــار القانونيـــة الناجمـــة عـــن هـــذا 
.التوصيف ليس إال  

 

وا�,ــ`*ع �*ا	ــF ا37;ــ�ك .. 1483/2003ا�/ــ�ار 
:	�E ة دو�� ��5ة  

 بديباجتــــه وفقراتــــه العاملــــة 1483/2003ر مجلــــس األمــــن ان مــــا ورد فــــي قــــرا
(Defectينطـــــوي علـــــى خـــــضوع لألمـــــر الواقـــــع   -المتمثـــــل بـــــاالحتالل األميركـــــي) 

ــــــائمتين بـــــــ  ) (االحــــــتالل(والبريطــــــاني بتوصــــــيف هــــــاتين الــــــدولتين الق Occupying 

Power (ووضــع إطــار مؤســسي لالحــتالل يتمثــل بالــسلطة )  Authority كمــا ورد ) 
. وبريطانيا–ة الموجهة من الواليات المتحدة في الرسال  

 الـــصادرة عـــن مجلـــس األمـــن مـــن حـــاالت احـــتالل –ومقارنـــة بـــالقرارات الـــسابقة 
الجـوالن مـن األراضـي العربيـة الـسورية ) إسـرائيل(احـتالل : عالجها مجلس األمن مثـال

ــــان القــــرار )497/1981-القــــرار( الــــذي أكــــده ) 501/1982(، واحــــتالل جنــــوب لبن
. وما تاله من قرارات425/1978ر القرا  

 تجــاوز قواعــد 1483/2003إضــافة إلــى ذلــك، واألهــم ان قــرار مجلــس األمــن 
الـواردة فـي ) سلطات االحتالل(القانون الدولي اإلنساني بإطالق تسمية مختصرة على 

وهـــذه التـــسمية المختـــصرة لـــم توضـــع ) الـــسلطة(اتفاقيـــات جنيـــف وجعلهـــا بكلمـــة واحـــدة 
ٕاعتباطا، وانم ا فيها تحايل وانتهاك للقانون الدولي لما تحمله من معان تختلف عما لـو ً

ٕوانمـا وافـق علـى الـسماح . ولـم يكتـف القـرار بهـذا) أي سلطة االحـتالل(وضعت كاملة 
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ًالــسلطة بــدال مــن تحــريم ذلــك كونــه (ان تعمــل فــي العــراق تحــت مظلــة .. لــدول أخــرى 
.)312(مشاركة احتالل  

 يـشكل ســابقة قانونيــة خطيـرة فــي انتهــاك قاعــدة 1483/2003لـذلك فــأن القــرار 
ًدوليـــة آمـــرة بالرضـــوخ لحالـــة االحـــتالل كـــآمر واقـــع، وبنـــاءا علـــى خطـــورة وأهميـــة هـــذه 
الــسابقة، فقــد كــان جــدول أعمــال نــدوة بــاريس القانونيــة يتكــون مــن ثالثــة أقــسام رئيــسية 
:وهي  

 

بعنوان السابقة العراقية وقانون الحرب : األول  

(Lepers Dent Irakein et Le Just ad bellhm) 

:السابقة العراقية وقواعد الحرب أي القانون الدولي اإلنساني: الثاني   

 ( precedent irnkian et le just bellow) le  
              )313(متاحـــــــــة ألعـــــــــضاء مجلـــــــــس األمـــــــــن: عـــــــــن فتـــــــــرة مـــــــــا بعـــــــــد الحـــــــــرب: الثالـــــــــث

 (Aper"s la garere)         
سابقة الخطيــرة فــي تــاريخ األمــم المتحــدة والخــرق الواضــح حيــث عالجــت هــذه الــ

.بالعدوان على العراق واحتالله وانتهاك القانون الدولي اإلنساني فيه  

:الجوانب القانونية الدولية الخاصة باالحتالل األميركي البريطاني للعراق  

واآلراء القانونيـــــة حـــــول 1483/2003بعـــــد أن تـــــم التعـــــرض لنـــــصوص القـــــرار 
قاعــدة آمــرة فــي القــانون الــدولي حيــث أصــبح العــراق بلــدا محــتال بموجــب هــذا انتهاكــه 

القرار، ولكن احتالل العراق من قبل الواليات المتحـدة وبريطانيـا يختلـف عـن غيـره مـن 
إذ يتــسم احــتالل العــراق بــسمات ..حــاالت االحــتالل التــي عالجهــا مجلــس األمــن ســابقا

  )314( :خاصة ترتبت عليها آثار قانونية مهمة وهي

                                            
 محلــق كتــاب محمــد ل فــي  ، وأعيــد نــشر المقــا2/7/2003محمــد الــدوري، البيــان االماراتيــة بتــاريخ  )312(

، 2004المركــــز العربــــي، ابــــو ظبــــي ،ًري، اللعبــــة انتهــــت مــــن األمــــم المتحــــدة إلــــى العــــراق محتال،الــــدو
 .246ص

ـــدولي  )313( ـــانون ال بيـــروت، ) 2009-1991(باســـيل يوســـف بجـــك، العـــراق وتطبيقـــات األمـــم المتحـــدة للق
 .467-466، مركز دراسات الوحدة العربية، ص2006

(2) Peppier present- I International Lionen Irak et Le droit- International 
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ــراق بفعــل االحــتالل -1 ــي الع ــائم ف ــسياسي الق ترافــق احــتالل : ســقوط النظــام ال
العراق بسقوط النظام السياسي القائم بموجب الدسـتور المؤقـت النافـذ مـن عـام 

، بحيث أصبحت الدولة من دون جهاز سياسي، ولـم يقتـصر األمـر )1970(
م وجـــود نظـــام ٕعنـــد هـــذا الحـــد، وانمـــا اكتمـــل الفـــراغ الدســـتوري والـــسياسي بعـــد

عراقي بديل، يتـولى الـسلطة فـي العـراق، كمـا يـتم فـي االنقالبـات العـسكرية أو 
 الممثلة للعـراق -الثورات، وترتب على ذلك زوال الشخصية االعتبارية الدولية

 عبــر -علــى الــصعيد الــدولي، أو علــى صــعيد العالقــات مــع ســلطة االحــتالل 
لألراضي العربيـة )) إسرائيل((الل ً كما هو الحال مثال في احت-األمم المتحدة

 حيـث تولـت أجهــزة الدولـة فـي مــصر وسـوريا واألردن تمثيـل هــذه 1967عـام 
ولكــن احــتالل العــراق .. الــدول فــي اتفاقيــات فــصل القــوات عبــر األمــم المتحــدة

ًتــــم بغــــزو كــــل األراضــــي العراقيــــة وزوال الــــسلطة الــــسياسية مــــا أحــــدث فراغــــا 
ًسياســيا وعــسكريا ودســتوريا،  ً مــلء هــذا الفــراغ ) 1983/2003(حــاول القــرار ً

  . ًبحل األجهزة السيادية للدولة، كما سيرد الحقا

ــة والتــصرف بهــا  -2  :تفــويض ســلطة االحــتالل صــالحيات مطلقــة إلدارة الدول
فـــأن مجلـــس األمـــن قـــد فـــوض ســـلطة االحـــتالل بـــاإلدارة الفعالـــة .. وكمـــا ورد 

بمـا )) Effective Administration of The Territory((لإلقلـيم 
في ذلك، وبصفة خاصة العمل على استعادة األحوال التي يتوافر فيهـا األمـن 
واالستقرار، وتهيئة الظروف التي يمكن فيها للشعب العراقـي، ان يقـرر بحريـة 

ولكـــن هـــذا )) Calls Upon The Authority((مـــستقبله الـــسياسي 
بـأن تعمـل علـى التفويض، قد جاء بصيغة طلب مجلس األمـن مـن الـسلطة، و

 . تحقيق رفاه الشعب العراقي
))To Promote The Welfare of The Iraqi People أي )) 
ســلطة االحــتالل أصــبحت مكلفــة مــن قبــل مجلــس األمــن بــإدارة العــراق كونــه 
. ًإقليما محتال  

أن سلطة االحتالل ، قد باشرت مهامها التي صـدرت .. والالفت للنظر
ر القـــرار المـــذكور بـــأكثر مـــن شـــهر فقـــد ، قبـــل صـــدو1483/2003بـــالقرار 
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 حـــزب البعـــث 2003ابريـــل / نيـــسان) 16(حلـــت ســـلطات االحـــتالل بتـــاريخ 
.العربي االشتراكي في العراق  

(ثــم أصــدر المــدير اإلداري للــسلطة االئتالفيــة المؤقتــة  CPA بتــاريخ ) 
ً ، أمـــرا يقـــضي بتطهيـــر المجتمـــع العراقـــي مـــن ذلـــك 2003مـــايو /  أيـــار16

مــن دون وضــع ) 1(صــدر المــدير نفــسه الالئحــة التنظيميــة رقــم الحــزب، ثــم أ
تاريخ حين توقعيها، ولم تنشر هذه الجريدة الرسمية، إال بعد ان أضيفت إليها 

 الظهارهـا، وكأنهـا 1483/2003إشارة في الديباجة إلى قـرار مجلـس األمـن 
.ًصادرة تنفيذا للقرار المذكور  

 ليـــــست إال 1483/2003ار أي أن الفقـــــرة الرابعـــــة العاملـــــة مـــــن القـــــر
ــــي وضــــعتها ســــلطات االحــــتالل لنفــــسها ولــــم  ــــصالحيات والمهــــام الت ــــذا لل ًتنفي

ان الـــسلطات التـــي وردت فـــي .. تـــضعها األمـــم المتحـــدة، والـــدليل علـــى ذلـــك
الالئحــة التنظيميـــة مطلقـــة، وتـــشمل كـــل ســلطات الدولـــة، والتـــي تتعـــارض مـــع 

 الــدولي اإلنــساني والقــانون قــوانين، وأعــراف الحــرب واتفاقيــات جنيــف للقــانون
.الدولي لحقوق اإلنسان  

مــــــن الجــــــزء األول مــــــن الالئحــــــة التنظيميــــــة         ) 2(فقــــــد ورد فــــــي الفقــــــرة 
يعهــــد إلــــى ســــلطة االئــــتالف المؤقتــــة، ممارســــة كــــل : (( مــــا يلــــي) 1(  رقــــم 

ــــشريعية والقــــضائية الالزمــــة لتحقيــــق أهــــدافها، وذلــــك  ــــسلطات التنفيذيــــة والت ال
) 1483/2003(ت مجلــس األمــن ذات الــصلة بمــا فيهــا القــرار بموجــب قــرارا

والقوانين واألعراف المتبعة في حالة الحرب، ويتـولى المـدير التنفيـذي للـسلطة 
.)315())االئتالفية المؤقتة ممارسة تلك السلطات  

وقــد انعكــست هــذه الــصالحيات المطلقــة فــي كــل مرافــق الدولــة، وحتــى 
.  مع القانون الدولي اإلنسانيٕفي القضاء واصدار تشريعات تتعارض  

كـان األمــر : زوال البنيـة المؤســسية للدولـة بحلهــا مــن قبـل ســلطة االحــتالل -3
، ومـن )2(الثاني الذي أصدره مدير السلطة االئتالفية المؤقتة هـو األمـر رقـم 

                                            
، الـصادر عـن مجلـس األمـن بـشأن تفـويض الـسلطات لقـوات االحـتالل 1483/2003مضمون القرار )315(

 .بإدارة العراق
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دون أن يقتـــرن بتـــاريخ صـــدوره، ولـــم ينـــشر فـــي الجريـــدة الرســـمية، إال بتـــاريخ 
عـــد ان أضـــيفت إلـــى ديباجتـــه لإلشـــارة إلـــى قـــرار  ، ب2003يونيـــو/حزيـــران17

وتــأتي خطــورة هــذا األمــر، ان حــل الكيانــات ) 1483/2003(مجلــس األمــن 
الـــسيادية للدولـــة العراقيـــة، وتجريـــد الدولـــة مـــن أي كيـــان مؤســـسي يعبـــر عـــن 

 :سيادتها، فقد جاء في الجزء األول من األمر ما يلي
ا فــي الملحـــق المرفـــق تحــل بموجـــب هــذا األمـــر الكيانـــات الــوارد ذكرهـــ -1

وقـــــد تـــــضاف إليهـــــا اســـــماء كيانـــــات أخـــــرى فـــــي ) الكيانـــــات المنحلـــــة(
  .)316(المستقبل

: وكما يأتي* وقد ورد في ملحق األمر تعداد الكيانات المنحلة  

 :المؤسسات المنحلة بموجب األمر هي المؤسسات التالية �
  وزارة الدفاع  -أ 

 وزارة اإلعالم  -ب 

 وزارة الدولة للشؤون العسكرية  -ج 

 المخابرات العراقيةجهاز   -د 

  مكتب األمن القومي-هـ

  مديرية األمن العامة-و

  جهاز األمن الخاص-ز

 :المنظمات العسكرية التالية �
  الجيش  -أ 

 السالح الجوي  -ب 

 البحرية  -ج 

 قوة الدفاع الجوي والتنظيمات العسكرية األخرى  -د 

                                            
  .الصادر من سلطة االئتالف المؤقتة والقاضي بحل الكيانات المنحلة) 2(األمر رقم  )316(

ا وصـفها المـشرعون فــي زمـن بريمـر الحـاكم المــدني هـي بعـض المؤسـسات المرتبطـة بالنظــام الـسابق كمـ*
للعــراق والـــذي قــام بحلهـــا وتـــسريح العــاملين فيهـــا ممـــا أوجــد صـــعوبات معيـــشية للمــواطن العراقـــي جـــراء 

 . حجب مستحقاتهم المادية



 138

  الحرس الجمهوري-هـ

  الحرس الجمهوري الخاص-و

مديرية االستخبارات العسكرية-ز  

  جيش القدس-ح

  قوات الطوارئ-ط

 :القوات شبه العسكرية �
  فدائيو صدام  -أ 

 مقاتلي حزب البعث  -ب 

 أصدقاء صدام  -ج 

 أشبال صدام  -د 

 

 :المنظمات األخرى �
 ديوان الرئاسة  -أ 

 سكرتارية الرئاسة  -ب 

 مجلس قيادة الثورة  -ج 

 المجلس الوطني  -د 

  تنظيم الفتوة-هـ

  اللجنة الوطنية لأللعاب األولمبية-و

محاكم الخاصة المحاكم الثورة وال-ز  

)317( محاكم األمن الوطني-ح
 

 تحـــل كـــذلك جميـــع المنظمـــات التابعـــة للكيانـــات المنحلـــة، -ط
وقـــــد تـــــضاف إلـــــى هــــــذه الالئحـــــة فـــــي المـــــستقبل أســــــماء 
.تنظيمات أخرى  

                                            
(317)  Marcelo Kohen : (( L.A Dminictation Actuelle de, I Irak : Wrs hue 
honvelle Formde protection)) Papier present a: Lintervention en Irak et 

Ledroit International , P.301. 
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مــن يــستعرض مفــردات الكيانــات المنحلــة يتبــين لــه بــصورة 
واضــحة ان ســلطة االحــتالل، قــد حلــت البنيــة المؤســسية للدولــة 

شكل العمــــود الفقــــري لكيانهــــا علــــى الــــصعيدين الــــوطني التــــي تــــ
ًوالـــدولي، فـــإذا كـــان مفهومـــا فـــي حـــاالت وقـــوع انقـــالب عـــسكري 
تبديل قيادات الجـيش والقـوات المـسلحة، فـأن ذلـك ال يـؤدي إلـى 
. حل الجيش بكيانه كمؤسسة وطنية  

ــــــى حــــــل والغــــــاء  ٕكمــــــا ان حــــــاالت االحــــــتالل ال تــــــؤدي إل
حيــث تجــرد الدولــة مــن أداتهــا، وقــد الكيانــات المؤســسية للدولــة ب

أطلـــق أحـــد البــــاحثين فـــي نـــدوة بــــاريس القانونيـــة، علـــى العــــراق 
.صفة دولة ذات سيادة دون جهاز دولة  

 ،g<ل و1ـ�وM3'Vد أ��*ب ا �� �ا�/*ا7! ا� و�
�7�47�:و���م ا37;�ك ا��/*ق ا  

الطبيعيـة ان يفعل ما يريد في األراضـي والـشعب والمـوارد .. هل من حق المحتل
أم ان هنــــاك قــــوانين ! التــــي تقــــع فــــي الــــساحة التــــي يقــــوم باحتاللهــــا بقــــوات عــــسكرية؟

ومعـــايير واســـعة حـــددها العـــالم وتحميهـــا القـــوانين الدوليـــة، ويجـــب إتباعهـــا مـــع الـــشعب 
.)318(واألرض والموارد الطبيعية أثناء االحتالل  

ولية الدولـــة األســـير، وكيـــف يـــتم التعامـــل معـــه؟ ومـــا حقـــوق المـــدنيين، ومـــا مـــسؤ
 المحتلة عن تصرفات جنودها التي تنتهك القوانين الدولية؟

ًأســـئلة كثيـــرة وجميعهـــا لهـــا إجابـــات شـــديدة الوضـــوح فـــي القـــانون الـــدولي، وحتمـــا 
) بالتقــادم(ســوف يــدفع مجــرم الحــرب الــثمن، ألن جرائمــه مهمــا طــال الــزمن ال تــسقط، 

ر بهــا ومـــن حـــاول طمـــس ٕوانمــا تبقـــى وصـــمة عــار علـــى جبـــين مـــن ارتكبهــا، ومـــن أمـــ
.الحقيقة حول الجريمة  

:ا��/*ق �: h< اM3'Vل  

ـــدولي بوضـــوح ســـلطات االحـــتالل وكيفيـــة التعامـــل معهـــا، ومـــن  يحـــدد القـــانون ال
مـن اتفاقيـة جنيـف ) 64(صالحيات سلطة االحتالل إجراء تعديالت قانونيـة ، فالمـادة 

                                            
ـــاب العربـــي، دمـــشقالقـــاهرة ،-دمـــشقمحمـــد بـــسيوني، العـــار األميركـــي مـــن غوانتاموا، )318(  ، - دار الكت

 .38-27، ص2005
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األراضــي المحتلــة، مــا لــم الرابعــة، تــنص علــى ان تبقــى التــشريعات الجزائيــة الخاصــة ب
.)319(تلغها دولة االحتالل أو تعطلها  

إذا كــان فيهــا مــا يهــدد أمنهــا أو يمثــل عقبــة فــي تطبيــق االتفاقيــة، ويــشدد التعليــق 
علـــى هـــذه المـــادة، علـــى انـــه مـــن المبـــادئ األساســـية لقـــانون االحـــتالل فكـــرة اســـتمرارية 

القـانون المـدني ((لقانون بأكملـه النظام القانوني لألراضي المحتلة، والتي تنطبق على ا
ويوضح سبب اإلشارة السريعة في اتفاقية جنيف الرابعة إلى احترام )) والقانون الجزائي

القـــانون الجزائـــي، ألنـــه لـــم تـــتم مراعاتـــه بـــشكل كـــاف خـــالل النزاعـــات الـــسابقة، ولـــيس 
م ًان سـلطات االحـتالل ليـست ملزمـة أيـضا بـاحترا((هناك سبب الستدالل العكس وهو 

)).القانون للبالد أو حتى دستورها  

وهنــــاك اســــتثناءان فقــــط لقاعــــدة الحفــــاظ علــــى القــــوانين الجزائيــــة القائمــــة تتعلــــق 
. بأمن دولة االحتالل: األولى  

ــة ًلمــا فيــه مــصلحة الــسكان التــي تتــيح لهــا مــثال الغــاء التــدابير القائمــة علــى  : والثاني
ء القـــوانين الجزائيـــة، أو وقــــف التمييـــز، بينمـــا ال تـــستطيع دولـــة االحـــتالل الغـــا

العمــل بهــا ألي ســبب آخــر وبــشكل خــاص لمجــرد جعلهــا تتماشــى مــع القــوانين 
.)320(الخاصة  

كـــذلك صـــالحية ســـلطة االحـــتالل فـــي نـــصوص قانونيـــة .. ويقيـــد القـــانون الـــدولي
ال يجــوز لدولــة ((مــن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة تــنص علــى أنــه ) 64(خاصــة بهــا فالمــادة 
ســـكان األراضـــي المحتلـــة للقـــوانين التـــي تراهـــا الزمـــة لتمكنهـــا مـــن االحـــتالل اخـــضاع 

الوفــاء بالتزاماتهـــا بمقتـــضى هـــذه االتفاقيــة، وتـــأمين اإلدارة المنتظمـــة لإلقلـــيم، وضـــمان 
أمن دولة االحـتالل وأمـن األفـراد وممتلكـات قـوات او إدارة االحـتالل، وكـذلك المنـشآت 

)).وخطوط المواصالت التي تستخدمها  

لخبراء القانونين، القضايا التي يمكن فيها لدولة االحتالل ممارسـة سـلطة ويحدد ا
: فــي مجــاالت مثــل) األحكــام الالزمــة لتطبيــق االتفاقيــة(تــشريعية، وهــي تقتــصر علــى 

ـــــصحة العامـــــة واألحكـــــام األخـــــرى  ـــــصحافة، والغـــــذاء والنظافـــــة وال رعايـــــة األطفـــــال وال
                                            

 .39محمد بسيوني، مصدر سبق ذكره، ص )319(
 .1948ميثاق األمم المتحدة الصادرة عام )320(
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الالزمــــة ) األحكــــام الجزائيــــة(و) اإلدارة المنظمــــة لألراضــــي(الــــضرورية للحــــافظ علــــى 
)321(:لحمايتها هي

 

ال تــصبح القــوانين الجزائيــة التــي تفرضــها دولــة االحــتالل ) 65(وبموجــب المــادة 
ٕنافـــذة إال بنـــشرها وابالغهـــا للـــسكان بلغـــتهم، وال يكـــون لهـــذه األحكـــام أثـــر رجعـــي فهـــل 

!. البريطاني للعراق بذلك؟-قامت سلطات االحتالل األميركي  

لـــم تفـــصح ســـلطات االحـــتالل االميركيـــة عـــن ..  الوقـــع فـــي العـــراقوعلـــى ارض
ًنواياها بعد التعامل مع قضية إقرار العدالـة فـي العـراق بوصـفها هـدفا دوليـا يؤكـد علـى  ً
ضـــــرورة محاكمـــــة الـــــذين ارتكبـــــوا جـــــرائم ال إنـــــسانية فـــــي عهـــــد النظـــــام الـــــسابق ضـــــد 
.المواطنين  

لعدالـــة، عنــدما أصـــدرت الئحـــة وقــد انتهكـــت أميركــا العـــرف االول فـــي ممارســة ا
مـــن قيـــادات النظـــام الـــسابق، واعتقلـــت ) 55(بأســـماء ) الكودشـــينة(علـــى ورق اللعـــب 

ًانـه جـرت اعتقـاالت وفـق الئحـة أوسـع نطاقـا .. ًفعال منهم، كمـا ذكـرت مـصادر) 45(
شخـصية قياديـة غيـر معروفـة، حتـى اآلن، واصـدرت سـلطات االحـتالل ) 200(تضم 

بعــث، حتــى المــستوى الرابــع بتــسليم أنفــسهم لــسلطات االحــتالل أوامــر لعناصــر حــزب ال
.)322(ألف معتقل) 16000(بما يشمل اعتقال ما يزيد على   

دعـوة ) 55(ومن الناحية القانونية، فقد تضمنت أوامر اعتقال عناصر الئحـة الــ 
ًللقبض عليهم أحياءا أو امواتا، وشفعتها بجوائز مالية لإلرشاد، ولم تفصح عـن أمـاكن  ً
احتجاز المعتقلين وال االتهامـات الموجهـة إلـيهم، وال التكييـف القـانوني لهـذا االحتجـاز، 
وال الطريقــة التــي ســيتم التعامــل بهــا معهــم، وهــذه الممارســات شــبيهة بتلــك التــي اتبعهــا 
المحتجزون في غوانتناموا، وجمعيها إجـراءات غيـر قانونيـة، وهـو مـا يؤكـد خـرق قـوات 

!لي الخاص بواجبات المحتل؟االحتالل للقانون الدو  

:'/*ق ا���ى وا�� 7! أW-�ء ا���ب  

                                            
 .1949اتفاقية جنيف لحقوق اإلنسان الصادرة في العام )321(
الـــصادر عـــن ســـلطة االئـــتالف، وهـــو حـــل حـــزب البعـــث ومالحقـــة كـــوادره ) 1(القـــرار أو األمـــر رقـــم  )322(

 .شخص قيادي غير معروف) 200(وقائمة أخرى بـ ) 55(الـ



 142

يــستمد القــانون الــدولي اإلنــساني مــصادره األساســية مــن اتفاقيــات جنيــف األربــع 
التي أقرها مؤتمر جنيف الدبلوماسي لوضع اتفاقيات دولية لحماية ضـحايا الحـرب فـي 

:)323( وهذه االتفاقيات هي1949مارس /آذار/12  

الخاصــة بتحـــسين حــال الجرحــى والمرضـــى مــن أفـــراد ) األولـــى(يــف اتفاقيــة جن -
  .القوات المسلحة في الميدان

الخاصـــة بتحـــسين حـــال الجرحـــى والمرضـــى مـــن أفـــراد ) الثانيـــة(اتفاقيـــة جنيـــف  -
 .القوات المسلحة في البحار

 .الخاصة بمعالجة أسرى الحرب) الثالثة(اتفاقية جنيف  -
 .ية األشخاص المدنيين وقت الحربالخاصة بحما) الرابعة(اتفاقية جنيف  -
 أقــر مــؤتمر جنيــف الدبلوماســي للعمــل علــى 1977تمــوز /  يوليــو15وبتــاريخ  -

اإلضـــافيين ) البروتوكـــولين الملحقـــين(انمـــاء وتطـــوير القـــانون الـــدولي اإلنـــساني 
 .)324(1949التفاقيات جنيف األربع لعام 

ـــــات والبروتوكـــــوالت اإلضـــــافية ـــــك االتفاقي ـــــدولي نجـــــد ان.. ًوطبقـــــا لتل  القـــــانون ال
اإلنساني قد استهدف أربع فئات رئيسية بالحماية ، وكفل لها حقها يجـب علـى اطـراف 
: النزاع المسلح مراعاتها اثناء الحرب وهم  

  .الجرحى والمرضى من أفراد القوات المسلحة في الميدان -

 .الغرقى والجرحى والمرضى من القوات المسلحة في البحار -
 .اسرى الحرب -
 .المدنيون -

 

 

 
! أW-�ء ا���وب'/*ق ا�� 7:  

                                            
 .ب والخاصة بحماية ضحايا الحر1949مارس/  آذار12اتفاقية جنيف الصادرة في  )323(
 . التفاقيات جنيف1977يوليو / تموز ) 15(قرار مؤتمر جنيف بتاريخ  )324(
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الرابعـــة الخاصـــة بحمايـــة األشـــخاص المـــدنيين فـــي وقـــت ) جنيـــف(تـــنص اتفاقيـــة 
: على البنود اآلتية1949أغسطس /آب/2الحرب الموقعة في   

جرحى اتفاقية جنيف الرابعة تحث على اتخاذ التدابير كافة التي مـن شـأنها ان  -
نيين الموجــودين تحــت ســلطة أحــد تــسبب فــي معانــاة أو إبــادة لألشــخاص المــد

طرفــي النــزاع وال يقتــصر هــذا الخطــر علــى القتــل والتعــذيب والعقوبــات البدنيــة 
والتــشويه والتجــارب الطبيــة والمحليــة التــي تقتــضيها المعالجــة الطبيــة للــشخص 

وحــشية أخــرى وســواء قــام بهــا وكــالء (ًالمحمــي، ولكنــه يــشمل أيــضا أي أعمــال 
  ).132(المادة مدنيون أو وكالء عسكريون 

حظـرت االتفاقيـة ممارسـة االكـراه المـدني أو المعنـوي ضـد األشـخاص المـدنيين  -
كمـــا ال يجـــوز ) 31المـــادة (ًخـــصوصا بـــدون الحـــصول علـــى معلومـــات مـــنهم 

 .ًمعاقبة أي شخص مدني عن مخالفة لم يقترفها شخصيا
ـــــسلب وأســـــاليب القـــــصاص مـــــن األشـــــخاص  - وتحظـــــر العقوبـــــات الجماعيـــــة وال

 ). 33(وممتلكاتهم المادة المدنيين 

).34المادة (      كما يحظر أخذ الرهائن  

ويتمتع جميع األشخاص المدنيين بحق االحترام ألشخاصـهم وشـرفهم وعقائـدهم  -
جميـــع (الدينيـــة، وعـــاداتهم وتقاليـــدهم وحقـــوقهم العائليـــة، ويجـــب معـــاملتهم فـــي 

 .)325()27(معاملة إنسانية المادة ) األحوال
اقيــة علــى أحكــام خاصــة بمعاملــة األجانــب مــن رعايــا الــدول كمــا اشــتملت االتف -

العــدوة أو المحايــدة الــذين يتواجــدون فــي االقــاليم المتحاربــة أو فــي االقــاليم التــي 
 .تخضع لالحتالل

 األوضاع المتعلقة بالمستشفيات والمناطق المأمونـة التـي -كما نظمت االتفاقية -
الـــذين تقـــل ) ، األطفـــالالجرحـــى، المرضـــى، المـــسنون(تتعـــرض آلثـــار الحـــرب 

ــــذين تقــــل  ــــال ال ــــساء الحوامــــل وامهــــات األطف أعمــــارهم عــــن خمــــسة أعــــوام والن
 .أعمارهم عن سبع سنوات

                                            
 .بشأن حماية أو أخذ الرهائن) الملحق األول(من البروتوكول ) 34(المادة  )325(
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وكـذلك وضــعت االتفاقيــة ضــمانات لحريــة مـرور شــحنات جميــع األدويــة ولــوازم  -
المستــشفيات والمهمــات الالزمــة للعبــادة الدينيــة المرحلــة إلــى المــدنين فقــط حتــى 

 .ون للعدولو كانوا ينتم
مــن البروتوكــول الملحــق قاعــدة أساســية بتقريرهــا ان ) 48(وقــد تــضمنت المــادة  -

تعمــــل أطــــراف النــــزاع علــــى التمييــــز بــــين الــــسكان المــــدنيين والمقــــاتلين وبــــين 
األهــداف المدنيــة واألهــداف العــسكرية، ومــن ثــم توجــه عمليــاتهم ضــد األهــداف 

ة فـي مجـال حمايـة الـسكان العسكرية دون غيرها، وذلك من أجـل القواعـد العامـ
 :)326(ًالمدنين، وذلك وفقا لما يأتي

يتمتـــــع الـــــسكان المـــــدنيون واألشـــــخاص المـــــدنيون بحمايـــــة عامـــــة ضـــــد  -1
األخطار الناجمة عـن العمليـات العـسكرية ويجـب الضـفاء فعاليـة علـى 
ًهذه الحماية، مراعـاة القواعـد دومـا، فـضال عـن القواعـد األخـرى القابلـة  ً

  .للتطبيق

ن يكــون الــسكان المــدنيون بوصــفهم هــذا، وكــذلك األشــخاص ال يجــوز ا -2
ًالمدنيون محال للهجوم، ويحظر أعمـال العنـف أو التـردد أو التهديـد بـه 

 .ًالرامية أساسا إلى نشر الذعر بين السكان المدنيين
يتمتـــع األشـــخاص المـــدنيون بالحمايـــة التـــي يوفرهـــا هـــذا القـــسم مـــا لــــم  -3

دائيـــة، وعلـــى مـــدى الوقـــت الـــذي يقومـــوا بـــدور مباشـــر فـــي األعمـــال الع
 . يقومون خالله بهذا الدور

وهي تلك التي ال توجه إلى هدف عـسكري : تحظر الهجمات العشوائية -4
محــدد أو تلــك التــي تــستخدم طريقــة أو وســيلة للقتــال ال يمكــن أن توجــه 
ــــستخدم طريقــــة أو وســــيلة  ــــى هــــدف عــــسكري محــــدد أو تلــــك التــــي ت إل

ن ثــم فــأن مــن شــأنها أن تــصيب فــي للقتــال، ال يمكــن حــصر آثارهــا ومــ
كـــل حالـــة األهـــداف العـــسكرية واألشـــخاص المـــدنيين أو األعيـــان دون 

 .تميز
��bا �:و���c ا�;.��ت ا���*ا9  

                                            
 .بشأن حماية أو أخذ الرهائن) الملحق األول(من البروتوكول ) 34(المادة  )326(
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ًالهجــوم قــصفا بالقنابــل، أيــا كانــت الطــرق أو الوســائل، الــذي تــستهدف عــددا مــن   -أ  ً
ًتـضم تركيـزا األهـداف العـسكرية الواقعـة فـي مدينـة أو بلـدة أو قـرب منطقـة أخـرى 

  .  )327(من المدنين أو األعيان المدنية 

الهجـــوم الـــذي يمكـــن أن يتوقـــع منــــه أن يـــسبب خـــسارة فـــي أرواح المــــدنيين أو   -ب 
ًإصــــابات بهــــم واضــــرارا باألعيـــــان المدنيــــة أو يحــــدث خطـــــأ مــــن هــــذه الخـــــسائر 
واألضـــرار، يفـــرط فـــي تجـــاوز مـــا ينتظـــر أن يـــسفر عنـــه ذلـــك الهجـــوم مـــن ميـــزة 

 .)328(ومباشرةعسكرية ملموسة 
 .حظر هجمات الردع ضد السكان واألشخاص المدنيين  -ج 
ال يجـــوز التوســـل بوجـــود الـــسكان واألشـــخاص المـــدنيين أو تحركـــاتهم فـــي حمايـــة   -د 

نقـــاط أو منـــاطق معينـــة ضـــد العمليـــات العـــسكرية، والســـيما محاولـــة درء الهجـــوم 
 .على األهداف العسكرية أو تغطية أو تميز أو اعاقة العمليات العسكرية

 ال يعفـــي خـــرق هـــذه المحـــذورات أطـــراف النـــزاع مـــن التزامـــاتهم القانونيـــة حيـــال -هــــ
الــسكان، واألشــخاص المــدنيين، بمــا فــي ذلــك االلتــزام باتخــاذ اإلجــراءات الوقائيــة 

).57المادة (المنصوص عليها في   

ولغـرض وضـع مقارنـة عمليـة أللتـزام أميركـا وبريطانيـا أوقـات الحـرب مـع العــراق 
فاقيات والبروتوكوالت اإلضافية التـي تحمـي المـدنيين واألسـرى وبـين مـا جـرى بتلك االت

: نستدل بسرعة فائقة بالنتائج التي اشارت إلى ما يأتي) أبو غريب(في سجن   

تحمــل عــادة توجهــات الحكومــة األميركيــة، وتــدافع ) الواشــنطن بوســت(صــحيفة  -
آيــــار / مــــايو12عــــن الحكومــــة والــــرئيس ولكنهــــا فــــي تقريرهــــا الــــصادر بتــــاريخ 

ٍ كانـــت شـــديدة الوضـــوح فـــي توجيـــه االتهامـــات الواضـــحة إلـــى القيـــادات 2004
  .)329(األميركية وفي مقدمتهم بوش

                                            

سان فــي حــاالت الحــروب الــصادر خــالل قــانون حقــوق االنــسان ونــصوصه التــي تحمــي االنــ)327(

   .1949العام 

 .من البرتوكول اإلضافي، التي تنص على حظر الهجمات العشوائية على المدنين) 57(المادة  )328(
 نــشرت اتهامــات واضــحة للقيــادة 2004أيــار / مــايو/ 12صــحيفة الواشــنطن بوســت الــصادرة بتــاريخ  )329(

 .يب على السجناء العراقيين في أبو غريباألميركية وفي مقدمتهم بوش على صور التعذ
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ولطخـت  جثـة هامـدة علـى األرض، -وقد نـشرت الـصحيفة صـورة مقتـل عراقـي -
الـــدماء ثيابـــه ووجهـــه وذراعـــه اليـــسرى، أمـــا الـــذراع اليمنـــى فقـــد بتـــرت، وكـــذلك 
ًصــورة لجنــدي أميركــي ينــام فــوق هــرم أجــساد الرجــال العاريــة مبتــسما، وكــذلك 
صورة لشابه سجينة، وقد رفع قميصها من جـسدها لتقـف عاريـة الـصدر، بينمـا 

ورة أخــرى لجنـــود الجنــود االميركـــان ينظــرون مبتـــسمين فــي ســـعادة، وكــذلك صـــ
يمارســـون الجـــنس أمـــام عتبـــات المـــساجد دون احتـــرام ) رجـــال ونـــساء(امـــريكيين

وهــي ) لينــدي انجالنــد(المــاكن العبــادة،، وصــورة أخــرى لمجنــدة أميركيــة تــدعى 
ًتنظـــر بـــشغف إلـــى ســـجين عراقـــي عـــار مـــن مالبـــسه تمامـــا، وهـــو ممـــدد علـــى 

 .األرض، بينما تجره هي من رقبته بسلسلة لربط الكالب
وتــشير الــصحيفة إلــى انهــا أخطــرت لحــذف نــصف الــصورة حتــى يمكــن نــشرها،  -

كمــا نــشرت الــصحيفة صــورة أخــرى الســير عراقــي تــم تجريــده مــن ثيابــه وتقييــده 
فـــي ســـرير، وقـــد وضـــع األميركيـــون مالبـــس نـــساء داخليـــة فـــوق رأســـه ووجهـــه، 
وأضــــافت إن المجموعــــة الجديــــدة مــــن الــــصور يظهــــر فيهــــا الــــضباط والجنــــود 

ــــذذهم األ ميركــــان وهــــم يــــضحكون بــــصورة هــــستيرية تعكــــس مــــدى ســــاديتهم وتل
بتعذيب السجناء، كما يظهر في الـصورة بطاقـات هـؤالء الـضباط والجنـود التـي 
ًتحـــدد هـــويتهم العـــسكرية ورتـــبهم، ممـــا يؤكـــد انهـــا ليـــست صـــورا مفبركـــة، إذ تـــم 

اقلهـا بـين التقاطها بعدة كاميرات رقمية، وتم تحميلها على أقـراص مدمجـة تـم تن
وهــــي وحــــدة تابعــــة لقــــوات ) 372(الجنــــود فــــي ســــرية الــــشرطة العــــسكرية رقــــم 

 .بوالية ماريالند األميركية) كريسباتون(االحتياط تتمركز في 
وقد اعتاد االميركان على اجبار سـجنائهم علـى ممارسـة اللـواط والعـادات الـسرية 

اصدقائهم فـي الواليـات لتصويرهم على أنهم همجيون، ثم يرسلون تلك الصور لذويهم و
.)330(المتحدة  

ونقلــت الــصحيفة عــن محــامي المتهمــين بارتكــاب االعتــداءات الجنــسية وتعــذيب 
 هـم كـبش فـداء -السجناء قـولهم ان مـن يـتم التحقيـق معهـم اآلن مـن الجنـود االميركـان

                                            
 حـول حـال 2004أيـار/مايو/22تقرير لوكالة الشرق األوسط المصرية حول سجن أبو غريب بتاريخ  )330(

  .السجينات العراقيات في السجون االميركية
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 لمسؤولين كبار بالمخابرات االميركية، فهؤالء الجنود كـانوا ينفـذون أوامـر هـؤالء القـادة،
ـــــى إفـــــشاء  ـــــارهم عل ـــــين، واجب ـــــات التعـــــذيب إلذالل المعتقل ـــــصوير عملي ـــــذين أرادوا ت ٕوال
معلومـــات تتعلـــق بالمقاومـــة، وأضـــافت الـــصحيفة انهـــا حاولـــت الحـــصول علـــى تعليـــق 
المتحدث باسم القيادة المركزيـة فـي قطـر، وقـادة بعـض الوحـدات التـي مارسـت مهامهـا 

يــــق وتجــــاهلوا طلبــــات الــــصحيفة داخــــل ســــجن أبــــو غريــــب، لكــــن الجميــــع رفــــضوا التعل
.المذكورة  

أمـــا اعتقـــال النـــساء فأنـــه يـــتم بـــدون أي تـــدقيق أو تحريـــات أو تلـــبس بجريمـــة أو 
وجــود فــي مــسرح عمليــات المقاومــة العراقيــة، ومعظــم المعــتقالت فــي ســجن أبــو غريــب 
ًمن الالتي القي القبض عليهن جزافا خالل تفتيش البيوت لـسرقتها أو إلذالل أهلهـا أو 

ًحثا عن المقاومـة العراقيـة، وأخريـات تـم سـحبهن مـن الـشارع بـال جريمـة والـبعض مـن ب
النــــساء قامــــت قــــوات االحــــتالل باصــــطيادهن بالــــشباك مــــن الطــــائرات، وكــــل الفتيــــات 
والــسيدات القــي بهــن فــي معتقــل أبــو غريــب بــال محاكمــة، مــا يزيــد علــى أربعــة آالف 

ًلــن تــتخلص منــه أبــدا ســمعة أميركــا معتقــل ومعتقلــة فــي ســجن العــار اإلنــساني، الــذي 
.)331(وبريطانيا  

وكالـــة أنبـــاء الـــشرق ) أ، ش، أ(وفـــي تقريـــر نـــشرته عـــدة وكـــاالت لألنبـــاء ومنهـــا 
ـــــوم  ـــــصف الـــــصحفيون حالـــــة 2004أيـــــار/مـــــايو/22األوســـــط المـــــصرية، ونـــــشر ي ، ي

الــسجينات فــي ســجن أبــو غريــب بعــد تــصفيته مــن المعتقلــين أخفــاء كــل معــالم الجــرائم 
:تي تمت فيه فيقول التقريرالبشعة ال  

نجحت سجينة عراقية من نـزيالت أبـو غريـب فـي تـسريب رسـالة خطيـة تـستغيث 
فيهــا مــن اغتــصاب حــراس الــسجن االمــريكيين لهــن مــن بــين خمــس ســجينات أخريــات، 

ان اكثـــر مـــن ســـجينة أصــبحن حوامـــل ويعـــشن تحـــت ظـــروف قاســـية، : وقالــت الرســـالة
. معتقل افرجت عنه السلطات األميركيةوكانت السجينة قد سلمت الرسالة إلى  

انـــه عنـــد زيارتـــه لـــسجن أو غريـــب ) وكالـــة أنبـــاء الـــشرق األوســـط(وذكـــر مراســـل 
/ بـــــصحبة مجموعـــــة صـــــحفيين عـــــراقيين، وأجانـــــب خـــــالل األســـــبوع الثالـــــث مـــــن مـــــايو

                                            
  . دقيقة60 برنامج SBS اس. بي. اسشبكة  )331(
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، الحــظ وجــود خمــس ســجينات فــي زنزانــات انفراديــة بالطــابق الثــاني، وقــال ان 2004
مـــن شـــبابيك الزنزانـــات ويؤكـــدن تعرضـــهن النتهاكـــات جنـــسية النـــزيالت كـــن يـــصرخن 

.أبسطها إجبارهن على التعري الكامل  

لقــد فجــرت وســائل اإلعــالم االميركيــة والبريطانيــة الحــديث حــول الجــرائم البــشعة 
التــي قــام بهــا جنــود اميركيــون وبريطــانيون ضــد األســرى والــسجناء العــراقيين فــي ســجن 

ً بعـد عـام تقريبـا مـن اجتيـاح بغـداد فـي التاسـع 2004/مـايو/ أبو غريب في مطلع أيار
. )332(2003أبريل / من شهر نيسان  

وال –وسأل الجميع عن كشف هذه المآسـي التـي حـدثت فـي بغـداد بعـد االحـتالل 
، وأبلغتهـــا 2004ينـــاير/  ترصـــدها بالتفـــصيل لجنـــة اميريكيـــة فـــي كـــانون الثـــاني-تـــزال

الملـف علـى مكتبـه ولـم يفتحـه وربمـا لـن (لد للكونجرس ولوزير الـدفاع االميركـي رامـسفي
)؟!يفتحه  

: وكان الهدف االميركي من وراء كشف هذه الفضائح البشعة هو ما يأتي  

ـــسياسة  -1 اضـــرب (ًتخويـــف العـــراقيين والعـــرب فـــي كـــل العواصـــم العربيـــة تبعـــا ل
، ومــــع حالــــة الرعــــب والهلــــع ســــوف تقــــل المقاومــــة )المربــــوط يخــــاف الــــسايب
  . العراقالشرسة ضد المحتل في

 والبريطانيـــة طـــوال -كـــشف هـــذه المعلومـــات التـــي وقفـــت الخارجيـــة االميركيـــة -2
خمسة أشهر كاملة بحسم ضـد اذاعتهـا وهـي تقـدم صـورة لألميركـي يبـدو فيهـا 
ًقويا وعنيفا ينتهك شرف اعدائه، بعد ان تناقلت وسـائل اإلعـالم خـالل شـهري  ً

ا المهـزوم والمقتـول  صـورة للجنـدي األميركـي، كـان فيهـ2004/ مارس وأبريـل
والـــذي تمثـــل المقاومـــة العراقيـــة المنتـــصرة فـــي الفلوجـــة بجثتـــه، ويبـــدو الجنـــدي 

ًالغربي خائفا مذعورا مدحورا دائما ً ً ً)333(. 

                                            
ينـــاير / ن العراقـــي بتـــاريخ كـــانون الثـــانيتقريـــر صـــادر عـــن لجنـــة أميركيـــة فـــي مجـــال حقـــوق اإلنـــسا )332(

20004. 
القـاهرة، -محمد بسيوني، العار األميركي مـن غواتنـاموا إلـى أبـو غريـب، دار الكتـاب العربـي، دمـشق )333(

 .95-28، ص2005، 1ط
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، ان أطبـــــاء 2004أغـــــسطس/آب/17وكــــشفت مجلـــــة النـــــسيت البريطانيــــة فـــــي 
لـسجناء، الجيش األميركي العاملين في العراق شاركوا مع المحققين في انتهاك حقوق ا

واوضـــحت المجلـــة ان هنـــاك أدلـــة علـــى بعـــض األطبـــاء، قـــاموا بتزويـــر شـــهادات وفـــاة 
كما قاموا بأخفاء األدلة على تعـرض .. للتغطية على حوادث القتل الناتج عن التعذيب

. السجناء للضرب المبرح  

ان أطبـاء الجـيش االميركـي : البريطانية" النسيت"وأكد التقرير الذي نشرته مجلة 
ا فــي تــصميم أســاليب التعــذيب النفــسية والجــسدية التــي اتبعهــا المحققــون خــالل شــاركو

.)334(استجوابهم  

األميركيــة الــذي اعــد الدراســة ) مينــسوتا(االســتاذ بجامعــة ) ســتيفن مــايلز. (واكــد د
ًان طبيبا ونفسانيا كانا يساعدان في وضع اساليب التحقيـق والموافقـة ) لمجلة النسيت( ً

بـــأن هـــؤالء األطبـــاء وكــونهم فـــي الجـــيش أخلـــوا ... تهمهـــم مــايلزعلــى شـــكلها النهـــائي ا
.بشرف المهنة وقسم بقراط  

التقليل من حجم المعلومات التـي كـان يعلمهـا ) الواشنطن بوست(ورغم محاوالت 
الرئيس بوش عن مذابح وانتهاكات سـجن أبـو غريـب، وغيـره مـن الـسجون العراقيـة فـي 

نقــاب عــن خالفــات شــديدة نــشبت بــين كــولن محاولــة لتجميــل وجهــه إال انهــا كــشفت ال
 وزيــر الــدفاع بـشأن تلــك االنتهاكــات -بـاول وزيــر الخارجيـة االميركيــة ودونالــد رامـسفليد

.أثناء اجتماعات عقدت بالبيت األبيض  

: واضــافت المجلــة علــى لــسان مــن وصــفتهم بمــسؤولين كبــار بــاإلدارة االميركيــة 
ًامــل جــديا مــع الــشكاوي المكــررة التــي ان بــاول طالــب رامفــسيلد فــي حــضور بــوش بالتع

قــدمها الــصليب األحمــر بخــصوص االنتهاكــات التــي يتعــرض لهــا المعتقلــون العراقيــون 
علــــى أيــــدي الجنــــود والــــضباط األمــــريكيين، وانــــه عــــرض تفاصــــيل تلــــك الــــشكاوي فــــي 

) النيويـــورك تـــايمز(ًحـــضور بـــوش، لكـــن أحـــدا لـــم يـــستجب وهـــو نفـــس مـــا أشـــارت إليـــه 
: كبير المستشارين للرئيس بوش قوله) كارل روف( لسان والتي نقلت على  

                                            
ًنــشرت موضــوعا لكاتبــه الــدكتور 2004أغــسطس /آب17البريطانيــة نــشرت بتــاريخ " النــسيت"مجلــة  )334(

اذ فـي جامعـة منيـسوتا االميركيـة أكـد فيـه ان عـدد مـن األطبـاء سـاهموا فـي تـصميم األسـت) ستيفن نايك(
 .أساليب التعذيب النفسية والجسدية التي اتبعها المحققون خالل استجوابهم للسجناء العراقيين
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انــه يعتقــد ان إخمــاد أثــر الفــضيحة فــي العــالم العربــي سيــستغرق مــن الواليــات ((
ًالمتحدة جيال كامال وان خروج األحداث عن نطاق السيطرة هـو أحـد المخـاطر التـي .. ً

)). تحيط بالحملة االنتخابية لبوش  

ـــــو ـــــل صـــــورته القبيحـــــة أمـــــام العـــــالم، وهـــــذا مـــــا يفـــــسد كـــــل محـــــاوالت ب ش لتجمي
فاالبتـــسامات الـــصفراء ودمـــوع التماســـح وعبـــارات الـــشجب واإلدانـــة واالســـتنكار لـــم تعـــد 
.ًتخدع أحدا  
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B��Aا� B�+ا�� 
وا�/�7*ن ا� و�: ا�7�47:.. ا���ب �E_ ا���اق  

 

ومــع رفــض دولــي واســع حربهــا علــى العــراق، .. شــنت الواليــات المتحــدة وحلفاؤهــا
 وزيــر العــدل البريطــاني أن الحــرب تجــد -ًتبريــر الحــرب المرفوضــة دوليــا، فقــد صــرحول

ٌلها سند في القـرارات الدوليـة الـسابقة، وكـان يعنـي بـذلك القـرارات الدوليـة التـي صـدرت 
ـــة القـــول إن تلـــك القـــرارات كانـــت : عقـــب التـــدخل العراقـــي فـــي لكويـــت، ولعـــل مـــن نافل

، وقـد نفـذت وانقـضت، ولكـن مـن المفيـد ) علـى الكويـتالعدوان العراقـي(مرتبطة بحالة 
والـــضروري اســـتعراض بعـــض مبـــادئ أحكـــام ميثـــاق األمـــم المتحـــدة، بمـــا يكـــشف زيـــف 

.)335(االدعاء حول وجود الغطاء القانوني للحرب  

ميثاق األمم المتحدة على ان شعوب األمـم المتحـدة قـد آلـت علـى (تنص ديباجة 
مـــن ويـــالت الحـــرب، والتأكيـــد علـــى إيمانهـــا بـــالحقوق َنفـــسها ان تنقـــذ األجيـــال المقبلـــة 

.األساسية لإلنسان ولألمم كبيرها وصغيرها، من حقوق متساوية  

وأعلنـــت شــــعوب األرض، اعتزامهــــا ضــــم قواهــــا لحفــــظ الــــسالم واألمــــن الــــدوليين 
وكفالتها بقبول مبادئ معينة، ورسم الخطط الالزمة لها باال تستخدم القوة المسلحة فـي 

.حة المشتركةغير المصل  

تكــون الواليــات المتحــدة األميركيــة وحليفتهــا بريطانيــا قــد خرجتــا : وبهــذا الوصــف
ًعــن عهــد األمــم بتجنــب ويــالت الحــرب فخاضــتا حربــا تمثلــت فيهــا كــل الــويالت التــي 
آلـــت شـــعوب األرض علـــى نفـــسها ان تنفـــذ األجيـــال منهـــا، واســـتهانتا بـــصلب ديباجـــة 

 انتهكـت خاللهـا حقـوق اإلنـسان العراقـي فـي تقريـر ًالميثاق األممي، حين خاضـتا حربـا
 مصيره وحقوق العـراق كدولـة مـستقلة ذات سـيادة علـى الـرغم مـن اإلرادة الدوليـة التـي 
ـــسائر الـــدول علـــى رفـــض ونبـــذ  أجمعـــت ســـواء فـــي الميثـــاق أو فـــي المواقـــف المعلنـــة ل
.الحرب كحل لقضية العراق  

علــى ) بــالعزم األممــي( قــد اســتهانتا كمــا ان الواليــات المتحــدة وحليفتهــا بريطانيــا
ضــم القــوى وتوحيــدها، وعــدم اســتخدامها بــشكل مــسلح فــي غيــر المــصلحة المــشتركة، 

                                            
 .1948اجة ميثاق األمم المتحدة الصادر عام بدي )335(
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فخاضــتا الحــرب المــدمرة علــى العــراق بهــدف تحقيــق المــصالح الخاصــة للــدولتين دون 
.اعتبار أو احترام لمبدأ المصلحة األممية المشتركة  

مقاصـــد الهيئـــة (المتحـــدة تحـــت عنـــوان ونـــصت المـــادة األولـــى مـــن ميثـــاق األمـــم 
من خـالل منـع ) حفظ السلم واألمن الدولي(على ان أولى تلك المقاصد هي ) ومبادئها

ًاألســــباب التــــي تهــــدد الــــسلم وازالتهــــا، والتــــذرع بالوســــائل الــــسلمية وفقــــا لمبــــادئ العــــدل  ٕ
 لتـسويقها، والقانون الدولي لحل النزاعات الدولية التي قد تؤدي إلى االخالل بالـسلم أو

وعلـــى احتـــرام مبـــدأ التـــسوية فـــي الحقـــوق بـــين الـــشعوب، وبـــأن يكـــون لكـــل منهـــا تقريـــر 
هــي المرجــع لتنــسيق أعمــال ) هيئــة األمــم المتحــدة(مــصيرها، كمــا نــصت علــى جعــل 

:)336(األمم المتحدة وتوجيهها نحو ادراك الغايات المشتركة  

مبــادئ تلتــزم بهــا مــن ميثــاق األمــم المتحــدة علــى جملــة ) 2(كمــا نــصت المــادة 
الهيئة واعضاؤها في سبيل تحقيق المقاصد األممية المتقدمة، فما انطوت عليـه المـادة 

: ومن بين أبرز تلك المبادئ. األولى سابقة الذكر  

 .قيام الهيئة على مبدأ المساواة في السيادة بين جميع األعضاء �
 .فض جميع المنازعات بالوسائل السلمية �
ــــد باســــتعمال القــــوة أو اســــتخدامها ضــــد ًامتنــــاع األعــــضاء جميعــــا �  عــــن التهدي

 .سالمة األراضي واالستقالل السياسي ألي دولة
ان تتــدخل فــي الــشؤون التــي .. لــيس فــي هــذا الميثــاق مــا يــسوغ لألمــم المتحــدة �

 . تكون من صميم السلطان الداخلي لدولة ما
ن ان يعرضــوا مثــل هــذه المــسائل أل.. لــيس فــي الميثــاق مــا يقتــضي األعــضاء �

 .ًتحكم أو تحل خالفا لتدابير الفصل السابع منه
الفـــصل الـــسابع مـــن الميثـــاق عنـــي بمعالجـــة حـــاالت تهديـــد الـــسلم واألمـــن : "مالحظـــة

". ًواإلجراءات العسكرية ، وهو ما سيرد الحديث عنه الحقا  

فــــأن التأمــــل فــــي احكــــام المــــادتين األولــــى والثانيــــة وبتخــــصيص أدق .. وعليــــه 
 - كهيئــة أمميــة يفتــرض بهــا أنهــا تحكــم العالقــات بــين األمــم-دةبمقاصــد األمــم المتحــ

                                            
 .1948م من ميثاق األمم المتحدة الصادر عا) 2-1(المادة  )336(
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والمبـــادئ التـــي اعلنـــت األمـــم المتحـــدة االلتـــزام بهـــا، فـــي ســـبيل تحقيـــق تلـــك المقاصـــد، 
يكــشف بوضــوح ويؤكــد ان الواليــات المتحــدة وبريطانيــا ومــن حالفهــا فــي الحــرب علــى 

وا ظهـورهم للمقاصــد العـراق، قـد خرجـوا بــشكل فاضـح وواضـح علـى تلــك المبـادئ وأدار
ًالـــسامية للهيئـــة الدوليـــة، فالـــسلم لـــم يعـــد قائمـــا واألمـــن تبـــدد فـــي العـــراق وفـــي محيطـــه، 
ًوالعراقيـــون جـــرى فـــرض النيابـــة علـــيهم فـــي تقريـــر مـــصيرهم رغمـــا عـــنهم، وعـــن اإلرادة 
الدوليـــة، ودون احتـــرام للمـــساواة بـــين األمـــم والمبـــادئ األمميـــة الملتزمـــة بهـــا فـــي ســـبيل 

قاصــد المــذكورة، قــد جــرى اعــدامها وال نقــول خرقهــا، ألن مــا وقــع كــان افظــع تحقيــق الم
.)337(من مجرد حالة خرق  

َوما حدث كـان اسـتهانة بـاألمم المتحـدة وبميثاقهـا وبمبادئهـا لـم تـستند سـوى علـى 
لم يكن محل اعتبار يذكر سلوك الوسـائل ) فالمساواة في السيادة(منطق القوة الغاشمة 
ل لــم يخــدم، حــين امتنعــت الهيئــة الدوليــة مــن خــالل مجلــس األمــن الــسلمية لــم يــراع، بــ

 - البريطــــاني-الــــدولي المخــــتص بهكــــذا أحــــوال عــــن إقــــرار مــــشروع الحــــرب األميركــــي
ًاألسباني، فمضت الدول المتحالفة إلى الحرب رغما عـن اإلرادة الدوليـة بكـل مـا يعنيـه 

 علـــى الغايـــات المـــشتركة ذلـــك مـــن احتقـــار للمرجعيـــة الدوليـــة وتغليـــب للغايـــات الفرديـــة
لألمــم المتحــدة، ودليــل صــارخ علــى انعـــدام اإليمــان لــدى أولئــك الحلفــاء الــذين روجـــوا 
للحــرب ومــضوا فــي ســبيلها بــالقيم الديمقراطيــة التــي يزعمــون أنهــم يتبنونهــا فــي مــنهج 
.عالقاتهم الوطنية والدولية  

اع عـن التهديــد ٕواذا كـان مـن مبـادئ األمـم المتحـدة ومــا تعاهـدت عليـه هـو االمتنـ
باســتعمال القــوة أو اســتخدامها ضــد ســالمة األراضــي واالســتقالل الــسياسي أليــة دولــة 

 بغـض النظـر عـن طبيعـة -ًفأن أميركا وحلفاؤها قد هددوا العـراق دولـة وحكومـة وشـعبا
النظام، ألن هـذا شـأن وطنـي ال يجـوز لدولـة أخـرى ان تتـدخل فيـه وامعنـوا فـي التهديـد 

 وعرقلوا غير مرة أعمال هيئة األمم المتحدة في سبيل حل المـشاكل وتوجيه االنذارات،
ًالناشبة عن اتهام دولة العراق بامتالك أسـلحة تدميريـة خالفـا للقـرارات الدوليـة، وتوجـوا 
ممارساتهم لمقاصد األمم المتحدة ولمبادئها التي التزموا بها كسائر أمم األرض بحـرب 

                                            
 .ميثاق األمم المتحدة، مصدر سابق )337(
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 ذات –ســــتقالل الــــسياسي لدولــــة مــــستقلة أودت بــــسالمة األراضــــي، وقــــضت علــــى اال
 - دون أي مــسوغ أو هــدف غيــر المــصالح الذاتيــة للمعتــدين، ممــا جعــل مــنهم-ســيادة

ً دوال معتديــة وخارجــة علــى القــانون، وخارقــة حــد البــشاعة والوقاحــة -أميركــا وحلفاؤهــا
.)338(لمقاصد األمم المتحدة ومبادئها  

ي، فـــان الهيئـــة الدوليـــة ال تـــسوغ موضـــوع االلتـــزام األممـــ..ٕواذا كـــان مـــن المبـــادئ
لنفـــسها أي لألمـــم المتحـــدة الملتزمـــة بالميثـــاق، ان تتـــدخل بالـــشؤون التـــي تمثـــل صـــميم 

فــأن الواليــات المتحــدة وحلفاءهــا قــد أعلنــوا قبــل الحــرب .. الــسلطان الــداخلي لدولــة مــا
.ضد العراق وأثناءها وبعدها  

).. تحريــره( العــراق وأنهــم ماضــون فــي طريــق القــضاء علــى الــسلطة القائمــة فــي
وهــو انتهــاك صــارخ وال يقــوم ســوى علــى مبــادئ الغطرســة والقــوة واالســتهانة بالــشرعية 
.الدولية، والخروج السافر على الشرعية الدولية  

ًان األمـــم المتحـــدة، شـــعوبا وحكومـــات ، وقـــد أصـــبحت بمـــا شـــاءت إحـــدى الـــدول 
ان ) الحلفـاء( عنـوان  ومـن تبعهـا تحـت- المتربعة على عرش القطـب الواحـد-العظمى

ًتفرضه من أسس وقيم جديـدة مخالفـة تمامـا، بـل ومتناقـضة مـع مقاصـد األمـم المتحـدة  ً ً
ًوالمبـــادئ المتعاهـــد عليهـــا التزامـــا أمميـــا ال يـــسوغ خرقـــه بمـــا يعنـــي ســـعي تلـــك الدولـــة ً- 

الخارجـــة علـــى القـــانون والمارقـــة فـــي ســـلوكها إلـــى احـــالل قـــيم ومبـــادئ جديـــدة تتنـــافى 
.ع المبادئ السامية لألمموتتعارض م  

فأمــا الـــدعوة إلـــى تطبيقـــه وااللتـــزام بــضرورات أحكـــام الفـــصل الرابـــع مـــن الميثـــاق 
ان .. ًوالذي أوردت المادة الرابعة عشرة منه نصا يجيـز للجمعيـة العامـة لألمـم المتحـدة

توصي باتخـاذ التـدابير لتـسوية أي موقـف مهمـا كـان منـشؤه، وتـسوية ماليـة متـى رأت، 
 الموقف قد يضر بالرفاهية العامـة أو يعكـر صـفو العالقـات الوديـة بـين األمـم، أن هذا

ويدخل في ذلـك المواقـف الناشـئة عـن انتهـاك أحكـام الميثـاق الموضـحة لمقاصـد األمـم 
.المتحدة ومبادئها  

                                            
، دار المعرفــة للطباعــة والنــشر والتوزيــع، بــال تتــالم،بيروتالقاضــي نبيــل عبــد الــرحمن حيــاوي، بغــداد  )338(

 .34تاريخ، ، ص
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) التحريـر(فهل ثمة انتهاك أبشع مما جرى، وهل تنتظر األمم المتحدة دورها في 
رم أم تتنـــــازل األمـــــم عـــــن مبادئهـــــا وتـــــستغني عـــــن احتـــــرام وهـــــل تـــــسود المبـــــادئ وتحتـــــ

.التزاماتها، بل هل تكون أم تتقبل أال تكون؟  

واللقـاء نظـرة فـي أحكــام الفـصول المخصـصة مـن الميثــاق لمجلـس األمـن الــدولي 
مهامه وصالحياته بوصفه النائب عن األمـم المتحـدة فـي قـضايا الـسلم واألمـن وماهيـة 

.)339(فيه)  الحربلجنة أركان(وطبيعة مهام   

مخــصص لمجلــس األمــن، وتــنص المــادة الرابعــة ) الميثــاق(الفــصل الخــامس مــن 
عهـــدوا إلـــى المجلـــس بالتبعـــات (والعـــشرون منـــه علـــى أن أعـــضاء األمـــم المتحـــدة قـــد 

، وان يعمــل المجلــس فــي )ًالرئيــسة مــن أمــر الــسلم واألمــن الــدولي بوصــفه نائبــا عــنهم
).د األمم المتحدةًوفقا لمقاص(أدائه لهذه الواجبات   

علـى ان لمجلـس األمـن فحـص أي نــزاع أو ).. الرابعـة والثالثـون(ونـصت المـادة 
ًأي موقف قد يؤدي إلى احتكاك دولي أو قد يثير نزاعا لكي يقرر ما إذا كان اسـتمرار 
. هذا النزاع أو الموقف من شانه أن يعرض للخطر حفظ السلم واألمن الدولي  

مجلـس )) حـق تنبيـه((لكل عضو في الهيئة ) الثالثونالخامسة و(وأعطت المادة 
األمــن أو الجمعيــة العامـــة إلــى أي نــزاع أو موقـــف مــن النــوع المـــشار إليــه فــي المـــادة 
.الرابعة والثالثون  

علـى انهــا آخـر األدويـة، فقــررت .. بينمـا خـصص الفـصل الــسابع لـشؤون الحـرب
دام القــوة المــسلحة يحققهــا مــن الميثــاق أن الخطــط الالزمــة الســتخ) 47، 46(المادتـان 

علــى تــشكيل ) 47(ونــصت المــادة ).. لجنــة  أركــان الحــرب(مجلــس األمــن بمــساعدة 
 عـن التوجيـه االسـتراتيجي أليـة - تحـت إشـراف المجلـس-اللجنـة المـذكورة ومـسؤولياتها

) 48(قوات مسلحة توضع تحـت تـصرف المجلـس لألغـراض الحربيـة، ونـصت المـادة 
) لحفــظ الــسلم واألمــن الــدولي( لتنفيــذ قــرارات مجلــس األمــن علــى ان األعمــال الالزمــة

.)340(جميع األعضاء في األمم المتحدة أو بعضهم حسبما يقرره المجلس((يقوم بها   

                                            
 .1948الفصل السابع الخاص بشؤون الحرب، من ميثاق األمم المتحدة الصادر عام  )339(
 .1948بع، ميثاق األمم المتحدةمن الفصل السا) 48(المادة )340(
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وممـــــا تقـــــدم اإلشـــــارة إليـــــه مـــــن أحكـــــام يتوضـــــح بجـــــالء، ان الواليـــــات المتحـــــدة، 
لحـرب األمميـة، وبريطانيا، وهما العضوان الدائمان في مجلس األمن، قد خرقا قوانين ا

كمـــا خرقـــا أســـس الـــسالم واألمـــن الـــدولي ومبـــادئ األمـــم المتحـــدة بـــشأنها واســـتهانا حـــد 
ًبمجلــس اعتبرتــه األمــم المتحــدة المتعاهــدة نائبــا عنهــا فــي شــؤون ) التجاهــل واالحتقــار(

.الحرب والسالم  

أن أميركـا، وبريطانيـا قـد سـعوا للحـصول علـى قـرار مـن مجلـس األمـن .. ويذكر 
عمل العسكري ضد العـراق، ولكـن مـشروع القـرار واجـه بمعارضـة صـلبة شـديدة يسوغ ال

ًمــن مجلــس األمــن، ومــن غالبيــة األعــضاء فيــه، ممــا يعــد وفــق الــشرعية الدوليــة رفــضا 
ًأمميــا للحــرب بالتأكيــد، ممــا جعــل الــدول الــثالث ان تبــادر إلــى ســحب مــشروع القــرار، 
.ومن ثم شرعوا بالحرب  

وع القرار من مجلس األمن يشير إلى صـرف النظـر أن سحب مشر.. وهذا يعني
ًعن المطالبة باتخاذ أجراء عـسكري، ويمكـن أعطـاء مثـل هـذه الحالـة قياسـا علـى حالـة 
عرض نزاع ما على محكمـة مدنيـة، فأنـا أخاصـمك فـي حـق، أطالبـك بـه فـال تـستجيب 

ًمــدعيا  ان الحــق لــك، فأتوجــه بــالنزاع إلــى المحكمــة مقيمــا الــدعوة وتــصريفها  القــانوني ً
وتبـدأ المحكمـة بنظـر النـزاع، وحـين )) طلب شخص حقـه مـن آخـر أمـام القـضاء((هو 

أن الحكـم لـن يكـون فـي صـالحي، أعمـد إلـى اسـتعمال حقـي .. أجد من خـالل المرافعـة
القــانوني، بأبطــال الــدعوى، يعنــي جعلهــا كــأن لــم تكــن، وتقــرر المحكمــة ذلــك ألنــه مــن 
.حقي أن أطلب االبطال  

ًمــن مــساحة القــضاء وتــصديت لخــصمي محــاوال ســواءا نجحــت فــي فــإذا خرجــت  ً
ًذلـك أو ال ، أخـذ الحــق الـذي أدعيـه عنــوة، فأنـا أعـد معتــديا، مجرمـا مـستهينا بالقــضاء  ً ً
ًوواليته وسلطانه، وخارقا للنظام مهددا استقرار الحياة في المجتمع ً.  

ا ومــن ســار ومــن ذلــك يتوضــح مــا الــذي أقــدمت عليــه الواليــات المتحــدة وبريطانيــ
.في ركابها، فلقد عادوا بالبشرية إلى شريعة الغاب  

ولــم يحترمــوا الميثــاق األممــي الــذي وقعــوه، ولــم يحترمــوا إرادة األمــم المعبــر عنهــا 
ًبميثـــاق األمـــم المتحـــدة، وارتكبـــوا عـــدوانا انتهـــك جـــل مبـــادئ األمـــم المتحـــدة المرصـــودة 
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ن شـــؤونها وال يـــأتلف والحـــضارة ليتحقـــق مقاصـــده بوحـــشية ال تليـــق بـــاألمم التـــي يـــديرو
.التي تنشد األمم لتحصينها ورفد مسيرتها  

:أه اف ا���ب �E_ ا���اق  

من نظرة أولى إلى مسار األحداث، فأن أهداف الحرب على العراق تبدو سـامية 
نبيلة ومشروعة، كمـا يبـدو ممـا هـو معلـن، فـالعراق يمتلـك أسـلحة للـدمار الـشامل تهـدد 

دقيقـة فقـط كمـا يقـول ) 45(أن يـستخدمها خـالل )) صـدام حـسين((أمن العالم، ويملك 
 رئـــيس وزراء بريطانيـــا، والعـــراق اخفـــى ومـــا يـــزال يخفـــي بـــرامج مخيفـــة –) تـــوني بليـــر(

ً، وتــشكل خطــرا )341(لــصنع أســلحة قــادرة علــى تهديــد الواليــات المتحــدة وضــرب شــعبها
عــن مــساعيهم فــي هــذا علــى أمــن أميركــا والعــالم، وان الجهــود الدوليــة لثنــي العــراقيين 

ًاالتجاه، قد فشلت لحد اآلن، بدليل ان العراق اشترى مؤخرا مـوادا تـدخل فـي الـصناعة  ً
ًالنوويـــة مـــن دولـــة أفريقيـــة، كمـــا صـــرح المـــسؤولون األميركيـــون فـــضال عـــن ان وضـــع 

) إيــران، العــراق، كوريــا الــشمالية، ســوريا(العــراق ضــمن محــيط محــور الــشر التــي هــي 
/  ســـبتمبر 11نـــه مـــساند لإلرهـــاب فـــي العـــالم، خاصـــة بعـــد أحـــداث واتهـــام العـــراق بأ

 فـــي أميركـــا، وبهـــذه المبـــررات شـــرعت الواليـــات المتحـــدة األميركيـــة ببـــدء 2001أيلـــول
الحـرب علـى العــراق بـدون بــال أي واعـز مـن ضــمير أو تـدخل قــانوني يمنعهمـا والــدول 
.معهما  

F��3ا�?�< ا� / j�� ا���3 ة Dارات ا���	ل �?kا
:l ا���ا	: �: �/�و�� اM3'Vلا���  

 الـذي وصـف الحـرب األميركيـة علـى 1483/2003ان قرار مجلس األمن رقـم 
 -لكــــــون الواليــــــات المتحــــــدة والمملكــــــة المتحــــــدة دولتــــــين قــــــائمتين) ًاحــــــتالال(العــــــراق 

ٌلـــه آثـــار قانونيـــة دوليـــة مهمـــة وأولهـــا حـــق الـــشعب العراقـــي فـــي مقاومـــة .. بـــاالحتالل
لكــن هــذا الحــق أغفـــل .)342(قرت علـــى ذلــك قــرارات األمــم المتحـــدةاالحــتالل، كمــا اســت

                                            
الفــصل التاســع مــن ميثــاق األمــم المتحــدة، الــذي يــضفي علــى نــضال الــشعوب ضــد االحــتالل حــق  )341(

 .المقاومة
(342)  Jorge Cardone L Lorens . " Liberation on accapation? Les Droits et 
devoirs de Ietowingnenr" Paper presnt'n L' Intervention an Irak  et droit 

international (conference) , sous La direction par Bannelie karine (et.al), coll, 

chaiers interation out: ho 19 Paris Edition A. Pedone 2004, P.240. 
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ًعمدا واستبدل التركيز السياسي واإلعالمي على مناهـضة اإلرهـاب، وتوصـيف أعمـال 
).إرهاب(المقاومة لالحتالل بأنها   

ًونظـــرا ألهميـــة هـــذا الموضـــوع مـــن منظـــور القـــانون الـــدولي لحقـــوق اإلنـــسان فقـــد 
: تضمن مايلي  

�: ا�ول�Lا��� �Eـ��و�� �ـ ا�/�7*7� ا� و�
:'j ا���l ا���3< ��/�و�� اM3'Vل  

     1- m�4ا���3 ة وا�0?ـ�ح ا��ـ Dق ا���A� 
:����*ب ا�����34ة  

ًالبــد مــن التأكيــد فــي هــذا الــصدد، مــن أن ميثــاق األمــم المتحــدة، قــد صــيغ أصــال 
جـة الميثـاق كونه وثيقة دوليـة لـصالح شـعوب العـالم، ولـيس أدل علـى ذلـك مـن أن ديبا

وجـــاء فـــي الفقـــرة الثانيـــة مـــن المـــادة ) نحـــن شـــعوب األمـــم المتحـــدة(قـــد توجـــت بتعبيـــر 
إنمـــاء العالقـــات الوديــة بـــين األمـــم (األولــى مـــن الميثـــاق لتــضع بـــين أهدافـــه األساســية 

على أساس احترام المبدأ الذي يقضي بالتسوية في الحقـوق بـين الـشعوب، وبـأن يكـون 
  )343(من الميثاق) 55(وتأكيد ذلك بنص المادة ) لكل منهما تقرير المصير

ٕواذا كانت الفقرة الرابعة من المادة الثانية مـن الميثـاق، قـد نـصت علـى ان يمتنـع 
. ًأعضاء الهيئة جميعا في عالقاتهم الدولية عـن التهديـد باسـتعمال القـوة أو اسـتخدامها

نفـسها، حيـث نـصت من الميثاق قد منحت الدول حـق الـدفاع عـن ) 5(فأن المادة رقم 
ُعلـى انـه لـيس فـي هــذا الميثـاق مـا يـضعف أو يــنقص الحـق الطبيعـي للـدول فــرادى أو 
.جماعات في الدفاع عن أنفسهم  

ًوانطالقــا مــن حــق الــشعوب فــي تقريـــر مــصيرها يــشكل قاعــدة آمــرة مــن القـــانون 
 ًإضــافة إلــى كونــه انتهاكــا لحقــوق اإلنــسان، فقــد.. الــدولي، وان االســتعمار جــرم دولــي

 ممارســـــة حـــــق الـــــدفاع عـــــن حقهـــــا فـــــي تقريـــــر المـــــصير -ُأجيـــــز للـــــشعوب المـــــستعمرة
والحـــصول علـــى االســـتقالل بمختلـــف الوســـائل المنـــصوص عليهـــا فـــي الميثـــاق، ومنهـــا 

من الميثـاق، وهـذه المرجعيـة فـي ممارسـة الـشعوب ) 51(استخدام القوة بموجب المادة 
ا محكمـة العـدل الدوليـة فـي رأيهـا المستعمرة لحقهـا فـي الكفـاح المـسلح، قـد أكـدت عليهـ

                                            
(343) Michel Sicart, Rozec, Les Juges dutievs ala cour international de justice 
(Paris): Economica , 1989, P060.   
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االستــشاري حــول تواجــد جنــوب أفريقيــا فــي ناميبيــا، وعززتهــا بــاآلراء االنفراديــة لقــضاء 
ً فضال عن دراسات أجريت في اللجنة الفرعية لحقوق اإلنسان حول حـق )344(المحكمة

.)345(تقرير المصير للشعوب  

ت الـــــسيطرة حيـــــث أكـــــدت ان اســـــتخدام القـــــوة مـــــن قبـــــل الـــــشعوب الرازحـــــة تحـــــ
مـــن )4(ًاالســـتعمارية، لـــيس خروجـــا علـــى مبـــدأ تحـــريم اســـتخدام القـــوة الـــوارد فـــي الفقـــرة

ألن حـق الـشعوب المـستعمرة فـي الـدفاع عـن نفـسها هـو صـنوا . من الميثـاق) 2(المادة
حق الشعوب في الدفاع عن هويتها الوطنيـة ضـد أعمـال القـوة أو القهـر التـي ال تتـرك 

 وان سلـسلة قـرارات الجمعيـة العامـة التـي سـترد تؤكـد هـذا )346(ًلهم بديال عن هذا الحق
.المنحى في المرجعية القانونية للكفاح المسلح بموجب ميثاق األمم المتحدة  

� ا�0?�ح ا��m�4 ��ـ��*ب ا��ـ���34ة -2Eو��� 
�: 	�ارات ا�.��ـ� ا����ـ� ��nـD ا���3ـ ة 
ــ�  oــ� ا�+ Wــ�، وأ ــ��درة �-; ــ�ت ا� 7ME�وا

:.�ه��;�ا� و�� �E_ ا�  

صـــدر أول صـــك دولـــي حـــول حـــق الـــشعوب فـــي تقريـــر المـــصير بـــإعالن األمـــم 
ــــة العامــــة رقــــم  المتحــــدة بمــــنح االســــتقالل للبلــــدان والــــشعوب المــــستعمرة بقــــرار الجمعي

أن اخـــــــضاع الــــــشعوب لالســـــــتعباد : ، وجـــــــاء فيــــــه14/12/1960بتــــــاريخ ) 1514(
 اإلنــسانية، وينــاقض ميثــاق ًاألجنبــي وســيطرته واســتغالله يــشكل إنكــارا لحقــوق اإلنــسان

األمـــم المتحـــدة، وان لجميـــع الـــشعوب الحـــق فـــي تقريـــر مـــصيرها، ولهـــا بمقتـــضى هـــذا 
.)347(الحق ان تحدد بحرية مركزها السياسي  

وعنـــــــــــدما اعتمـــــــــــدت الجمعيـــــــــــة العهـــــــــــدين الـــــــــــدوليين لحقـــــــــــوق اإلنـــــــــــسان فـــــــــــي 
ورد في المـادة األولـى مـن كـال العهـدين، نـص حـول حـق الـشعوب .. 16/12/1966

والــصادر بتــاريخ ) 2621(فــي تقريــر مــصيرها، واعتمــدت الجمعيــة العامــة بقرارهــا رقــم 
                                            
(344) Hector Gros Espiell Le Droit al' autodeter mination , UN document E/CN. 
4/Sub.2/405/Rev.1, New York Nations Unies, 1980. Par.93. 

(345)   Acritescn, "The Ri,ht to self . determination " Un 

DOCE/CN.4/sub.2/404/Rev.1.Un sales No.E80.XIV.3(1980). 
، حق تقرير المصير، تطوره التاريخي والبراهن من خالل صـكوك األمـم المتحـدة اوريليوس كرلستيكو )346(

 .26، ص1981
 .12/10/1970 الصادر بتاريخ1621العهدين الدوليين لحقوق اإلنسان القرار  )347(
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 برنــامج العمــل مــن أجــل التنفيــذ التــام إلعــالن مــنح االســتقالل للبلــدان 12/10/1970
والــشعوب المــستعمرة وحقهــا األصــيل فــي الكفــاح بجميــع الوســائل الــضرورية التــي فــي 
. متناولها ضد الدول االستعمارية  

أهميـة األعمـال ((ًدرجت الجمعية العامة بندا في جدول أعمالها تحت عنوان ثم أ
ــــدان  العــــالمي لحــــق الــــشعوب فــــي تقريــــر المــــصير واإلســــراع فــــي مــــنح االســــتقالل للبل

)).والشعوب المستعمرة بالنسبة إلى ضمان ومراعاة حقوق اإلنسان على وجه فعال  

ند لتأشـير اتجاهـات الجمعيـة وهنا نورد عينات من القرارات الصادرة حول هذا الب
العامــة حــول مـــشروعية ممارســة الـــشعوب المــستعمرة للكفـــاح المــسلح فـــي نــضالها فـــي 
.سبيل حقها في تقرير المصير  

(مـــن قـــرار الجمعيـــة العامـــة رقـــم ) الثانيـــة(فقـــد جـــاء فـــي الفقـــرة العاملـــة  3070 (
(28-S)  شرعية ان الجمعية العامة تؤكد من جديد: 30/11/1973 الصادر بتاريخ 
كفاح الشعوب في سبيل التحرر من السيطرة االستعمارية األجنبية واالستعباد األجنبـي 
.بكل ما في متناول يدها من وسائل بما في ذلك الكفاح المسلح  

التــي ال تعتــرف بــالحق فــي –جميــع الحكومــات ) الــسادسة(ودانــت الفقــرة العاملــة 
أفريقيــا التــي ال تــزال تــرزح تحــت تقريــر المــصير واالســتقالل وللــشعب، والســيما شــعوب 

.)348(السيطرة االستعمارية والشعب الفلسطيني  

 �-m '�آ�ت ا���3ر ا�ـ*>-: ^ـ?� ��ا	ـl �ـ: -3
:ا��D ا���3 ة  

ًتأكيــدا لممارســة الــشعوب لحقهــا فــي تقريــر المــصير بمختلــف الوســائل المتاحــة، 
كـــات التحـــرر ومنهـــا الكفـــاح المـــسلح، فقـــد اعتمـــدت الجمعيـــة العامـــة قـــرارات بمـــنح حر

الـــوطني صـــفة مراقـــب فـــي األمـــم المتحـــدة، كونهـــا ممثلـــة للـــشعب المناضـــل فـــي ســـبيل 
.االستقالل والنموذجان الشاخصان لذلك هما  

  .ًالمؤتمر الوطني لجنوب افريقيا، ممثال عن شعب جنوب أفريقيا  - أ

 .منظمة التحرير الفلسطينية، ممثلة للشعب الفلسطيني  - ب

                                            
  .30/11/1973الصادر بتاريخ ) S-28 (3070المادة الثانية من قرار الجمعية العامة رقم  )348(
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 بـدعوة 13/10/1974 بتـاريخ 3210ار رقـم وقد أصـدرت الجمعيـة العامـة القـر
منظمــة التحريــر الفلــسطينية إلــى االشــتراك فــي مــداوالت الجمعيــة العامــة حــول قــضية 

 بمــنح منظمــة التحريــر 22/11/1974بتـاريخ ) 3237(فلـسطين، ثــم أصــدرت القــرار 
مركــــز مراقــــب فــــي دورات وأعمــــال كــــل المــــؤتمرات الدوليــــة التــــي تعقــــد برعايــــة األمــــم 

 وقد أشار القرار إلى مشاركة منظمة التحرير في المؤتمر الدبلوماسي المعين المتحدة،
بإعـــادة توكيـــد القـــانون الـــدولي اإلنـــساني، ومـــؤتمر الـــسكان العـــالمي والمـــؤتمر الغـــذائي 

.)349(العالمي  

 ينطـوي علـى - صفة مراقب في األمم المتحـدة-ان منح حركات التحرر الوطني
ل هذه الحركات لشعوبها فـي نـضالها مـن أجـل حقهـا أبعاد قانونية مهمة من حيث تمثي

فـــي تقريـــر المـــصير، بجميـــع الوســـائل المتاحـــة، ومنهـــا الكفـــاح المـــسلح، حيـــث يعتبـــر 
. أفرادها مقاتلين يتمتعون بحقوق الجنود النظاميين  

وقــــد أثــــر تبــــدل البيئــــة الــــسياسية الدوليــــة علــــى اتجاهــــات الجمعيــــة العامــــة حــــول 
.شعوب المستعمرةمشروعية الكفاح المسلح لل  

ولقــــد تكــــررت اإلشــــارة إلــــى مــــشروعية الكفــــاح المــــسلح للــــشعوب المــــستعمرة فــــي 
 1973مختلـــف القـــرارات الـــصادرة عـــن الجمعيـــة العامـــة ضـــمن البنـــد نفـــسه منـــذ عـــام 

S-30 (2382، وعلـــى ســـبيل المثـــال القـــرار 1990وحتـــى عـــام  الـــصادر بتـــاريخ ) 
، والقـــــــرار 30/11/1976خ  الــــــصادر بتـــــــاري31/34 والقــــــرار رقـــــــم 10/11/1975
ـــــــــاريخ 33/24 ـــــــــاريخ 37/43، والقـــــــــرار 29/11/1978 الـــــــــصادر بت ـــــــــصادر بت ، ال

13/12/1982)350(.  

، ليؤكـــد مـــشروعية الكفـــاح 16/12/1990 بتـــاريخ 45/130ثـــم صـــدر القـــرار 
.المسلح للشعوب المستعمرة في الفقرة العاملة الثانية من القرار  

� ا�0?�ح ا��m�4 ��ـ��*ب ا��ـ4-4E���3ة  ���و
��*lL ا�/�7*ن ا�ـ و�: ا�7ـ7�4: وا�/ـ�7*7: 
:��/*ق ا��47ن  

                                            
 . عن الجمعية العامة لألمم المتحدة13/10/1974 الصادر بتاريخ 3210القرار رقم  )349(
، 30/11/1976 فـي التـواريخ علـى التـوالي 33/34، 31/34: قرارات الجمعية العامـة لألمـم المتحـدة )350(

29/11/1978 ،13/12/1982. 
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ـــــــة العامـــــــة القـــــــرار رقـــــــم  S-28 (3103اصـــــــدرت الجمعي ـــــــاريخ )  ـــــــصادر بت ال
المبـــادئ األساســـية المتعلقـــة بـــالمركز القـــانوني للمقـــاتلين ((  المعنـــون 12/12/1973

)).الذين يكافحون السيطرة االستعمارية واألجنبية والنظم العنصرية  

ـــــرار ـــــي هـــــذا الق ـــــسيطرة االســـــتعمارية : وجـــــاء ف ـــــشعوب الخاضـــــعة لل ان كفـــــاح ال
واألجنبية والـنظم العنـصرية فـي سـبيل اقـرار حقهـا فـي تقريـر المـصير واالسـتقالل، هـو 
كفــاح مــشروع ليتفــق كــل االتفــاق مــع مبــادئ القــانون الــدولي، وان المنازعــات المــسلحة 

 تعــد منازعــات مـــسلحة )351(عماريةالمنطويــة علــى كفــاح الــشعوب ضــد الــسيطرة االســت
.1949دولية بالمعنى الوارد في اتفاقيات جنيف لسنة   

ويتمتع المقاتلون ضد االستعمار بالحماية المنصوص عليهـا فـي هـذه االتفاقيـات 
المـــؤتمر الدبلوماســـي إلعـــادة تأكيـــد ) 1977(وعـــام ) 1974(وعنـــدما عقـــد بـــين عـــام 

 الـــذي ورد فـــي 8/6/1977كـــول األول فـــي القـــانون الـــدولي اإلنـــساني، اعتمـــد البروتو
الفقــرة الرابعــة مــن المــادة األولــى منــه بــان تتــضمن األوضــاع المــشار إليهــا فــي الفقــرة 
الثالثــة حــول حمايــة ضــحايا الحــرب، المنازعــات المــسلحة  التــي تناضــل بهــا الــشعوب 
.ضد التسلط االستعماري واالحتالل األجنبي وضد األنظمة العنصرية  

ــ`�  ا��3آــ& ا-5 ــ_ �-�ه �E :��ــ4 ــ: وا� �ME�
ا�رهــ�ب، و�*^ــp أ�Eــ�ل ا��/�و�ــ� آ*7;ــ� 
��:ًإره�  

 مـــن التركيـــز اإلعالمـــي والـــسياسي علـــى –البـــد قبـــل عـــرض الجوانـــب القانونيـــة 
أعمال المقاومة في العراق، وتوصيفها بأنها إرهاب، من تأكيد التمييز بين الممارسـتين 

ـــادة بهـــدف إثـــارة النعـــرة ٕوادانـــة أعمـــال اإلرهـــاب التـــي اســـتهدفت ال مـــدنيين وأمـــاكن العب
.)352(الدينية والطائفية  

هـي عمليـة خلـط متعمـد : أن الهدف من هـذه الممارسـات المدانـة.. ومن الواضح
بأنهــــا إرهابيــــة واســــاءة ســــمعة : بــــين المقاومــــة واإلرهــــاب، وتوصــــيف أعمــــال المقاومــــة

يئة الـسياسية الدوليـة فـي وان هذه الخلط مبني على منهج بدأ بعد ظهور الب.. المقاومة
                                            

 .12/12/1973 الصادر بتاريخ 3103قرار الجمعية لألمم المتحدة  )351(
 آب، 328، العــدد28انتــوني كــورد ســمان، المقاومــة المتطــورة فــي العــراق، المــستقبل العربــي، الــسنة )352(

 .79-34، ص2005
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التـــسعينات مـــن القـــرن الماضـــي بعـــد مباشـــرة األمـــم المتحـــدة معالجـــة مـــسألة اإلرهـــاب 
.الدولي  

ان معالجة األمم المتحدة لمسألة اإلرهاب الدولي واختالطه بالمقاومـة المـشروعة 
 علـى تغليـب 2001/ سـبتمبر/ لالحتالل، وأثر البيئة السياسية الدولية، وأحـداث أيلـول

إلرهـــاب علـــى المقاومـــة، اســـهمت فـــي تعزيـــز المـــنهج الـــذي تقـــوده الواليـــات المتحـــدة ا
بالتركيز على القضاء على اإلرهاب من دون مراعـاة األسـباب الكامنـة وراءه وبخاصـة 

.)353(حاالت االحتالل واالستعمار  

 الـــذي 12/9/2001 بتـــاريخ 1368/2001فقـــد أصـــدر مجلـــس األمـــن القـــرار 
:نص على االتي  

 األمـــن إذ عقـــد العـــزم علـــى ان يكـــافح بكـــل الوســـائل التهديـــدات التـــي ان مجلـــس
ٕيتعرض لها السلم واألمن الدوليان نتيجة لألعمـال اإلرهابيـة، واذ يـسلم بـالحق األصـيل 
: ًالفردي أو الجماعي بالدفاع عن النفس وفقا للميثاق وعلى وفق ما يلي  

 المروعـــة التـــي يـــدين بـــصورة قاطعـــة وبـــأقوى العبـــارات الهجمـــات اإلرهابيـــة  -أ 
 فــي نيويــورك وواشــنطن العاصــمة 2001أيلــول /  ســبتمبر11وقعــت بتــاريخ 

ًوبنــسلفانيا، ويعتبــر هــذه األعمــال تهديــدا للــسلم واألمــن الــدوليين، شــأنها شــأن 
  .أي عمل إرهابي دولي

ُيعــــرب عــــن تعاطفــــه العميــــق وبــــالغ تعازيــــه للــــضحايا وأســــرهم والــــشعب   -ب 
 .يةوحكومة الواليات المتحدة األميرك

ًيدعو جميع الـدول إلـى العمـل معـا بـصفة عاجلـة مـن أجـل تقـديم مرتكبـي   -ج 
 .هذه الجرائم والهجمات اإلرهابية ومنظميها ورعاتها إلى العدالة

ــــدفاع : ومــــن الواضــــح ان القــــرار المــــذكور، قــــد مــــنح الواليــــات وحلفاءهــــا حــــق ال
لـم يتـضمن أيـة مـن ميثـاق األمـم المتحـدة، إال ان القـرار ) 51(الشرعي بموجب المـادة 

إشــارة إلــى الجهــة أو الدولــة التــي ارتكبــت األعمــال اإلرهابيــة التــي وقعــت فــي الواليــات 
 ممارســة للــدفاع الــشرعي، -المتحــدة كمــا أنــه لــم يجــز للواليــات المتحــدة اســتخدام القــوة

                                            
ًاحـــتالل العـــراق وتداعياتـــه عربيـــا واقليميـــا ودوليـــا، بحـــوث مناقـــشات النـــدوة الفكريـــة، )353( ً بيـــروت ، مركـــز  ًٕ

 .855-747عراقية، الصفحات، المقاومة ال4، القسم 2004دراسات الوحدة، ، المركز، 
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ان القــــرار لــــم يــــصدر بموجــــب الفــــصل الــــسابع مــــن ميثــــاق األمــــم : يــــضاف إلــــى ذلــــك
.)354(المتحدة  

 قد اعتمـد فـي جلـسة عقـدت علـى مـستوى 1373/2001 ان القرار :ومما يذكر
.ًوزاري، كما أعتمد إعالنا بشأن الجهود العالمية لمكافحة اإلرهاب  

اإلشارة التـي وردت فـي جميـع قـرارات الجمعيـة .. تفاديه.. ويالحظ على اإلعالن
اب الـدولي، العامة الصادرة في الثمانينات، بضرورة دراسة األسباب الكامنة وراء اإلره

ــــي تــــسبب وتنمــــي اإلرهــــاب  ــــة القــــضاء علــــى حــــاالت االســــتعمار واالحــــتالل الت وأهمي
ان مواصــلة الجهــود الراميــة إلــى توســيع نطــاق : الــدولي، فقــد جــاء فــي ديباجــة اإلعــالن

 وكاهـل نطـاق القـضايا العالميـة، ةالتفاهم بين الحضارات ومعالجة الـصراعات اإلقليميـ
.)355(راع الحضارات هو السببما يعني ان المجلس إعتبر ص  

ً مـسحا 1373/2001واصبحت باإلشارة المرجعية إلـى قـرار مجلـس األمـن رقـم 
ًدائمــا لمعظــم قــرارات، مجلــس األمــن المتعلقــة مجــاالت يمكــن ان تــشكل تهديــدا للــسلم  ً
واألمـن الــدولين بمنظـور المجلــس، كمـا تعــاظم عـدد الجلــسات عقـدها المجلــس لمناقــشة 

.ر التي تهدد السالم واألمن الدوليين من جراء األعمال اإلرهابيةبند بعنوان األخطا  

 أربعـة قـرارات 2005وقد صـدر عـن مجلـس األمـن ضـمن هـذا البنـد خـالل عـام 
 1917/2005 والقــرار رقــم -يوليــو/ تمــوز7 بتــاريخ 1611/2005وهــي القــرار رقــم 

ر رقــم أغــسطس، والقــرا/  فــي آب6118/2005يوليــو والقــرار رقــم / تمــوز29بتــاريخ 
.2005سبتمبر/  أيلول13 1624/2005  

 

                                            
 .2001 الصادر عن مجلس األمن عام 1373ديباجة القرار  )354(
ــــــرارات  )355( ــــــوالي 1624، 118، 1917، 1611مجموعــــــة الق ــــــى الت ــــــسنوات عل ، 2005، 2005 فــــــي ال

2005 ،2005. 
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 * وا�رهـ�ب1618/2005ا�/�ار ا�,�ص ��.�6 ا��! 
:�: ا���اق  

 وكـان جـدول األعمـال 2005أغسطس / آب 4عقد مجلس األمن جلسة بتاريخ 
التهديـــدات التـــي يتعـــرض لهـــا الـــسالم واألمـــن الـــدوليين مـــن جـــراء األعمـــال ((للجلـــسة 
صــصت لمناقــشة واعتمــاد مــشروع قــرار قــدم مــن رومانيــا ولكــن الجلــسة خ)) اإلرهابيــة

والمملكة المتحدة والواليات المتحـدة، ويتنـاول مـا أطلـق عليـه اإلرهـاب فـي العـراق، وقـد 
، الذي تضمن ديباجة من سـت فقـرات 1618/2005اعتمد المجلس باالجماع القرار 

فــصل الــسابع ان هــذا القــرار لــم يــصدر ضــمن ال: وتــسع فقــرات عاملــة، والملفــت للنظــر
)356(من ميثاق األمم المتحدة

 

وجــــــــاء فــــــــي الفقــــــــرة الثالثــــــــة مــــــــن الديباجــــــــة، تأكيــــــــد لقــــــــرارات المجلــــــــس رقـــــــــم 
: ، وجاء في الفقرة العاملة1217/1999 و 1566/2004و 1373/2001  

يــدين تحفــظ وبــأقوى العبــارات مــا يقــع فــي العــراق مــن هجمــات إرهابيــة ويعتبــر  -1
  .من العالمينًأي عمل إرهابي تهديدا للسالم واأل

ًيحيط علما بوجه خاص بالهجمات المروعة الـشائنة التـي وقعـت فـي األسـابيع  -2
ًشــخص، بيــنهم أثنــان وثالثــون طفــال ) 100(األخيــرة واودت بحيــاة أكثــر مــن 

ومواطنون في اللجنة االنتخابية المستقلة للعراق، وعضو وخبيـر استـشاري فـي 
مقراطــــي جديــــد، همــــا الــــشيخ اللجنــــة المكلفــــة بــــصياغة دســــتور دائــــم لعــــراق دي

 .)357()مجبل الشيخ عيسى، وضامن محسن العبيدي(
ان الهجمـات ضـد الدبلوماسـيين االجانـب فـي العـراق : يالحظ كذلك بقلـق بـالغ -3

 .قد تزايد عددها، واسفرت عن مقتل ، واختطاف أولئك الدبلوماسيين

                                            
  .2005 الصادر عن مجلس األمن عام 1618رقم منص القرار ال )356(

وب للحياة تعيشه بعض المجموعـات يقتـضي منهـا العمـل بالحمايـات هو اسل/يستنتج الباحث ان االرهاب*
الخاصــة فــي الــدول التــي تعــيش االضــطرابات، وتكــون مهمتهــا حمايــة المــسؤولين الــذين يــشعرون انهــم 
مهـــددون لقـــاء اجـــور مرتفعـــة ويـــستخدم هـــؤالء القـــوة الغاشـــمة ضـــد الـــشعوب التـــي يطـــأون أرضـــها بغيـــة 

 .ع نشاطاتها التحريةالسيطرة عليها ونهب ثرواتها وقم
 .2004 الصادر عن مجلس األمن عام 1566نص القرار المرقم  )357(
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 يعرب عن عميق أساه لما حاق بضحايا هذه الهجمات اإلرهابية وعن خـالص -4
 .تعازيه السرهم ولشعب وحكومة العراق

يؤكد وجوب عدم الـسماح لألعمـال اإلرهابيـة بتعطيـل عمليـة التحـول الـسياسي  -5
ًواالقتــصادي الجاريــة حاليــا فــي العــراق، بمــا فــي ذلــك عمليــة صــياغة الدســتور 

 .1546/2004واالستفتاء عليه المنصوص عليه في القرار 
ل األعــــــــضاء بموجــــــــب القــــــــرارات يعيــــــــد تأكيــــــــد االلتزامــــــــات المنوطــــــــة بالــــــــدو -6

 و 1390/2002 و 1333/2000 و1267/1999 و 1373/2001
 وغيرهـــا مـــن االلتزامـــات 1617/2005 و1526/2004 و 1355/2003

الدوليــة ذات الــصلة المتعلقــة فــي جملــة أمــور باألنــشطة اإلرهابيــة فــي العــراق 
الــدول والناشــئة منــه أو الموجهــة ضــد مواطنيــه ويحــث بقــوة علــى وجــه التحديــد 

األعــضاء إلــى أن تمنــع عبــور اإلرهــابيين إلــى العــراق أو منــه، ونقــل األســلحة 
إلـــى اإلرهـــابيين وامـــدادهم بالتمويـــل الـــذي يمكـــن ان يـــدعمهم ويؤيـــد مـــن جديـــد 

 .أهمية تعزيز التعاون بين بلدان المنطقة، والسيما البلدان المجاورة للعراق
ـــدول ان تبـــدي، وفقـــا لاللتزامـــات ال -7 منوطـــة بهـــا بموجـــب القـــرار ًيحـــث جميـــع ال

ـــــضبط مرتكبـــــي هـــــذه 1373/2001 ً تعاونـــــا فـــــاعال فـــــي الجهـــــود المبذولـــــة ل ً
 .األعمال الوحشية ومنظميها ومن يرعاها وتقديمهم للعدالة

ًيعــرب عــن تــصميمه المطلــق علــى مكافحــة اإلرهــاب وفقــا لمــسؤولياته بموجــب  -8
 .)358(ميثاق األمم المتحدة

دم دعمــه الكامــل إلــى حكومــة العــراق فــي ان يقــ: يطلــب إلــى المجتمــع الــدولي  -9
ممارساتها لمسؤولياتها المتعلقة بتوفير الحماية للمجتمع الدبلوماسي ولمـوظفي 

 .األمم المتحدة والموظفين المدنيين األجانب اآلخرين في العراق
ان هذا القرار لم يغفـل فقـط اإلشـارة إلـى حـق الـشعب العراقـي : وأنه لمن الواضح

 بـدليل مـا ورد -ٕل، وانما ربط األحداث فـي العـراق باإلرهـاب الـدوليفي مقاومة االحتال

                                            
 . وفقراته العاملة2005 الصادر عن مجلس األمن بتاريخ عام 1618القرار  )358(
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في الفقرة العاملة السادسة من تأكيد التزامات الدول األعضاء بموجب قرارات المجلـس 
. )359(1373/2001المتعلقة بمكافحة اإلرهاب الدولي، وبخاصة القرار   

 الـصادر بتـاريخ 43) /60(ويالحظ ان قرار الجمعية العامة لألمـم المتحـدة رقـم 
التـدابير الراميـة إلـى القـضاء علـى (( في الدورة الستين للجمعية بعنـوان 8/12/2005

مـــن الديباجـــة إلـــى اإلدانـــة القويـــة للهجـــوم ) 10(اشـــار إلـــى الفقـــرة )) اإلرهـــاب الـــدولي
. على مقر بعثة األمم المتحدة2003أغسطس / آب9المتعمد في بغداد في   

انــه ال يمكــن تبريــر أي عمــل إرهــابي بــأي .. لديباجــةمــن ا) 18(وأشــارت الفقــرة 
. من األحوال  

: ونصت الفقرة العاملة الثامنة من القرار على ما يلي  

تكــرر تأكيــد ان األعمــال اإلجراميــة التــي يقــصد أو يــراد بهــا إشــاعة حالــة مــن ((
الرعب بين عامة الجمهور أو جماعة من أشـخاص معينـين ألغـراض سياسـية، أعمـال 

ـــا كـــان الطـــابع الـــسياسي أو الفلـــسفي أو ال يمكـــن ً تبريرهـــا بـــاي حـــال مـــن األحـــوال، أي
العقائـــدي أو العنـــصري أو العرقـــي أو الـــديني أو أي طـــابع آخـــر لالعتبـــارات التـــي قـــد 
.تتبجح بها لتبرير تلك األعمال  

قــد . أن قــرار الجمعيــة العامــة شــأنه شــأن قــرارات مجلــس األمــن: ومــن المالحــظ
لتمييــز بــين ممارســة الــشعوب المــستعمرة لحقهــا فــي النــضال مــن ًأغفــل أيــضا ضــرورة ا

.أجل تقرير المصير وبين األعمال اإلرهابية البحته  

وفـــي ضـــوء القاســـم المـــشترك بـــين فعـــل اإلرهـــاب، وممارســـة المقاومـــة المـــشروعة 
ًلالحتالل المتمثـل بـالعنف والقـوة، وانطالقـا مـن كـون حـق الـشعوب فـي تقريـر المـصير 

 القــانون الــدولي، وتعلــو علــى غيرهــا مــن القواعــد، يمكــن وضــع بعــض قاعــدة آمــرة فــي
المعايير للتفريق بـين ممارسـة المقاومـة المـشروعة لالحـتالل واإلرهـاب مـع التـرابط بـين 
ًهذه المعايير ترابطا جدليا ً.  

تـشخيص المركـز القـانوني الـدولي للبقعـة الجغرافيـة التـي تمـت فيهـا / المعيار األول
.أعمال العنف  

                                            
 .2001 الصادر عن مجلس األمن عام 1373القرار  )359(
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شار إلى المركز القانوني للبقعة الجغرافية التي وقعت فيها أعمال العنـف، وهـل ُي
ًهـــي محتلـــة أو خاضـــعة للــــسيطرة األجنبيـــة؟ ويـــشكل هـــذا مــــدخال مهمـــا فـــي التكييــــف  ً
ًالقـــانوني لممارســـات العنـــف، إذ االحـــتالل، بحـــد ذاتـــه يـــشكل انتهاكـــا للقـــانون الـــدولي 

شعب المحتـــل ممارســـة جميـــع أشـــكال ولحـــق الـــشعوب فـــي تقريـــر مـــصيرها، ويجيـــز للـــ
الكفــاح المــسلح، وغيــر المــسلح لتحريــر أرضــه مــن االحــتالل، وبــذلك يكــون أمــام نــزاع 

 1949مــسلح تحكمــه قواعــد القــانون الــدولي اإلنــساني بموجــب اتفاقيــات جنيــف لــسنة 
  .)360(1977والبروتوكول اإلضافي لسنة 

 الـدول المـستهدفة مـن أعمـال تحديد المركز القـانوني لألشـخاص أو/ المعيار الثاني
:العنف  

ينــــــصرف هــــــذا المعيــــــار إلــــــى معرفــــــة المركــــــز القــــــانوني لألشــــــخاص أو الدولــــــة 
المستهدفة من أعمال العنف، إذ كان األشخاص أو المؤسسات أو الـدول تابعـة للجهـة 
:المحتلة وتطبيق هذا المعيار تحيط به عدة اشكاالت بالنسبة إلى فئتين  

 األشخاص المدنيين المتعاونيين مع قوات االحتالل التـي وتتمثل في فئة/ األولى
.يعملون لديها  

ــــي تتــــأثر بــــأوامر قــــوات االحــــتالل، / الثانيــــة وتــــشمل الجهــــات أو المؤســــسات الت
وبخاصـــة رجـــال الـــشرطة واألمـــن والجـــيش الـــذين يعملـــون تحـــت ســـلطة 
االحـــــــتالل أو المؤســـــــسات التـــــــي تمـــــــول قـــــــوات االحـــــــتالل أو تزودهـــــــا 

.)361(قاءبمستلزمات الب  

مــدى قــوة االلتــزام بقواعــد القــانون الــدولي اإلنــساني فــي اســتخدام / المعيــار الثالــث
:العنف أو القوة  

يفتــرض فــي األشــخاص الــذين يــستخدمون العنــف والقــوة االلتــزام بالقــانون الــدولي 
ـــــف لـــــسنة  ـــــساني ســـــواء أكـــــانوا آمـــــرين أو منفـــــذين بموجـــــب اتفاقيـــــات جني  1949اإلن

.)362(1907 وقواعد الهاي1977األول لسنة والبروتوكول اإلضافي   

                                            

  .1977 والبرتوكول االضافي لسنة1949اتفاقيات جنيف للعام )360(

 .1949تفاقيات جنيف لسنة ا )361(
 . وقواعد الهاي1977البروتوكول اإلضافي األول لسنة  )362(
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واذا مـــا تـــم تطبيـــق المعـــايير الثالثـــة بـــالترابط علـــى اســـتخدام المـــواطنين القـــوة أو 
ًينطبــق علــى العــراق كونــه بلــدا / ًيبــدو واضــحا أن المعيــار األول.. العنــف فــي العــراق

.ً وضح سابقاًمحتال بالرغم من شكلية نقل السيادة إلى السلطة العراقية االنتقالية كما  

فيما يتعلق بالجهات واألشخاص المستهدفين من العمليـات، / اما المعيار الثاني 
ــــق  ــــر أي أشــــكال، وفيمــــا يتعل ــــشآته ال يثي ــــه ومن فــــأن اســــتهداف قــــوات االحــــتالل وآليات
بالفئتين المـشار إليهـا فـي المعيـار الثـاني مـن المـدنيين المتعـاونين مـع المحتـل أو أفـراد 

ألمن الذين يأتمرون بأمر قوات االحتالل أو المؤسسات التي تمـول الجيش والشرطة وا
مـــن قبـــل قـــوات االحـــتالل فـــان الموقـــف منهـــا يتحـــدد فـــي ضـــوء مـــساهمتها مـــع قـــوات 
.االحتالل  

 الثالــث، حـــول تطبيـــق قواعــد القـــانون الـــدولي اإلنـــساني، -وفيمــا يتعلـــق بالمعيـــار
عـــدم التمييــز المبنـــي علـــى فيتــسم بأهميـــة خاصـــة فــي العـــراق، وبخاصـــة بتطبيــق مبـــدأ 

العــرق أو الــدين أو المــذهب، وان اســتهداف األشــخاص أو التنظيمــات لخلفيــة دينيــة أو 
عرقية أو طائفية، ينتهك مبادئ القانون الدولي اإلنساني، وبخاصة تلـك األعمـال التـي 
تـــستهدف مواقـــع المـــساجد والحـــسينيات والكنــــائس، ألنهـــا تـــساهم فـــي تفتيـــت المجتمــــع 

.)363(تساعد المحتلالعراقي و  
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مــن قبــل اإلدارة األميركيــة إلدارة الدولــة العراقيــة، إال )) بريمــر((لــم يكــن اختيــار 
كـــان مـــن أبرزهـــا مـــا يـــشاع حـــول خبرتـــه فـــي .. بنـــاءا علـــى معطيـــات ومرتكـــزات كثيـــرة

احب الــسجل الحافــل بالدراســات الجديــة فــي ، وهــو صــ))اإلرهــاب((توصــيف ومكافحــة 
ًهـذا المجـال، وخاصـة فيمـا يتعلـق بـإيران لفتــرة واالنتقـال إلـى العـراق أخيـرا، هـذه الخبــرة 
ومعطيـــات اخـــرى كانـــت مـــدعاة ألن تمكنـــه مـــن أن يقتـــرب مـــن اإلدارة األميركيـــة، وان 

لنظريـات ٕيصبح أحد أعضاء مجموعة المحافظين التي تمـد بـوش وادارتـه بالدراسـات وا
بوزير الـدفاع -ًوالمعالجات عن اشتداد األزمات، فضال عن العالقة الوثيقة التي تربطه

ًاألمر الذي أعطى بريمر دفقا قويا إلدارة بوش لدى مناقـشتها تلـك )) دونالد رامسفيلد(( ً
فــي العــراق، وهكــذا وحــسب ) غــارنر(ًالمواصــفات فــي شخــصيته لكــي يكــون بــديال عــن 

ًأســــما ) 50(جــــاء نتيجــــة اجتمــــاع حــــضره )) بــــول بريمــــر((يــــار فــــأن اخت.. المؤشــــرات
.)364(كان حظ بريمر هو األوفر للحصول عليه.. ًمرشحا لتلك المهمة الخطيرة  

 المدنيـة فـي العـراق أن يـسعى فـي مرحلـة -وكان عليـه بعـد ان تـسلم مهـام اإلدارة
ًبقا، ان يعمد الحقة وفي غياب الدستور والمؤسسات للدولة العراقية التي أمر بحلها سا

إلـى دراسـة إمكانيـة وضـع قـانون إلدارة الدولـة المؤقتـة، كـان الغـرض منـه االنتقـال إلــى 
ًمرحلـــة أكثـــر تقـــدما باتجـــاه تعزيـــز مـــسيرة االحـــتالل فـــي العـــراق، ولكـــي ال يظـــل أســـير 
الــسيطرة فجــأة علــى العــراق، عمــل علــى إيجــاد لجنــة متخصــصة وفــي شــتى المجــاالت 

رأى النور فيما بعد، وهـو كـان بمثابـة نقلـة فـي مـسار العمليـة لوضع ذلك القانون الذي 
بالنــسبة لالحــتالل علــى األقــل، خاصــة إذا مــا عــرف ان االحــتالل لــم يــدرس الخيــارات 
.في عراق ما بعد االحتالل  

إلــى تعزيــز خطــوة ) بــول بريمــر(للعــراق ) المطلــق(فــي هــذا الــسياق ســعى الحــاكم 
إلــى القيــام بتحــرك جديــد .. و بمثابــة دســتور مؤقــتقــانون إدارة الدولــة العراقيــة الــذي هــ

 العرقيـــة - مختلفـــي االنتمـــاءات–يهـــدف إلـــى إيجـــاد مجلـــس استـــشاري مـــن العـــراقيين 

                                            
-217، ص2، ط2005 دار الفكـــر ، دمـــشق،الـــدكتور خلـــف الجـــراد، أبعـــاد االســـتهداف األميركي، )364(
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والمذهبيـــة والطائفيـــة مهمتـــه تقـــديم اإلرشـــاد والنـــصح لقـــوات االحـــتالل فـــي الـــسياسات 
.المختلفة خالل فترة االحتالل  

ارية، وطــــالبوا بــــأن يتكـــــون ولكــــن المجلــــس بعــــد تكوينــــه رفــــض الــــصفة االستــــش
ًشخــصا مــن العـــراقيين المعــروفين بمهمــة اإلشــراف علــى قيـــام ) 25(مــن )365(المجلــس
ٕ ذات الـــسيادة ومناقـــشة الـــوزراء، وواقـــع وزاراتهـــم ومحاســـبة المقـــصرين واعـــداد -الدولـــة

.كافة الميزانية االتحادية، واتخاذ القرارات الالزمة في المجاالت  

 -بــول بريمــر(نتقــالي فــي العــراق المؤســس مــن قبــل ولقــد آثــار مجلــس الحكــم اال
الكثيـــر مـــن ..  والحـــاكم المـــدني األميركـــي للعـــراق-مـــدير اإلدارة فـــي ســـلطة االئـــتالف

ان المجلــس بوضــعه الحــالي ال يمثــل الــشعب، ومــنهم مــن : االســئلة، فمــنهم مــن يقــول
نيـة، سـبق انه يتكون من سياسيين معظمهم يحملون الجنسية األميركية والبريطا.. يقول

بـــأن الـــسادة أعـــضاء مجلـــس الحكـــم : وان غـــادروا العـــراق منـــذ فتـــرة، ومـــنهم مـــن يقـــول 
زمـــالء لهـــم  لـــم : االنتقـــالي، وخاصـــة الـــذين مـــا زالـــوا يحملـــون جنـــسيتهم العراقيـــة، مثـــل

ًيـشاركوا الــشعب العراقـي همومــه فــي الحـروب التــي خاضــها قـسرا أو بقناعــة، واستــشهد 
 9/4/2003 وحتــــى تـــــاريخ 1980بنائـــــه منــــذ عـــــام مــــن أجلهــــا مئـــــات اآلالف مــــن ا

احـــتالل العـــراق، ويقـــول آخـــرون، أنهـــم كـــان يعيـــشون مـــرفهين ومـــستقرين فـــي أعمـــالهم 
فـي الوقـت ..  والبريطانيـة-التجارية، ويحظون برعاية خاصة من الحكـومتين األميركيـة

ًالـــذي كـــان يعـــاني فيـــه العراقيـــون شــــيوخا واطفـــاال ونـــساءا ومرضـــى ً ب  يموتـــون بــــسب-ً
الحصار الذي فرضته الواليات المتحدة، مما أدى إلى نقص كبيـر فـي الغـذاء والـدواء، 
ال بــل ان الــبعض مــنهم، كــان يعمــل بكــل صــراحة علــى عــدم رفــع الحــصار الــذي دام 

.غير آبهين أنهم يؤذون الشعب العراقي ال النظام.. ًثالثة عشر عاما  

لرؤيـة الواضـحة لـإلدارة في محيط تلك اإليقاعـات والمعطيـات، وفـي ظـل غيـاب ا
ـــــسيطرة   -المدنيـــــة(األميركيـــــة فـــــي إدارة شـــــؤون العـــــراق، جـــــرى االنتقـــــال مـــــن واقـــــع ال

الميركا على العراق إلى إيجاد قانون إدارة الدولة الدستور المؤقت، ومن ثـم ) العسكرية
، وكــــل تلــــك المحطــــات كانــــت بمثابــــة انتقــــال أو )مجلــــس الحكــــم(العمــــل علــــى تكــــوين 

                                            
اليــة، بغــداد، منــشورات دار البينــة للطباعــة والنــشر، ، أســعد كــاظم، مجلــس الحكــم، والحكومــات االنتق )365(

 . وما بعدها22، ص2008
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ركيــة أوجــدتها الــضرورات والــضغوط فــي احــايين كثيــرة إلدارة الدولــة خارطــة طريــق امي
: )366(العراقية، خاصـة فـي ظـل غيـاب األفـق األميركـي إلدارة العـراق مـا بعـد االحـتالل

:وقد تضمن الفصل   

 

 

 

 

.أسس اختيار بريمر إلدارة الدولة العراقية/ المبحث األول  

..  الــــدوافع-حــــل الكيانــــات والمؤســــسات العراقيــــة/ المبحــــث الثــــاني

.والمتطلبات  

.قانون إدارة الدولة، وفكرة اعتماد مجلس الحكم/ المبحث الثالث  

 

 

 

 

 

 

 

                                        
 ا��+�B ا�ول

��دارة ا� و�� ا���ا	 �����3�ر Cأ�6 ا 
 

 لـــم تعـــرف أمريكـــا حـــين احتاللهـــا العـــراق بأيـــة طريقـــه تـــديره، األمـــر الـــذي اتـــاح 
نـــوازع الـــشر والجريمـــة إلـــى أن تـــستفحل لـــدى جماعـــات معينـــة بقـــصد القتـــل والنهـــب ل

ومـــن هنـــا قـــال بريمـــر تعرفـــون حجـــم التحـــدي، أفـــضل ممـــا . والـــسلب والتـــدمير والحـــرق
ًأعرفـــه، فالواليـــات المتحـــدة وحلفاؤهـــا لـــم يـــؤدوا عمـــال بهـــذا الحجـــم منـــذ احـــتالل ألمانيـــا 
                                            

، بـدون هام،بغـدادأياد حلمي الجصاني، احتالل العراق ومشروع اإلصالح الـديمقراطي، حقـائق وأو. د )366(
 .131 ص وسنة طبع، وتاريخ مطبعةاسم
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 والنظــــام ســــيكون أولــــى أولوياتنــــا فتغطيــــة ، وان إقــــرار القــــانون)1945(واليابــــان عــــام 
وأضــــاف .. وســــائل اإلعــــالم ألعمــــال النهــــب تجــــري دون رادع تجعلنــــا نبــــدو عــــاجزين

، قتلـــت 1994عـــام " هـــايتي"عنـــدما احتلـــت القـــوات التـــي تقودهـــا الواليـــات المتحـــدة ((
.)367())قواتنا ستة نهابين خرقوا منع التجوال، فتوقف النهب  

 مـدير اإلدارة المدنيـة فـي العـراق -ربـول بـرا يمـ" لــ ويدل هذا التصريح الشخصي
يتنــاقض والــسجل .. النــضال لبنــاء غيــر مرجــو" عــام قــضيته فــي العــراق" فــي مذكراتــه

ًعامـا مـن العمـل فـي ) 30(الحافل فالمنجزات لذلك الرجل كما صور الذي بصم علـى 
ة هـي مـن سـاعدت فالواليـات المتحـدة األميركيـ. الدوائر والمؤسسات األميركية المختلفة

النهــاب والــسراق والقتلــة مــن الــدخول إلــى جميــع  المؤســسات والــدوائر واألمــاكن العامــة 
المختلفــة، وتحــت حمايــة قواتهــا ســمحت لتلــك الفئــات الــضالة ان تــسرق وتنهــب وتــدمر 
ًوتحــرق مــا يــصادفها، وبــدون أن تتخــذ الواليــات المتحــدة قــرارا يحظــر التجــول ويــساعد 

اع، وكمــا قــال بريمــر بفــرض بــالده حظــر التجــول عنــد احــتالل بالــسيطرة علــى األوضــ
.هايتي  

ّان إدارة : حيــث قــال.. ويبــدو ان بريمــر وخبرتــه قــد اصــطدمتا بمتاهــات ، أخــرى
) 9/4/2003(الواليات المتحدة للعراق كانت في حالة فوضى منـذ بـدء االحـتالل فـي 

.)368(ولم يكن بريمر يعرف العراق قبل السفر إليه  

ًلكالم ال ينسجم واقعا مع طابع الخبرة التي يبدو انها وضـعت كغطـاء ولعل هذا ا
، رغـم تـوفره )369(إلدارة العراق، فـسياسي ال يعـرف) بريمر(أو حالة لتوفير حظ أوفر لـ 

ًعامــا فــي الــسلك الدبلوماســي الخــارجي، وان بــالده منــذ بدايــة القــرن ) 30(علــى خبــرة 
ال . ة الهائلـة التـي يحظـى بهـا العـراقالتاسع عشر تضع نـصب أعينهـا الثـروات النفطيـ

ًيكون خبيـرا مطلقـا ذلـك ان الخبـرة تعطـي صـاحبها ميـدانا كـامال مـن المعرفـة فـي أكثـر  ً ً ً
.القضايا سخونة كقضية العراق  

��دارة ا� و�� ا���ا	 �����3�ر Cأ�6 ا:  

                                            
 .27، ص2006العربي، ، ص دار الكتب ،السفير بول بريمر، عام قضيته في العراق، بيروت )367(
 .28السفير بول بريمر ، مصدر سابق، ص )368(
 .217و ، أبعاد االستهداف األميركي، مصدر سبق ذكره، صالدكتور طه الجر )369(
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فــي ) مجموعـة المحــافظين الجـدد(كـان ضــمن .. الــسفير بـول بريمــر: أن اختيـار 
: )370( وهمروالذين هم باإلضافة إلى برا يم. بوشإدارة   

ــول وولنــوفيتز  - /  منــصب نائــب وزيــر الــدفاع منــذ آذار– الــذي كــان يــشغل :ب
 بالـذكاء الحـاد - وهو يعتبر مهندس الحرب على العراق ويتميز2001/ مارس

ـــــــات المتحـــــــدة دائمـــــــا لـــــــسيناريو  ـــــــستعد الوالي ـــــــضرورة أن ت ـــــــاع خـــــــصومه ب ًالقن
  .)371(األسوأ

ًوهــو مــن أكثــر المحــافظين الجــدد ظهــورا علــى مــستوى اإلعــالم : يــرلرتــشارد ب -
ًوأنشطهم وأوضحهم وهو ملتزم التزاما كامال بـ  ً  ".إسرائيل"ٌ

 ومــدير – يــشغل أبرامــز منــصب مــساعد خــاص للــرئيس بــوش :أيليــون أبرامــز  -
 .شؤون الشرق األوسط وشمال شرق أفريقيا في مجلس األمن القومي

 قلـــل مـــن أهميـــة هـــذا - أجـــواء القيـــادة فـــي العـــراق بخروجـــه مـــن:جـــاي غـــارنر  -
ـــــذل  ـــــد  مبت ـــــين المحـــــافظين الجـــــدد، ومؤي ـــــه عـــــضو فاعـــــل ب ٌالرجـــــل، علمـــــا بأن ً

 .)372("إلسرائيل"
 يعد هذا الرجل من أركـان المحـافظين الجـدد، وقـد عمـل فـي إدارة :وليام بينت  -

 .)373(الوطني لإلنسانيات] بمعنى التبرع[ًريغان رئيسا للوقف 
 مـوظفي نائـب -منـصب كبيـر– يشغل هذا الـصهيوني المتطـرف :لويس ليبي  -

 خالل فتـرة إدارة بـوش األب، -الرئيس ديك تشيني وكان يعمل في وزارة الدفاع
 .وهو صديق بول وولفوفيتز

 وهـو شخـصية مخـضرمة فـي المحـافظين الجـدد، ويمـارس :نورمان بودهـورتز  -
ًنفوذا بالغا في أوساطهم وهو شـريك وليـام كريـستول فـ مـشروع القـرن "ي تأسـيس ً

 ).كارنغي للسالم الدولي(، وهو عضو بارز في مؤسسة "األميركي

                                            
 42-15، ص1، ط2004هــايتر الينــديكر، أكاذيــب البيــت األبــيض، دار روفلــت بهــامبورغ، ألمانيــا،  )370(

 .وما بعدها
 .28، صالسفير بريمر، مصدر سابق )371(
 .217الدكتور خلف الجراد، أبعاد االستهداف األميركي، مصدر سابق، ص )372(
 .39خلف الجراد، ، مصدر سابق، ص. د )373(
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ــت  - ً مركــزا مرموقــا، غيــر أنــه مــن – كــان يمكــن ان يحتــل فايــت :دوغــالس فاي ً
للــــشؤون ) البنتــــاغون(المؤيــــدين المتطــــرفين إلســــرائيل وهــــو وكيــــل وزارة الــــدفاع 

 .السياسية
افظين الجــدد، وعــضو بــارز فــي معهــد وهــو مــن اآلبــاء المحــ: إرفنــغ كريــستول  -

 .وهو صهيوني متطرف) أميركان انتربرايز(
وهـو أحـد أبـرز معاقـل المحـافظين ) مركز سياسة األمن(يترأس : فرانك غافني  -

 .الجدد
ـــراف وورمـــسر -  هـــي زوجـــة ديفيـــد وورمـــسر، وكانـــت قـــد أســـست مـــع رجـــل :مي

 ). األوسطأبحاث الشرق(معهد ) ايغال كارمون(االستخبارات اإلسرائيلي 
 وكــان هــذا األخيــر مــن بــين أعــضاء المجموعــة :(*)الــسفير جيــري بــول بريمــر -

وكلــف بــاإلدارة المدنيــة للدولــة العراقيــة ) المحــافظون الجــدد(التــي اطلــق عليهــا 
 . فما هي مؤهالته). تحول العراق نحو الديمقراطية(لإلشراف على 

                                            
).1941(ولد ال جيري بريمر في أيلول    (*)  

  من جامعة  هارفرد.مل شهادة البكالوريوس في جامعة بيل وماجستير ودكتوراهحي •

 . رنسيس ولديهما أثنان من األبناء واثنتان من األحفادمتزوج وله طفالن ، وهو متزوج من ف •
وانـــضم للـــسك الدبلوماســـي عـــام ). الفرنـــسية، الهولنديـــة، النرويجيـــة(ويتحـــدث بريمـــر اللغـــات  •

)1966.( 
 .لتقييم المخاطر) مارش( والمدير التنفيذي لمؤسسة - تبوأ منصب الرئيس2003عام  •
ًوكان مديرا عاما لـ  •  ).يسمؤسسة كيسنجر أسوسيبت(ً
ًكان سفيرا فوق العادة متخصصا بمكافحة اإلرهاب) 1988(وفي عام  • ً. 
 أيوشغل منصب سفير لدى كل من ماالوي والنرويج وأفغانستان وهولندا، إال انه لم يـشغل  •

 .)374(منصب في منطقة الشرق األوسط
 .خارجية أميركيينالوزراء ) 6(ًكان مساعدا لـ ) 193-1974(وفي الفترة بين  •
 .ريمر بالصراحة والحدة واستعداده الدائم التخاذ موقف حاسمويشتهر ب •
خارجيـــة، وعينـــه ال مـــدير إدارة مكافحـــة اإلرهـــاب فـــي وزارة - يـــشغل منـــصب–وكـــان بريمـــر  •

ًسفيرا متجوال لمكافحة اإلرهاب عام ) رونالد ريغان(الرئيس األسبق  ُ1986. 
ًوتولى سابقا عددا من المناصب المهمة في وزارة الخارجيـة  • مـن بينهـا مـساعد وزراء خارجيـة ً

 .1989قبل تقاعده عام 
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               Dا���آ ��;�� �����3�ر Cأ�6 ا
�آ: ����اقا�دار�Vي ا:  

منذ ان احتلت القوات األميركية الغازية العراق، ودخلت العاصـمة العراقيـة بغـداد 
 واســقطت نظــام الحكــم، لــم يعمــر الحــاكم اإلداري األميركــي األول 9/4/2003بتــاريخ 

 وحــل محلــه الحــاكم -ًفــي بغــداد طــويال، عنــدما غادرهــا بعــد فتــرة قــصيرة)) ج غــارنر((
حزيــران /  الخبيــر فــي شــؤون اإلرهــاب حتــى يوليــو–يــري بــول بريمــر الجديــد الــسفير ج

ٍ، وكـــان مـــا صـــدر مـــن قـــوانين ومـــا حـــل مـــن مـــآس وفـــضائح وجـــرائم واشـــتداد 2004
موجــات اإلرهــاب فــي عهــده، كانــت كلهــا تــصب فــي مــصلحة الــدول الغازيــة قبــل كــل 

ي مفادهـا شيء، وان سلطة بول بريمر، كانت تمثل رسالة قدمتها أميركا للشعب العراقـ
.)375())ان كل ما يريدون قوله ولم يعجبنا، فأننا نغلق أفواهكم((  

                                                                                                                             

 طريقة اإلشراف على التحول إلـى الديمقراطيـة -من الدبلوماسيين المخضرمين، ورأس بريمر •
 .في العراق ، وكذلك جهود إعادة االعمار في العراق

 عنـدما تـم) 1999(تقاعد بريمر بعد ثالث سنوات، اال انه عاد إلى الظهور مرة أخرى عـام  •
ًتعينـه رئيــسا مــشاركا للجنــة الوطنيــة لإلرهــاب، وهــي اللجنــة التــي أصــدرت تقريــرا صــيف عــام  ً ً

 . لمراجعة سياسة الواليات المتحدة في مكافحة اإلرهاب2000
بقـــى الـــسفير بريمــر علـــى خـــط .. ًعامــا وهـــو مـــن المخــضرمين) 30(دبلوماســي ألكثـــر مـــن  •

ًالموافقة مع الرئيس بوش، ومؤيدا دائما للسياسا  .ًت الحكومية ومدافعا عن اإلدارةً
دعـــا وزارة الـــدفاع إلـــى ..  التـــي يترأســـها بريمـــر-وعنـــدما أصـــدرت اللجنـــة الوطنيـــة لإلرهـــاب •

 =داخــل الواليــات المتحــدة، قــد تــؤدي. وضــع خطــط لمواجهــة اإلرهــاب والهجمــات اإلرهابيــة
 .مة اإلرهابعلى قائ) سوريا، إيران(إلى مقتل الوف الناس، وطلب التقرير ابقاء كل من =
ًعلــى الواليــات المتحــدة، وكتــب مقــاال عــن ) اإلرهــاب اإلســالمي(وقــد حــذر بريمــر مــن خطــر  •

ُ دافعـــه كـــره الواليـــات المتحـــدة، ورغبتـــه تـــدميرها عبـــر -دون قيـــادة مركزيـــة-اإلرهـــاب الـــديني
 ).حرب مقدسة(
غطها لعــدم ضــ)) كلنتــونإدارة ((وركــز بريمــر علــى إيــران فــي تحــذيره مــن اإلرهــاب ، وهــاجم  •

، ونقــل برايمــر تركيــزه 1996عــام )) ُالخبــر((علــى إيــران للمــساعدة فــي التحقيــق مــن انفجــار 
إننـا فـي حـرب معـه بطريقـة (( وكـان يقـول2001/سـبتمبر/أيلـول/11نحو العراق بعد أحداث 

  )).أو بأخرى

 .2006/شباط/فبراير/24 الصادرة بترايخ - األميركية-الهيرالد تربيونصحيفة  )375(
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ففــي الفتــرة التــي حكــم فيهــا بريمــر العــراق، بعــد أن اتخــذ أحــد القــصور الخاصــة 
 جاء بمهمة كان تحقيـق األمـن شـغله الـشاغل واألول، ونفـى ان تكـون -ًبصدام مقرا له

ًبعـد انتـصارها عـسكريا، مثلمـا تـردد . .القوات األميركية قد فشلت في مهام حفظ األمـن
فـــي األوســـاط العالميـــة وداخـــل العـــراق، حيـــث بـــدأ يتـــصاعد اللـــوم إلدارتـــه، مـــن خـــالل 

وحمالت "ازدياد المشاكل، وعدم القدرة في السيطرة على الموقف، أمام موجات العنف 
، التي بدت مـصممة علـى مواصـلة أعمـال التخريـب، وتـدمير البنـى التحتيـة" اإلرهابيين

إضــــافة إلــــى ذلــــك ســــوء اإلدارة فــــي الــــوزارات، واتهــــام العــــاملين فيهــــا . وقتــــل األبريــــاء
بالسرقات والرشا، مما أدى ذلك إلى حرمان السكان من المتطلبـات األوليـة فـي العـيش 

ٕوالـــى ازديـــاد الجـــرائم وأعمـــال العنـــف والخطـــف ) المـــاء، الكهربـــاء، الوقـــود(األمـــن كالــــ 
.حتى في أعمال األطباء في المستشفياتوالتهجير واالرتباك الشديد   

 علــى حفــظ األمــن والقــضاء -ً المدربــة حــديثا-ولــم تــستطع قــوات الجــيش العراقــي
ًعلى العصابات ووقف عمليات االخالل باألمن، بل أصـبحت هـي بالـذات هـدفا سـهال  ً
.. لجميــع أعمــال العنــف وهجمــات الــسيارات وحــاملي األحزمــة المفخخــة فــي كــل مكــان

مثــــل خليـــة للنحــــل، حيــــث أخــــذ يتــــردد عليــــه القــــادة ) بــــول بريمــــر(عمــــل وأصـــبح مقــــر 
 وأصـــحاب األعمـــال فـــي الـــشركات المتعاقبـــة، باإلضـــافة إلـــى –العـــسكريون والمـــدنيون 

آالف موظـــف فـــي الوقـــت ) 3(مـــوظفي ســـلطة التحـــالف الـــذين بلـــغ عـــددهم أكثـــر مـــن 
.ًالذي ازداد فيه الوضع سوءا في جميع أنحاء العراق  

ذمر النــــاس، وكــــذلك المــــسؤولين المــــستهدفين الــــساهرين علــــى إدارة كمــــا ازداد تــــ
ًسياسة البالد حتى أصبح بريمر هدفا لتلقي تلك االنتقـادات علنـا حامـد "مثلمـا صـرح .. ً

 والوكيـــل بـــوزارة -ًســـابقا– ممثـــل المجلـــس األعلـــى للثـــورة اإلســـالمية بـــالعراق -"البيـــاتي
 علـــــى المـــــستوى الـــــسياسي، وكـــــذلك ان بريمـــــر فـــــشل: ((ًالخارجيـــــة ببغـــــداد حاليـــــا قـــــال

وأنـــه يعمـــل كمـــا لـــو أنـــه الـــرئيس فـــي العـــراق أو نائـــب جاللـــة المملكـــة فـــي .. األمنـــي
.)376())مستعمراتها أو كنائب للرئيس األميركي  

                                            
 .2004/فبراير/شباط/9التايم األسبوعية األميركية، الصادرة بتاريخمجلة  )376(
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 خبيــر - دبلوماسـي أميركــي-أصــبح مـصير العــراق بـين يــدي.. وعلـى هــذا النحـو
سـنة ) 23(ورغـم قـضائه أكثـر مـن قليل الخبرة في بناء الدولة الحديثة، .. في اإلرهاب

 منـــصب الـــسفير المفـــوض فـــي -فـــي خدمـــة وزارة الخارجيـــة األميركيـــة، قبـــل ان يتقلـــد
 من قبل الرئيس األسبق ريغان، وبعد ان ترك وزارة الخارجية، عمـل -مواجهة اإلرهاب

) هنـري كيـسنجر(وزيـر الخارجيـة األسـبق –بريمر إلى جانب عراب السياسة االمريكيـة 
.1989ه االستشارية عامفي مؤسست  

 فقـد سـبق لـه ان حـذر -الخبيـر المعـروف فـي مجـال اإلرهـاب–) بريمـر(وبما ان 
 -ًكثيــرا مــن التطــرف اإلســالمي القــادم، ممــا جعلــه يحظــى بثقــة واعجــاب الــرئيس بــوش
 -الــذي اختــاره للعمــل كمستــشار بمجلــس األمــن القــومي فــي إدارتــه األولــى، وان يتقلــد

 ويعمـل علـى التخفيـف مـن حـدة التـوتر القـائم بـين - فـي العـراقرئاسة التحالف المؤقتـة
ً ووزارة الخارجيـــة األميركيـــة التـــي أصـــبح محـــسوبا - وزارة الـــدفاع األميركيـــة-البنتـــاغون

ومن هنا أصبح بريمر يواجه أصـعب . ًعليها، تلك الوزارة التي عمل فيها بريمر طويال
المنــدوب األميركــي فـــي ) كــارثرجــون م(مهمــة فــي تــاريخ حياتــه، والتــي تقــارن بمهمــة 

ســنوات فيهــا، أشــبه بــاإلمبراطور ) 7(اليابــان بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة الــذي عمــل 
 - المنــدوب األميركـــي-)جــون مــاكلوس( إلعــادة االعمــار أو حتــى بمهمـــة -االميركــي

ـــــذي مكـــــث فيهـــــا لمـــــدة  ) 3(إلعـــــادة اعمـــــار المانيـــــا بعـــــد الحـــــرب العالميـــــة الثانيـــــة ال
.)377(سنوات  

منـــذ تـــسلم مهامـــه كحـــاكم إداري فـــي العـــراق، واجـــه بريمـــر صـــعوبات كبيـــرة فـــي و
 فــي بلــد اســتمر فيــه -إدارة العمــل إلعــادة االعمــار علــى النمــوذج اليابــاني أو األلمــاني

ًعامـا، وقـد تطلـع بريمـر منـذ األيـام األولـى إلـى اإلسـراع، بالعمـل ) 35(االستبداد لمـدة 
ًإلــى تطبيقهــا عمليــا، باإلضــافة إلــى العديــد مــن علــى اتخــاذ قــرارات ســريعة دون النظــر 

كمـا عبـر عـن رغبتـه فـي تحويـل العـراق إلـى اقتـصاد الـسوق .. التصريحات المتناقـضة
الحــر مــع البــدء فــي بيــع ممتلكــات الدولــة، ورغــم ان كــل ذلــك يتوافــق وتطلعــات اإلدارة 

                                            
صاني، احـتالل العـراق، ومـشروع اإلصـالح الـديمقراطي األميركـي، حقـائق وارقـام، أياد حلمـي الجـ. د )377(

 .116، ص2005بال اسم مطبعة، 
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الخطيــــرة االميركيــــة المهيمنــــة علــــى شــــؤون العــــراق، إال ان اتخــــاذ مثــــل هــــذه القــــرارات 
. والمصيرية كان يجب ان تقررها حكومة عراقية وطنية  

مــن الشخــصيات ) 25(وان قيــام مجلــس الحكــم المؤقــت الــذي تــشكل مــن تعيــين 
ًبريمـــــر الكاملـــــة، أصـــــبح مجلـــــسا يـــــسير بإرشـــــاداته وقراراتـــــه، ) إمـــــرة(العراقيـــــة وتحـــــت 

ؤقتـــة التـــي باإلضـــافة إلـــى اإلعـــالن عـــن خطتـــه لكتابـــة الدســـتور ، وقيـــام الحكومـــة الم
واجهـــــت، معارضـــــة المرجعيـــــة الـــــشيعية التـــــي يحظـــــى فيهـــــا المرجـــــع األعلـــــى الـــــسيد 

.)378(نفسه بعمله بالعراق) بول بريمر(السيستاني بتقدير واحترام أكثر مما يحظى   

موجـــات (لقـــد أخـــذ برايمـــر يـــردد علـــى العـــراقيين، تطبيـــق قراراتـــه مـــن أجـــل كـــبح 
إلمــام علــي عليــه الــسالم فــي النجــف فــي العــراق التــي وصــلت حتــى مــسجد ا) اإلرهــاب

 رئــيس المجلــس األعلــى للثــورة -األشــرف عنــدما تــم تفجيــر ســيارة مفخخــة استــشهد فيهــا
ًشخــصا، كمــا جــرح أكثــر مــن مــائتين شخــصا ) 70(اإلســالمية فــي العــراق، وأكثــر مــن  ً

. 2003/أغـسطس/آب/29آخرين أمام بـاب المـسجد الـشريف بعـد صـالة الجمعـة فـي 
. آخر مرقدي اإلمامين العسكريين في سامراء فيما بعدومثلما هز تفجير  

 تعــــرض أعــــضاء مجلــــس الحكــــم للــــضغط -وبعــــد هاتينــــك الهجــــومين الغــــادرين
المؤقت رغم التحفظات من قبلهم عليه، ألنه نص علـى أن القـوانين ) الدستور(النجاز 

واألنظمـــة واألوامـــر والتوجيهـــات التـــي صـــدرت عـــن الـــسلطة المؤقتـــة للتحـــالف، ســـوف 
الــذي غيــر مــن الدســتور ) 39(بقــى جاريــة وســارية المفعــول بمــا فيهــا قــرار بريمــر رقــم ت

 حتى يفتح الباب أمام االستثمارات األجنبية في كل القطاعات بـالعراق -العراقي القديم
مــن ملكيــة الــشركات العراقيــة، مــا عــدا الــشركات العاملــة فــي قطــاع %) 100(لتمتلــك 

.)379() النفطأي(الموارد الطبيعية   

وكـــذلك معاملـــة الـــشركات األجنبيـــة، علـــى قـــدم المـــساواة مـــع الـــشركات العراقيـــة 
المحلية، واعطائها الحق بأخراج أرباحها خارج العراق مع الـسماح للمـصارف األجنبيـة 

الطريــق أمـــام ًأيـــضا لفــتح %)100(بــدخول العــراق، وامتالكهــا لمـــصارف محليــة بنــسبة
خاذ هذه القرارات من قبـل بريمـر إلـى جانـب خصخصته االقتصاد العراقي، وبعد ان تم ات

                                            
 .2003يونيو / حزيران/6 البريطانية الصادرة بتاريخ –ميز يال تاصحيفة الفاينانش )378(
 .110أياد حلمي الجصاني، مصدر سابق، ص. د )379(
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ًعراقيين اختارهم شخصيا،من دون  قرارات أخرى متعددة،سلم بريمر السلطة إلى سياسيين
إال بالحــــصول علــــى ثالثــــة أربــــاع القــــرارات،  أن يكــــون لهــــم حــــق النظــــر فــــي تغيــــر هــــذه

علـى  نـص عليـه الدسـتور المؤقـت، واألصوات من أعضاء الحكومة االنتقالية حـسب مـا
هذا النحو تمت تـصفية القطـاع العـام، وتـم تغيـر النظـام االقتـصادي فـي العـراق، الـذي 

ٕكان ملكا للدولة إلى نظام رأسمالي والى اقتصاد السوق ً)380(.  

ــــضوء علــــى األســــباب التــــي )381()عــــاطف الغمــــري(وفــــي مقالــــة كتبهــــا   تلقــــي ال
ان االوربيـين : ((  فيهـاجـاء. بموجبها أتخذ بول بريمر قراراته لتغييـر االقتـصاد العراقـي
فيمــــــا بيـــــنهم فــــــي معاهــــــدة .. ًخرجـــــوا بعــــــد حـــــرب الثالثــــــين عامـــــا لترتيــــــب العالقـــــات 

التي صاغت أطار الدولة القومية الذي اسـتقر عليـه العـالم ) 1948(عام ) ويستيفاليا(
ــــم تكــــن معروفــــة فــــي القــــرون -فــــي تعريفــــه للدولــــة الحديثــــة  الموجــــودة اليــــوم، والتــــي ل

.الوسطى  

هــي الدولــة ذات الــسيادة المطلقــة وغيــر المحــددة علــى رعاياهــا :  القوميــةفالدولــة
إال ان ســـتراتيجية األمـــن القـــومي . وعلـــى جميـــع المنظمـــات  الموجـــودة علـــى أراضـــيها

والتـــي ) 2002(أيلـــول / األميركـــي الجديـــدة التـــي أعلنهـــا البيـــت األبـــيض فـــي ســـبتمبر
ًا حـــدود ســـيادة الدولـــة مـــن عرفـــت بمبـــدأ بـــوش نظمـــت مبـــادئ تتجـــاوز تطبيقاتهـــا عمليـــ

مـــشروع (ومبـــدأ نظريـــة الـــسيادة وان خطـــة عمـــل ) تغييـــر األنظمـــة(خـــالل الـــدعوة إلـــى 
 تــضمنت كــذلك وســائل 2004المعلنــة عــن قمــة جورجيــا عــام ) الــشرق األوســط الكبيــر

ًوآليـــات إلقامـــة عالقـــات منتظمـــة مـــع أطـــراف داخـــل دول المنطقـــة العربيـــة بعيـــدا عـــن 
.حكوماتها  

ــــسبب وان الحكومــــ ــــة علــــى أراضــــيها ب ــــسيطرة التقليدي ــــم تعــــد تملــــك ال ثــــورة (ات ل
كمـا ان الدولـة ال .. واجتياز األفكار الحدود عبر وسائل االتـصال الحديثـة) المعلومات

تلتـــــزم بالمعـــــايير العالميـــــة لحقـــــوق اإلنـــــسان والديمقراطيـــــة تفـــــسح المجـــــال بتـــــصرفاتها 
 يفـسر مـا ذهـب إليـه المحـافظون وهـذا: ًلالنتقاص من السيادة، ويضيف الغمري  قـائال

 مــــدير المجلـــــس -)ريجــــارد هـــــاس(عنـــــدما صــــرح . الجــــدد فــــي اســـــتراتيجيتهم الجديــــدة
                                            

 .2004/آذار/مارس/24نعومي كالين، صحيفة الغارديان البريطانية، الصادرة في  )380(
  14/4/2006 الدولي الصادرة بتاريخ -مقال، عاطف الغمري، صحيفة االهرام  )381(
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معنـى الـسيادة .. ان المطلوب اآلن إعادة صـياغة: "ًاألميركي للعالقات الخارجية قائال
".لتتفق مع متطلبات العولمة  

المحـافظين الجـدد  مـن –" فيليـب بوبيـت"ومن أبرز الذين روجوا لهـذا المفهـوم هـو
(ان الدولــة القوميــة : " الــذي قــال Nation State ســوق تراجــع مكانهــا فــي القــرن ) 

(الواحد والعشرين لتحل محلها ما اسماه بدولة السوق  Market State ، التي يقول )
لكـن سـوف تنتقـل . عنها، أنها دولة لها حدود ونظام سياسـي مثلهـا مثـل الدولـة القوميـة

يــة مــن الحكومــة إلــى القطــاع الخــاص، وان المؤســسات متعــددة فيهــا مــسؤوليات جوهر
ًالجنــسيات، ســتكون وكــيال عــن الحكومــة وتعلــب أدوارا لــم تعــد الحكومــة تــستطيع القيــام  ً

ــــــادة .. بهــــــا ــــــسياسية والقي ــــــادة ال ــــــين القي ــــــى انكمــــــاش الحــــــدود ب كمــــــا انهــــــا ســــــتعمل عل
.. االقتصادية  

بـدأ المحـافظون الجـدد ) ديـدمـشروع القـرن االميركـي الج(وعلى ضوء مـا سـمي بــ 
هـــذا المـــشروع . حملـــتهم الـــضاغظة والداعيـــة للحـــرب علـــى العـــراق واســـقاط النظـــام فيـــه

 والــسياسة -الــذي أصــبحت مبــادؤه الرئيــسية تمثــل االســاس الســتراتيجية األمــن القــومي
.ًالخارجية الجديدة التي اعلنتها اإلدارة األميركية رسميا منذ أربع سنوات  

لــه تــدور المناقــشات التــي تــروج لتقلــيص مفهــوم ســيادة الدولــة، وفــي إطــار ذلــك ك
ًوتراجع الدولة القومية، وهو ما يشكل تهديدا خطيرا لالستقالل الوطني ً)382(.  

فهـــل مـــن مبـــادئ اقتـــصاد الـــسوق تتحقـــق المنفعـــة العليـــا للـــشعب العراقـــي؟، وهـــل 
 أم انهــــا  القــــدرة علــــى التــــصرف بخيــــرات البلــــد،-ســــيكون للحكومــــات الوطنيــــة القادمــــة

ســـــتترك الـــــشركات والمنظمـــــات األجنبيـــــة حريـــــة العمـــــل بثـــــروة العـــــراق دون ان تـــــسمح 
ٕللحكومـات الوطنيــة، توجيـه الثــروة لتــدعم الـصناعة واعــادة البنــاء ومـساعدة الفقــراء بعــد 

فـــي أعمـــال خصخـــصة " إبـــراهيم الجعفـــري"ان بـــدأت وزارة الـــصناعة علـــى عهـــد وزارة 
ان : قــال وزيــر الــصناعة العراقــي . عــام وبيعهــاثمــاني شــركات مــن شــركات القطــاع ال

الــبالد بحاجــة إلــى بنــاء دولــة جديــدة يطــال فيهــا  التغييــر كــل مفاصــل الحيــاة بمــا فيهــا 

                                            
، 2006ة العربيـة، بيـروت، ، ظافر محمد العجمـي، أمـن الخلـيج العربـي، مركـز الدراسـات الوحـد. د  )382(

 .255ص
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ًاالقتــصاد، مؤكــدا ضــرورة ايجــاد مــصادر تمويــل جديــدة إلــى جانــب الــنفط الــذي يــشكل 
.من إيرادات العراق%) 95(  

مــا . وال حتــى علــى المثقفــين فيــهولــن يخفــى علــى أســاتذة االقتــصاد فــي العــراق، 
قامـــت وتقـــوم بــــه الـــشركات األجنبيـــة التــــي تـــسيطر علـــى اقتــــصاديات البلـــدان الناميــــة 

ومــــا تجلبــــه هــــذه الــــشركات مــــن ويــــالت ومآســــي . المطبقــــة لــــسياسة اقتــــصاد الــــسوق
وانقالبات وتدمير في البيئة، وفقـر وتـأخر علـى شـعوبها، وهنـاك أمثلـة كثيـرة علـى هـذه 

شـــل الهولنديـــة وشـــيفرون ( منهـــا إلـــى وقـــت قريـــب مـــا قامـــت بـــه شـــركتا األعمـــال، كـــان
ـــة بحقـــوق اإلنـــسان، وضـــد البيئـــة التـــي أحـــتج ) االميركيـــة ـــا مـــن أعمـــال مخل فـــي نيجري

 تعــاني وتحــتج علــى مــا -ًإضــافة إلــى ان كثيــرا مــن الــشعوب. الــشعب النيجــري ضــدها
.)383(تسببه سياسات الخصخصة من معاناة لدى تلك الشعوب  

 مـــن قبـــل الـــشعب المكـــسيكي -ً أيـــضا بـــردود الفعـــل العنيفـــة-ذا الطـــرحويـــذكر هـــ
عنـــدما ارادت واشـــنطن الـــسماح للـــشركات االميركيـــة التـــدخل فـــي ). فوكـــست(ورئيـــسه 

مــا (فــي المكــسيك " بــيمكس" االســتثمارات، وان تــضع يــدها علــى شــركة الــنفط الوطنيــة 
" فريــد زكريــا"كاتــب مقالــة ال(و) ذكرتــه صــحيفة سالــسبرغر النمــساوية بهــذا الخــصوص

 مــن شــروط أفــضل -حــول ســعي واشــنطن المحمــوم الــذي دفعهــا للحــرب علــى العــراق
). للوصول إلى النفط العراقي  

ــــه فــــي تــــايوان   مــــن قبــــل آالف –أمــــا مظــــاهرات االحتجــــاج فــــي العاصــــمة تايبي
ًالعــاملين فــي البنــوك، فقــد جــاءت احتجاجــا علــى نيــة الحكومــة البــدء بخصخــصة بنــك 
.تايوان  

 بريمـــر ركـــز علـــى الـــدعوة إلـــى دراســـة -أن الحـــاكم اإلداري االميركـــي.. كر ويـــذ
خصخــــصة صــــناعة العــــراق النفطيــــة المملوكــــة للحكومــــة، وفتحهــــا أمــــام االســــتثمارات 

عنـدما أكـد علـى ان .. )384( قبل ان تتولى حكومـة عراقيـة دائميـة حكـم الـبالد-األجنبية
لقـرن الواحـد والعـشرين، وقـد علـق هذا الطريق الذي يترتب على العراق ان يسلكه فـي ا

                                            
 .2005 سبتمبر ، 3صحيفة االهرام، الصادرة في  )383(
محمــد صــفوت قابــل، مــاذا يفعــل االميركــان باالقتــصاد العراقــي، صــحيفة االهــرام، الــدولي، الــصادرة  )384(

 .3/4/2004بتاريخ 
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ان ســـلطة االحـــتالل : " ًأحـــد اســـاتذة االقتـــصاد المـــصريين مـــن جامعـــة المنوفيـــة قـــائال
تعمل على تغييـر جميـع أوجـه الحيـاة فـي المجتمـع، بدايـة مـن تغييـر نظـام الحكـم، إلـى 

ث ًأسس تغيير االقتصاد، ووصوال إلى تغير البناء القيمي والفكـري ألفـراد المجتمـع بحيـ
يــصبح األفـــراد والمؤســسات طـــوع الـــسياسة االميركيــة الشـــاعة الثقافــة والقـــيم االميركيـــة 
فيهم للعمل وفق النموذج االميركي، من أجل إثارة حلم الرخاء السريع بينهم مـن خـالل 
الواقــع الجديــد المتمثــل فــي احــالل الديمقراطيــة وحقــوق اإلنــسان، مــع بنــاء طبقــة جديــدة 

لحها بمصالح االميركان حتى تمـسك زمـام األمـور واالقتـصاد من العراقيين ترتبط مصا
)385(.  

كمــا ال ينــسى العراقيــون والعــالم أجمــع تلــك القــرارات الخطيــرة التــي اتخــذها بريمــر 
فــي بدايــة عملــه عنــدما حــل المؤســسة العراقيــة العــسكرية والمرتبطــة بهــا، وغيرهــا وطــرد 

.ت أو رواتب تقاعديةمن فيها من ضباط وجنود دون ان يدفع لهم أية مستحقا  

إلعــادة اعمــار "امــا بالنــسبة لماليــين الــدوالرات التــي خصــصتها اإلدارة األميركيــة 
سوف تتحمل مسؤولية إدارتها الـسفارة االميركيـة فـي : فأنها حسب قرار بريمر " العراق

مثلمـا ..  هي هدية من الشعب االميركـي للـشعب العراقـي-بغداد، ألن هذه المساعدات
الـــذي يـــرأس مكتـــب إدارة مـــشروع اعـــادة " ديفيـــد نـــاش"الدميـــرال المتقاعـــد صـــرح بـــذلك ا

قاعـــدة عـــسكرية ) 14(اعمـــار العـــراق، فـــي نفـــس الوقـــت الـــذي بـــدأ العمـــل فيـــه بإنـــشاء 
ألـــف جنـــدي لإلقامـــة فيهـــا لمـــدة ســـنتين علـــى ) 110(اميركيـــة، تـــصبح جـــاهزة إليـــواء 

 نائــــب قائــــد –"  كيميــــتمــــارك"األقــــل، تلــــك القواعــــد التــــي يــــصفها الجنــــرال االميركــــي 
ُبانها نقطة االنطـالق المحكمـة التـي سـتعمل . "العمليات الحربية في العراق زمن بريمر

فــي منطقــة الــشرق األوســط، بعــد ان يــتم احكــام الــسيطرة علــى الجــيش العراقــي الجديــد 
الــذي ســيناط اإلشــراف عليــه مــن قبــل مستــشار األمــن القــومي فــي العــراق والــذي تعينــه 

 حتـــى قيــــام -ميركيـــة، وسيـــستمر عمـــل هــــذا المستـــشار لمـــدة خمــــس ســـنواتاإلدارة اال
.ًحكومة عراقية منتخبة ديمقراطيا  

                                            

  .9/3/2004يك األسبوعية ، الصادرة بتاريخ ومجلة النيوز)385(
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كـان فـي ظـروف غايـة فـي الـصعوبة .. ان العمل الـذي قـام بـه بريمـر فـي العـراق
والمخــــاطر، باإلضــــافة إلــــى عــــدم تمتعــــه بالــــشرعية الالزمــــة كحــــاكم لقــــوات االحــــتالل 

ًا باألســالك الــشائكة والجــدران والكتــل الكونكريتيــة فــي األميركيــة، لقــد كــان مقــره محاطــ
المحاطــة بــالقوات العــسكرية والمعــدات المــصفحة، لمنــع ) بالخــضراء(المنطقــة المــسماة 

هجمـــات المتمـــردين واإلرهـــابيين، وغيـــرهم المتوقعـــة فـــي كـــل لحظـــة ومـــن داخـــل مقـــر 
غرفـة االسـتراحة حراس مدججين بالسالح يرافقونه حتى إلى ) 4(عمله، ويالزم برايمر 

حينمـا أعلـن الـرئيس . ان كل ذلك لم يكن بالحـسبان.. ًقدما من مكتبه) 20(التي تبعد 
ًجورج بوش حربه على العراق، بل انه توقع استقباال حافال بالورود من العـراقيين، كـرد  ً

من دون أن يواجه النقد فـي تخـصيص الباليـين مـن الـدوالرات ) تحريرهم(للجميل على 
.)386(مار العراق، من دافعي الضرائب االميركانإلعادة اع  

��� '�آ�� ��U/� �: ا���اق��ً ً:  

ًحاكمــا مطلقــا فــي العــراق مثلمــا " بــول بريمــر"لقــد كــان الحــاكم اإلداري االميركــي  ً
 ، فلقــــد وصــــل عــــدد 9/4/2003كــــان نظــــام الحكــــم العراقــــي قبــــل تغيــــر النظــــام فــــي 

ًا قبل أسـابيع مـن مغادرتـه مهـام عملـه فـي قرار) 98(إلى " بريمر"القرارات التي اتخذها 
كــانون / ينــاير) 30(العــراق كــان منهــا، القــانون الخــاص باالنتخابــات التــي جــرت فــي 

 وكـــــذلك القـــــانون الخـــــاص بالحـــــصانة التـــــي يتمتـــــع بهـــــا أفـــــراد القـــــوات 2005الثـــــاني 
و االميركيــة والمــدنيون االميركيــون وغيــرهم مــن قــوات التحــالف أمــام القــضاء العراقــي، أ

عنـــد القـــاء القـــبض علـــيهم مـــن قبـــل القـــوات العراقيـــة، وكـــذلك القـــانون الخـــاص بتعيـــين 
منــــصب المفــــتش العــــام لكــــل وزيــــر فــــي الــــوزارة المؤقتــــة، للعمــــل حتــــى منتــــصف عــــام 

كمــا .. ً، حيــث أصــبح مكتــب المفــتش العــام مــسؤوال عــن أعمــال وزارات الدولــة2009
ســنوات، باإلضــافة إلــى ) 5( ولمــدة  لمكافحــة الفــساد-ًعــين بريمــر مفتــشا فــي كــل وزارة

.. قيــام دائــرة رقابــة المــدقق األعلــى لتكــون مــسؤولة عــن عقــود الدولــة واألمــوال العامــة

                                            

بريمـــــر دمـــــر العـــــراق، صـــــحيفة الغارديـــــان البريطانيـــــة، الـــــصادرة بتـــــاريخ :  كاليـــــننعـــــومي/ مثـــــال )386(
4/4/2004.  
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ًوعـــين بريمـــر فـــي هـــذه الـــدائرة أيـــضا مـــساعدين اثنـــين وجمـــيعهم مـــن االميركـــان علـــى 
.)387(األغلب  

نـع ًقانونـا يم" بريمـر"فقـد أصـدر .. اما بخصوص أعضاء الجيش العراقي السابق
ًشــهرا مــن بــدء ) 18(هــؤالء مــن حقهــم فــي الحــصول علــى المناصــب المدنيــة، إال بعــد 

ًحيـــث أصـــدر قانونـــا يحـــدد فيـــه .. الـــضرائب" بريمـــر"َتـــسريحهم مـــن الجـــيش، ولـــم يـــنس 
ًبالمئة حـدا أعلـى للـضريبة يتماشـى وسياسـة خصخـصة االقتـصاد العراقـي ) 15(نسبة 

ـــذي تحـــول بموجبـــه أكثـــر مـــن  ريع المملوكـــة للدولـــة إلـــى القطـــاع مـــن المـــشا) 500(ال
.الخاص  

بـول "التي اتخذها الحـاكم اإلداري .. وعن طريق جميع هذه القوانين واإلجراءات 
لرســـم علـــم وطنـــي عراقـــي علـــى غـــرار العلـــم .. فقـــد ثبـــت فـــشله فـــي التخطـــيط" بريمـــر

انهـى . ، لكي يمهد بفتح الطريق أمام قيام الديمقراطية الموعودة في العـراق"اإلسرائيلي"
بريمــر مهمتــه وتــرك العــراق علــى نحــو مفــاجئ بعــد ان نقــل الــسلطة إلــى حكومــة مؤقتــة 

/  يونيــو30، وقبــل يــومين مــن الموعــد المقــرر فــي "أيــاد عــالوي" برئاســة -فــي العــراق
ـــــادى الوضـــــع المتفجـــــر 2004حزيـــــران ـــــاالت رســـــمية أو شـــــعبية، ليتف ـــــة احتف  ودون أي

د خبير اإلرهاب الذي هرب إلـى غيـر والفوضى وموجات اإلرهاب التي زادت على عه
.)388(رجعة  

أي بعـــد فتـــرة أشـــهر قليلـــة مـــن وجـــود قـــوات .. وفـــي عهـــد الحـــاكم اإلداري بريمـــر
(االحتالل شكل غزو الشركات العسكرية الخاصة المسماة  B.M.S ًهجوما من نوع ) 
ًآخـــر ال يقـــل خطـــرا عـــن هجـــوم القـــوات العـــسكرية األميركيـــة، حيـــث باتـــت تـــشكل مـــع 

، عنــــدما وصــــل تعــــدادها إلــــى خمــــس عــــدد القــــوات )389(وات احــــتالل ثانيــــةجنودهــــا قــــ
 وصــل تعـــدادها 2008 وبدايــة العــام 2007االميركيــة فــي العــراق وعنــد نهايـــة العــام 

ًالف مقاتال مرتزقا)190(إلى ما ينيف الـ  ً.  

                                            
 .2004/حزيران/يونيو-29الفرنسية، الصادرة بتاريخ " اللوموند"صحيفة  )387(
 .2004/تموز/ يوليو1األلمانية، الصادرة بتاريخ " دي سايت"صحيفة )388(
 .7/3/2005، الصادرة بتاريخ األسبوعية األميركية" مجلة التايم"جوكالين  )389(
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!�: ا�ره�ب؟  

ً يومــا مــشهودا مــن أيــام 2004/نيــسان/ أبريــللقــد كــان يــوم الخمــيس الثــامن مــن  ً
وكـــل أطيـــاف المقاومـــة فـــي ) اهـــل العـــراق(وحـــدت الفلوجـــة .. العـــراق، ففـــي هـــذا اليـــوم

العراق، وقد تمكن المقـاتلون فـي الفلوجـة فـي ذلـك اليـوم مـن اسـقاط عـدد مـن الطـائرات 
ا بــدأ المروحيــة، منــذ بــدء الحــصار للمدينــة، وهــي تحتــرق فــي بــستان قــرب الفلوجــة، كمــ

علـى الجنـود االميركـان، حيـث ) القـنص(رجال المقاومة في فيتنـام فـي اسـتخدام سـالح 
عـــن مقتـــل عنـــصرين مـــن المـــارينز قـــتال فـــي : أعلـــن متحـــدث باســـم القـــوات االميركيـــة

الفلوجــة بنيــران القناصــة، ولعــل هــذا مــا دفــع القــوات األمريكيــة إلــى بــدء االعتمــاد علــى 
أساســـي بعـــدما نجـــح مقـــاتلو الفلوجـــة بإســـقاط رقـــم المقاتلـــة بـــشكل ) 16أف (طـــائرات 

. )390(قياسي من الطائرات المروحية خالل أيام قليلة  

يـصعد انتفاضـة ضـد القـوات االميركيـة فـي " جـيش المهـدي"فـي الوقـت نفـسه كـان
.. فــي بغــداد) كــربالء، النجــف، الكوفــة، الكــوت، مدينــة الــصدر: (كافــة مــدن الجنــوب 

هتها القـوات االميركيـة المحاصـرة للفلوجـة قامـت فـي قطـع لكن الكارثة الكبرى التي واج
طريـــق االمـــداد عنهـــا، وضـــرب حـــصار حولهـــا مـــن كافـــة االتجاهـــات التـــي تـــؤدي إلـــى 

كـــان طريـــق .. فـــالطريق الــرئيس المـــداد القـــوات االميركيــة المحاصـــرة للفلوجــة. المدينــة
نحــــاء  الفلوجــــة، عبــــر أبــــو غريــــب، وقــــد تــــداعت فــــصائل المقاومــــة مــــن كــــل ا-بغــــداد

العراق،وقامت بتنسيق حصارها للقوات االميركية المحاصرة للمدينة، وعالوة على ذلـك 
ُقــصفت القــوات االميركيــة بالهــاون والــصواريخ ونــصب الكمــائن لهــا طــول الليــل، كمــا 

) 8(قامـــت المقاومـــة بقطـــع الطريـــق الخـــاص باالمـــدادات عنهـــا صـــباح يـــوم الخمـــيس 
شــاحنات كانــت تحمــل مــواد تموينيــة للقــوات نيــسان، واحرقــت أكثــر مــن عــشر / ابريــل

االميركيــة، وقامــت قنــاة الجزيــرة مــع معظــم وكــاالت األنبــاء بتــصوير  الــشاحنات وهــي 
.)391(تحترق  

                                            
، 2008 دار الكتـــاب العربـــي،  بيـــروتأحمـــد منـــصور، معركـــة الفلوجـــة، هزيمـــة أميركـــا فـــي العـــراق، )390(

 .158ص
 . 45-39، 2005عادل الجوهري، أسرار وخفايا المقاومة العراقية،دمشق دار الكتاب العربي ،  )391(
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الطريـق (وقد تصاعد الهجوم على قوافل االمدادات فـي اليـوم التـالي حتـى تحـول 
رعــب الــسائقين بــين بغــداد ومــدخل الفلوجــة إلــى محرقــة لقوافــل االمــداد االميركيــة، ممــا أ

الــــــذين يعملــــــون مــــــع القــــــوات االميركيــــــة، وجعلهــــــم يرفــــــضون نقــــــل المــــــؤن، واضــــــطر 
االميركيون إلـى ايـصال المـؤن لقـواتهم عبـر الطـائرات المروحيـة إلـى كثيـر مـن منـاطق 
.الفلوجة  

اما من ناحيـة الـشمال الـشرقي للفلوجـة فقـد تمكنـت المقاومـة مـن تـدمير عـدد مـن 
 )392(ذراع دجلة، وبعد ذلك أحكم رجال المقاومـة-ق الكرمةاآلليات العسكرية على طري

كـــم، ولـــم يكـــن هنـــاك جنـــدي ) 150(ًســـيطرتهم تمامـــا علـــى الطريـــق الـــذي يزيـــد عـــن 
أميركي واحد على الطريق، رغم انه كـان أحـد طـرق االمـداد الرئيـسة للقـوات االميركيـة 

ط العـــراق مـــع  الـــذي يـــرب-للحمايـــة، وكـــان هـــو الطريـــق الوحيـــد البـــديل للطريـــق الـــسريع
.سوريا واألردن والذي كانت تقطعه القوات االميركية بعد حصارها للفلوجة  

/ نيــــسان/ أبريــــل) 8(وقــــد كتــــب كثيــــر مــــن المعلقــــين فــــي الــــصحف الغربيــــة فــــي 
 البريطانيـــة واالميركيـــة تعلقيـــات حـــول الورطـــة - فـــي الـــصحف الغربيـــة الســـيما2004

فـي صـحيفة ) شـموس مـايلن(البريطـاني االميركية من بينها الهجـوم الـذي شـنه المحلـل 
ًأنهـم أشـعلوا حربـا : " الغادريان البريطانية على كل من بوش وبليـر وبريمـر، وقـال فيهـا

االميركيـة إلـى ان " نيويـورك تـايمز" واشارت صـحيفة )393("جديدة وسوف يحترقون فيها
القـــوات االميركيــــة تواجــــه انتفاضــــة واســـعة فــــي كــــل أنحــــاء العـــراق، ولــــيس مــــع جــــيش 

ـــادات االميركيـــة.. لمهـــدي فقـــطا ان توصـــي فـــي تـــصريحاتها خـــالل : كمـــا حاولـــت القي
.األيام الماضية  

أحــد " ريتــشارد بيــرل" للقــوات الميركيــة مــع اســتقالة -وقــد تــصادفت هــذه االنتكاســة
فيمــا اعتبــر بدايــة لهزيمــة . قيــادات المحــافظين الجــدد، ومهندســي الحــرب علــى العــراق

وقـد طالـب بيـرل آنـذاك باسـتقالة مـدير المخـابرات المركزيـة هذا الفريق وهزيمة اميركـا، 
، وســــط 2004تمــــوز / الــــذي اســــتقال بعــــد ذلــــك فــــي يوليــــو" جــــورج تينــــت"االميركيــــة 

                                            
 .145-39، ص2005، 159أحمد منصور، مصدر سبق ذكره، ص )392(
، مقــال حـــول الورطــة االميركيــة فــي العـــراق، كتبــه المحلــل شــموش مـــايلن "نيويــورك تــايمز"صــحيفة  )393(

 .2004/ نيسان/  أبريل8 خالصادرة بتاري
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ًانتقـــادات واســـعة النطـــاق ألداء المخـــابرات شـــملت أيـــضا الهجمـــات التـــي تعرضـــت لهـــا 
.2001أيلول /سبتمبر/11الواليات المتحدة في   

دقيقــة ) 60(وات مــن اســتقالته فــي حلقــة مــن برنــامج واتهــم تينــت بعــد ثــالث ســن
 اتهــم 26/4/2007 األميركيــةبثها بثهــا فــي )394()ســي. بــي. ســي(الــذي تبثــه محطــة 

ٕفيهــــا بــــوش وادارتــــه وخاصــــة تــــشيني وكونــــدوليزا رايــــس بــــأنهم يريــــدون تلويــــث ســــمعته 
.السياسية وتحميله السبب وراء خوض هذه التجربة الفاشلة في العراق  

 بعـد الهزيمـة التـي بـدت واضـحة -هو أول من ضحى بهم بـوش" .. تينت"وكان 
، وفــي نفــس الوقــت 2004/ نيــسان/ خــالل معركــة الفلوجــة األولــى خــالل شــهر أبريــل

 أحــد أبــرز المحــافظين الجــدد وصــاحب الــصحيفة اليمينـــة –" وليــام كريــستول"اعتــرف 
حــدث تحــول "فــي مقــال كتبــه فــي صــحيفته بعــد حــصار الفلوجــة بأنــه " ويكلــن اســتاندر"

".جذري في تفكيرنا وأخطأت في بعض األشياء  

االميركيــة الــشهيرة " فــورين أفيــرز"ًأمــا روبــرت كاجــان، فقــد كتــب مقــاال فــي مجلــة 
.  يعيـدون التفكيـر فـي أولويـاتهم- كمحـافظين جـدد–أكد فيه ان أحداث العراق جعلتهم 

الهزيمــة التــي كــان فقــد عبــر عــن عمــق ..  الحــاكم األميركــي للعــراق–" بــول بريمــر"أمــا 
مـن مذكراتـه ) 417( في هـذا اليـوم حـين يقـول فـي الـصفحة -ٕيعيشها مع قواته وادارته

 أثــارت االزمتــان 2004نيــسان / أبريــل) 8(فــي صــباح يــوم "عــام قــضيته فــي العــراق 
قــدم وزيــر /ً أوال- أزمــة سياســة علــى نطــاق واســع-العــسكريتان الفلوجــة وجــيش المهــدي

 آمــر جهــاز الــشرطة العراقيــة اســتقالته، ومــع انــه بــرر خطوتــه -الداخليــة نــوري البــدران
ألسباب شخصية، فأنه من المثير للقلق تخليـه عـن الحكومـة أثنـاء األزمـة "بأنها عائدة 

الـذي " أميـر األهـوار" مـن الجنـوب -عمـد أبـو حـاتم المحـارب الـشيعي/ ًالمتداخلة، ثانيا
يـران إلـى تعليـق عـضويته فـي يملك السلطة علـى قبائـل مهمـة علـى طـول الحـدود مـع إ

دعنـــي أفكـــر أنهـــا فتـــرة : "مجلـــس الحكـــم، وقـــد اتـــصل بـــه بريمـــر بعـــد قـــراره فقـــال لـــه 
.)395("عصيبة  

                                            
" ســي. بــي. ســي:دقيقــة الــذي تبثــه الـــ ) 60(مقابلــة لـــ تينــت رئــيس المخــابرات األميركيــة فــي برنــامج  )394(

 .26/4/2004بتاريخ 
 .417عام قضيته في العراق، مصدر سابق، صمذكرات بريمر ،  )395(
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عـــــن " عبـــــد الباســـــط تركـــــي "– وزيـــــر حقـــــوق اإلنـــــسان -أعلـــــن.. وخـــــالل دقـــــائق
استقالته، وهو رجل معتدل، ولديه روابـط عائليـة وعـشائرية كبيـرة فـي محافظـة االنبـار، 

العـضو الكبيــر فـي مجلــس الحكـم، غاضــب " الباجــه جـي"ان " بريمـر" مع وبعـد ذلـك ســ
ًعقابا جماعيـا وكـان أيـضا علـى عتبـة االسـتقالة، "ًمن عملية الفلوجة التي أسماها علنا  ً ً

يمثل الحزب اإلسـالمي العراقـي ليبلغنـي بـأن " حاجم الحسني"وبعد أقل من ساعة جاء 
ً مـن مجلـس الحكـم، احتجاجـا علــى  المكتـب الـسياسي لحزبـه صـوت علـى االنـسحاب–

 أحـد –" غـازي اليـاور" على الفلوجة، واضاف حـاجم بـأن -الهجوم الذي يشنه المارينز
أعــضاء الــسنة البــارزين فــي مجلــس الحكــم يعتــزم تــرك مجلــس الحكــم بعــد ظهــر اليــوم، 

، وعبـر عـن "عليكم الدعوة لوقف أطالق النار الفوري فـي الفلوجـة: "ًوأصر حاجم قائال
 وفـد مـن مجلـس الحكـم، إلـى الفلوجـة للتحـدث مـع قـادة المدينـة بـشأن -ه في قيـادةرغبت

.األزمة  

 التـــي تحمـــل كـــل معـــالم الهزيمـــة العـــسكرية - هـــذه الـــصورة–" بريمـــر"وقـــد أوجـــز 
ًكنــا أمــام أكثــر أزمــات االحــتالل حرجــا : "ًالــسياسية للقــوات االميركيــة فــي العــراق قــائال

ثم يتحدث عن حقيقة هزيمة الوجود االميركـي " برحيث ال يمكن أن تكون المخاطر أك
تبــين ان العمليــات ) 419( فــي الــصفحة )396(ًفــي العــراق بــسبب معركــة الفلوجــة قــائال

المتواصـــلة فـــي الفلوجـــة ســـتؤدي إلـــى انهيـــار العمليـــة الـــسياسية بأكملهـــا وتجبرنـــا علـــى 
تـصاعد التمـرد ًتأجيل نقل السيادة إلى العراقيين، وكنت واثقـا مـن ان ذلـك سـيؤدي إلـى 

ومقتـــل مزيـــد مـــن األميـــركين، وفـــي نفـــس الوقـــت، شـــعرت أن علينـــا مواصـــلة العمليـــات 
.العسكرية القوية ضد مقتدى  

بالهزيمــة المبكــرة التــي صــنعتها معركــة الفلوجــة األولــى " .. بريمــر"هكــذا يعتــرف 
ايــة وان كــل هــؤالء العــراقيين الــذين شــاركوا فــي العمليــة الــسياسية مــن البد. لألميــركيين

أدوا الــدور األساســي فــي الــتمكن لقــوات االحــتالل، ولــو أنهــم تخلــو عــن مجلــس الحكــم 
ًمــن البدايـــة النهــاء االحـــتالل االميركــي للعـــراق، كمـــا لعــب هـــؤالء دورا كبيــرا فـــي انقـــاذ  ً

                                            
 .419مذكرات بريمر ، مصدر سابق، ص )396(
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تنهار في الفلوجة وهي تتعـرض " بريمر" التي كانت بالفعل كما قال -القوات االميركية
.ىًيوميا لمزيد من القتل  

الـداخلي، فأنـه -أمـا علـى الـصعيد المحلـي.. هذا علـى الـصعيد الـسياسي والـدولي
مــن " الــسنة والــشيعة"بنــاء علــى دعــوة هيئــة علمــاء المــسلمين خــرج آالف العــراقيين مــن 

، "ال سنة وال شيعة والعـراق مـا نبيعـه"بغداد إلى الفلوجة في مسيرة حاشدة يرددون فيها 
، وقـام الهـالل األحمـر العراقـي بإعـداد قافلـة "وال شـيعيةوحدة وحـدة إسـالمية ال سـنية "و

ضـــخمة مـــن الـــشاحنات المحملـــة بـــالمواد الغذائيـــة والمـــستلزمات الطبيـــة والخـــضروات 
والفواكـــه الطازجـــة واتجهـــوا إلـــى الفلوجـــة، وقـــرر الجميـــع كـــسر الحـــصار عـــن المدينـــة 

.دن العراقوالدخول إليها، وتحرك كثير من أهل العراق بقوافل أخرى من معظم م  

�L*�?ا� :� !:(و�  ا�3?�وض ه< أu/7 ا���آ  

عــن " بريمـر"لـم يخـل مـسجد مـن المـساجد مـن خطبـة شـبيهه ، لـذلك كـان إعـالن 
وقــف أطــالق النــار محاولــة إلنقــاذ القــوات االميركيــة، ولــيس كمــا قــال فــي بيانــه الــذي 

 - )397(فــي العــراق تعليــق العمليــات العــسكرية : تناقلتــه وكــاالت األنبــاء فــي ذلــك اليــوم
بهدف إتاحة عقد لقاء بين أعضاء من مجلس الحكم االنتقـالي العراقـي ومـسؤولين مـن 

".قادة قوات التحالف"المدينة مع   

خــالل فتــرة التعليــق هــذه، تحــتفظ قــوات التحــالف بــالحق فــي الــدفاع " بريمــر"وقــال 
 يحــدث تقــدم ًعــن نفــسها، وســتبقى مــستعدة تمامــا الســتئناف العمليــات الهجوميــة مــا لــم

َّان تعليق العمليات العسكرية هيأ للوزارات العراقيـة : "ملموس في المناقشات، واضاف 
المختصة بتقديم المساعدات واالمدادات األخرى والسماح لسكان الفلوجـة بتفقـد قـتالهم 
".وجرحاهم  

:  قـال421ذكر بعد ذلـك فـي مذكراتـه عـام قـضيته فـي العـراق ص" بريمر"ولكن 
 مجلــس األمـن القــومي فــي وقـت متــأخر أتــصلت بـرايس لتحــضير الــرئيس قبـل اجتمــاع"

ًالوضـــع فـــي الفلوجـــة لــيس جيـــدا، ونحـــن نحـــاول االقـــدام علـــى : "لألخبــار الـــسيئة قلـــت 

                                            

  .82-79قضيته في العراق، مصدر سابق، ص بريمر ، عام جيري بول)397(
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ًخطوة من جانب واحد، ولكنهـا قـد ال تـنجح، الـسنة مـضطربون جـدا، وقـد نواجـه موجـة 
".ًمن االستقاالت من المجلس، ووضع الشيعة سيء أيضا  

 الوضـــع الـــسيء الـــذي كـــان يعيـــشه االميركيـــون، ولـــيس أهـــل الفلوجـــة، ومـــن اذن
فأن الوفد الذي تحـرك مـن قبـل . خالل متابعة الكاتب ألوضاع الفلوجة وما يجري فيها

مجلــس الحكــم للتفــاوض مــع وجهــاء الفلوجــة، والــذي أعلــن تــشكيله حقــق مــصالح قــوات 
مصالح أهـل الفلوجـة الـذين االحتالل التي كانت تمر بموقف عصيب، أكثر مما حقق 

كـــان معظمهـــم أمـــا خرجـــوا مـــن المدينـــة تحـــت القـــصف أو يلملمـــون جراحـــاهم واآلمهـــم 
.داخل المدينة  

لكـــن العـــراق كلـــه انـــتفض معهـــم ووضـــعت القـــوات األميركيـــة المحاصـــرة للمدينـــة 
االقـدام علــى "سـوى " بريمـر"كمـا قـال... والقـصف والحـصار، ولـم يكـن أمـام االميـركيين

وهـــي اإلعـــالن عـــن وقـــف إطـــالق النـــار لمحاولـــة امتـــصاص " جانـــب واحـــدخطـــوة مـــن 
ٕالغــضب وارســال الوفــد للتفــاوض مــن أجــل كــسب مزيــد مــن الوقــت، وتخفيــف الــضغط 

. على قواته  

ًواصــــدر الحــــزب اإلســــالمي بيانــــا قــــال فيــــه نتيجــــة للجهــــود الحثيثــــة التــــي بــــذلها 
تــم االتفــاق .. المعنيــةالحــزب، وبعــد االتــصاالت والمفاوضــات مــع الجهــات االميركيــة 

ًعلــى ايقــاف العمليــات العــسكرية المتبادلــة فــي الفلوجــة ومــا حولهــا اعتبــارا مــن الــساعة 
.ساعة) 24(الثانية عشرة ولمدة   

خـرج علـى " مارك كيميـت" نائب قائد القوات االميركية في العراق الجنرال –لكن 
". اطالق النارال يوجد اتفاق على وقف: " ًوسائل اإلعالم نافيا ذلك وقال   

: ًتحليال فـي صـحيفة الحيـاة، حيـث قـال) ياسر الزعاترة(عن هذا االختالف كتب 
ًمــــن المؤكــــد ان الفلوجــــة كانــــت تعــــيش مأزقــــا صــــعبا، لكــــن األكثــــر تأكيــــدا هــــو مــــأزق " ً ً

االحــتالل كــان أكبــر بكثيــر، فقــد تحولــت معركــة الفلوجــة إلــى منعطــف جديــد لالحــتالل 
 حيــــث لــــم تكــــن معركــــة الفلوجــــة فاشــــلة بالنــــسبة إلــــى .األميركــــي يختلــــف عــــن الــــسابق

العــراقيين وان بــدت كــذلك بالنــسبة ألعــضاء مجلــس الحكــم الــذين غــابوا أليــام عــدة عــن 
ًالشاشات باستثناء من باع نفـسه تمامـا لالحـتالل، السـيما عنـدما تزامنـت مـع مـا يمكـن 
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مي بمثابــة ، مــن هنــا كانــت وســاطة الحــزب اإلســال"التيــار الــصدري"وصــفه بانتفاضــة 
.)398(" سفينة انقاذ لالميركان، وليس للمدينة الباسلة ومجاهديها  

ــ:  ــMم ا���آ E�ــ_ ا �E �ــ L*�?ا� �ــ ــ� ���آ Wأ
:وا�����:  

لقـــد أدت عمليـــة قتـــل ضـــباط األمـــن األميـــركيين األربعـــة فـــي شـــوارع الفلوجـــة فـــي 
، "راقاالحــتالل األميركــي للعــ" إلــى نقلــة نوعيــة فــي تــاريخ 2004/ آذار/ نهايــة مــارس

لما تقـوم بـه المقاومـة فـي العـراق، .. وكذلك في التغطيات اإلعالمية األميركية والغربية
 -ومــن نقــل وســائل اإلعــالم األميركيــة ألخبــار القتلــى والجرحــى مــن الجــيش األميركــي

حيث كان هنـاك شـبه تعتـيم علـى أخبـار الخـسائر األميركيـة طـوال عـام مـن االحـتالل، 
ك أن تــــرى صــــور الجنــــود األميـــركيين فــــي بعــــض وســــائل ًلكنـــه أصــــبح عاديــــا بعــــد ذلـــ

اإلعـــالم األميركيــــة، وعلــــى صــــدر صــــفحات صــــحف الــــصباح، وهــــم أمــــا فــــي أكيــــاس 
ـــى أيـــدي  البالســـتيك الـــسوداء التـــي توضـــع فيهـــا الجثـــث أو جرحـــى يتلقـــون العـــالج عل
.زمالئهم إلى ان تم التأكيد على تجريم نشر الصور من البنتاغون بعد ذلك  

االمـريكيين األربعـة الـذين سـحلوا فـي الفلوجـة والـذين كـانوا يعملـون كما ان صور 
التـــي كانـــت تـــوفر الحمايـــة " بـــالك ووتـــر"ضـــباط أمـــن لكبـــار الشخـــصيات فـــي شـــركة 

ــــول بريمــــر(للحــــاكم المــــدني األميركــــي فــــي العــــراق  ــــة ) ب ــــار الشخــــصيات االميركي وكب
صـحف غربيـة األخرى في العـراق، قـد ظهـرت فـي معظـم الـصحف االميركيـة، وعلقـت 

كثيــــــرة علــــــى تلــــــك الــــــصور وربطتهــــــا بمــــــا حــــــدث للجنــــــود االميــــــركين فــــــي الــــــصومال 
بتـــــــــــــــــاريخ " التـــــــــــــــــايمز البريطانيـــــــــــــــــة"  صـــــــــــــــــحيفة )399(حيـــــــــــــــــث قالـــــــــــــــــت).. 1993(
ان مشاهد الفلوجة تذكر بمـا حـدث فـي الـصومال عـام ثالثـة  " 2004/نيسان/أبريل/1

صــيحات العامــة عنــدما تــم جــر جنــدي أميركــي فــي شــوارع مقاديــشو وســط .. وتــسعين
والغوغــــاء، وأدت إلــــى انـــــسحاب ســــريع للقــــوات االميركيـــــة مــــن الــــصومال، وتـــــرويض 
".السياسة الخارجية االميركية خالل ما تبقى من التسعينات  

                                            

مقــــــال رؤيــــــة تحليليــــــة لمــــــا حــــــدث فــــــي الفلوجــــــة، ياســــــر الزعــــــاترة، صــــــحيفة الحيــــــاة، نــــــشر فــــــي )398(
  .2004/أيار/مايو4

يخ ار، الـصادرة بتــ1993، مــا حـدث للجنــود األميركـان فــي الـصومال عــام صـحيفة التــايمز البريطانيـة )399(
 .2004/ نيسان/أبريل/1
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ــــــة ــــــشرت مجل ــــــد ن ــــــك ")400(وق ــــــصادر بتــــــاريخ " نيوزوي ــــــي عــــــددها ال ــــــة ف االميركي
ين األربعـة وهم يجرون جثث االميرك.. ً صورا واضحة لألطفال والعامة13/4/2004

فــي ) 1993(ًتمامـا كمـا فعلـت فـي العـام . فـي شـوارع الفلوجـة ويعلقونهـا علـى الجــسور
 وهـــم يـــسحلون فـــي شـــوراع - حينمـــا وضـــعت صـــور الطيـــارين االميـــركين–الـــصومال 

ًمقديــشو علــى غالفهــا، ومثــل هــذه األحــداث كثيــرا مــا غيــرت مــسار حــروب أو غيــرت 
.بعدها روح االنتقام من االميركينًخططا استراتيجية لقوى عظمى، حيث سادت   

�7�Aا� �L*�?ا� �آ���:  

دخلـــت الهدنـــة التـــي أعلنـــت بـــين المقـــاتلين المـــدافعين عـــن مدينـــة الفلوجـــة وبـــين 
ـــــوم  ـــــذ صـــــباح ي ـــــس الحكـــــم حيـــــز التنفي ـــــة بعـــــد وســـــاطة أعـــــضاء مجل القـــــوات األميركي

كمـــا . . إال ان الهدنـــة بقـــت هـــشة، وقـــد أعتبـــر المقـــاتلون أنهـــم انتـــصروا11/4/2004
ان : " قالـت فيـه2004/أبريـل/نيـسان/11ً تقريـرا فـي )401(نشرت وكالة األنبـاء الفرنـسية

معركــة الفلوجــة أفقــدت األميــركين منزلــة المقــاتلين الــذين ال يقهــرون، حيــث عجــز أقــوى 
جيش في العالم عن تحقيق انتصار على مقاتلين يقاومون بأسلحة خفيفـة مثـل مقـاتلين 
".الفلوجة  

ان أردت ان " انــه : راجــت دعايــة فــي بغــداد تقــول "  فــي تقريرهــا وقالــت الوكالــة
ًتخيف جنديا أمريكيا يكفي ان ينقل للقتال في  ، فقد تراجع الجنـود األميركيـون )الفلوجة(ً

فــي غــضون عــام مــن منزلــة المقــاتلين الــذين ال يقهــرون إلــى مرتبــة الجنــود المعرضــين 
ون تحـــت نيـــران وقاذفـــات صـــواريخ مثـــل ســـواهم للخطـــر بعـــد أن رآهـــم العراقيـــون يـــسقط

.قديمة  

 2004/نيـسان/  أبريـل12ًتقريرا في عـددها الـصادر فـي " الوسط"ونشرت مجلة 
ان معركـــة اســـقاط الـــرئيس األميركـــي فـــي االنتخابـــات " ســـعد محيـــو"قـــال فيـــه صـــاحبه 

.الرئاسية بدأت من الفلوجة  

نـــار النقـــاذ كــانوا يـــسعون لوقـــف اطــالق ال.. ومــا يظهـــر ان االميــركين هـــم الـــذين
ــــرة لحقــــت بهــــم ــــه الحــــاكم االميركــــي المــــدني .. أنفــــسهم مــــن هزيمــــة كبي بــــول "مــــا أعلن

                                            
 .13/4/2004مجلة النيوزويك األميركية في عددها الصادر بتاريخ  )400(
 .2004/أبريل/نيسان/11وكالة األنباء الفرنسية، تقرير صادر بتاريخ  )401(
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 11 إلـى شـبكة 2004نيـسان /  أبريـل11 في تصريحات أدلى بهـا بتـاريخ )402("بريمر
لـم نـضع أي شـروط إلـى اآلن، : األميركيـة ونقلتهـا وكالـة رويتـرز قـال" سي. بي. أي "

فحــسب وطلبنــا مــن المقــاتلين التوقــف عــن اطــالق أننــا نــسعى إلــى وقــف اطــالق النــار 
. ، وسط هذه المرارة والشعور بالهزيمة"النار على مشاة البحرية  

عبر الرئيس األميركي نفسه عن عمق هذا األلـم فـي خطابـه األسـبوعي اإلذاعـي 
ًهــذا االســبوع واجهــت قــوات التحــالف تحــديا ونقلــت القتــال :"  فقــال 11/4/2004فــي 

 وأضاف ، وان ارادتنا الدفاعية سوف تـستمر خـالل األسـابيع المقبلـة إلى ساحة العدو،
".والمالحظ بوضوح انه يتحدث هنا عن اإلرادة الدفاعية وليس الهجومية  

" نيويـــورك تـــايمز"أشـــهر كتـــاب األعمـــدة فـــي صـــحيفة " تومـــاس فريـــدمان" وكتـــب 
لة لــه مــن ان أول رســا: األميركيــة إلــى جــورج بــوش ثــالث رســائل، يقــول لــه فــي األولــى

الفلوجة ونتائجها تقتضي ان يعود من الفلوجة إلى أبيه بوش األب يطلـب منـه الحكمـة 
ُأجبـــرت ".. الفلوجـــة"ومـــع هـــشاشة الهدنـــة فـــي . وتـــدبر عواقـــب مـــا يقـــوم بـــه فـــي العـــراق

ًالمارينز على ان تنفذ انسحابا جرئيا منها يوم االثنين  ، بينمـا 2004/نيـسان/ ابريل12ً
انـــه طلـــب مـــن وزيـــر الـــدفاع : قائـــد القيـــادة االميركيـــة الوســـطى" جـــون أبـــي زيـــد"أعلـــن 

.االميركي إرسال لواءين إضافيين إلى العراق لزيادة القدرة القتالية لقواته  

بــول "أكــد الحــاكم المــدني ..  االخباريــة)403()فــوكس نيــوز(وفــي حــوار مــع محطــة 
كنــا نعــرف أننــا : "لأن القــوات االميركيــة األميركيــة تواجــه أزمــة فــي العــراق وقــا" بريمــر

ًسنواجه أياما صعبة خالل هذا االحتالل، وواجهنا بالتأكيـد اسـبوعا صـعبا، لكـن عنـدما  ً ً
نــتمكن مــن تجــاوز كــل ذلــك ســيكون العــراق أقــوى، لــذلك علينــا العمــل للخــروج مــن هــذه 
".األزمة  

ــــة 2004/نيــــسان/ ابريــــل) 13(وكــــان مــــن أبــــرز مــــا كتــــب فــــي عــــدد   مــــن مجل
وكتــب " تلطــخ الــشرف االميركــي فــي الفلوجــة"  بعنــوان كبيــر عــن االميركيــة" نيوزويــك"
الفلوجـــة سترســـم المـــستقبل : البريطانيـــة ان" االندبنـــدنت"فـــي صـــحيفة " روبـــرت فيـــسك"

                                            
 .2004أبريل، /نيسان/11يخ  به بوش في حديثة اإلذاعي بتارىتصريح أدل )402(
 .2004تشرين الثاني / نوفمبر/7األخبارية ، لقاء مع بريمر ) فوكس نيوز(محطة  )403(
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أتــصل بــأبي زيــد حيــث "انــه ) 428(ويؤكــد برايمــر بمذاكراتــه فــي الــصفحة ".. العراقــي
. ًأعتقد ان لدينا مجاال للتنفس في الفلوجة: قال  

 الموافــــق 2004 )404(تــــشرين الثــــاني مــــن العــــام/ ابع مــــن نــــوفمبر صــــباح الــــس
 –أعلــن أيــاد عــالوي .. الخــامس والعــشرين مــن شــهر رمــضان المعظــم لــدى المــسلمين

فـي ) حالـة الطـوارئ(رئيس الوزراء العراقي المؤقت المعـين مـن قبـل سـلطات االحـتالل 
ٕيومـا واغـالق مطـار بغـداد والحـدو) 60(جميع أنحاء العراق لمدة  د مـع كـل مـن سـوريا ً

ًمعلنــا عــن بــدء اجتيــاح الفلوجــة واســتباحتها، وقــد أشــار عديــد المــراقبين بمــن .. واألردن
كـان مقدمـة للتغطيـة علـى جـرائم .. فيهم غربيون إلى ان إعالن عالوي لحالـة الطـوارئ

الحــرب التــي ارتكبتهــا القــوات االميركيــة والعراقيــة وقــوات المرتزقــة المــصاحبة لهــا فــي 
.الفلوجة  

 قالـــت صـــحيفة 2004تـــشرين الثـــاني /  نـــوفمبر7وفـــي عـــددها الـــصادر بتـــاريخ 
تــــايمز إن الــــرئيس جــــورج بــــوش اجتمــــع مــــع مستــــشاريه لألمــــن القــــومي ونــــاقش معهــــم 

تـشرين / نوفمبر/19(وفي عددها الصادر بتاريخ . تفاصيل خطة الهجوم على الفلوجة
نالـد رامـسفيلد والجنـرال ريتـشارد ًأيـضا ان وزيـر الـدفاع دو" نيويـورك تـايمز"الثاني قالـت 

مــايلز رئــيس هيئــة األركــان المــشتركة كانــا يراقبــان االســتعدادات ويتلقيــان آخــر التقــارير 
أنـــه رغـــم االســـتعدادات الهائلـــة للمعركـــة، ان : عـــن العمليـــات القتاليـــة وأعلـــن رامـــسفيلد

  .)405(معركة الفلوجة ستكون صعبة 

))  التيــار الكهربــائي ، المــاء، الهواتــفبقطــع((عنــدها قامــت القــوات األميركيــة بـــ 
عن المدينة فأغرقتها في ظالم دامس وقطعت أوصالها، ثم بـدأت تـصب الحمـم عليهـا 
مــن الجــو واألرض مــستبيحة كــل شــيء فــي المدينــة، لكنهــا واجهــت مقاومــة شرســة مــن 
المـــدافعين عنهـــا، وبعـــد يـــومين مـــن القتــــال أعلـــن ضـــابط رفيـــع المـــستوى مـــن القــــوات 

.ة بأنهم باتوا يسيطرون على ثلث المدينةاالميركي  

                                            
 . الثاني على الفلوجةالهجوم ، موعد تاريخ 2004تشرين الثاني من العام / نوفممبر) 7( )404(

 بمناســـبة الـــذكرى 2005/ تـــشرين الثـــاني/  مـــن نـــوفمبر8قنـــاة راي اإليطاليـــة، فـــيلم بـــث بتـــاريخ فـــي  )405(
  .األولى لجريمة اجتياح الفلوجة والجرائم التي ارتكبت فيها
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مـــن %) 10(واكـــد مراســـل لوكالـــة األنبـــاء الفرنـــسية يرافـــق القـــوات األميركيـــة ان 
منازل حـي الجـوالن تـم تـدميرها فـي اليـوم األول مـن المعـارك، وان أربـع قنابـل مـن زنـة 

  .تشرين الثاني/ كغم ُألقيت على الحي يوم الثالثاء التاسع من نوفمبر) 900(

حيــث .. كانــت القــوات األميركيــة تــصب حممهــا علــى كافــة أحيــاء مدينــة الفلوجــة
ــــار الكهربــــائي ووســــائل  ــــة إلــــى قطــــع التي ــــة والــــسلطات العراقي عمــــدت القــــوات االميركي
االتــصال الــسلكية والالســلكية عــن المدينــة، وبــدأت الطــائرات االميركيــة والمدفعيــة تلقــي 

ء ألي حــي أو مكــان، بــل نقــول أننــا لــم نــشهد بحممهــا ونارهــا علــى المدينــة بــال اســتثنا
ًقــصفا مثــل هــذا حتــى فــي األفــالم األميركيــة أو فــي األفــالم والبــرامج الوثائقيــة والوقــائع 
.ًتعجز عن تصوير ما يقع من جرائم فعال  

الموافق الثالـث عـشر مـن شـهر ) 1425(كان يوم السبت األول من شهر شوال 
أول أيام عيد الفطر المبـارك، لكنـه كـان أول ) 2004(نوفمبر تشرين الثاني من العام 

ًيوم يتكـشف فيـه أيـضا حجـم الجريمـة البـشعة التـي ارتكبـت بحـق مدينـة الفلوجـة وأهلهـا 
حيـــث أعلنـــت القـــوات األميركيـــة انتهـــاء اجتياحهـــا، وبـــدأت عـــشرات الـــصور والتقـــارير 

الجثــث عــشرات  ) مقبــرة مفتوحــة(تخــرج مــن المدينــة التــي كانــت شــوارعها عبــارة عــن 
لنــساء وأطفــال وكبــار الــسن ومــن كــل األعمــار ملقــاة علــى األرض فــي الــشوارع ورائحــة 
.الموت في كل مكان  

��� '�ق �L"�L*�?ا� "x����?*�?*ر ا�:  

كان كثير من أهل الفلوجة الذين نجو من الموت قد تحدثوا عن استخدام القـوات 
" الفلوجـــة" فـــي عمليـــة اجتيـــاح ًاالميركيـــة الغـــاز الـــسام، وأســـلحة كيماويـــة محرمـــة دوليـــا

، لكــن القــوات األميركيــة نفــت 2004تــشرين الثــاني مــن العــام/ ٕواخــضاعها فــي نــوفمبر
اإليطاليــة بثــوا ) راي(غيــر ان صــحفيين مــن قنــاة تلفــاز ) خرافــات(ذلــك بــشدة واعتبرتــه 

ًفليما وثائقيا فـي الثـامن مـن تـشرين الثـاني  فـي الـذكرى األولـى لعمليـة 2005نـوفمبر / ً
.تياح الفلوجة التي أبقتها القوات األميركية تحت الحصار بعد تدميرهااج  
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اعتبر هذا الفيلم وثيقة إدانة وتجريم للواليات المتحـدة، وقـد قـدم أدلـة دامغـة علـى 
ًان القوات األميركية استطاعت حسم المعركة عبر استخدام أسـلحة محرمـة دوليـا منهـا 

  .)406(املة من المدينة ُالفوسفور األبيض الذي حرقت به أحياء ك

قــــد اســــتخدم أســــلحة .. عمــــا إذا كــــان" جيــــف انجلهــــارت" وحينمــــا ســــئل الجنــــدي 
 قــــال بــــالطبع 2004كيماويــــة فــــي هجمــــات الفلوجــــة التــــي وقعــــت فــــي تــــشرين الثــــاني 

"الفــــسفور األبــــيض بالتأكيــــد، وربمــــا النابــــالم  MK77 وقــــد تأكــــدت مــــن ذلــــك والقــــول " 
 أن تأخــــذ الحيطـــــة -عــــة الخاصـــــة بــــالجيشحينمــــا ســــمعت ذلـــــك مــــن اإلذا.. للجنــــدي
ألن الفــسفور األبــيض اســتخدم، وهــو مــا يطلــق عليــه باالصــطالح العــسكري .. والحــذر

ً، وأضــاف عنــدما ينفجــر الفــسفور األبــيض ينتــشر، واذا مــا أصــاب إنــسانا )ويلــي بــت( ٕ
يذيبــه حتــى العظــم لكنــه ال يمــس األلبــسة ألنــه تــأثيره علــى الخليــة التــي فيهــا مــاء، فهــو 

لقــد رأيــت األجــساد المحترقــة، : رق األوكــسجين ويــؤدي استنــشاقه إلــى المــوت، وقــاليحــ
أثنــاء النــوم .. ًوقــد عــرض أحــد األفــالم صــورا النــاس قتلــوا مــن آثــار الفوســفور األبــيض

.وآخرون كانوا يعدون الطعام، وثلة أخرى كانت تصلي  

هــاب  التــي فاإلرهــاب وخبــرة اإلر.. تــأتي منــسجمة مــع المقــدمات.. ولعــل الخــواتم
ًكـــان يحملهـــا بريمـــر رديئـــة، فحتـــى إذا مـــا عجـــز المحتلـــون بالـــسيطرة العـــسكرية وبـــدت 

ًامطــروا المدينــة بكــل األســلحة حتــى المحرمــة دوليــا وان هــذا ال يــشكل .. صــعبة المنــال
.شيء عندهم طالما الغاية تبرر الوسيلة بالوصول إلى الهدف  

 

 

 

 

 

 

 

                                            

  .342أحمد منصور، معركة الفلوجة، مصدر سابق، ص)406(
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:7�Aا� B�+ا�� 
وا���U3+�ت.. ��ا	�، ا� وا�F'< ا���4�Hت ا�  

 

ولــد عجــز األمــم المتحــدة عــن معالجــة انتهاكــات حقــوق اإلنــسان والقــانون الــدولي 
اإلنساني في العراق بعد االحتالل إلـى قيـام الـسلطات الجديـدة للعمـل علـى زوال البنيـة 
المؤســـسية للدولـــة بحلهـــا مـــن قبـــل ســـلطة االحـــتالل، ان احـــتالل العـــراق أتـــسم بـــسمات 

:ترتبت عليها آثار قانونية مهمة وهيخاصة   

ا�4��: ا�/ـ�D9 �ـ: ا��ـ�اق ا�/�ط ا�-�cم  -1
�?�< اM3'Vل:  

ترافــق احــتالل العــراق، بــسقوط النظــام الــسياسي القــائم، بموجــب الدســتور المؤقــت 
، بحيــث أصــبحت الدولــة مــن دون جهــاز سياســي، ولــم يقتــصر 1970النافــذ مــن عــام 

كتمل الفراغ الدستوري، والسياسي بعدم وجود نظام عراقـي األمر عند هذا الحد، وانما ا
كمـا يـتم فـي حـاالت االنقالبـات العـسكرية أو الثـورات، . بديل يتولى السلطة في العـراق

ـــى الـــصعيد  وترتـــب علـــى ذلـــك زوال الشخـــصية االعتباريـــة الدوليـــة الممثلـــة للعـــراق عل
كمـا .. )407(م المتحـدةالدولي أو على صعيد العالقات مع سـلطات االحـتالل عبـر األمـ

؛ حيــث تولــت )1967(لألراضــي العربيــة عــام " إســرائيل"فــي احــتالل : ًهــو الحــال مــثال
 -أجهـــزة الدولـــة فـــي مـــصر وســـوريا واألردن تمثيـــل العـــراق فـــي اتفاقيـــات فـــصل القـــوات

عبـــر األمـــم المتحـــدة، ولكـــن احـــتالل العـــراق تـــم بغـــزو كـــل األراضـــي العراقيـــة، وزوال 
ًأحـدث فراغـا سياسـيا ودسـتوريا، حـاول القـرار السلطة السياسية ما  ً مـلء هـذا ) 1483(ً

ولكــن ســلطة االحــتالل .. الفـراغ بتفــويض ســلطة االحــتالل كمــا ســيرد فـي الــسمة الثانيــة
.أكملت وعمقت هذا الفراغ بحل األجهزة السيادية للدولة  

�ت ��U/ـ� �دارة -2'Mل ^ـM3ـ'Vا �Uـ�� x�*?� 
�;�:ا� و�� وا���3ف   

                                            
(407)  Theodore Christakis, " Vers une reconnaissance de La bation de querre 
preventive" ? Luigi condorelli " Uere une reconnaissance  dun droit de 

ingernce a L'encontre des " etats voyous"? et linos – Alexandre sicilianos, " 

Apre's L' Irak " Vers une redefinition des pouvoirs du conseil de secutites?" 

popier pr'sente a: L' Intervention en Irak et droit international .  
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 2003) 1483(ت فــي الفقــرة الرابعــة العاملــة مــن قــرار مجلــس االمــن كمــا ورد
ــــــأن ســــــلطة االحــــــتالل قــــــد فوضــــــت مــــــن مجلــــــس األمــــــن اإلدارة الفعالــــــة لإلقلــــــيم .. ف

)Administration The Territory Effective ٍبما في ذلك، بصفة خاصة، ) 
 الظـروف التـي العمل على استعادة األحوال التـي يتـوافر فيهـا األمـن واالسـتقرار وتهيئـة

يمكن فيها للشعب العراقي أن يقرر بحريـة مـستقبله الـسياسي، ولكـن التفـويض قـد جـاء 
"بصيغة الطلب مـن مجلـس األمـن مـن الـسلطة  Calls Upon The Authority "
"بأن  تعمل على تحقيق رفـاه الـشعب العراقـي  To Promote The Welfare of 

The Iraqi People صــبحت مكلفــة مــن قبــل مجلــس أي ان ســلطة االحــتالل أ" 
ًاألمن بإدارة العراق كونه إقليما محتال ً.  

قــد باشــرت مهامهــا التــي صــدرت بــالقرار : ان ســلطة االحــتالل: والالفــت للنظــر
 قبل صدور القرار المذكور بأكثر من شهر، فقد حلـت سـلطة االحـتالل بتـاريخ 1483

عـــراق، ثـــم أصـــدر  حـــزب البعـــث العربـــي االشـــتراكي فـــي ال2003أبريـــل /  نيـــسان16
(المدير اإلداري للسلطة االئتالفيـة المؤقتـة  CPA ً أمـرا 2003/مـايو/أيـار/6بتـاريخ ) 
بتطهير المجتمع العراقي من حزب البعث، ثم أصـدر المـدير الالئحـة التنظيميـة نفـسها 

 توقيعهـا، ولـم  تنـشر فـي الجريـدة الرسـمية إال بعـد نمن دون وضع تـاريخ حـي) 1(رقم 
 إلظهارهــا 1483/2003ارة فــي الديباجــة إلــى قــرار مجلــس األمــن أضــيفت إليهــا إشــ

.)408(ًوكأنها صادرة تنفيذا للقرار المذكور  

ً ليــــــست إال تنفيــــــذا 1483/2003أي ان الفقــــــرة الرابعــــــة العاملــــــة مــــــن القــــــرار 
للــــصالحيات والمهــــام التــــي وضــــعتها ســــلطات االحــــتالل لنفــــسها، ولــــم تــــضعها األمــــم 

ان الــسلطات اوردت الالئحــة التنظيميــة مطلقــة، وتــشمل : المتحــدة، والــدليل علــى ذلــك
كل سلطات الدولة، مما يتعارض مع قـوانين وأعـراف الحـرب واتفاقيـات جنيـف للقـانون 
.الدولي اإلنساني والقانوني الدولي لحقوق اإلنسان  

: مـا يلـي) 1(من الجزء األول من الالئحـة التنظيميـة رقـم ) 2(فقد ورد في الفقرة 
لـــسلطة االئتالفيـــة المؤقتـــة، وممارســـة كـــل الـــسلطات التنفيذيـــة والتـــشريعية يعهـــد إلـــى ا" 

                                            
 .2003/يونيو/ حزيران17، الوقائع العراقية )408(
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والقـضائية الالزمــة لتحقيــق أهـدافها، وذلــك بموجــب قـرارات مجلــس األمــن ذات الــصلة، 
 والقـوانين واألعـراف المتبعـة فـي حالـة الحـرب، ويتـولى 1483/2003بما فيهـا القـرار 

".ممارسة تلك السلطاتالمدير اإلداري للسلطة االئتالفية المؤقتة   

وقد انعكست هذه الصالحيات المطلقة في كل مرافق الدولة، وحتـى فـي القـضاء 
.واصدار تشريعات تتعارض مع القانون الدولي اإلنساني  

3- >+	 !� �;���4� �� و�� �Hا�� � زوال ا�+-
:��U� اM3'Vل  

ـــذي أصـــدره ـــاني ال األمـــر    :  مـــدير ســـلطة االئـــتالف المؤقتـــة هـــو-كـــان األمـــر الث
ومــن دون ان يقتــرن ذلــك بتــاريخ صــدوره، ولــم ينــشر فــي الجريــدة الرســمية اال ) 2(رقــم 

 بعـــد ان اضـــيفت إلـــى ديباجتـــه اإلشـــارة إلـــى قـــرار 2003يونيـــو /  حزيـــران17بتـــاريخ 
أنـه حـل الكيانـات الـسيادية للدولـة : ، وخطورة هـذا األمـر1483/2003مجلس األمن 

 كيــان مؤســسي يعبــر عــن ســيادتها، فقــد جــاء فــي الجــزء العراقيــة، وجــرد الدولــة مــن أي
: )409(األول من األمر ما يلي  

)) الكيانـات المنحلـة((تحل بموجب هذا األمر الكيانـات الـوارد ذكرهـا فـي الملحـق   -أ 
  .وقد تضاف لها أسماء كيانات أخرى في المستقبل

:وقد ورد في ملحق األمر تعداد للكيانات المنحلة وهي  

ـــــة - ـــــةالمؤســـــسات المنحل وزارة : ( بموجـــــب األمـــــر هـــــي المؤســـــسات التالي
الـــــــــدفاع، وزارة اإلعـــــــــالم، وزارة الدولـــــــــة للـــــــــشؤون العـــــــــسكرية، مكتـــــــــب 

ــــــة األمــــــن العامــــــة، جهــــــاز األمــــــن المخــــــابرات، ــــــومي، مديري  األمــــــن الق
  ).الخاص

الجـــيش، الـــسالح الجــوي، البحريـــة، قـــوة : (المنظمــات العـــسكرية التاليــة  -
رية النظاميـــــــة األخـــــــرى، الحـــــــرس الـــــــدفاع الجـــــــوي والتنظيمـــــــات العـــــــسك

الجمهــــوري الخــــاص، مديريــــة االســــتخبارات العــــسكرية، جــــيش القــــدس، 
 ).قوات الطوارئ

                                            
، ، بيــروت5/5/2004-4/1/2004أحمــد الحــاج هاشــم الــدفاعي، محاضــر مجلــس الحكــم االنتقــالي  )409(

 .43-42، للطباعة والنشر، ص2005دار الطليعة ، 
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فـدائيو صـدام، ، اصـدقاء صـدام، اشـبال : (القوات شبه العسكرية التاليـة -
 ) صدام، الجيش الشعبي

ديــوان الرئاســة، ســكرتارية الرئاســة، مجلــس : (المنظمــات األخــرى التاليــة -
ورة، المجلــس الــوطني، تنظــيم الفتــوة، اللجنــة الوطنيــة لأللعــاب قيــادة الثــ

 ).األولمبية، المحاكم الثورية والمحاكم الخاصة، ومحاكم األمن الوطني
 قــد تــضاف إلــى هــذه -تحــل كــذلك جميــع المنظمــات التابعــة للكيانــات المنحلــة  -ب 

 . الالئحة في المستقبل اسماء تنظيمات أخرى
ــــة يتبــــين بــــصورة واضــــحة ان ســــلطة ومــــن اســــتعراض مفــــردات الكيانــــات  المنحل

قــد حلــت البنيــة المؤســسية للدولــة التــي تــشكل العمــود الفقــري لكيانهــا علــى : االحــتالل
ًفــإذا كــان مفهومــا، فــي حــاالت وقــوع انقالبــات عــسكرية . الــصعيدين الــوطني والــدولي

تبـــديل قيــــادات الجــــيش والقــــوات المـــسلحة، فــــأن ذلــــك يــــؤدي إلـــى حــــل الجــــيش بكيانــــه 
.سسة وطنيةكمؤ  

إلــى حــل والغــاء الكيانــات المؤســسية للدولــة ..كمــا ان حــاالت االحــتالل ال تــؤدي
بحيث تجرد الدولة من إدارتها، وقد أطلق بحق أحد الباحثين في نـدوة بـاريس القانونيـة 
)Etatsauverain sans apparel etatqne  قوله في ان حل كيانـات )410( )

.ي على أبعاد سياسية مستقبلية خطيرةالدولة المؤسسية، وبخاصة الجيش ينطو  

فـــأن حـــل الكيانـــات المؤســـسية للدولـــة العراقيـــة .. مـــن كـــل مـــا تمـــت اإلشـــارة إليـــه
: )411(أنطوى على جملة اعتبارات سلبية وكما يلي  

  .فرط القرار بآالف العسكريين والموظفين في تلك الدوائر -1

ًحــــرمهم جميعــــا أو قــــسما مــــنهم مــــن االســــتحقاقات الــــشهرية  -2 بحيــــث ) اتــــبالرو(ً
 .جعلهم يعيشون في فاقة وعوز

                                            
(410)  Mareelo konen, " L'Administration actuelle de vers une nourelle farme de 
protectorat?" Papier presente a: Intervention en Irek et Le droit international , 

P.301. 
 .2، ص2003يونيو/ حزيران17في ) 3(تحت رقم الوقائع العراقية : نشر األمر في )411(
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المقاومـــــة " وحتـــــى فــــصائل -جعلهــــم لقمــــة ســـــائغة بيــــد المجموعـــــات المختلفــــة -3
ًمحليا واقليما ودوليا وبموجب ميثاق األمـم المتحـدة والعهـدين األول " المشروعة ً ًٕ

 .1966والثاني لحقوق اإلنسان عام
منهـــا العـــراق فـــي زاد فـــي حجـــم البطالـــة، ومـــن ثـــم حجـــم المـــشاكل التـــي يعـــاني  -4

 .خالل فترة احتالل العراق
عـــن طريـــق التأكـــد مـــن العناصـــر .. كـــان يمكـــن االســـتفادة مـــن تلـــك الطاقـــات -5

الوطنيــة التــي ال تــرتبط إال بــالوطن، تــسهر علــى حمايتــه إلدامــة رحــى الحيــاة 
 .في العراق بعد االحتالل

جعــــل ذلــــك القــــرار بعــــض عناصــــر أو مــــوظفي الكيانــــات المؤســــسية المنحلــــة  -6
ضة للقتل أو االبتزاز ومن ثم الهروب إلى خارج الـوطن، األمـر الـذي حـرم عر

 .العراق وشعبه من خدماتهم في شتى المجاالت
تعطيل الحياة بشكل عام في البنـى المؤسـسية للدولـة، لحـين إيجـاد البـدائل مـن  -7

 .ًالعسكريين والموظفين والعاملين اآلخرين إلدارة شؤونها مجددا
عـسكرين ، مـوظفين وعـاملين مـع ) العاملين( الجموع من تعميق الهوة بين تلك -8

العمليـــة الـــسياسية، فيمـــا كـــان باالمكـــان اقحـــامهم فيهـــا مـــن خـــالل خلـــق أجـــواء 
 .التسامح والثقة، ومد جسور المحبة بين أطياف الشعب العراقي بأجمعه

ــــــسفير  ــــــول بريمــــــر"المهــــــم ان ال ــــــع " ب ــــــى العــــــراق يتمت ــــــسه حاكمــــــا عل ــــــصب نف ًن
: ولم تشر تقارير األمم المتحدة إلى هذه الناحية في تقاريرهابالصالحيات كافة  

نيــسان / أيــار16ًأصــدر المــدير اإلداري لــسلطة االئــتالف المؤقتــة أمــرا بتــاريخ  -1
، يــتم بموجــب هــذا 1483/2003 أي قبــل صــدر قــرار مجلــس األمــن 2003

األمر إقصاء كبار أعضاء البعث العراقي من مراكـزهم، وهـم يتمتعـون بالرتـب 
عـــضو القيـــادة القطريـــة، عـــضو فـــرع، وعـــضو شـــعبة، وعـــضو فرقـــة، : تاليـــةال

ويحظـر علـيهم فـي المـستقبل " ًإليهم جميعا بعبارة كبار أعضاء الحزب"ويشار 
العمــل فــي أي وظيفــة فــي القطــاع العــام، وســوف يتعرضــون للتحريــات ولتقيــيم 
مــدى مــا ارتكبــوه مــن ممارســات إجراميــة أو مــا يــشكلونه مــن خطــر علــى أمــن 
ـــــة  ـــــي ارتكـــــابهم ممارســـــات إجرامي االئـــــتالف، وســـــوف يتعـــــرض مـــــن يـــــشتبه ف
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للتحريات والتحقيق، وسوف يتم اعتقال أو تحديد إقامة من يحتمـل هـروبهم أو 
  .)412(ًمن تدل التحريات والتحقيق على أنهم يشكلون خطرا على األمن

بتأســـيس ) 5(كمـــا أصـــدر المـــدير اإلداري لـــسلطة االئـــتالف المؤقتـــة األمـــر رقـــم 
.)413(المجلس العراقي لتطهير المجتمع العراقي من حزب البعث  

ان هذا األمر وما يتبعه من تدابير يتعارض مـع القـانون الـدولي لحقـوق اإلنـسان 
: والقانون الدولي في جانبين هما  

مـن ) 2(من اإلعالن العـالمي لحقـوق اإلنـسان والمـادة ) 2(تعارضه مع المادة : األول
 التـي تـنص علـى عـدم التميـز بـسبب -لمدنيـة والـسياسيةالعهد الدولي للحقـوق ا

ان هــــذا " العـــرق، أو اللــــون أو الجـــنس أو اللغــــة أو الــــدين أو الـــرأي الــــسياسي"
التـــصرف يماثـــل ويـــوازي مـــا كـــان يعتمـــده النظـــام الـــسياسي الـــسابق مـــن تـــدابير 
تميزية ضد غير المنتمـين إلـى حـزب البعـث أو المنتمـين إلـى أحـزاب معارضـة 

ــــه لجــــان حقــــوق اإلنــــسان كحــــزب الــــد ــــدابير موضــــع أدان ــــت هــــذه الت عوة، وكان
التعاهديــة، وبخاصــة اللجنــة المعنيــة بحقــوق اإلنــسان المدنيــة والــسياسية ولجنــة 
القـضاء علــى التمييــز العنـصري، فــأن أمــر تطهيــر المجتمـع العراقــي مــن حــزب 

 مبنـــي علـــى -ينطـــوي علـــى  تميـــز" اجتثـــاث البعـــث"البعـــث أو مـــا يطلـــق عليـــه 
.ي السياسي المحظور بموجب القانون الدولي لحقوق اإلنسانالرأ  

ومن الجدير بالذكر ان التبديل الـسياسي الكبيـر الـذي تـم فـي االتحـاد     
لــــم يحظــــر ) 1989(الــــسوفياتي، والــــذي قــــضى علــــى النظــــام الــــشيوعي عــــام 

ٕالحـــزب الـــشيوعي مـــن العمـــل، وانمـــا انتخـــب بعـــض األعـــضاء الـــشيوعيين فـــي 
ــــدوما ال"مجلــــس  ــــى " روســــيال ، ولكــــن ســــلطة االحــــتالل تــــستهدف القــــضاء عل

 الــذي كــان يتبنــاه حــزب البعــث مــستهدية فــي ذلــك تجربــة الفكــر النــازي -الفكــر
 بعــــد احتاللهــــا الــــذي تــــم قبــــل صــــدور اإلعــــالن العــــالمي لحقــــوق -فــــي المانيــــا

.)414(اإلنسان واالتفاقيات الدولية لحقوق اإلنسان  

                                            
 .2، ص2003يونيو/  حزيران17الوقائع العراقية : نشر األمر في )412(
 .17المصدر نفسه، ص )413(
 .89-88 ، ص2003أغسطس / آب 17(ة الوقائع العراقي:  في نشرتالمذكرة  )414(
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ٕ بتهمـة ارتكـابهم ممارسـات إجراميـة واحـالتهم  منتمـي حـزب البعـث-إن مالحقـة: الثاني
) 10(ًإلى القضاء لمحاكمتهم، ال غبار عليه قانونـا، شـريطة ان تراعـى المـادة 

ال يجــوز : التــي تــنص علــى مــا يلــي) 1949(مــن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة لــسنة 
لدولــة االحــتالل ان تقــضي علــى األشــخاص المحميــين أو تحــاكمهم أو تــدينهم 

رفوهــــا أو آراء أعربــــوا عنهــــا قبــــل االحــــتالل أو أثنــــاء انقطــــاع بــــسبب أفعــــال أقت
.مؤقت لالحتالل باستثناء مخالفات قوانين وعادات الحرب  

أي ان القــانون الــدولي اإلنــساني يحظــر محاكمــة األشــخاص عــن أفعــال أو آراء 
ًأعربــوا عنهــا قبــل االحــتالل، وذلــك عمــال بالقاعــدة العامــة المنــصوص عليهــا فــي الفقــرة 

مــن العهــد ) 15(مــن اإلعــالن العــالمي لحقــوق اإلنــسان والمــادة ) 11(ن المــادة مــ) 2(
الـــدولي للحقـــوق المدنيـــة والـــسياسية التـــي تـــنص علـــى عـــدم إدانـــة أي فـــرد بأيـــة جريمـــة 
بسبب فعـل أو امتنـاع علـى فعـل لـم يكـن وقـت ارتكابـه يـشكل جريمـة بمقتـضى القـانون 
.الوطني أو الدولي  

 مـــن مـــسؤولي النظـــام الـــسابق، والحـــزبيين الـــذين لـــم وهـــذا ينطبـــق علـــى المعتقلـــين
ســنوات علــى اعتقــالهم أيــة تهمــة ، والــذين وردت ) 3(توجــه الــيهم بعــد انقــضاء حــوالي 

ًشخــــصا وعممــــت علــــى الــــرأي العــــام بــــشكل أوراق ) 55(أســــماؤهم فــــي قائمــــة تــــضم 
.)415(اللعب  

لـدولي اإلنـساني ٕوازاء كل تلـك القـرارات المخالفـة لميثـاق األمـم المتحـدة والقـانون ا
/  حزيــــران18بتــــاريخ ) 3(فقــــد أصــــدر مــــدير ســــلطة االئــــتالف المؤقتــــة المــــذكرة رقــــم 

:منها على االتي ) 2(من القسم ) 3( ونصت الفقرة 2003يونيو  

ًأي محكمـة عراقيــة بــضمنها محكمــة الجنايــات المركزيـة المــشكلة وفقــا لألمــر رقــم 
 ســـــلطة علـــــى أي فـــــرد مـــــن  ، لـــــيس لهـــــا2003يونيـــــو /  حزيـــــران 13بتـــــاريخ ) 18(

ًالتحالف في أي موضوع سواء أكان مدنيا أم جزائيا ً.  

بتـــاريخ ) 17(كمـــا أصـــدر المـــدير اإلداري لـــسلطة االئـــتالف المؤقتـــة األمـــر رقـــم 
:على االتي ) 2(من القسم ) 1(، ونص في الفقرة 2003يونيو / حزيران) 27(  

                                            
، دار الكتـاب العربـي، دمشق -، القاهرةمحمد بسوني، العار األميركي من غوانتانامو إلى أبو غريب )415(

 .39، ص2005، 
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 االرتبــــاط األجنبيــــة تتمتــــع ســــلطة االئــــتالف المؤقتــــة، وقــــوات االئــــتالف وقــــوات"
". وممتلكاتها وأموالها وأصولها بالحصانة من اإلجراءات القانونية العراقية  

فــــي الــــصباح البــــاكر مــــن يــــوم الجمعــــة .. )416(يقــــول بريمــــر.. فــــي هــــذا اإلطــــار
الـــصادر عـــن ســـلطة ) 1( وقعـــت فـــي مكتبـــي علـــى األمـــر رقـــم 2003مـــايو/ آيـــار16

ان وســكوت وميغهــان ومــارتينيز، وأضــاف، االحــتالل أو االئــتالف المؤقتــة بحــضور رايــ
مـع " اجتثـاث البعـث"وقبل االجتماع بالوفد العراقي بعد ظهـر ذلـك اليـوم بحثـت مرسـوم 

العمليــــة ستــــسترشد بثالثــــة مبــــادئ ســــتكون عادلــــة، وشــــفافة، : الــــصحافة، وأعلنــــت ان 
ومتـــسقة، وســـنحرص علـــى ضـــمان االســـتفادة مـــن مواهـــب الـــذين انـــضموا إلـــى الحـــزب 

راه لمـصلحة الـشعب العراقـي، وعلـى أننـا مـستعدون لتقبـل هـذه الـسياسة التـي تحت اإلك
.ستؤدي إلى حدوث بعض القصور في إدارة الحكومة  

يهــدف إلــى التعامــل مــع التــذمر فــي أوســاط : كــان هــذا اإلعــالن: ويــضيف بريمــر
العــاملين فــي مكتــب إعــادة االعمــار والمــساعدة اإلنــسانية، بقــدر مــا يتعامــل مــع التــذمر 

 أوســاط التكنــوقراطيين البعثيــين الــذين يقــصون عــن أعمــالهم، وبعــد ذلــك كــان هنــاك فــي
ًبـــأن األمـــر ســـيكون صـــعبا جـــدا، وقـــد .. بحـــر مـــن الـــشكاوى والتـــذمر، وقـــال العديـــدون ً

ـــ بريمــر بــأن توجيــه الــرئيس ويقــصد بــوش اجتثــاث "ســينفذ : واضــح .. ذكــرتهم والقــول ل
ًاإلداريــــة، وقـــد واجــــه الجميـــع وقتــــا حتــــى إذاجـــرى ذلــــك علـــى حــــساب الكفـــاءة " البعـــث

ًعــصيبا، وعنــد ذاك وصــف بريمــر ان بعــض المستــشارين األميركــان فــي الــوزرات عنــد 
أبلـغ .. إرسالهم إلى الوزارات التي يعملون فيها إلطالع العـراقيين علـى مـضمون القـرار

".فاشي"على الفور بأن امري ويقصد بريمر " النيويورك تايمز"أحدهم صحيفة   

 فـي الليلـة التاليـة فـي )417(ما يتعلق بالجيش العراقي القديم، فقد ذكر بريمـرأما في
تابعنا المباحثات مع مسؤولي البنتـاغون بمـن فـيهم وكيـل وزارة . أعقاب وصولنا العراق

، وقــد حــان الوقــت اآلن للخــروج بــبعض االســتنتاجات بحيـــث " دوغــالس فيــث"الــدفاع 
.أتمكن من وضع توصية إلى وزير الدفاع  

                                            
 .74، ص2006، دار الكتاب العربي ، بيروت،   بيروت-اقبول بريمر، عام قضيته في العر )416(
 .63بول بريمر، مصدر سابق، ص )417(
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دعونـــا نحـــدد مـــا هـــي أهـــدافنا بوضـــوح، مـــن الـــضروري اقنـــاع " يف بريمـــر يـــض
 حــــزب البعــــث، أو أجهـــــزة -العــــراقيين بأننــــا لــــن نـــــسمح بعــــودة أدوات صــــدام القمعيـــــة

لكي نطـيح .. المخابرات أو جيش صدام فنحن لم نرسل قواتنا إلى نصف العالم اآلخر
 فـي الحـسبان البنيـة االثنيـة ًبصدام، ونضع دكتاتورا آخر في مكانـه وأن علينـا أن نأخـذ

ًللبلــد وتاريحــه، فــأن تجميــع الجــيش العراقــي الجديــد لــن يكــون ســهال، فيجــب ان يمثــل 
الدقــة باكملهــا، الــشيعية واالكــراد والعــرب والــسنة، ولــم تكــن هــذه حــال صــدام، فغالبيــة 
ضباطه كانت من العرب السنة، والغالبية من المناصـب العليـا شـغلها موالـون لـصدام، 

.نت بقية الجيش تتشكل من المجندين ومعظمهم من الشيعةوكا  

وأضــاف بــأن عمليــة اســتدعاء الجــيش القــديم ســتعني فــي أحــسن األحــوال محاولــة 
ًإنـــشاء وحـــدات جديـــدة يقودهـــا ضـــباط ســـنة، ويهـــيمن علـــى الرتـــب المتدنيـــة أيـــضا ســـنة 
ة ًموالــون لهــم شخــصيا، وحتــى لــو وجــدنا بعــض الــضباط الــسنة الــذين نحــن علــى قناعــ

سـيرون .. فـأن معظـم الـشيعة واالكـراد. من عدم وجود أي شبهة عليهم لقيادة هذه القوة
.)418(في ذلك محاولة من قبل االئتالف إلعادة الصدامية بدون صدام  

الــصادر عــن ســلطة االئـــتالف ) 2(ٕوازاء كــل ذلــك المؤشــرات فقــد وقعــت األمــر 
انات العديد مـن الكيانـات ، وشملت هذه الكي2003مايو/  أيار23المؤقتة يوم الجمعة 

.والمؤسسات  

حتـى ركـزت سـلطة االئـتالف المؤقتـة .. وما ان وافقت واشنطن على هـذه الخطـة
: والقيـــادة الوســـطى علـــى نهـــج مـــن مـــرحلتين إلعـــادة دمـــج الجنـــود العـــراقيين المـــسرحين
التمــسنا المجنــدين العــراقيين الــسابقين ، الســيما فــي قلــب المنطقــة الــشيعية للعمــل فــي 

" جــيش عراقــي جديــد"بأننــا نعتــزم إنــشاء ): ســلوكومب(ج االشــغال العامــة ثــم أعلــن بــرام
جندي مدرب خالل عام واحد، وثـالث ) 12.000(قوامه فرقة كاملة يبلغ عددها نحو 

ًفــرق بعــد ذلــك بعــام وســنجد الــضباط، وضــباط الــصف مــن الجــيش القــديم، فــضال عــن 
دام ، لقيـــــادة هـــــذه الوحـــــدات مجموعـــــات المقاومـــــة الكرديـــــة والـــــشيعية المناهـــــضة لـــــص

.الجديدة  

                                            
 .79ل بريمر، عام قضيته في العراق، صبو )418(
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أعلنـــا برنـــامج دفعـــات ماليـــة انتقاليـــة للجنـــود " بريمـــر"وفـــي غـــضون أســـبوع يقـــول 
الـــسابقين بـــدأنا بـــدفع راتـــب شـــهري لكـــل العـــسكريين العـــراقيين الـــسابقين باســـتثناء كبـــار 

مــن بــين مئــات اآلالف مــن الــضباط الــواردة ) 8000(الــضباط البعثــين الــسابقين نحــو 
.ؤهم في الكشوفأسما  

ًموظفـــا وموظفـــة كـــان ) 450(تـــم تـــسريح أكثـــر مـــن ) 2(وفـــي اطـــار األمـــر رقـــم 
لــيعلن حلهــا، ليــضيف ) 2(يعملــون ضــمن إطــار وزارة اإلعــالم والــذي جــاء القــرار رقــم 

أعبـــاء جديـــدة علـــى كاهـــل العـــراقيين الـــذين كـــان ذويهـــم يعملـــون فـــي هـــذه المؤســـسات 
ًشـخص كـان مـستفيدا مـن رواتـب مـوظفي ) 1000(والكيانات، واألصل فأن أكثر مـن 

اإلعـــالم، هـــم وعـــوائلهم التـــي بقيـــت لفتـــرة طويلـــة تعـــيش علـــى دفعـــات الطـــوارئ الماليـــة 
وبعـد ذلـك أعلـن نهايـة ) 300، 200، 100(والتي تحددت على شكل ثالثة أرقـام الــ 

 الــدفعات علــى أمــل تــسريح مــوظفي اإلعــالم، أو تــوزيعهم إلــى بــاقي الــوزارات العراقيــة،
طبـول "ان هـؤالء اإلعالميـين كـانوا : وكان كـل ذلـك بـدوافع طائفيـة وحزبيـة ضـيقة منهـا

.وال يؤتمن جانبهم" النظام السابق  

من خـالل عملنـا مـع اللجنـة األمنيـة فـي مجلـس الحكـم : ً قائال)419(وتحدث بريمر
وخـــــالل األشـــــهر الثالثـــــة الماضـــــية كـــــان هنـــــاك الكثيـــــر مـــــن التفكيـــــر حـــــول الهياكـــــل 

ًبالنــسبة للمخــابرات ســترون خــالل هــذا الميثــاق أعطينــا ضــمانا لعــدم العــودة . .المختلفــة
.للممارسات السابقة، حيث لن يكون للمخابرات حق اعتقال أي أحد تحت أي ظروف  

موضـوع الجـيش والـدفاع والمخـابرات، مـن أخطـر "ًوتحدث سامي العسكري قـائال 
مؤســـــستين كانتـــــا أدوات المواضــــيع التـــــي تثيـــــر خـــــوف النـــــاس وخـــــشيتهم ألن هـــــاتين ال

أساســية بيــد النظــام الــسابق لقمــع الــشعب العراقــي، والنــاس تريــد تطمينــات حقيقيــة لعــدم 
ًإعــــادة الكــــرة، والجــــيش كــــان طائفيــــا بكــــل معنــــى الكلمــــة، وكــــان أداة لــــسحق الــــشعب، 
وحروب النظام الداخلية تفوق حروبه الخارجية، ومن قتله في الداخل كـان أكبـر مـرات 

                                            
ـــسة  )419(  مجلـــس الحكـــم بخـــصوص الجـــيش 20/3/2004االســـتثنائية بتـــاريخ ) 9(كلمـــة بريمـــر فـــي الجل

 .159العراقي الجديد، ص
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ــــل فــــي ا ــــشعر النــــاس أن هــــذا الجــــيش يمــــثلهم وان مهامــــه . لخــــارجممــــن قت نريــــد أن ن
.)420(محدودة  

الهــواجس والقلــق مــن المؤســسة العــسكرية، القــوات المــسلحة، : وقــال حميــد مجيــد
والجــيش، الــشرطة، المخــابرات، قلــق مــشروع، فــالمجتمع العراقــي طالمــا عــانى مــن هــذه 

ولكن بـسبب توظيفهـا مـن قبـل .. )421(المؤسسة ليس بسبب افرادها وال توجههم الوطني
ـــــة، فـــــإذا كـــــان المطلـــــوب إصـــــالح هـــــذه  الحكومـــــات االســـــتبدادية واألنظمـــــة الدكتاتوري

فيجــب ان ال يكــون ذلــك باالكتفــاء بادانــة المؤســسة . ًالمؤســسة أو إعــادة بناءهــا جــذريا
.)422(السابقة، بل وضع أسس ومبادئ جديدة، واختيار أشخاص مناسبين  

 وا�0��7ت ا��1Hـ�ة ا� وا�F وراء '< ا���4�Hت
 D	1(�: ا��� ر (y�ا���در ��3ر  

باالمكــان تحديــد اطــارين أو اتجــاهين لــدوافع حــل المؤســسات والكيانــات العراقيــة 
: التي تضمنها القرار أعالهوكاالتي   

:ا���  ا� و�:  

كــان الجــيش العراقــي وأجهزتــه والقــوى شــبه العــسكرية المــساندة لــه بمكانــة مــن  -1
 والـصهيونية فـي المنطقـة، -ؤثر على التوجهات االميركيـةالقوة بحيث أخذت ت

ومنها ما يتجلى فـي خـوف الكيـان الـصهيوني مـن قـوة الجـيش العراقـي الـسابق 
  .كقوة ستراتيجية في المنطقة ال يمكن االستهانة بها

كـــــان الجـــــيش العراقـــــي بمثابـــــة صـــــمام األمـــــان لـــــبعض دول المواجهـــــة للعـــــدو  -2
فـــي أكثـــر الحـــروب العربيـــة مـــع العـــدو الـــصهيوني، حيـــث شـــارك هـــذا الجـــيش 

الـــصهيوني، وأكـــد حـــضوره فـــي تلـــك المعـــارك بأشـــكال وأفعـــال مـــا زالـــت تـــذكر 
 .كتاريخ لدى أبناء الشعب العربي في مصر، وسوريا، األردن وفلسطين

                                            
، مجلــس الحكــم بخــصوص 20/3/2004االســتثنائية بتــاريخ ) 9(كلمــة ســامي العــسكري فــي الجلــسة  )420(

 .160الجيش العراقي الجديد، ص
، مجلــــس الحكــــم بخــــصوص 20/3/2003االســــتثنائية بتــــاريخ ) 9( حميــــد مجــــسد فــــي الجلــــسة كلمــــة)421(

 .161الجيش العراقي  الجديد، ص
 .161، صالمصدر السابق نفسه) 9(د في الجلسة كلمة حميد مجي )422(
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ًكـــــان العـــــراق ســـــدا منيعـــــا ال يمكـــــن ان تجتـــــازه العدوانيـــــة االميركيـــــة، والكيـــــان  -3 ً
ًالــــــصهيوني ال عــــــسكريا وال أمنيــــــا ــــــان ً ــــــذا فــــــأن هــــــذه الحــــــرب افرحــــــت الكي ، ل

أكثـــر ممـــا افرحـــت أميركـــا، ال بـــل ان اميركـــا نفـــذت الحـــرب ضـــد .الـــصهيوني 
 .العراق باقتراحات صهيونية

والمهــم ان هــذه القــوة االســتراتيجية مــا كانــت تــدور فــي مــدار أيــة قــوى إقليميــة  -4
 .أخرى سوى إرادة العراق واستقالله

 

:�Cا� ا  :ا���  

مـن أخطـر المواضـيع التـي تثيـر خـوف .. الـدفاع والمخـابراتموضوع الجيش و -1
النــــاس وخــــشيتهم، ألن هــــاتين المؤســـــستين كانتــــا أدوات أساســــية بيــــد النظـــــام 

  .السابق لقمع الشعب العراقي

 .كانت تلك الكيانات والمؤسسات أداة لسحق الشعب العراقي -2
روع، القلــق مــن المؤســسات العــسكرية، الجــيش، الــشرطة، المخــابرات، قلــق مــش -3

 .فالمجتمع  العراقي طالما عانى من هذه المؤسسات
لقد عانى المجتمع العراقي من هذه الكيانات والمؤسسات، ليس بـسبب أفرادهـا  -4

وال تـــوجههم الـــوطني، ولكـــن بـــسبب توظيفهـــا مـــن قبـــل الحكومـــات االســـتبدادية 
 .واألنظمة الدكتاتورية

: اما فيما يتعلق بالمتطلبات فنورد االتي   

 حيث لن يكون لتلك األجهزة حـق -ود تلك األجهزة للمارسات السابقةان ال تع -1
  .اعتقال أي شخص تحت أي ظرف من الظروف

ان ال تعتــــدي تلــــك األجهــــزة وخاصــــة الجــــيش علــــى الــــدول المجــــاورة للعــــراق،  -2
 .وتكرار مأساة الحروب الماضية على المنطقة

، وبمــا يغلــب ًال تطيــر عاليــا" قــصيرة األجنحــة"المطلــوب جــيش وأجهــزة أمنيــة  -3
 .المصلحة الثانوية على السلطة المركزية
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يريــــد ان يــــشعر النــــاس ان تلــــك األجهــــزة جــــزء مــــنهم، وانهــــا تمــــثلهم فــــي كــــل  -4
  )423(. تحركاتها

 .عدم توظيف تلك األجهزة لخدمة الحكام المستبدين واألنظمة الدكتاتورية -5
ًإصـــالح تلـــك المؤســـسات والكيانـــات واعـــادة بنائهـــا جـــذريا بمـــا يـــتالءم  -6 وطمـــوح ٕ

 .الشعب العراقي
وضع ضوابط وأسس ومبادئ جديدة واختيار أشخاص مناسبين لهذه الكيانـات  -7

 .والمؤسسات
تريد القوى اإلقليمية التقليل من أهمية لتلك الكيانات والمؤسسات، ألنهـا كانـت  -8

  ٍبمثابة جدار أمام طموحاتها بالوصول إل

                                            

) 9(كلمــات كــل مــن بريمــر وســامي العــسكري، ومحــسن عبــد الحميــد فــي جلــسة مجلــس األمــن رقــم )423(
 .158، ص20/3/2004عقدة بتاريخ االستثنائية المن
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B��Aا� B�+ا�� 
 D0��3د ��0ة .. �.�6 إدارة ا��E7*ن وا�	

 إدارة ا� و��
 

التــي اعــدها مجلــس الحكــم " قــانون إدارة الدولــة العراقيــة للفتــرة االنتقاليــة"مــسودة 
ًالتـي يعمـل المجلــس علـى انجازهـا تمهيـدا لنقــل .. االنتقـالي، وذلـك فـي أطــار الخطـوات

)  البريطــاني-األميركـي(سـلطة إدارة شــؤون الدولـة العراقيــة كاملـة مــن سـلطة االئــتالف 
.2004حزيران/راقيين المقررة في نهاية يونيوإلى الع  

عنـــــد إصـــــدار .. للفتـــــرة االنتقاليـــــة" قـــــانون إدارة الدولـــــة"وينتهـــــي ســـــريان مفعـــــول 
الدســـتور الـــدائم، أي بعـــد أجـــراء انتخابـــات عامـــة ومباشـــرة لهيئـــة تـــشريعية التـــي تعـــين "

ه  الـــدائم وذلــــك فـــي موعـــد أقــــصا)424(بـــدورها حكومـــة تتـــولى الــــسلطة وكتابـــة الدســـتور
، وقبــل هــذه الفتــرة يــستمر العمــل باالتفــاق الموقــع بـــين 2005كــانون األول / ديــسمبر

تــشرين الماضــي المتعلــق بخطــوات نقــل / مجلــس الحكــم وســلطة االئــتالف فــي نــوفمبر
الـــسلطة وتعـــين الجمعيـــة الوطنيـــة االنتقاليـــة التـــي ســـتكلف بـــإجراء انتخابـــات وتـــشكيل 

ر الــدائم، علــى ان ذلــك ســيتم فــي موعــد مــؤتمر دســتوري يكلــف بكتابــة مــسودة الدســتو
مــادة منوعــة موزعــة ) 46( ، وجــاءت المــسودة فــي 2005آذار/ مــارس) 15(أقــصاه 

 دولــة مــستقلة ذات ســيادة تامــة، وعاصــمته -علــى ســتة أبــواب، وتركــز علــى أن العــراق
 تعـــددي فيـــدرالي يـــنظم عالقـــة إقلـــيم كردســـتان - برلمـــاني-بغـــداد، ونظامـــه ديمقراطـــي

مـع الحكومـة المركزيـة التـي تـستمر ) بوضعه الحالي في المرحلة االنتقاليـةالذي يبقى (
ويحـــدد الــــسلطة . فـــي بغـــداد، ويــــشير الدســـتور المؤقـــت إلــــى فـــصل الـــسلطات الــــثالث

التنفيذيــــة فــــي هيئــــة رئاســــة الدولــــة ومجلــــس الــــوزراء، وينــــاط بهــــا وبالجمعيــــة الوطنيــــة 

                                            
يجمــع سياســيون ومثقفــون ، 57حمــدان، حمــدان، حــرب بــوش الديمقراطيــة، مــصدر ســبق ذكــره، ص )424(

 بـــصياغة إنكليزيـــة علـــى أيـــدي أحمـــد ضـــعت، علـــى ان مـــسودة الدســـتور المؤقـــت، كانـــت قـــد وعراقيـــون
ة إلــى الــدكتور محمـــود  ونـــوح فيلــدمان األميركــي مـــن أصــل يهــودي ، باإلضـــافيــةالجلبــي، وكنعــان، مك

ب مثــل الــدكتور عبــد الحــسين شــعبان تــاُوك) المجموعــة الدوليــة الالزمــات(عثمــان، وهنــاك مراكــز دوليــة 
 .يؤكدون واقعة األصل اإلنكليزي للدستور
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ًاملــة ومؤهلــة لالعتــراف بهــا دوليــا،  ذات ســيادة ك-االنتقاليــة قيــام حكومــة عراقيــة مؤقتــة
).31المادة  (2004حزيران / يونيو) 30(وذلك في موعد أقصاه   

كما يضمن دستور الفترة االنتقالية، حقـوق المـرأة فـي المـشاركة الـسياسية وغيرهـا 
، ويحظــــر علــــى الجــــيش التــــدخل فــــي )42(بــــشكل متــــساو مــــع حقــــوق الرجــــل المــــادة 

 حرمـــان أي مـــواطن عراقـــي مـــن جنـــسيته، ويحـــرم كمـــا يحظـــر). 15(الـــسياسة المـــادة 
، ويؤكـد ان ال عقوبـة )18(التعذيب الجسدي والنفسي في أي حال من األحوال المادة 

، كما يكفل الدستور المؤقت حرية التعبيـر )17(تمارس بحق مواطن اال بقانون المادة 
.)425()10لمادةا(والتنظيم واالجتماع والتظاهر واألحزاب والمحاكمة العلنية العادلة   

D0�0ة �.�6 ا���:  

التحـالف المؤقتـة رسـميا " أعلنـت سـلطة 2003تمـوز/ في الثالث عشر من يوليو
ًعــضوا مــن العــراقيين البــارزين مــن مختلــف ) 25(عــن قيــام مجلــس حكــم عراقــي يــضم 

المــذاهب الــسياسية والدينيــة، وســيكون مــن حــق هــذا المجلــس الجديــد وضــع الــسياسات 
في كل مجاالت السياسة الوطنية، بما في ذلك " لتعاون مع التحالفبا"واتخاذ القرارات 

.)426(اإلصالح المالي واالقتصادي والتعليم وقانون االنتخابات والصحة  

وتعــد الــسلطة التــي أعطيــت لمجلــس الحكــم واســعة النطــاق ، وهــي بمثابــة عــدول 
غيـــر عـــادي عـــن سياســـة ســـلطة التحـــالف المؤقتـــة، حيـــث كـــان رئـــيس ســـلطة التحـــالف 

". كهيئة استشارية"يتصور مجلس الحكم العراقي في بادئ األمر " بريمر"المؤقتة   

وبعد مفاوضات مكثفة وتنازالت غير متوقعة من جانب سلطة التحالف المؤقتـة، 
ســينتظر مــن الــسلطة اآلن التــشاور مــع مجلــس الحكــم العراقــي الجديــد بــشأن القــرارات 

.لعراقوالقضايا الهامة التي تتعلق بالسياسة في ا  

ــــه فــــي الثالــــث عــــشر مــــن يوليــــو  أعلــــن 2003تمــــوز / وفــــي أول بيــــان علنــــي ل
المجلس ان األولويـة بالنـسبة إليـه تتمثـل فـي توجيـه مختلـف جهـوده نحـو تحقيـق األمـن 

                                            
، 2008والحكومــات االنتقاليــة، منــشورات دار البينــة للطباعــة والنــشر، .. د كــاظم، مجلــس الحكــمعاســ )425(

 .84-83بغداد، ص
وكالــة أنبــاء اسوتــشيتدبريس، مهــام مجلــس ) 13( صــدرت عــن ســلطة االئــتالف المؤقتــة بــرقم وثيقــة )426(

 .2003تموز / يوليو/ 31الحكم العراقي 
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ـــبالد وانعـــاش االقتـــصاد الـــوطني وتـــوفير الخـــدمات العامـــة، وســـوف  واالســـتقرار فـــي ال
يـــع المهـــام ومـــن خـــالل تـــشجيع يتحقـــق كـــل ذلـــك مـــن خـــالل إقامـــة حكومـــة تتكفـــل بجم

.)427(مؤسسات المجتمع المدني  

� أو ��0ة �7[ة �.�6 ا��D0 ا���ا	:?�C:  

 كرئيس لسلطة التحالف المؤقتـة فـي العـراق، تخلـى –بمجرد تولي بريمر منصبه 
علــى الفــور عــن سياســة الواليــات المتحــدة الخاصــة بعقــد مــؤتمر وطنــي عراقــي إلقامــة 

استـــشاري مـــن " مجلـــس سياســـي" اقتـــرح بريمـــر تـــشكيل ًحكومـــة مؤقتـــة وبـــدال مـــن ذلـــك
وقــد اثــار بريمــر بمهمــة اإلشــراف العراقــي . العــراقيين لتقــديم المــشورة لمــسؤولي التحــالف

علـــى اختيـــار أعـــضاء المجلـــس قلـــق الفـــصائل العراقيـــة الـــسبعة التـــي مـــن المتوقـــع ان 
ًمامــا بعــض تتــولى قيــادة المجلــس االستــشاري وســاد قلــق بــالغ مــن احتمــال ان تقــاطع ت

وفــي . الجماعــات، والســيما الــشيعة مــن المجلــس ممــا يفــسح المجــال أمــام نــزاع محتمــل
تنــازالت علــى العــراقيين وتزايــد شــكوك وقلــق العــراقيين ) بريمــر(نهايــة المطــاف عــرض 

 مجلــس حكــم، ولــيس -لــتحكم بالدهــم بأنفــسهم، وتــشمل هــذه التنــازالت اعتبــار المجلــس
ًمجلــسا سياســيا، ويعنــي ذلــك أنــ ه ســيتم مــنح العــراقيين ســلطة أكبــر، وأنــه ســتقوم بــصورة ً

أساســــية قيــــادات عراقيــــة مــــن بــــين الجماعــــات الــــسبع، ولــــيس بريمــــر بتعيــــين أعــــضاء 
.المجلس الذين استنكر كثير منهم بشكل  علني الوجود األميركي في العراق  

ً ، وافــق بريمــر رســميا علــى المطالــب 2003تمــوز / فــي الثالــث عــشر مــن يوليــو
قيــة بــأن تكــون هنــاك ســلطة سياســية حقيقيــة، وبــأن يكــون المجلــس العراقــي مجلــس العرا

الحكـــم األساســـي، وبـــأن يـــتم إعـــالن المجلـــس الـــذي ســـوف يمـــارس علـــى الفـــور ســـلطة 
سياسية حقيقيـة، وسـيقوم بتعـين الـوزراء المـؤقتين والتعـاون مـع التحـالف بـشأن الـسياسة 
. والميزانيات  

:��آ+� �.�6 ا��D0 ا���ا	:  

 من الـشيعة الـذين يمثلـون األغلبيـة بـين الـسكان، وتبلـغ -لبية أعضاء المجلسأغ
.مليون نسمة) 28(من السكان البالغ عددهم %) 60(نسبة الشيعة   

                                            
وكالة أنباء  أسويتد بريس، مهام مجلـس الحكـم ) 13(وثيقة صدرت عن سلطة االئتالف المؤقتة في  )427(

 .2003تموز / يوليو/ 1311العراقي 
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وقــد تقــررت تركيبــة المجلــس بعــد أكثــر مــن شــهرين مــن المــداوالت للتوصــل إلــى 
ة وخمـسة مـن ويتكون المجلس من ثالثة عشر مـن الـشيع. توازن بين الفصائل العراقية

.أكراد وخمسة من السنة، ومسيحي وتركماني وثالث نساء  

:ومن مهامه  

ًيعين مجلس الحكم وزيرا مؤقتا لكل وزارة - ً.  

ًيكون كل وزيـر مـسؤوال أمـام مجلـس الحكـم، ويقـدم تقـاريره إليـه بانتظـام، وتكـون  -
 .لمجلس الحكم سلطة عزل الوزراء في حال فقدانهم لثقة المجلس

 بــشأن جميــع -لتحــالف المؤقتــة التــشاور مــع مجلــس الحكــميجــب علــى ســلطة ا -
 .القرارات والقضايا الهامة المتعلقة بالسياسات

يقرر مجلس الحكم الطريقـة التـي يرغـب مـن خاللهـا تنظـيم نفـسه بفـرض اعـداد  -
الــــــسياسات الجديــــــدة ويجــــــوز لــــــه اختيــــــار تــــــشكيل لجــــــان متخصــــــصة لوضــــــع 

 المتحــــدة، أو التحــــالف أو المقترحــــات، كمــــا يمكــــن أن يــــضم خبــــراء مــــن األمــــم
 .)428(غيرها من األجهزة في مثل هذه اللجان

ــــوزير العراقــــي - ــــين ال ــــس الحكــــم تعي ــــام مجل ــــى قي المؤقــــت للــــشؤون  باإلضــــافة إل
الخارجيـــة ومراقبـــة عملـــه أو عملهـــا، يتـــولى المجلـــس وضـــع الترتيبـــات الالزمـــة 

  .لتمثيل البالد على المستوى الدولي أثناء الفترة المؤقتة

مجلــــس بالتــــشاور مــــع التحــــالف المــــواطنين العــــراقيين الــــذين ســــيعملون يعــــين ال -
 .كممثلين لدى المنظمات والمؤتمرات الدولية

ًتكون للمجلس أيضا سلطة تعيين رؤساء البعثات العراقية في الخـارج واسـتقبال  -
 .ممثلي الدول األخرى

ًكما يعين مجلس الحكم وزيرا مؤقتا للمالية ويراقب أنشطته - ً.  

س الحكـــم بالتعـــاون وبمـــشاركة صـــندوق النقـــد الـــدولي والبنـــك الـــدولي يقـــوم مجلـــ -
) ًوفقـــا لمـــا تحـــدده ســـلطة التحـــالف المؤقتـــة(والبرنـــامج االنمـــائي لألمـــم المحتـــدة 

                                            
مجلـــس الحكـــم العراقـــي الجديـــد : م الخـــارجي التـــابع لـــوزارة الخارجيـــة األميركيـــة الـــنصمكتـــب اإلعـــال )428(

/  يوليــو13 علــى قنــاة الجزيــرة بتــاريخ ي مــؤتمر صــحف2003تمــوز / يوليــو) 13(يتحــدث إلــى العــراقيين 
 ).1300(تموز قناة الجزيرة، الدوحة باللغة العربية الساعة 
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 كمـا سـيكون لـه الحـق فـي 2004بدور  كامل في وضـع الميزانيـة العامـة لعـام 
 .وضع السياسات المتعلقة باألمور النقدية والمالية

 لموافقة مجلس الحكم ، ويحق للمجلس البحـث فـي 2004ة عام تخضع ميزاني -
 .2003ادخال تعديالت جوهرية على ميزانية الطوارئ لعام 

:وفي مجال األمن  

لمجلــس الحكــم الحــق فــي اعــداد الــسياسات الخاصــة بــاألمور المتعلقــة بــاألمن  -
 ٕبما في ذلك إعادة االعمار واصالح القوات المـسلحة والـشرطة. القومي للعراق

  .وقطاع القضاء في العراق

ًيكون مجلس الحكم مسؤوال عن التأكد مـن نـزع الـصبغة الـسياسية عـن الـشرطة  -
والقـــوات المـــسلحة فـــي العـــراق، وترســـيخ مبـــدأ اإلشـــراف والمراقبـــة المدنيـــة علـــى 

 .القوات المسلحة
 .ًيظل التحالف خالل الفترة االنتقالية مسؤوال عن األمور األمنية العملية -

:� �3*ر��ا����� ا  

يبحــــث مجلــــس الحكــــم تعيــــين لجنــــة دســــتورية تحــــضيرية تكــــون مهمتهــــا اقتــــراح  -
  .عملية يتم بواسطتها إعداد دستور جديد للعراق والتصديق عليه

تقــدم اللجنــة تقريرهــا إلــى المجلــس، ويــؤدي اإلجــراء الجديــد المقتــرح إلــى وضــع  -
 الــدين دســتور جديــد علــى اســاس المبــادئ التــي تــم تبنيهــا فــي مــؤتمري صــالح

 . والناصرية السابقين
 الطريقــة إلجــراء انتخابــات عامــة تــؤدي -يمهــد الدســتور بمجــرد التــصديق عليــه -

 تتــولى علــى الفــور ســلطات -إلــى تــشكيل حكومــة عراقيــة جديــدة كاملــة الــسيادة
ًومــــسؤوليات التحــــالف وفقــــا لقــــرار مجلــــس األمــــن التــــابع لألمــــم المتحــــدة رقــــم 

)1483.( 
�U�� l7�L !� �+	ا���ا�3	Hا�� p���3ا� :  
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بحـــق االعتـــراض النهـــائي " بـــول بريمـــر"يتمتـــع رئـــيس ســـلطة التحـــالف المؤقتـــة  -
علـى جميـع قـرارات مجلـس الحكـم الخاصـة بالـسياسات ، لكـن تـردد أنـه " الفيتو"

  .)429(للغاية" الظروف االستثنائية" وعد بعدم استخدامها إال في 

تمـوز ، وحـضر /ن يوليـومـ) 13(ًويجتمع المجلس يوميـا منـذ إعـالن قيامـه فـي  -
  .بريمر حتى اآلن كل جلساته

ًفــي أول قــرار للمجلــس، أعلــن اعتبــار يــوم التاســع مــع أبريــل عيــدا وطنيــا، وهــو  - ً
ـــتم  ـــاد القديمـــة التـــي كـــان ي يـــوم ســـقوط صـــدام مـــن الـــسلطة، والغيـــت كـــل األعي

 .االحتفال بها في ظل نظام الحكم البعثي
جلس بطلب إلى مفوض شـرطة  بعث الم–تموز / في الخامس عشر من يوليو -

المـــسؤول عـــن إعـــادة بنـــاء الـــشرطة العراقيـــة، " برنـــارد كيريـــك"نيويـــورك الـــسابق 
ًطالبــــا فيــــه اطــــالع " ريكاردوسانــــشيز"وقائــــد القــــوات البريــــة األميركيــــة الجنــــرال 

 .المجلس بصفة دورية على الوضع األمني في البالد
بتـــشريع جديــــد ًتمـــوز أيــــضا أوصـــى المجلــــس / فـــي الخـــامس عــــشر مـــن يوليــــو -

لتشكيل محاكم عراقية لمحاكمة عناصر لنظام الـسابق، عمـا ارتكبـوه مـن جـرائم 
" هيومـــان راتـــيس ووتـــش" مؤســـسة"حـــرب، وجـــرائم ضـــد اإلنـــسانية، واعترضـــت 

ــــر مالئــــم قيــــام ضــــحايا صــــدام الــــسابقين  ــــى االقتــــراح علــــى أســــاس أنــــه غي عل
 .بمحاكمة جالديهم

ان مجلـــس : حـــد أعـــضاء المجلـــسوهـــو متحـــدث باســـم أ" فـــوزي الحريـــري"يقـــول  -
تمــــوز / يوليــــو) 21(ًالحكــــم ســــيبدأ فــــي شــــغل مناصــــب الحكومــــة ابتــــداءا مــــن 

 . من خالل عملية تعيينات تدريجية2003
هـــو أن يمهـــد لقيـــام .. وأن القـــصد مـــن وراء تـــشكيل مجلـــس الحكـــم بـــشكل عـــام -

ًجمعيـــة دســـتورية أوســـع نطاقـــا تتـــولى بـــدورها خـــالل فتـــرة عـــام تقريبـــا صـــياغة  ً

                                            
 8علــى خطــة مجلــس الحكــم المؤقــت، لــوس الحلبــي ، تــايمز، يوســكي، العراقيــون يوافقــون زجــون داني )429(

 .2003تموز/يوليو
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ومن المتوقع تعين لجنة قانون إدارة الدولة المؤقت في أوائل آب . ور جديددست
  .)430(2003/  أغسطس-

ومــن المؤمــل ان يــستغرق المــؤتمر فتــرة تتــراوح بــين تــسعة أشــهر، وعــام لوضــع  -
 ، يجــــري العراقيــــون بعــــد إعالنــــه اســــتفتاء تمــــشروع قــــانون إدارة الدولــــة المؤقــــ

لـــك أجـــراء انتخابـــات حـــرة الختيـــار للتـــصويت عليـــه، ومـــن المتوقـــع ان يعقـــب ذ
  .حكومته

	ــ�7*ن إدارة ا� و�ــ� ا���ا	ــ� ����'�ــ� 7ــ2 
���/37Vا:  

�L�+�:ا�   

ان الشعب العراقي الساعي إلى استرداد حريته التي صادرها النظام االستبدادي "
ــــسابق هــــذا الــــشعب الــــرافض للعنــــف واالكــــراه بكــــل أشــــكالهما، وبوجــــه خــــاص عنــــد  ال

ًمن أساليب الحكم، قد صمم على أن يظل شعبا حرا يسوسه حكـم استخدامها كأسلوب  ً
".القانون  

وهــــو يؤكــــد اليــــوم احترامــــه للقــــانون الــــدولي، والســــيما، وهــــو مــــن مؤســــسي األمــــم 
ًالمتحدة، عامال على استعادة مكانه الشرعي بـين األمـم، وسـاعيا فـي الوقـت نفـسه إلـى  ً

رض رسـم المالمـح لمـستقبل العـراق الحفاظ على وحده وطنه بروح األخوة والتآزر، ولغـ
الجديد، ووضع آلية تهدف إلى إزالـة آثـار الـسياسات والممارسـات العنـصرية والطائفيـة 

.)431(ومعالجة المشاكل المرحلية  

فقد أقر هذا القانون إلدارة شـؤون العـراق خـالل المرحلـة االنتقاليـة إلـى حـين قيـام 
. لتحقيق ديمقراطية كاملةًحكومة منتخبة تعمل في ظل دستور شرعي دائم سعيا  

: المبادئ األساسية حيث تضمنت المادة األولى منه-وقد ورد في الباب األول  

وتعنـي عبـارة " قانون إدارة الدولـة العراقيـة للمرحلـة االنتقاليـة/ "يسمى هذا القانون   -أ 
قــــــانون إدارة الدولــــــة للمرحلــــــة ((هــــــذا القــــــانون اينمــــــا وردت فــــــي هــــــذا التــــــشريع 

  )).االنتقالية

 .ًان اإلشارة للمذكر في هذا القانون يشمل المؤنث أيضا  -ب 
                                            

 .2003تموز/  يوليو12بول هافين، اإلعالن عن مجلس الحكم وكالة اسونيد برش،  )430(
 .18مصدر سابق، صأسعد كاظم، مجلس الحكم والحكومات االنتقالية،  )431(
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 .ًتعتبر ديباجة هذا القانون جزءا ال يتجزء منه  -ج 
: فيما تحدثت المادة الثانية عن المرحلة االنتقالية وكاالتي  

حزيــران /  يونيــو30 تعنــي المرحلــة التــي تبــدأ مــن -عبــارة المرحلــة االنتقاليــة"ان   -أ 
كمــا يــنص ..  منتخبــة بموجــب دســتور دائــم حتــى تــشكيل حكومــة عراقيــة2004

 إال فـــي 2005كـــانون الثـــاني/  ينـــاير31عليـــه القـــانون وذلـــك فـــي موعـــد أقـــصاه 
 . من هذا القانون) 61(حالة تطبيق المادة 

 : ان المرحلة االنتقالية تتألف من فترتين  -ب 
 تبــدأ بتــشكيل حكومــة عراقيــة مؤقتــة ذات ســيادة كاملــة تتــولى الــسلطة فــي -ًأوال
يونيـــو، وســـتتألف هـــذه الحكومـــة وفـــق عمليـــة تـــداول واســـعة / رانحزيـــ30

ـــــــس الحكـــــــم واألمـــــــم  ـــــــشاور شـــــــرائح المجتمـــــــع العراقـــــــي ومجل النطـــــــاق بت
.)432(المتحدة  

 تبـدأ الفتـرة الثانيـة، بعـد تـأليف الحكومـة العراقيـة االنتقاليـة والتـي تـتم بعـد -ًثانيا
 هـــذا إجـــراء االنتخابـــات للجمعيـــة الوطنيـــة، كمـــا هـــو منـــصوص عليـــه فـــي

كــانون ) 31(القــانون، علــى ان ال تتــأخر هــذه االنتخابــات ان أمكــن عــن 
 تنتهـــي 2005كـــانون الثـــاني ) 31( وعلـــى كـــل حـــال قبـــل 2004األول

.ًالمرحلة الثانية عند تأليف حكومة عراقية وفقا لدستور دائم  

ــــة"وتــــشير بعــــض المــــصادر إلــــى  تمخــــض عنــــه الدســــتور " ان قــــانون إدارة الدول
إنمـا كـان مجلبـة . 2004ر بتوقيع بريمر في األسبوع األول مـن آذار  الصاد-المؤقت

.للنزاع المجتمعي ال تهدئة النفوس المضطربة  

ولـئن انتهـى الوضـع إلـى تـسويات بــين المختلفـين مـن أحـزاب وكتـل وشخــصيات، 
فانهـــا، تـــسويات مـــن نـــوع تبـــادل المـــصالح الفئويـــة، وآخـــر مـــا فيهـــا مـــصلحة العـــراق، 

تأســـس بقلـــم بريمـــر علـــى جـــادة الطائفيـــة والمحاصـــصة والتقاســـم فمجلـــس الحكـــم الـــذي 
لقـد انتهـى األمـر بقبـول .. انطوى في النهاية على توافق مخادع بعصا بريمـر الـسحرية

الـــذي ســـيكون المرجعيـــة للدســــتور الـــدائم مـــن حيـــث هـــو ديباجــــة " قـــانون إدارة الدولـــة"

                                            
 .4، ص1/3/2004 الصادرة بتاريخ 4181صحيفة التآخي، قانون إدارة الدولة، العراق، العدد  )432(
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ـــــع  العـــــراق مـــــن وتـــــسعة أبـــــواب واثنتـــــين وســـــتين مـــــادة، وكلهـــــا تناضـــــل مـــــن أجـــــل خل
.)433(جذوره  

ال تـذكر كمـا فـي كـل الدسـاتير العراقيـة بـأن العـراق : فالديباجة على سبيل المثال
.عربي وأنه جزء من الوطن العربي والشعب العربي  

إضـافة ) 9 إلـى المـادة 1من المادة (وينص الباب األول المكون من تسعة مواد 
قــانون علــى خريطــة طريــق ضــامنة إلــى  اعتبــار الديباجــة بمثابــة جــزء ال يتجــزء مــن ال

!لمراهنة العراق ومستقبله  

فالمادتــــان األولــــى والثانيــــة تمرحــــل الخطــــوات ابتــــداء مــــن إعــــالن الدســــتور فــــي 
ً، مـــرورا بتـــشكيل حكومـــة مؤقتـــة معينـــة مـــن قبـــل قيـــادة االحـــتالل ومجلـــس 2004آذار

مـن رد الـسيادة حيـث تنتهـي المرحلـة المؤقتـة إلـى مرحلـة انتقاليـة تبـدأ . الحكم االنتقـالي
 قبـــل ثالثـــة -، حيـــث يكـــون بريمـــر خاللهـــا قـــد غـــادر العـــراق2004/حزيـــران/30فـــي 

سـفير أميركـا فـي .. أسابيع من بدء المرحلـة االنتقاليـة ليحـل محـل حـاكم العـراق الجديـد
)434(بغداد الحاكم نغروبونتي

 

معيـة هناك مسيرة نحـو قيـام انتخابـات وج" الدائم"و" االنتقالي"و" المؤقت"وما بين 
وطنيـــة ودســـتور دائـــم وحكومـــة دائمـــة وعـــراق جديـــد، وكـــان األخطـــر فـــي قـــانون إدارة 

.اعتباره في مرتبة القانون األعلى والملزم ألنحاء العراق كافة.. الدولة  

علـى انـه ال يمكـن تعديلـه إال بأكثريـة ثالثـة أربـاع .. فقد نصت المادة الثالثة منـه
.الرئاسةأعضاء الجمعية الوطنية مع اجماع مجلس   

ُأي نص آخر يخـالف هـذا القـانون يعـد (من هذه المادة فتقرر ان ) ب(اما الفقرة 
فرغم انه قـانون مؤقـت ولفتـرة انتقاليـة مؤقتـة، فأنـه ال يمكـن تعـديل أو الغـاء أي ) ًباطال

!..نص من نصوصه إال بشروط فوق تعجيزية  

                                            
 58مصدر سابق، صحمدان حمدان،  )433(

ـــاك عـــرض  )434( ـــة، عـــرض وتحليـــل المحـــامي إحـــسان كيـــالي، وهن دار بابـــل للدراســـات واإلعـــالم، العراقي
 .2005للقانون وتحليل لبقية موداه، مختارات كانون القاني 
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وري اتحــــادي ان نظــــام الحكــــم فــــي العــــراق جمهــــ" امــــا المــــادة الرابعــــة ، فتقــــول 
 تعــددي، يقــوم علــى أســاس الحقــائق الجغرافيــة والتاريخيــة، ولــيس - ديمقراطــي-فيــدرالي

..على أساس األصل أو العرق أو األثنية أو القومية أو المذهب  

ًنجـد القـانون وقـد أسـبغ علـى الكيـان الكـردي تميـزا إلـى ) 53، 9، 7(وفي المواد 
برلمـان، حكومـة (ومي من حيث هـي  على أساس عرقي واثني وق)435(حد دولة مستقلة

).وجيش وعلم  

أمــــا المــــادة الخامــــسة التــــي تــــنص علــــى ان القــــوات المــــسلحة العراقيــــة تخــــضع 
.للحكومة العراقية االنتقالية  

مـــن القـــانون أيـــاه جـــاءت لتـــنقض هـــذا االدعـــاء، حيـــث نـــصت ) 59(فـــأن المـــادة 
التحـــــالف  تكـــــون تحـــــت ســـــيطرة قـــــوات -صـــــراحة علـــــى ان القـــــوات المـــــسلحة العراقيـــــة

.)436(الموحدة  

فأن دين الدولة الرسـمي هـو اإلسـالم ) .. أ( الفقرة –وفيما يتعلق بالمادة السابعة 
لكنــه لــيس المــصدر الوحيــد، وفــي الدســتور الــدائم .. وهــو مــصدر مــن مــصادر التــشريع

، ومـــن ذات )ال يجـــوز ســن قـــانون يتعــارض مـــن ثوابــت اإلســـالم(منــه ) 2(فــي المـــادة 
)).ن قانون يتعارض مع مبادئ الديمقراطيةال يجوز س((المادة   

من ذات المادة الـسابعة مـن الدسـتور المؤقـت، فتنفـي عـن العـراق ) ب(أما الفقرة 
وهــذا بداللــة اعتمــاد الدســتور ) جــزء ال يتجــزء مــن الــوطن العربــي واألمــة العربيــة(كونــه 

 القوميـــات ان العـــراق بلـــد متعـــدد: مـــن الدســـتور الـــدائم) 31المـــادة (الـــدائم مـــادة تقـــول 
واألديــان والمــذاهب، والــشعب المــسلم  جــزء مــن العــالم اإلســالمي والــشعب العربــي فيــه 

).ونالحظ جملة الشعب العربي فيه(جزء من األمة العربية   

امـــا المـــادة التاســـعة مـــن الدســـتور المؤقـــت فتلـــزم العـــراق بلغتـــين رســـميتين عربيـــة 
.ازات السفرفي جميع المحافظات و الحكومة والنقد وجو.. وكردية  

                                            
ادئ الديمقراطيـة علـى الطريقـة الغربيـة مـن ثمة تنـاقض فاضـح بـين مـا هـي عليـه ثوابـت اإلسـالم ومبـ )435(

 .تعامالت اقتصادية وتجارية ومعرفية، إلى الحريات الشخصية في العالقات االجتماعية
 .39-38صحمدان حمدان،  )436(
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)] 51(إلــى ) 48[(فــي البــاب الــسابع مــن الدســتور المؤقــت، نــصت المــواد مــن 
 يعتبــــر 10/12/2003قــــانون المحكمــــة الجنائيــــة المختــــصة الــــصادر فــــي (علــــى ان 

وهــــو يحــــدد اختــــصاصات هــــذه المحكمــــة، وكــــذلك الهيئــــات الوطنيــــة .. ًمــــصدقا عليــــه
ت العقاريــة، وهيئــة اجتثــاث البعــث، األخــرى، مثــل هيئــة النزاهــة العامــة، وهيئــة النزاعــا

.ًحيث جميعها مصدقا عليها في هذا القانون  

 المتكــئ بــأخطر مــواده علــى قــانون بريمــر المؤقــت، -ومــا ان مــر الدســتور الــدائم
ً حتـى تـرك وراءه ميراثـا ثقـيال -2005بموجب اسـتفتاء أواسـط تـشرين األول مـن العـام  ً ُ َ

تعايش معه، واألهم انه كان الرجـل األول الـذي لم يعتد شعب العراق الركون إليه وال ال
يمثــل صــالحيات ثــالث قــوى فــي قــوة االحــتالل، البيــت األبــيض، وصــالحيات الــرئيس 

.)437(األميركي  

ُلــم يكــن ثمــة مــا يجمــع عليهــا بــين األطــراف  .. وبالنــسبة لقــرارات بريمــر وقوانينــه"
ل إعــالن الدســتور العراقيـة فــي مجلـس الحكــم المؤقـت، فقــد تأجـ" واألطيـاف واألوصــاف

ثــالث مــرات عــن مواعيــد إعالنــه المقــرر، وامتنــع مكــون ) قــانون إدارة الدولــة(المؤقــت 
أساسي وهو جبهة التوافق عن التوقيع قبل ساعات اإلعـالن، وفـي أيـام الـسبت واألحـد 

 جــرت اتــصاالت حثيثــة مــع المراجــع الدينيــة، بعــدها 2004آذار ) 7، 6(المــصادف 
 ، ثــم نــشرته وســائل 2004ى اإلعــالن يــوم الثــامن مــن آذارخــرج الدســتور المؤقــت إلــ

.اإلعالم في التاسع من ذات الشهر  

 مجلـس -فأن القرار الصادر عـن هيئـة األمـم المتحـدة.. ورغم ما جرى في أعاله
 والمتعلـق 2004يونيـو/  حزيـران8والذي أعلن عنه بتـاريخ ) 1546(األمن تحت رقم 

الدستور (إلى االعتراف بقانون إدارة الدولة العراقية بنقل السلطة إلى العراقيين لم يشر 
المؤقــت الــذي اتكــأت عليــه ســلطة االحــتالل، مــن حيــث هــو ركيــزة العــراق التــشريعية، 

 أصـدر بريمـر األمـر 4/5/2004والذي منه تنبثق أوامر بريمـر القانونيـة، ففـي تـاريخ 
) بات المـستقلةبتشكيل مفوضية االنتخا(الذي يتضمن إصدار قانون خاص ) 92(رقم 

                                            
كالــصالحيات وهــي صــالحيات جامعــة مانعــة بموجــب الدســتور االميركــي، وقــد وصــفها هيكــل بأنهــا  )437(

 .لنابليون وقيصر
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ًوقام بريمر بتعيين أعضاء المفوضـية تمامـا علـى شـاكلة تعيـين أعـضاء مجلـس الحكـم 
.)438(المؤقت، والوزارة المؤقتة ورئيس الوزراء والوزراء ورئيس الجمهورية  

) 96( قبل رحيله بأيام معدوات، نـشر بريمـر أمـره ذا الـرقم 4/6/2004وبتاريخ 
ًقيــة المــستند أساســا حــسب تأويــل بريمــر إلــى قــراري والمتــضمن قــانون االنتخابــات العرا

تــشرين ) 16(بتــاريخ ) 1511( والقــرار 2003أيــار22 بتــاريخ 1483مجلــس األمــن 
األول مـــن العـــام نفـــسه، وفـــي حقيقـــة األمـــر فأنـــه لـــيس فـــي حيثيـــات هـــذين القـــرارين مـــا 
.يخوله إصدار مثل هذا القانون  

)439(ويقــول خيــر الــدين حــسيب
 بيــروت -ت الوحــدة العربيــة مــدير مركــز الدراســا-
لقــد ذكــر األمــين العــام لألمــم المتحــدة الــسيد كــوفي .. (ورئــيس المــؤتمر القــومي العربــي

..  تقـول فقرتهـا األولـى22/10/2004عنان في مـذكرة قـدمها  لمجلـس األمـن بتـاريخ 
ان التــــشريع الخــــاص لإلشــــراف علــــى االنتخابــــات العراقيــــة وتنظيمهــــا وســــيرها، منــــوط 

مستقلة لالنتخابـات بحـسب قـرارات سـلطة االحـتالل، فـاألمم المتحـدة غيـر بالمفوضية ال
ـــدعم عبـــر النـــصح لتـــوفير  مـــسؤولة عـــن اإلشـــراف علـــى االنتخابـــات انمـــا هـــي تقـــدم ال

حــــول الدســــتور : وهنــــا يمكــــن أبــــداء عــــدد مــــن االســــتنتاجات.. انتخابــــات جــــديرة بالثقــــة
وصــول بريمــر إلــى العــراق المؤقــت للمرحلــة االنتقاليــة الــذي هــو آخــر نــص عراقــي بعــد 

ًبأربعة أسابيع غادر بريمر واشنطن متوجهـا إلـى العـراق قبـل منتـصف الـشهر الخـامس 
، وعلـى الــرغم 13/6/2004، بينمـا صـدر الدســتور االنتقـالي بتـاريخ 2003مـن عـام 

.من النواقص الكثيرة في غير موضع، إال ان النص مكتوب بأيد عراقية  

لقــد انكــب معــدو القــانون ) خــالص عزمــي(لعراقــي وبهــذا الــصدد يقــول القــانوني ا
ًعلـى المــصادر األجنبيــة والنــصوص الجــاهزة لينقلــوا منهــا الــنص حرفيــا، دون االعتمــاد 
األساسي على أرشيف القوانين واألنظمـة العراقيـة الـسابقة والتـي تحتـوي علـى محاضـر 

ًمــشاريع، تــدوينا المناقــشات والتعليقــات التــي أبــداها أفــذاذ رجــال القــانون عــن تــصديهم لل
ـــا مـــن خـــالل مدرســـة قانونيـــة عريقـــة هـــي  ـــذي أوجـــد ) ديـــوان التـــدوين القـــانوني(ًوتقني ال

                                            
 .ارون االميركيون في كل وزارة ، هم الوزراء الحقيقيون من وراء الستاركان المستش )438(
 .9، ص313خير الدين حسيب،مقال في مجلة المستقبل العربي، العدد )439(
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ــــة العراقيــــة فــــي  ٕالعــــداد القــــوانين واألنظمــــة وابــــداء الفقهيــــة منــــذ بــــدايات تأســــيس الدول
.العشرينات من القرن الماضي، وحتى الغائه في السبعينات من القرن ذاته  

 ، وصـــل كنعـــان مكيـــة إلـــى بغـــداد وكـــان قـــد 2003نيـــسان / وفـــي شـــهر أبريـــل 
انتهــى لتــوه مــن المــشاركة فــي كتابــة مــشروع دســتور عراقــي جديــد مــن خــالل مــشروع 

استئـصال حـزب (مستقبل العراق التابع لألمم المتحـدة، وقـد أكـد مـشروع الدسـتور علـى 
).البعث  

ركيـة قبـل ويشير كنعان مكيـة إلـى أنـه أعـد وثيقـة قـدمها إلـى وزارة الخارجيـة األمي
أنه يمكن اإلفـادة مـن الجوانـب اإليجابيـة فـي دسـتور .. احتالل العراق، حيث رأى مكية

..ًلكن وثيقته وضعت جانبا ولم يؤخذ بها.. ، عند إعداد الدستور الجديد1925عام   

وقـــد حـــوت وثيقـــة الـــسفارة األميركيـــة تعارضـــات واضـــحة مـــع النـــسخة المعتمــــدة 
أهمهـــا . ومــع نـــصوص الدســـتور فـــي عــدد مـــن المـــسائل) لقـــانون إدارة الدولـــة(ًحكوميــا 

وهمـــا مرتبتـــان حزبيتـــان مختلفتـــان فـــي الهيكـــل ) شـــعبة(إلـــى كلمـــة ) فرقـــة(تغيـــر كلمـــة 
.الهرمي لتسلسل عضوية حزب البعث  

علــى الــرغم مــن االخــتالف ) االخــالل بالــشرف(محــل ) الفــسق(كمــا حلــت كملــة 
 ذات طبيعـــة أخالقيـــة، -الداللـــةالكبيـــر فـــي داللـــة ومحتـــوى الكلمتـــين، فـــاألولى ضـــيقة 

جنسية، تستخدم في أحوال كثيرة من قبل القوى الدينية، أما الثانية، فهي واسـعة تـشمل 
 التي تتصادم مع المـصالح االجتماعيـة )440(كل جرائم االخالل بالمسؤوليات األخالقية

ًالمقـــرة قانونيـــا، وربمـــا يفـــسر الـــبعض هـــذا التعـــارض بـــسبب ســـوء الترجمـــة، وهـــو أمـــر 
رجح، ولكـــن قـــصور الترجمـــة هـــذا فـــي وثـــائق علـــى هـــذا القـــدر مـــن الخطـــورة تتعلـــق مـــ

ًبقــضايا علــى هــذا المــستوى مــن الجــسامة الوطنيــة واالجتماعيــة والــسياسية تعنــي جهــال 
فمـن غيـر المنطقـي والمهنـي ان يكـون مترجمـوا وزارة . واستهانة مطلقة بالـشأن الـوطني

الــذي ســمي بـــ ) قــانون إدارة الدولــة(ي لـــ الخارجيــة األميركيــة علــى جهــل بــالنص العربــ
فالفرق العددي بين أعضاء الفرق وأعضاء الشعب يـصل إلـى ) القانون األعلى للبالد(
، والفـــرق بـــين الفـــسق واالخـــالل بالـــشرف، يلغـــي جـــرائم الرشـــوة والـــسرقة )100.000(

                                            
 .283، ص2008 منشورات الجمل، ،  المانيا،-سالم عبود، من يصنع الديكتاتور ؟ كولونيا )440(
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والنهــب غيــر الــشرعي واالبتــزاز وســوء اســتخدام الــسلطة، وغيرهــا مــن قــضايا الــضمير 
واألمــــران كيفمــــا فــــسرا، لــــن يخرجــــا مــــن حــــدود فقــــدان المعــــايير . والمــــسؤولية الوظيفيــــة

الوطنيــــة فــــي الترجمــــة والرقابــــة وســــوء العالقــــة بــــين قنــــوات الــــسلطة المحليــــة وســــلطة 
ًاالحـــتالل، والبـــد مـــن اإلشـــارة إلـــى ان الـــسفارة األميركيـــة فـــي العـــراق تمثـــل شـــكال مـــن 

د هيئـــــة دبلوماســـــية أجنبيـــــة، فالـــــسلطة أشـــــكال تطـــــور ســـــلطة االحـــــتالل وليـــــست مجـــــر
:)441(االميركية في العراق مرت بمراحل أربع هي  

مـــسؤولة عـــن األعمـــال ) تـــومي فـــرانكس( قيـــادة عـــسكرية صـــرفة بيـــد الجنـــرال -األولـــى
الميدانيــــة كافــــة، تولــــت بدرجــــة أساســــية، إدارة ترتيبــــات المعركــــة واالســــتعداد 

.2003/آذار/19للهجوم البري في   

ت المـسؤولية قبـل شـن الهجـوم البـري، وأعطيـت مـسؤوليات مـا بعـد الهجـوم  نقلـ-الثانية
التــــابع للبنتــــاغون، ففــــي " مكتــــب إعــــادة االعمــــار والمــــساعدة اإلنــــسانية"إلــــى 

 عـين رامـسفيلد الجنـرال المتقاعـد غـاي غـارنر علـى رأس 2003كانون الثاني
ذلـك هذا المكتب، وكان المبرر األصـلي لوجـود هـذه المنظمـة كمـا يـدل علـى 

أســــمها، مراقبــــة وتــــرميم البنيــــة التحتيــــة الحيويــــة المتــــضررة مــــن الحــــرب فــــي 
شــــــبكات "بمــــــا فــــــي ذلــــــك حقــــــول الــــــنفط والمستــــــشفيات والطــــــرق و. العــــــراق

".االتصاالت  

 تـــسلم بــول بريمــر إدارة الـــسلطة بــصفة الحــاكم المـــدني 2003/أيــار/13 بعــد -الثالثــة
.للعراق  

.لماي خليل زاد كسلطة عليا حلول السفراء نغروبونتي، ثم ز-الرابعة  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
 .284سالم عبود ، مصدر سبق ذكره، ص )441(
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  ;��:  

فـــأن هنــاك جملـــة مؤشـــرات طبعـــت .. مثلمــا تـــم الحـــديث عــن إدارة بريمـــر للعـــراق
انـت ك" العسكري، أالستخباراتي، اإلرهـابي" إدارته بها ومنها على وجه التحديد الطابع 

مـــن بـــين أهـــم ســـمات إدارتـــه، ال الطـــابع المـــدني كمـــا روج لـــه فـــي إدارة شـــؤون الدولـــة 
ألـف ) 150(فهو باإلضافة إلى اعتماده على جيش أميركـي قوامـه أكثـر مـن . العراقية

جنـــدي محتـــرف، للقتـــال فـــي العـــراق، واحتاللـــه وســـن القـــوانين التـــي هـــي خـــارج أطـــار 
مــن كــل  بقــاع العــالم الــصفة ) نمقــاتلين الــدموييال(الــشرعية الدوليــة بإعطــاء المرتزقــة 

الــشرعية دون مقاضــاة أو مــسألة قانونيــة مــن قبــل القــانون العراقــي، حتــى أصــبح عــدد 
ً ألـــف مقـــاتال محترفـــا ومتـــدربا علـــى فنـــون )442()160000(هـــؤالء المرتزقـــة أكثـــر مـــن  ً ً

مايـــة رمـــوز القتـــال وبـــدءوا قتـــالهم مـــع القـــوات األميركيـــة النظاميـــة الحـــتالل العـــراق وح
ِاالحــتالل  ومــن عمــل معهــم، ولــذلك فــأن بريمــر لــم يــأت بــإدارة مدنيــة للعــراق، بــل جــاء 
بجـيش كبيـر مــن خاللـه أراد إحـداث التغيــر فـي بنيـة المجتمــع العراقـي، وأصـدر قراراتــه 
ًالتـــي قطعـــت أوصـــال الـــشعب العراقـــي وباعـــدت بـــين فئاتـــه أصـــال بالـــسيطرة عليـــه مـــن 

ــــسلطات ــــسيطرة علــــى ال ــــاألمن والــــسلطات خــــالل ال ــــشريعية ب  القــــضائية والتنفيذيــــة والت
.)443(المفتوحة التي أعطاها لنفسه  

 كمــا -ان القــرارات التــي أصــدرتها الــسلطة الدكتاتوريــة لـــ بريمــر.. ومــن المالحــظ
عبر عدد غير قليل من الكتاب عنها جـاءت منـسجمة إلفـساح المجـال لقـوى االحـتالل 

ب العراقـــي وثرواتـــه، ومـــا كـــان بمقـــدرة بريمـــر األميركـــي بالـــسيطرة علـــى مقـــدرات الـــشع
ًومـــساعديه المـــدنيين الـــذين هـــم بعـــدد أصـــابع اليـــد مـــن أن يفعلـــوا شـــيئا حيـــال تـــصاعد 
.المقاومة العراقية هنا وهناك  

.. لــذا ان محاولــة إغــراق الواقــع العراقــي الــذي يــشير إلــى الحــرب بلبــوس المدنيــة
 وكافــة المؤشــرات التــي تعاملــت جــاءت كمحاولــة قاصــرة ومبتــسرة، ذلــك ان المعطيــات

                                            
  .250، ص2008دار الكتاب العربي، القاهرة، -دمشقي كامل، بالك ووتر، جيوش الظالم، مجد)442(

وهــــي صــــالحيات جامعــــة مانعــــة بموجــــب الدســــتور األمريكــــي، وقــــد وصــــفها هيكــــل، بانهــــا مجمــــوع )443(
صالحيات رجال تاريخيين مثل يوليدس قيصر، ونابليون وجوزيف سـتالين وهـي تجمـع فـي يـد رجـل هـو 

، بيـروت، 2007، 1متحدة ، حمـدان حمـدان، حـرب بـوش الديمقراطيـة، دار الخيـال، طرئيس الواليات ال
 .60ص
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بواســـطتها قـــوى االحـــتالل لـــم تكـــن إال عمليـــة لوضـــع العربـــة أمـــام الحـــصان أو لوضـــع 
! الحمل والذئب في مكان واحد؟  

التــــي اتخــــذها كانــــت مــــستندة إلــــى مبــــدأ فــــرض " بريمــــر"وهكــــذا فــــأن تــــصريحات 
 بالكيــان القــانون بــالقوة، وال اعتــراض ألحــد علــى مــا يتخــذه مــن قــرارات ظالمــة أضــرت

العراقــي أيمــا ضــرر، وألحقــت اإلجحــاف بــأكثر فئــات الــشعب، ألن قراراتــه قــد طالتهــا 
ًووضعتها على قارعة الطريق بدون معين يسند عيشها ويقوم حياتها، وذلك بناءا علـى 

مثلمـا أقـدم الغـازي علـى االحتيـال علـى .. معلومات خاطئـة، ولربمـا فـي غيـر موضـعها
وأقنعها بأن العراق يملك أسلحة جرثوميـة .. القوانين الدولية األمم المتحدة ومنظماتها و

وكيماوية ونووية وثبت بطالن تلك االدعاءات، وجرى االحـتالل بـالقوة، التـي جـاءت بــ 
؟!للعراق) ًمدنيا(ًحاكما " بريمر"  

:وقد تضمن الفصل الخامس المباحث اآلتية  

 

.ةنمط إدارة بول بريمر للدولة العراقي/  المبحث األول  

أبـرز القـرارات التـي اتخـذها بريمـر خـالل مـدة إدارتـه / المبحث الثـاني

.للدولة العراقية   

أحاديث بريمر وكيف تعاملت الصحافة العراقية معها/المبحث الثالث  
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ً العــراق، هــي أنهــا رشــحت جنــراال عــسكريا المظهــر العــام للــسياسة األميركيــة فــي ً
الخبيـــر " بـــول بريمـــر" العـــراق، واخلفتـــه بــــ رفـــي المرحلـــة األولـــى لإلشـــراف علـــى اعمـــا

وهـذا يعنـي ان الكفـة العـسكرية  لـإلدارة األميركيـة فـي . الدبلوماسي في شؤون اإلرهاب
إذا مـا أخـذنا العراق تأخذ مساحات أكبر من تلك التـي تأخـذها الـصفة المدنيـة لـإلدارة، 

ًألــف جنــدي أميركــي اســهم بــاحتالل العــراق زائــدا ان هنــاك ) 150(بعــين االعتبــار ان 
تقديرات تقـول ان عديـد قـوات المرتزقـة العاملـة فـي العـراق تجـاوز العـدد الرسـمي لعديـد 
.القوات االميركية في العراق  

تــي هــو خــوض فــي المعطيــات اليجــاد صــفة لــإلدارة االميركيــة ال.. هــذا المبحــث
أم ان .. قادت العراق في المرحلة الـسابقة أكانـت مدنيـة كمـا دلـت التـسميات والمظـاهر

ًاألفعــال علـــى األرض جــسدت مفهومـــا مختلفـــا حــول تلـــك اإلدارة ونمطهــا فـــي التعامـــل  ً
. )444(اليومي مع عموم الشعب العراقي  

ات فهذه الدراسة هي استعراض للجوانب القانونية الدولية لوجود ونشاطات الشرك
ًكونهـا تـشكل تجمعـا ) 2003(األجنبية في العراق منذ االحتالل االميركي للعراق عـام 

لمرتزقــــة يحــــرم القــــانون الــــدولي لحقــــوق اإلنــــسان اســــتخدامهم كوســــيلة النتهــــاك حقــــوق 
.اإلنسان عامة وحق الشعوب في تقرير المصير  

واعد التي ًإن هذه الدراسة تتضمن عرضا لوجود الشركات األمنية في العراق والق
وضعتها سلطة االحتالل بحيث أصبحت مؤسسة لفتت أنظار الجهات الدوليـة المعنيـة 

ًكمــا ان هنــاك هامــشا مــن التــصور حــول . بالمرتزقــة وتطبيــق القــانون اإلنــساني الــدولي
القواعد القانونية التي تـصف المرتزقـة بموجـب القـانون الـدولي، وحظـر اسـتخدامهم فـي 

:)445(يالنزاعات المسلحة وكاآلت  

Vأو-ً �Uا�3ـ: و}ـ�3;� �ـ� �ـ ا�/*اE  ا�/�7*7
� �E_ ا���آ�ت ا��-ـ� Eء ا����?{V لM3'Vا
:ا�,�^� �: ا���اق  

قـــد أصـــدر " بـــول بريمـــر"كـــان المـــدير اإلداري لـــسلطة االئـــتالف المؤقتـــة الـــسفير 
 المتعلــق بوضــع االئــتالف وبعثــات 2003/يونيــو/حزيــران/7بتــاريخ ) 17(األمــر رقــم 

                                            
 .79-69، 3984أمر سلطة االئتالف المؤقتة الصادر في الجريدة الرسمية الوقائع العراقية العدد)444(
 .40-19مجدي كامل ، ص )445(
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مـن القـسم األول ) 5(، ونـصت الفقـرة )446(اط األجنبية وموظفيها والمقاولين معهااالرتب
بأنــه الكيانــات التجاريــة غيــر )) مقــاولي االئــتالف((مــن األمــر علــى تعريــف مــصطلح 

ويقومـون . العراقية أو رجـال األعمـال غيـر العـراقيين الـذين ال يقيمـون عـادة فـي العـراق
ئـتالف أو لـسلطة االئـتالف المؤقتـة أو نيابـة عـنهم بتوريد الـسلع أو الخـدمات لقـوات اال

.بموجب ترتيبات تعاقدية  

ــــاولي االئــــتالف ) 3(مــــن القــــسم ) 2(ونــــصت الفقــــرة  ــــى مــــنح مق مــــن األمــــر عل
الحــصانة مــن اإلجــراءات القانونيــة العراقيــة بالنــسبة لألعمــال التــي يؤدونهــا فــي أطــار 

أحـد المقـاولين وقـوات االئـتالف ًأنشطتهم الرسمية وفقـا الحكـام وشـروط عقـد مبـرم بـين 
.ًأو سلطة االئتالف الموقعة أو وفقا لشروط عقد من الباطن  

فـي ) 91(ثم أصدر السفير بـول بريمـر أمـر سـلطة االئـتالف المؤقتـة القـرار رقـم 
يونيـــو وتـــضمن القـــسم األول مـــن األمـــر المـــذكور تعـــاريف للمـــصطلحات /  حزيـــران7

: التي عرفت الشركة األمنية الخاصة كما يأتي) 4(الواردة في األمر ومن بينها الفقرة   

ــــي عمــــل خــــاص مــــسجلة بــــشكل صــــحيح فــــي وزارة  ــــة خاصــــة، وتعن شــــركة أمني
 -الداخلية ووزارة التجارة وتسعى للحصول على فوائـد تجاريـة ومنفعـة ماليـة عـن طريـق
ت توفير الخدمات األمنية لألفـراد واألعمـال التجاريـة والمنظمـات الحكوميـة أو المنظمـا

وتخــضع هــذه الــشركات وتعمــل بموجــب القــوانين واألنظمــة الجنائيــة واإلداريــة . األخــرى
والتجاريـــة والمدنيـــة النافـــذة مـــا لـــم تـــستثنى بموجـــب أمـــر ســـلطة االئـــتالف المؤقتـــة رقـــم 

. وضع التحالف وبعثات االرتباط األجنبية ومالكهم ومتعهديهم) 17(  

القـــوات المــسلحة والميليـــشيات علــى أن تمنــع .. ونــص القــسم الثـــاني مــن األمـــر 
.والمجموعات المسلحة من العمل داخل العراق باستثناء ما نص عليهم في هذا األمر  

بأن الخطر الموضح في القـسم الثـاني سـوف ال ينطبـق .. وجاء في القسم الثالث
وتتعلـــق ). واو(و ) هــــ(واضـــاف مـــن المجموعـــات المـــسلحة وبينهـــا الفقـــرتين ) 6(علـــى 

) هــ(أمـا الفقـرة ).. 17(دين المشمولين بأمر سلطة االئتالف المؤقتة رقم بالمتعه) واو(
: )447(فتنصب على الشركات األمنية الخاصة حيث تنص على ما يأتي  

                                            
 .6-1، ص3979عراقية العدد أمر سلطة االئتالف المؤقتة الصادر في الجريدة الرسمية الوقائع ال )446(
 .226صمصدر سابق، محمد بسيوني،  )447(
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شــركة أمنيــة خاصــة أو إداريــين ومــوظفين لهكــذا شــركة، بــشرط ان هــذه الــشركة 
:األمنية الخاصة يجب أن تنسجم مع الضوابط التالية  

ة الخاصة مجـازة ومنظمـة كمـا ينبغـي مـن قبـل وزارة الداخليـة ان الشركة األمني -1
  .ووزارة التجارة

األســـلحة الناريـــة المـــستخدمة مـــن قبـــل الـــشركة األمنيـــة الخاصـــة كافـــة مجـــازة  -2
ـــــوائح  ـــــة والل ـــــصادرة عـــــن ســـــلطة االئـــــتالف المؤقت بموجـــــب األوامـــــر النافـــــذة ال

 .التنظيمية والمذكرات، وكذلك القوانين واألنظمة العراقية
وظفـــوا الـــشركة واألفـــراد المـــسلحون والمـــشرفون علـــى إدارة األعـــضاء للـــشركة م -3

األمنيــــة الخاصــــة كافــــة يجــــب ان يخــــضعوا لمراجعــــة خلفيــــتهم مــــن قبــــل وزارة 
 .الداخلية لكي يمتلكوا تراخيص السالح الضرورية الصادرة عن وزارة الداخلية

لمـــشمولين فـــأن الـــشركات األمنيـــة الخاصـــة والمتعهـــدين ا.. بموجـــب هـــذا الـــنص
. مجازون بتشكيل المجموعات المسلحة) 17(باألمر رقم   

/ يونيـــــو/ حزيـــــران) 24(بتـــــاريخ ) 17(ثــــم أصـــــدر الـــــسفير بريمـــــر المــــذكرة رقـــــم 
 عــن متطلبــات تــسجيل الــشركات األمنيــة الخاصــة ضــمن عــشرة أقــسام وثالثــة 2004

.مالحق  

:ى منه ما يليوتضمن القسم األول الغاية والتعريف، حيث جاء في الفقرة األول  

ًتعنــي عمــال خاصــا مــسجال بــصورة صــحيحة مــن قبــل وزارة / شــركة أمنيــة خاصــة  -أ  ً ً
الداخليــة ووزارة التجــارة، ويــسعى إلــى الحــصول علــى فوائــد تجاريــة واربــاح ماديــة 
عــــــن طريــــــق تقــــــديم خــــــدمات أمنيــــــة إلــــــى األفــــــراد أو الــــــشركات أو األعمــــــال أو 

  .المنظمات أو الحكومات أو غيرها

 .)448(تعني بطاقة صادرة من وزارة الداخلية/ حبطاقة السال  -ب 
 . وتعني وثيقة يتم إصدارها من قبل وزارة التجارة/ رخصة ممارسة المهنة  -ج 

ونــصت الفقــرة األولــى مــن القــسم الثــاني علــى ان تقــدم الــشركة األمنيــة الخاصــة 
ألـــف دوالر أميركـــي أو مـــا يعادلـــه بالـــدينار ) 25(كفالـــة قابلـــة لالســـترجاع وبحـــد أدنـــى 

                                            
(448)  Pienae Merle , " Censas Conuts 100000 in Iraq" Washington Post , 
5/12/2006. 
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لعراقــي إلــى وزارة الداخليــة قبــل بــدء مزاولــة العمــل، وتــتم زيــادة الكفالــة كلمــا زاد عــدد ا
.الموظفين، وبموجب جدول ومقياس دولي يتم تحديده من قبل وزارة الداخلية  

وتنــاول القــسم الخــامس، موضــوع فحــص حــسابات الــشركة األمنيــة الخاصــة مــن 
از فـــي الفقـــرة الثانيـــة مـــن الـــشركات أمـــا القـــسم الـــسادس، فقـــد أجـــ.. قبـــل وزارة الداخليـــة

األمنيــة الخاصــة اســتيراد األســلحة مــن خــارج العــراق بموجــب وثيقــة مــصدقة مــن وزارة 
الداخليــــة، ويجــــب علــــى الــــشركة ان تبلــــغ وزارة الداخليــــة بتفاصــــيل األســــلحة وارقامهــــا 
. التسلسلية  

: وتضمنت المذكرة ثالثة مالحق وهي   

.استخدام القوة: الملحق أ   

.قانون السلوك للشركات األمنية الخاصة العاملة في العراق: ق بالملح  

عـن الـسيطرة ) 3(المراجـع القانونيـة، وهـي أمـر سـلطة االئـتالف رقـم : الملحق ج
عـــن تأســـيس خدمـــة حمايـــة المرافـــق، ) 27(علــى األســـلحة، واألمـــر 

عـــن ) 64(عـــن سياســة تحريــر التجـــارة، واألمــر ) 54(واألمــر رقــم 
ًوأخيــرا األمــر .. 1997لــسنة ) 21(ركات رقــم تعــديالت قــانون الــش

. عن تنظيم القوات المسلحة والميلشيات في العراق) 91(رقم   

يتبين مما تقدم بأن سلطة االحتالل فـي العـراق، قـد خصخـصت األمـن وجعلتـه " 
بـــين يـــدي الـــشركات األمنيـــة الخاصـــة، وأجـــازت لهـــا اســـتيراد الـــسالح، وان معظـــم هـــذه 

". رتزقة من مختلف بقاع العالمالشركات أجنبية تضم م  

�7�Wً- �ـ ا�*ا	F ا��اه! ����آ�ت ا�,�^� ا��-
�	&������  �;?:و�*^  

 باشـرت 2004يونيـو/ حزيـران24بعد صدور المذكرة المشار إليها والمؤرخة في 
ًالـــشركات األمنيــــة الخاصـــة فــــي العــــراق تتخـــذ طابعــــا مؤســــسيا وبإجـــازات رســــمية مــــن  ً

 جمعيـــــة 2004/يوليـــــو/ ًارة وتأســـــست بـــــدءا مـــــن شـــــهر تمـــــوزوزارتـــــي الداخليـــــة والتجـــــ
(للـشركات األمنيـة الخاصـة فـي العـراق  Association of Private Security 

Com Panes in Iraq.( 

( ميثــــاق وقــــد وضــــع لهــــا Charter ٕونظــــام داخلــــي وهيكليــــة مؤســــسية وادارة ) 
(وســكرتارية، وتــدار الجمعيــة مــن قبــل هيئــة  Board  بيــنهم ًتــضم أحــد عــشر عــضوا) 
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رئــــيس ومـــــدير وخـــــازن، علـــــى أن جميـــــع أعـــــضاء الجمعيـــــة أو الهيئـــــة هـــــم مـــــن غيـــــر 
  .)449(العراقيين، ويحتل كل منهم شركة أمنية معروفة في العالم 

ًأما قائمة الشركات األمنية الخاصة في العـراق فتـضم، طبقـا للمعلومـات المتـوفرة 
حيــــث بلــــغ عــــدد .. بغــــدادشــــركة وزع تــــسجيلها بــــين وزارة الداخليــــة فــــي ) 177(لــــديها 

شـــركة، ) 126( بحـــدود 2006تـــشرين الثـــاني ) 25(الـــشركات المـــسجلة لـــديها حتـــى 
شــــركة ) 14(شــــركة وهنــــاك ) 37(وســــجلت لــــدى وزارة الداخليــــة فــــي إقلــــيم كردســــتان 

. سجلت لدى الجهتين  

 نـــشر قائمـــة بأســـماء المــــسئولين )450(ان موقـــع الجمعيـــة.. ومـــن الجـــدير بالـــذكر
وقد أشر بجانب اسـم كـل . يين الذين كلفت الشركات األمنية بحمايتهمالحكوميين العراق

انتمـــاؤه الطـــائفي والقـــومي، ســـني، . ًمـــسئول بـــدءا بـــرئيس الجمهوريـــة وانتهـــاء بـــالوزراء
مـا يثيـر أكثـر مـن تـساؤل عـن مبـرر وضـع االنتمـاء الطـائفي، .. شيعي، عربي، كـردي

ن للطائفة أو القومية نفسهما؟هل هو لتكليف العناصر األمنية بحمايته من المنتمي  

وبــشأن المعلومــات المتعلقــة بالمرتزقــة والــشركات األمنيــة فــي العــراق، فقــد نــشرت 
:ًعديد المقاالت عن المرتزقة والشركات األمنية الخاصة في العراق ونورد بعضا منها  

(نــشرت صــحيفة االندبنــدنت  Independent ) 29(ًالبريطانيــة مقــاال بتــاريخ ) 
تحـت عنـوان ) روبـرت فيـسك، وسـيفرين كاريـل( كتبـه الـصحفيان 2004 /مارس/ آذار

ان جيشا من آالف المرتزقة يظهرون فـي "  أبرز ما ورد فيها )451())تحالف المرتزقة((
معظــــم مــــدن العــــراق، وكثيــــر مــــنهم جنــــود أميركيــــون وبريطــــانيون ســــابقون اســــتأجرتهم 

 حيـاة مـستخدميها، وكثيـر  األميركية والشركات التي تخـشى علـى-السلطات البريطانية
مــن هــؤالء خــدموا فــي جنــوبي أفريقيــا، وهنــاك شــكوك حــول اختيــار قــوة االحــتالل مــن 

كـي يحرسـوا .القارة االميركية من المرتزقة التشيلين الذين تدربوا ابان عهد الرئيس بـوش

                                            

  .2004/ يوليو/ ألول بتاريخ  شهر تموز اتاريخ تأسيس الشركات األمنية الخاصة بالعراق )449(

(450)  http:www.pscai.org>. 
 29بتــاريخ ) Independent(بـرت فيــسك، وســيفرين كاريـل، تحــالف المرتزقــة، مقـال فــي صــحيفة رو )451(

  .2004/ مارس/ آذار
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مطــار بغــداد، وبعــضهم موجــود فــي العــراق بــصورة قانونيــة ألن حكومــة جنــوبي أفريقيــا 
.ًنونا لمراقبة تصدير المرتزقةأصدرت قا  

ان الخــــسائر البــــشرية بــــين المرتزقــــة ال تــــدخل ضــــمن إحــــصاء خــــسائر ســــلطات 
ـــا هـــي أكبـــر مـــصدر للمرتزقـــة للعـــراق . االحـــتالل، ويـــشك بعـــض الخبـــراء بـــأن بريطاني
وتعمل الكثيـر مـن الـشركات باإلقامـة فـي فـيالت تقـع فـي المنطقـة التـي تـسكنها الطبقـة 

دون ان تضع أي اسـم علـى أبـواب المنـازل، ويـذكر بعـض رجـال .. الوسطى في بغداد
ألــف جنيــه اســترليني فــي الــسنة ) 80(األمــن فــي هــذه الــشركات أنهــم كــانوا يتقاضــون 

.ضمن األخطار الكبيرة  

. وأن من عمل في الفلوجـة سـبعة أيـام كـان يتقاضـى ألـف دوالر فـي اليـوم الواحـد
ًوهــــم جميعــــا ال يرتــــدون لباســــا موحــــدا وال يظ ً دافيــــد كالريــــدج "هــــرون اســــلحتهم، وذكــــر ً

)David Clardje (مـدير احـدى الـشركات البريطانيـة وهـي شـركة )  Janusion (
 مليــون جنيــه اســترليني 800بــأن الــشركات البريطانيــة قــد حــصلت علــى مــا يزيــد عــن 

وان واحــدة مــن الــشركات وهــي . عــن عقــود فــي العــراق خــالل ســنة مــن احــتالل العــراق
)Erin's .)452(ألف عراقي في حراسة حقول النفط) 14(تستخدم )   

(وبثت شـبكة  CNN ) روبرتـسون( لمراسـلها 2006يونيـو/  حزيـران13بتـاريخ ) 
(Nic Robertson) تقريـرا تحـت عنـوان المتعاقـدون فـي العـراق يـضعون الماليـين ً

: وورد فيه)453(على خط المواجهة  

ت المتحـدة مـدعوون ان المتعاقدين المستهدفين جني األرباح من حكومـة الواليـا" 
ًوان عقـــدا . لتقـــديم األمـــن للمـــشروعات واألفـــراد فـــي النزاعـــات التـــي أشـــعلها العـــسكريون

: منح للشركة البريطانية  

"مــــن قبــــل البنتــــاغون  AEGIS Special Risk Management 

Company مليــون دوالر، فــي الوقــت الــذي أعلنــت الحكومــة بأنهــا ) 293(بمبلــغ " 

                                            
(452)   Robert Fisk and Sever in Carre " Coalition of the Mercenaries ," in 
dependenk, 29/3/2004. 

(453)  Partap Chatteryjee and A.C. Thompson, " Parivate Contractors and 
Torture at abu Ghrain" 7/5/2004. 
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مبلــغ للعقــود التــي يتــسم الكثيــر منهــا بالــسرية، ويقــدر خبــراء تــستطيع أن تــدفع كامــل ال
.الصناعة بأن األعمال األمنية  تكلف عشرات باليين الدوالرات  

وان هنــــــاك الكثيــــــر مــــــن النقــــــود، وكثيــــــر مــــــن العمــــــل، وحــــــصلت منهــــــا شــــــركة       
)Black Water ــــر الــــشركات وأشــــهرها إذ أنهــــا فقــــدت أربعــــة مــــن )  أحــــدى أكب

 حيــث قتلــوا وعلقــت جثــث 2004/ مــارس/آذار) 31(لوجــة بتــاريخ مــستخدميها فــي الف
 1997اثنين منهم على أحد الجسور فـي المدينـة، وقـد تأسـست الـشركة المـذكورة عـام 

نائــــب رئــــيس الــــشركة . 2001/ ســــبتمبر/  أيلــــول11وتوســــعت أعمالهــــا بعــــد أحــــداث 
)Cofer black هــاب  رئــيس ســابق لمركــز المخــابرات االميركيــة لمناهــضة اإلر–) 
)CIA Counterterrorism قال بان شركته مستعدة لتقديم قوة منطقية لوضعها ) 
.تحت تصرف القادة أو أي سلطة وطنية لحمايتها  

(ونـــشرت صـــحيفة الواشـــنطن بوســـت  Washington Post ) 5(بتـــاريخ ) 
) رينــاي ميــرل( مقالــة بقلــم 2006ســبتمبر/ كــانون األول (Renae Merle) تحــت 

.)454(ألف متعاقد في العراق" 100 ":إحصاء عددي" عنوان   

ألــف متعاقــد حكــومي يعملــون فــي العــراق، وال يــشمل ذلــك ) 100(هنــاك حــوالي "
ًالمتعاقـــدين القـــانونيين وهـــذا يقـــارب عـــدد القـــوات األميركيـــة هنـــاك، طبقـــا لإلحـــصاءات 
العـــسكرية عـــن عـــدد المـــدنين العـــاملين فـــي مواقـــع القتـــال ويوجـــد بـــين هـــؤالء أميركيـــون 

 من الشركات العاملة تحت سـلطة المتعاقـدين مـع - وأطراف ثالثة مستأجرونوعراقيون
) 25(الحكومــة االميركيــة، وهــو رقــم يزيــد عــن تقــديرات البنتــاغون التــي جــاءت بحــدود 

ًألفــا مــن المتعاقــدين األمنيــين فــي العــراق، وهــو يــشكل أيــضا أضــعاف عــدد المتعاقــدين  ً
ـــــيج األولـــــى عـــــام  ، ويعكـــــس كتـــــاب اعتمـــــاد 1991الـــــذي اســـــتخدموا فـــــي حـــــرب الخل

البنتــاغون علــى المتعاقــدين بعــد انتهــاء الحــرب البــاردة، لتكلــيفهم بأعمــال لتقــديم األمــن 

                                            
(454)  Nic Robertson " Iraq Contractors Make Billions on The Front line CNN, 
13/6/2006. P.6-8. 
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واستجواب السجناء، وطبخ وجبـات الطعـام وبنـاء القواعـد التـي كانـت جميعهـا مقـصورة 
.)455("على العسكريين  

) (أفانـت. د. ديبـورا: ( وتقـول  Deporan D. Avant ر مؤلفـة كتـاب صـد) 
 آثـار خصخـصة األمـن وأضـافت أنـه لمـن الـصعب -بعنوان سوق القـوة) 2005(عام 

متعاقـد اسـتخدموا فـي حـرب ) 9200(ايجاد األرقام الرسمية، ولكن هناك تقديرات بـأن 
فـــأن .. الخلـــيج، وفـــي نـــزاع قـــصير األجـــل ومـــن دون إعـــادة بنـــاء المـــشاريع، وبالمقابـــل

عــداد كبيــرة مــن المتعاقــدين ، فــشركة ألـف عــسكري أميركــي فــي العــراق معهـم أ) 140(
" (دينكــورب انترناشــيونال" Corpinternational Dyn ) 1500(لــديها حــوالي )  

 Black (-يــساعدون الــشرطة، وشــركة بــالك وتــر) 700(مــستخدم فــي العــراق بيــنهم 

Water لــديها أكثــر مــن ألــف مــستخدم فــي العــراق معظمهــم يقــدمون خــدمات األمــن ) 
.الخاص  

) (ليـوغ بـروان انـد روتك(وتقـول شـركة  Kellogg Brown and Root (
بأنهـــا ال تحـــصر قوتهـــا .. وتعـــد مـــن أكبـــر الـــشركات التـــي تقـــدم المتعاقـــدين فـــي العـــراق

ألــف مــستخدم ومتعاقــد ثــانوي فــي ) 50(بينمــا لــديها أكثــر مــن .. العاملــة فــي بلــد معــين
 وزارة الـــدفاع العـــراق، ولـــديها وحـــدات فـــي أفغانـــستان والكويـــت، كمـــا انهـــا متعاقـــدة مـــع

كمـــا ان شـــركة .. ٕالعراقيـــة حـــول التخطـــيط االســـتراتيجي واقامـــة مكتـــب للـــشؤون العامـــة
(تيتان  Titan .مستخدم) 6500(للترجمة لديها )   

( تــايمز سونــشرت جريــدة لــوس انجلــو Los Angles Times مقالــة بقلــم ) 
) (جيرمـي سـكاهل( Jeremy Scahill  2007ينـاير/ كـانون الثـاني) 25(بتـاريخ ) 

: جاء فيه)456(مرتزقتنا في العراق"تحت عنوان   

عندما كان الرئيس بـوش يعتلـي منـصة الخطابـة ليقـدر حالـة االتحـاد كـان هنـاك "
إال ان هــؤالء لــم . ًخمــس عــائالت أميركيــة تتلقــى اخبــارا عــن وفــاة أحبائهــا فــي العــراق

ة أرسـلوا إلـى يكونوا مدنيين أو عسكريين أمريكيين، ولكنهم كان قد تدربوا ليكونوا مرتزقـ

                                            
(455)  Deporah . D. Avant, The Market For Force : The Consequences of  
Privatzing Security (Cambridge) UK: New York, Cambridge University 

Press, 2005. P14-15.  
(456)  Jeremy Scahill "Our Mercenaries in Iraq," Los Angeles Times, 25/1/2007. 
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العــراق مــن قبــل شــركة أمنيــة خاصــة فــي كارولينــا الــشمالية، وهــي شــركة بــالك ووتــر 
(االميركيــة  Black Water USA وكانــت هــذه الــشركة قــد ظهــرت فــي األنبــاء ) 

، وعـــادت هـــذه 2004عنـــدما تـــوفى أربعـــة مـــن مـــستخدميها فـــي الفلوجـــة بـــالعراق عـــام 
ف أصــبحت خصخــصت الحــرب، وبعــدها الــشركة نفــسها إلــى واجهــة األنبــاء لتــذكر كيــ

بفترة سقطت أحدى الطائرات السمتية ألحـدى الـشركات فـوق منطقـة حربيـة فـي بغـداد، 
 بقيـــادة شـــركة - كـــانوا يقـــدمون األمـــن الدبلوماســـي–وان األشـــخاص الـــذين قتلـــوا فيهـــا 

مليــون دوالر مبــرم مــع وزارة الخارجيــة منــذ عــام ) 300(بــالك ووتــر لقــاء عقــد بقيمــة  
 المـدير اإلداري لـسلطة التحـالف –) بول بريمـر(يث كانت تقدم الحراسات لـ  ح2003

)زلماي خليل زادة(والسفير االميركي في بغداد   

(ونـــشرت صـــحيفة سكوتـــسمان  Scotsman ) 25(ًالبريطانيـــة مقـــاال بتـــاريخ ) 
" (بريــان بريــدي"  بقلــم 2007فبرايــر/ شــباط Brian Brady مرتزقــة "تحــت عنــوان ) 

:  جاء في تركيزها اآلتي)457(لقواتلتعويض  نقص ا  

يتفاوض الـوزراء علـى عقـود بماليـين الجنيهـات مـع الـشركات األجنبيـة الخاصـة "
لتغطيـــة بعـــض الـــنقص النـــاجم عـــن انـــسحاب القـــوات البريطانيـــة، وذلـــك بعـــد أيـــام مـــن 

جنــدي مــن البــصرة، وســيلتقي ممثلــون ) 1600(عــن نيتــه ســحب ) تــوني بليــر(إعــالن 
والخارجيــــة مــــع ممثلــــي عــــن الــــشركات األجنبيــــة الخاصــــة خــــالل عــــن وزارتــــي الــــدفاع 

الـــشهور القادمـــة لمناقـــشة الخيـــارات القحـــام أعمـــال هـــذه الـــشركات فـــي العـــراق خـــالل 
. السنوات القادمة  

 �*	ــp ا�/ــ�7*ن ا�ــ و�: �ــ! ا�ــ3, ام -A��Wًــ�
:���ا����&	� �: ا�-&�Eت ا��4  

 فــي وقــت متــأخر عنــدما وضــع ًتعريفــا للمرتزقــة إال.. لــم تتنــاول الــصكوك الدوليــة
.)458(1949 البروتوكوالن اإلضافيان التفاقيات جنيف 1977عام   

وهنـــا البـــد مـــن تعريـــف المرتزقـــة كمـــا وصـــفهم القـــانون اإلنـــساني الـــدولي وحقـــوق 
: اإلنسان  

                                            
(457)   Brian Bradys "Mercenaries to Fill Iraq Troop", Scotts Scotsman , 
25/2/2007. 

 . بشأن المرتزقة1949البرتوكوالن اإلضافيان التفاقيات جنيف عام  )458(
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مـــــن البروتوكـــــول اإلضـــــافي األول التفاقيـــــات جنيـــــف ) 47(جـــــاء فـــــي المـــــادة  -1
  :  ما يلي1977الصادر في 

  .زقة التمتع بوضع المقاتل أو أسير الحربال يحق للمرت  - أ

 :المرتزق هو أي شخص  - ب
  .ًيجري تجنيده محليا أو في الخارج ليقاتل في نزاع مسلح )1(

 .ًيشارك فعال ومباشرة في األعمال العدائية )2(
ًيحفــزه أساســا  إلــى االشــتراك فــي االعمــال العدائيــة، الرغبــة  )3(

ًفــي تحقيــق مغــنم شخــصي، ويبــذل لــه فعــال ومــن قبــل طــرف 
 النــــزاع أو نيابــــة عنــــه ويوعــــد بتعــــويض مــــادي يتجــــاوز فــــي

بإفراط مـا يوعـد بـه المقـاتلون ذوو الرتـب والوظـائف المماثلـة 
 .في القوات المسلحة لذلك الطرف أو ممن يدفع لهم

ًليس من رعايا طرف في النزاع، وال مستوطنا بإقليم يـسيطر  )4(
 .عليه أحد أطراف النزاع

 .د أطراف النزاعًليس عضوا في القوات المسلحة ألح )5(
ًليس مرسال في مهمة رسمية من قبل دولـة ليـست طرفـا فـي  )6( ً

 .ًالنزاع بوصفه عضوا في قواتها المسلحة
 المـؤرخ بتـاريخ 44/34ثم اعتمدت الجمعية العامة لألمم المتحـدة بقرارهـا رقـم  -2

 االتفاقيـــــــة الدوليـــــــة لمناهـــــــضة تجنيـــــــد المرتزقـــــــة واســـــــتخدامهم 4/12/1989
 : )459(ونصت المادة األولى من االتفاقية على اآلتيوتمويلهم وتدريبهم 

  : المرتزق هو أي شخص  - أ

ًيجند خصيصا محليا أو في الخارج للقتال في نزاع مسلح )1( ً ُ.  

يكون دافعه األساسي لالشتراك فـي األعمـال العدوانيـة هـو الرغبـة  )2(
ًفـــي تحقيـــق مغـــنم شخـــصي، وبـــذل لـــه فعـــال مـــن قبـــل طـــرف فـــي 

ً بمكافأة مادية تزيـد كثيـرا علـى مـا النزاع أو باسم هذا الطرف وعد
                                            

 االتفاقيــــة 4/12/1989 الـــصادر بتـــاريخ 44/34اعتمـــدت الجمعيـــة العامــــة لألمـــم المتحـــدة بقرارهــــا  )459(
 .الدولية لمناهضة تجنيد المرتزقة
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يوعـد بـه المقـاتلون ذوو الرتـب المماثلـة فـي القـوات المـسلحة لــذلك 
 .الطرف أو ما يدفع لهم

ال يكــون مــن رعايــا طــرف فــي النــزاع وال مــن المقيمــين فــي إقلـــيم  )3(
 .خاضع لسيطرة طرف في النزاع

 .ليس من أفراد القوات المسلحة لطرف في النزاع )4(
ً طرفا فـي النـزاع فـي مهمـة رسـمية بـصفته مـن أفـراد لم توفده دولة )5(

 . قواتها المسلحة
 : ًيكون المرتزق أيضا أي شخص.. في أي حالة أخرى  - ب

ًيجنــد خصيــصا ، محليــا أو فــي الخــارج لالشــتراك فــي عمــل مــدير  )1( ً ُ
 : )460(من أعمال العنف يرمي إلى

اإلحاطــة بحكومـــة مـــا أو تفــويض النظـــام الدســـتوري لدولـــة  -
  .بأخرىما بطريقة أو 

 . تقويض السالمة اإلقليمية لدولة ما -
ويكــون دافعــه األساســي لالشــتراك فــي ذلــك هــو الرغبــة فــي تحقيــق  )2(

مغــنم شخــصي ذي شــأن ويحفــزه علــى ذك وعــد بمكافــأة ماديــة أو 
 .دفع تلك المكافأة

وال يكــون مــن رعايــا الدولــة التــي يوجــه ضــدها هــذا العمــل وال مــن  )3(
 .المقيمين فيها

 . مهمة رسميةولم توفده دولة في )4(
 .ًوليس من أفراد القوات المسلحة للدولة التي ينفذ فيها إقليميا )5(

                                            
 . بشأن المرتزقة1949البرتوكوالن اإلضافيان التفاقيات جنيف عام  )460(
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���ـ� و7?�ذهـ�، -ًرا	�?�Vا�ـ ول �ـ! ا pـ	*� 
�;+L*��:وا�3&ا��ت ا� ول ا�>�اف   

: لم تـستأثر االتفاقيـة باهتمـام جـدي مـن الـدول المـؤثرة فـي منـع اسـتخدام المرتزقـة
دولـــة فقـــط حتـــى نهايـــة عـــام ) 28(االتفاقيـــة فقـــد بلـــغ عـــدد الـــدول التـــي صـــادقت علـــى 

 2001/ أكتــوبر/  تــشرين الثــاني20 وقــد دخلــت االتفاقيــة حيــز التنفيــذ بتــاريخ 2006
. من االتفاقية19بمصادقة الدولة الثانية والعشرين على االتفاقية بموجب المادة   

 لــم تنــضم إلــى االتفاقيــة أي مــن الــدول الدائمــة العــضوية فــي مجلــس األمــن، فيمــا
) ايطاليـا، بلجيكـا، بيالروسـيا، كرواتيـا:(دخلت اليهـا عـددا مـن الـدول األوربيـة التـي هـي

ـــدول العربيـــة التـــي انـــضمت الـــى بنـــود هـــذه االتفاقيـــة كـــل مـــن ـــا، قطـــر، : (ومـــن ال ليبي
).السعودية  

�	�?�Vا�3&ا��ت ا� ول ا�>�اف �: ا:  

ساســي مــا ورد فــي تلتــزم الــدول األطــراف بمجموعــة مــن االلتزامــات، وااللتــزام األ
: المادة التي نصت على ما يلي  

ال يجوز للدول األطراف تجنيـد المرتزقـة أو اسـتخدامهم أو تمـويلهم أو تـدريبهم  -1
  .ًوعليها أن تقوم وفقا الحكام هذه االتفاقية ، بحظر هذه األنشطة

ـــد المرتزقـــة أو اســـتخدامهم أو تـــدريبهم لغـــرض  -2 ـــدول األطـــراف تجني ال يجـــوز لل
ارســـة الـــشرعية لحـــق الـــشعوب غيـــر القابـــل للتـــصرف فـــي تقريـــر مقاومـــة المم

المــــصير، حــــسبما يعتــــرف بــــه القــــانون الــــدولي، وعليهــــا ان تتخــــذ اإلجــــراءات 
ًالمناسـبة، وفقـا للقــانون الـدولي لمنــع تجنيـد المرتزقــة أو اسـتخدامهم أو تمــويلهم 

 .)461(أو تدريبهم لذلك الغرض
عليهـا فـي االتفاقيـة بعقوبـات تعاقب الـدول األطـراف علـى الجـرائم المنـصوص  -3

 .مناسبة تأخذ في االعتبار الطابع الخطير لهذه الجرائم
��3	�� �� �Eـ_ را�A$�ة ا�/�7*7	�?�Vـ اc' �

!ا�3, ام ا����&	� دون ا���آ�ت؟  

 تنـــصرف أحكامهـــا إلـــى األفـــراد المرتزقـــة وخطـــر -ان االتفاقيـــة.. مـــن المالحـــظ
نهـــا ال تعـــالج األشـــخاص االعتباريـــة، وخاصـــة اســـتخدامهم أو تـــدريبهم أو تمـــويلهم، ولك

                                            
 .78صمصدر سابق، أحمد منصور،  )461(



 241

 عبــر -الــشركات التــي تتــولى االرتــزاق المؤســسي الــذي بــرز بــصورة خاصــة فــي العــراق
ًالشركات األمنية الخاصة، وقد استأثر هذا الجانب الذي شكل منفذا للتهـرب مـن تنفيـذ 

هــــات التوجـــه الــــدولي لحظـــر اســــتخدام المرتزقـــة، باهتمــــام المنظمـــات والحكومــــات والج
المعنيــة بمكافحــة االرتــزاق فــي القــانون الــدولي، وبخاصــة بعــد تنــامي اعــداد ونوعيــات 
الـــشركات األمنيـــة الخاصـــة فـــي العـــراق منـــذ احتاللـــه مـــن قبـــل الواليـــات المتحـــدة ولحـــد 
.اآلن  

1-�: �*h?* ا���آ�ت ا���04�� ا��-  

ســابق لــه تطــورت المهــام الموكلــة لــشركات الحمايــة األمنيــة فــي العــراق بــشكل ال 
فــي تــاريخهم أو تــاريخ الجــيش األميركــي، حيــث أوكلــت لهــم مهــام حراســة مــشاريع مــا 

وحمايــة الشخــصيات المهمــة مثــل الحــاكم المــدني بــول " بإعــادة اعمــار العــراق"يــسمى 
بريمـــر ومـــسؤولين أميـــركيين آخـــرين وحمايـــة قوافـــل اإلمـــدادات التـــي تمـــر فـــي منـــاطق 

وحمايـة العديـد مـن المؤسـسات الحكوميـة العراقيـة معينة تحت سيطرة المقاومة العراقيـة 
المنطقــة "الحــساسة، إضــافة إلــى مقــر الحكومــة ومقــرات قــوات االحــتالل التــي تعــرف بـــ 

ان جميــع هــؤالء المرتزقــة هــم مــن األميــركيين أو تــابعين .. لــيس بالــضرورة" الخــضراء
ن النيبــال لــشركات حمايــة أمنيــة أميركيــة، بــل أن بيــنهم مــن هــم مــن جنــوب أفريقيــا ومــ
، "إسـرائيل"وتشيلي وكولومبيا والسلفادور، وهندوراس وأيرلندا وأسبانيا وبولندا والبرازيل و

.)462(ًوأخيرا انضمت روسيا ولبنان إلى هذه الدول   

ًنقــال عــن ضــابط ســابق فــي ... ذكــرت تقــارير فــي موســكو .. وفــي هــذا الــسياق 
ض للـذهاب إلـى العـراق لمرافقـة ان أحد المكاتب تقدم إليه بعـر. قوات المظليين الروس

قوافــل مــساعدات إنــسانية وحراســة بعثــات منظمــات دوليــة أو منــشآت نفطيــة للــشركات 
األميركيـــة، ووصـــف الـــضابط هـــذه العـــروض بانهـــا غطـــاء لمهمـــات أخـــرى يـــتم اجبـــار 
ًالمرتزقــة علــى تنفيــذها، مثــل تمــشيط األحيــاء الــسكنية فــي المــدن بحثــا عــن المقــاتلين، 
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الع والتفتيش على الحواجز، وان االفضلية عنـد تجنيـد المرتزقـة تعطـى وأعمال االستط
.)463(للروس الذين اكتسبوا خبرة قتالية في أفغانستان والشيشان  

وان من بين صفوف عناصر الحمايات األمنية ما يمارسون أقـذر وأبـشع الجـرائم 
لجـــرائم ضــد المــدنيين العـــراقيين، مرتزقــة يحملـــون جنــسيات عربيـــة يــشاركون فـــي هــذه ا

ًبأقل األجور قياسا إلى أقرانهم مـن جنـسيات أخـرى، وبحـسب صـحيفة النهـار اللبنانيـة، 
فــأن العديــد مــن اللبنــانيين ينــضمون إلــى صــفوف المرتزقــة فــي العــراق، برواتــب شــهرية 
ًتتــــراوح بــــين ألــــف وأربعــــة آالف دوالر شــــهريا ، وهــــي رواتــــب متدنيــــة قياســــا برواتــــب  ً

ــــــركيين، وح ــــــراء  الفرنــــــسيين واألمي ــــــب بعــــــض الخب ــــــراوح روات ــــــذين تت ــــــى الكــــــرواتيين ال ت
وكـان العـراق قـد . )464(والمتمرسين منهم بين ألـف وعـشرة آالف دوالر فـي اليـوم الواحـد

) 3(شــــــــــهد عمليــــــــــة خطــــــــــف ثالثــــــــــة لبنــــــــــانيين تــــــــــم االفــــــــــراج عــــــــــن أحــــــــــدهم فــــــــــي 
.ً فيما تم قتل مرتزق رابع عثر على جثته الحقا2004/يوليو/حزيران  

 

�آ: ا����&	� ذرا-2�Vا |:ع ا�.  

ان تصور للعالم هؤالء المقاتلين مقـاولين أو متعاقـدين .. تحاول الواليات المتحدة
تقتــصر مهــامهم علــى أعمــال الحراســة وتــأمين حمايــة المنــشآت، فــي حــين يــشير الواقــع 
إلى أن هؤالء يمارسون مهام قتالية ضد المقاومة العراقيـة، إضـافة إلـى ارتكـابهم جـرائم 

.)465(ً العراقيين يمكن تصنيفها قانونيا بأنها جرائم ضد اإلنسانيةضد المدنين  

ان احـــتالل العـــراق مـــن قبـــل جيـــوش نظاميـــة خـــارج أطـــار الـــشرعية الدوليـــة يعـــد 
جريمة بكل المعايير القانونية واإلنسانية، كما ان استقدام عشرات اآلالف من المرتزقـة 

ًنتهاكـــا صـــارخا لحقـــوق اإلنـــسان، ًالـــذين يمتهنـــون اإلجـــرام ســـبيال للكـــسب المـــادي يعـــد ا ً
 -وجريمة ضد المـواطن العراقـي بكـل المقـاييس، فوجـود هـذا العـدد الهائـل مـن المرتزقـة

                                            
 في صفوف قوات االحتالل فـي العـراق واألفـضلية ق من أميركا الالتينية واوربا كانواألف مرتز) 45( )463(

 .18/11/2005للروس 
ــــــة ،  )464( ــــــسفير اللبناني ــــــي حريــــــصي، ال ــــــي العــــــراق، ترجمــــــة محمــــــد عل  عــــــن 8/11/2006المرتزقــــــة ف

 .االيكونومست
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حول بغداد إلى عاصمة عالمية لشركات الحماية األمنية وعاصمة للقتـل، ويـشير عـدد 
ق من الخبراء إلى وجود آالف الشركات التي توفر المرتزقة فـي العـالم، يوجـد فـي العـرا

منهـــــا أكثـــــر مـــــن خمـــــسين شـــــركة أغلبهـــــا أميركيـــــة، إضـــــافة إلـــــى شـــــركات بريطانيـــــة 
.ومن جنوب أفريقيا" إسرائيلية"و  

وال يقتــصر وجــود هــذه العناصــر علــى شــركات الحمايــة األمنيــة، بــل ان الجــيش 
ألـــف جنـــدي ال يحملـــون الجنـــسية األميركيـــة، يحمـــل ) 35(األميركـــي يـــضم أكثـــر مـــن 
ائمــة فـي الواليـات المتحـدة، فيمــا يحـاول اآلخـرون بالحــصول بعـضهم بطاقـة اإلقامـة الد

عليهـا أو علــى الجنـسية االميركيــة فيمـا إذا مــا كتـب لهــم العـودة مــن العـراق بعــد انتهــاء 
خــدمتهم ســالمين إلــى الواليــات المتحــدة، وأغلــب هــؤالء مــن الــدول الناطقــة باألســبانية، 

" (فيالدلفيا انكويرر"وذكرت صحيفة  Philadelphia Inquirer ان الحصول على )
الجنــــــسية األميركيــــــة ال يــــــأتي بــــــشكل  تلقــــــائي حتــــــى بعــــــد خدمــــــة الجنديــــــة، إذ تقــــــدم 

 مـــن الـــذين ال يحملـــون الجنـــسية األميركيـــة للحـــصول 2002جنـــدي عـــام ) 13500(
.)466(آالف منهم فقط حصلوا عليها) 8000(عليها، إال ان   

ـــة مـــن العـــراقيين متأكـــدون مـــن وجـــود قـــوات مـــن شـــ تى أصـــقاع العـــالم وهنـــاك قل
يعملون بين ظهرانيهم بحجـج حمايـة المـسؤولين أو المنـشآت الحيويـة أو تـأمين خطـوط 
إمدادات قوات االحتالل أو غيرهـا، وذلـك للـشبه الكبيـر بـين تـسليحهم وآليـاتهم وأزيـائهم 
وبين القوات النظامية، ولعـدم تـوفر اإلمكانيـات فـي التغطيـة اإلعالميـة الكافيـة للكـشف 

 من عمليات المقاومة التـي اسـتهدفت المرتزقـة، إال ان هـذه النـسبة تقـل أكثـر عن كثير
بين العراقيين الذين يعلمون بان أغلب المرتزقة مجرمون سابقون أو مطلوبون للـشرطة 
الدوليـــة ويـــشكلون العمـــود الفقـــري للكثيـــر مـــن العـــصابات الخاصـــة بالجريمـــة المنتظمـــة 

ابرات األجنبيـــة أو قـــوى سياســـية عراقيـــة لهـــا التـــي تـــستخدمها قـــوات االحـــتالل أو المخـــ
ًمـــــصلحة فـــــي اشـــــاعة القتـــــل وتـــــصفية الحـــــسابات وصـــــوال ألهـــــدافها الذاتيـــــة أو تنفيـــــذ 
.لسياسات مخابراتية لدول يعملون لصالحها  

                                            
 . حول عمليات تجنيد المرتزقة21/5/2003ورك تايمز نشرت بتاريخ مقالة مترجمة، صحيفة نيوي )466(
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كمــا يــصعب التميــز بــين القــوات األميركيــة النظاميــة والمرتزقــة مــن ناحيــة التــسلح 
كمـــا تـــذكر صــــحيفة .. طـــائرات الهيلكـــوبتر ًإذ ان هـــذه الـــشركات تمتلـــك اســـطوال مــــن 

، كمـــــا ان لهـــــذه الـــــشركات تحالفـــــات مـــــع بعـــــض 20/4/2004نيويـــــورك تـــــايمز فـــــي 
ألـــف مرتـــزق فـــي ) 20(العـــشائر المحليـــة، وتـــشير اإلحـــصاءات إلـــى وجـــود أكثـــر مـــن 

ـــــى 2004العـــــراق عـــــام  ـــــصحيفة2006ًألفـــــا عـــــام ) 120(ٕ وال  ان )467(، وتـــــضيف ال
 العــراق، حيــث يتجولــون فــي عربــات مدرعــة، وكثيــر ًوجــودهم اآلن أصــبح واضــحا فــي

وقــد شــكلت بعــض شــركات الحمايــة األمنيــة . مــنهم مــدجج بأســلحة قتاليــة بالغــة التقــدم
ًقـــــوات للـــــرد الـــــسريع، بـــــل ووحـــــدات مخابراتيـــــة خاصـــــة بهـــــا تـــــصدر يوميـــــا تقاريرهـــــا 
االســـتخبارية التـــي تعتمـــد فيهـــا علـــى خريطـــة وجـــوده فـــي المنـــاطق الـــساخنة، وهـــذه فـــي 
حقيقتهـــا مهـــام تنـــاط بـــالجيوش النظاميـــة، ولـــيس بـــشركات الحمايـــة األمنيـــة وعناصـــرها 
المرتزقــة، األمــر الــذي يزيــل الحــدود بــين مــا هــو مــدني ومــا هــو حربــي فــي عمــل هــذه 
.الشركات  

 

3-:Eا��� �k ل*C �� ات��� ��: ا�� ود ا���  

 -ميركــــيمنــــذ الــــساعات األولــــى الحــــتالل العــــراق، وســــيطرة قــــوات االحــــتالل األ
البريطــاني علــى بغــداد، غابــت ســلطة الدولــة العراقيــة، عــن منافــذ البلــد الحدوديــة التــي 
شــــهدت دخــــول بــــضعة آالف مــــن المرتزقــــة وغيــــرهم مــــن عناصــــر التخريــــب مــــن دون 
ٕرقيـــب، وبـــاألخص عبـــر الكويـــت وايـــران، ومـــن أهـــم المجـــاميع التـــي دخلـــت تلـــك التـــي 

 عددها نحـو ألـف عنـصر، وهـم مـن الجنـود تدربت في المجر والواليات المتحدة والبالغ
أو فــروا ) 1991(والــضباط فــي الجــيش الــسابق الــذين تــم أســرهم خــالل حــرب الكويــت 

لألســـرى العـــراقيين فـــي الـــسعودية، يـــضاف إلـــيهم عناصـــر ) رفحـــة(منهـــا إلـــى معـــسكر 
الجريمـــة المنظمــــة، وبعــــض ضــــعاف النفـــوس مــــن العــــراقيين أو المجــــرمين المحتــــرفين 

بــــشهور، كمــــا دخلــــت بــــضعة آالف مــــن ) 2003حــــرب (احهم قبــــل الــــذين أطلــــق ســــر
.العناصر من إيران  

                                            
 .20/4/2007ًألفا من المرتزقة للقتال في العراق، ) 20(صحيفة نيويورك تايمز ، البنتاغون جند  )467(
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وبتواطــؤ مكــشوف وتــسهيالت بينــة مــن القــوات المحتلــة التــي لــم تقــم اال بحمايــة 
وزارة الــنقط، تمــت أكبــر عمليــة تــدمير فــي التــاريخ المعاصــر، حيــث تــم تــدمير وأحــراق 

ًلـه سـلفا، وطالـت عمليـات التـدمير متعمد لدوائر الدولـة ومؤسـساتها بـشكل ممـنهج ُأعـد 
المكتبــات العامــة والمتــاحف والبنــى التحتيــة، ولــم تكتــف قــوات االحــتالل بتــسهيل مهمــة 
القادمين معها الحداث التخريب، بل عمدت إلى حـل الجـيش العراقـي، وتركـت مخـازن 
ًأســـلحته نهبـــا لعـــصابات الجريمـــة المنظمـــة وبعـــض ذوي األغـــراض الماديـــة، وســـمحت 

. نشآت التصنيع العسكري، ومن ثم بيعها إلى دول أخرىبتفكيك م  

لـــم يمـــض أكثـــر مـــن عـــام حتـــى أدركـــت الواليـــات المتحـــدة حقيقـــة ســـقوطها فـــي 
عمليـة نقـل (المستنقع العراقي، فشرعت بالبحث عن مخارج لها من خالل مـا يـسمى بــ 

تقاليــة، وتــشكيل حكومــة مؤقتــة برئاســة أيــاد عــالوي تهيــئ لحكومــة ان) الــسيادة للعــراقيين
وزيـــادة االعتمـــاد علـــى المرتزقـــة لتقليـــل عـــدد الجنـــود النظـــامين قـــدر اإلمكـــان لـــضمان 
حمايــة المــسؤولين والمؤســسات ذات األهميــة الحــساسة، وكــذلك شــركات النهــب المــنظم 
.التي تختفي خلف شعار إعادة اعمار العراق  

ن التعتــيم يــوفر لهــا المزيــد مــ.. ان عمــل المرتزقــة مــع قــوات االحــتالل فــي العــراق
اإلعالمي على العدد الحقيقي لخسائرها في العراق، حيث ان المرتزقة ال يرتدون الـزي 
العسكري، ما يجعلهم خارج اإلحصاءات الرسمية التي يتولى البنتاغون اإلعـالن عنهـا 

آالف قتيـــل حتـــى هـــذه اللحظـــة، وهـــذا الـــرقم ال ) 4000(والتـــي تـــشير إلـــى أكثـــر مـــن 
ٍيعكس سوى جزء بسيط من .)468( حقيقة عدد القتلى من عموم األميركين في العراقٍ  

فــي مجلــة الـــ ايكونومــست البريطانيــة مقتطفــات " صــباح البغــدادي"وينقــل الكاتــب 
ـــة بعنـــوان  ان الـــشركات العـــسكرية " يقـــول فيهـــا" شـــجرة بغـــداد" مـــن مقـــال نـــشرته المجل

م الجهــــود الخاصــــة تحتــــل اآلن المرتبــــة الثالثــــة فــــي خانــــة المــــساهمين الكبــــار فــــي دعــــ
العــسكرية االميركيــة والبريطانيــة فــي العــراق، وتنقــل المجلــة عــن أحــد المرتزقــة العــرب، 

ذات التــاريخ اإلجرامــي المعــروف ) النــسور البيــضاء(وهــو قنــاص محتــرف مــن مرتزقــة 
يمكــن ان يبلــغ : "فــي عمليــات اإلبــادة الجماعيــة ضــد مــسلمي البوســنة والهرســك، قولــه

                                            
 .16/7/2005 البريطانية، -ستميكونواال) شجرة بغداد(مقال تحت عنوان صباح البغدادي،  )468(
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ًدوالر يوميــا، وبعــد انتهــاء الواجــب ) 1500(المحتــرف منــا األجــر اليــومي الــذي يتلقــاه 
.)469(أصعد سيارة البورش الجديدة التي امتلكها واتجول في شوارع بغداد  

أما صحيفة الـ واشنطن بوست ، فقد ذكرت عـن دور مثـل هـذه الـشركات األمنيـة 
 بــول"المــسؤولة عــن حمايــة الحــاكم المــدني ) بــالك ووتــر(ًفــي العــراق وخــصوصا شــركة 

في عملية أخالء جنود اميركـان محاصـرين خـالل االشـتباكات التـي دارت فـي "  بريمر
ملـم ، وان )40(النجف، ان قوات الـشركة اطلقـت آالف القـذائف ومئـات القنابـل عيـار 

عــدد غيــر محــدد مــن المــدنين قــد ســقطوا فــي صــفوف العــراقيين، وتــشير الــصحيفة إلــى 
لوجة، وتم التمثيل بجثثهم، كانوا من شركة بـالك ان المرتزقة األربعة الذين قتلوا في الف

 االميركيـة، وتـشير تقـارير معهـد زووتر، حيـث سـبق لهـم ان خـدموا فـي وحـدات المـارين
لدراسات وابحاث األمن القومي إلى ان هذه الـشركة التـي تقـع علـى مـساحة ) بروغينز(

بقة وضــباط ســتة آالف هكتــار يــتم فيهــا تــدريب العــشرات مــن العناصــر العــسكرية الــسا
. )470(الشرطة المسرحين  

ٍويــضيف التقريــر إلــى ان هــذه الــشركة لــم تعــد تكتفــي بعــدد كــاف مــن االميركــان ٍ .
 تشيليين سابقين خدموا في مرحلة الـدكتاتور بينوشـيه، نفلجأت إلى التعاقد مع عسكريي

ًمجنــدا مــن تــشيلي ) 60(وان هــذه الــشركات أرســلت أول فرقــة عــسكرية لهــا وتعــدادها 
ًون أجــــورا تــــصل إلــــى ألــــف دوالر يوميــــا، وان تكــــاليف التعاقــــد مــــع الــــشركات يتقاضــــ ً

مـــن %) 25(مليـــارات دوالر أي نحـــو ) 5(العـــسكرية األمنيـــة الخاصـــة بلغـــت حـــوالي 
.مليار دوالر التي أقرها الكونغرس األميركي) 18(أجمالي الـ   

 قامــت أن الواليــات المتحــدة.. وأكــدت منظمــات اميركيــة معنيــة بحقــوق  اإلنــسان
فــي الفتــرة االخيــرة بتفعيــل بعــض الوحــدات العــسكرية األكثــر شــهرة خــالل الحــرب فــي 
فيتنام للمشاركة في الحرب ضد العراق، وتشير التقارير إلى انها مـن بـين المجموعـات 

ميــل مــن خطــوط االنابيــب التــي تنقــل الــنفط مــن كركــوك فــي ) 300(المــستقرة لحمايــة 
) 101(التابعــة للفرقـــة ) تـــايغر فــورس(، ومجموعــة شــمال العــراق إلــى الحـــدود التركيــة

ًاالميركيــة المحمولــة جــوا والتــي اســتخدمت خــالل حــرب فيتنــام فــي تــصفية رجــال حــرب 
                                            

 .14/12/2005  صحيفة السبيل،،عمان الموازنة العسكرية،نفذونيستعز الدين أحمد،  )469(
 .14/12/2005،بق ذكره اعز الدين أحمد، مصدر س )470(
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العصابات والمتعاطفين معهم من المدنين، وكانت الـصحف االميركيـة قـد تحـدثت عـن 
.المجازر التي ارتكبتها هذه الوحدة في فيتنام  

 

!	�3� و�/3*:  ا����&	�-4�:  

ً عامـا حـافال بحـوادث اختطـاف طالـت العـشرات مـن 2004يمكن ان يكون عـام  ً
المرتزقــــة العــــاملين فــــي العــــراق، وقــــد حــــاول اإلعــــالم الغربــــي، اإلســــاءة إلــــى عمليــــات 
المقاومــة العراقيــة مــن خــالل قيامهــا بمثــل هــذه العمليــات، وكــذلك فعلــت بعــض وســائل 

 خالل تصوير هذه العمليـات وبثهـا عبـر اإلعالم العربية، في حين تهدف المقاومة من
مواقعهـــا علـــى االنترنـــت إلـــى فـــضح قـــوات االحـــتالل وجـــرائم المرتزقـــة العـــاملين معهـــا 
والـــذين أجمـــع العـــالم علـــى افتقـــارهم، بـــل وانعـــدام أي صـــلة بـــين أعمـــالهم وبـــين القـــيم 
اإلنـــسانية وقـــد حـــذرت أغلـــب فـــصائل المقاومـــة العراقيـــة دول  العـــالم مـــن مغبـــة قـــدوم 

واطنيهــا إلــى العــراق كونــه ســاحة حــرب مفتوحــة يــصعب التميــز فيهــا بــين ذوي النوايــا م
 ًالحسنة واألجانب الذين يمارسون أعماال في خدمة مشروع االحتالل

)471(
 .  

ٕواذ ان الصراع بين المقاومة واالحتالل مستمر، وان ما يجـري مـن كـال الطـرفين 
ي عدوانـه العـسكري، واسـتمراره فـي ال يشجع على البدء في اعمار ما دمره االحتالل فـ

. تدمير ما تبقى من خالل عملياته العسكرية ضد المدن التي تشهد مقاومـة مـسلحة لـه
ًفــأن واقعــا كهــذا ينفــي أي مبــرر لوجــود األجانــب فــي العــراق مــا لــم يكــن وجــودا مــساندا  ً ً
 لالحـــتالل ، باســـتثناء بعـــض المنظمـــات الدوليـــة اإلنـــسانية، وهـــي علـــى قلتهـــا معروفـــة
ًلطرفـــي الـــصراع، ولـــم يثبـــت اســـتهدافها مـــن المقاومـــة، بـــل اســـتهدفت عمـــدا مـــن قـــوات 
.االحتالل وعمالئه لتشويه صورة المقاومة  

بـــالك  ()472(علـــى أثـــر حادثـــة ســـحل واحـــراق جثـــث المرتزقـــة األربعـــة مـــن شـــركة
ــــدفع، 31/3/2004فــــي ) ووتــــر  فــــي مدينــــة الفلوجــــة بعــــد تــــدمير مــــركبتهم رباعيــــة ال

حــتالل مــن ان هــؤالء مــن المقــاولين الــذين يعملــون فــي برنــامج إعــادة تحــدثت قــوات اال
تبـــين فيمـــا بعـــد أنهـــم كـــانوا فـــي مهمـــة خاصـــة، وأنهـــم المـــسؤولون عـــن . اعمـــار العـــراق

                                            

  .27/5/2004وسام االسدي والمرتزقة مقاولوا قتل، صحيفة الخليج، ) 471(

 .5/4/2004يخ رانديم عالوي بت:  الباسلة، ترجمة  المرتزقة األربعة في الفلوجةوليم اولتمان، قصة )472(
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ًمواطنــا مــن عائلـة واحــدة، ورافــق تلــك الحادثـة حملــة إعالميــة مكثفــة ) 26(جريمـة قتــل 
لـــى شـــبكة اإلعـــالم العراقـــي إضـــافة إ. تـــصدت لهـــا وســـائل اإلعـــالم األميركـــي والغربـــي

فـي الوقـت الـذي كانـت فيـه مستـشفيات الفلوجـة . منددة بما اعتبرته جريمة تمثيل بـشعة
آخـرين معظمهـم مـن ) 1400(ٕمـواطن واصـابة ) 600(قد أعلنت عن مقتل أكثر مـن 

الـــشيوخ والنـــساء واألطفـــال مـــن دون تنديـــد، ولـــم يكـــن هـــؤالء المرتزقـــة األربعـــة مقـــاولين 
 العراق، بـل انهـم مرتزقـة بـوش وقتلتـه المـأجورون مـن مجمـوع مـا يقـارب جاءوا العمار

خمــسة عــشر ألــف عنــصر مــن هــؤالء المتوحــشين موجــدين فــي العــراق، وغــالبيتهم مــن 
الفاشلين في المجتمع، وممن خدموا في الجيش وراق لـه طعـم الفـشل فاستـساغه، ومـن 

 بكـل معنـى الكلمـة مـن  علـي سـبيل المثـال يـتم تـأجير عناصـر مجرمـة–جنوب أفريقيـا 
ٕعــن طريــق شــركات       أمنيــة خاصــة وارســالهم إلــى العــراق . بقايــا النظــام العنــصري

 وخالل وجودي فـي كيـب تـاون قبـل فتـرة قـصيرة -إلعادة األمن واالستقرار كما يدعون
.شاهدت بنفسي إعالنات في الصحافة لهذه الشركات  

مليــة انتقاميــة راح ضــحيتها عقــب مقتــل هــؤالء األربعــة قامــت قــوات االحــتالل بع
.ثالثمائة مواطن في الفلوجة في يوم واحد بقصف بري وجوي عشوائي  

ًوقد اتخذت أعمال شركات الحماية األمنية طابعا قتاليـا أسـوة بـالجيوش النظاميـة  ً ً
علــى الــرغم مــن أصــرار قــوات االحــتالل علــى عــدم مــسؤوليتها القانونيــة عــن األعمــال 

 مرتزقتها، وان كان ثمة محـاكم يفتـرض ان يقـدموا إليهـا، يجـب اإلجرامية التي يقوم بما
.ان تكون من مواطنهم األصلي، وليس في العراق مكان ارتكابهم الجرائم  

شــاحنة نقــل ثقيلــة وســت مركبـــات ) 23(وعنــدما توقفــت قافلــة امــداد مكونــة مـــن 
للـشرطة أمنية رباعيـة الـدفع قادمـة مـن الكويـت، عنـد نقطـة تفتـيش وهميـة وكأنهـا تعـود 

العراقية على الطريق السريع بـالقرب مـن مدينـة صـفوان العراقيـة الحدوديـة، ثـم اسـتولى 
ـــذين كـــانوا يرتـــدون زي رجـــال الـــشرطة علـــى  شـــاحنة ومركبـــة أمـــن ) 19(الخـــاطفون ال

ًمـــن طـــاقم قافلـــة االمـــداد، اطلـــق ســـراح تـــسعة مـــنهم الحقـــا ) 14(واحـــدة، بعـــدها أقتيـــد 
.)473(نوجميعهم من السائقين اآلسيويي  

                                            
  .CNNً نقال عن 19/11/2006صحيفة القبيس الكويتية  )473(
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ًولقد بات مؤكدا صلة المرتزقة بفرق الموت وبـالتفجيرات ضـد المـدنين، فقـد نـشر 
ً خبــرا عــن تمكــن المقاومــة العراقيــة مــن قتــل عــدد مــن 2/9/2004موقــع البــصرة فــي 

جنـود االحــتالل وبيـنهم اثنــان مـن المرتزقــة أعلـن عــن اسـميهما ، ونــشرت صـورهما فــي 
وتبين في مـا بعـد أنهمـا " ا ستريدوم وديون جيوسمراتسو"وسائل اإلعالم الغربية، وهما 

. ًمــن المطلــوبين للعدالــة الرتكابهمــا أعمــال قتــل منظمــة خــالل العــشرين عامــا الماضــية
ًالــذي عمــل رئيــسا ســابقا لمحكمــة جــرائم ) ريتــشارد جولــد ســتون(كمــا أوضــح القاضــي  ً

لفزع عنــدما الحــرب التــي شــكلتها األمــم المتحــدة فــي يوغــسالفيا وروانــدا الــذي شــعر بــا
ان األمــر مفــزع أن يعمــل مثــل : "تعــرف علــى صــورة هــؤالء الــرجلين، ونقــل عنــه قولــه

".هؤالء األشخاص لصالح الواليات المتحدة األميركية في العراق  

 

�ت -4����&	� و��ق �*ت و��  

ًال يمكن تنـاول موضـوع المرتزقـة، وفـرق المـوت مـن دون التوقـف قلـيال عنـد أهـم 
جـــون " عينـــت الواليـــات المتحـــدة االميركيـــة 2004أبريـــل/  نيـــسانمهندســـي هـــؤالء ففـــي

ًسـفيرا لهـا فـي بغـداد تمهيـدا لنقـل الـسلطة للعـراقيين فـي " نيغروبونتي يونيـو / حزيـران28ً
، ومعروف عنه تاريخه الدموي فـي فيتنـام، حيـث اشـرف علـى تـسليح وتـدريب 2004/

تيــال والقتــل ألكثــر مــن وتمويــل فــرق المــوت المتخصــصة فــي التعــذيب والتحقيــق واالغ
ألف من المقاومين الفيتناميين ، ثم عمل في الفلبـين والمكـسيك قبـل انتدابـه إلـى ) 40(

.العراق  

 محطــة ال تقــل 1980ً ســفيرا فــي هنــدوراس عــام -وكانــت فتــرة عمــل نيغروبــونتي
حيــث عمــل علــى تــشكيل فــرق المــوت أهمهــا (أهميــة عــن عملــه فــي فيتنــام والــسلفادور 

 للمــساعدة علــى قمــع انتفاضــة شــعب هنــدوراس ضــد الجنــرال -)316(قــة وأشــهرها الفر
مارتينز، وقد نجح في هذا إلى الحد الذي تمكن فيـه مـن تحويـل البلـد إلـى قاعـدة لفـرق 

المعروفــة بعلمياتهــا اإلرهابيــة ضــد المــدنين فــي نيكــاراغوا لزعزعــة االســتقرار ) الكــونترا(
 قامــت بعمليــات - مماثلــة فــي الــسلفادورًالــداخلي وقلــب نظــام الحكــم فيهــا، وأســس فرقــا

)474( )ذبح وحشية للمئات من المزارعين المدنين
 .  

                                            

  .56 مصدر سابق، صباسيل يوسف بجك،)474(
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مـــن أشــــهر حـــوادث اختطــــاف المرتزقــــة عمليـــة اختطــــاف أربعـــة مــــن اإليطــــاليين 
 أفـرج عـن ثالثـة مـنهم، 12/4/2004يعملون لحساب شركة حماية أمنية أميركية فـي 

ًالــذي يعمــل بــصفته مستــشارا أمنيــا علــى يــد خاطفيــه، " كواتروتــشيفــابريزيو "فيمــا قتــل  ً
وعلى الـرغم مـن المخـاطر الجمـة التـي يتعـرض لهـا المرتزقـة العـاملون فـي العـراق، إال 

، وقــد قتــل مــنهم )475(ان األجــور المرتفعــة التــي يتقاضــونها تغــريهم فــي مواصــلة العمــل
ة العـــاملين فـــي شـــركة  آخـــرهم ســـتة مـــن المرتزقـــ21/4/2004ًمرتزقـــا حتـــى ) 240(

.بالك ووتر، قضوا في حادث تحطم المروحية البلغارية  

ان األرقـــــام الرســـــمية األميركيـــــة العـــــداد القتلـــــى ال تـــــشمل المـــــوظفين األميـــــركين 
آالف فـــــي الــــــسفارة ) 3000(التـــــابعين لـــــوزارة الخارجيــــــة والبـــــالغ عـــــددهم أكثــــــر مـــــن 
وحتــى ) المرتزقــة(قــدين األمنــين االميركيــة فــي بغــداد فقــط، وعناصــر المخــابرات والمتعا

الجنــود غيــر الحاصــلين علــى الجنــسية االميركيــة، ويقــدر تقريــر نــشرته وكالــة رويتــرز 
ألـــــف متعاقـــــد بمـــــا فـــــيهم الـــــسائقون ) 100(عـــــدد المتعاقـــــدين األمنـــــين فـــــي العـــــراق بــــــ 

والمترجمون واخصائيو الكهرباء والطهاة والمنظفـون وغيـرهم، مـن الـذين يعملـون بـشكل 
ًنفــصل عـــن الــشركات ووفقـــا لــوزارة العمــل االميركيـــة، بلــغ عـــدد القتلــى مـــن شخــصي م

.)476 (ًجريحا )3936(ًقتيال و) 428( نحو 2005نوفمبر/ هؤالء حتى تشرين الثاني  

ًقتــــيال اســــتنادا إلــــى تقريــــر ســــابق لوكالــــة ) 647(بــــذلك يرتفــــع عــــدد القتلــــى إلــــى  ً
.يعلن عنها البنتاغنونرويترز، وهؤالء القتلة ال يدخلون ضمن االعداد التي   

فــي الوقــت الــذي قتــل فيــه المئــات مــن المــدنين العــراقيين فــي مــا يوصــف بتــدابير 
وأعمـــال دفاعيـــة مـــن قبـــل عناصـــر شـــركات الحمايـــة األمنيـــة، فـــأن فـــصائل المقاومـــة 
العراقيـــة تمكنـــت مـــن االقتـــصاص مـــنهم فـــي أكثـــر مـــن موقـــع، فإضـــافة إلـــى المرتزقـــة 

وجـة، فقـد تعـرض رتـل مـن المركبـات رباعيـة الـدفع صـباح األربعة الذين سحلوا في الفل
 إلى انفجار عبوة ناسفة في منطقة الصالحية قرب الـسفارة البريطانيـة 14/11/2005

أدت كما أفاد ضابط في الشرطة العراقية إلى تدمير مركبـة رباعيـة الـدفع ومقتـل ثالثـة 
                                            

  .10/10/2006تقرير خاص حول جيوش المرتزقة، وكالة رويتر، ) 475(

 .14/11/2005) نينا(الوكالة الوطنية العراقية لألنباء  )476(
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أنهـــم مـــن االميركـــان وجـــرح أثنـــين مـــن العـــاملين فـــي شـــركات الحمايـــة األمنيـــة، ويعتقـــد 
حيـث تــم اخالؤهــم مــن قبــل القــوات االميركيـة إلــى المنطقــة الخــضراء القريبــة مــن مكــان 
.الحادث واالنفجار  

وأعلن الجيش االميركـي عـن مقتـل متعاقـد أمنـي يحمـل الجنـسية االميركيـة يعمـل 
لحــساب وزارة الخارجيــة نتيجــة هجــوم صــاروخي فــي مدينــة البــصرة مــن دون أن يعلــن 

.)477(هعن اسم  

ًوتــولى ســلطات االحــتالل اهتمامــا بالغــا بالمتعاقــدين األمنيــين فــي العــراق، حيــث  ً
واصلت هذه القوات بمشاركة قوات عراقية عمليات بحـث واسـعة عـن خمـسة متعاقـدين 

.18/11/2006اختطفوا يوم   

وفـــرق المـــوت، تبقـــى اللغـــز األكبـــر فـــي واقـــع عـــراق مـــا بعـــد االحـــتالل إلـــى مـــن 
اءهـــا مـــن هـــم عناصـــرها؟ مـــا هـــي أهـــدافها؟ واســـئلة أخـــرى تبـــدو تنتمـــي؟ مـــن يقـــف ور

إال ان الخطـــر الـــذي يـــشكله وجودهـــا . اإلجابـــة عنهـــا مقنعـــة لنـــسبة مـــن العـــراقيين فقـــط
ًعلـــى نـــسيج المجتمـــع العراقـــي الـــذي ظـــل متماســـكا لعـــشرات القـــرون دفـــع الكثيـــر مـــن 

لومـات التـي لـم الباحثين إلى التصدي لهذه المهمة، وبخاصة بعد ان بـدأت بعـض المع
تــستطع الواليــات المتحــدة والحكومــة العراقيــة الحفــاظ علــى ســريتها تتــسرب إلــى وســائل 
ــــة إلــــى هــــذه الفــــرق وكثــــرة عملياتهــــا، وكــــذلك ثبــــوت  اإلعــــالم لــــضخامة المهــــام الموكل
.ارتباطها بشكل أو بآخر بشخصيات عراقية معروفة متصارعة مع شخصيات أخرى  

رق الموت بعد االحتالل، وهي تلك التي شـكلها وقد عرف العراق أول فرقة من ف
" أحــرار العــراق ")478(تحــت أســم" لبــيچأحمــد ال"زعــيم حــزب المــؤتمر الــوطني العراقــي 

عنـــصر تـــدربوا فـــي هنكاريـــا والواليـــات المتحـــدة، وأغلـــبهم ) 1000(وهـــي تـــضم نحـــو 
) 1991(ضباط وجنود عراقيـون مـن الجـيش الـسابق أسـروا خـالل حـرب الكويـت عـام 

.وا منها، وكانت البداية من معسكر رفحة لألسرى العراقيين في السعوديةأو فر  

                                            
 .24/9/2006صحيفة الخليج بتاريخ  )477(
 .391 صمصدر سابق،مجدي كامل،  )478(
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وهذه الفرقة كانت مسؤولة عن عمليات نهب المتاحف العراقيـة واآلثـار، والـسطو 
 يـــديرها -علـــى البنـــك المركـــزي العراقـــي بمـــساعدة وحـــدة خاصـــة فـــي الجـــيش األميركـــي

.ضابط من أصل يهودي  

: إ��ا9< �: 	�l ا�� ث-7  

 مــصادر عراقيــة عــن وجــود لــواءين مــن القــوات الخاصــة اإلســرائيلية فــي كــشفت
العراق مكلفين بتنفيذ عمليات االغتيال والخطـف والتفجيـرات ضـد مـن تعتبـرهم إسـرائيل 

عنـصر مـن قـوة يطلـق ) 2400(ًأهدافا لها، وأفادت بأن عدد أفراد اللواءين يربو على 
ًمطـار بغـداد الـدولي مقـرا لهـا، ويبـدو تتخـذ مـن نـادي الفـارس قـرب " سـرية مقتـل"عليها 

ان من بين أهداف هذه القوة اغتيال الكفاءات العلمية والعـسكرية، والعمـل علـى تـشويه 
صــورة المقاومــة العراقيــة مــن خــالل القيــام بسلــسلة تفجيــرات فــي مواقــع عراقيــة يــذهب 

ئفيـة، ضحيتها عراقيون أبرياء أللصاق صـفة اإلرهـاب بهـا وتـصعيد حـدة التـوترات الطا
معلومات من الـداخل سـتة مواقـع تتواجـد فيهـا  وقد رصد أحد مواقع االنترنت بناءا على

القــوات اإلســرائيلية الخاصــة، وهــي نــادي الفــارس وفنــدق الرشــيد ومــدن أربيــل وســامراء 
.)479(وبعقوبة وكركوك   

ًوظلــت العقــول والكفــاءات العراقيــة هــدفا للمخــابرات اإلقليميــة والدوليــة وللمرتزقــة 
عــاملين فــي شــركات الحمايــة األمنيــة والــشركات العــسكرية األمنيــة الخاصــة، فخــالل ال

األشــهر الـــسبعة األولـــى بعـــد االحـــتالل تـــم اغتيــال ســـبعة مـــن كبـــار ضـــباط المخـــابرات 
العــراقيين فــي الــسابق ومــن العلمــاء العــاملين فــي األســلحة والــصواريخ ومــن الكفــاءات 

اء هــذه الجــرائم بالتنــسيق مــع قــوات االحــتالل الطبيــة، وان الموســاد اإلســرائيلي يقــف ور
حيـــث اســــتهدف ) الثعالـــب الرماديـــة االميركـــي(وبتـــشجيع مـــنهم، وبالتعـــاون مـــع فريـــق 

) مثنــى اآللوســي(ضــباط مخــابرات كــانوا يعملــون فــي شــعبة إســرائيل، وان أحــدهم هــو 
دس   فـي المخـابرات العراقيـة، وقـد اغتيـل بمـس)480(مسؤول متابعة الشؤون اإلسـرائيلية 

                                            

  .3/9/2003صحيفة الوطن، الكويت، نقال عن تقرير لوكالة قدس بريس، ) 479(

  .391مجدي كامل، مصدر سابق، ص) 480(
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 هـو -"محمـد الـراوي"كما جرى اغتيـال الـدكتور . كاتم للصوت في سوق تجاري مزدحم
.)481(اكثر الكفاءات الطبية العراقية شهرة بسالح مماثل في عيادته الطبية في بغداد  

 نفــي كــل التقــارير التــي -وتحــاول قــوات االحــتالل والحكومــات العراقيــة المتعاقبــة
مـع ان هنـاك الكثيـر مـن األدلـة التـي .  فـي العـراقبشكل ما" إسرائيلي"تشير إلى وجود 

كمــــا أن األســــاليب المتقنــــة فــــي تنفيــــذ علميــــات االغتيــــال تــــشير .. تؤكــــد هــــذا الوجــــود 
باصابع االتهام إلى إسـرائيل فـي أطـار المـصالح المتبادلـة تبـدو الحاجـة األميركيـة إلـى 

قــــضاء علـــــى فـــــي مجــــاالت حيويــــة تـــــسهل مهمــــة ال" اإلســــرائيليين"خبــــرات الجنــــراالت 
ـــــسطينيين ، وفـــــي انتـــــزاع  المقاومـــــة العراقيـــــة مـــــستفيدة مـــــن خبـــــراتهم فـــــي مواجهـــــة الفل
ـــين بأســـاليب تعـــذيب وحـــشية، ويمكـــن مالحظـــة أوجـــه التـــشابه  االعترافـــات مـــن المعتقل
الكبيــر بــين األســلوبين االميركــي واإلســرائيلي وتفتــيش المنــازل مــن دون اســتثناء أثنـــاء 

ن واألحيــاء، وكــذلك اســتخدام الطــائرات الحربيــة فــي فــرض الحــصار الكامــل علــى المــد
قصف المنازل المشتبه بإيوائها للمقاومين ومالحقتهم ورصـدهم عبـر الطـائرات المـسيرة 
الموجهــة عــن طريــق االقمــار الــصناعية، واســتخدام طــائرات االباتــشي علــى غــرار مــا 

المي يحـــدث فـــي فلـــسطين، حيـــث تـــتم عمليـــات اغتيـــال قيـــادات حمـــاس والجهـــاد اإلســـ
ًوشــهداء األقــصى فــي منــازلهم أو أثنــاء تجــوالهم بــسيارتهم، وكثيــرا مــا تــم اســقاط قنابــل 
مـــن الــــوزن الثقيـــل أو صــــواريخ مــــدمرة يـــروح ضــــحيتها عــــشرات المـــدنين األبريــــاء فــــي 

.)482(فلسطين والعراق  

 

                                            
 .91، ص2008 الدار العربية للعلوم، ناشرون ، بيروت،مصطفى علي العبيدي، صفحات احتالل العراق، )481(
 .48-1صمصدر سبق ذكره، مجدي كامل،  )482(
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�0�� وا��-� ا������ �: أهD ا���آ�ت ا��4
 ا���اق

 فـــي شـــؤون تقـــديم المـــشورة األمنيـــة هنـــاك عـــشرات الـــشركات األمنيـــة المختـــصة
وتقديم الحراسات للمنشآت والشخصيات االميركية والعراقية علـى حـد سـواء، باإلضـافة 
 إلى القيام بمهمات خاصة تتواءم وأعمال تبديها دول وشركات ومؤسسات

:وهي كاآلتي.عالية  

هـم مركزهـا واليـة كاليفورنيـا، تعاقـدت لتـدريب شـرطة البوسـنة ،وات:ديني كـروب-1
موظفوهــا بارتكــاب جــرائم اغتــصاب ومتــاجرة بفتيــات قاصــرات فــي البوســنة،ولم يخــضع 
أي مــــنهم للعقــــاب ،وتقــــوم اآلن بتــــدريب الــــشرطة العراقيــــة،وهي المــــسؤولة عــــن نــــشر 

فـــي االســـواق العراقيـــة، وهـــي معروفـــة بتوفيرهـــا المرتزقـــة للكيـــان ) االســـرائيلية(البـــضائع
مسؤولة عن حمايـة أغلـب الـسفارات االميركيـة الصهيوني لقتل أطفال فلسطين، وهي ال

 في العالم
بريطانيـة تعمـل فـي مجـال صـيانة الثكنـات واعـداد الطعـام :كيلوج براون ورت-2 

.ونقل التجهيزات وتقديم خدمات الماء والكهرباء  

مرتـــزق كـــانوا يؤمنـــون حمايـــة )6500(اميركيـــة لهـــا:آرنـــيس للخـــدمات األمنيـــة-3
. السابق وحماية انابيب النفطاعضاء مجلس الحكم االنتقالي  

بريطانيــــــــة لخــــــــدمات التنــــــــسيق االمنــــــــي، تعاقــــــــدت :ســــــــاندالين انترناشــــــــيونال-4
.2004يونيو/مليون دوالر في حزيران)293(بمبلغ  

والــــسفير األميركــــي )بــــول برايمــــر(كلفــــت بحمايــــة الحــــاكم المــــدني:بــــالك ووتــــر-5
.اضافة لشخصيات اميركية اخرى  

 والية فرجينيا،تقوم بتدريب الجـيش الجديـد ولـديها اميركية مركزها:فينيل كورب-6
مسرح عمليات واسع في الشرق االوسط والعراق، كما انها تشرف على تدريب الحـرس 
.الوطني السعودي  

اميركيــــة تقــــوم بتــــأمين حمايــــة مطــــار بغــــداد :كوســــتر بــــاتلز للخــــدمات األمنيــــة:7
ايــــل وســــرقة مليــــارات الـــدولي وتــــامين التمــــوين ومهــــام النقــــل ،وهـــي متهمــــة بقــــضايا تح

.الدوالرات من ثروات العراق  
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بريطانيــــة تقــــوم بحمايــــة مطــــار بغــــداد الــــدولي :كلوبــــال ريــــسكس اســــتراتيجيز-8
.آخرين من جزر فيجي)500(مرتزق من النيبال و)500(ولديها  

آرمــــــــــــــــــــور كــــــــــــــــــــروب انترناشــــــــــــــــــــيونال لعمليــــــــــــــــــــات األمــــــــــــــــــــن الــــــــــــــــــــدفاعي -9
فـــــــــي )1500(ددهممرتزقـــــــــى فـــــــــي بدايـــــــــة الحـــــــــرب بلـــــــــغ عـــــــــ)90(لـــــــــديها:والتـــــــــدريب

مليــون دوالر )51(،و2003مليــون دوالر عــام)89( وبلغــت ارباحهــا2004يونيــو/تمــوز
.2004عام  

مرتزقـــــــــــآ فـــــــــــي بديـــــــــــة الحـــــــــــرب وأصـــــــــــبح )50(لـــــــــــديها:ســـــــــــتيل ماونـــــــــــديش-10
.2004يونيو/في تموز)500(عددهم  

مرتـــزق فــــي العـــراق، حققــــت )200(بريطانيـــة لــــديها:ايجيـــزديفنس سيرفيــــسيز-11
 2004مليــــون جنيــــه عــــام)15( و2004نيــــه اســـترليني عــــاممليــــون ج)6(أربـــاح بلغــــت

وتقـــوم بمهــــام التنــــسيق العـــسكري والمــــدني وحمايــــة القـــوات االميركيــــة وتــــدريب القــــوات 
.العراقية  

موظـف )400(بريطانية تقوم بالحراسات األمنية في الموصـل ولـديها:ايرفيز-12
.اقمعظمهم من جنوب أفريقيا ولها حصة األسد في عقود العمل في العر  

تقـــوم بتقـــديم االستـــشارات االمنيـــة وخـــدمات حراســـة :لـــونترول ريكـــس كـــروب-13
مليــون جنيــه )80( و2003مليــون جنيــه اســترليني عــام)47(مدنيــة حققــت ارباحــآ بلغــت

.2006عام  

فـــأن تـــسمية إدارة بريمـــر بـــاإلدارة المدنيـــة ال يتعـــدى .. وازاء كـــل تلـــك المعطيـــات
ي العـــراق التـــي انطـــوت علـــى ابعـــاد قياديـــة ًكونـــه غطـــاءا ألصـــل القيـــادة األميركيـــة فـــ

عــــسكرية، اســــتخباراتية، إرهابيــــة لتطويــــع مقــــدرات العــــراق والعــــراقيين ووضــــعها تحــــت (
).تصرف اإلدارة االميركية، وهذا هو الهدف األساسي من اللعبة االميركية في العراق  

ًتاركـا وراءه ميراثـا ثقـيال لـم يعتـد شـعب العـر.. لقـد غـادر بريمـر العـراق ً اق الركـون ً
 ثـالث )483(إليه وال التعايش معه، واألهم انـه كـان الرجـل األول الـذي يمثـل صـالحيات

 البيـــــت األبـــــيض وصــــــالحيات الـــــرئيس االميركـــــي، والبنتــــــاغون -فـــــي قـــــوة االحــــــتالل

                                            
 .61-60دان، مصدر سابق، صحمدان حم )483(
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بـــــصالحية وزيـــــر الـــــدفاع ومجلـــــس األمـــــن القـــــومي بـــــصالحيات مـــــا للقـــــوات المـــــسلحة 
تــسميته بالــسفير، فكانــت غطــاء إلزالــة صــفة واالســتخبارات، أمــا وزارة الخارجيــة بحكــم 

الحــاكم العــسكري للعــراق، ورغــم ان بريمــر كــان يحــسن التعــاطي مــع مراكــز القــوى فــي 
ًإال ان والءه للـــرئيس بالـــذات كـــان ظـــاهرا مثـــل حكومـــة عمـــوم الهنـــد ، التـــي . واشـــنطن

.لدفاعًبعيدا عن الخارجية وا) جاللة الملك(كانت تمثل في التاريخ البريطاني حكومة   

أن تكون الـسفارة األميركيـة فـي المنطقـة الخـضراء .. وانه ليس من باب الصدفة 
 ان -ًكمـا انـه لـيس مـا بـاب الـصدفة أيـضا.. من أضخم السفارات االميركيـة فـي العـالم

وهـــم خبـــراء تـــاريخيون فـــي ) بريمـــر، نغروبـــونتي(يتـــوالى ســـفراء مـــن أوزان اختـــصاصية 
ن كبـار فـي اطـار الدبلوماسـية  الـسرية ومقـابالت مجاالت مكافحة اإلرهاب بل ومعلمو

.ما خلف الكاميرا والتصريح خلف الكواليس  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:7�Aا� B�+ا�� 
��� MCل � ة ��أ��ز ا�/�ارات ا�3: أ�,uه� 

 � إدار�g �� و�� ا���ا	
 

لقــد وصــل عــدد القــرارات التــي اتخــذها بريمــر خــالل مــدة إدارتــه للدولــة العراقيــة 
ًقـــرارا ) 98( إلـــى 2004يونيـــو/ حزيـــران28 ولغايـــة 2003مـــايس /أيـــار12للفتـــرة مـــن 
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إلــى مــا قبــل مغادرتــه العــراق وانهــاء مهــام عملــه فيــه، وقــد تنوعــت هــذه القــرارات حــول 
، وكـذلك 2005ينـاير/  كـانون الثـاني30القانون الخـاص باالنتخابـات التـي جـرت فـي 

 االميركيـة والمـدنيين االميركـان القانون الخاص بالحصانة التي يتمتـع بهـا أفـراد القـوات
وغيرهم من قوى التحالف والمرتزقـة أمـام القـانون العراقـي، أو عنـد القـاء القـبض علـيهم 
مـن قبــل القــوات العراقيــة، وكــذلك القــانون الخــاص بتعيــين المفــتش العــام لكــل وزيــر فــي 

 حيــث أصــبح مكتــب المفــتش العــام 2009الــوزارة المؤقتــة للعمــل حتــى منتــصف عــام 
 5ًكمـــا عـــين بريمـــر مفتـــشا فـــي كـــل وزارة لمـــدة .. ًؤوال عـــن أعمـــال وزارات الدولـــةمـــس

ًسنوات لمكافحة الفساد، فضال عن قيام دائرة رقابة المدقق األعلى لتكون مسؤولة عن 
ًعقود العمل في الدولة واألمـوال العامـة، وعـين بريمـر فـي هـذه الـدائرة أيـضا مـساعدين 

ى األغلــــب، بينمـــــا المفتـــــشون بالهيئـــــات األخـــــرى اثنــــين وجمـــــيعهم مـــــن االميركـــــان علـــــ
.)484(المختلفة هم من العراقيين  

حـل ) 2(أما بخصوص أعضاء الجـيش العراقـي فقـد تـم حلـه بموجـب القـرار رقـم 
.الكيانات وضمن العديد من الوزارات المدنية والعسكرية وشبه العسكرية  

 االشــتراكي الــذي حــل بموجبــه حــزب البعــث العربــي) 1(إضــافة إلــى قــانون رقــم 
.ومصادرة أمواله المنقولة وغير المنقولة  

وظهــرت قــرارات أخــرى فــي القــضاء والمحــاكم ومحــاكم التميــز والمحكمــة الجنائيــة 
.إضافة إلى العديد من القرارات التي تتعلق بالجانب اإلعالمي. الكبرى  

ومــن خــالل جميــع تلــك القــوانين واإلجــراءات التــي اتخــذها الحــاكم اإلداري، وبعــد 
فــشله فــي التخطــيط لرســم علــم وطنــي للعــراق علــى غــرار العلــم اإلســرائيلي، لكــي يمهــد 
الطريــق أمــام قيــام الديمقراطيــة الموعــودة فــي العــراق، انهــى مهمتــه وتــرك العــراق علــى 
نحــو مفــاجئ بعــد ان نقــل الــسلطة إلــى حكومــة مؤقتــة فــي العــراق برئاســة أيــاد عــالوي 

 وفي هذا الصدد قالـت صـحيفة 2004/يرانحز30وقبل يومين من الموعد المقرر في 
 الـــصادر بتـــاريخ 1848الزمـــان فـــي افتتاحيتهـــا علـــى صـــدر الـــصفحة األولـــى بعـــددها 

.. جـــاء فيـــه)  رحيـــل غيـــر مأســـوف عليـــه-بريمـــر"  تحـــت عنـــوان 2004حزيـــران 29

                                            
 .124-123 ص، مصدر سابق،أياد حلمي الجصاني. د )484(
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أجمل ما فـي يـوم اسـتعادة الـسيادة ان بـول بريمـر الحـاكم المـدني االميركـي رحـل عـن (
فهــو الــذي )  ان يجــد مــن يودعــه مــن الــشعب العراقــي بمــودة أو امتنــانالعــراق مــن دون

.)485(!ارتبط وجوده باحلك األيام التي مرت حتى استحق وصف الدكتاتور؟  

خـالل ) بـول بريمـر(وأدناه أبرز القرارات التي صدرت عن الحاكم المدني للعراق 
:فترة إدارته للدولة العراقية في مجال اإلعالم وكما يلي  

والـــذي تكـــون مـــن .. الخـــاص بالنـــشاط اإلعالمـــي المحظـــور) 14(رقـــم األمـــر  -1
  :                      )486(أقسام وكما يأتي) 7(

  التعريف  -أ 

 النشاطات المحظورة  -ب 

 اكتشاف النشاط المحظور  -ج 

 الرد األمين في حاالت الطوارئ  -د 

  العقوبات-هـ

  .طعن المنظمة اإلعالمية في اإلجراءات المتخذة ضدها  - و

 النفاذ  - ي

ويتكون من أربعـة : والخاص بترتيبات اطياف التردد الراديوي) 17(م األمر رق -2
 .). مواد 

 .)487(والخاص بـ المفوضية العراقية لالتصاالت واإلعالم) 65(األمر رقم  -3
الهيئـــــــة العراقيـــــــة العامـــــــة لخـــــــدمات البـــــــث (والخـــــــاص بــــــــ ) 66(األمـــــــر رقـــــــم  -4

 .)488()واإلرسال
 .)489()فتعديل قانون المؤل(والخاص بـ ) 83(األمر رقم  -5

�����:أ��ز ا�/�ارات ا�3: أ�,uه�   

                                            
 .1 ص2004حزيران/29، الصادر بتاريخ 1848صحيفة الزمان، رحيل غير مأسوف عليه، العدد  )485(
 .2003/حزيران/5الصادر بتاريخ ) 14(السلطة االئتالفية المؤقتة رقم  )486(
 .2004 حزيران 27الصادر بتاريخ ) 17(ر رقم السلطة االئتالفية المؤقتة األم )487(
 .2004آذار /الصادر بتاريخ مارس ) 65(السلطة االئتالفية المؤقتة األمر رقم  )488(
 .2004آذار /  مارس 20الصادر  بتاريخ ) 66(السلطة االئتالفية المؤقتة األمر رقم  )489(
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أصـــدر بريمـــر خـــالل عـــام مـــن حكمـــه للعـــراق، مـــا يربـــو علـــى مئـــة قـــرار وأمـــر 
فرعيـة تتعلـق بالغـاء أيـام العطـل زمـن النظـام الـسابق، ) تـشريعات(ومرسوم ناهيـك عـن 

ًمـديرا إداريـا للـسلطة االئتالفيـة المؤقتـ(والنقد والطوابع بحيث يـصل المجمـوع بـصفته  ) ةً
إلى مئتي تنظيم بحسب اللوائح التنظيمية، أي بمعدل قرار لكـل يـومين أو فـي غـضون 
.ست وثالثين ساعة، األمر الذي يعكس كثافة المجموعات التشريعية من حوله  

ومــــن أجــــل أعطــــاء فكــــرة مــــا، فأننــــا سنــــستعرض جملــــة عــــشوائية مــــن األوامــــر 
". الحساسة دون تسلسل"والقرارات   

تعلق األمر بتشكيل سلطة ائتالفية مؤقتة تمارس سـلطات وي) 1(الالئحة رقم  -1
حكومة مؤقتة من أجل إدارة شؤون العراق كما يعهد إليها بممارسة الـسلطات 
التنفيذيــة والتــشريعية والقــضائية الالزمــة لتحقيــق أهــدافها، ويــشمل هــذا األمــر 

  .2003 أيار 16خمسة أجزاء، وقد صدر بتاريخ 

لكيانــات العراقيــة، ويــشتمل علــى ســبعة أجــزاء ويتعلــق بحــل ا) 2(األمــر رقــم 
وزارة الــدفاع واإلعــالم وجهــاز المخــابرات العامــة، : وملحــق تفــصيلي يتــضمن

وقـــد صــدر هــذا األمـــر . ودوائــر أخــرى تمـــت اإلشــارة إليهــا فـــي بدايــة البحــث
.2003/أيار/23بتاريخ   

ي بتأســيس المجلــس العراقــي لتطهيــر المجتمــع العراقــ(ويتعلــق ) 5(األمــر رقــم  -2
الـصادر بتـاريخ ) 1(من حزب البعث وهو يستند في حيثياته على األمر رقم 

، وهنــــاك ســــلطات ومهــــام لهــــذا المجلــــس تتعلــــق بممتلكــــات 2003 أيـــار 16
 .وأموال حزب البعث

ويتعلــق بــأخالء الممتلكــات التــي يــشغلها أعــضاء الحــزب فــي ) 6(األمــر رقــم  -3
 .2003 حزيران 8 الدولة بصورة غير مشروعة وصدر هذا القرار بتاريخ

حيـث تـم )) باحكـام قـانون العقوبـات العراقـي الـسابق((ويتعلق ) 7(األمر رقم  -4
) 9(تعليـــــق العمـــــل بـــــبعض أحكـــــام القـــــانون الجنائي،وصـــــدر القـــــرار بتـــــاريخ 

 .)490(2003حزيران 
                                            

فقـد وقـف األمـر بالعمـل بعقوبـة ) 3 (بموجب هذا األمر، وفي الجزء الخـاص بالعقوبـات ، الجـزء رقـم )490(
 .اإلعدام
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 صـادر عـن المـدير التنفيـذي -اخطار عـام بخـصوص سياسـة تحريـر التجـارة -5
 بتعليــق تــام للرســوم والتعريفــة الجمركيــة، للــسلطة االئتالفيــة المؤقتــة، ويقــضي

 .وغيرها من القيود مفروضة على العمليات التجارية
ويتعلــق بإنــشاء محكمــة جنائيــة مركزيــة للعــراق، ومقرهــا فــي ) 13(األمــر رقــم  -6

بغــــداد وتمتــــد واليــــة هــــذه المحكمــــة إلــــى جميــــع األمــــور التــــي تخــــضع لواليــــة 
ئل مهمة، كاإلرهاب والجريمـة المحاكم المحلية المختصة كما تركز على مسا

ًالمنظمـــة الواقعـــة ضـــد األفـــراد والمجموعـــات تمهيـــدا لمحاكمـــة رجـــال النظـــام 
 . السابق

التجــارة "، ويتــصل بإنــشاء بنــك تجــاري عراقــي، يــسمى بنــك )20(األمــر رقــم  -7
) 5(ُبرأســمال مئــة مليــون دوالر يــسهم فيــه صــندوق تنميــة العــراق بـــ " العراقيــة

 .)491(2003 تموز 17ا القرار بتاريخ ماليين دوالر وصدر هذ
 23ويتعلقــان بإنــشاء جــيش عراقــي جديــد وصــدرا بتــاريخ ) 23، 22(األمــر  -8

 .2003آب 
ًويالحــــظ ان بريمــــر فــــي حيثيــــات قراراتــــه وأوامــــره انمــــا يــــستند دائمــــا إلــــى القــــرار 

، وذلـك بقـصد 2003 أيـار 22بتاريخ ) 1483(الصادر عن مجلس األمن ذي الرقم 
. الدولية على ما يصدره من قرارات بحق العراقاضفاء الشرعية  

وقبــل مناقــشة ماهيــة المقــاطع األهــم فــي نــص القــرار المــذكور، فأننــا ســوف نركــز 
مـن : ((األمين العام لألمم المتحدة قبل انتهـاء واليتـه بقليـل.. على تصريح كوفي عنان

ــــة، فــــأن غــــزو الواليــــات المتحــــدة للعــــر ــــواحي القانونيــــة واألخالقي ــــم يكــــن جميــــع الن اق ل
)).ًقانونيا  

ان رئــــيس : ((أمــــا القــــرار المــــذكور، فيــــشمل علــــى مقطعــــين مهمــــين همــــا األول
ًمجلس األمن ادراكا منه للسلطات والمسؤوليات وااللتزامـات المحـددة بمقتـضى القـانون 
الــــدولي المطبــــق لهــــاتين الــــدولتين كــــدولتي احــــتالل تحــــت قيــــادة موحــــدة هــــي الــــسلطة 

قـانوني ال يـشير إلـى شـرعية االحـتالل، بـل بتعريفـه كـأمر واقـع هـو إعـالن )) االئتالفية

                                            
 . في جريدة الوقائع العراقية2003 تموز 17الصادر بتاريخ ) 20(األمر اإلداري رقم  )491(
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بــات يخــضع لقــانون دولــي مطبــق، وبمعــايير المواثيــق والمعاهــدات واالتفاقيــات الدوليــة 
.التي تشكل الجسم القانوني للشرعية الدولية  

وهـــو يـــشير صـــراحة إلـــى مـــا تـــم اســـتنتاجه فـــي المقطـــع األول / والمقطـــع الثـــاني
ة المعنـــين بالتقيــد الكامــل بالتزامــاتهم، كمـــا هــي بمقتــضى القـــانون يــدعو المجلــس كافــ(

، واتفاقيــات الهــاي 1949الــدولي بمــا فــي ذلــك بــصفة خاصــة معاهــدات جنيــف لعــام 
 ، ويكفــي التطــرق إلــى مــسألة قانونيــة واحــدة، تتــصل بمــا ســمي بدســتور 1907لعــام 

تحـت دفـع الواليـات العراق، والذي يقال ان حكومة العراق المؤقتة قـد صـاغت مـسودته 
ً تحظـــر قطعيـــا المـــساس أو 1907مـــن اتفاقيـــات الهـــاي ) 43(المتحـــدة، فـــأن المـــادة 

التغيــر فــي قــانون أساســـي مثــل دســتور دولـــة أثنــاء مــسار احـــتالل محــارب، ثــم كانـــت 
 تمـوز 13الخطوات الالحقة، بعد اإلعالن عن تـشكيل مجلـس الحكـم االنتقـالي بتـاريخ 

اســـية اطلـــق عليهـــا العمليـــة الـــسياسية، وهـــي بـــالطبع  ، تتمثـــل فـــي مـــسارات سي2003
بـأن .. تبتدئ من المربع صفر بالنسبة لواقع العراق التاريخي والسياسي، ويكفي التذكر

أولى القرارات التي اتخذها مجلس الحكم المذكور كانت تتجلى في اعتبار يوم احـتالل 
ًعيـــدا وطنيـــا) التاســـع مـــن نيـــسان(بغـــداد  ات مـــشفوعة بموافقـــات إضـــافة إلـــى قـــرار. )492(ً

بريمر أو ايحاءاته، وهي تتصل باستكمال العملية السياسية التـي كـان عليهـا ان تنظـر 
فــي تــشكيل حكومــة ومحكمــة خاصــة ولجنــة صــياغة الدســتور المؤقــت، وهــو مــا ســمي 

حيــث ســيكون المرجــع األصــل لكــل مــا يليــه مــن خطــوات، وهــي ) قــانون إدارة الدولــة(بـــ
.االستفتاء على الدستور  

ورغم ان قرار حل الجيش العراقـي ، والغـاء الدولـة العراقيـة حـسب وثـائق تتـواتر، 
كان من بنات أفكار النافذين في القـرار األميركـي، قبـل مجـيء بريمـر إلـى العـراق، إال 
انــه كــان فــي عجلــة مــن أمــره إلصــدار أول أمــرين فــي حياتــه الجديــدة، ويؤكــد الكاتبــان 

، حـــسب محـــرك البحـــث غوغـــل تحـــت ) ماكالهـــانريتـــشارد دولـــي وجـــيمس(االميركيـــان 
بــأن قــرار حــل الجــيش والدولــة  ((2006دول ومنظمــات دوليــة، كــانون الثــاني: عنــوان 

العراقية، كان يساوي من حيث الحاق الضرر، جميع القرارات التي أصدرها بريمر في 

                                            
 .58-54حمدان حمدان، حرب بوش الديمقراطية، مصدر سبق ذكره، ص )492(
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نون  كـــا13، وربمـــا ال يعـــدلها إال انـــشراحه فـــي واقعـــة اعتقـــال الـــرئيس ))ســـنته العراقيـــة
.)493( 2007األول من العام     

بأن الحاكم بريمر كان قـد .. ويتابع الكاتبان األميركيان بحسب المصدر المذكور
قانون وقرار وتـشريع، وكلهـا ال ) 200(اصدر قوانين وقرارات ملزمة يزيد عددها على 

تخلو من تـرجيح المـصلحة االميركيـة علـى حـساب العـراق ومـصالحه الوطنيـة، ويعتمـد 
تـــــب دولـــــي لـــــصفته القانونيـــــة كمستـــــشار ســـــابق، بـــــأمر قـــــانون االســـــتثمار وقـــــانون الكا

ًالــــشركات فتحــــا للمــــسالك االقتــــصادية لكــــل رؤوس األمــــوال األجنبيــــة بــــشكل عــــشوائي 
ًومفتـــوح، فـــاألجنبي لــــيس عليـــه ســـوى أن يقــــدم طلبـــا إلـــى مــــسجل الـــشركات فــــي وزارة 

، ثـم "إسـرائيل"قـانون المقاطعـة مـع ًالتجارة، وليس عليـه إال ان يقـدم دلـيال علـى مراعـاة 
.ان القوانين اعفت الشركات من تقديم رأس المال لتشغيل فروعها في العراق  

فيمــا رأس المــال هــذا، يعــزز االقتــصاد الــوطني والــدخل القــومي، وثمــة اعفــاءات 
أخـرى ال ســبيل لحــصرها، مثــل عــدم تقــديم شــهادة خبــرة عــن أعمــال ســبق القيــام بهــا أو 

كتــب رســمي لفــرع الــشركة فــي العــراق، وغيرهمــا ممــا كانــت تــنص عليــه قانونيــة فــتح م
.القوانين االقتصادية العراقية قبل االحتالل  

كــذلك صــندوق اعمــار .. ويتفــادى بريمــر كثــرة الحــديث عــن إعــادة اعمــار العــراق
مليار دوالر تحت تصرفه، أي انـه يتفـادى الحـديث ) 64(العراق، حيث بلغت ميزانيته 

لكنـــــه بالمقابـــــل، يــــسهب فـــــي أفاضـــــة الحــــديث عـــــن طهرانيـــــة ) تــــصادفـــــساد االق(عــــن 
.  وما يظن أهل الشرق ان الفساد والطهرانية يجتمعان في أصل واحد)494(السياسة  

 نظريــة كانــت 2003 أيــار 12وثمــة مــا يقــال ان وراء مجــيء الحــاكم بريمــر فــي 
ة حيــــث جــــاء الرجــــل كــــي يجــــسد هــــذه النظريــــة القائمــــ) المربــــع صــــفر(تــــسمى بنظريــــة 

بوجوب تفكيك العراق على جميع األصعدة البنوية والقانونيـة والـسياسية والعـسكرية، تـم 
ًإعــادة بنائــه اميركيــا، بــدءا مــن مربــع الــصفر، وتحــددت نظريــة الــصفر هــذه بــأول عمــل  ً

                                            
 .62-59 مصدر سبق ذكره، صحمدان حمدان، )493(
م الـصالح فـي مجلـس حكـم والديمقراطيـة فـي انتخابـات، والعدالـة هلمثل خطوات في عـراق جديـد يـست )494(

فــي محــاكم وعــراق بعيــد عــن إســرائيل، وجوقــه تــسبح فــي اقتــصاد مفتــوح وثــروات ال يحــق ألهلهــا الــسؤال 
 .عن مصيرها
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ألـف عامـل حكـومي مـن جنـود ) 500(قام به بريمر بعد توليـه وظيفتـه أال وهـو فـصل 
ثم االيعاز بفـتح البلـد علـى مـصراعيه . ن وموظفينواطباء وممرضين ومدرسين وناشري

ـــواردات بـــال قيـــود وال رســـوم وال تفتـــيش أو ضـــرائب ـــن . لل وبعـــد أقـــل مـــن أســـبوعين أعل
شـــركة عراقيـــة تنـــتج كـــل ) 200(بريمـــر ، بـــأن العـــراق مفتـــوح لألعمـــال الحـــرة، وحـــول 

رارات مــن االســمنت إلــى الــورق الهواتــف والغــساالت والبــرادات والمكيفــات والجــ(شــيء 
، وفـي قمـة اقتـصادية عمـان خـالل شـهر )من شركات مملوكة للدولة إلى قطاع خاص

وضـــع مؤســـسات الدولـــة فـــي (( أعلـــن ممثـــل العـــراق بـــأن                   . حزيـــران
)) أيدي القطاع الخاص أمر جوهري إلحياء االقتصاد العراقي  

من كـل مـا تمكـن وفي صيف واحد دفع بريمر باتجاه تغيرات بنيوية أكثر ضراوة 
صــندوق النقــد الــدولي مــن احداثــة خــالل ربــع قــرن فــي اميركــا الالتينيــة، وكانــت فلــسفة 

" الــصدمة فــي مجــال الحــرب"بريمــر االقتــصادية، أقــرب مــا تكــون إلــى فلــسفة الــضربة 
ـــــام  ـــــه تحمـــــل األرق ـــــة أوامـــــر صـــــادرة عن بعـــــد أوامـــــر حـــــل ) 39، 37، 30(ففـــــي ثالث

ًعراقيــــة، صـــار العـــراق مـــشاعا مفتوحـــا لــــشركات  وقـــوات األمـــن والدولـــة ال)495(الجـــيش ً
االستثمار االميركي، وكذلك المؤسسات المصرفية التي ال تقبـل بأقـل ضـمانات مؤمنـة 

بمجـــيء المـــصارف ) 30(مـــن عائـــدات الـــنفط العراقـــي، وقـــد رحـــب األمـــر تحـــت رقـــم 
هونـــغ كونـــغ، (ًاألجنبيـــة إلـــى العـــراق بـــشروط عولمـــة مواتيـــة تمامـــا، واســـتعدت مؤســـسة 

المــصرفية العالميــة لفــتح فــروع لهــا فــي العــراق، ثــم حــذت مجموعــة ســيتي ) شــنغهايو
الحذو نفسه، حين أعلنت عن استعدادها لتقـديم ) االميركية(جروب المصرفية العالمية 

.قروض كبيرة بضمانة مبيعات النفط  

، العـــراق فـــي ظـــل أوامـــر بريمـــر، بأنـــه )ايكونومـــست البريطانيـــة(ووصـــفت مجلـــة 
.كبير) حلم رأسمالي(لمي األمثل الزدهار المكان العا  

فقد أقامت أوامر بريمر في سخائها النادر لـصالح المؤسـسات متعـددة الجنـسيات 
ولكـن هـذه . ما تطالب هي به، بل وتعمل من اجل تحقيقه في اتفاقيات التجـارة الدوليـة

فـة المرة، بدون صخب سياتل، أو مظاهرات كيوتو هيجانات أيفيان وذلك من أجل نظا

                                            
 .الصادرة عن السلطة االئتالفية) 39، 37، 30(القرارات  )495(
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ًالبيئــة العالميــة، ومحاربــة ظــاهرة االحتبــاس الحــراري الــذي يقلــب مناخــات العــالم رأســا 
ًكـان أكثـر انـشغاال بمـا يجـري وكيفيـة االسـتدارة .. على عقـب، ذلـك ان الـشعب العراقـي

.)496(للرد عليه على صعيد آخر  

كانـــت تنطلـــق موجـــات مـــن المؤســـسات .. وفـــي غمـــرة العـــالج بالـــصدمة التفكيكـــة
ية والقانونيــــة لمــــلء الفــــراغ، فقــــد ازدحمــــت الــــساحة بــــالجمهوريين مــــن رجــــال االستــــشار

ــــة، وكانــــت الــــشركة األســــبق واألبــــرز هــــي شــــركة  األعمــــال، وأصــــحاب البــــزات الداكن
 -َأحـــد مـــدراء حملـــة بـــوش((ًالتـــي أقلـــع بهـــا جـــوا ألبـــاو ) اســـتراتيجيات إشـــادة الجـــسور(

دارة، بـــأن حقـــوق توزيـــع تـــشيني االنتخابيـــة، فـــي حـــين أعلـــن أحـــد أعـــضاء مجلـــس اإل
، يمكــن ان تــشكل مــنجم الــذهب للــشركة، )بروكــستر وغامبــل العمالقــة(منتجــات شــركة 

وان باســتطاعة سلــسلة وول مــارت االميركيــة، وهــي سلــسلة ســوبرماركيتات عمالقــة ان 
، وكانـت أعنـاق البارونـات مـن زوجـات أعـضاء ))تـستولي علـى أسـواق العـراق بتمامهـا

ـــــي هـــــال ـــــل مجـــــالس اإلدارة ف ـــــستعد للتـــــزين ) تـــــشيني وطاقمـــــه المماثـــــل(يبورتن وبيكتي ت
.بأحجارها النادرة  

فـــي كتابـــه أســـرار وأكاذيـــب عـــن ) ديلـــب هيــورفي(وكمــا أشـــار الكاتـــب البريطـــاني 
كانــت ((عمليــة حريــة العــراق ومــا بعــدها، فــأن المعارضــة العراقيــة لنظــام صــدام حــسين 

)). بين فصائل تلك المعارضة وهي النقطة الوحيدة المشتركة-تدفع باتجاه الغزو  

ضـمن جهـة .. فأن هذه المعارضة كانت منقسمة على نحـو واسـع.. وفي الحقيقة
 يؤيدون التخلص من صـدام ومـن حاشـيته -كان البراغماتيون من المعارضة العراقية((

المقربة، وتأمين الوصول إلى السيطرة على النفط، مع ادخال إصالحات السوق الحـرة 
ًوكـــان هـــؤالء جـــزءا مـــن مـــشروع مـــستقبل العـــراق بنظـــر وزارة )).. طـــئُبـــشكل متـــدرج وب

الداعيــــة الــــرئيس لنظريــــة المقاربــــة البراغماتيــــة هــــو أيــــاد ((الخارجيــــة االميركيــــة وكــــان 
فــــي ) نعـــومي كاليـــن(هيـــرو، بطـــل وأكاذيــــب كمـــا أكدتـــه الكاتبـــة االميركيــــة )) عـــالوي

) هـــــاربر ماغـــــازين(ية وقـــــد نـــــشرت المقالـــــة فــــي شـــــهر) الـــــسنة صــــفر: (مقالتهــــا بغـــــداد
.باالشتراك مع مجلة المستقبل العربي اللبنانية  

                                            
 .61-60 ، صمصدر سابق حمدان حمدان، )496(
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الـــسنة (ويتـــابع هيروفـــي بحـــسب المـــصادر الـــسابقة امـــا الداعيـــة الـــرئيس لنظريـــة 
 الذي كانت كراهيتـه للدولـة العراقيـة تتغلغـل فـي اعماقـه )497(فكان أحمد الجلبي) صفر

بمعنـى كـل . ًمـا وسـوي بـاألرضإلى حد انـه يتـوق ألن يـرى العـراق كلـه وقـد احتـرق تما
عنقــود الخاليــا التــي . شــيء مــا عــدا وزارة الــنفط التــي ستــصبح هــي نــواة العــراق الجديــد

حــين كــان الرجــل األول .. تتكــاثر عبرهــا أمــة بحالهــا، وقــد تالقــت مــشاعره مــع تفكيــره
).اجتثاث البعث بالكامل(الذي أطلق العنان لنظرية   

ة مـع الهبـوط المـسرحي للـرئيس بـوش علـى ولقد تأكد انتصارخط العـالج بالـصدم
).المهمة ُأنجزت(ظهر الحاملة لينكولن مع إعالنه السوبرماني المقتضب   

بعــــد ثالثــــة أيــــام مــــن خطــــاب .. ثــــم اعلــــن انتهــــاء العمليــــات القتاليــــة فــــي العــــراق
 ، ســيقترح بــوش إقامــة منطقــة تجاريــة 2003االنتــصار أي فــي الثــاني عــشر مــن أيــار

ًأوســطية خــالل عــشر ســنوات ومــن اآلن فــصاعدا ســينتمي العــراق  شــرق -حــرة اميركيــة
.إلى المؤمنين من محور الخير، حيث رسوله الجديد في العراق بريمر  
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م يـتم التطرق إلى العنوان الرئيـسي أعـاله، مـا لـ.. ال يمكن بأي حال من األحوال
: التوقف عند مرحلتين  

مرحلـــة مـــا قبـــل االحـــتالل، وكيـــف هـــو واقـــع وســـائل اإلعـــالم العراقيـــة، ومنهـــا  -3
والتــي تمثلــت بوجــود نظــام يقــوده حــزب البعــث . الــصحافة علــى وجــه التحديــد

، وقــــد 9/4/2003ولغايــــة .. 1968 تمــــوز عــــام17العربــــي االشــــتراكي منــــذ 
د الــصحف اليوميــة الرئيــسية التــي وقلــة عــد) مركزيــة اإلعــالم(ًتميــزت عمومــا بـــ

  : انحصرت في صحف

  .وهي الصحيفة المركزية لحزب البعث والناطقة بأسمه : الثورة   -أ 

 .وهي الصحيفة الناطقة باسم الحكومة: صحيفة الجمهورية   -ب 
 .)498(وهي الصحيفة المستقلة باسم االكراد: صحيفة العراق   -ج 
الــــــدفاع وهــــــي الــــــصحيفة الناطقــــــة باســــــم وزارة : صــــــحيفة القادســــــية  -د 

 .العراقية
.وهي لسان حال اللجنة األولمبية العراقية:  ثم صدور صحيفة بابل -هـ  

 وهــي مجلــة -منهــا مجلــة ألــف بــاء.. باإلضــافة إلــى عــدة إصــدارات أخــرى
مركزية للحكومة العراقية، وفي المجال األدبي كان قدم السبق يشير إلـى مجلـة 

ـــــة ومجـــــالت مهنيـــــة اخـــــرى تعـــــود لال ـــــاق عربي تحـــــادات والمنظمـــــات أقـــــالم وآف
الجماهيرية كصوت الطلبة وغيرها وهنـاك عـدد مـن الـصحف العراقيـة الـصادرة 
ًباللغـة اإلنكليزيـة، وهـي محـدودة التــداول ناهيـك ان هنـاك صـحفا أخـرى تــصدر 
عن المؤسسات واالتحادات والمنظمات، غير أن شـأنها متغيـر ولربمـا ضـعيف 

.قافي على حد سواءمن ناحية التأثير في الوسط اإلعالمي والث  

                                            
، المجموعـــة الثقافيـــة، ، بغـــداد2003ســـعد الـــدين خـــضير، صـــحف العـــراق بعـــد العاشـــر مـــن نيـــسان  )498(
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تكــاد تكــون هــي مركــز األخبــار .. وكالــة لألنبــاء واحــدة .. ان هنــاك.. ثــم 
المركزيــة لجميــع الــصحف العراقيــة، باإلضــافة إلــى مــا يــأتي بــه المراســلون مــن 
ًمؤسسات الدولة المختلفة وتقارير وريبورتاجات صحفية، ولربمـا أحيانـا مقـاالت 

مجــــــال األدب والفنــــــون والثقافــــــة وكاريكــــــاتيرات وفنــــــون صــــــحيفة أخــــــرى فــــــي 
). واع(والسياسة، وهذه الوكالة هي وكالة األنباء العراقية   

ان قـراءة .. كان يـشاع بـين القـراء لتلـك الـصحف والمثقفـين.. ولهذا السبب 
ــــارئ لمحــــة  صــــحيفة واحــــدة مــــن تلــــك المجموعــــة الــــصادرة تكفــــي العطــــاء الق

وهــذا دليـــل . )499(ًفيــة جميعـــاواضــحة عــن محتوياتهـــا الخبريــة واإلعالميـــة والثقا
ملموس على مركزيتها ووحـدة مـصادر أخبارهـا فتخـرج للقـراء وكأنهـا مستنـسخة 
عن بعضها، لذا فأن قراءة أحداها تعنـي معرفـة محتـوى مثيالتهـا مـن الـصحف 
.األخرى  

حيــث تفككــت :  ولغايــة اآلن9/4/2003مرحلــة مــا بعــد االحــتالل المــدة مــن  -4
ب أجهـزة اإلعـالم المقـروءة والمـسموعة والمرئيـة، مفاصل الدولة العراقية، وغيا

نعنـــي اختفـــاء الـــصحف اليوميـــة واألســـبوعية وصـــمت اإلذاعـــة، وتوقـــف البـــث 
التلفـــازي، وقـــد كـــان البـــديل هـــو وســـائل اإلعـــالم األميركيـــة، حيـــث قامـــت هـــذه 

ٕ وايـــــصالها إلـــــى - البحـــــث عـــــن مركزيـــــة األخبـــــار-الوســـــائل وعبـــــر مراســـــليها
 .CNNـ الفضائيات األمريكية ال

لغـــرض الحـــصول علـــى الـــسبق الـــصحفي بـــروح أميركيـــة مـــن ســـاحات 
وردود الفعـــل الخاصـــة بالـــشعب .. القتـــال فـــي العـــراق، لتبـــرز مـــا يعنـــي قواتهـــا

األمــــر الــــذي وســــع دائــــرة الفهــــم المحلــــي العراقــــي، والعربــــي . األميركــــي حولهــــا
ائل واإلقليمي والعالمي وحتى األميركي على أساس ما كان يبث مـن تلـك الوسـ

ًاإلعالمية األميركية حصريا، حتى وان كان يمثل ذلـك وجهـة نظـر لطـرف مـن 
ممــــــا يعنــــــي ان الرضــــــا ســــــيكون مــــــن جانــــــب الــــــشعب . )500(أطــــــراف الحــــــرب

طالمـا كـان األداء العـسكري بهـذا الـشكل كمـا تظهـره وسـائل إعالمـه . االميركي
                                            

 .20-5سعد الدين خضير، مصدر سبق ذكره، ص )499(
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. اقالخاصة، وهذا ما جعل أكثرية الـشعب االميركـي يؤيـدون الحـرب علـى العـر
ًفــــضال عمــــا روجــــوه بوســــائل إعالمهــــم تلــــك بــــأن العــــراق، هــــو مــــن لــــه عالقــــة 

 ، وبأنــه لديــه أســلحة دمــار شــامل ويمتلــك أســلحة 2001ســبتمبر/11بأحــداث 
نوويــة، ويــروج الحــتالل الــدول العربيــة المحاذيــة لــه والتــي هــي حليفــة ألميركــا، 

هــار الــرئيس ممــا يعنــي التــأثير علــى مــصالحها فــي المنطقــة، باإلضــافة إلــى أظ
وقـد كـشف الـزمن ". ابـن الدن"بأنه كان على عالقـة وثيقـة بــ .. العراقي السابق

زيـــف جميـــع تلـــك االدعـــاءات، وفـــضح ان المطلـــوب هـــو الـــسيطرة علـــى الـــنفط 
 ثاني أكبر احتياط عالمي، وتأمين امداداته لفترة قادمة ليست بالقليلـة -العراقي

". إسرائيل"العراقي عن ضرب وابعاد شبح العراق والجيش .. إلى اميركا  

لــــذا فالــــذي حــــصل ان قــــوات االحــــتالل االميركــــي ســــعت إلــــى تحطــــيم 
ً خوفــا -مؤســسات الدولــة كافــة ومنهــا علــى وجــه التحديــد المؤســسات اإلعالميــة

ـــذي ينـــاجز وســـائل اإلعـــالم األميركيـــة، رغـــم حـــاالت  مـــن أن تكـــون الطـــرف ال
 وهـذا الـذي كانـت تخافـه .ًالضعف التي تعتريه، لكنه أحيانا يصيب في موضع

.اإلدارة االميركية من وجود إعالم عراقي ناشط  

ًوما لحق بمؤسسات الدولة من تخريب ونهب وحرق وتدمير بعضه كـان مبرمجـا 
 مـن -المعـروف بتماسـكه–ومـا أصـاب بنيـة المجتمـع العراقـي .. ًومخططا له منـذ زمـن

قــوات (ة مــا ســمي بـــ تفكــك وفوضــى جــراء ســقوط ســلطة الدولــة ووقــوع العــراق فــي قبــض
) ســلطة احــتالل(التــي أعلنــت عــن نفــسها وحــسب قــرار األمــم المتحــدة بأنهــا ) التحــالف

كمــــا فــــشلت فــــي حمايــــة األمــــن .. بينمــــا عجــــزت عــــن ضــــمان ســــالمة البلــــد المحتــــل
ـــة والمـــواطنين، وربمـــا كـــان هـــذا الفـــشل أقـــرب إلـــى  واالســـتقرار وحمايـــة ممتلكـــات الدول

ًحقيقــة، حيــث تبــين ان هــذا الفــشل كــان مقــصودا مــع ســبق التمثيــل واالدعــاء منــه إلــى ال
التخطــيط حــسب االعتقــاد الــسائد لــدى كثيــر مــن المحللــين الــسياسيين، وهــو مــا يتنــاغم 

بأننــا ســـنرجع العــراق إلـــى ): "جـــيمس بيكــر(ومقولــة وزيــر الخارجيـــة االميركــي األســبق 
.)501("عصور ما قبل الحجرية  

                                            
 .13-10صسعد الدين خضير، ، مصدر سبق ذكره،  )501(
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.. راقي من بين مـا افتقـد مـن مقومـات الحيـاةافتقد المواطن الع.. منذ ذلك التاريخ
 كمصدر لألخبار والمعلومات، افتقد إلى الصحف والمجالت -أدوات اإلعالم ووسائله

واإلذاعــة وقنــوات التلفــاز العراقيــة، وأصــبحت اإلذاعــات األجنبيــة والفــضائيات مــصدر 
 -اع دائـــمالمعلومــات األول، إذا تــوفرت الطاقــة الكهربائيــة التــي كانــت فــي حالــة انقطــ

 أغلب المحطات الكهربائية التي ظلـت تعمـل بأقـل -بسبب قيام قوات االحتالل بتدمير
.1990من طاقتها القصوى نتيجة العدوان األميركي على العراق بعد عام   

شـــهدت أرصـــفة الثقافــــة ) 2003(وبعــــد العاشـــر مـــن نيــــسان .. ان ذلـــك التـــاريخ
بيــع الــصحف فــي ) الترفــك اليــت (العراقيــة، واكــشاك، وبــسطات ، وتقاطعــات الــشوارع

بغــداد ومــدن العــراق األخــرى، ظهــور العديــد مــن الــصحف الجديــدة التــي يعرفهــا شــارع 
الــصحافة العراقيــة مــن قبــل، فقــد  راح فتيــان الــصحف مــن الباعــة المتجــولين يــرددون 
أســـماء صـــحف جديـــدة وغريبـــة علـــى اذن القـــارئ العراقـــي، كمـــا لـــم تألفهـــا عينـــاه التـــي 

كانــت معروفــة .. بــشغف الكثيــر منهــا وألول مــرة، ولكــن بعــض الــصحفراحــت تطــالع 
لدى المواطن العراقي منذ أكثر مـن ثالثـة عقـود مثـل صـحف، المنـار، التـآخي، طريـق 
ًالـــشعب، الحريـــة، العـــرب، بيـــد ان صـــحفا شـــكلت مفاجـــأة إعالميـــة، وعكـــست حـــاالت 

الـسياسية والثقافيـة " عدديـةالت"التـي افتقـدها العـراقيين ، و..)!! الحرية(فريدة من حاالت 
التــي غابــت لــسنين طويلــة عــن مــسرح اإلعــالم والمــشهد الثقــافي والــسياسي واإلعالمــي 

ًلتتناسب حتما مع الشعارات المطروحة، والتـي كـان " التعددية"و " الديمقراطية"وحاالت 
ــــــصدق وموضــــــوعية ــــــأملون فــــــي أن تتحقــــــق ب ــــــسحقها !!معظــــــم العــــــراقيين ي ؟ وان ال ت

حلـــة وضــروراتها، ولكـــن لكـــل مرحلــة ضـــرورات، قــد يفلـــسفها الـــبعض ، المر) عجــالت(
!ويطفئ وهجها من يريد؟) الحرية(فيقمع عنفوان   

إن الــصحف العراقيــة الــصادرة منــذ العاشــر : ذلــك فأنــه مــن المفيــد القــول.. ٕوازاء 
صحيفة وهي داللة ناشـطة ) 250(ٕ والى اآلن بلغ عددها أكثر من 2003من نيسان 

. إلصداروواعية لحجم ا  

ان عدد الصحف والمجالت التي صدرت عقب الفترة الزمنية : وفي حقيقة األمر
احتالل العراق لمدة ستة أشهر قد بلـغ ضـعف ذلـك الـرقم، إذ بلغـت أكثـر مـن "المسماة 

َصــــحيفة تقريبــــا◌، إذا أخــــذنا بنظــــر االعتبــــار الــــصحف الرياضــــية والمجــــالت ) 500( ً
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ًفمــثال هنــاك قرابــة عــشر .. لمحافظــات واالقــاليمالدينيـة واإلرشــادية وصــحف المنــاطق وا
الـرأي ) (الرياضـي الجديـد: (نذكر منهـا . صحف رياضية لم تدخل في الجدول المتقدم

، )النجـــــف الرياضـــــي(، )ســـــبورت تـــــودي(، )الوســـــط الرياضـــــي(، )الكـــــرة(، )الرياضـــــي
علــى الــرغم مــن احتــواء جميــع الــصحف ). القــبس الرياضــي(، )النــوارس(، )المالعــب(
ــــى صــــفحات رياضــــية حيــــة أو مالحــــق، كمــــا ان صــــحف المحافظــــات وا لمجــــالت عل

) 124(ويقال انها بلغـت .. وهي ال تصل.. الشمالية الكردية كثيرة في مجال الرياضة
.صحيفة توزع في الحدود اإلدارية لمنطقة كردستان  

) 40(بلـغ عـدد االصـدارات الـصحفية أكثـر مـن ) محافظـة نينـوى(وفي الموصـل 
وفـي محافظـات الحلـة والنجـف األشـرف تجـاوز عـددها الــ .  جريـدة ومجلـةمطبوعة بين

والناصـــرية، ) البـــصرة(ًصـــحيفة ومجلـــة، فـــضال عمـــا يـــصدر عنهـــا فـــي محافظـــة )20(
.وغيرها من مدن العراق األخرى  

 البريطـاني -رغم ان الحرب على العراق قـد جـرى تـسويقها للـرأي العـام االميركـي
الجديـــدة ووســـائل –ة إليهـــا، فـــأن الـــصحف العراقيـــة   خادعـــة ســـبق اإلشـــار)502(ألســـباب

اإلعالم األخرى دأبت على تناول موضوع االحتالل األميركي وافرازاتـه فـي افتتاحياتهـا 
حيــث تـدين خطــط وبــرامج االحـتالل وممارســاته، ولقــد انكــشف . وموضـوعاتها المختلفــة

 اإلنــسان، كمــا زيــف االدعــاءات االميركيــة القاضــية بنــشر الديمقراطيــة، وحمايــة حقــوق
اتـــضحت ) خدعـــة كبيــرة(أكــدت معظــم الـــصحف العراقيــة، أمـــا الديمقراطيــة فقـــد كانــت 

المقيــت واألثنيــة الــذي فرضــته ) نظــام المحاصــصة(بإقامــة دكتاتوريــة جديــدة تمثلــت بـــ 
. سلطة االحتالل  

بينما جـرى تهمـيش القـوى الوطنيـة والقوميـة اإلسـالمية وعزلهـا فـي مخطـط شـرير 
 هويـــة العـــراق الوطنيـــة والقوميـــة، وربمـــا ستمـــضي ســـنوات طويلـــة مـــن يـــستهدف الغـــاء

الــــزمن الــــسياسي والتــــاريخي قبــــل ان يــــتم الكــــشف عــــن اســــرار وخفايــــا الحــــرب علــــى 
.)503(العراق  

                                            
 ومــا 38، ص1998 دار الــشؤون الثقافيـة العامــة، ، بغـداد ، حـرب الخلــيج التلفزيونية،كيلــزدوغـالس  )502(

 .بعدها
 .40-39صدوغالس كليز، مصدر سبق ذكره،  )503(
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ـــذي أخـــرج بـــصيغة  ـــديا(ذلـــك ان الحـــدث ال ـــا(وشـــعارات ) التراجي إلقامـــة ) اليوتوبي
.. عــــالم االميركيــــة الجبــــارة؟والتــــي روجــــت لهــــا ماكنــــة اإل)!!المــــدن الفاضــــلة العراقيــــة(

شــعارات الحريــة والديمقراطيــة والتحــرر مــن االســتبداد واحتــرام حقــوق اإلنــسان، وبغــض 
ان هــــذه . ًالنظــــر عــــن تطبيقاتهــــا العمليــــة المتيــــسرة والــــشكلية التــــي اشــــرنا إليهــــا ســــابقا

الــشعارات مثلــت خدعــة كبيــرة الحــتالل العــراق وســلب اســتقالله وســيادته، ولقــد كانــت 
 تغفـل موضـوع اسـتقالل - وهي األسـاس مـن بـين دعايـات التحـالف-ة االميركيةالدعاي

ليكــشف التعتــيم اإلعالمــي ) 1483(العــراق، وال تقتــرب منــه أو تالمــسه، حتــى القــرار 
جــاء ذلــك القــرار ليكــشف بكــل ) الــسيادة(الــذي مارســته اإلدارة االميركيــة علــى موضــوع 

ًوانمـــا أصـــبح إقليمـــا محـــتال يخـــضع . ًبـــأن العـــراق لـــم يعـــد مـــستقال.. وضـــوح وصـــراحة ً
والـذي تواطـأت معهمـا األمـم )  البريطـاني-سـلطة التحـالف االميركـي(لسلطة االحتالل 

المتحـــدة، بحيـــث لـــم تـــدرج ذلـــك العـــدوان بأنـــه غـــزو واحـــتالل لدولـــة أخـــرى لتدينـــه، بـــل 
تواطــأت مــع أميركــا ودول أخــرى لتعطــي االحــتالل صــفة المــشروعية بــاالحتالل، وهــذا 

ألول مرة في تاريخ األمم المتحدة، ولتدق أسفينا بنعش األمـم المتحـدة وقرارتهـا، يحدث 
التــي باتــت تــدين للقــوة الغاشــمة وشــريعة الغــاب، وتنحــاز لهمــا، وتظلــم الــدول الــصغيرة 

.)504(ًرغم المظلومية الواقعة عليها حقا  

ٕكمــــشروع ثقــــافي واعالمــــي واستــــشاري وتجــــاري فقــــد .. فــــأن الــــصحافة.. ولهــــذا 
بت عديـــد العناصـــر والشخـــصيات التـــي لـــيس لهـــا ســـابق صـــلة بالعمـــل الـــصحفي اجتـــذ

واإلعالمـــــي، وربمـــــا كـــــان ذلـــــك بـــــسبب الرغبـــــة فـــــي الوجاهـــــة األدبيـــــة وحـــــب الظهـــــور 
كــان يعــاني منهــا الــبعض .. والــشهرة، أو ربمــا لمجــرد عــرض حالــة معينــة) النجوميــة(و

ثيــر مــن األدبــاء والكتــاب ًخــالل فتــرة القمــع الثقــافي الــسابقة، هــذا فــضال عــن توجــه الك
.والفنانين نحو الصحافة لممارسة حرياتهم في التعبير واإلبداع  

ناهيــك مــن جمهــرة مــن الــصحفيين المحتــرفين الــذين مارســوا عملهــم فــي الــصحف 
الــسابقة كمحــررين أو كتــاب أو منــدوبين أو مراســلين، إضــافة إلــى مجموعــة كبيــرة مــن 

                                            
 .48دوغالس كليز، حرب الخليج التلفزيونية، مصدر سبق ذكره، ص )504(
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ًك عددا من شـيوخ العـشائر العراقيـة أصـدروا صحفيي الخارج العائدين للوطن، وان هنا
. ٕوتلك نقلة ثقافية واعالمية مشهودة.. ًصحفا مولوها  

ان تجــــاوز عــــدد الــــصحف الــــسياسية والثقافيــــة والفنيــــة والرياضــــية واالجتماعيــــة 
) 250(  إلـى 9/4/2003مـا بعـد (الصادرة خالل الستة أشهر األولى مـن االحـتالل 

.ة وفريدة في مسيرة وتاريخ الصحافة العراقيةصحيفة يؤشر ظاهره جديدة كبير  

.. كــل ذلــك رغــم المعوقــات والــصعوبات التــي اعترضــت مــسيرة العمــل الــصحفي
مثل أزمة توفر وقود النقل والورق، وأسعاره العالية واالحبـار ومكـائن الطباعـة المدنيـة، 

وقبـل كـل وزيادة الطلب على المـصممين والفنيـين والمراسـلين والمخبـرين، والمنـضدين، 
 -ذلك صعوبة الوصول إلى مطبعة مناسبة لطبع الصحيفة، مع تداخل ظـروف العمـل

فــــــي ظــــــل ممنوعــــــات التجــــــوال، الســــــيما بالنــــــسبة للعناصــــــر النــــــسوية وفقــــــدان األمــــــن 
والمواصـالت، ممـا يعيـق العمـل اإلعالمـي المهنـي، ورغـم ذلـك خرجـت صـحف العــراق 

الميـة وهيكلياتهـا فـي المجـاالت الثقافيـة الجديدة بأبهى الحلل واغناها فـي اعـدادها اإلع
.الخ.. والسياسية  

ويرجـــع ذلـــك إلـــى حمـــاس الـــصحفيين واصـــرارهم علـــى مواصـــلة العطـــاء، وحمـــل 
.رسالة الثقافة والصحافة واالعتزاز بشرف المهنة، وقدسية الكلمة  

�:ا�*ا	F ا�/�p���� :7*7 ا���ا	  

) قــانون الــصحافة(أو ) قــانون المطبوعــات(يــسمى ) قــانون(للــصحافة فــي أي بلــد 
بمــا يــضمن انتظــام طبعهــا ونــشرها وصــدورها بمواعيــد وفتــرات يــسميها .. يــنظم شــؤونها

يوميـــة، نـــصف أســـبوعية، أســـبوعية، أو شـــهرية أو نـــصف شـــهرية، فـــصلية ، : القـــانون
دوريــة، ســنوية، وذلــك قبــل أن يــدخل العــالم عــصر المعلوماتيــة واإلعــالم اإللكترونــي، 

فـــــي تحديـــــد ) تجاريـــــة واقتـــــصادية(مطبوعـــــات قـــــوانين أخـــــرى، وتـــــشترك مـــــع قـــــانون ال
مــسؤوليات العمـــل الـــصحفي لـــدور النـــشر والمؤســـسات الـــصحفية أو الثقافيـــة باعتبارهـــا 

العــرض والطلــب، الكلفــة والــربح، وقــانون : تخــضع لقــوانين الــسوق) مــشاريع اســتثمارية(
لنافـذة مـسؤوليات العمـل تناقص الغلة واالندثار والجدوى االقتصادية، وتحديد القـوانين ا

 وفـي الـشركة الـصحفية - إذا كان ذلك طـابع الـصحيفة-الصحفي في المشروع الفردي
 رئيس مجلس اإلدارة، وذاك رئيس التحريـر، وآخـر مـدير -أو المؤسسة اإلعالمية فهذا
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ًالتحريـر، وغيـره سـكرتير التحريـر، فـضال عـن أعـضاء هيئـة التحريـر وخلـف هـذا وذاك 
اعي والفنــــي واإلخراجــــي مــــن المنــــضدين والمــــصممين والخطــــاطين يقــــف الكــــادر الطبــــ

 والمصورين والمنفذين وعمال المطبعـة
)505(

، وثمـة بعـض الجنـود المجهـولين العـاملين  
ومــن ) ًغالبــا(ُوراء كــواليس الــصحافة، ال تنــشر أســماؤهم فــي عمــود بيانــات الــصحيفة 

فريــــق عمــــل (لــــون هــــؤالء مــــن يعمــــل ومــــن معهــــم الكتــــاب والمحــــررون والمراســــلون يمث
ًوهـــم دائمـــا فـــي ســـباق مـــع أنفـــسهم ومـــع منافـــسيهم ومـــع اآلخـــرين، بـــل مـــع ) الـــصحيفة

. الزمن، أنهم يمثلون حالة من الصراع ال يهدأ، مع الحدث والخبر والـصورة والمعلومـة
كــــأن تكــــون ..  أي إجــــازة الــــصحيفة طبعتهــــا وهويتهــــا-المطبوعــــة) تــــراخيص(ويحــــدد 

بيــد ..  تجاريــة أو إعالنيــة-ة أو اجتماعيــة أو اقتــصاديةسياســية أو رياضــية أو قانونيــ
ان الطمــوح الـــصحفي الـــذي ال تحــده حـــدود، وســـنين التطــور والنمـــو ال تـــدع الـــصحيفة 
ًعلــى حالهــا، ال مــن حيــث حجمهــا وال مــن حيــث طبيعتهــا، إذ غالبــا مــا تلجــأ الــصحيفة 

تطلبــات التطــور مــع القــانون بــشكل يمكنهـا مــن تلبيــة م) التكييـف(إلـى تجــاوز ذلــك إلــى 
والتغير من جهة وارضاء أذواق وحاجات جمهور القراء من جهة أخـرى ودون التقـاطع 
.مع القانون  

وان الـــصحفيين األذكيـــاء ال ينـــوون أو يرغبـــون باالشـــتباك مـــع اللـــوائح والقـــوانين، 
والــــصحيفة الحيــــة ال تمــــنح القــــانون فــــرص التعطيــــل أو ايقــــاف الــــصدور، أو ســـــحب 

.والمساءلة القانونية) اإلنذار( تتماشى حد االمتياز، بل أنها  

منــذ ان كــان العــراق واليــة .. ٍوخــضعت الــصحف العراقيــة إلــى عــدد مــن القــوانين
فــي بغــداد ) جورنــال العــراق(عثمانيــة، عنــدما أصــدر الــوالي العثمــاني داود باشــا جريــدة 

ونوايـا  لم يكن ثمة قانون للمطبوعات في الدولة، وانمـا كانـت هنـاك أهـواء 1816عام 
الــــسالطين والــــوالة وهــــي التــــي تحــــدد مــــسار الــــصحيفة، وتقــــول المــــصادر ان التــــاريخ 

.)506()1863( قبل –العثماني لم يعرف أي نظام للمطبوعات   

                                            

 ومــا 8، ص1972اد، وزارة االعــالم، ســنان ســعيد، دراســات فــي الــصحافة العراقيــة، بغــد. د) 505(

  .بعدها

ً وبقـــي نافـــذا حتـــى قيـــام الدولـــة العراقيـــة 1959 تمـــوز 16قـــانون المطبوعـــات العثمـــاني الـــصادر فـــي  )506(
 .الحديثة
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 قــد 1858الــصدر عــام ) الــسلطاني الهمــايوني(وكــان قــانون العقوبــات العثمــاني 
 مـــن يطبـــع أو يعاقـــب(ًتـــضمن بعـــض المـــواد المتعلـــق بالـــصحافة والنـــشر، منهـــا ممـــثال 

ينــشر فــي دور الطباعــة المؤســسة بــأمر وموافقــة الدولــة الكتــب أو المطبوعــات الــضارة 
ضــد الــسلطة والحكومــة واألمــم المنــضوية تحــت لــواء اإلمبراطوريــة، بمــصادرة مــا طبــع 
ًأوال ويجـــازي بعـــد غلـــق دار الطباعـــة وبغرامـــة تتـــراوح بـــين عـــشر ليـــرات وخمـــسين ليـــرة 
).ذهبية مجيدية  

التـــي أصـــدرها الـــوالي العثمـــاني " الـــزوراء"كـــن اإلشـــارة إلـــى ان صـــحيفة وهكـــذا يم
، ثــــم 1863، كانــــت خاضــــعة لقــــانون ســــنة 1869/حزيــــران/15 فــــي -مــــدحت باشــــا

: ثم العراقية بعدئذ وكما يلي.. تعددت نظم وقوانين المطبوعات العثمانية  

ـــــصادر فـــــي  -13 ـــــانون المطبوعـــــات العثمـــــاني ال  عقـــــب 1909 تمـــــوز16ق
  .م1921ًماني، وبقي نافذا حتى قيام الدولة العراقية الحديثة االنقالب العث

لـــسنة ) 82( صـــدر القـــانون رقـــم 1921عنـــد قيـــام الدولـــة العراقيـــة فـــي  -14
نــــوري (، وقــــد شــــرع فــــي عهــــد وزارة )قــــانون المطبوعــــات(، وســــمي بـــــ 1931
 .األولى عندما الغت القانون العثماني المشار إليه) السعيد

 .1932لسنة ) 56(قانون رقم عدل القانون المذكور بال -15
شـــرعت حكومـــة رشـــيد عـــالي الكيالنـــي األولـــى قـــانون المطبوعـــات رقـــم  -16

 . في عهد الملك غازي، والغت القانون السابق1933لسنة ) 57(
ـــــم  -17 ـــــانون رق ـــــانون بالق ـــــسنة ) 33(عـــــدل هـــــذا الق ـــــي ســـــاري 1934ل  وبق

ة المفعول حتى صدور المرسوم الملكي الخاص بالغـاء امتيـازات الـصحف كافـ
 .م في عهد الملك فيصل الثاني1954أواخر عام 

حيــث اســتمرت الــصحف ) 1954(لــسنة ) 24(قــانون المطبوعــات رقــم  -18
 .1958 تموز14العراقية تصدر بموجبه حتى بعد قيام ثورة 

 . أصدر قانون جديد للمطبوعات1958 تموز 14بعد قيام ثورة  -19
ن م صــــدر بعــــد الثــــامن مــــ1963لــــسنة ) 34(قــــانون المطبوعــــات رقــــم  -20

صـحيفة ومجلـة، ) 192(م حيث منحت بموجبه اجازات إصدار 1963شباط 
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إلـى سـلطة وزارة ) الحاكم العسكري العـام(وبموجبه انتقلت الصحف من سلطة 
 .)507()اإلعالم(اإلرشاد 

ــــسنة ) 53(قــــانون المطبوعــــات رقــــم  -21 ــــه ) 1964(ل حيــــث ُألغيــــت بموجب
 .امتيازات جميع الصحف ومنحت اجازات جديدة لصحف اخرى

وقـد ) قـانون المؤسـسة العامـة للـصحافة) (1967(لـسنة ) 155(لقانون رقم ا -22
 -)الثـورة( رئـيس تحريرهـا أحمـد فـوزي و-)الجمهورية(صدرت بموجبه صحف 

 رئـــيس تحريرهـــا عبـــد اهللا المـــالح، -)المـــواطن(رئـــيس تحريرهـــا حـــازم مـــشتاق و
 رئـــــيس -)بغـــــداد اوبزيرفـــــر( رئـــــيس تحريرهـــــا محمـــــد الحـــــديثي، و-)المـــــساء(و
 .َحريرها خالص العزمي، وكذلك مجلة ألف باءت
، وبموجبـــــه 1968 كـــــانون األول 26فـــــي ) 206(قـــــانون المطبوعـــــات رقـــــم  -23

ًأصــــبح اإلعــــالم مركزيــــا وتــــم حــــصر صــــالحية إصــــدار الــــصحف بالجهـــــات 
 .الرسمية والحزبية

م دخــل قــانون المطبوعــات المــذكور حيــز التنفيــذ، وظــل 8/1/1969وبتــاريخ  -24
 .2003عديالت عليه حتى تاريخ العاشر من نيسانًساريا رغم إجراء الت

:	*ا7! أ�Cى �,`F �;� ا������  

باإلضافة إلى القوانين المشار إليها في أعاله، فأن جميـع الـصحف العراقيـة قبـل 
) أي الحكوميــة( كانــت تــصدر علــى وفــق أحكــام قــانون الــشركات العامــة 9/4/2003

 -)شــركة عامــة(ر التــي تــصدرها  وتأخــذ الــصحيفة ودار النــش1997لــسنة ) 22(رقــم 
مطبوعـــات : (وتتـــولى الـــوزارة التـــي تتبعهـــا الـــصحيفة إصـــدار النظـــام الخـــاص بهـــا مثـــل

ًســـابقا، أمـــا الـــصحف التـــي تـــم تناولهـــا والتـــي ) ومجـــالت دار الـــشؤون الثقافيـــة العامـــة
، وكذلك التـي ستـصدر فأنهـا البـد ان تتفـق مـع 2003صدرت منذ العاشر من نيسان 

 وتأخــــذ شخــــصيتها القانونيــــة 1997 لــــسنة 21ت غيــــر الحكوميــــة رقــــم قــــانون الــــشركا
ضـــمت )  اميركيـــة-عراقيـــة(بموجبـــه، ومـــن المناســـب اإلشـــارة إلـــى ان مجموعـــة عمـــل 

ًصحفيا عقدت مؤتمرا في ) 20(  2003  باليونـان فـي األول مـن حزيـران )508() أثينا(ً
                                            

 . حيث القيت جميع الصحف ومنحت اجازات جديدة1964 لسنة 53قانون المطبوعات رقم  )507(

  ً وبموجبه أصبح اإلعالم مركزيا1968انون األول  ك26 الصادر في 206قانون المطبوعات رقم )508(
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مــه ألول برلمــان كانــت تنــوي تقدي) مــشروع لقــانون الــصحافة فــي العــراق(أعــدت خاللــه 
عراقــي منتخــب بغيــة إصــداره لــضمان األطــار القــانوني للــصحافة العراقيــة، ومــن جهــة 

فأنـــه بعـــد حـــل وزارة اإلعـــالم والغـــاء مؤســـساتها واجـــه العـــراق الفـــراغ الرســـمي .. أخـــرى
 الـــذي يحـــول دون ضـــبط وتوجيـــه الـــسياسة اإلعالميـــة ومفرداتهـــا -والقـــانوني واإلداري

كة اإلعالم العراقي شب(اليومية، باستثناء  IMN ُالتي يجهل الكثير بشأنها وطبيعتها  ) 
ٕوتكويناتهـــا والجهـــة التـــي تخطـــط لهـــا وتوجيههــــا ، حيـــث تبـــث بـــرامج تلفازيـــة واذاعيــــة 

ـــذلك أقـــر  ـــول ) مجلـــس الحكـــم المؤقـــت(وتـــصدر بعـــض الـــصحف اليوميـــة، ل ـــع أيل مطل
 اإلعــالم  وتتــولى إدارة شــؤون-ضــمت تــسعة أعــضاء) لجنــة إعالميــة( تــشكيل 2003

عــدنان الباجــه جــي، عبــد العزيــز الحكــيم، إبــراهيم الجعفــري، (فــي العــراق وتتــألف مــن 
محمــــود عثمــــان، موفــــق الربيعــــي يونــــادم كنــــه، ســــمير الــــصميدعي، عقيلــــة الهاشــــمي، 

كانـــت ) جريـــدة أم مجلـــة(والبـــد مـــن القـــول ان المطبوعـــات العراقيـــة ) وصـــنكول جـــابوك
: سابق من الضوابط اآلتيةتأخذ شكلها وصفتها القانونية في ال  

حسب قانون المطبوعات الذي كـان ) أجازة(الحصول على ترخيص بالصدور  -4
  .ًنافذا

ًدار الكتـــب والوثـــائق حاليـــا / الحـــصول علـــى رقـــم إيـــداع مـــن المكتبـــة الوطنيـــة -5
 .ببغداد

.. تحـــت رقـــم معـــين) البريـــد والبـــرق والهـــاتف(ًوكانـــت تـــسجل ســـابقا لـــدى دائـــرة  -6
صـــفة الرســـمية مـــن جهـــة وتحـــصل علـــى تخفـــيض فـــي وتلـــك الحالـــة تمنحهـــا 

األجــور البريديــة مــن جهــة ثانيــة، أمــا اليــوم فاالجــازة ورقــم اإليــداع همــا الــنهج 
 . السائد إلعطاء الصحيفة الصفة الرسمية بالصدور

:ا��UCر ا�3: واK;L ا������ ا���ا	� ا�. � ة  

ر الكلمـــة الـــصادقة دفـــع عديـــد الـــصحفيين العـــراقيين حيـــاتهم مـــن أجـــل ديمومـــة وانتـــصا
  .)509(بعضهم راح ضحية جهل أو تعصب وبعضهم قضى ضحية انتقام أهوج 

) مركـــــز محافظـــــة بابـــــل( اغتيـــــل فـــــي مدينـــــة الحلـــــة 24/5/2003ففـــــي تـــــاريخ 
) الفيحــــاء(مــــدير تحريــــر صــــحيفة .. عقيــــل محمــــد رشــــيد الجنــــابي/ الــــصحفي العراقــــي
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ا هـي العـادة فـي مثـل هـذه األسبوعية بعـد صـدور عـددها األول، اغتالـه مجهولـون وكمـ
.الجرائم تسجل ضد مجهول  

) بـال اتجـاه( رئيس تحرير جريـدة -)أحمد شوكت(وفي الموصل اغتيل الصحفي 
. بينما كان يعمل في مكتبه28/10/2003بتاريخ   

ولعل متاعب الصحافة العراقية مع سلطة االحتالل تـستحق وقفـة ومراجعـة علـى 
في ظل االحتالل، شريطة عدم تجـاوز الخطـوط الرغم من هامش الحرية المسموح بها 

الحمــراء، حيـــث جــرى إيقـــاف بعـــض الــصحف وغلـــق مكاتبهـــا واعتقــال العـــاملين فيهـــا، 
: وهناك بعض األمثلة  

فــــي النجــــف ) صــــدى األمــــة( تــــم إيقــــاف صــــدور صــــحيفة 1/6/2003بتــــاريخ 
ي تــاريخ ًواعتقــال العــاملين فيهــا علمــا بأنهــا تابعــة للمجلــس األعلــى لتحريــر العــراق، وفــ

أو دوهمــت مكاتبهــا فــي ) المــستقلة( أغلقــت ســلطات االحــتالل صــحيفة 20/7/2003
منطقة الوزيريـة ببغـداد وعبثـت بمحتوياتهـا وموجوداتهـا، وكـان ذلـك بعـد صـدور عـددها 

للــصدور ) المــستقلة(ســبتمبر مــن نفـس الــسنة عـادت / وفــي أوائـل شــهر أيلـول) الـسابع(
.حريرها المحامي ضاري محمدًعلما بأن رئيس ت) الثامن(بعددها   

 أغلقــــت ســــلطة االحــــتالل فــــي الموصــــل 2003/ ســــبتمبر/ وفــــي أواخــــر أيلــــول
 بمحافظـة نينـوى بعـد صـدور عـددها -الصادرة في قضاء تلعفر) صدى تلعفر(صحيفة

إذا كانــت الــصحيفة قــد ) أيــة قــوانين(الثــاني، وذلــك بــسبب مخالفتهــا قــوانين الــصحافة 
سـال قــوات تركيـة إلــى العـراق، وان لتركيــا الحـق بواليــة ًنـشرت موضــوعا طالبـت فيــه بإر

. الموصل  

قيـــــام الـــــشرطة العراقيـــــة باقتحـــــام مبنـــــى نقابـــــة .. ًومـــــن متاعـــــب الـــــصحافة مـــــثال
 بعـــد ان كـــسرت األبـــواب واعتقـــال 2003ســبتمبر /أيلـــول30الــصحفيين العـــراقيين فـــي 

كمـا ورد .. صحفيينالحارس وتفتيش المكاتب، والتهديد واعتقال النائـب األول لنقيـب الـ
ً التــي اعتبــرت العمــل اســتفزازا أو انتهاكــا للحرمــات الــصحفية)510(ببيــان النقابــة  بــزعم -ً

ان عيارات ناريـة أطلقـت مـن المبنـى المجـاور للنقابـة والجميـع يعلـم ان بغـداد ومختلـف 
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ًالمــدن الكبــرى فــي العــراق تــشهد كــل ســاعة يوميــا اطــالق آالف مــن العيــارات الناريــة 
 ومــــرأى مــــن الــــشرطة وقــــوات االحــــتالل، ولــــم تــــسلم مكاتــــب الفــــضائيات وعلــــى مــــسمع

فقــد نــدد التلفــاز اإليرانــي . والتلفزيونــات األجنبيــة فــي بغــداد مــن المــداهمات والتجــاوزات
 باقتحام الجنود األميركان لمكاتبه في بغداد للمرة الخامسة خـالل 20/10/2003يوم 

ًوال فــي الــشبكة اإلعالميــة اإليرانيــة ان مــسؤ) ب.ف.أ(خمــسة أشــهر، ولقــد نقلــت وكالــة 
ًأفـــاد بـــأن ثالثـــين جنـــديا أميركـــا .. التـــي بـــدأت البـــث بالعربيـــة عبـــر األقمـــار الـــصناعية

ً بحثـا عـن مـشاهد هجـوم بقـذائف )511()العـالم(تدعمهم الدبابات، اقتحموا مكاتـب شـبكة 
رج تحـت ، وكـان ذلـك ينـد)العـالم(الهاون علـى قاعـدة أميركيـة، واهـانوا صـحافيي تلفـاز 

.وهم الحرية المزعومة  

وثمــة مغالطــات وأكاذيــب تكــاد تغطــي علــى حقــائق الــراهن اإلعالمــي وســياقاته، 
ولكــن حقيقــة مــضايقات جنــود االحــتالل للــصحفيين مــسألة ال يمكــن اغفالهــا أو التقليــل 

) المنظمـة العربيـة لحقـوق اإلنـسان( رئـيس -)محمـد فـائق(وكما أشر الـسيد . من شأنها
، أنــه ال يمكــن 14/8/2003البغداديــة بتــاريخ ) الجريــدة(رته صــحيفة فــي تــصريح نــش

ان حريــة .. إقامــة ديمقراطيــة علــى ظهــر دبابــة أو مــدفع، ونقــول والكــالم للــسيد محمــد
الحبـــال (الـــصحافة ال تتفـــق وحركـــة الهـــراوة بيـــد شـــرطي أو البندقيـــة بيـــد الجنـــدي، وان 

بالســتيك البائــسة التــي توضــع فــي وأكيــاس ال) االصــفاد(التــي تقــوم مقــام ) البالســيتكية
رؤوس الـــــــصحفيين مـــــــن قبـــــــل جنـــــــد االحـــــــتالل ال تعكـــــــس صـــــــدق شـــــــعارات الحريـــــــة 
والديمقراطيـة وحريـة التعبيــر واحتـرام الــرأي اآلخـر، تلـك القــيم التـي طالمــا تحـدثت عنهــا 

لقـــد تعـــرض مـــصور ..ماكنـــة الدعايـــة االميركيـــة، هـــل نحـــن أمـــام طوفـــان مـــن الزيـــف
ن صــبري إلــى اعتــداء مــن قبــل الجنــود االميركــان الــذي كــانوا ياســي) الجريــدة(صــحيفة 

موجـودين فـي مبنـى مديريـة التقاعـد العامـة ببغـداد، عنـدما كـان يقـوم بواجبـه الـصحفي، 
ويــــصور المتقاعــــدين، وقــــام الجنــــود األميركــــان بــــضربه وتقييــــد يديــــه ووضــــع الكــــيس 

تهديـده بالقتـل، كـان البالستيكي في رأسه ومصادرة كامرته وهويته ولوازمه الشخـصية و
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رنــــا جعفــــر ( ، وكانــــت معــــه الــــصحفية المهندســــة 2003ذلــــك أواســــط أيلــــول ســــبتمبر 
).الجريدة(المحررة في صحيفة ) ياسين  

 ومعهـــا المـــصور -وفـــي الثـــامن مـــن أيلـــول جـــرى اعتقـــال الـــشهيدة أطـــوار بهجـــت
وجــرى وذلــك عنــد قيامهــا بتغطيــة انفجــار عبــوتين ناســفتين فــي منطقــة الغزاليــة ببغــداد، 

اقتيادهمــا إلــى ســجن المطــار حيــث تــم اعتقالهمــا، وكــان مــن بــين أســباب ذلــك التعامــل 
:ٕالصحفيين وارهابهم لمنعهم من نقل الحقائق كما هي) ترويع(االميركي الفظ   

لجنــــة ( مــــن نيويـــورك ان 4/1/2005وقـــد نقلـــت وكــــاالت األنبـــاء يــــوم الثالثـــاء 
يـوم االثنـين الثالـث مـن شـهر كـانون حماية الـصحفيين ذكـرت فـي تقريرهـا الـذي نـشرته 

ــــوا خــــالل العــــام ) 56( ان 2005ينــــاير/ الثــــاني  أثنــــاء ممارســــتهم 2004ًصــــحفيا قتل
قتلـــوا بـــصورة ) 23(مـــن هـــؤالء الــــ ) 9(ًصـــحفيا فـــي العـــراق، وان ) 23(مهنـــتهم بيـــنهم 

.)512(متعمدة  

) 22(وقـــــــــــد جـــــــــــرى اغتيـــــــــــال الـــــــــــصحفية اطـــــــــــوار بهجـــــــــــت الـــــــــــسامرائي يـــــــــــوم 
 على مشارف سـامراء عقـب حـادث تفجيـر مرقـدي اإلمـامين علـي 2006/فبراير/شباط

. الهادي والحسن العسكري عليهما السالم  

صـــحفي ) 300(ٕوالـــى اليـــوم فـــأن حـــصيلة الـــشهداء مـــن الـــصحفيين تجـــاوزت الــــ 
وعامـــل فـــي حقـــل اإلعـــالم والـــصحافة، وهـــو رقـــم بـــال شـــك يـــصور عظـــم الـــصعوبات 

اقــي، ويفــضح بالتــالي كــل الــشعارات التــي والمعوقــات التــي يعمــل بظلهــا اإلعالمــي العر
 عـن الحريـة والديمقراطيــة والـرأي والـرأي اآلخـر، الــذي نحـر بـدون أي تـردد مــن ثتتحـد

. قبل قوات االحتالل االميركي في العراق  

 

�7�Aا� �ا���'� :� � ��'�� �� -ا���p ا���ا	
��  اM3'Vل:  

                                            
 ذكـرت فـي ان لجنـة حمايـة الـصحفيين( مـن نيويـورك قالـت 4/1/2005وكاالت األنبـاء يـوم الثالثـاء  )512(

ً صـحفيا قتلـوا خـالل عـام 56 ان 2005ينـاير / تقريرها الذي نشرته يوم االثنين الثالث من كانون الثـاني
 . في العراق23 أثناء ممارستهم لمهنتهم بينهم 2004
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المؤشـرة فـي أعـاله وكمـا صدرت عديد الصحف والمجاالت العراقية خالل الفتـرة 
:يلي  

1-pا���  :  

  )513(الـــزوراء-5 نــداء المــستقبل -4 الزمــان -3 االتحــاد -2طريــق الــشعب -1
 فجـــر بغـــداد     -8 صـــوت الـــشعب -7) صـــحيفة جديـــدة بـــذات االســـم( الـــزوراء -6   
-15المجـــــــــد-14التجمـــــــــع-13النبـــــــــأ-12الديقراطيـــــــــة-11الـــــــــدعوة-10المــــــــؤتمر-9

المــــــــستقلة       -20العــــــــراق الجديــــــــد-19المنــــــــار-18الــــــــساعة-17الجريــــــــدة-16الحريــــــــة
حبزبــوز فــي زمــن -26األحــرار-25الــسالم-24كــل جديــد-23األيــام-22الجــوار-21

الحـدث -30)جريـدة أخـرى بـذات األسـم(الحقيقـة -29الحقيقة-28الصباح-27العولمة
الــــوطن    -34التــــضامن -33)صــــحيفة أخــــرى بــــذات األســــم(الخيمــــة -32الخيمــــة-31
النـور -40العدالـة -39صـدى  الحـل -38الصدى-37يوم اآلخرال-36الطليعة-35

صـحيفة (اليقـين -44اليقـين-43الملتقـى-42)صحيفة أخرى بذات االسـم( النور-41 
الــسفير -49الجمــاهير-48المــساء-47الــبالط-46االســتقالل-45)أخــرى بــذات االســم

ــــــد-51المــــــساواة-50 ــــــآخي-52العهــــــد الجدي ــــــور-53الت الجماعــــــة     -55بهــــــرا -54الن
-61طريــــق كردســــتان-60االتجــــاه اآلخــــر-59اليــــوم-58الحــــدباء-57ألهــــاليا-56

الـشعر -67الهـدف -66دار الـسالم-65 دجلـة-64الحـوادث-63المواجهة-62البقيع
وادي -71عيـون الفـن-70)صحيفة أخرى بذات األسم(الشراع-69الشراع-68الشعبي
-77الـــشمس-76بـــالغ الـــشيوعية-75الوئـــام-74الـــشورى-73الموصـــل-72الرافـــدين

-83 صــدى االمــة-82بغــداد -81بغــداد أون اليــن-80الــبالغ-79بلــدي-78يــضاالب

-89ســومر-88األســواق -87العمــل اإلســالمي -86نيــسان9-85المــدار-84البيــان

-95الرحـــاب-94الوســط-93احتـــواء -92األوقــات-91صــوت الطليعـــة-90بــدرخان

ـــسياسة اليـــوم -100البورصـــة-99االقتـــصاد الجديـــد-98الدســـتور-97البركـــان-96ال

-106الهـــالل-105القـــبس-104الـــشاهد -103الراصـــد-102األســـوار-101اللـــواء

صـــــــــوت -110اليقظـــــــــة-109العطـــــــــاء -108النـــــــــاطور-107العـــــــــالم بـــــــــين يـــــــــديك
-115 الرقيــــــــب -114الحــــــــدباء -113فتــــــــى العــــــــراق-112االنبــــــــاء-111االحــــــــرار

-121الـــشعب-120الـــديمقراطي-119االنهـــار -118نـــون-117اليتـــار-116العـــودة

                                            

  . أكدت هذه األرقام2003جرد خاص بنقابة الصحفيين بعدد الصحف التي تم إصدارها بعد العام )513(
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بـــــال -125حيـــــاة الـــــشرق-124االتجـــــاه-123الجهـــــات -122نقطـــــة ضـــــوء صـــــغيرة
-130الوســــيلة-129ضــــفاف واســـط-128الــــرأي العـــام-127كانياســـبي-126اتجـــاه

الـــشرقية -135الفاصـــل-134 األفـــق-133فواصـــل-132الروافـــد -131تلعفـــر اليـــوم
-139الرايـــــــة باســـــــم أخـــــــر هـــــــو الرايـــــــة-138الرايـــــــة -137بـــــــالمقلوب -136اليـــــــوم

-144النهـــر-143بـــار األســـبوعأخ-142 المـــدى-141شـــمس الحريـــة -140االنيـــق

-149المنـــــــارة-148العـــــــراق اليـــــــوم-147اإلصـــــــالح-146نيـــــــشا -صـــــــوت بخديـــــــدا

 نينــــــــــوى -153صــــــــــوت العــــــــــراق-152الفيــــــــــصل-151 الجمهــــــــــور-150االنبثــــــــــاق
-158الــدليل-157 ابــن البلــد-156عكــاظ المــستقبل-155ديــوان العــرب-154الحــرة

-163لالمـــــستقب-162الـــــصحاف-161الـــــزمن اآلن-160نـــــورا  -159كــــل العـــــراق

األخبــار -166)صــحيفة اخــرى بــذات االســم_(األخبــار-165األخبــار -164البــصائر
) صـحيفة أخـرى بـذات االسـم(المرايا -168المرايا-167) صحيفة أخرى بذات األسم(

المــــستقبل الحــــر -172نــــداء األمــــة-171 نهــــج الحريــــة-170 صــــدى تلعفــــر-169
-177ارالـــــــسياسة والقـــــــر-176الـــــــصياد-175االنقـــــــاذ-174نـــــــصف الـــــــدنيا -173

الـــــــوطن -181صـــــــباح الحـــــــب-180الـــــــشيوعية العماليـــــــة -179زمـــــــار-178ئاينـــــــده
عــشتار -186روتانــا-185قويــا مــن-184 الــرأي العــام -183الواقــع -182العراقيــة
قـــرة -190البعـــد الرابـــع-189صـــوت الرافـــدين-188 صـــوت المعـــوقين-187العراقيـــة

اســــم الق-194 الــــشاهد العراقــــي-193 المواجهــــة -192 آخــــر االحــــداث-191قــــوش
 البـــــــشير -198 الفنـــــــون -197 الـــــــشبكة االخباريـــــــة -196 صـــــــبا -195المـــــــشترك

..السلطة الرابعة-200 كل شي -199  

 

: ا��.Mت-2  

التــي صــدر عــددها األول بتــاريخ ) الــف بــاء(لــسنوات طويلــة خلــت كانــت مجلــة 
 تعتبــر مجلــة العــراق األولــى ســيما وأنهــا تــصدر عــن القطــاع 1968أيــار/ مــايس/22

ًان تتحـــــــول إلـــــــى شـــــــركة، وقـــــــد صـــــــدرت أوال عـــــــن المؤســـــــسة العامـــــــة  قبـــــــل -العـــــــام
علـى غـرار مجلــة ) إن( صـدرت مجلـة 2003أيـار/ وفـي شـهر مـايس . )514(للـصحافة

                                            

الكتــب والوثــائق العراقيــة لعــدد المجــالت التــي صــدرت خــالل تلــك المــدة مــن جــرد اجرتــه دار ) 514(

  .خالل الحصول على ارقام االيداع فيها
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ًوبحجمهــا وتبويبهــا واخراجهــا تقريبــا وبعــدد مــن المحــررين الــذي عملــوا فــي ) ألــف بــاء(
متميــز عــاودت الــصدور بكــادر صــحفي ) ألــف بــاء(ولكــن .. لــسنوات) ألــف بــاء(مجلــة 

 رئــــــيس التحريــــــر الــــــذي اغتيــــــل بتــــــاريخ -يقــــــوده الــــــصحفي محــــــسن خــــــضير الزيــــــدي
 وان المجلة المذكورة أخذت تسلسل أرقام أعدادها السابقة التي جاوزت 13/3/2006

.ًبكثير تعبيرا عن االمتداد والتواصل) 1400(  

وقد شهد ميدان العمـل الـصحفي صـدور العديـد مـن المجـالت الثقافيـة والـسياسية 
لدينيـــة، بـــل ان بعـــض هـــذه االصـــدارات تراوحـــت بـــين المجلـــة والجريـــدة فـــي اخراجهـــا وا

. الـــشاهد، الفنـــون ، حبزبـــوز، نقطـــة ضـــوء، والحـــدث: وطبيعتهـــا وموادهـــا نـــذكر منهـــا 
، ) المـــستقبل(، ) المرايـــا(بينمـــا أصـــدرت مجـــالت أعلنـــت عـــن نفـــسها كمجـــالت مثـــل 

).كل شيء(، )الفنون(، )العراقعشتار (، )فواصل(، )نورا(، )صبا(، )نصف الدنيا(  

ًومــا زال المــشهد اإلعالمــي والثقــافي العراقــي يــستقبل أســبوعيا مطبوعــات جديــدة 
يومية، أسـبوعية، شـهرية جرائـد أو مجـالت أو دوريـات ثقافيـة، وعلـى سـبيل المثـال فقـد 

الثقافيـة عـن وزارة ) دجلـة(اإلبداعيـة عـن دار األديـب، ومجلـة ) األديـب(صدرت مجلـة 
:  اصـــدار خـــاص، ومجـــالت إســـالمية مثـــل-التراثيـــة) تـــراث الموصـــل(فـــة ومجلـــة الثقا

عــن مركــز ) موصــليات(كمــا صــدرت مجلــة .. وغيرهــا) الفتــوى(و) الربــاط(و) الكــوثر(
ًدراسات جامعة الموصل، فضال عن عودة صدور المجالت الثقافية العراقية المعروفـة 

وجميعهـا تـصدر عـن ) المورد(، )لشعبيالتراث ا(، )الثقافة األجنبية(، ) األقالم: (مثل 
اصــداراتها عـــن دار ) الموســوعة الــصغيرة(وزارة الثقافــة العراقيــة، كمــا عــاودت سلـــسلة 

.الشؤون الثقافية العامة  

����� B�وآـp �����ـK ��;ـ� ا�ـ����� .. أ'�د
�:ا���ا	� MCل ��3ة إدار�g �� و�� ا���ا	  

مرحلتي ما قبل االحتالل ومـا كان من الضروري الخوض في معطيات وافرازات 
ًبعــدها ذلــك تبعــا للتغييــر الكبيــر الــذي جــرى علــى مــسار العمليــة الــسياسية، ومــا تكــون 
حولها من جديد في مجال المشهد اإلعالمي والثقافي والسياسي العراقـي، وبخاصـة مـا 
يتعلق منها باإلصدارات الجديدة واعدادها ومناهلها أو التي كانت تـصدر مـا قبـل ذلـك 

لتـــاريخ، وقــــد تــــم التركيــــز فــــي هــــذه الدراســــة علـــى التوجــــه إلــــى أخــــذ عينــــة كبيــــرة مــــن ا
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 تعبـــر بـــشكل أو بـــآخر عـــن مـــضامين –الــصحف العراقيـــة الـــصادرة مـــا بعـــد االحـــتالل 
 أو لنقـل -واتجاهات وسائل اإلعالم ومنها الصحافة العراقيـة ومقـدار اهتمامهـا باألزمـة

 وكيـف تعاملـت مـع أحاديـث -حـدث األزمـةًتحديدا كم كانت هذه الصحف قريبـة مـن ال
. باعتباره الحاكم المدني للدولة العراقية–بريمر   

لــدى المتابعــة والوقـــوف علــى مجمـــوع مــا كــان يـــصدر مــن صـــحف قبــل أحـــداث 
 ومـــا بعـــدها احـــتالل العـــراق، وجـــدنا خـــالل المرحلـــة األولـــى ان الـــصحف التـــي 2003

ى، وظهـرت إلـى حيـز الوجـود ًكانت تصدر سابقا قد حجبـت عـن الـصدور ألسـباب شـت
ـــم يواكـــب المرحلـــة . صـــحف وأســـماء جديـــدة فـــي الـــساحة اإلعالميـــة غيـــر ان أكثرهـــا ل

، لــذا تــم اســتبعادها والبحــث 2003الثانيــة فــي الــصدور الهائــل مــن الــصحف مــا بعــد 
والتقـــصي عـــن صـــحف لهـــا وزنهـــا وتعـــدديتها واتجاهاتهـــا اليـــوم فـــي العمليـــة الـــسياسية، 

جـــرى التوقـــف عنـــد الـــصحف التاليـــة كعينـــة لمجتمـــع البحـــث وضـــمن هـــذه المواصـــفات 
: )515(ًباعتبارها صحفا واكبت الحدث منذ البداية وحتى النهاية وكما يلي  

 تمثـــل الخـــط المـــستقل فـــي -النـــسخة المطبوعـــة فـــي العـــراق/ صـــحيفة الزمـــان -4
  .الصحافة العراقية

 تــــــسير بخطــــــى -الــــــصحيفة الرســــــمية للحكومــــــة العراقيــــــة/ صــــــحيفة الــــــصباح -5
 .جهات الحكومةوتو

 وتمثل االكـراد -وهي صحيفة الحزب الديمقراطي الكردستاني/ صحيفة التآخي -6
 . في اتجاهاتها وسياساتها

تــــــم اعتمــــــاد الموضــــــوعات ذات االختــــــصاصات التاليــــــة فــــــي حــــــصر الجــــــداول 
الـــسياسية، االقتـــصادية، االجتماعيـــة، العـــسكرية، التربيـــة والتعلـــيم، (اإلحـــصائية وهـــي 
األخبــار، التقــارير : (والتــي ظهــرت فــي األشــكال الــصحفية التاليــة ) ةاالعمــار، الرياضــ

اإلعالميــــــة، المقــــــابالت الــــــصحفية، التحقيقــــــات الــــــصحفية، المقــــــاالت، االفتتاحيــــــات، 
.، ألنها تشكل المادة الصحفية واالعالمية االساسية ألية صحيفة)الكاريكاتير  

                                            
 ولكـــل 2004-2001بعـــة صـــحيفة الزمـــان الـــصادرة فـــي نفـــس فتـــرة البحـــث اأعتمـــد الباحـــث علـــى مت )515(

يــــة وتعلـــــيم، االعــــداد الــــصادرة مـــــن الــــصحيفة أعـــــاله، وباالختــــصاصات االجتماعيــــة ، العـــــسكرية، ترب
 .االعمار، الرياضة، وجرى فرز أحاديث بريمر منها
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شودة فــي تلــك كمــا حــددتها الموضــوعات المنــ.. وفــي ضــوء تلــك االختــصاصات
الصحف  التي تم التعبير عنها أعاله، فقـد نظـم جـدول إحـصائي لكـل صـحيفة آخـذين 
: بعين االعتبار المالحظات التالية  

?� ا�&��ن-1�^ ) �?�:)u+7ة ���  

جريـــدة عراقيـــة دوليـــة يوميـــة مـــستقلة عـــن مؤســـسة الزمـــان والنـــشر والمعلومـــات، 
دد األول منهــــا فــــي لنــــدن بتــــاريخ صــــدر العــــ. رئــــيس تحريرهــــا ومؤســــسها ســــعد البــــزاز

10/4/1997.  

 صـدرت 8/4/2003وصدرت فيما بعد بطبعات دولية في أكثـر مـن دولـة وفـي 
 29/4/2003أول مــرة فــي العــراق بطبعــة اســم البــصرة وزعــت جنــوب العــراق، وفــي 

أحمـد عبـد (صدرت جريدة الزمان بطبعة محليـة ببغـداد وتـولى رئاسـة تحريرهـا الـدكتور 
قر بعـدها بالـصدور كجريـدة يوميـة بعـشرين صـفحة مـن الحجـم االعتيـادي لتست) المجيد

. تطبع باللونين األسود واألبيض باستثناء األولى واألخيرة الملونين  

تتوســـط رأس الـــصفحة األولـــى الفتـــة الجريـــدة بجانبهـــا شـــعار الجريـــدة وهـــو رســـم 
ه اليمــين تــستقر ٕبـسيط يرمــز إلــى الطــائر بـاللون األســود والــى األســفل مـن الالفتــة باتجــا

".عربية دولية مستقلة" عبارة   

اليمـين تحتـوي رمـز مؤسـسة الزمـان المتمثـل -وعلى جانبي الالفتة توجد األذنـين 
بــصورة صــقر واليــسرى تــضم معلومــات خاصــة عــن الجريــدة باللغــة اإلنكليزيــة وتحتــوي 

الـصفحة الصفحات من األولى وحتى الثامنة على األخبار والتقارير اإلخباريـة مـا عـدا 
.والتي تعنى بنشر قضايا تهم الناس) قضايا الناس(السابعة   

والصفحات من التاسعة وحتى الـصفحة الثانيـة عـشرة مخصـصة للملحـق الثقـافي 
والـــذي  يعنــــى بنــــشر النـــصوص القصــــصية والـــشعرية، واألخبــــار الثقافيــــة ) ألـــف بــــاء(

.والدراسات واألعمال األدبية والنقدية  

تــــضم أعمــــال القــــراء ومــــشاركتهم ) أغلبيــــة صــــامتة(رة أمــــا الــــصفحة الثالثــــة عــــش
تحتـــوي علــــى حلقــــات مــــن أســــرار أو وثــــائق ) وثــــائق وكتــــب(والـــصفحة الرابعــــة عــــشرة 

تخـــصص ) آراء ومقـــاالت(تاريخيـــة أو فـــصول مـــن كتـــاب، والـــصفحة الخامـــسة عـــشرة 
.للغرض نفسه  
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تليهـــــا الـــــصفحة الـــــسادسة عـــــشرة مخصـــــصة للمقـــــابالت والتحقيقـــــات، ومـــــن ثـــــم 
تحتــــــوي علــــــى الموضــــــوعات والدراســــــات ) مــــــال وأعمــــــال(حة الــــــسابعة عــــــشرة الــــــصف

علـــوم (االقتـــصادية وحركـــات أســـواق المـــال، فـــي حـــين تـــضم الـــصفحة الثامنـــة عـــشرة 
علـــى الموضـــوعات واألخبـــار العلميـــة الحديثـــة، والـــصفحة التاســـعة عـــشرة ) وتكنولوجيـــا

وتحتـوي موضـوعات ) يرةاألخ(تضم األخبار والمقابالت الفنية تليها الصفحة العشرون 
منوعــة عــن أخبــار الفــن واالجتمــاع والطــب والفلــك ومواضــيع مــسحوبة عبــر االنترنيــت 
.وصور المشاهير ونجوم وصور عارضات األزياء  

ًفـــضال عـــن األعمـــدة الـــصفحة اليوميـــة التـــي تتنـــاول الـــشأن العراقـــي فـــي ميادينـــه 
 عمــودين األول فــي أعلــى ًوتتميــز الــصفحة األخيــرة بأنهــا تنــشر يوميــا. وقطاعاتــه كافــة

محمـد : (ُوالذي يتناوب على كتابته كتاب عديدون أمثـال) زمان جديد(الصفحة بعنوان 
الرطيان، نصرت مردان، كرم نعمه، عماد عبود، عـدنان أبـو زيـد، عـواد ناصـر، حمـزة 
).مصطفى  

ويكتبــه رئــيس تحريــر مطبعــة لنــدن فــاتح ) توقيــع(أمــا العمــود الثــاني فيحمــل اســم 
.المعبد الس  

وتعتمــد جريــدة الزمــان فــي تــصميم صــفحاتها علــى برنــامج الناشــر الــصحفي وقــد 
طوعت تقنيات الحاسوب ألنواع مختلفة من أشكال الحروف وقد وظفت جريدة الزمـان 

ويــشكل ) دمــشق(فــي كتابــة العنــاوين أمــا حــروف المــتن فتكتــب بفونــت ) األيــام(فونــت 
ًاإلعالن موردا من موارد الجريدة وغالبا م ًا يكون مصمما من قبـل الجهـة المعلنـة ويـتم ً

.)516(معالجتها داخل الجريدة ببرنامج فوتوشوب  

الزمــان (يتعلــق بطبيعــة أداء صــحيفة ) 1الجــدول رقــم (المــسح اإلحــصائي فــي  -
 12المــــستقلة، وتعاملهــــا مــــع فتــــرة إدارة بريمــــر للدولــــة العراقيــــة مــــن ) العراقيــــة

  .2004/يونيو/ حزيران28 -2003مايس /أيار

ًعــددا مــن الــصحيفة المــذكورة طيلــة فتــرة الدراســة المحــددة ) 341(تمــت متابعــة  -
 .ُبعد اقتطاع العطل التي حجبت عنها الصحيفة عن الصدور

                                            
 شـــيماء ســـعدون عزيـــز، اخـــراج الـــصفحة األخيـــرة مـــن الجرائـــد العراقيـــة اليوميـــة تحليـــل الـــشكل الفنـــي )516(

 .31/3/2007 ولغاية 1/1/2007الصفحة األخيرة من جرائد الصباح والزمان والعدالة للمدة من 
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قــد نــشرت فــي ) 341(ًموضــوعا مــن مجمــوع الـــ ) 66(أتــضح نتيجــة الفــرز ان  -
الصفحة األولى وبعناوين رئيسية، وهـو مـا يعطـي االنطبـاع األول علـى اهتمـام 

 .حيفة موضوع البحث بمديات الدراسةالص
نـسخة (اهتمام صحيفة الزمان التـي تـصدر فـي بغـداد .. يعكس االنطباع أعاله -

، باألحداث ، خاصة وأنها صحيفة مـستقلة واصـلت الـصدور خـالل فتـرة )بغداد
 يعكـــس نتـــائج –األزمـــة ومـــا بعـــدها، ولهـــذا نجـــد أن أيـــة دراســـة لهـــذه الـــصحيفة 

ية، خاصــة إذا مــا وجــدنا ان المقارنــة بينهــا وبــين الــصحف ومؤشــرات موضــوع
ٕاألخـــرى عينـــة البحـــث ســـتظهر لنـــا أيـــة صـــحيفة كانـــت أقـــرب لألزمـــة وادارتهـــا 

 : يوضح ما ورد أعاله وكما يلي) 1(وكيفية معالجتها لها، وأدناه جدول 
) 1(جدول   

 

 

 

 

 

 

 

:اعاله يتوضح ما اآلتي ) 1(وفي نظرة دقيقة جرت لمتابعة الجدول  

  المرتبة  النسبة المئوية  التكرار  الموضوعات  ت

  سياسة  1
  األولى  52.28%  115

  المرتبة  المرتبة  المرتبة  المرتبة  2

  اجتماعية  3
  الثالثة  12.73%  28

  عسكرية  4
  الثانية  15.00%  33

  تربية وتعليم  5
  الخامسة  2.71%  6

  اعمار  6
  الرابعة  4.55%  10

  رياضة  7
  السادسة  %صفر  0

  المجموع  
220  100%    
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ان صــحيفة الزمــان فــي الجانــب الــسياسي والــذي تعلــق بمــدة إدارة بريمــر للدولــة  -
ًموضـــــــوعا، حيـــــــث قـــــــدرت نـــــــسبتها المئويـــــــة بــــــــ ) 115(العراقيـــــــة قـــــــد نـــــــشرت 

  .وهو ما يعني ان االختصاص السياسي جاء في المرتبة األولى%) 52.28(

ًنشاطا مختلفا لـ ) 28(وحظى االختصاص االقتصادي بـ -  يعـادل أي مـا" بريمـر"ً
 .األمر الذي جعله في المرتبة الثالثة%) 12.73(نسبة 

ًاجتماعيـا ليحـصل علـى " بريمـر"وحصل الجانب االجتماعي المعبر عنه نشاط  -
ليقــــع فـــي المرتبــــة الثالثــــة، %) 12.73(ًنـــشاطا، وهــــو مــــا يعـــادل نــــسبة ) 28(

 .وليتساوى مع النشاط االقتصادي
ًطا مختلفــا لـــ نــشا) 33(وجــاء النــشاط العــسكري ليحــصل علــى  - وهــو مــا " بريمــر"ً

 .وهو ما يضعه في المرتبة الثانية%) 15.00(يضاهي ما نسبته 
) 6(وحل اختصاص التربية والتعلـيم فـي المرتبـة الخامـسة، حينمـا حـصل علـى  -

 %).12.71(نشاطات وما نسبته 

أي مـــــا يقابـــــل نـــــسبة .. عـــــشرة نـــــشاطات ) 10(وحظـــــي جانـــــب االعمـــــار بــــــ  -
 . في المرتبة الرابعةًليأتي نسبيا%) 4.55(

ًوحـــصل النـــشاط الرياضـــي علـــى صـــفر، لتكـــون نـــسبته صـــفرا أيـــضا فـــي المرتبـــة      ً
.     السادسة  

?� ا��+�ح-2�^ ) �?�:)u+7ة ���  

 حاجة العراق إلى منبر إعالمـي سياسـي يغطـي األخبـار الداخليـة والعربيـة بسبب
هـو مخاطبـة الـرأي العـام والدولية، جاء صدور جريدة الـصباح، وكـان أسـاس صـدورها 

وتعتمد علـى كادرهـا ونظامهـا " شبه رسمية" فجريدة الصباح شبه ناطقة باسم الحكومة 
)517(الــــداخلي فــــي توجيــــه سياســــتها، لــــذلك جــــاء صــــدور هــــذه الجريــــدة

أي ان ســــبب . .
:الصدور هو  

  .ًحاجة البلد لجريدة تخرج عن االطار المتعارف عليه في الصحافة سابقا -5

 .تعدد اآلراء واالتجاهات المختلفةًلتكون منبرا ل -6

                                            
 .20/5/2006ير سابق، مقابلة شخصية،  إسماعيل زاير، رئيس تحر)517(
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حاجــة العــراق لقفــزة اعالميــة فــي ايــصال الــرأي مــن غيــر ضــغوط تحــد أو تقلــل  -7
 .من قيمة ذلك الرأي فكانت الجريدة مهيأة لهذه المهمة

 .)518(توثيق مبادئ مرحلة جديدة يشهدها العراق -8
، أي بعـــد ســـقوط نظـــام 2003/أيـــار/17صـــدر العـــدد صـــفر مـــن الجريـــدة فـــي 

أعمـــدة ) 5(مـــدة وجيـــزة، بثمـــاني صـــفحات مـــن الحجـــم النـــصفي التابلويـــد وبــــ صـــدام ب
.)519(الصفحة الواحدة  

ومنــذ بدايــة صــدورها ولحــد اآلن فــان الجريــدة تطبــع فــي مطــابع جريــدة الــصباح، 
ًوهي مطبعة خاصة بالجريدة حيث تضم هذه المطبعة كادرا فنيا مؤهال لهذه المهمـة ً ً(*) 

ة الفتية حيث خصص للجريدة مقر ثابت خاص بهـا منـذ يتناسب مع مكانة هذه الجريد
.)520(التأسيس  

وبعــد مــضي قرابــة شــهر واحــد بــدا االهتمــام مــن قبــل الكــادر بأقــسامها الداخليــة، 
حيث خصص مقر لكل قسم من أقسام الجريدة بعـد ان كانـت جميـع األقـسام فـي نفـس 

.)521(المكان  

ف عليـه مـن قبـل كادرهــا وهـذه المؤسـسة الوليـدة كـان يحكمهـا نظـام داخلـي متعـار
ـــذي اســـندت إليـــه رئاســـة تحريـــر الجريـــدة أثـــر كبيـــر فـــي ) إســـماعيل زايـــر(وكـــان  لــــ  ال

فقـد كـان مـن كتـاب وصـحفيي العـراق البـارزين إذ سـبق . )522(نهوض الجريدة وتطورهـا
.. ًوان عمل كثيرا في المجال الصحفي واسندت إليه الكثير من المهام  

األولـــى مـــع خيـــرة كتـــاب ومفكـــري العـــراق للكتابـــة وتعاقـــدت الجريـــدة فـــي بـــداياتها 
للجريدة وتزويدها بالمقاالت الهامـة فـي شـتى المجـاالت، وأصـبحت فـي غـضون أشـهر 
.قليلة الصحيفة رقم واحد في العراق  

                                            
 .25/5/2006 فليح وداي مجذاب، مدير تحرير أول، مقابلة شخصية، )518(
 . المصدر نفسه)519(

 ).الصحفيون، اإلداريون، الحسابات(ً شخصا 130أصبح كادر الجريدة اآلن بحدود  (*)
 .26/5/2006 جهاد زاير، مدير التحرير ثاني، مقابلة شخصية)520(
 .25/5/2006لربيعي، سكرتير الفني والتنفيذي، مقابلة شخصية كريم ا)521(
 . فليح وادي مجذاب، مصدر سابق)522(
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ًوهــذا يــدل علــى ان انطالقــة الجريــدة كانــت جيــدة نوعــا مــا، واصــبحت بعــد ذلــك 
)523(ًفياًالصحيفة اليومية األكثر توزيعا، واالنجح صح

.  

وهنــا ينبغــي اإلشــارة إلــى انــه لــيس الــدعم المــالي هــو مــن طــور الجريــدة وســاعد 
على انتشارها إلى الحد الذي وصلت إليه، بل كان ذلك لجهـود العـاملين فيهـا وتفـانيهم 

.)524(في العمل من أجل نهوض الجريدة  

هــو إســماعيل زايــر وهــو ) رئــيس تحريــر(ومنــذ بدايــة تأســيس الجريــدة كــان هنــاك 
، بعـــده جـــاء 2004نـــصب وجـــد مـــع تأســـيس الجريـــدة، وبقـــي فـــي منـــصبه إلـــى عـــام م
أعيـد محمـد عبـد (لمدة ثالث أشهر ثم ) جمعة الحلفي(ثم ) محمد عبد الجبار الشبوط(

ثــم أقــصي ) فـالح المــشعل(بمنــصب رئـيس التحريــر ثــم ابـدل بعــدها بـــ ) الجبـار الــشبوط
.)525(من منصبه  

 فلــــــيح وادي -إســـــماعيل زايـــــر: ( اآلتيـــــة وضـــــم كـــــادر الجريـــــدة األول األســـــماء
 - كـرم الربيعـي- كـاظم الطـائي- اكرم علي حسين، رياض شـابا- جهاد زاير-مجذاب

.)526(راضي هاشم وآخرين- عادل العتابي- حسن العاني-رواء هادي صالح  

: ولكن بالمقابل تدخلت عوامل ذاتية كثيرة في األمر أبرزها الظاهرتان اآلتيان  

 مــدراء التحريــر فــي اطــار معــين، إذ ال يــتم تعيــين مــدراء حــصر مــسألة تعيــين  -ج 
 .ًالتحرير اال من قبل مدير شبكة االعالم العراقي حصرا

ظــاهرة التعاقــد حيــث يعــين رئــيس التحريــر بعقــد أجلــه ســتة اشــهر قابــل للتجديــد   -د 
 .وهذا يعني ان رؤساء التحرير يتغيرون باستمرار بعد انتهاء مدة العقد

تناط بهم مهمة تعيين رؤساء األقـسام ومحـرري الجريـدة بعـد اما رؤساء التحرير ف
.)527(موافقة رئيس التحرير  

أنظـــــــــر الـــــــــشكل التـــــــــالي الـــــــــذي يمثـــــــــل الهيكـــــــــل التنظيمـــــــــي واإلداري لجريـــــــــدة          
:الصباح  

                                            
 . المصدر نفسه)523(
 .6/6/2006 طالب حنويت، سكرتير التحرير، مقابلة شخصية، )524(
 .6/6/2006 أكرم علي حسين، نائب مدير التحرير، مقابلة شخصية، )525(
 . طالب حنويت، مصدر سابق)526(
 .ح وداي مجذاب، مصدر سابق فلي)527(
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)4(الشكل   

 الهيكل التنظيمي واإلداري
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ـــــق بطبيعـــــة أداء وعمـــــل صـــــ) 2(الجـــــدول اإلحـــــصائي فـــــي الجـــــدول  - حيفة يتعل
العراقيــة الرســمية وتعاملهــا مــع مــدة إدارة بريمــر للدولــة العراقيــة مــن " الــصباح"

  .2004/ ولغاية حزيران 2003/أيار

عـــدد مـــن الـــصحيفة اعـــاله، والتـــي صـــدرت خـــالل مـــدة ) 314(تمـــت متابعـــة  -
) 5024(ًالبحـــث مطروحـــا منهـــا عـــدد العطـــل، وهـــذا يعنـــي أنـــه تـــم البحـــت بــــ 

 .صفحة من صفحات عينة البحث
قــــد نــــشرت ) 145(ًموضــــوعا مــــن مجمــــوع ) 72(ان ..أتــــضح نتيجــــة الفــــرز  -

وبعنــاوين رئيــسية علــى الــصفحة األولــى، وهــو مــا يقــارب نــصف الموضــوعات 
المنــــــشورة، مــــــا يعطــــــي االنطبــــــاع علــــــى اهتمــــــام الــــــصحيفة موضــــــوع البحــــــث 

 . بموضوعة دراستنا

 رئيس التحرير

  الثانيمدير التحرير مدير التحرير األول

 المدير الفني والتنفيذي مدير قسم األخبار سكرتير التحرير
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ًموضــــــوعا صــــــحفيا ) 145(تــــــم تأشــــــير  - خبــــــر، تقريــــــر اخبــــــاري، مقــــــابالت، (ً
تــصريحات صــحافية، ريبورتاجــات صــحفية، موضــوعات منقولــة عــن الــصحافة 

 ).ترجمة(األجنبية
 

 

خالل مـدة ) الصباح(يبين الموضوعات التي تناولتنها صحيفة ) 2(وأدناه جدول 
: إدارة بريمر للدولة العراقية وكما يلي  

)2(جدول   

  المرتبة  النسبة المئوية  التكرار  الموضوعات  ت

  سياسة  1
  األولى  61.48%  91

  اقتصادية  2
  الثالثة  7.43%  11

  اجتماعية  3
  الرابعة  5.42%  08

   عسكرية  4
  الثانية  13.51%  20

  تربية وتعليم  5
  الخامسة  3.37%  05

  اعمار  6
  الرابعة  5.42%  08

  رياضة  7
  الخامسة  3.37%  05

  المجموع
188  100%    

 

:ةنظرة أولية للجدول أعاله يمكن حصر المالحظات التاليومن   

ًنـشاطا، وبمـا يعنـي ) 91(حصل الجانب السياسي في صـحيفة الـصباح، علـى  -
  .حيث أوقعته في المرتبة األولى%) 61.48(نسبة 

وحــــل %) 7.43(ًنــــشاطا، وبمــــا نــــسبته ) 11(وحظــــى الجانــــب االقتــــصادي بـــــ  -
 .بالمرتبة الثالثة

%) 5.48(نــشاطات وبمــا نــسبته ) 8(وحــصل االختــصاص االجتمــاعي علــى  -
 . في المرتبة الرابعةوبما يضعه
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%) 13.51(ًنـــشاطا وبمـــا نـــسبته ) 20(وحـــصل االختـــصاص العـــسكري علـــى  -
 .وبما يعادل المرتبة الثالثة

أنـــــشطة، وبمـــــا يعـــــادل نـــــسبة ) 5(وحـــــصل اختـــــصاص التربيـــــة والتعلـــــيم علـــــى  -
 .حيث أوقعته هذه النسبة في المرتبة الخامسة%) 3.37(

حيـــث %) 5.42( نـــسبته نـــشاطات، وبمـــا) 8(وحظـــي اختـــصاص االعمـــار بــــ  -
 .وقع في المرتبة الرابعة

ــــشاطات وبمــــا نــــسبته ) 5(وحــــصل جانــــب الرياضــــة علــــى  - وبمــــا %) 3.37(ن
 .يعادل حصوله على المرتبة الخامسة

فـــي ضـــوء المؤشـــرات أعـــاله، فـــأن مجمـــوع التكـــرارات لـــصحيفة الـــصباح كـــان  -
نــــسبته ًنــــشاطا لـــــ لبريمــــر خــــالل مــــدة إدارتــــه للدولــــة العراقيــــة وهــــو مــــا ) 148(
)100.(% 

3-:C}3ا� �?�^ ) �?�:)u+7ة ���  

ـــــــدة التـــــــآخي فـــــــي   عـــــــن الحـــــــزب 29/4/1967صـــــــدر العـــــــدد األول مـــــــن جري
صفحات تـصدر بـشكل يـومي باللغـة ) 8(الديمقراطي الكردستاني، كان عدد صفحاتها 

وهــو ) التــآخي(ويعنــي ) برايــه تــي(ًالعربيــة فــضال عــن ملحــق باللغــة الكرديــة تحــت اســم 
لخص ألهم األحداث والمواضـيع المنـشورة فـي الجريـدة لمـدة أسـبوع، وكـان عبارة عن م

صــــاحب االمتيــــاز ورئــــيس التحريــــر صــــالح اليوســــفي، امــــا هيئــــة التحريــــر فتتمثــــل  بـــــ 
المهنـــدس شـــوكت عقـــراوي واإلعالمـــي نجيـــب بابـــان، ومحمـــد ســـعيد الجـــاف وعبـــد اهللا 

.)528(حمد كريمسعيد، وبعد استقالة المهندس شوكت عقراوي حل محله حبيب م  

 حيــــث اغلقتهــــا الــــسلطات الحكوميــــة 11/11/1969اســــتمرت بالــــصدور حتــــى 
نتيجة لمواقفها المعارضة للسلطة وكانت الجريدة تعبر عن تطلعات القوى الوطنية فـي 
ــــــاريخ  ــــــك بت ــــــصدور بعــــــد ذل ــــــسلطة واجراءاتهــــــا التعــــــسفية وعــــــادت لل ٕنــــــضالها ضــــــد ال

ن الحـزبين الـديمقراطي االشـتراكي  بـي1970/آذار/11 بعد توقيـع اتفاقيـة 4/5/1970
وحـــزب البعـــث الـــذي كـــان فـــي الـــسلطة آنـــذاك اســـتمرت بالـــصدور لمـــدة أربـــع ســـنوات، 

 وكــان صــاحب االمتيــاز 1970/آذار/11وكانــت هــذه الــسنوات المقــررة لتنفيــذ اتفاقيــة 
                                            

 . بدرخان السندي، رئيس تحرير جريدة التآخي)528(
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-1970(ودارا توفيـــق ) 1970(حبيـــب محمـــد كـــريم ورئـــيس التحريـــر علـــي عبـــد اهللا 

1974( )529(.  

ن سـاءت العالقـات بـين القيـادة الكرديـة والحكومـة العراقيـة وبعـد ان صـدر وبعد ا
 إذ صـــادرت 1974آذار/12ٍعــدد، توقفــت التـــآخي عــن الــصدور فــي ) 1583(منهــا 

ــــة كافــــة، واصــــدرت  ــــصحيفة والمطبعــــة، والمــــستلزمات الطباعي ــــسلطات الحكوميــــة ال ال
فــي أثنــاء هــذه  صــدرت 1/5/2003محلهــا صــحيفة العــراق، وبعــد هــذا التــاريخ وحتــى 

.)530(في مدينة أربيل باللغة الكردية) برايه تي(المدة أعداد التآخي باسم   

 وحتـــى اآلن 10/5/2003ًثـــم اســـتأنفت الـــصدور فـــي بغـــداد مجـــددا منـــذ تـــاريخ 
 -جريـــدة يوميـــة تـــصدر عـــن دار التـــآخي للطباعـــة والنـــشر(كتـــب فـــي ترويـــستها عبـــارة 

 صـفحة وفـي 12 وأصـبح عـدد صـفحاتها )فلك الدين كاكه بي( بغداد، رئيس تحريرها 
 أصـــبح 2006، ومنـــذ عـــام )بـــدرخان الـــسندي( أصـــبح رئـــيس تحريرهـــا 2005/آذار 

 صفحة وتتضمن هذه الـصفحات ملحـق ثقـافي بتسلـسل خـاص بـه، 16عدد صفحاتها 
وتعتمــــد هــــذه الجريــــدة للحــــصول علــــى األخبــــار علــــى عــــدد مــــن المراســــلين فــــي بغــــداد 

.ظات الجنوبية وعدد قليل من المراسلين خارج العراقوالمحافظات الشمالية والمحاف  

) التــآخي(يتعلـق بــأداء وعمــل صــحيفة ) 3(المـسح اإلحــصائي فــي الجــدول رقــم  -
العراقيـــة، خاصـــة المكـــون الكـــردي فـــي العمليـــة الـــسياسية مـــع مـــدة إدارة بريمـــر 

  )مدة البحث(للدولة العراقية 

تـــي صـــدرت خـــالل مـــدة ًعـــددا مـــن الـــصحيفة المـــذكورة، وال) 365(تـــم متابعـــة  -
ًالبحث الوارد ذكرها أعاله منقوصـا منهـا عـدد العطـل الخاصـة بالـصحيفة وهـذا 

  .صفحة فيها) 5840(ٍيعني ان البحث طال 

ًموضـــوعا مختلفـــا وفـــي كافـــة االختـــصاصات المؤشـــرة فـــي ) 180(تـــم تأشـــير  - ً
 .الجداول

                                            
 . بدرخان السندي، رئيس تحرير جريدة التآخي)529(
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 ًموضوعا من مجموع الموضوعات نـشرت فـي) 47(ان .. واتضح نتيجة الفرز -
ً، وهــذا يعكــس اهتمامــا معينــا فــي )مانــشيتات(الــصفحة األولــى وبعنــاوين بــارزة  ً

 ).180(الدراسة خاصة إذا علمنا ان الرقم الكلي لنشر الموضوعات هو 

خــالل ) التـآخي(يبـين الموضــوعات التـي تناولتهـا صــحيفة ) 3(وأدنـاه جـدول رقــم 
فـي الجـدول أعـاله وكمـا يلـي مدة إدارة بريمر للدولة العراقية وباالختصاصات المؤشرة 

)3(                         جدول :   

  المرتبة  النسبة المئوية  التكرار  الموضوعات  -

  سياسة  1
  األولى  49.44%  89

  اقتصادية  2
  الرابعة  7.26%  13

  اجتماعية  3
  الثالثة  16.66%  30

  عسكرية  4
  الثانية  17.77%  32

  تربية وتعليم  5
  السادسة  3.33%  06

  اراعم  6
  الخامسة  3.88%  07

  رياضة  7
  السابعة  1.66%  03

  المجموع  
100  100%    

: من خالل متابعة الجدول أعاله يتضح ما يلي  

ووقــع %) 49.99(ًنــشاطا، وبمــا نــسبته ) 89(حــصل الجانــب الــسياسي علــى  -
  .في المرتبة األولى

%) 7.26(ًنشاطا وبمـا نـسبته ) 13(أما الجانب االقتصادي، فقد حصل على  -
 .ث جاء في المرتبة الرابعةحي

%) 16.66(ًنــشاطا، وبمــا يعــادل نــسبته ) 30(وحظــي الجانــب االجتمــاعي بـــ  -
 .حيث جاء بالمرتبة الثالثة

%) 17.77(ًنشاطا ونـسبة ) 32(وحصل الجانب العسكري بعد حصوله على  -
 .بالمرتبة الثانية

 علــى وجــاء اختــصاص التربيــة والتعلــيم ليكــون بالمرتبــة الــسادسة بعــد حــصوله -
 %).3.33(نشاطات وبما يعادل نسبة ) 06(
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%) 3.88(نـــشاطات، وبمــا يعـــادل نـــسبة ) 07(وجــاء االعمـــار ليحــصل علـــى  -
 .وليقع في المرتبة الخامسة

نـشاطات ) 03(وحلت الرياضة بالمرتبة السابعة واألخيرة، كونها حصلت على  -
 %). 1.66(ونسبة 

الزمـــان، (فيهـــا كـــل مـــن صـــحف يبـــين النـــسبة المئويـــة التـــي تناولـــت ) 4(جـــدول رقـــم 
: االختصاصات المؤشرة في أعاله وكما يلي) الصباح، التآخي  

) 4(الجدول   

  عسكرية  اجتماعية  اقتصادية  سياسية  الصحف

تربية 
  وتعليم

  رياضة  اعمار

  %0  %40  %35.29  %38.82  %42.42  %53.84  %38.98  الزمان

  %62.5  %32  %29.42  %23.53  %12.12  %21.16  %30.86  الصباح

  %37.5  %28  %35.29  %37.65  %45.46  %25.00  %30.16  التآخي

  %100  %100  %100  %100  %100  %100  %100  المجموع

: ومن مطالعة الجدول أعاله يتضح اآلتي  

فيمــا جــاءت %) 38.98(احتــل نــسبة ) الزمــان(الجانــب الــسياسي فــي صــحيفة  -
بنــــسبة ) التــــآخي(، وحظيــــت صــــحيفة %)30.38(بنــــسبة ) الــــصباح(صــــحيفة 

وهو ما يظهر تقدم صحيفة الزمان في المواضـيع الـسياسية تليهـا %) 30.16(
  .الصباح وفي األخير التآخي

بينمـــــا %) 53.84(فـــــي الجانـــــب االقتـــــصادي، كانـــــت نـــــسبة صـــــحيفة الزمـــــان  -
، والتـــآخي علـــى %)21.16(لتحـــصل علـــى نـــسبة ) الـــصباح(جـــاءت صـــحيفة 

قتــــصادية علــــى وهــــذا يعنــــي تقــــدم صــــحيفة الزمــــان فــــي المواضــــيع اال%) 25(
 .قريناتها التآخي والصباح

وحــصلت %) 42.42(وفــي الجانــب االجتمــاعي، حــصلت الزمــان علــى نــسبة  -
ــــسبة  ــــى نــــسبة %) 12.12(الــــصباح علــــى ن ، وهــــذا %)45.46(والتــــآخي عل

 .يعني ان صحيفة التآخي احتلت النسبة األولى تليها الزمان ومن ثم الصباح
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فيمــــا %) 38.82(لزمــــان نــــسبة احتلــــت صــــحيفة ا.. وفــــي الجانــــب العــــسكري -
ــــصباح حــــصلت علــــى  ــــآخي علــــى نــــسبة %) 23.53(ال مــــا %) 37.65(والت

 .يعني ان صحيفة الزمان تقدمت على صحيفتي التآخي والصباح
والـــصباح %) 35.29(وفـــي الجانـــب التربـــوي والتعليمـــي احتلـــت الزمـــان نـــسبة  -

مـــــــا يعنـــــــي تـــــــساوي صـــــــحيفتي الزمـــــــان %) 35.29(، والتـــــــآخي %)29.42(
 .آخي في نسب االهتمام بالتربية والتعليم تليهما صحيفة الصباحوالت

فيمــــا الــــصباح %) 40(احتلــــت صــــحيفة الزمــــان مــــا نــــسبته .. وفــــي االعمــــار -
، وهـــــذا يعنـــــي ان صـــــحيفة الزمـــــان تقـــــدمت علـــــى %)28(والتـــــآخي %) 32(

 .الصباح والتآخي
مــــن االهتمــــام الرياضـــــي %) صــــفر(احتلــــت الزمــــان .. وفــــي جانــــب الرياضــــة -

حيــث احتلــت الــصباح %) 37.5(والتــآخي %). 62.5(اح علــى نــسبة والــصب
النــسبة األكبــر تليهــا التــآخي والزمــان لــيس لــديها أي اهتمــام يــذكر وذلــك بــسبب 

 .,عدم وجود صفحة رياضية فيها 
الزمـــان، (يبـــين التكـــرارات والنـــسبة المئويـــة التـــي حظيـــت بهـــا الـــصحف ) 5جـــدول رقـــم 

: سي وكما يليفي الجانب السيا) الصباح، التآخي  

) 5(الجدول   

  المالحظات  المرتبة  النسبة المئوية  التكرار  الصحيفة

  الزمان
    األولى  38.98%  115

  الصباح
    الثانية  30.86%  91

  التآخي
    الثالثة  30.16%  89

  المجموع
295  100%      

 

: ومن متابعة الجدول أعاله يتضح ما يلي  

ــــى تكــــرار  - ــــب ) 115(ان صــــحيفة الزمــــان التــــي حــــصلت عل ًنــــشاطا فــــي الجان
ـــسياسي، حيـــث قـــدرت نـــسبتها المئويـــة بــــ  وجـــاءت فـــي المرتبـــة %) 38.98(ال

  .األولى
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ًنــشاطا، ) 91(، فقــد جــاءت فــي المرتبــة الثانيــة بتكــرار )الــصباح(أمــا صــحيفة  -
 .في الجانب السياسي%) 30.86(والتي حظيت بنسبة 

كانــت و%) 30.16(ونــسبة ) 89(حــصلت علــى تكــرار ).. التــآخي(وصــحيفة  -
 . بالمرتبة الثالثة في النشاط السياسي

يبين التكرارات والنسبة المئوية التي حظيت بهـا الـصحف المـذكورة فـي ) 6(جدول رقم 
. المجال االقتصادي وكما يلي   

)6(الجدول   

  المالحظات  المرتبة  النسبة المئوية  التكرار  الصحيفة

  الزمان
    األولى  53.84%  28

  الصباح
    ثةالثال  21.16%  11

  التآخي
    الثانية  25.00  13

  المجموع
52  100%      

:من الجدول أعاله يتضح ما يلي   

ًنـــشاطا فـــي جانـــب االقتـــصاد، والـــذي ) 28(حظيـــت بتكـــرار ) الزمـــان(صـــحيفة  -
  .وكانت بالمرتبة األولى%) 53.84(أحتل نسبة 

ًنـشاطا ) 11(فكانت في المرتبة الثالثة، حيث حظيت بــ ) الصباح(أما صحيفة  -
 %).21.16(سبة ون

 %). 25(ونسبة ) 13(جاءت بالمرتبة الثانية وبتكرار ) التآخي(و -

يبـــين التكـــرارات والنـــسب المئويـــة التـــي حـــصلت عليهـــا الـــصحف فـــي ) 7(جـــدول رقـــم 
: المجال االجتماعي وكما يلي  

)7(جدول   

  المالحظات  المرتبة  النسبة المئوية  التكرار  الصحيفة

  الزمان
    الثانية  42.42%  28

  لصباحا
    الثالثة  12.12%  08

  التآخي
    األولى  45.46%  30
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  المجموع
66  100%      

 

:من الجدول أعاله يتضح ما يلي  

ًنـــشاطا فـــي الجانـــب االجتمـــاعي وبنـــسبة ) 28(ان صـــحيفة الزمـــان حظيـــت بــــ  -
  .فيما يعني حصولنا على المركز الثاني%) 42.42(

) 8(وبتكـــرار %) 12.12(وصـــحيفة الـــصباح احتلـــت المركـــز الثالـــث وبنـــسبة  -
 .نشاطات

%) 45.46(وبنــــسبة ) 30(وصـــحيفة التــــآخي احتلــــت المركـــز األول وبتكــــرار  -
 . ًاجتماعيا

الزمــان، (يبــين التكــرارات والنــسب المئويــة التــي حظيــت بهــا الــصحف ) 8(جــدول رقــم 
: في الجانب العسكري وكما يلي) الصباح، التآخي  

)8(جدول   

  المالحظات  مرتبةال  النسبة المئوية  التكرار  الصحيفة

  الزمان
    األولى  53.82%  33

  الصباح
    الثالثة  23.53%  20

  التآخي
    الثانية  34.65%  32

  المجموع
85  100%      

 

: من الجدول أعاله يتضح ما يلي  

وبتكـــرار %) 38.82(فـــي الجانـــب العـــسكري ، احتلـــت صـــحيفة الزمـــان نـــسبة  -
  .والمرتبة األولى) 13(

والمرتبـــة %) 23.53(ًتكـــرارا ونـــسبة ) 20(وصـــحيفة الـــصباح، حـــصلت علـــى  -
 .الثالثة

ًنــــــشاطا ونــــــسبة ) 32(جــــــاءت بالمرتبــــــة الثانيــــــة وتكــــــرار .. وصــــــحيفة التــــــآخي -
)37.65.(% 
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الزمـــان، (يبـــين التكـــرارات والنـــسب المئويـــة التـــي حظيـــت بهـــا صـــحف ) 9(جـــدول رقـــم 
: في جانب التربية والتعليم وكما يلي) الصباح، التآخي  

) 9(جدول   

  المالحظات  المرتبة  النسبة المئوية  التكرار  الصحيفة

  الزمان
    األولى  35.29%  6

  الصباح
    الثانية  29.42%  5

  التآخي
    الثالثة  35.29%  6

  المجموع
17  100%      

 

 

: جدول أعاله يتضح ما يليمن ال  

) 6(المرتبـة األولـى بتكـرار) الزمـان(في جانب التربية والتعلـيم، احتلـت صـحيفة  -
  %).35.29(أنشطة وبنسبة 

%) 29.42(نـــــشاطات وبنـــــسبة ) 5(امـــــا صـــــحيفة الـــــصباح فحـــــصلت علـــــى  -
 .والمرتبة الثانية

نـــشاطات، ) 6(وجــاءت صـــحيفة التــآخي متـــساوية مــع صـــحيفة الزمــان بتكـــرار  -
 . ًفي المركز األول أيضا%) 35.29(ونسبة 

يبــين التكــرارات والنــسب المئويــة التــي حــصلت عليهــا الــصحف عينــة ) 10(جــدول رقــم 
:بحث في جانب االعمار وكما يليال  

)10(جدول   

  المالحظات  المرتبة  النسبة المئوية  التكرار  الصحيفة

  الزمان
    األولى  40%  10

  الصباح
    الثانية  32%  8

  التآخي
    الثالثة  28%  7

  المجموع
25  100%      
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:يتضح من الجدول أعاله ما يلي  

) 15(ألولــى وبتكــرار المرتبــة ا) الزمــان(احتلــت صــحيفة .. فــي جانــب االعمــار -
  %).40(ًنشاطا وبنسبة 

) 8(وبتكــــرار %) 32(أمــــا صــــحيفة الــــصباح، فاحتلــــت المرتبــــة الثانيــــة بنــــسبة  -
 .نشاطات

 %). 28(نشاطات ونسبة ) 7(فيما جاءت التآخي في المرتبة الثالثة بتكرار  -

يبين التكرارات والنسب المئوية والمراتب التي حصلت عليهـا الـصحف ) 11(جدول رقم
:في الحقل الرياض وكما يلي) الزمان، الصباح، التآخي(  

)11(جدول   

  المالحظات  المرتبة  النسبة المئوية  التكرار  الصحيفة

    الثالثة  %صفر  صفر  الزمان

  الصباح
    األولى  62.5%  5

  التآخي
    الثانية  37.5%  3

  المجموع
8  100%      

:يتضح من الجدول أعاله ما يلي  

ها أي اهتمام يذكر في حقل الرياضة حيث جـاءت ان صحيفة الزمان لم يكن ل -
بالمرتبـــة الثالثة،بـــسبب عـــدم وجـــود صـــفحة رياضـــية فيهـــا،ثم اصـــبح لهـــا ملحقـــآ 

  .رياضيآ بعد ذلك

نـشاطات فـي جانـب الرياضـة وبنـسبة ) 5(اما صحيفة الـصباح فحـصلت علـى  -
 .وكانت في المرتبة األولى%) 62.5(

نـــــــشاطات وبنـــــــسبة ) 3(كـــــــرار وصـــــــحيفة التـــــــآخي احتلـــــــت المرتبـــــــة الثانيـــــــة بت -
)37.5.(%  
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: ا�L�3-3�Vت  

: استخرج الباحث االستنتاجات اآلتية ,,,من خالل ما تقدم   

هــي صــحف مثلــت مجتمــع البحــث )الزمــان ،الــصباح ،التــآخي( إن صــحف البحــث -1
من مــدة البحــث ،والتــي هــي مــدة إدارة الكلــي المتكــون مــن الــصحافة العراقيــة ضــ

.بريمر للدولة العراقية   

 هناك تباين واضح في طرح النـشاطات او الموضـوعات الخاصـة بالحـاكم المـدني -2
.للعراق في الصحف مجتمع البحث   

 اختلـــف نـــشر األخبـــار الـــسياسية فـــي تلـــك الـــصحف فقـــد جـــاءت صـــحيفة الزمـــان -3
موضــــوعا ،وصــــحيفة الــــصباح بالمرتبــــة خبــــرا و)115(بالمرتبــــة األولــــى وبواقــــع 

ــــــع  ــــــة وبواق ــــــع )91(الثاني ــــــآخي بواق ــــــرا وموضــــــوعا ،وصــــــحيفة الت خبــــــرا )89(خب
,وموضوعا   

) 28( وفــــي الحقــــل االقتــــصادي جــــاءت صــــحيفة الزمــــان بالمرتبــــة األولــــى وبواقــــع-4
ًنــــــــشاطا مختلفـــــــــا ) 13(وجـــــــــاءت صـــــــــحيفة التـــــــــآخي بالمرتبـــــــــة الثانيـــــــــة بواقـــــــــع. ً

.ًنشاطا) 11( األخير بواقعًنشاطا،وصحيفة الصباح في  

نـــشاطا، ) 33(ً أمـــا النـــشاط العـــسكري فـــي صـــحيفة الزمـــان فقـــد جـــاء أوال برصـــيد -5
نــــشاطا ، وصــــحيفة الــــصباح برصــــيد )32(والتـــآخي حلــــت ثانيــــا وبواقــــع برصـــيد 

.نشاطا وحلت ثالثا ) 30(  

 وفــي مجــال التربيــة والتعلــيم ،حلــت صــحيفة الــصباح والتــآخي فــي المرتبــة األولــى -6
.نشاطات )5(،واحتلت صحيفة الزمان المرتبة الثانية برصيد   

وحلــــت بالمرتبــــة األولــــى فــــي مجــــال نــــشاطات األعمــــار صــــحيفة الــــصباح وبواقــــع -7
نشاطات ،وصـحيفة التـآخي )8(نشاطات ،وصحيفة الزمان حلت ثانيا بواقع)10(

,نشاطات ) 7(حصلت على   

نـشاطات )5( األولـى وبواقـع  وفي مجال الرياضة احتلت صحيفة الصباح بالمرتبة-8
نشاطات ،وصحيفة الزمان صفر والمرتبـة ) 3(،وصحيفة الصباح حصلت على 

.األخيرة  
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) احــتالل العــراق( وســائل اإلعــالم العراقيــة وخاصــة الــصحافة تجاوبــت مــع الحــدث -9
كحاكم مطلق للعراق ،وفقا ألهوائها من المحتل سـلبا او )بريمر (وادارته من قبل 

.ًإيجابا   

هو أزمة مختلقه أوجدتها أميركا بدوافع معينة تهدف : ان موضوع الدراسة -10  

الوصول الى غايات مرسومة، واألزمة الناتجة لم تكـن فعـال عرضـيا، إنمـا كانـت 
وان واقعــة ,9/4/2003قـرارا متخــذا وبانتظــار لحظــة اإلعـالن عنهــا فكــان تــاريخ 

ار الــذي جــرى علــى احــتالل العــراق كانــت لهــا اتجاهــات مبيتــة عــن طريــق الحــص
,عاما )13(العراق ،لمدة   

قــــد ســــوغ 1487/2003ان مـــا صــــدر مــــن قــــرارات بــــشان العــــراق ومنهــــا القــــرار -11
االحـــتالل وأعطـــى االحـــتالل الحـــق بـــالغزو وألول مـــرة فـــي التـــاريخ ،وان مـــسالة 
إســـــباغ الـــــشرعية علـــــى االحـــــتالل اضـــــعف مـــــصداقية األمـــــم المتحـــــدة ،وان كـــــل 

 احـــتالل العـــراق والحـــرب عليـــه كـــان قـــرارا متخـــذا قبيـــل القـــرارات أثبتـــت ان قـــرار
،انمـــا جـــاءت تلـــك األحـــداث لتبريـــر الحـــرب 2001/ســـبتمبر /ايلـــول/11أحـــداث 

,على العراق   

وجد الباحث مـن خـالل هـذه الدراسـة ان اميركـا سـرقت مـن نفـط العـراق مـا قيمتـه -12
ي خـالل وان مـا ضـاع مـن امـوال الـشعب العراقـ..مليـار دوالر ) 150(اكثر من 

.مليار دوالر )250(سنوات االحتالل قدر باكثر من   

.لم تراع اميركا وبريطانيا اية قوانين ومواثيق دولية بعد احتاللها للعراق-13  

كمــا روج لهــا وســجلت بــذلك الوصــف، انمــا .. ادارة مدنيــة) بريمــر( لــم تــك ادارة -14
يـــرا لالرهـــاب صـــرفة، حيــث ان بريمـــر كــان خب)  ارهابيــة -عـــسكرية(كانــت ادارة 

،وكــان حولــه العديــد مــن المستــشارين األمنيــين والعــسكريين ،يقــدمون لــه النــصائح 
واالرشــادات، باالضــافة الــى تواجــده بــين وحــدات جــيش اميركــي قوامــه اكثــر مــن 

شـركة حمايـة )150(الف جندي اميركي ،فضال عن وجود ما يزيـد علـى )150(
ي بحمايـة الشخـصيات المهمـة الف ارهابي دولـ)160(اجنبية بزيد اعدادها على 

.في العراق ،وكان بريمر يحيط نفسه باعداد هائلة منهم   
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قــرار والتعــديالت )100(نتيجــة القــرارات التــي اتخــذها بريمــر والتــي وصــلت قرابــة -15
التـــي اجريـــت علـــى بعـــض القـــرارات والقـــوانين القديمـــة ،فقـــد اثـــرت تطبيقـــات تلـــك 

فـــة ،فقـــد اقـــصت تلـــك القـــرارات اعـــدادا القـــرارات علـــى مفاصـــل الحيـــاة العراقيـــة كا
ـــة مـــن العـــراقيين الـــذين يمتلكـــون مهـــارات عاليـــة فـــي مجـــاالت العمـــل وادارة  هائل
مؤســسات الدولــة المختلفــة ،فــضال عــن زيــادة البطالــة وحرمــان اعــداد كبيــرة مــن 

مما جعل  الكثيـر مـنهم فـي ) الرواتب(االسر من الحصول على المردود المادي 
.والعوز المادي  حالة من الحرمان   

 

 

 

 

 

  :ا�3*^�ت

:يوصي الباحث بعد استقراء االستنتاجات باالتي   

ان الــــصحف العراقيــــة اذا مــــا ارادت التمييــــز فــــي عملهــــا المهنــــي ،فــــان علــــى  -1
ـــتخلص مـــن حـــاالت الـــضعف المتاتيـــة مـــن  ضـــعف االدارة :القـــائمين عليهـــا ال

 الخبـرات المتراكمـة لـدى الصحفية ،وضعف االمكانيات المادية وكذلك ضـعف
العــاملين فيهــا ،االمــر الــذي يجعلهــا تواكــب الحــدث اوال بــاول ، وتقدمــه بــشكل 

 .يلبي طموحات جمهور القراء
 

كــان مــن المفــروض ان تقــوم الــصحافة العراقيــة ومنهــا صــحف مجتمــع البحــث  -2
بتعريــة االحــنالل واســاليبه القهريــة فــي ادارة الدولــة العراقيــة ،ال االنغمــاس معــه 
وكأنـــه جـــاء ليـــساعد العـــراق ال لتـــدميره والعبـــث بمقدراتـــه وخيراتـــه ،وقـــد قامـــت 
صحيفة الزمان ببعض ذلك الـدور يـوم كتبـت فـي صـفحتها األولـى مقـاال ألحـد 

 .رحل بريمر غير مأسوفا عليه (كتابها تحت عنوان 
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كــــان ينبغــــي علــــى الــــصحافة العراقيــــة ،وخاصــــة حديثــــة الــــصدور منهــــا ان ال  -3
غباتهــــا وأهوائهــــا ،وبمــــا يقربهــــا إيجابــــا مــــن ســــلطات االحــــتالل تنــــساق وفقــــا لر

 .للحصول على مغانم معنوية او مكاسب مادية
  

قاتــل وســارق وناهــب لخيــرات البلــد ،وقــد اضــاع علــى العــراق فرصــة :المحتــل  -4
مليـار دوالر فـي عمليـة بنائـه ، ومـا كـان للعـراقيين ان )500(استثمار اكثـرمن 

غ الماليـة الـضخمة مـع هـوى المحتـل ،حيـث كـان يسهموا فـي اهـدار هـذه المبـال
 .باالمكان ان يعيدوا بناء بلدهم على افضل مايمكن ان يكون عليه البناء

  
اذا لـــــم تـــــراع اميركـــــا ايـــــة حرمـــــات وقـــــوانين ومواثيـــــق لتوحيـــــد الـــــصف ونبـــــذ   -5     

الكراهيـــــــة ،فانـــــــه كـــــــان مـــــــن المفــــــــروض ان تعمـــــــد وســـــــائل االعـــــــالم ومنهــــــــا   
الــــى تنبيــــه العــــراقيين الــــى خطــــورة تلــــك التــــصرفا ت وتــــدعوا  الــــصحافةالعراقية 

.للوحدة ما أمكن الى ذلك سبيال  

 

ان ارادت البنـاء ،ومـشاركة ابنـاء العـراق فـي تلـك .. كان على الدولـة العراقيـة -6     
التــي آتــت ثمارهــا فــي )عفــا اهللا عمــا ســلف (ان تعمــل علــى سياســة : العمليــة 

. ذلك هو االسلوب االمثل العادة بناء العراق اكثر من مكان في العالم ،الن   
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 ا����در
�� ا�l30 ا���

، مطبعـة )دراسـة تحليليـة مقارنـة(إسماعيل صبري مقلد، نظريات السياسة الدولية  -1
 .1987ذات السالسل، الكويت، 

يل غــــانم، فــــي النظريــــة العامــــة لاللتــــزام، مــــصادر االلتــــزام العقــــد واإلدارة إســــماع -2
 .1966المنفردة، بدون مطبعة، القاهرة، 

أسـعد كــاظم، مجلــس الحكــم والحكومـات االنتقاليــة، منــشورات دار البنيــة للطباعــة  -3
 .، بغداد2008، 1والنشر، ط

لمجموعـة ، ا3003اسعد الدين خضير، صحف العراق بعد العاشر من نيـسان،  -4
 .2006، 1الثقافية، ط

أم أزمــة أنظمــة، المكتبــة اإلعالميــة، دمــشق، .. أديــب خــضور، أزمــة اإلعــالم. د -5
 .2003، 1ط

أوريليــوس كريــستيكو، حــق تقريــر المــصير، تطــوره التــاريخي والــراهن مــن خــالل  -6
 .1981صكوك األمم المتحدة، 

 ة دارا لنهــــــض البريطـــــاني للعـــــراق،-إبـــــراهيم الدســـــوقي، االحـــــتالل األميركـــــي. د -7
 ).2005-2004(العربية، القاهرة، 

أحمــد منــصور، معركــة الفلوجــة، هزيمــة أميركــا فــي العــراق، دار الكتــاب العربــي،  -8
 .2005، 1ط

أحمـــد الحـــاج هاشـــم الـــدفاعي، محاضـــر مجلـــس الحكـــم االنتقـــالي، دار الطليعـــة  -9
 .2005، 1للطباعة والنشر، بيروت، ط

ــــاتي -10 ــــة مــــواده، المحــــامي، عــــرض للقــــانون -أحــــسان البي ــــة وتحليــــل بقي إدارة الدول
 .2005العراق، دار بابل للدراسات واإلعالم، مختارات، كانون الثاني، 

أحمـد علــي الــصالح، إدارة األزمــة واإلدارة باألزمــة الخــتالل المفهــوم والمــضمون،  - 11
 .محاضرات ألقيت على الدورة القيادات اإلدارية الثالثة في وزارة التربية لم تنشر

 اإلعــالم الــدولي، دراســات فــي االتــصال والدعايــة الدوليــة، دار قبــاء أحمــد بــدر، -12
 .1998، القاهرة، 4للطباعة والنشر والتوزيع، ط
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أحمــد صــدقي الــدجاني وآخــرون، أزمــة الخلــيج وتــداعياتها علــى الــوطن العربــي،  -13
 .، بيروت1مركز دراسات الوحدة العربية، ط

مكتبـــة نهـــضة الـــشرق، القـــاهرة، أكـــرم بـــدر الـــدين، الـــنظم الـــسياسية الديمقراطيـــة،  -14
 .1990، 1ط

-1990(باسـيل يوسـف بجـك، العـراق وتطبيقــات األمـم المتحـدة للقـانون الــدولي  -15

 .2006، 1، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط)2005
بـــــــــــــول هـــــــــــــافين، اإلعـــــــــــــالن عـــــــــــــن مجلـــــــــــــس الحكـــــــــــــم، وكالـــــــــــــة اســـــــــــــوتيدبرس  -16

 .2003تموز/يوليو/12
مهوريـــة وســـائل اإلعـــالم المـــصرية أثنـــاء الـــسيد بهنـــسي حـــسن، مـــدى اعتمـــاد الج -17

 -األزمــات، دراســة ميدانيــة علــى طــالب الجامعــات المــصرية لبحــوث الــرأي العــام
 .2000ديسمبر، / أكتوبر) 4( جامعة القاهرة، العدد -كلية اإلعالم

بريمـــر ومجموعـــة مـــن أعـــضاء مجلـــس الحكـــم يتحـــدثون فـــي الجلـــسة االســـتثنائية  -18
 .30/3/2004المنعقدة بتاريخ 

 .2006، 1ول بريمر عام قضيته في العراق، دار الكتب العربي، بيروت، طب -19
تــــــــــــاريخ تأســــــــــــيس الــــــــــــشركات الخاصــــــــــــة فــــــــــــي العــــــــــــراق وألول مــــــــــــرة بتــــــــــــاريخ  -20

 .2004يوليو/تموز
 الخديعـــــة المرعبـــــة، ترجمـــــة ســـــوزان قـــــازان ومايـــــا 11/9/2001: تيــــري ميـــــسان -21

  .2002، دمشق، 2سليمان، دار كنعان للدراسات والنشر، ط

ـــ -22 التكـــوين للطباعـــة والنـــشر والتوزيـــع، ســـوريا، : فـــضيحة البنتـــاغون: سانتيـــري مي
2002. 

، 1819جـــون مارشـــال، كبيـــر القـــضاة بالمحكمـــة العليـــا، مـــاكلوش ضـــد ميرنـــد  -23
 .بدون دالئل أخرى

جهــــاد أحمــــد رشــــتي، األســــس العلميــــة لنظريــــات االتــــصال، دار الفكــــر العربــــي،  -24
 .1928، 1القاهرة، ط

ضــــرات فــــي علــــم االجتمــــاع اإلعــــالم، لــــم تنــــشر ، جبــــارة عطيــــة جبــــارة، محا. د -25
2008. 
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جــون دانيديوســكي، العراقيــون يوافقــون علــى خطــة مجلــس الحكــم المؤقــت، لــوس  -26
 .2003تموز، /  يوليو8أنجلس، تايمز، 

 .1987، عام)في أصل االتحاد(جورج واشنطن  -27
سماســـــرة األفكـــــار، ترجمـــــة مجـــــدي عبـــــد الكـــــريم، مكتبـــــة : جـــــيمس اآلن ســـــميث -28

 .1994، 1قاهرة، طمدبولي، ال
 -حـــــــسن عمـــــــاد مكـــــــاوي، اإلعـــــــالم ومعالجـــــــة األزمـــــــات، الـــــــدار المـــــــصرية. د -29

 .2005، بيروت، 1اللبنانية،ط
حمــدي حــسن، مقدمــة فــي دراســة وســائل وأســاليب االتــصال، دار الفكــر العربــي،  -30

 .1987، 1القاهرة، ط
حـــسن عمـــاد مكـــاوي وليلـــى حـــسن الـــسيد، االتـــصال ونظرياتـــه المعاصـــرة، الـــدار  -31

 .2001، 1 القاهرة، ط-صرية اللبنانيةالم
 .1962، 1حامد سلطان، القانون الدولي العام، ط -32
حمدان حمـدان، حـرب بـوش الديمقراطيـة، دار الخيـال للطباعـة والنـشر والتوزيـع،  -33

 .2007بيروت، 
، مجلـــس الحكـــم 10/3/2003االســـتثنائية بتـــاريخ) 9(حميـــد مجيـــد فـــي الجلـــسة  -34

 . بخصوص الجيش العراقي الجديد
ــــدر : ، ترجمــــة1982-1948 اإلســــرائيلية –الحــــرب العربيــــة : اييم هــــرزوجحــــ -35 ب

 .1993درويش الرفاعي، دار الجليل، بيروت، 
خالد رشيد علي الشيخلي، اإلعالم العربـي، واقعـه، أبعـاده ومـستقبله، بغـداد، دار  -36

 .1981، 1الحرية للطباعة، ط
، 2ربــي، دمــشق، طخلــف الجــراد، أبعــاد االســتهداف االميركــي، دار الفكــر الع. د -37

2005. 
دوغــالس كليـــز، حــرب الخلـــيج التلفزيونيــة، دار الـــشؤون الثقافيــة العامـــة، بغـــداد،  -38

 .1998، 1ط
دوغالس ستيفنسن، الحياة والمؤسسات األميركية، الدار األهليـة للنـشر والتوزيـع،  -39

 .2001، 1عمان، ط
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روبـــــــــــرت فيـــــــــــسك وســـــــــــيفرين كاريـــــــــــل، تحـــــــــــالف المرتزقـــــــــــة، مقـــــــــــال صـــــــــــحيفة  -40
"Indepndent "2004مارس/آذار2بتاريخ و. 

 كـانون 7الرسالة الموجهة من شـاه إيـران إلـى الـرئيس جونـسون ، طهـران بتـاريخ  -41
 .1948يناير، / الثاني

زيـــــن الـــــدين عبـــــد المقـــــصود غنيمـــــي وآخـــــرون، منافـــــذ العـــــراق البحريـــــة، مركـــــز  -42
 .2004، 1والدراسات، الكويت، ط

الم للدراسـات والـشر، لنـدن، سليم الحسني، مبادئ الرؤسـاء األميركـان، دار اإلسـ -43
 .1993، 1ط

 .1997، القاهرة،1سمير أمين، في مواجهة أزمة عصرنا، سنا للنشر، ط. د -44
ًســالم عبــود، مــن يــصنع الــدكتاتور، صــدام نموذجــا، منــشورات الجمــل، كولونيــا،  -45

 .2008، 1المانيا، ط
، بغــــداد، 1ســـنان ســــعيد، دراســـات فــــي الــــصحافة العراقيـــة، وزارة اإلعــــالم، ط. د -46

1972. 
ســـوالفة فـــاروق فـــالح الزعبـــي، صـــورة العـــرب فـــي اإلعـــالم االميركـــي مـــن خـــالل  -47

 األميركيـة، اطروحـة دكتـوراه، تقـدمت بهـا إلـى مجلـس CNNاخبار شـبكة أخبـار 
 .2004 جامعة بغداد لم تنشر ، -كلية اإلعالم

 فــي 10/3/2003بتــاريخ) 9(ســامي العــسكري يتحــدث فــي الجلــسة االســتثنائية  -48
 .خصوص الجيش العراقي الجديدمجلس الحكم ب

 حلـــول علميـــة، أســـاليب وقائيـــة، مركـــز -الـــسيد عليـــوه، إدارة األزامـــات والكـــوارث -49
، 1، القــاهرة، ط)21(القــرار لالستــشارات، سلــسلة دليــل صــانع القــرار، كتــاب رقــم 

1997. 
السيد ولد أباه، اتجاهات العولمة، اشـكاالت األلفيـة الجديـدة، المركـز الثقـافي، . د -50

 .48، ص1997، 31، طبيروت
، )1(ضياء عبـد الخـالق، إدارة األزمـات الدوليـة، مجلـة مختـارات عـسكرية، العـدد -51

1995. 
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ظــــافر محمــــد العجمــــي، أمــــن الخلــــيج العربــــي، مركــــز دراســــات الوحــــدة العربيــــة،  -52
 .2006، 1بيروت، ط

علي عجوة وآخـرون، مقدمـة فـي وسـائل االتـصال، مكتبـة مـصباح، الـسعودية، .د -53
 .1989، 1ط

عبد الواحد محمد الفار، قانون  حقوق اإلنسان فـي الفكـر الوضـعي والـشريعة . د -54
 .1991اإلسالمية، دار النهضة العربية، القاهرة، 

كليـة -عدنان نعمة، السيادة في ضوء التنظيم الدولي المعاصر، اطروحة دكتوراه -55
 .1978الحقوق، جامعة القاهرة، 

وق اإلنـسان فـي القـانون الـدولي، عبد العزيز محمد سرحان، اإلطار القانوني لحق -56
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تـاريخ توسـيع الـدور األميركـي فـي الخلـيج العربـي، : حـراس الخلـيج. : آ.ما يكـل  -8
-1935، 1نبيــــل زكــــي، القــــاهرة، ط: مركــــز االهــــرام للترجمــــة والنــــشر، ترجمــــة

1992. 
راشـــد الـــراوي، . ة واالقتـــصاد، ترجمـــة دالـــديمقراطي فـــي الـــسياس: هارولـــد الســـكي -9

 .1960، 1مكتبة االنجلو المصرية، القاهرة، ط
عقوبــــات التــــدمير الــــشامل / تــــسريح العــــراق: هــــانز كريــــستوف فــــون ســــبوتيك -10

سبقت الغزو، ترجمة حسن حسن وعمر األيوبي، بيروت، مركز دراسات الوحـدة 
 .العربية، بدون سنة

زكـــي شـــنودة، مكتبـــة : ميركـــي، ترجمـــة هنـــري روبيـــرت، القـــانون الرلمـــاني اال - 11
 .، بال تاريخ1النهضة القاهرة، ط

نــــديم : قــــصة المرتزقــــة األربعــــة فــــي الفلوجــــة الباســــلة، ترجمــــة: ولــــيم أولثمــــان -12
 .5/4/2004عالوي بتاريخ 

 .1948من ميثاق األمم المتحدة عام ) 2(و) 1(المادة  -13
6:ا�/*ا�  

  .1973روت، ابن منظور، لسان العرب، المجلد الثاني عشر، بي -1

 .1983محمد بن أبي بكر الرازي، مختار الصحاح، دار الرسالة، الكويت،  -2
 .1960المنجد في اللغة واآلداب والعلوم، المطبعة الكاثوليكية، بيروت،  -3

4- Webster , Third New International Dictionary, 1976. 

تبـــة محمــد بــن أبــي بكــر الــرازي، مختـــار الــصحاح، تحقيــق دائــرة المعــاجم، مك -5
 .1989 بيروت، -لبنان

:ا� ور��ت  

pا���:  

 .2003/  حزيران، يوينو17الوقائع العراقية الجريدة الرسمية الصادرة  -1
 .10/5/2003 الصادرة بتاريخ 3962صحيفة التآخي العراقية، العدد  -2
 .10/5/2003 بتاريخ 3982صحيفة التآخي، العدد  -3
كــــان فــــي الـــــصومال  البريطانيــــة، مــــا حـــــدث للجنــــود االمير-صــــحيفة التــــايمز -4

 .2004/نيسان/ أبريل1، الصادر بتاريخ 1993عام
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 .26/6/2003 الصادرة بتاريخ 1541صحيفة الزمان، العدد  -5
 . حزيران29 الصادرة بتاريخ 1543صحيفة الزمان، العدد  -6
 .28/8/2003 الصادرة بتاريخ 1595صحيفة الزمان، العدد  -7
 . بريمر للدولة العراقيةصحيفة الصباح، االعداد الصادرة خالل فترة إدارة -8
 الــصادرة بتــاريخ 4181صــحيفة القاضــي، قــانون إدارة الدولــة، العــراق، العــدد  -9

1/3 /2004. 
 .2005سبتمبر /  أيلول3صحيفة االهرام الدولي الصادرة بتاريخ  -10
صــــــــحيفة االهــــــــرام الــــــــدولي مقــــــــال لـــــــــ عــــــــاطف الغمــــــــري الــــــــصادرة بتــــــــاريخ  - 11

14/4/2006. 
، مـــــاذا يفعـــــل األميركـــــان )صـــــفوت قابـــــل(صـــــحيفة االهـــــرام الـــــدولي، محمـــــد  -12

 . ، مقال3/4/2004باالقتصاد العراقي الصادرة بتاريخ 
ياســـر (صـــحيفة الحيـــاة، مقـــال حـــول رؤيـــة تحليليـــة لمـــا حـــدث فـــي الفلوجـــة،  -13

 .2004/أيار/ مايو4، الصادرة بتاريخ )الزعاترة
ًصـــــــــحيفة الخلـــــــــيج األمـــــــــارات تنـــــــــشر موضـــــــــوعا عـــــــــن المرتزقـــــــــة بتـــــــــاريخ  -14

24/9/2006. 
) المرتزقــة مقــاولوا قتــل(تحــت عنــوان ) وســام االســدي(فة الخلــيج، مقــال صــحي -15

 .27/5/2004بتاريخ 
يــستنزفون الموازنــة (صــحيفة الــسبيل، مقــال لـــ عــز الــدين أحمــد تحــت عنــوان  -16

 .14/12/2005بتاريخ ) العسكرية
 .9263نيسان، العدد /  أبريل8صحيفة الشرق األوسط  -17
 .2004مارس24عومي كالين بتاريخ صحيفة الغارديان البريطانية، مقال ن -18
 .2003 حزيران 9البريطانية، الصادرة بتاريخ -صحيفة الفانياشال تايمز -19
 .CNNً نقال عن 19/11/2006الكويت -صحيفة القبس -20
 .2004/يونيو/  حزيران29الفرنسية الصادرة بتاريخ -صحيفة اللوموند -21
كيـــــة فـــــي صـــــحيفة النيويـــــورك تـــــايمز االميركيـــــة، مقـــــال حـــــول الورطـــــة االمير -22

 .2004/أبريل/ نيسان8، الصادرة بتاريخ )شموش مايلن(العراق، المجلد 
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 .2006، شباط 24صحيفة الهيرالد تربيون، اميركا، الصادرة بتاريخ  -23
 .2004أيار/مايو2صحيفة الواشنطن بوست الصادرة بتاريخ  -24
ًمحمــد علــي حــريص نقــال عــن : االيكونومــست، المرتزقــة فــي العــراق، ترجمــة -25

 .8/11/2006بنانية بتاريخ السفير الل
شــجرة (البريطانيــة، مقــال كتبــه صــباح البغــدادي تحــت عنــوان -االيكونومــست -26

 .16/7/2005بتاريخ ) بغداد
ًصحيفة الوطن، الكويت تنقل تقريرا نقال عن وكالة قدس بريس -27 ً 

 .2004/تموز/ يوليو1صحيفة دي ساتين االلمانية، الصادرة بتاريخ  -28
ًالفــا مــن المرتزقــة للقتــال فــي ) 20(نتــاغون جنــد صــحيفة نيويــورك تــايمز ، الب -29

 .20/4/2007العراق، 
 مقالـــة مترجمـــة حـــول 21/5/2003صـــحيفة نيويـــورك تـــايمز نـــشرت بتـــاريخ  -30

 . موضوع المرتزقة
:ا��.Mت  

أطبـاء الجـيش االميركـي العـاملين فـي العـراق شـاركوا /مجلة النسيت البريطانيـة -1
 .2004/أغسطس/آب) 17(بانتهاك حقوق اإلنسان في العراق بتاريخ 

 .2004/ شباط9مجلة التايم األسبوعية االميركية الصادرة بتاريخ  -2
 .314العدد ) خير الدين حسيب(مجلة المستقبل العربي  -3
 .9/3/2004مجلة النيوزويك األسبوعية، األميركية، الصادرة بتاريخ  -4
 .13/4/2004األميركية في عددها الصادر بتاريخ -مجلة النيوزويك -5
 .7/5/2005لتايم األسبوعية االميركية الصادرة بتاريخ مجلة ا -6

:	�7*ن ا���E*+Uت  

ً وبقـــي نافـــذا 1909/ تمـــوز 16قـــانون المطبوعـــات العراقـــي الـــصادر بتـــاريخ  -1
 .حتى قيام الدولة العراقية الحديثة

 حيــــث الغيــــت جميــــع الــــصحف 1964لــــسنة ) 53(قــــانون المطبوعــــات رقــــم  -2
 .وأعطيت أجازات جديدة
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 وبموجبـه 1968 كـانون األول 26 الـصادر فـي 206ات رقـم قانون المطبوعـ -3
 .أصبح اإلعالم مركزي

:وآ�Vت ا�7+�ء  

نـــشرت موضـــوع عـــن المرتزقـــة بتـــاريخ ) نينـــا(الوكالـــة الوطنيـــة العراقيـــة لألنبـــاء  -1
4/11/2005. 

 .2004نيسان /  أبريل12وكالة استوشيتد بريس،  -2
 .2004أبريل /سان ني11وكالة االنباء الفرنسية، تقرير صادر بتاريخ  -3
تمـــوز / يوليـــو) 3(وكالـــة  أنبـــاء اســـوتيد بـــريس، مهـــام مجلـــس الحكـــم العراقـــي  -4

2003. 
وكالـــــة أنبـــــاء الـــــشرق األوســـــط المـــــصرية تنـــــشر تقريـــــر عـــــن حـــــال الـــــسجينات  -5

 .2004/أيار/مايو/22العراقيات في سجن أبو غريب بتاريخ 
��:���Uت اC+�ر  

ـــــــة، لقـــــــاء مـــــــع بريمـــــــر) فـــــــوكس نيـــــــوز(محطـــــــة  -1  تـــــــشرين 3 بتـــــــاريخ األخباري
 .2004الثاني

 2005تــشرين الثــاني /  مــن نــوفمبر 8قنــاة  راي اإليطاليــة، تبــث فــيلم بتــاريخ  -2
 .بمناسبة الذكرى األولى لجريمة اجتياح الفلوجة والجرائم التي ارتكبت فيها

دقيقــة حـول موضــوع االحــتالل ) 60(برنــامج  ) SBS(شـبكة ســي، بــي، سـي  -3
 .في العراق

 .2004/ أبريل/ نيسان11به بوش بتاريخ حديث إذاعي، أدلى  -4
تمــوز، الدوحـة، الــساعة / يوليـو/ 13مـؤتمر صــحفي علـى قنــاة الجزيـرة بتــاريخ  -5

1300. 
:أوا�� ��U� اM39Vف  

أمـــر ســـلطة االئـــتالف المؤقتـــة الـــصادرة فـــي الجريـــدة الرســـمية الوقـــائع العراقيـــة  -1
 .6-1، ص3979العدد 

لجريـــدة الرســـمية الوقـــائع العراقيـــة أمـــر ســـلطة االئـــتالف المؤقتـــة الـــصادرة فـــي ا -2
 .79-19، ص3984العدد

 .بشأن الكيانات المنحلة) 2(أمر سلطة االئتالف رقم  -3
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القاضـــــي بحـــــل الكيانـــــات ) 2(األمـــــر الـــــصادر عـــــن ســـــلطة االئـــــتالف المـــــرقم -4
 .المنحلة

ــــة قــــرار رقــــم  -5 ــــة المؤقت ــــسلطة االئتالفي ــــاريخ ) 14(ال ــــصادر بت - حزيــــران15ال

2003. 
 .2004/حزيران27الصادر بتاريخ ) 17( المؤقتة قرار رقم السلطة االئتالفية -6
 .2004/الصادر بتاريخ آذار) 65(السلطة االئتالفية المؤقتة قرار رقم  -7
 .2004/ آذار20الصادر بتاريخ ) 66(السلطة االئتالفية المؤقتة قرار رقم  -8
 .2004/ آيار1الصادر بتاريخ ) 83(السلطة االئتالفية المؤقتة قرار رقم  -9

�ت و���*آ*Vت و���}ـ� ا��ـD ا�/�	�?�Vارات وا
:ا���3 ة  

 .1949اتفاقيات جنيف لسنة  -1
 .1977 اإلضافية لسنة ت والبرتوكوال1949اتفاقيات جنيف للعام  -2
 . وفقراته العاملة2005 الصادر عن مجلس األمن عام 1618القرار  -3
فـــــــــــي ) S-28 (3070مـــــــــــن قـــــــــــرار الجمعيـــــــــــة العامـــــــــــة رقـــــــــــم ) 2(المـــــــــــادة  -4

30/11/1973. 
 الــــــــــصادر بتــــــــــاريخ 1921العهــــــــــدين الــــــــــدولين لحقــــــــــوق اإلنــــــــــسان القــــــــــرار  -5

12/10/1970. 
 .الفصل التاسع من ميثاق األمم المتحدة -6
 .الفصل السابع من ميثاق األمم المتحدة -7
 .1948 ميثاق األمم المتحدة -من الفصل السابع) 48(المادة  -8
القـــــــــرار الـــــــــصادر عـــــــــن األمـــــــــم المتحـــــــــدة بـــــــــشأن احـــــــــتالل العـــــــــراق المـــــــــرقم  -9

1483/2003. 
 .1948مارس عام /  آذار12اتفاقيات ضحايا الحرب الصادرة بتاريخ  -10
 واالتفاقيـات 1977يوليو الصادر عام /تموز/10إقرار مؤتمر جنيف بتاريخ  - 11

 .جنيف
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وقــــــــــــــــــت الحــــــــــــــــــرب الموقعــــــــــــــــــة بتــــــــــــــــــاريخ ) 4(اتفاقيــــــــــــــــــة جنيــــــــــــــــــف الـــــــــــــــــــ  -12
 .1949أغسطس/آب/12

 .الملحق األول) 1(من البروتوكول) 48(المادة  -13
 . بشأن المرتزقة1949الن اإلضافيان التفاقيات جنيف عام البرتوكو -14
 .1907، وقواعد الهاي، 1977البرتوكول اإلضافي األول لسنة  -15
 .2001 الصادر عام 1473ديباجة قرار مجلس األمن  -16
 . ديباجة ميثاق األمم المتحدة -17
 .13/10/1974 الصادر بتاريخ 3210القرار رقم  -18
 علــــى 27/43، 33/34، 31/34حـــدة قـــرارات الجمعيـــة العامـــة لألمـــم المت -19

 .13/12/1982، 9/11/1978، 30/11/1976التوالي في 
 .12/12/1973 بتاريخ 3103قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة  -20
ــــــــم  -21 ــــــــس األمــــــــن بالوثيقــــــــة رق ــــــــسة مجل ــــــــاريخ S/PV-4732محــــــــضر جل  بت

28/3/2003. 
 .22/5/2003 الصادرة بتاريخ  PV.4761محضر الجلسة بالوثيقة  -22
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